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 إشكالية الملتقى

من التحديات م الدول، بل و ال يزال موضوع االتصال السياسي في صدارة اهتما
المجتمعية في ظل التحوالت المتسارعة، والمطالب المجتمعية بإضفاء الشفافية 

 للمواطن..على عمل الحكومات بما يخدم الصالح العام 
نظام سياسي يهدف لبناء كما يعتبر االتصال السياسي العامل الجوهري ألي 

أي نظام سياسي أن  باستطاعةبين الدولة والمواطنين، ألنه ليس  جسور الثقة
المشتغل بالمسائل يكون  االتصال. ذلك أن االتصاليعمل بدون مساعدة وسائل 

 اتجاهاتات إلى الشعوب، ويبلور عادة، أداة سياسية بنقل سياسات صناع القرار 
ومواقف الشعوب حتى يستفيد منها صناع القرارات، فهو العنصر الدينامي للوجود 
السياسي، الذي يعني  بنقل الرسائل فيما بين أجزاء النظام السياسي، ثم بينه وبين 

وتكرس النظم السياسية كلها مساحات وأوقات في وسائل النظام االجتماعي. 
المشترك  االهتمام" في باالتصال. وقد وجد "القائمون شاكل الحكومةلم االتصال

من أفراد الشعب كلهم، الذي تحظى به أنشطة الحكومة سبياًل للوصول إلى المزيد 
 هدين.امن القراء والمستمعين والمش

جماهيري تحظى بمصداقية السياسيون أنهم بحاجة إلى قنوات اتصال ويرى 
اإلعالميين بحاجة لالتصال بالسياسيين للحصول  نفس الوقت، فإن الجماهير،

على األخبار والمعلومات...الخ، فهم مشاركون في العملية السياسية. ولعل من أهم 
الوسائل التي يشاركون من خاللها في العملية السياسية، تركيز االنتباه على قضايا 

ة على إضفاء الشرعي وسائل االتصال بدور تضطلعمعينة. ومن ناحية أخرى، 
 النظام السياسي، ألن بقاءها مرهون ببقاء النظام نفسه.

خباريًا بخاصة، في النظام  االتصالوينظر إلى وسائل  الناشطة إعالميًا بعامة، وا 
الذي يقع تحت سيطرة الدولة، على أنها الوسيط األساس بين صناع القرار 

س اإلطار السياسي والجمهور. ومن هنا أصبح العمل األساس لالتصال: تأسي
صالحة متجانسة  اجتماعيةالسياسي الثابت السليم الذي من خالله يتم إيجاد بيئة 

القدرة  االتصالتؤدي، بدورها، إلى التوسع في قطاعات وطنية أخرى. ويمتلك 
 في هدف وطني واحد. المبعثرة للجماهير االهتماماتاإلعالمية على تعبئة 

السياسي في الدولة  االتصالانطالقا من هذه المعطيات يصبح البحث في دور 
ومؤسساتها وعالقاتها بالمجتمع بالغ األهمية، ومنه تطرح التظاهرة إشكالية مرتبطة 

السياسي في تعزيز العالقة بين المجتمع والدولة وباقي التنظيمات  االتصالبدور 
 السياسية.

 أهمية الملتقى
مام قائما من طرف الباحثين في حقل  الدراسات السياسية واإلعالمية ال يزال االهت

لتحديد األثر السياسي لالتصال، باستخدام وسائل اإلعالم، يظهر جليًا في تأثير 
اإلعالم على المستوى الفردي، ال سيما ما يتصل بالقيم والسلوك واإلقناع أو 

جة التكامل أو التفكك التعبئة. كما يظهر على المستوى الجماعي، من حيث در 
. يضاف إلى ذلك ما قد يكون من تأثير على ، أو القابلية للتصديقاالجتماعي

المستوى الوطني، من حيث التكامل السياسي، ومدى وجود ثقافة واحدة أو عدة 
ثقافات، والمواقف من التنمية ومدى التوازن في اإلعالم بين المدن واألرياف 

 وغيرها.
اسي مفهومًا يشير إلى معنى: االتصال الذي يتخذ من الحدث ويبقى االتصال السي

السياسي، فعاًل أو قواًل، ورموزه، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي أو 

ظهر أهمية الموضوع كمجال . من هذا الجانب تالحزبي، محورًا لنشاطه ومعالجاته
 الدراسة األكاديمية.للبحث و 

 أهداف الملتقى
النقاش على منبر البحث األكاديمي، و  السياسيطرح موضوع االتصال  -

 .ي، السياسي، اإلعالمي، والمجتمعيالعلم
 .ناء االستقرار السياسي والمجتمعيمناقشة تأثير االتصال السياسي على ب -
 المؤسسية لالتصال السياسي.البحث في المتطلبات  السياسية و  -
تعميق لنقاش و التظاهرة إلى توفير شروط البحث واكما نهدف من خالل هذه  -

المعنيين من ، و المعارف في مجال االتصال السياسي للطلبة بصفة خاصة
 سياسيين وا عالميين في الجزائر  بصفة عامة.
 :للملتقىاللجنة العلمية 

 

 1باتنة جامعة  رئيسا الحأ.د/ زياني ص
1جامعة باتنة  عضوا بان مبروكأ.د/ غض  

3جامعة الجزائر  عضوا أ.د/ مزوي محمد رضا  
1جامعة باتنة  عضوا أ.د/ حسين قادري   

1جامعة باتنة  عضوا أ.د/جندلي عبد الناصر  

1جامعة باتنة  عضوا أ.د/ مناصرية يوسف  

1جامعة باتنة  عضوا أ.د/ بنيني أحمد  

 جامعة بسكرة عضوا أ.د/ لعجال محمد األمين
 جامعة تلمسان عضوا أ.د/ طاشمة بومدين

1باتنة جامعة  عضوا أ.د/بحري دالل  

1جامعة باتنة  عضوا أ.د/ زقاغ عادل  

1جامعة باتنة  عضوا أ.د/ بن سعيد مراد  

1جامعة باتنة  عضوا د/ مرابط رابح  

1جامعة باتنة  عضوا مخلوفي عبد الوهابد/   

1جامعة باتنة  عضوا د/ باي أحمد  

1جامعة باتنة  عضوا د/ راقدي عبد هللا  

 جامعة ورقلة عضوا د/شليغم غنية
1جامعة باتنة  عضوا د/ مرزوقي عمر  

 جامعة المسيلة عضوا هوادف عبد هللاد/ 
1جامعة باتنة  عضوا د/بحري طروب  

2جامعة وهران   عضوا د/صافو محمد  
1جامعة باتنة  عضوا د/زغدار عبد الحق  

 جامعة سعيدة عضوا د/زيدان جمال

 

االتصال السياسي 

 في الجزائر
 

 



1جامعة باتنة  عضوا د/ ميموني فايزة  

 جامعة خنشلة عضوا هاديةد/يحياوي 
1جامعة باتنة  عضوا د/ بن يزة يوسف  

 جامعة برج بوعريريج عضوا د/هدفي العيد
1جامعة باتنة  عضوا د/ زدام يوسف  

1جامعة باتنة  عضوا د/ جحيش يوسف  

1جامعة باتنة  عضوا د/ لموشي طالل  

1جامعة باتنة  عضوا د/ عبد الكريم هشام  

1جامعة باتنة  عضوا د/ زياني زيدان  

1جامعة باتنة  عضوا د/بن عبد العزيز خيرة  

 جامعة بسكرة عضوا د/باري عبد اللطيف
1جامعة باتنة  عضوا د/ كرازدي إسماعيل  

1جامعة باتنة  عضوا د/ البلي مسعود  

1جامعة باتنة  عضوا د/ حداد شفيعة  

3جامعة الجزائر  عضوا د/بن سعدي عبد الحق  
 

 :للملتقى التنظيميةاللجنة 
 1جامعة باتنة  رئيسا د/لزهر وناسي
1جامعة باتنة  عضوا د/شباح فتاح  

1جامعة باتنة  عضوا د/بوبشيش رفيق  

1جامعة باتنة  عضوا أ/ سالك نبيلة  

1جامعة باتنة  عضوا أ/ حملة صبرينة  

1جامعة باتنة  عضوا أ/حذفاني نجيم  

1باتنة جامعة  عضوا أ/عقاقبة عبد العزيز  

1جامعة باتنة  عضوا أ/ شوية مسعود  

1جامعة باتنة  عضوا أ/زقادة الشادلي  

1جامعة باتنة  عضوا أ/ زراري إبراهيم  

1جامعة باتنة  عضوا أ/ أبركان نجاة  

1جامعة باتنة  عضوا أ/كواشي عتيقة  

1جامعة باتنة  عضوا مدي صليحةأ/مح  

1جامعة باتنة  عضوا أ/العبداوي جليلة  

1جامعة باتنة  عضوا أ/قاسمي هيندة  
 

 لملتقىامحاور 
 النظرية.ة و المحور األول: االتصال السياسي األطر المفاهيمي

 األنصال السياسي النشأة والتطور
 المجال العلمي والمعرفي.االتصال السياسي، المفاهيم و 

 المداخل النظرية لالتصال السياسي
 المحور الثاني: االتصال السياسي والبيئة السياسية  

 االتصال السياسي ومؤسسات الدولة.
 االتصال السياسي ومعالجة األزمات السياسية

 الدعاية السياسية وسبل مواجهتها
 االتصال السياسي والمجتمع المحور الثالث:

 االتصال السياسي واالنتخابات واألحزاب السياسية
 وصناعة النخب السياسيةاالتصال السياسي 

 دور وسائل اإلعالم في التنشئة السياسية
 االتصال السياسي ودوره في تعبئة المجتمع.

 المحور الرابع: آفاق االتصال السياسي في الجزائر.
 االتصال السياسي دراسة تجارب ونماذج عالمية.
 إشكالية مأسسة االتصال السياسي  في الجزائر.

 لسياسي في الجزائر..رؤى مستقبلية لالتصال ا
 شروط المشاركة:

 .الملتقىأن يكون موضوع المداخالت مّتصال بأحد محاور  -

 أن ال يكون البحث قد سبق نشره أو عرضه من قبل. -

 ال تبرمج المشاركات التي لم يرسل صاحبها المداخلة كاملة. -

 تحرير المداخالت يكون باللغة العربية، الفرنسية أو االنجليزية. -

 ال تقبل المداخالت ألكثر من مشاركين. -

Simplified Arabic (14 ) بخط كاملة  المقبولة المداخالت تكتب أن-
بالنسبة للغة Times New Roman  (12 )بالنسبة للغة العربية و

 ة.األجنبي

في  Wordالمداخالت المقبولة كاملة في شكل ملف مرفق   ترسل -
باللغة  بملخصينصفحة على األكثر مع إرفاق المداخالت  15حدود 
 .وباللغة األجنبيةالعربية 

 .للملتقىالعلمية لجنة التخضع المداخالت للتحكيم العلمي من قبل  -
 مواعيد هامة:

 2017 مارس 30 :داخالتآخر أجل الستالم الم

  2017 أفريل 05 المقبولة: داخالتيتم الّرد على الم
 مالحظة:

 :اآلتي البريد اإللكترونيترسل المداخالت إلى 
youcef.djehiche@gmail.com 

 0773177426/0662301939                      الهاتف:        
 033257432الفاكس:                                                 

 استمارة المشاركة
 .........................................................................................االسم:

 .........................................................................................:اللقب

 .............................................................................الرتبة العلمية: 
 ........................................................................مجال التخصص: 

 .............................................................................هيئة االرتباط: 
 ........................................................................البريد اإللكتروني: 

 ......................................................................................الهاتف: 
 ..........................................................................محور المشاركة: 

 ........................................................................... عنوان المداخلة:

 :ملخص المداخلة
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