
 

 الجزائر-03جامعة الجزائر 

 كلية العلوم السياسية والعالقات الدولية

تخصص الدراسات االستراتيجية وسياسات الدفاع 

 :ينظم

 بعنوان: وطنيا مؤتمرا

 

 

: اجملتمعي والدفاع العسكرية– املدنية العالقات"

 الدولية" التجارب وتقييم حتليل

 

 2019 أفريل 14-13: يومي

 "غو شافيزهو" بقاعة احملاضرات

 

 

 

 

 

 الرئيس الشريف للمؤمتر    

 .03أ.د. رابح شريط، مدير جامعة الجزائر      

 رئيس املؤمتر

 أ. د. عامر مصباح

 :أعضاء اللجنة العلمية للمؤمتر

 (3)جامعة الجزائر   د. محمد خوجة     

 (3)جامعة الجزائر   أ. د. محمد خنوش

             )جامعة المسيلة(  د. عبد اهلل هوادف 

 (3)جامعة الجزائر  د. زهرة تيغزة                   

 )جامعة الطـارف(  أ. د. منية غـريب

 )جامعة الشلف( د. عبد القادر شاقوري       

 )جامعة  تيزي وزو(  د. عشور قشي      

 )جامعة تسمسيلت( د. مرسي مشري                

 (3الجزائر  )جامعة د. العربي فاروق                

 (3)جامعة الجزائر  د. حنان دريسي                 

 )جامعة خميس مليانة( د. عبد المالك حطاب         

 (3)جامعة الجزائر  د. عبد الرزاق صاغور    

 )جامعة خميس مليانة( د. جمال تراكة              

 (3)جامعة الجزائر  د. جمال بوازدية              

 (3)جامعة الجزائر  ين قطوش         د. عز الد

 )م.و.ع.ع.( د. حكيم غريب                 

 (تركيا-قونيا جامعة)            خلوصي فتحي. د

 (3)جامعة الجزائر  د. عيسى بن عقون          

 (3)جامعة الجزائر  د. علي لكحل                   

 (3عة الجزائر )جام  د. مراد فول                         

 (3)جامعة الجزائر   د. نبيلة بودي

 )م. و. ع. ع. س.(  د. علي ربيج

 (3)جامعة الجزائر   د. راضية مزاني               

 د. سفيان طبوش                   )جامعة تيزي وزو(

 (3 )جامعة الجزائر أ. جميلة زيغم                 

 (3ئر )جامعة الجزا د. عبد الحليم غازلي

 د. طيلب أحمد                        )خميس مليانة(

 (3)جامعة الجزائر  د. صادق حجال               

 (3)جامعة الجزائر   د. المية زكري   

 (3)جامعة الجزائر   د. إلهام صفرة     

 (3)جامعة الجزائر  د. براهيم بعزيز    

 (3)جامعة الجزائر  د. عبد الحكيم معوج     

 د. إسماعيل زروقة                 )جامعة المسيلة(

 (  3الجزائر جامعة ) د. لعمراني آسيا         

 (3)جامعة الجزائر   د. سليمان أعراج 

 (  3الجزائر جامعة ) د. بيسان مصطفى موسى  

 (3)جامعة الجزائر  د. بوعالم العباسي               

 امعة بومرداس()ج د. عبد الوهاب عميري          

 (3)جامعة الجزائر   سامية صالحيد. 

 (3)جامعة الجزائر   د. أحمد بوخاري

 (3)جامعة الجزائر  د.نعيمة بورنان        

 رئيس اللجنة التنظيمية للمؤمتر

 د. وهبي زكرياء

 أعضاء اللجنة التنظيمية

 د. عمر حيدر

 ب. أنيس بوقيدر

 ب. نهاد قندوزي

 ب. سيلية أمغار

 الدين باحريزب. صالح 

 ب. أحمد داودي

 

 



 إشكالية املؤمتر

 األخيرة، الفترة في الدول تواجه أصبحت التي التهديدات أخطر إحدى          

 والعسكرية األمنية المنظمات تجعل التي الداخلية، اهبيئت من المنبثقة تلك

 مجتمعية تمزقات إحداث إلى يقود بشكل المجتمع، مع مباشر احتكاك في

 تجعل األدنى، الحد وفي. نفسها الدولة بانهيار وتنذر عميقة لوجيةوسوسيو

 المختلفة األمنية لالختراقات وعرضة الخارجيين أعدائها أمام ضعيفة الدول

 في غيرها على اعتمادها إلى باإلضافة العظمى، القوى أو الجوار دول من

 هاتقرارا على سيادتها فقدان ذلك وراء ومن ،األمنية حاجاتها توفير

  .ستراتيجيةاال

 مصادر من ناجمة نهاأ التهديدات هذه لمثل الجوهرية الخاصية          

 الكراهية حدة :مثل ،وسوسيولوجية ،وسيكولوجية ،مجتمعية، وثقافية

 المذهبي، أو السياسي أو االثني باالضطهاد والشعور واإلحباط واالمتعاض

 مقابل المطالب تصاعد ،المنظمة الجريمة اإلرهاب، االنفصالية، الميول

 السياسية واالستقطابات االتجاهات االقتصادي، للنظام الوظيفي العجز

 القوى وجود إلى باإلضافة والشعب، الحكومة بين الفجوة اتساع الحادة،

     الدولة داخل القائم للوضع المناهضة الخارجية

 األهلي مالسل لتحقيق العسكرية-المدنية العالقات نظرية طرحت          

 مع متبادل اعتماد وعالقات انسجام في الدولة بقاء عبر الدفاع وفعالية

 أو ،إقليمها داخل أمنية تحديات الدولة تواجه أن يمكن ذلك مع لكن .المجتمع

 األمني المحك على والمجتمع الدولة بين العالقة يجعل مما ،حدودها على

 تحدي الديمقراطية الحكومات تواجهحينما  خاصة للتآكل؛ وعرضة

 مجبرة الحكومة تكون البطالين، الشباب وتظاهرات العمالية االضطرابات

 في الجيش تدخل وحتى الشغب مكافحة قوات باستخدام األمن استعادة على

  .األحيان بعض

 للدفاع الرئيسي المكّون يكون بأن الصدد هذا في المشكلة تتحدد          

 بين والتعاون الثقة عالقة وهو الشديد، آكلالت أو للعطب، عرضة المجتمعي

 لتجربة المعادية القوى اختراق واحتمال جهة، من والدولة الشعب

 المجتمع وجماعات السياسية القوى وتمويل دعم عبر الفتية الديمقراطية

 فوذن مجاالت مجرد إلى األخيرة تتحول أن المحتمل من وبالتالي ؛المدني

  .للدولة الداخلية منيةاأل البيئة داخل القوى لتلك

 مفردات تطبيق في الدول تجارب وتقييم لدراسة الحاجة تظهر لذلك،          

 الكفاية العسكرية، الفعالية المدني، التحكم) العسكرية-المدنية العالقات

 في ومقاربتها ،(االقتصاد وليبرالية السياسي، النظام ديمقراطية الدفاعية،

 الوقت نفس وفي ،عملها الدولة مؤسسات واستعادة األمني االستقرار تثبيت

 . األمن حاجات إشباع

 السؤال في المؤتمر موضوع إشكالية صياغة يمكن سبق، ما على بناًء        

 عبر المجتمعي الدفاع حاجات تحقيق خفاقاتإو فرص هي ما: التالي العام

 مجموعة اشتقاق يمكن العسكرية؟-المدنية العالقات نظرية ومفردات آليات

 لبناء المناسبة المختلفة السياقات هي ما (1: التالية الفرعية األسئلة من

 والمفردات النظرية المضامين هي ما (2 العسكرية؟-المدنية العالقات

 الدفاع مفهوم هو ما( 3 العسكرية؟-المدنية العالقات لنظرية التحليلية

 تجارب في اإلخفاق وجهوأ امتيازات هي ما (4 وآلياته؟ مقارباته، المجتمعي،

 يجب التي التعديالت طبيعة هي ما (5 الدولية؟ العسكرية-المدنية العالقات

  العربية؟ الدول بيئات لتناسب إدخالها

 املواضيع الرئيسية املؤمتر

 العسكرية-المدنية للعالقات النظرية البنية: األول المحور

 االستراتيجي البحث وتطور المفاهيم تحديد -

 العسكرية-المدنية العالقات تحليل في لنظريةا األرضية -

 العسكرية-المدنية العالقات تحليل في المستقلة المتغيرات -

 العسكرية-المدنية العالقات نظرية في التحليل وحدات -

 المجتمعي للدفاع النظرية البنية: الثاني المحور

 السوسيولوجي التماسك -

 الدفاعية التنشئة -

 الدفاعية المجتمعية الثقافة -

 الدفاعية الوطنية لسياسةا -

 الوطنية والهوية للوطن، االنتماء الدفاعي، اإلدراك مفاهيم -

     الدولية العسكرية-المدنية العالقات تجارب: الثالث المحور

 المجتمعي بالدفاع عالقتها في               

    -مصر       -روسيا        -كولومبيا         -رومانيا          -تركيا      -

 الصين.    -البرازيل         -الشيلي       -تونس      -المغرب    -

 المحور الرابع: تحليل وتقييم تجربة الجزائر في الدفاع 

 المجتمعي      

 المجتمعي والدفاع الثوري اإلرث -

 الذاتي الدفاع تجربة -

 الثورة أشبال تجربة -

 الوطنية الخدمة -

 امللتقى يف املشاركة شروط

 العلمي البحث ومتطلبات الملتقى وربمحا االلتزام -

 ملتقيات في به، المشاركة تمت أو منشورا، البحث يكون ال أن -

 .علمية رسالة من مستال يكون ال وأن سابقة،

 ويكون عليها، المتعارف العلمية للقواعد وفقا البحوث تكتب -

 .صفحة كل أسفل آليا التوثيق

 Simplified Arabic بخط تكون العربية باللغة المقدمة البحوث -

 األجنبية باللغة البحوث وأما. للهوامش 12 و للمتن 16 بحجم

 للمتن، بالنسبة 14 بحجم Times New Roman بخط فتكون

 .للهوامش بالنسبة 10و

واللغة اإلنجليزية واللغة  العربية اللغة: هي المؤتمر لغات -

 الفرنسية

 .العلمية للشروط تستجيب ال التي المداخالت ترفض -

 ية للمداخالت الفرديةاألولو -

 تواريخ مهمة:

 2019 فيفري 10 المداخلة ملخص لتقديم أجل آخر -

 2019 فيفري 15 الملخصات على للرد أجل آخر -

 2019 مارس 20 كاملة المداخالت لتقديم أجل آخر -

 2019 أفريل 14-13 المؤتمر انعقاد تاريخ -

 لي:ترسل الملخصات والمداخالت إلى عنوان البريد االلكتروني التا 

sstrategic55@gmail.com 

 ال يتحمل الملتقى أي تكاليف تتعلق بالسفر واإلقامة واإلطعام مالحظة: 

mailto:sstrategic55@gmail.com

