
  الدولة في إطار العولمة 
 إعادة تشكیل نماذج الدولة في عالم مفتوح

 

 

   : مایو٠١األحد 
 )المنیرة(بالمعهد الفرنسي بمصر 

  

 ًمن الساعة السادسة والنصف وحتى الثامنة مساءا
 

 ندوة االفتتاح
 

  ضیاء رشوان. أ – برنارد روجییه .د

 " مسألة االتجاه إلى التطرف الدیني في الشرق األوسط"

 

 

 

   : مایو١١االثنین 
  )الزمالك(بالمجلس األعلى للثقافة 

  

 ًمن الساعة العاشرة والنصف إلى الحادیة عشر والنصف ظهرا
 

 الجلسة االفتتاحیة

 

  :الكلمة االفتتاحیة

 

  محمد عفیفي، األمین العام للمجلس األعلى للثقافة . د

 جون لوك الفو، مستشار التعاون الثقافي ومدیر المعهد الفرنسي بمصر. أ

  مركز األهرام للدراسات السیاسیة واإلستراتیجیةبال  مستشارنبیل عبد الفتاح،. أ

  

  

 

  :مقدمة عامة للمؤتمر
  

  هامیت بوزارسالن .د
  باریس- مدیر الدراسات بمدرسة الدراسات االجتماعیة العلیا 

 

 

 



  :الجزء األول
  

 أزمة أم إعادة تشكیل نماذج الدولة؟

 وجهات نظر حول تاریخ الدولة في مصر وفرنسا

 

 

  ١٥:١ – ٤٥:١١من الساعة 

 "عن أسس الدولة المصریة: "الجلسة األولى 

 

  محمد عفیفي. د  :رئیس الجلسة  

 

 : رین–بیاتریكس میدان . د
  " میالد الدولة في مصر  "

   : نیكوال میشیل. د

  "اإلمبراطوریة العثمانیة ومصر: نشأة الدولة الحدیثة "

 

 ملك لبیب. د : مناقش 

 

  

 ٣٠:٤ – ٤٥:٢من الساعة 

 الجلسة الثانیة : "أفكار حول الدولة الحدیثة في مصر ونماذج الدولة في العالم العربي"
 

  سارة بن نفیسة .  د: رئیس الجلسة

  " نموذج الدولة المصریة–تراجع الدولة العربیة المعاصرة  ":السید یاسین . أ 

  "أزمة شرعیة الدولة المستقلة في مصر": شریف یونس . د

  

  یسري العزباوي. د  :مناقش  

  

 ٣٠:٦ – ٤٥:٤من الساعة 

 "یثة ألزمة الدولة القومیة الوستفالیة وفقا للنموذج الفرنسيوالتصورات الحداالقترابات  : "الجلسة الثالثة

  

  علي الدین هالل.د  :رئیس الجلسة  

      "العمل العام؟وحكومات  الهل تنصهر الدولة في شبكات : " جان لوكا. د 

 "معضالت سیادة الدولة:  إلى االتحاد األوروبي األمة الكبیرةمن ": فیلیب رینو . د

 
 ر مغیثأنو. د : اقشمن  

 

 

 

 

 

 



   مایو٢١الثالثاء 
 )الزمالك(بالمجلس األعلى للثقافة 

 

  :الجزء الثاني

 ما هو دور الدولة الیوم؟

 التكامل، التفكك والتجزؤ: الدولة في مواجهة االضطرابات 

  

 ٣٠:١١ – ٠٠:١٠من الساعة 

  "إشكالیة السیادة والدولة الوطنیة في العالقات الدولیة" : ١مائدة مستدیرة 
 

  مصطفى كامل السید.  د :رئیس الجلسة  
 نیفین مسعد. د   

 " ٢٠١١السیادة والدولة العربیة في أعقاب  "   

 هشام مراد. د

 "العولمة وتأثیرها على الدولة"

  

 نیكوال كاسیانیدیس. أ وأن كلیمونتین الروك. أ  :المناقشین

  

 ١٥:١ – ٤٥:١١من الساعة 
 الدولة  دورعولمة االقتصاد و : ٢مائدة مستدیرة 

 

  أحمد جالل. د:  رئیس الجلسة  
  :عمرو عدلى . د
  "٢٠١١الدولة المصریة و إعادة توزیع الثروة و الدخل في أعقاب ثورة "   

  : شهیر زكى. د
  "بین الضرورة وعدم الكفاءة :  االقتصاديدور الدولة"   

   : أدریان كوتان. أ

صناعیة للدولة المساهمة في فرنسا في إطار إعادة تشكیل السیاسة ال. البحث عن الحجم الحرج" 

   "  العولمة

  دینا كساب . أ   :مناقش
  

  ١٥:٤ – ٣٠:٢من الساعة 
 الدولة واألمن  : ٣مائدة مستدیرة  

 

   سعد الدین إبراهیم. د:  رئیس الجلسة  

 :توفیق أكلیمندوس . د

   "نواإلسالمی ومناأل,  الدولة:الخلیجو البحر المتوسط"

  :رجال علي ال. أ      
  "الخطاب األمني للدولة المصریة والتنمیة"      

  أنیاس لوفالوا. أ

 "أدوات للتصنیف: مكانة األجهزة األمنیة في دول الشرق األوسط "
  لیسیتیا سورات .د : مناقش



  
  ٣٠:٦ – ٤٥:٤من الساعة 

 الدولة والدین:  الجلسة الختامیة

 

 سمیر مرقس .  د :رئیس الجلسة  
  

 "  اإلیدیولوجیا واإلیدیولوجیا الدینیة،الدین : " اسینعبد الجواد ی. أ
 

  "صراع الدولة والدین في مصر" : نبیل عبد الفتاح. أ

 

 " إدخال األحزاب اإلسالمیة في المجاالت السیاسیة: " أن كلیمونتین الروك . أ
 

 

  محمود سالم. أ : مناقش
  

 ١٥:٧ – ٣٠:٦من الساعة 

 مالحظات ختامیة

  عبد الفتاحنبیل . أ, نهامیت بوزارسال .د

  

 ً مساءا٠٠:٨الساعة 
 

 )المنیرة( استقبال بالمعهد الفرنسي بمصرحفلة

    


