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 أوال: الديباجة 
يف احلفاظ  )مشال افريقيا عموما(  سامهت التشكيلة القبلية للجزائر خالل الفرتة القدمية      

حوله  على القيم املتوارثة وتناقلها عرب األجيال وكانت مبثابة القلب النابض الذي تدور 
كل األحداث، ومن خالل تصارعها وتنافسها وتكتلها أو حتالفها انبثقت الدولة يف  

كزية الفاعلة املوجهة لنشاط القبيلة واملفعلة  ر شكلها امللكي وتبلورت من خالهلا السلطة امل 
القدمية دورا ابرزا انبعا عن الشعور   الفرتات  املنطقة خالل  القبيلة يف  لدورها، وأدت 

التنظيم والفاعلية، إال أهنا    ابلذات وذلك للغزاة حىت وإن كان يعوز ذلك  ابلتصدي 
ظلت مصدرا للمتاعب واملشاكل لكل سلطة أجنبية ابنتفاضاهتا املتواصلة، ويف املقابل  
تعرضت لالستغالل وللتهميش وحيدت عن أدوارها احلضارية املنوطة هبا لفرتة طويلة  

 من الزمن. 
القبيلة يف جزائ       أدت  األمهية  وقد  ابلغ  دورا  األوسط(  )املغرب  الوسيط  العصر  ر 

اإلثنية   ترتبط ابلرتكيبة  اليت  املرجعيات  الذي مس  العميق  التغري  مع  وتفاعلها  بتأثرها 
دية والبنية االجتماعية والفاعلية االقتصادية هلا واليت حددت نوع السلطة وطبيعة  عقوال

بكل ثقلها يف    - أصلية أو وافدة- عية  احلكم يف املنطقة، وسامهت القبيلة كوحدة اجتما
اإلنقالب السريع والشامل والعميق الذي مرت به املنطقة وذلك ابخنراطها يف عملية  
الفتح واندماجها متاما مع الرسالة اليت آمنت هبا وحتملت أعباءها، مما انعكس إجيااب  

هذا التحول    على طبيعة عالقاهتا أبقاليم وعرقيات وذهنيات أخرى جديدة عنها، واستمر
بوترية اثبتة إىل أن تدعم هبجرات القبائل العربية إليها يف القرن اخلامس اهلجري مما أعاد 

 صياغة هويتها وتدرج هبا يف أدوار اترخيية ابرزة املعامل سياسيا وحضاراي. 
إال أن التحوالت احلاصلة على الصعيد السياسي إثر التواجد العثماين يف املنطقة قد  

لة من طور اهلجوم واهليمنة على مناطق االستقرار احلضرية والريفية يف فرتات  نقلت القبي
ضعف املركز إىل طور آخر اتسم يف الغالب ابلدفاع عن الذات املهددة إذ سعت القبائل  
إىل االنكفاء على نفسها بشىت الطرق مستغلة فلسفة احلكم العثماين القائمة على مبدأ  

افظت بذلك على استمرارها يف اطار الوالء يف حني  احلفاظ على الوضع القائم، فح
حلق التفكك تلك اليت حاولت التمنع عن السلطة وسلكت طريق العصيان، خاصة  
منها تلك اليت مل يكن هلا من أسباب املنعة ما يكفي، ومنها ما كانت عرضة للمخزنة  

 فذابت يف أجهزة املركز.  
تحامها بفضل استقرارها يف الفضاءات  إن بعض القبائل استطاعت احلفاظ على ال      

العصبية املالئمة ونزعتها املقاومة خالل العهد العثماين قد عصفت هبا ظروف الفرتة  
الفرتة االستعمارية شهدت القبائل يف اجلزائر طورا من التفكك بفعل   املوالية فخالل 

حيث استغلت    انتصار األيديولوجية املدينية بدعم من منظومة االحتالل وتراجع الريف،

املدينة ثقافتها الكتابية لتفرض هيمنتها على فضاءات القبيلة بواسطة احتكار التسيري،  
مدفوعة ابإلحساس ابلتفوق فضال عن األثر البالغ للسياسات واإلجراءات االستعمارية  
املتبعة بغية تقويض البنية االجتماعية، من أجل فرض اهليمنة واخلضوع على كافة املكون  

 صادي واالجتماعي للمستعمرة.  االقت
 ثانيا: أهداف امللتقى 

 تتمحور أهداف امللتقى حول ما يلي:  
إبراز مكانة ودور القبيلة يف اجلزائر على خمتلف األصعدة؛ سياسيا اقتصاداي   •

 واجتماعيا. 
آليات   • على  والوقوف  للقبيلة،  املكونة  األساسية  البنية  وحتليل  تفكيك 

 املتغريات اجلديدة وطبيعة نتائج هذا التفاعل. تفاعلها مع  
والتضامن   • التماسك  على  احلفاظ  يف  ودوره  القبلي  التنظيم  دراسة 

 االجتماعي. 
 إبراز دور القبيلة يف احلفاظ على قيم وخصوصيات اجملتمع اجلزائري.  •
دراسة املسببات الذاتية واملوضوعية للنزاعات والصراعات اليت تنخرط فيها  •

 القبيلة. 
 م دوافع وأسباب التحركات والتنقالت القبلية وما ينجم عنها. فه •
 دراسة مواقف القبائل حتت ضل سياسات الوافدين على املنطقة.  •

 ثالثا: إشكالية امللتقى 
 تعاجل جوانب موضوع امللتقى اإلشكاليات التالية:      

ما هي املؤثرات اليت أدت ابلقبيلة إىل اإلخنراط يف تشكيل السلطة، وكيف   -
 اختذت من األدوار السياسية حيزا للتعبري عن ذاهتا؟ 

القبيلة يف احلفاظ على مكوانت وخصوصيات جمتمع   - ما مدى مسامهة 
 املنطقة عرب كافة احملطات التارخيية اليت مرت هبا؟ 

لفكرية والعقدية والدينية الوافدة وما  كيف تفاعلت القبيلة مع املؤثرات ا -
 دورها االقتصادي واإلجتماعي وفق النظم اجلديدة؟ 

هل كان تفكك القبيلة انتج عن سياسات االحتالل يف الفرتة املعاصرة   -
فقط؛ أم أن التحوالت احلضارية احلاصلة عموما كانت العامل األقوى يف 

 ذلك؟ 
ل الرهاانت اليت تفرضها معطيات  ما هو واقع القبيلة يف اجلزائر اليوم يف ظ -

 عاملنا املعاصر؟ 



 رابعا: حماور امللتقى 
 احملور األول: القبيلة )مفاهيم ومصطلحات(

 مفهوم القبيلة وخصوصياهتا.  -
 القيم املتوارثة لدى القبيلة.  -
 األرض(-الشرف-النزاعات القبلية )العصبية  -

 ح على الوافد احملور الثاين: القبيلة بني االنطواء على الذات واالنفتا 
 تفاعالت القبيلة مع املؤثرات الدينية والعقدية والفكرية الوافدة.  -
 القبيلة والنظم االقتصادية واالجتماعية اجلديدة.  -
 القبيلة واحلفاظ على قيم وخصوصيات اجملتمع اجلزائري.  -

 احملور الثالث: املنظور االجتماعي للقبيلة يف ضوء الدراسات السوسيولوجية 
 تشكل القبيلة من وجهة نظر سوسيولوجية أنرتوبولوجية.  -
 العصبية كبناء اجتماعي واقتصادي وثقايف وسياسي.  -
 القبيلة بني األصالة واحلداثة.  -

 رخيية احملور الرابع: الدور السياسي واحلضاري للقبيلة عرب احلقب التا
 دور القبيلة يف انبثاق الدولة يف شكلها امللكي. -
 دور القبيلة يف مقاومة الغزاة، وعالقتها ابلسلطة األجنبية.  -
 تفاعل القبيلة مع السلطة املركزية.  -
 القبيلة واملنجزات احلضارية.  -

 احملور اخلامس: القبيلة ورهاانت املستقبل
 القبيلة وحتدايت العوملة   -
واإل - السياسية  عاملنا األدوار  معطيات  ظل  يف  للقبيلة  قتصادية 

 املعاصر. 
 القبيلة واحلفاظ على اهلوية الثقافية.  -

 ة شروط املشاركخامسا:  
 إببراز  الباحث  يتقيد  وأن احملددة،  احملاور  أحد  يف  املداخلة  تكونأن   -1

 .بذلك  املعنية احملاور  يف املشرتك
 سابق،  ملتقى يف للمشاركة  قدمت  أن بقسي مل  أصيلة املداخلة  تكونأن   -2

 .علمية  رسالة  من  مستلة  كتاب، وليست  أو علمية  جملة يف نشرت  أو

 . ، على أن تكون ثنائية فقطملشرتكةلفردية واتقبل املداخالت ا -3
 .العلمية املقاالت حترير يف عليها  املتعارف املنهجية  القواعد مراعاة   -4
 .البحث آخر  يف  واملراجع املصادر  كشاف  ذكر  -5
 قبل  ذلك  ابلعربية واإلجنليزية ويكون  ملخصا الباحث  يرفق  أن جيب -6

 .مباشرة  العنوان وبعد  املقدمة، 
  Traditional arabic 17 خبط :  تكون  البحث  كتابة   -7

 .Traditional Arabic 14                 بـ   واهلامش  
 .صفحة  20البحث يتجاوز  ال  نأ جيب   -8
 ابستمارة  مرفقا كلمة،  500 يتجاوز  ال  فيما املداخلة ملخص  يرسل -9

 الربيد  على  األكثر صفحتني على يف  الذاتية السرية  وملخص  املشاركة
 بطاقة التقنية ال هناية  يف املوجود  اإللكرتوين

 الرئيس الشريف للملتقى:  
 جامعة عباس لغرور    مدير  شالة عبد الواحدأ.د  

 االجتماعية واإلنسانية عميد كلية العلوم       معروف ملنورد.     رئيس امللتقى:
 د. عبد القادر رمحون      مدير امللتقى:

 د. النوي بن مربوك جامعة عباس لغرور خنشلة    رئيس اللجنة العلمية:

 أعضاء اللجنة العلمية:  
 2   الدين كرمية املدرسة العليا لالساتذة جامعة اجلزائر  نور  .د
 كابلي فطيمة جامعة مولود معمري تيزي وزو  .د
 اخرابن حمند أكلي جامعة مولود معمري تيزي وزو .  د

 د. حسني توايت جامعة عباس لغرور خنشلة 
 د. حسينة عيادي جامعة عباس لغرور خنشلة

 د. مسرية منيش جامعة عباس لغرور خنشلة 
 جامعة عباس لغرور خنشلة   د. رامي سيدي احممد

 د. عز الدين بن سيفي جامعة عباس لغرور خنشلة 
 د. صاحل كليل جامعة عباس لغرور خنشلة 

 د. عبد النور غرينة جامعة عباس لغرور خنشلة 
 د. مليكة قليل جامعة عباس لغرور خنشلة 
 د. عيسى ليتيم جامعة عباس لغرور خنشلة 
 نشلة د. عبد املنعم هامل جامعة عباس لغرور خ

 د. عبد السالم عكاش جامعة حممد الشريف مساعدية سوق أهراس 
 سكيكدة   1955أوت    20د. السعيد شريدي جامعة  

 د. عبد احلليم طاهري جامعة عباس لغرور خنشلة 
 جامعة عباس لغرور خنشلة د. عبود فالح  

 أ. زيد طاييب جامعة عباس لغرور خنشلة 
 خنشلة أ. طاهر منزل جامعة عباس لغرور  

 أ. ليلى بوشعيب جامعة عباس لغرور خنشلة 
 أ. وادفلي ايسني جامعة عباس لغرور خنشلة 

 جامعة عباس لغرور خنشلة أ. بن دعاس ميلود  
 أ. علي أمحد شعبان جامعة مولود معمري تيزي وزو

 أ. صفيان بوسلن جامعة مولود معمري تيزي وزو
 رئيس اللجنة التنظيمية:  

 عمارة جامعة عباس لغرور خنشلة د. عبد احلليم  
 أعضاء اللجنة التنظيمية:  

 د. طراد طارق جامعة عباس لغرور خنشلة 
 د. عالوة حممد جامعة عباس لغرور خنشلة 
 د. مجال قواس جامعة عباس لغرور خنشلة 
 د. خالد منصر جامعة عباس لغرور خنشلة 

 د. دمهاين سهيلة جامعة عباس لغرور خنشلة 
 غالية جامعة عباس لغرور خنشلة د. غضبان  

 أ. شهرزاد سويف جامعة عباس لغرور خنشلة 
 أ. وردة بن عمر جامعة عباس لغرور خنشلة 

 مواعيد هامة 

جراء امللتقى :                     2021نومفرب   09- 08             اترخي ا 

 2021 جوان  30             آ خر آ جل لتلقي امللخصات:          

 2021  يلية جو   15امللخصات املقبوةل:        عن   عالن ال  اترخي الرد و 

 2021  آ كتوبر   25         آ خر آ جل لتلقي املداخالت اكمةل:        

 ربيدال طريق  عن  اذلاتية والسرية ثالبحو امللخصات و و  اركة شامل  اس امترة ترسل 

 colloquetribu@yahoo.com:  لكرتون ال  

rahmoun_abdelkader@yahoo.fr 
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