التوصيات
بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل وكفى والصالة والسالم على رسوله الذي اصطفى
أهال وسهال والسالم عليكم

وتحية منا تزف إليكم

حضورنا ما أجمل الدنيا بكم

ال تقبح الدنيا وفيها أنتم

على هامش ذكرى االحتفال بثورة نوفمرب اجمليدة  ،وحتت شعار " وطن فوق اجلميع " نظمت أكادميية العلوم
والدراسات االستشرافية ـ ـ بسكرة ـ ـ اجلزائر ـ ـ  ،وبالتنسيق مع خمرب اللهجات ومعاجلة الكالم ـ
جامعة وهران  10ـ ـ املؤمتر الدويل األول بتقنية التحاضر عن بعد  ،مع نقل حيثيات اجللسات برعاية
الدكتورة جنالء مطرى ـ ـ اململكة العربية السعودية من خالل
صالون أدبيات االفرتاضي ،حتت عنوان :
الوطنية وخطر التطرف وخطاب الكراهية
وذلك بتاريخ األربعاء واخلميس  01 / 01نوفمرب  ، 0100حتت إدارة رئيسة املؤمتر الدويل  ،األستاذة الدكتورة
نعيمة سعدية  ،وإشراف رئيسة اللجنة العلمية األستاذة الدكتورة  :سعاد بسناسي وقد جاءت األوراق
توزعت األوراق البحثية  ،وفق
البحثية  ،بني مداخالت علمية مت عرضها خالل جلسات املؤمتر حبيث ّ

حماور املؤمتر الدويل املسطرة  ،وهو ما يؤكد على فكرة فتح جسور احلوار بني األكادمييني كوهنم مرجعية
العقل العلمي لتفعيل أدواره ،وطنيا للتمكني للهوية الوطنية ووحدهتا وسالمتها  ،ودحر منطق التطرف ،
وكافة مزالقه  ،و خماطره ،
وبعد االفتتاحية الرمسية لآليات من الذكر احلكيم  ،والنشيد الوطين  ،أخذت الكلمة االفتتاحية للمؤمتر  :السيدة
الرئيسة هلذا املؤمتر الدويل  :األستاذة الدكتورة  :نعيمة سعدية  ،مث أُتيحت الكلمة لرئيسة اللجنة العلمية
،األستاذة الدكتورة  :سعاد بسناسي .
وقد مت نقل جلسات املؤمتر مثل ما أسلفنا برعاية صالون أدبيات االفرتاضي برئاسة  :الدكتورة الفاضلة جنالء مطري
اململكة العربية السعودية
وهي على النحو اآليت :
اليوم األول :
1

اجللسة األوىل  :برئاسة األستاذة الدكتورة نعيمة سعدية من جامعة بسكرة ـ ـ اجلزائر ـ ـ ومقرر اجللسة الدكتور :
مشتة مهدى  .جامعة قسنطينة 0
اجللسة الثانية وترأسها األستاذ الدكتور حممد خليف احلياين ـ العراق ـ ومقرر اجللسة الدكتورة  :أمساء لقيق
جامعة قسنطينة 10
اليوم الثاني :
الجلسة األولى  :برئاسة األستاذة الدكتورة  :سعاد بسناسي من جامعة وهران ـ ـ اجلزائر ـ ـ ومقرر اجللسة الدكتور
 :إبراهيم حيي  .جامعة وهران 0
الجلسة الثانية :برئاسة الدكتورة  :خدجية مرات من جامعة سطيف  10ـ ـ اجلزائر ـ ـ ومقررة اجللسة الدكتورة
:عائشة دوبالة  .جامعة وهران 0
وبعد هناية اجللسات  ،فُتح با املناقشة ونتلو اآلن ،توصيات املؤمتر من طرف حمدثكم الدكتور سليم جلول
حمريط من املركز اجلامعي تيبازة ـ ـ اجلزائر  ،والفريق املرافق له واملتكون من السادة الدكاترة الكرام
بأمسائهم الشريفة :


الدكتور :تيسري عبد اجلبار األلوسي جامعة ـ ـ هولندا ـ ـ ـ



الدكتور  :حممد الناصر صديقى جامعة جندوبة ـ ـ تونس .



الدكتورة  :رائدة العامري جامعة بابل ـ ـ العراق .



الدكتورة  :إميان جربوعة جامعة ـ ـ قسنطينة ـ ـ  10اجلزائر .



الدكتور  :سليم بن لباد جامعة غليزان ـ اجلزائر .



الدكتور  :منصور مهدي جامعة تيارت ـ ـ اجلزائر .

و قد خلُصت جلنةُ التّوصيات إىل صياغة مجلة من التوصيات ،نوردها فيما يلي:
 .0إذن أصالة عن أنفسنا ونيابة عنكم مجيعا نرفع برقية شكر وامتنان لكل املشاركني واملشاركات من جامعات
خمتلف ربوع وطننا العريب .وعلى رأسهم رئيسة املؤمتر األستاذة الدكتورة  :نعيمة سعدية من جامعة بسكرة
 ،ورئيسة اللجنة العلمية األستاذة الدكتورة  :سعاد بسناسي جامعة وهران  10تكرمة إلتاحتهما الفرصة
للباحثني واملشاركني لعرض احباثهم ومناقشة آخر ما توصلوا اليه يف هذا اجملال.
 . 0املواصلة واالستمرار يف عقد املؤمتر بشكل دوري متجدد  ،والعمل على تناول حماور سنوية وفق جمريات
الواقع ،
2

 13ـ إصدار نشرات دورية منتظمة تعىن مبعاجلة الظاهرة وتستقطب العلماء بتخصصاهتم املختلفة
 14ـ ـ ـ رفع الوعي اجملتمعي ونشر قيم التسامح واحرتام اآلخر .بني مجيع شرائح اجملتمع .
 .5اصدار مطبوعة أو جملد حيتوي على كافة اجللسات اليت عُرضت يف املؤمتر بعد تصنيفها وترتيبها ومراجعتها
وحتكيمها وفق أصول النشر العلمي املعروفة .

 16ـ ـ ـ ـ تكليف مؤسسة الصالون األديب االفرتاضي  ،من خالل الدكتورة  :نجالء مطري بتصميم  ،يسمح
للباحثني باالطالع على أعمال الصالون املبتكرة يف نقل فعاليات املؤمترات العلمية على وسائل التواصل
االجتماعي .تدعيما للتجار واخلربات الرائدة  .تركيزا على الدور اإلعالمي املوسوم للنشر والتوعية.
 11ـ ـ ـ ـ عقد اتفاقيات تعاون وتوأمة بني املؤسسات اجلامعية واملنظمات الوطنية الفاعلة يف ميدان املواطنة الصاحلة
ونظرياهتا من الفعاليات اجملتمعية املنظمة  ،لتبادل أحدث الفعاليات واخلربات.
 11ـ ـ تزويد املكتبات الرقمية واملكتبات اجلامعية يف الوطن العريب بأحباث املؤمتر  ،وأحباثه لالطالع عليها من
طرف طال هذه اجلامعات.
 10ـ ـ ـ االهتمام بإبداعات الشبا وتوفري غطاء استثماري  ،يف متناول الشبيبة  ،وسبل تدعيم وادماج منظومة
صناعية وسياحية  ،وثقافية  ،ختدم املواطنة وتنبذ العنف  ،وهتتم بالنهوض االمسى للمواطنة .
 01تفعيل أدوار علماء التخصص يف القانون والسياسة وعلم االجتماع السياسي لألدوار التنويرية لصاحل الوحدة
الوطنية  ،ونبذ خطر التطرف وخطا الكراهية .
 00ـ ـ ـ ـ إصدار كراسات تنوير بشأن مناهج وطرائق التدريس مبا يكافح ظاهرة حتني العقول وحتجيبها عن املناقشة
واالعرتاض واالستماع لآلخر .
 00ـ ـ استبيان ماهية التطرف وذكر أسبابه ملعاجلتها يف إطار منهجي واضح
 03ـ ـ أن تقوم املؤسسات اليت تظهر فيها أساليب العنف بإقامة حوار شفاف إميانا بأن الفكر ال يُواجه إال
بالفكر
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