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 ، تازة بالكلية متعددة التخصصات األبحاث القانونية والسياسية واالقتصاديةمختبر ينظم 

 جامعة سيدي محمد بن عبد هللا بفاس

 بشراكة مع:

 ؛مركز الدراسات واألبحاث في العلوم االجتماعية

 ؛لجمعية المغربية للعلوم السياسيةا

 ؛المرصد المغربي حول التطرف والعنف

 ؛تقبل للبحوث والدراساتمركز معارف المس

  :الندوة الدولية األولى

 في مواجهة األزمات: حالة المنطقة العربية الدولة

 2023ماي  19و 18يومي 

 .بالكلية متعدد التخصصات تازة

 الورقة العلمية: 

ورغم اهتمام جل النخب  ،في علم السياسة المعاصريكتسي مفهوم الدولة أهمية مركزية 

استطاع أن  األخير مفهومال نلدولة، إال أعن مفهوم ابمفهوم األمة بديال  لعقود مضت، العربية

 وضمن برامج البحث في المؤسسات ،في مختلف تخصصات العلوم االجتماعيةرض نفسه يف

 .العربية األكاديميةو الجامعية

كان مدار تفكير الباحثين من أجل فهم تعددية  ،وأزماتها ،وتحوالتها ،إن نظريات الدولة

وتحديات  ،في ضوء نظام دولي متغير ،نماذج الفكرية والسياسية التي تؤطر واقعها ومستقبلهاال

، وبنيتها ،صارت تهدد وظائف الدولة ،ومناخية ،وصحية ،واجتماعية ،واقتصادية ،سياسية

لديمقراطية وحقوق معضالت التنمية وال وإيجاد الحلول الناجعة تنظيم الحياة العامة،وقدراتها على 

مواجهة تداعيات األزمات والمخاطر المتفاقمة، من قبيل الحروب األهلية أو كذا نسان، واإل

 ، والتغير المناخي...الخ.19الدولية، وكوفيد 

لقد أبانت األزمات التي واجهت المنطقة العربية خالل العقدين األخيرين )احتالل العراق، 

عن خطورة استحواذ السلطة على الدولة، ...(، 2014تداعيات "الربيع العربي"، أزمة النفط في 

سواء في األنظمة الملكية أو الجمهورية، كما أبانت عن محدودية االختيارات السياسية 

، كما 2011نفجارات اجتماعية منذ واالقتصادية واالجتماعية، والتي لم تمنع في النهاية وقوع ا

في الوقت  ،سمحتو المنطقة، زيد من التدخل في شؤونفرصة للقوى الخارجية من أجل م شكلت
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بيئة مالئمة تستغلها األنظمة القائمة ألجل مزيد من  التي توفرذاته، ببروز  التوجهات الشعبوية، 

 السياسي. االنغالق والتسلط

، الحرب الروسية األوكرانية، 19كوفيد زمات جديدة في السنوات األخيرة )عّمقت ألقد 

الحاجة  جتماعيا وسياسيا، وأظهرتيع العربي"، اقتصاديا واالتغير المناخي...( من تداعيات "الرب

ساس تأمين باأل، وإلى الدولة االجتماعية لمواجهة تداعيات تلك األزمات على الجماعات واألفراد

 التداعيات اتجاه الدولة. إن تحليل استجابات مثل الماء والغذاء والطاق اإلستراتيجيةالموارد 

ة : األولى، تزعم أن طرق استجابعلى األقل الختبار فرضيتين المذكورة يمكن أن يشكل فرصة

متشابهة؛ دون أي تأثير معتبر للتصنيفات التقليدية حول طبيعة  سياسات الدول لألزمات تظل

 فعل المجتمعيةأنظمة الحكم سلطوية أو ديمقراطية. لكن فرضية ثانية، تركز على ردود ال

؛ والتي كانت مختلفة في السياقات اتجاه سياسات األنظمة ()المجتمع المدني، الصحافة، األفراد،...

الديمقراطية عنها في السياقات السلطوية، وتؤكد على رفض اتساع سلطات األنظمة خارج األطر 

 الدستورية والمؤسساتية الراسخة.

ويالحظ أن تلك األزمات تتسبب في إحداث تغييرات جديدة على مستوى العالقات 

ة. فخالل فترة جائحة كوفيد الدولي اتول إلى محرك لنمط جديد من الصراعالدولية؛ بحيث تتح

ربطت النقاشات بين تفشي الوباء وبين تطوير قدرات الدول على مواجهة الحروب  ،19

حاجة الدول إلى جيل جديد من السياسات االجتماعية ، ناهيك عن ية في المستقبلالبيولوج

حول عودة الحروب التقليدية  . في حين أثارت الحرب الروسية األوكرانية نقاشا أعمقوالصحية

حول االقتصاد السياسي لألزمات النقاش  كما أثارت بين الدول، وظهور نمط الحروب الهجينة،

على ميزان القوى العالمي، في ظل الحديث  الجيوستراتيجيةالجديدة، وخصوصا انعكاساتها 

ود الصيني والروسي، وقدرتهما على إدخال تعديالت على النظام الدولي المتواتر عن الصع

 الموروث عن الحرب العالمية الثانية. 

بقدرة  في العمق مهما يكن، فإن األزمات المذكورة حاملة لعدة أسئلة مقلقة معرفيا؛ تتعلق

تحسين سياساتها و دة،التقليدية منها والجدي الدولة الحديثة في المنطقة العربية على تدبير األزمات

كما تتعلق أيضا على المؤسسات والجماعات واألفراد، تلك األزمات انعكاسات لمقاومة تداعيات و

بقدرة هذه الدول على اإلفالت من قبضة الصراع الدولي، خصوصا في ظل تنامي الصراع بين 

لذي ينطوي على الصراع االقوى الغربية)أمريكا وأوربا( والقوى الصاعدة)الصين، روسيا( وهو 

أكثر، أو قد يسمح لها بحد أدنى من المناورة،  المنطقةه قد يحد ويكبل قدرات دول ما أنفرضيتين: إ

 من أجل القيام بأدوارها المؤجلة في التنمية والديمقراطية والتحديث المجتمعي.

 (:)غير حصرية تيةفي ضوء ما سبق، تسعى هذه الندوة إلى إثارة النقاش حول المحاور اآل

 .تدبير األزماتو أوال: الدولة

 .ثانيا: الديمقراطية، حقوق اإلنسان، والتنمية في سياق األزمات

 .ثالثا: األزمات وتحوالت النظام الدولي

 .زمات، وسؤال العدالة االجتماعيةرابعا: االقتصاد السياسي لأل    

 خامسا: الدين، الثقافة، وتدبير األزمات.
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 :تنسيق الندوة

 إسماعيل حمودي. خيي،بن فالشري محمد

 اللجنة العلمية:

األمين، محمد  مصطفى الرزرازي، عبد الحميد بنخطاب، جواد بوعرفة، سعيد الصديقي، عبد هللا ساعف،

محمد الهاشمي،  عبد المجيد بوكير، ،نور الدين جالل عبد الجبار عراش، عبد القادر لشقر، بنهالل، محمد

 .مان بونعمان، خالد يايموتسل ،بنخيي الشريف محمدم، عباس بوغال

 ة:يمينظتاللجنة ال

إلهام  بنخيي، الشريف محمد ،نور الدين جالل، محمد بنهاللمحمد األمين،  جواد بوعرفة، حسن بوكى،

صالح الدين  مصعب التجاني، موت، سلمان بونعمان،يخالد يا وديع الهامل، إسماعيل حمودي، خوشي،ب

عبد القادر  هشام اليوسفي،منصف بروال،  معاذ صويلح،عاشور، ابتهال زكرياء، أم هاني  كرزابي،

 .، محمد عباسبنشريفة

 

 يرجى من الباحثين الراغبين في المشاركة في الندوة التزام الضوابط التالية: ضوابط المشاركة:

د اإللكتروني التالي: ي، إلى البر2023 فبراير 15إرسال ملخصات للمشاركة في الندوة قبل  -

gmail.com@conferencetaza 

آالف  5، على أن تتراوح عدد الكلمات بين 2023أبريل  30آخر أجل لتسلم األوراق كاملة هو  -

 آالف كلمة.  7و

 .2023ماي  19و 18تاريخ الندوة  -

 لغات الندوة: العربية، الفرنسية، اإلنجليزية. -

في كتاب جماعي، لذا يرجى التقيد بضوابط البحث توفية للشروط العلمية المسستنشر المداخالت  -

 .، وبموضوعات محاور الندوةالرصين العلمي
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