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الدويل الرابع  2016حول:

احلوار و دوره يف التنمية واألمن
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قاعة أ.حممد بن شهيدة  ،جامعة عبد احلميد بن ابديس  ،مستغامن(موقع خروبة) اجلزائر.

إشكالية امللتقى

تبعا ملا أفرزته وال تزال تفرزه حتدايت األلفية اجلديدة يف الوقت الراهن،ويف مقامات توتر اهلوايت
وتقلباهتا املتعددة؛ فقد ابت لزاما أن يكون هناك اقتحام شامل ومتعدد لواقع احلوار بكل ما حيمله من
أهداف وخلفيات وغاايت ومؤشرات واسرتاتيجيات واضحة املعامل،قصد حتقيق برامج وممارسات
تنموية تتماشى إىل حد كبري مع الوجود اإلنساين؛األمر الذي يؤهلنا سلفا أن نكون على إرادة كبرية
جلعل ح ّد فاصل أمام سوء الفهم،والرفض غري املربر يف كثري من املقامات وكذا عدم املساواة،انهيك
على ضمان بشكل واسع النطاق للمبادرات اإلمنائية يف بناء اجملتمعات اإلنسانية.
ولعل من أهم العناصر املعرفية اليت من شأهنا أن تضمن مثل هذه احلقائق مستمرا ومتواصال،هو
عنصر احلوار الذي له القدرة يف أن حيقق التنوع الثقايف على اختالف مشارب اجتاهاته مما يسهل يف
هناية املطاف إقامة جمتمعات مستقرة،ينمي من قوهتا،وذلك عرب إنشاء مؤسسات تعليمية ،ومراكز
ومعاهد هتتم ابالتصال والتواصل،انهيك عن السياقات األخرى مثل الفنون وغريها ،...فضال عن
تقارب األفكار ووجهات النظر قصد تعزيز فضاء يصب يف عمق التسامح والتعارف والتآلف؛حيث
يكون شرط احلوار هو وحده القادر على جتسيد هذه املعاين يف الوجود اإلنساين.
على هذا املقصد ،ميكن طرح تساؤل وجيه يف حق مشولية احلوار؛وهو :ما أهم التحدايت اليت
سوف يالقيها احلوار،وأبية كيفية؟...
لعل هذا املؤمتر العلمي الذي نريد القيام به ،سيعاجل أهم األسس النظرية والفلسفية واملعرفية
اليت ينبين عليها احلوار عن طريق أهل االختصاص يف هذا امليدان من املفكرين والفالسفة والنقاد
واألدب واألنثروبولوجيا وهلم جرا مع حماولة عرض وحتليل هذه التجارب العلمية اليت ينفرد هبا كل
مفكر وعامل؛الشيء الذي جيعل مثل هذه اآلراء ووجهات النظر أن حتقق يف هناية املطاف تقاراب
وتعارفا فكراي وفلسفيا وأخالقيا بني هذه النخبة من املتخصصني يف إطار ذلكم احلوار املنشود الذي
يراعي بكل ما أويت أهم املستلزمات الفكرية والفلسفية واملنهجية وغريها يف شأن سياسة
التنمية،وحتقيق األمن على اختالف سياقاته ومقاماته.

حماور امللتقى:

المداخالت المتوقعة يجب أن تشمل المحاور التالية :
*) -المحور األول :ثق افة الحوار بين األمس واليوم :تشخيص الحالة.

*) -المحور الثاني :ثق افة الحوار ،ثق افة السلم :مف اهيم ضرورية لكل تنمية.

*) -المحور الثالث :التعليم وثق افة السلم :ما هي العالقة،وبأي تأثير؟
*) -المحور الرابع :الدين وإشكالية األمن في المجتمع اإلنساني.
*) -المحور الخامس :العمل الفني وثق افة السلم.

الرئيس الشريف للمؤمتر :أ.د .مصطفى بلحاكم (رئيس اجلامعة)
رئيس املؤمتر  :د .براهيم أمحد (مدير خمرب حوار احلضارات ،التنوع الثقايف وفلسفة السلم)
رئيس اللجنة التنظيمية للمؤمتر  :د .مرقومة منصور

(رئيس فرقة مبخرب حوار احلضارات ،التنوع الثقايف وفلسفة السلم)

اهليئة العلمية للمؤمتر

:

أ.د/حاج دمحان (جامعة االلزاس العليا ،فرنسا )

أ.د /الزاوي احلسني ( جامعة وهران ،اجلزائر )

أ.د ابراهيم صاحل النعيمي( مركز الدوحة الدويل حلوار األداين ،قطر)

أ.د /محانة البخاري (جامعة وهران،اجلزائر)

أ.د /ادغار ويبر (جامعة ستراسبورغ ،فرنسا).

أ.د جنم الدين خلف هللا (جامعة لورين ،اننسي ،فرنسا).

أ.د/بن جدية حممد (جامعة مستغامن،اجلزائر)

أ.د/عمارة الناصر (جامعة مستغامن،اجلزائر)

أ.د /لزعر خمتار( جامعة مستغامن،اجلزائر )

أ.د /صامي عبد احلكيم ( جامعة وهران،اجلزائر )

أ.د /عبد الرزاق قسوم (جامعة اجلزائر )

أ.د /عبد الالوي حممد ( جامعة وهران،اجلزائر )

أ.د /سوحيب بن نوبيلة (جامعة الكيبك مونرتايل،كندا)

أ.د/سعيدي حممد ( جامعة تلمسان،اجلزائر )

أ.د /دهوم عبد اجمليد (جامعة اجلزائر)

أ.د /مصطفى الكيالين (جامعة سوسة ،تونس)

أ.د /عمر بوساحة( جامعة اجلزائر)

أ.د /رشيد احلاج صاحل ( جامعة الكويت)

أ.د /نصر الدين العياضي ( جامعة اجلزائر)

أ.د /فريد الزاهي (املعهد اجلامعي للبحث العلمي ،املغرب)

أ.د /سيكوك قويدر(جامعة مستغامن،اجلزائر)

أ.د /بن شرقي بن مزاين ( جامعة وهران ،اجلزائر )

د /محادي حممد (جامعة مستغامن،اجلزائر)

أ.د /سواريت بن عمر ( جامعة وهران ،اجلزائر )

د /لقجع عبد القادر (جامعة وهران ،اجلزائر).

د/ليكا فانزاقو (جامعة ابيف،ايطاليا)

أ.د /حممد مسعود قرياط ( الشارقة ،اإلمارات)

د/زكي امليالد (اململكة العربية السعودية)

د /عبد الكرمي العجمي الزايين ( جامعة البحرين )

د/حممد بشاري (معهد ابن سينا للعلوم االنسانية ليل فرنسا)

د/راجعي مصطفى (جامعة مستغامن،اجلزائر)

د/مالفي عبد القادر(جامعة مستغامن،اجلزائر)

شروط املشاركة واآلجال:
 إرفاق السري الذاتية(  )cvلكل ابحث إلزامية. تقدم األوراق املقرتحة يف شكل  Word RTFحسب الضوابط الشكلية املرفقة وترسل يف صيغة ملف مرفقيف اآلجال احملددة للعنوان االلكرتوين للملتقى:
moltaka.mostaganem27@yahoo.fr
 -التكفل يف مدينة مستغامن مضمون ألصحاب املداخالت،وال تضمن اجلامعة تذاكر السفر.

اآلجال:
 01جانفي  :2016اإلعالن عن امللتقى
 01مارس  :2016آخر آجل لتلقي املقرتحات (عنوان  +ملخص خمتصر).
 31مارس  :2016اإلجابة عن امللخصات.
 31جوان  :2016آخر آجل لتلقي األوراق النهائية حسب الشكل املطلوب.
 30 -25جويلية  :2016إشعار ذوي املداخالت بقرار اللجنة العلمية.
 15-14نوفمرب  :2016أشغال امللتقى.

خالاي التنسيق واملراسالت:
د.براهيم أمحد **
كلية العلوم االجتماعية ،جامعة عبد احلميد بن ابديس مستغامن ،ص.ب  ،118مستغامن ،27000 ،اجلزائر.
هاتف/فاكس045421127/045421129 :
الربيد اإللكرتوينmoltaka.mostaganem27@yahoo.fr :
** Dr Brahim Ahmed, Faculté des Sciences sociales, Université de Mostaganem.
Email : moltaka.mostaganem27@yahoo.fr

مدينة مستغامن تتواجد على بعد  350كلم غرب العاصمة اجلزائر ،وهي مدينة ساحلية .

مالحظة:

الضوابط الشكلية للمداخالت:
 ميكن حترير املداخالت إبحدى اللغات العربية أو االجنليزية أو الفرنسية يف حدود  15صفحة. نوع اخلط ابلنسبة للمداخالت ابلغة العربية هو  Simplified Arabicحبجم  ،14أما ابلنسبةللمداخالت ابللغة الفرنسية فهو  Times New Romainحبجم .12
 ملخص املداخلة جيب أن ال يتجاوز  150كلمة مرفق بكلمات مفتاحية يف حدود  10كلمات. يذكر املؤلف يف أخر الصفحة،كما يلي :املؤلف ،سنة النشر بني قوسني ،عنوان املقال بني شولتني ،اسم اجمللةأو ع نوان املرجع مكتوب بشكل مائل ،اسم الناشر ،مكان النشر ،اجلزء ،رقم الصفحة .أما قائمة املراجع فتكون
يف هناية املداخلة ،مرتبة أجبداي.
املراجع املستقاة من شبكة االنرتنت تعرض يف قائمة املراجع ابلكيفية التالية:
Smith, J.P. (1997). Comparing Search engines for resarch. [ En Line]. Adresse internet: http://www...
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على كل من يريد املشاركة يف هذا امللتقى مأل هذه االستمارة وإرساهلا إىل الربيد االليكرتوين التايل:
moltaka.mostaganem27@yahoo.fr

