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 تنظم جامعة حسيبة بن بوعلي
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 يوما دراسيا: 
 

 2022أكتوبر    26يوم األربعاء

 الدور الريادي اإلقليمي والدولي للجزائر

 الهيئات املشرفة ىلع اليوم الدراسي:

 .الشلف لخضر قرين، مدير جامعة حسيبة بن بوعلي األستاذ  رئيس اليوم الدراسي:
األستاذ الدكتور براهيم عماري، عميد كلية الحقوق املنسق العام لليوم الدراسي: 

 .والعلوم السياسية، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف 
كلية محمد بلخيرة، رئيس قسم العلوم السياسية،  األستاذ الدكتورظيمية: رئيس اللجنة التن

 .الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف 
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 :ديباجة اليوم الدراسي
يعيش العالم يف اآلونة األخيرة ىلع وقع تحووالت جيوسوتراتيجية ذات دالالت عميقوة    

قوات الدوليوة والتوازنوات اإلقليميوة، حتو  ونت كانوت       انعكست ىلع البني التقليديوة للع  
يف  .شكلية أين ظهر ذلك يف تداعيات الصراع واملواجهة العسوكرية بوين روسويا وأوكرانيوا    

ظل هذا الوضع تنعقد الدورة العادية  الواحدة والث ثوت للجامعة العربية بالجزائر، أين سوتجد  
املوحود وحجوز مكوات لهوا دوت أي خوو  أو       الدول العربية نفسها مجبرة ىلع تحديد موقفها

تلكؤ أو تسويف خاصة وأنهوا تقوع يف قلول الصوراع العواملي املحتودم سياسويا واقتصواديا         
ونستراتيجيا، والجزائر التي أخذت ىلع عاتقها قيادة العالم العربوي مون أجول التوحود ونبوذ      

بما يصوت مصالح األمة االنقسام وصناعة املوقف السيادي البعيد عن االستقواب والتجاذبات 
العربية للحفاظ ىلع مقودراتها الواقويوة ومواردهوا االقتصوادية، أيون البود مون نيجواد صوي           
للتكامل والتعاوت البيني التجاري واملالي، ضف نل  ذلك ما تتمتع به الجزائر من رصيد وخبورة  

ام بالودور  دولية يف مجال فض النزاعات ومساعي الوفاق بين الدول، كل ذلوك يؤهلهوا للقيو   
 الريادي العربي واإلقليمي، 

وملا كانت القضية الفلسووينية مون أولويوات جودول أعموال القموة العربيوة بحسول         
ت كيدات الدولة الجزائرية باعتبار أت القمة ستسع  نل  تجديد االلتزام الجماعي العربي تجاه 

ية قبل عقد القموة،  لم الشمل وتوحيد الفصائل الفلسوين القضية الفلسوينية؛ كات البد من
سونة،   15ولعل مبادرة الجزائر األخيرة  ت تي لوضع حد النقسام فلسويني داخلي دام أكثر من 

  .وبمستقبلها ما أضعف القضية الفلسوينية وألحق ضررا كبيرا بها
وأمام هذه التداعيات كات البد أت نحدد اإلشكالية الواجل معالجتها يف هوذا السوياق   

 حول:
الدور الريادي الجزائري ىلع املسوتويين اإلقليموي والودولي يف ظول      ماهية مقومات

العربيوة  الظروف الدولية الراهنة؟ وكيف سينعكس هذا الودور ىلع فعاليوات أشو ال القموة     
القادمة بالجزائر؟ وما هي الحلول التي ستقترحها الجزائر من أجل نعوادة لوم الشومل العربوي     

 ؟ والقضايا العربية املركزية وتوجيه الرؤى اتجاه القضية الفلسوينية
 

 :محاور اليوم الدراسي
 الدور الريادي الجزائري: دراسة يف املفهوم واملحددات.  -1
 ية ودور الجزائر يف حلها.األزمات اإلقليمية والدول  -2
  القمة العربية ورهات الجزائر يف لم الشمل وتوحيد الصف العربي. -3
 دور الجزائر يف توحيد الفصائل الفلسوينية وانعكاساتها ىلع مستقبل القضية.  -4



 للجزائر والدولي الدور الريادي اإلقليميحول:  الدراسي اليوم 
 

 جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف                      كلية الحقوق والعلوم السياسية   3

 

 مستقبل العمل العربي املشترك يف ظل االستقواب اإلقليمي والدولي. -5
 

 :اليوم الدراسيبرنامج  
أستاذ العلوم األستاذ الدكتور غربي محمد،   :جلسة اليوم الدراسيرئيس ومسير 

 السياسية بجامعة تيسمسيلت.
أستاذة العلوم السياسية، جامعة حسيبة بن الدكتورة ختو فايزة،  :منشط اليوم الدراسي

 الشلف.    -بوعلي 
 

 :اليوم الدراسيمداخ ت 
أستاذ العلوم السياسية سياسي،  األستاذ الدكتور ندريس عوية، خبير استراتيجي ومحلل

 . 3والع قات الدولية بجامعة الجزائر 
 " مركزية الجزائر يف النظام اإلقليمي العربي: مقاربة استشرافية ".

أستاذة العلوم السياسية والع قات الدولية بجامعة حسيبة بن الدكتورة عيسات فضيلة، 
 .الشلف   ،بوعلي

 ". يف املنوقة العربية النزاعات وبناء الس م" فعالية الدور الجزائري يف حل 
أستاذ العلوم السياسية  الدكتور عبد القادر سويف، خبير استراتيجي ومحلل سياسي،

 .2والع قات الدولية بجامعة البليدة 
 " الدبلوماسية الجزائرية والثورة يف الشؤوت العربية ".

أستاذ العلوم السياسية والع قات ، الدكتور أسامة بوشماخ، خبير استراتيجي ومحلل سياسي
 .الدولية بجامعة تيسمسيلت 

 " الدبلوماسية الجزائرية قوة يف العقيدة وثبات يف املواقف: القضايا العربية أنموذجا ".
حسيبة بن أستاذ العلوم السياسية والع قات الدولية بجامعة الدكتور عربي بومدين، 

 .الشلف  ،بوعلي
جزائر: بين الدور الريادي للجزائر ومقتضيات تفعيل العمل العربي القمة العربية يف ال"

 ."امُلشترك 
   .أستاذ العلوم السياسية والع قات الدولية بجامعة الجلفةالدكتور عبد الحق بوسعيد، 

 " رهانات نص ح جامعة الدول العربية: املقتضيات والتحديات ".
والع قات الدولية بجامعة حسيبة بن أستاذ العلوم السياسية الدكتور جزار مصوف ، 

 .بوعلي، الشلف
 .أستاذ القانوت الدولي بجامعة حسيبة بن بوعلي،  الشلف الدكتور سرباح خالد، 

 ." الدبلوماسية الجزائرية بين ثبات الرؤى وقوة األداء "


