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واملواطنةالفلسفة   
2015أفريل 27/28يومي   



  : وضوع الملتقىم

  الفلسفة والمواطنة  

  :ديباجة الملتقى وأهميته
مصطلح ذو أبعاد سياسية واجتماعية واقتصادية وفلسفية وحىت إعالمية ويعتقد عامة الناس أن  املواطنة    

ا تتلخص يف جمموعة من احلقوق اليت ال يقابلها أي  املواطنة تتلخص يف احلضور املادي يف بلد ما أو أ

وثانيهما ألنه . املواطنةوهذا االعتقاد خاطئ لسببني أوال ألنه يقوم ضمنيا على خلط بني املواطن و . التزام

خيلط بني املواطنة وأصناف االنتماء األخرى سواء كانت ثقافية أو دينية أو إيديولوجية أو اجتماعية يف حني 

أن فهم املواطنة يقتضي حتديدها يف عالقتها بالسيادة السياسية وبالدميقراطية وهذه األخرية ليست شيئا آخر 

ن تفطن للعالقة الضرورية بني الدميقراطية واإللزام األخالقي واملوازنة شعب، كما جيب أعدا سيادة الشعب لل

  .بني فوضى احلريات، وهذا يعين أن املواطن هو عنصر فاعل يف احلياة العامة

ومصطلح املواطنة شديد االرتباط باملدينة واحلضارة ويف ظلهما يتأهل الفرد ويرتقي من جمرد فرد إىل كونه   

شخص له عالقات ومسؤوليات وحقوق وواجبات، مبعىن أنه يتحول إىل عنصر فاعل يف االجتماع  

ا الشعب الذي ميارس السيادة على نفسه   .السياسي وبالتايل يف الدولة اليت يكو

  ويف النظام الدميقراطي املواطن هو من يشارك يف السيادة الشعبية، فيمارس حق االنتخاب وخيتار التوجهات 

يقر " جون جاك روسو" العامة يف تدبري شؤون احلياة السياسية، هذا الرتابط بني املواطنة والدميقراطية جعل 

كن احلديث إذن عن مواطنة يف إطار فال مي "حاملا يوجب سيد ال وجود لشعب يتصف بالسيادة" بأنه 



تسمح اإلرادة العامة باملصاحلة بني احلرية الفردية والسيادة اجلماعية ذلك سو و لر حكم استبدادي وبالنسبة 

أن كل فرد يتعاقد مع كامل اجلسم السياسي، وكل فرد هو صاحب سيادة وبالتايل يشارك يف سيادة الدولة 

  .اليت شارك يف تشريعها، وهو ما يتحقق يف الدولة الدميقراطيةمن جهة كونه خاضع لقوانني الدولة 

املواطن مسؤول إذن عن احلياة املدنية، فهو ميارس املواطنة اليت تتحدد يف هذا املنظور باعتبارها عالقة والء 

. للسلطة السياسية ومحاية للمواطن من هذه السلطة مبا يف ذلك احلماية الدبلوماسية للمواطن يف غري وطنه

فاملواطنة هي املشاركة يف احلياة السياسية، هي ممارسة وضمان للحقوق املدنية والسياسية، واملواطن هو فرد 

محايتها، وبالتايل يتمتع حبقوق مدنية ويقوم بواجبات جتاه الدولة اليت ينتمي ينخرط يف سلطة الدولة ويف 

وية وطنية خاصة، وبالتايل ترتبط بالتحيز وفكرة االنتماء هذه حتيل إىل كون املواطنة ترتبط عم. إليها وما 

و جدل  إىل وهذا التحول يف كيان الفرد إىل مواطن حيتاج دون شك. اإلقليمي والتارخيي الذي ينتمي إليه

تمعات   .إىل وعي فلسفي حاد، وهذا الوعي لن يتحقق إال بانتشار الفكر الفلسفي داخل ا

يف حماولة لتصحيح املفاهيم املشوشة داخل " الفلسفة واملواطنة" تقى لذا يسعى قسم الفلسفة إىل تنظيم مل  

تمعات كفكرة احلريات اليت مل تعد مفصولة كثريا عن  العقول يف ظل انتشار مفاهيم جديدة يف أوساط ا

الفوضى الالمسؤولية خاصة بعد انتشار ما يسمى بالثورات العربية وما ولدته من قيم قد تكون هلا آثارها 

  .سيئة على جمتمعاتناال

  

  



  :شكالية الملتقىا

  هل يمكن تحقيق مفهوم المواطنة في الدولة المعاصرة في غياب الفكر الفلسفي؟ 

خالل هذا امللتقى نفتح باب احلوار واملناقشة بني الباحثني األكادمييني ليس فقط املختصني يف  ومن

الفلسفة، بل أمام كل املختصني يف مصطلح املواطنة، ونسعى من خالل هذا احلوار إىل حتقيق نوعني من 

  :األهداف

  :األهداف العامة

 .حتديد مفهوم املواطنة يف الدولة املعاصرة - 1

حلوار بني املختصني يف الفلسفة واملختصني يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية لبلورة فتح باب ا - 2

 .مفهوم املواطنة مبعناها احلقيقي واالجيايب

السعي إىل هيكلة عقول الطلبة للتماشي مع مفهوم املواطنة وفق حتمل املسؤوليات واملوازنة بني  - 3

 .احلقوق والواجبات

تم - 4  .عات العربيةتشخيص واقع املواطنة يف ا

  :األهداف الخاصة

تمع املدين  - 1 ا يف توجيه ا التعرف على أمهية الفلسفة يف هيكلة املفاهيم السياسية وضرور

 .السياسي

تمعات التارخيية املتطورة - 2  .االطالع على حقيقة املواطنة من خالل تتبع حركتها يف ا



  :تقىـــــــــاور الملـــــــمح

  : المحور األول

  .المواطنة من منظور فلسفة األخالقمفهوم 

  : المحور الثاني

  .المواطنة من منظور الفلسفة السياسية

  :المحور الثالث

  .الدولة والمواطنة في الفلسفة السياسية المعاصرة

  :المحور الرابع

  العدالة والمواطنة

  :المحور الخامس

  الحرية والديمقراطية في فقه المواطنة

  

  

  

  



  :الملتقىضوابط المشاركة في 

 .أن يكون البحث يف أحد موضوعات حماور امللتقى -

 .أن تتوفر يف البحث مواصفات البحث العلمي ومعايريه -

 .أال يكون البحث قد سبق نشره أو قدم يف ملتقيات أو فعاليات سابقة -

مبا يف ذلك اهلوامش واملراجع ) A4(صفحة حجم  30أال تزيد عدد صفحات البحث عن  -

 .صفحة 15تقل عل واملالحق، وأن ال 

 .لغات امللتقى هي العربية، الفرنسية، اإلجنليزية -

أما البحث  16ومقاسه ) Traditional Arabic(أن يكون البحث املكتوب باللغة العربية خط  -

وهوامش الصفحة ) 12(ومقاسه  )Times New Roman(املكتوب باللغة األجنبية فيكون خبط 

 .سم)1.5(سم ومن اليسار ) 2.5(فل واليمني وهوامش الصفحة تكون من األعلى واألس

 .ترسل ملخصات األحباث يف حدود صفحتني متضمنة خطة البحث وفق املوعد املوضح أدناه -

 .ختضع امللخصات والبحوث للتقييم من قبل حمكمني -

يرفق الباحث ملخصا لسريته الذاتية يف حدود صفحتني مع عنوان اتصال للهاتف الثابت واحملمول  -

 .االلكرتوين وعنوان جهة العملوالربيد 

يقوم كل باحث بتعبئة االستمارة املرفقة املتضمنة معلومات عن البحث والباحث وإرساهلا إىل اللجنة  -

 .العلمية

 dzerrokhi@yahoo.fr:التايل يرسل البحث على عرب الربيد اإللكرتوين  -



  :تواريخ مهمة

 .2015 مارس 05: آخر أجل إلرسال ملخصات البحوث -

م بدءا من  -  .2015مارس  25خيطر املشاركون املقبولة ملخصا

 .2015 افريل 10: آخر أجل إلرسال مداخالت امللخصات املقبولة -

 .2015أفريل  27/28ينعقد امللتقى أيام : تاريخ امللتقى -

 .كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة املسيلة، اجلزائر: العنوان -

  : هيئات الملتقى

  :الرئيس الشرفي للملتقى                     

  .عباوي اليزيد مدير جامعة املسيلة: األستاذ الدكتور

  :إشراف      

  .بن ميينة السعيد عميد كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

  :رئيس الملتقى                                        

  الدكتور زروخي الدراجي

  



  :للملتقىاللجنة العلمية 

  .املدرسة العليا لألساتذة ببوزريعة اجلزائر ..................بليمان عبد القادر/ د.أ: رئيس اللجنة 

  .املدرسة العليا لألساتذة ببوزريعة اجلزائر.........................................عليش لعموري / د.أ

  .جامعة خنشلة........................................................... موسى معريش/ د. أ

  مصر.جامعة جنوب الوادي .......... .....................د علي الدكتور محاده امح -

  .جامعة اجلزائر...........................................................الدكتور وارث أمحد  -

  .جامعة قسنطينة .........................................................الدكتور مراجي رابح -

  .املدرسة العليا لألساتذة ببوزريعة اجلزائر ..............................عبد القادرالدكتور تومي  -

  .جامعة املسيلة...................................................الدكتور زروخي الدراجي  -

  جامعة مسيلة............................................ ............الدكتور مقورة جلول -

  .جامعة اجللفة...........................................................الدكتور حممد بومانة  -

  جامعة مسيلة........................................................خمتارالدكتور رحاب  -

  

  



  :اللجنة التنظيمية للملتقى

  : رئيس اللجنة

  .مقورة جلول: األستاذ

  :أعضاء اللجنة

 .بوزبرة عبد السالم: األستاذ -

 عيادي عبد املالك:  األستاذ -

 .األستاذ لصقع الربيع -

 .األستاذة بورنان خرية -

 .محيدي خلضر :األستاذ -

 خوضر رياض األستاذ -

 حممد الشريف الطاهر األستاذ -

 جمكدور ربيعة األستاذة -

  مزواد نسيبة األستاذة -

  

  

  



  :استمارة التسجيل بامللتقى الوطين األول

  الفلسفة واملواطنة

  .2015أفريل  28/29أيام 

  قسم الفلسفة

  .كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية جبامعة املسيلة

  :.................................................................................واللقباالسم 

  :.........................................................................................الرتبة

  ......................:...............................................................التخصص

  :.......................................................................................اجلامعة

  : ..................................................................................رقم اهلاتف

  ..................................................: ..................................الفاكس

   ...:..........................................................................الربيد االلكرتوين
  : ................................................................................عنوان املداخلة

  :..................................................................................لةحمور املداخ

  )كلمة  250ال يتجاوز : (ملخص املداخلة

..............................................................................................  

..............................................................................................  

..............................................................................................  

  


