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لشرق ااسة والمجتمع في للسي الرابع عقد المؤتمر الشرق األوسط في جامعة صقاريامعهد زم تيع

ظر نيهدف المؤتمر إلى إنشاء منصة لوجهات  صقاريا.في مدينة  2018أكتوبر  12-01األوسط 

فقد  ين.سط من خالل الجمع بين العلماء المختصوأفكار جديدة من شأنها توجيه أبحاث الشرق األو

 حصلت تطورات سياسية مهمة جداً في الشرق األوسط خالل السنتين الماضيتين منذ المؤتمر

 ريخية والتا المؤتمر نهدف إلى النظر إلى التطوراتوفي هذا  .2016الماضي المنعقد سنة  الثالث

السياسية والمجتمعية التي حصلت في المنطقة من منظورات مختلفة وحسب التفاصيل التي 

 سنوضحها الحقا.

،  يحتلهاطوال تاريخ البشرية ، كان الشرق األوسط دائًما مكانًا رائعًا نظًرا للمنطقة الجغرافية التي 

 والتاريخ المتأصل الذي تمتلكه. تلك المنطقة العرقية والدينية ، والحضارة التي بنتها البُنىوتنوع 

إن األبحاث والمؤتمرات وورشات العمل التي أقيمت 

حول منطقة الشرق األوسط كثيرة ومتعددة بل وكانت 

من ، غير أنه  قد تطرقت إلى نواحٍ موضوعية عديدة

القيام بالكثير ليست كافية وبالتالي يجب الواضح أنها 

من الواضح اآلن أن الدول القومية التي  تجاه المنطقة.

أسست في أعقاب الحرب العالمية األولى أصبحت 

اآلن مهدًا للمشاكل السياسية والثقافية واالجتماعية 

الصراعات الداخلية وهذا وبسبب التدخالت األجنبية 

لذا فإن . على الرغم من مرور قرن على الحرب

لي يتطلب حتًما تحلياًل لإلرث التاريخي الوضع الحا

منطقة الشرق األوسط في الخاصة بوالبنية الفوضوية 

 .جميع النواحي

حدثت تطورات مهمة في الشرق األوسط طوال  

 العربية الثوراتفي سياق  .القرن الحادي والعشرين

قضايا جديدة ال  فقد ظهرت، 2010التي بدأت في عام 

واإلقليمي فحسب بل على المستوى العالمي أيًضا. الطبيعة الفوضوية تؤثر على المستوى المحلي 
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حيث أّن األوضاع  .معقدة أكثر من أي وقت مضىقد وصلت حال الموجودة بالفعل في المنطقة 

الحالية في المنطقة بدالً من أن تتمحور حول توقعات التحول الديموقراطي التي كانت متوقعة من 

النفوذ في أمور ثالثة أولها الحروب األهلية ، ثانيها صراعات  حول، تمحورت   الثورات العربية

في أعقاب االنتخابات  عالوة على ذلك فإنه .أما ثالثها فهي القضية الفلسطينيةمنطقة الخليج و

، أشارت السياسة الجديدة للرئيس األمريكي دونالد ترامب في الشرق األوسط  األمريكية الرئاسية

شأن نية أهمية مع قرار ترامب األخير ديناميكيات جديدة. اكتسبت القضية الفلسطي إلى إظهار

األساس إلعادة حجر الصارمة على إيران وضعت  السياسةالقدس ، في حين أن النية في تطبيق 

من ناحية أخرى ، ساهم انخراط روسيا المتزايد في القضايا  .تصميم التحالفات القائمة في المنطقة

 كل هذه التطوراتإضافة إلى أّن الحالية كقوة عالمية في تسريع صراعات السلطة المذكورة آنفاً. 

 ً إعادة يتطلب هذا التحدي حيث أّن . الفاعلةاإلقليمية والعالمية لجهات ا بالنسبة لجديدً  شّكلت تحدّيا

من المفاهيم والعمليات من العالقة بين الدين والدولة إلى العالقات بين الدولة  التفكير في مجموعة

وجود الفاعلين العالميين في المنطقة إلى حركات ابتداًء من  وهذا يتمثّل في أمور عدّةوالمجتمع ، 

من أجل التأثير أكثر من أي النفوذ  صراعاتصانعي السياسات ، ومن البحث عن التحالفات إلى 

 .مضىوقت 

بينما مرت منطقة الشرق األوسط بعملية اهتز فيها الوضع الجغرافي الحالي وشهدت صراعات 

 تقوية وتثبيت أوضاعهاإلعادة العربية، فإن جهود القوى التقليدية  الثوراتعلى السلطة مباشرة بعد 

يدة التي قد جذبت االنتباه في هذه المرحلة. وكنتيجة للحراك الظاهر في المنطقة والظروف الجد

بالحاجة إلى إعادة تقييم للديناميكيات وصناع القرار السياسي تظهر ، شعر كل من علماء االجتماع 

يهدف هذا المؤتمر إلى جمع الباحثين والعلماء . االجتماعية والسياسية في الشرق األوسط

ومجتمعاتها المتعلقة بشعوب المنطقة الموضوعات األخرى عادة بحث ومناقشة إل المحترمين معًا

وبنياتها السياسية المصاحبة لألحداث الراهنة والتحوالت التي حدثت في الشرق األوسط و تاريخه 

لشرق في ا)القرن الماضي  السياسي مع اإلشارة إلى الذكرى المئوية لنهاية الحرب العالمية األولى

مدنية، السياسة ال-األوسط، تحويل السلطات السياسية، صراعات النفوذ، العالقات العسكرية

الخطابات الالهوتية السياسية الجديدة، الشرعية االجتماعية للسلطة، العدالة  قراطية،والديم

االجتماعية، تقرير المصير الوطني، موقف الشرق األوسط في السياسة الدولية، السياسة 

 الهجرة / الالجئين وقضية القدس(. الخارجية،

وسط الشرق األمعهد تاريخية في المنطقة يقوم ال الفترةديدة و ات الجكيوبهدف تقوية فهمنا للدينامي

والناشطين من كل  السياسيةوالرموز  والعلماء بدعوة كل من األكاديميينفي جامعة صقاريا 

ترجمة  علماً أنه سيكون هناك. المؤتمر الرابع للسياسة والمجتمع في الشرق األوسطالشرائح إلى 

 .اإلنجليزية و العربية والتركية اللغاتالحالّي إلى  فورية للمؤتمر

ومن ثم فإنه سيكون  .سيتم تقييم جميع البيانات المقدمة في المؤتمر بنظام التحكيم المزدوج األعمى

وافق عليها لجنة التحكيم في "المجلة التركية لدراسات من الممكن نشر األوراق الكاملة التي ت

 .األوسط" أو "مجلة الدراسات اإليرانية"الشرق األوسط" أو "الكتاب السنوي للشرق 

كلمة، مرفق بمعلومات  250المشاركة في المؤتمر عليه إرسال ملخص لبحثه ال يتجاوز  أرادمن 

على العنوان  2018 يونيو 1وعنوانه وملخص عن سيرته الذاتية حتى تاريخ  المرِسلالتواصل مع 

   التالي:
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االطالع على المعلومات التي تتعلق بالمؤتمر أو اإلعالنات فيمكن تصفح العنوان التالي:  أرادومن 

ww.ormer.sakarya.edu.trw، www.middleeastcongress.org . 

 

 ( الثورات العربية إلى أين؟1

 ( سياسة الشرق األوسط بعد الثورات العربية1

 ( سياسات الجهات اإلقليمية والعالمية الفاعلة تجاه الثورات العربية 2

 اإلقليمي وبنيته االجتماعية( تأثيرالثورات العربية على االقتصاد 3

 

 ( منطقة الخليج كقوة صاعدة في الشرق األوسط2

 ( التحول السياسي واالجتماعي في دول الخليج1

 ( األزمة السياسية في الخليج: الضغط االقليمي على قطر2

 ( سياسات الخليج للجهات اإلقليمية والدولية الفاعلة 3

 

 ( الحرب األهلية في سوريا3

 الفاعلة في الحرب األهلية السورية( الجهات 1

 ( السياسات السورية للجهات اإلقليمية والدولية الفاعلة 2

 ( مشكلة الالجئين3

 

 ( القضية الفلسطينية اإلسرائيلية في الشرق األوسط4

 ( سياسات االحتالل اإلسرائيلي في فلسطين1

 ( سياسة الواليات المتحدة تجاه فلسطين وإسرائيل ما بعد ترامب2

 ( السياسة الفلسطينية: حركتا حماس وفتح3

 

 ( العالقات بين تركيا والشرق األوسط5

 ( عالقات تركيا مع الجهات اإلقليمية  الفاعلة 1
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 ( تركيا و الجهات الفاعلة من غير الدول في الشرق األوسط2

 ( االقتصاد السياسي لسياسة تركيا تجاه الشرق األوسط3

 

 األوسط( االقتصاد السياسي للشرق 6

 ( التنافس االقتصادي السياسي في الشرق األوسط1

 ( السياسات االقتصادية للقوى العظمى تجاه الشرق األوسط2

 ( األبعاد االجتماعية االقتصادية للثورات العربية3

 

 ( الشرق األوسط في السياسة الدولية7

 ( سياسة الواليات المتحدة تجاه الشرق األوسط ما بعد ترامب1

 سة الروسية تجاه الشرق األوسط( السيا2

 ( دور دول الشرق األوسط في السياسة الدولية3

 

 ( الشرق األوسط في العصر العثماني8

 ( سياسة الدولة العثمانية تجاه الشرق األوسط1

 ( الحياة االجتماعية في الشرق األوسط في العصر العثماني2

 ( اقتصاديات الشرق األوسط في العصر العثماني3

 

 الحرب العالمية األولى والشرق األوسط( 9

 ( سياسات الشرق األوسط للقوى العظمى ما قبل وما بعد الحرب العالمية األولى1

 ( الجغرافيا العربية خالل الحرب العالمية األولى2

 ( تأثيرإتفاقية سايكس بيكو وإعالن وعد بلفورعلى الشرق األوسط3

 

 ماعية في الشرق األوسط الحديث( الحياة السياسية واالقتصادية واالجت10

 ( الجهات الفاعلة في سياسة الشرق األوسط: القادة واألحزاب و الجهات الفاعلة من غير الدول1

 ( البنية العرقية والدينية في الشرق األوسط2
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 ( البنية االقتصادية والمشاكل في الشرق األوسط3

 

 


