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 Iإﺸﻜﺎﻝﻴـﺔ اﻝﻤﻠﺘﻘــﻰ :
لقد ساھمت التطورات النوعية الحاصلة خالل القرن العشرين على الساحة الدولية وفي
مجال العلم واألبحاث السياسية  ،في نقل اھتمام البحث والدراسة نحو الفرد والجوانب التي كانت تعد
خفية من شخصيته  ،واالرتباطات القائمة بينھا وبين صيرورة األحداث وطبيعة القرارات المتخذة.
تجري معالجة المسائل النفسية على نحو متزايد في ميدان الدراسات السياسية  ،السيما في
ارتباطھا بمن يصنعون القرارات  ،و يشرفون على عملية تطبيقھا  ،ويدرسون النزاعات الدولية
ويسعون إلى تسويتھا ،ولقد شكلت الشخصيات السياسية العالمية البارزة موضوع كتابات بسيكولوجية
متخصصة استفاضت في تحليل األمراض والعقد النفسية التي يعاني منھا ھؤالء  ،كما ركزت كتب سيرة
أشھر القادة الذين كانت لھم أدوار في رسم مسارات أحداث العالم وتاريخ العالقات الدولية  ،على
الجوانب النفسية في شخصية كل واحد منھم  .ومن ھذا المنطلق انشغلت عدة دراسات سياسية خالل فترة
سبعينات القرن العشرين بمحاولة إيجاد بدائل للنظرية العقالنية وتجاوز إطار الدولة  ،بدراسة الجوانب
المرتبطة بنفسية الفرد والجماعة ،كعوامل مؤثرة في سلوك السياسات الخارجية.
إن مثل ھذه المحاوالت يدفع نحو طرح إشكالية الملتقى التي يمكن بلورتھا على النحو التالي:
 إلى أي مدى تحوز المداخل النفسية القدرة على التفسير والتنظير في حقل العالقات الدولية؟وھل سيجد علم النفس السياسي مكانة ھامة في حقل العالقات الدولية ،في ظل تزايد التأكيد على دور
الجوانب المعرفية النفسية في فھم األحداث السياسية؟
-------------- IIأﻫـداف اﻝﻤﻠﺘﻘــﻰ :
 التعمق في مراجعة ليس المفاھيم وإنما المقاربات السيكولوجية المختلفة في العالقات الدولية
وإسھاماتھا في فھم كيفية اتخاذ صانع القرار للقرار العقالني.

 تقديم تفسير لقرارات السياسة الخارجية بداللة شخصية صانع القرار.
 تقديم إسقاطات لھذه المداخل على المنطقة العربية في ظل األحداث التي تعرفھا .

 IIIﻤﺤــﺎور اﻝﻤﻠﺘﻘـــﻰ :
: -1األنساق المعرفية في دراسة العالقات الدولية
 النسق العقيدي واألداء السياسي الدوافع السيكولوجية في اتخاذ القرار الصورة في العالقات الدولية مستويات اإلدراك في العالقات الدولية : -2شخصية الفرد كمستوى للتحليل في العالقات الدولية
 دراسات علم النفس السياسي للشخصية. نموذج الخريطة المعرفية لفھم القرار السياسي. أنماط الشخصية وأثرھا على إمكانية ومعقولية القرارات . :-3المداخل النفسية في تفسير قرارات السياسة الخارجية
 قرارات التدخل في النزاعات :نموذج المنطقة العربية. القرار بالحرب  :الحافز واالستجابة. االنخراط في طروحات السالم  :الظروف والنتائج .:-4المداخل النفسية ومسائل الھوية واألمن واالنتشار النووي
 مسائل الھوية والتمحور حول االثنية :مقاربة نفسية المداخل النفسية في معالجة مسائل الھجرة واألمن-االنتشار النووي :الھاجس والتطمينات.

 - IVتنظيم الملتقى
 .1اللجنــة العلميــة للملتقــى :
 د /غزالني وداد

جامعة قالمة

رئيســـة.

 د /بوروبي عبد اللطيف

جامعة قسنطينة

عضـــوا.

 د /دالل بحري

جامعة باتنة

عضـــوا.

 د /بن خليف عبد الوھاب

جامعة الجزائر-3-

عضوا

 د /بن جديد عبد الحق

جامعة عنابة

عضـــوا.

 د /صايج مصطفى

جامعة الجزائر-3-

عضوا.

 د /بوصنوبرة خليل

جامعة قالمة

عضـــوا .

 د /ناجي عبد النور

جامعة عنابة

عضـــوا.

 د /بن جديد سلوى

جامعة عنابة

عضـــوا.

 د /منصر جمال

جامعة عنابة

عضـــوا.

 د /زقاغ عادل

جامعة باتنة

عضـــوا.

 .2اللجنــة التنظيميــة للملتقــى :
 أ  /ﺤﻤﻴداﻨﻲ ﺴﻠﻴم

رﺌﻴﺴــﺎ .

 أ  /ﻗﺴوم ﺴﻠﻴم

ﻋﻀ ـوا.

 أ /ﻤﺤﻤدي ﺼﻠﻴﺤﺔ

ﻋﻀ ـوا.

 أ /ﺸراﻴطﻴﺔ ﺴﻤﻴرة
 أ /دﻨدان ﻋﺒد اﻝﻐﺎﻨﻲ

ﻋﻀ ـوا.
ﻋﻀ ـوا.

 -3اللجنة التقنية
 س /ﺴﻌﺎﻴدﻴﺔ ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز

ﻋﻀ ـوا.

 س /رﻀﺎﻀﻌﺔ ﺤﻨﺎن

ﻋﻀوا

-Vاﻵﺠــــﺎل :
 آﺨر أﺠل ﻻﺴﺘﻘﺒﺎل اﻝﻤﻠﺨﺼﺎت. 2013/03/10:
 آﺨر أﺠل ﻝﻠرد ﺒﺎﻝﻘﺒول اﻷوﻝﻲ.2013/03/12:
 اﺴﺘﻘﺒﺎل اﻝﻤداﺨﻼت اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ.2013/04/05 :
 ﻓﻌـﺎﻝﻴــﺎت اﻝﻤﻠﺘﻘﻰ.2013/04/22-21:
 -VIشــروط المشاركـة :
 (1تكتب المداخلة طبقا لألصول العلمية المتعارف عليھا ،باللغة العربية أو االنجليزية أو الفرنسية مع
إرفاقھا بملخص ) (abstractال يتجاوز نصف صفحة باللغة االنجليزية أو الفرنسية .
 (2تكتب المادة العربية بخط  Simplified Arabicحجم  ،14أما الفرنسية بخط Times New
 ،Romanحجم 12ـ وتوضع الھوامش في أخر المداخلة.
 (3تتراوح صفحات البحث من  20 - 12صفحة .A4
 (4يرسل الملخص والمداخلة الكاملة على البريد االلكتروني للملتقى ،وال تقبل الفاكسات.
 (5يشترط أن يكون البحث أصليا لم يتم نشره من قبل ،ولم يسبق أن قدم في مؤتمرات أو ملتقيات علمية
سابقة ،ويتقيد بالعناوين المحددة في المحاور وجوبا.
 (6تخضع جميع البحوث للتحكيم العلمي.
 (7ال تقبل المداخالت المشتركة ،وال يقبل تقديم أكثر من مداخلة.
 (8ترفض المداخالت التي ال يتطابق مضمونھا مع الملخص المرسل،
 (9ال تؤكد المشاركة إال بعد االستقبال النھائي للمداخلة كاملة على الموقع اإللكتروني
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