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 : الملتقىديباجة  
المتشابكة والمتوالدة عقدا  تعيش منطقة الشرق األوسط في دوامة من الصراعات  

تلو اآلخر حتى بات حلم السالم في هذه المنطقة صعبا ويخضع لدراسات وبحوث معمقة  

الصراعات   هذه  من  تتغذى  التي  الخارجية  التدخالت  ودور  الصراعات  طبيعة  فهم  تحاول 

الممتدة لتغيير موازين القوى ورسم خرائط جيوسياسية جديدة ال تأبه لالستقرار في دول  

  .المنطقة

كان الخطاب الجزائري السائد بعد نيل االستقالل يعتبر أن تصفية االستعمار ومقاومة  

أدت   أن  إلى  الفلسطينية.  القضية  عن  الدفاع  مسألة  عن  ينفصالن  ال  الغربية  االمبريالية 

االضطرابات التي هزت بعض دول الشرق األوسط، ودول المغرب العربي إلى تغيير المشهد  

الستراتيجي، حيث تراجع االهتمام بالقضية الفلسطينية وازداد االهتمام بالملف  السياسي وا

 .النووي اإليراني، وانكشاف األجندات التركية واإليرانية على الصعيد اإلقليمي

الصعيد   على  للجزائر  بالنسبة  كبيرة  أهمية  األوسط  الشرق  منطقة  تمثل  حيث 

فهي تعتبر عمقا مهما ألمن الجزائر. اال أن  التاريخي والحضاري والجيوسياسي واالقتصادي،  

هذه العالقات شهدت تغييرات وتقلبات بفعل تغيير السياسات والقوى اإلقليمية والدولية  

 .المتدخلة في الصراع الدائر في الشرق األوسط 

للعالقات   والجيوسياسي  واالقتصادي  السياسي  المشهد  قراءة  من  بد  فال  وعليه 

الشرق   دول  مع  األمن  الجزائرية  على  بدقة  تداعياتها  وتحديد  حقيقتها  لفهم  األوسط 

 .القومي الجزائري وتحديد األولويات أساسا

 إشكالية الملتقى: 
 ؟كيف تؤثر العالقات الجزائرية الشرق أوسطية على األمن القومي الجزائري

 أهداف الملتقى: 
 ى إلى:  على ضوء واقع العالقات بين الجزائر ودول الشرق األوسط، يهدف الملتق

 التعريف بأهمية الشرق األوسط بالنسبة للجزائر.  -

 عرض أهم مجاالت التعاون الجزائري مع دول الشرق األوسط. -



لمعرفة   - األوسط  الشرق  الجزائر ودول  بين  الخالفية  الملفات والقضايا  دراسة أهم 

 مدى تأثيرها على األمن القومي الجزائري.

يفرزها   - التي  التداعيات  أهم  أمنيا تبيان  الجزائر  على  األوسط  الشرق  في  الصراع 

 . واقتصاديا وسياسيا

 محاور الملتقى: 

 أوال: أهمية الشرق األوسط بالنسبة للجزائر. 

 األهمية التاريخية والحضارية.  -

 األهمية الجيوسياسية واألمنية.  -

 األهمية االقتصادية والتجارية.  -

 ط. ثانيا: مجاالت التعاون بين الجزائر ودول الشرق األوس

 المجال السياسي والدبلوماسي.  -

 المجال العسكري واألمني. -

 المجال االقتصادي والتجاري.  -

 المجال االجتماعي والثقافي -

 ثالثا: القضايا الخالفية في العالقات الجزائرية الشرق أوسطية.

 قضايا التطبيع والصحراء الغربية.  -

 قضايا الطاقة واالقتصاد. -

 والعراقي. الملف السوري واليمني   -

 عالقة دول الشرق األوسط بالقوى الكبرى:  -

 الواليات المتحدة األمريكية، روسيا، الصين.. ✓

 عالقة دول الشرق األوسط بالقوى اإلقليمية: -

 تركيا، إيران.  ✓

 رابعا: تداعيات الصراع في الشرق األوسط على الجزائر. 

 أمنيا وجيوسياسيا.  -

 سياسيا ودبلوماسيا.  -

 اقتصاديا وتجاريا.  -

 ماعيا وثقافيا. اجت -



 أعضاء اللجنة العلمية 
 

 جامعة بسكرة   د/ عشور عبد الكريم   جامعة بسكرة   أ.د/ دبابش عبد الرؤوف  

 جامعة بسكرة د/ منير بسكري   جامعة الوادي  أ.د/ عمر فرحاتي  

 جامعة بسكرة   د/ زروال سهام   جامعة بسكرة   أ.د/ فوزي نور الدين  

 جامعة بسكرة   د/ بن لمخربش أسماء  جامعة بسكرة   أ.د/ باري عبد اللطيف 

 جامعة بسكرة   د/ لدمية فريجة  جامعة بسكرة   أ.د/ مدوني علي 

 جامعة بسكرة   د/ لعور راضية   جامعة بومرداس   أ.د/ عبد العظيم بن صغير 

 جامعة بسكرة   د/ بن عبد الرزاق حنان   جامعة بسكرة   أ.د/ سعيدي السعيد 

  2جامعة وهران د/محوز عمر   جامعة بسكرة   نور الدين أ.د/ حتحوت 

 جامعة تيزي وزو   د/ أسماء بن مشرح  جامعة بسكرة   أ.د/ أسعيد مصطفى 

 المدرسة العليا للعلوم السياسية   د/ حسام حمزة   جامعة بسكرة   أ.د/ عمراني كربوسه

   3قسنطينةجامعة  د/ عمري توفيق   جامعة بسكرة   أ.د/ عكنوش نور الصباح 

 3قسنطينةجامعة  د/ لطفي دهينة  جامعة بسكرة   أ.د/ حروري سهام 

 3قسنطينةجامعة  د/ بن زعتات محمد الصديق  جامعة بسكرة   أ.د/ ناصري سميرة 

   تيارتجامعة  د/ ميلودي وضاحي   جامعة األغواط  أ.د/ عطاء اهلل طريف

   بشار جامعة  د/ لبدي حنان   جامعة بسكرة   د/ بالل قريب 

  األغواطجامعة  د/ ميلودي محمد  جامعة بسكرة   د/ حمدان محمد الطيب

  3الجزائرجامعة  د/ رميالوي سفيان     2جامعة البليدة د/ هشام دراجي

   2البليدةجامعة  د/ ريحي مصطفى  جامعة الوادي   د/الهادي دوش

   أدرار جامعة  د/ هواري العابد   جامعة بسكرة   د/ فؤاد جدو

   تبسةجامعة  د/ أمين البار جامعة بسكرة   د/ باهي سمير  

  1باتنةجامعة  د/ كمال بوناب   جامعة بسكرة   د/ قطاس سمير 

 3قسنطينةجامعة  د/ نوفل عمارة   جامعة بسكرة   د/ لعسل نور الدين 

   تيزي وزوجامعة  د/ حسين زاوش  جامعة بسكرة   د/ فخر الدين ميهوبي 

   عنابة جامعة  د/ هرموش منى   جامعة بسكرة   د/ لزهر بن عيسى  

 

 أعضاء اللجنة التنظيمية  
 

 د. بسكري منير   أ. معمر عمار   أ. صيد صالح     نايت سعيدي إلهام  أ. 

 ط.د أمال ترغيني   ط.د حركاتي فريد   ط.د سبع عبد الكريم   د. إكرام بخوش   

 ط.د سارة بوشوشة  ط.د تويقر يمينة   ط.د ميزاب مراد   د. سليمان نبار  

 



 شروط المشاركة في الملتقى: 
 

، واستعمال الخط  Simplified Arabic  14أن تحرر المداخالت باللغة العربية مكتوبة بالخط   -

12 Times New Roman  .للغة األجنبية 

 المتعارف عليها، أن تحترم المداخلة المعايير المنهجية  -

 أن تحترم المداخلة األمانة العلمية.  -

 كلمة. 6000إلى  4000عدد كلمات المداخلة بين   -

أن ال يكون قد سبق للباحث المشاركة بها في أي نشاط علمي، أو تم نشرها بأي شكل من   -

 األشكال. 

 أن يكون الموضوع منسجما مع أحد محاور الملتقى. -

 الثنائية.تقبل المداخالت ال  -
 

 :مواعيد مهمة
 

 .م 2023/ 05/04آخر أجل إلرسال المداخالت كاملة:  -

 .م15/04/2023تاريخ الرد على المداخالت المقبولة:  -

 .م18/05/2023تاريخ انعقاد الملتقى:  -

 politic.dz19@gmail.com      :البريد االلكتروني  -
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