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األحد  72تشرين الثاني  /نوفمبر 7122
03:80

تسجيل

00:80-00:00

الجلسة االفتتاحية
الدكتور عزمي بشارة
رئيس الجلسة :الدكتور عبد الوهاب القصاب

11:00-00:80

املحور األول :التاريخي
رئيس الجلسة :الدكتور سيار الجميل
املتحدثون:
 الدكتور يوسف فضل
بعض مالمح الروابط التاريخية بين الجزيرة العربية والقرن
األفريقي منذ فجر التاريخ حتى مطلع القرن التاسع عشر
 الدكتور عبدهللا علي إبراهيم
زنجبار  :1091استهداف العرب
 الدكتور النور حمد
من االستتباع إلى الشراكة ،نقد نظرة مصر الخديوية إلى
جوارها الجنوبي

11:80-11:00

استراحة قهوة

18:00-11:80

املحور الثاني :السياس ي االقتصادي
رئيس الجلسة :أ .جمال باروت
املتحدثون:
 الدكتور بيتر ودورد
املنافسة الدولية في دول القرن األفريقي
 الدكتورة إجالل رأفت
تقاطع املصالح القومية للدول العربية املطلة على البحر األحمر
ودول القرن األفريقي

 الدكتورة إرما تاديا
بروز الدول األفريقية الجديدة – االنعكاسات على إريتريا
10:00-18:00

غداء

19:80-10:00

املحور الثاني :السياس ي االقتصادي
رئيس الجلسة :د .هشام القروي
املتحدثون:
 الدكتور محمود محارب
إسرائيل والقرن األفريقي :العالقات والتدخالت
 الدكتورة أماني الطويل
األهداف اإلسرائيلية االستراتيجية في القرن األفريقي
 الدكتورة أزهار الغرباوي
التغلغل اإلسرائيلي في دول القرن األفريقي -كينيا نموذجا

13:00

محاضرة عامة للدكتور بيتر ودورد

االثنين  72تشرين الثاني  /نوفمبر 7122
10:80-00:00

املحور الثاني :السياس ي االقتصادي
رئيس الجلسة :الدكتور محمد املسفر
املتحدثون:
 الدكتور الطيب زين العابدين
أثر املفاهيم السلفية والحركات املتشددة في االستقرار والتنمية
في القرن األفريقي
 الدكتور محمد أحمد الشيخ
الحالة الصومالية القائمة :أضواء على تاريخ الصراع وأبعاده
 الدكتور عبدهللا حمدوك
االستثمار العربي في القرن األفريقي :التحديات ،والفرص واآلفاق

11:00-10:80

استراحة قهوة

18:00-11:00

املحور الثالث :األمني االستراتيجي
رئيس الجلسة :الدكتور عبد الوهاب القصاب
املتحدثون:
 الدكتور كيداني مينجستياب
النزاعات وتحدي بناء الدولة في القرن األفريقي
 الدكتور عدالن الحردلو
تأثير قيام دولة جنوب السودان في التوازن االستراتيجي
في القرن األفريقي
 الدكتور ميهاري مارو
إثيوبيا وجوارها :معوقات االستقرار في املنطقة
 الدكتور مضوي الترابي
افريكوم و القرن األفريقي و األمن القومي العربي

11:80-18:00

غداء

19:00-11:80

املحور الرابع :الفكري والثقافي واالجتماعي
رئيس الجلسة :النور حمد
املتحدثون:
 الدكتور الباقر العفيف
الهوية والصراع في القرن األفريقي :السودان نموذجا
 الدكتور ستيف هوارد
العالم العربي وشعوب القرن األفريقي في عيون اآلخرين
 األستاذ عبد هللا البشير
صورة شعوب القرن األفريقي في كتابات الجغرافيين
العرب وتأثيراتها املمتدة

19:80-19:00

استراحة قهوة

13:00-19:80

املحور الرابع :الفكري والثقافي واالجتماعي
رئيس الجلسة :الدكتور الصادق الفقيه
املتحدثون:
 الدكتور عبد السالم بغدادي
إشكاالت التعددية األثنية والثقافية وانعكاساتها على استقرار
دول القرن األفريقي
 الدكتور عبد الوهاب الطيب البشير
الدين وقضايا الجوار :دراسة في جدلية التنافس والتعايش
اإلسالمي املسيحي في القرن األفريقي
 الدكتور تيكستي نيجاش
استعمال اللغة اإلنكليزية كوسيلة تدريس ،وأزمة التعليم في
القرن األفريقي :أثيوبيا نموذجا

الثالثاء  72تشرين الثاني /نوفمبر 7122
11:00-00:00

املحور الخامس :تعاطي اإلعالم العربي مع قضايا القرن األفريقي
رئيس الجلسة :أ .عبد العزيز آل محمود
املتحدثون:
 الدكتور طارق الشيخ
 األستاذ فيصل محمد صالح
 األستاذة أفراح ثابت
 األستاذ محمد طه توكل

11:80-11:00

استراحة قهوة

18:80-11:80

حوار مائدة مستديرة :العرب والقرن األفريقي تحدي الجوار والهوية
رئيس الجلسة :الدكتور عزمي بشارة

