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المؤتمر الدولي: القوى العالمية الكبرى ومنطقة الش�ق األوسط

السؤال البحثي للمؤتمر:
لطالما كانت منطقة الشرق األوسط مركزًا الستراتيجيات الدفاع األوروبية اآلسيوية للقــــــوى العظمى البحـــــــرية مثل
 القوى األوروبية وبريطانيا سابقًا، والواليات المتحدة في العصر الحديث، فضًال عن أهميــــــــة هذه المنطقة في ميزان
 القوى الدولي للبلدان القائمة على الجغرافيا السياسية البرية مثل االتحاد السوفياتي الســــــابق، ووريثتها حاليـــــــا
روسيا اإلتحادية. كما أن منطقة الشرق األوسط تمثل نقطة مواصالت عالمية مهمــــــة، برية وبحريـــــــة وجوية تربط
بين ثالث قارات، أوروبا وآسيا وأفريقيا، وتحتوي مضائق وممرات بحريــــــة، تعد من أهم بوابـــــــات التجارة العالمية
 فضًال عن إمتالك هذه المنطقة القسم األكبر من اإلحتياط العالمـــــــي للنفط. هذه الميــــــزات العالمي للنفط. هذه
الميزات وغيرها جعلت منطقة الشرق األوسط ذات أهمية إستراتيجية في حســـــــابات القوى العالميــــــــــــة الكبرى

منذ الحرب العالمية الثانية ومنطقة الشرق األوسط تتغير جيوسياسيًا كل عقد. يمكن أن تعود دينامـــيات القوة الحالية
في المنطقة إلى ما قبل الحرب العالمية األولى، حيث أدى اإلرث االستعماري دورًا مهما في هيكلية الدولة النــاشئة في
المنطقة، ثم قدمت سنوات الحرب الباردة في الفترة الالحقة كتًال مختلفة وفي عصر القطبية األحادية، أخلت الواليات

المتحدة بالتوازن في المنطقة من خالل تدخالتها العسكرية فيها، وأصبح من الصعب ظهور توازن جديــــــد، كان خير 
مثال على ذلك حرب الخليج األولى1991-1990 وغزو العراق الحقًا في 2003، وفشلهــــــا في الحفاظ على نظام

مستدام في هذا البلد

في 17 كانون األول/ ديسمبر 2010 انطلقت موجة االنتفاضات العربية من تونس، التـــــــــــــــــــي أطلق عليها
الربيع العربي"، وأدت إلى اإلطاحة بالعديــــد من األنظمة العربية، فضًال عن تونس، مثل مصــــــر وليبيا واليمن، هذه

االنتفاضات أربكت الهيكليات األمنية واالقتصادية واالستراتيجية في منطقة الشرق األوســـــــــط حيث انها أنتجت 
بما يشبه التنافس في المنطقة بين قوى محور "تغيير األوضـــــــــاع الراهنة" وقوى محور "اإلبقاء على األوضــــــــــاع 
الراهنة"، مما أدخل منطقة الشرق األوسط في الفوضى التي أدت إلى حروب بالوكالة. إن صراعــــــات وتحديــــــــات 
ما بعد الربيع العربي جعلت عالقات المنطقة مع القوى العالميــــة أكثر تعقيدًا وأكثر تداخًال، في الوقت الحـــــــــاضر 
يمكننا بسهولة أن نلحظ هذه العالقات المعقدة مع القوى العالميــــــة خاصة في سوريــــــــــا واليمن والعراق وليبيا 
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أهداف المؤتمر:

لم تمر فترة في التاريخ يصعب فيها تحليل وفهم استراتيجيات القوى العالمية (الواليات المتحدة األمريكية
والصين وروسيا وأوروبا) تجاه منطقة الشرق األوسط، مثل الفترة الحالية. ففي حين أن المنطقة تمر حاليًا بحالة

شبيهة  بالفوضى، فإننا نجد أن عالقات القوى العالمية هي األخرى متقلبة، والتحالفات الدولية واإلقليمية
تنطوي على دينامية ومرونة عالية. لذلك من المؤكد أن في هذا النظام الدولي الجديد المتشكل ، سيكون التوازن

الذي سيتم إنشاؤه في المنطقة مختلفًا عن توازنات حقبة القطبية الثنائية السابقة بين الواليات المتحدة
واالتحاد السوفيتي، ومختلفًا عن توازنات حقبة القطبية األحادية التي ظهرت بعد انتهاء الحرب

الباردة. كما إن تزايد تأثير القوى اإلقليمية التي استثمرت الفجوات التي نشأت في نفوذ القوى العالمية الكبرى
في المنطقة، وانتشار المنظمات اإلرهابية والفاعلين من خارج األطر الرسمية للدولة Non state actor، كلها

عوامل مهمة أيضًا، تطرح أسئلة جديدة حول طبيعة العالقات الدولية في منطقة الشرق األوسط.في هذا السياق،
نجد من الضروري تحليل سياسات واستراتيجيات (الواليات المتحدة األمريكية، روسيا، الصين، أوروبا، القوى

العالمية الصاعدة الجديدة) تجاه منطقة الشرق األوسط، وعالقاتها الثنائية مع دول المنطقة والتحالفات المتعددة،
ومواقف القوى الكبرى تجاه أزمات وصراعات المنطقة. ومن هذا المنظور، فإن هذا المؤتمر الدولي الذي يعقده

مركز أورسام لدراسات الشرق األوسط في أنقرة ORSAM، بالتعاون مع جامعة إسطنبول، ومن خالل الشبكة
الدولية لدراسة المجتمعات العربية INASS، يعمل على فهم ديناميكيات األحداث والصراعات األخيرة مع طبيعة 

عالقات القوى العالمية الكبرى في المنطقة، ويهدف هذه المؤتمر إلى الحصول على بعض التوقعات حول مستقبل
العالقات بين القوى العالمية الكبرى ودول المنطقة. 

كما يفتح هذا المؤتمر أبواب نقاش مسارات عالقات منطقة الشرق األوسط مع القوى العالمية في اطار
التحوالت التي فرضها عالم ما بعد جائحة كوفيد19-، وإحتماالت صعود قوى عالمية ونزول أخرى، بهدف

التنبؤ بمعالم النظام الدولي من منظور منطقة الشرق األوسط، السيما في ظل زيادة احتماالت التنافس االقتصادي
والسياسي والعسكري االمريكي الصيني، فضال عن تبدل أدوار القوى األخرى، مثل روسيا، وبريطانيا التي

خرجت من االتحاد االوروبي، وبعض القوى الصاعدة التي تطالب بمزيد من األصوات في النظام العالمي
(المانيا واليابان والهند والبرازيل)، وهذا يفرض على دول المنطقة تحديد معالم التغيرات الدولية

ورصد آفاق التحالف الدولية بينها وبين تلك القوى.

فهم سياسات القوى العالمية (الواليات المتحدة األمريكية، روسيا، الصين، أوروبا
القوى الصاعدة الجديدة) تجاه منطقة الشرق األوسط

تحليل كيفية تأثر ديناميات ومسارات الصراعات واألزمات في منطقة الشرق األوسط
بالتنافس بين القوى العالمية الكبرى

تحليل طبيعة العالقات والتحالفات بين القوى العالمية الكبرى، والقوى الصاعدة الجديدة
ودول منطقة الشرق األوسط

•

•

•



 مناقشة مواقف القوى العالمية الكبرى تجاه المنظمات اإلرهابية والجهات الفاعلة
غير الحكومية Non state actor في منطقة الشرق األوسط 

يمكن للمشاركين معالجة مواضيع أخرى خارج إطار هذه المحاور، بشرط  
تناسبها مع أهداف المؤتمر

•

•

الخلفية التاريخية للعالقات بين دول منطقة الشرق األوسط والقوى العالمية الكبرى •
سياسات القوى العالمية الكبرى في منطقة الشرق األوسط: الواليات المتحدة األمريكية والصين وروسيا وأوروبا •

منطقة الشرق األوسط والقوى العالمية الصاعدة (المانيا، اليابان، الهند.)....
تنافس القوى العالمية الكبرى في منطقة الشرق األوسط

التنافس بين الواليات المتحدة وروسيا في منطقة الشرق األوسط
التنافس بين الواليات المتحدة والصين في منطقة الشرق األوسط

أوروبا-شمال أفريقيا
أوروبا-منطقة الخليج
أوروبا-الشرق األوسط

الصين-منطقة الخليج
روسيا-شمال أفريقيا

العراق-روسيا
روسيا-إيران

البرازيل-منطقة الشرق األوسط

الواليات المتحدة-إيران
الواليات المتحدة-تركيا وقضايا الشرق األوسط

الواليات المتحدة-مصر
الواليات المتحدة-شمال أفريقيا
الواليات المتحدة-منطقة الخليج

الصين-دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا
الهند-منطقة الخليج

اليابان-منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

عالقات القوى العالمية الكبرى مع األطراف الفاعلة في منطقة الشرق األوسط (القائمة أدناه ليست
حصرية وإنما إلعطاء أمثلة)

•
•
•
•
•

مواقف القوى العالمية الكبرى، والقوى الصاعدة، تجاه قضايا وصراعات وأزمات منطقة الشرق األوسط:
الربيع العربي، الصراع العربي اإلسرائيلي، األزمة السورية، النزاع في اليمن، القضايا الحدودية)

واالنفصالية مثل القضية الكردية والصحراء الغربية)،...الخ

•

محاور المؤتمر:•



مواقف القوى العالمية الكبرى تجاه المنظمات اإلرهابية المنتشرة في منطقة الشرق األوسط •

Non state actor مواقف القوى العالمية الكبرى تجاه الجهات الفاعلة غير الحكومية
المنتشرة في منطقة الشرق األوسط 

•

منطقة الشرق األوسط والقوى العالمية الكبرى، والقوى الصاعدة، في عالم ما بعد جائحة كوفيد19 •

البعد الثقافي و اإلجتماعي في عالقات القوى العالمية الكبرى، والقوى الصاعدة بمنطقة الشرق األوسط

يمكن الكتابة باللغات اإلنجليزية والتركية والعربية •
ستكون العروض التقديمية باللغات التركية واإلنجليزية والعربية •

يجب أال يتجاوز عدد كلمات النص الكامل للورقة البحثية الـ 7000 كلمة •
يجب أن يكون ملخص الورقة البحثية بحدود 250 كلمة، وأن يحتوي على كلمات مفتاحية

وأن يرسل بملف word يرفق مع استمارة التسجيل للمشاركة في المؤتمر  
بالنسبة للملخصات العربية، فإن الترجمة اإلنجليزية للملخص مطلوبة أيضًا، وتكتب مع

الملخص العربي في نفس ملف word الذي سيرفق مع استمارة التسجيل 
عند كتابة النص الكامل للورقة البحثية باللغة العربية، يجب أن يكون العنوان الرئيسي

حجم 16، والعناوين الفرعية للنص بحجم 14، ومتن النص بحجم 12
يجب استخدام نظام التعليقات الختامية

يجب أن تكون المقاالت ذات معايير علمية، وأن تكون أصلية لم يتم نشرها سابقًا

لالستفسارات والمراسالت يرجى التواصل معنا على البريد االلكتروني:

رسوم المشاركة: 75 دوالر أمريكي (50 دوالر أمريكي لطلبة الدراسات العليا)

congress2021@orsam.org.tr

Google form يمكن مأل استمارة التسجيل وإرسال الملخصات من خالل نموذج الغوغل
الموجود في الرابط التالي 

https://forms.gle/5ojaMaR4J4yd7vd1A

•

ش�وط المشاركة:•



آخر موعد إلستالم الملخصات 15 نيسان/ أبريل 2021
اإلعالن عن القبول األولي للملخصات المشاركة في المؤتمر 25 نيسان/ أبريل 2021

آخر موعد إلستالم النص الكامل للورقة البحثية 5 حزيران/ يونيو 2021
اإلعالن عن القبول النهائي لألوراق البحثية المشاركة في المؤتمر 15 حزيران/ يونيو 2021

موعد انعقاد جلسات المؤتمر 14-12 تموز/ يوليو 2021

سيتم عقد بعض جلسات المؤتمر من خالل اإلنترنت، وبعضها من خالل
الحضور في إسطنبول بحالة سماح قيود جائحة كوفيد19- بذلك، وإذا لم تسمح الظروف

سيتم عقد المؤتمر من خالل اإلنترنت فقط

الرئيس الفخري للمؤتمر: أ.د. محمود أك، رئيس جامعة إسطنبول
رئيس المؤتمر: أ.د. أحمد أويصال، رئيس مركز أورسام لدراسات الشرق األوسط، أستاذ علم

االجتماع السياسي في جامعة إسطنبول

أ.د.فوزي بن دريدي المنسق العام للشبكة الدولية لدراسة المجتمعات العربية
د.ماريز يونس المنسق العام للشبكة الدولية لدراسة المجتمعات العربية

مواعيد مهمة:•

مالحظة مهمة:•

إدارة المؤتمر:•

الهيئة العليا المؤتمر :•



األستاذ المساعد الدكتور نعمان تلجي، جامعة صقاريا، نائب رئيس مركز أورسام، تركيا. (منسق المؤتمر)
د. واثق السعدون، مركز أورسام، تركيا/ العراق. (منسق المؤتمر)

د. إسماعيل ساري، جامعة أنقرة حجي بيرم ولي، مركز أورسام، تركيا. (منسق المؤتمر)
د. جوكتوغ سونماز، مركز أورسام، تركيا

د. رجب يورولماز، مركز أورسام، تركيا
د.سمير العبدالله، مركز أورسام، تركيا
أ. بيلغاي دومان، مركز أورسام، تركيا
أ. أويتون أورهان، مركز أورسام، تركيا
أ. كوكهان ارالي، مركز اورسام، تركيا
أ. نوربانو أقجان، مركز أورسام، تركيا
أ. طلحة أوزمان، مركز أورسام، تركيا
أ. جودت يافوز، مركز أورسام، تركيا

أ. عادل زين العابدين، مركز أورسام، تركيا
أ. برج أريغور، اورسام، تركيا

أ. ديلروبا نور ديالماج، اورسام، تركيا

أ.د. إدريس بوستان، جامعة اسطنبول، تركيا
أ.د. أنور اربا، مستشار رئيس أورسام، تركيا

أ.د. إيمان شاهين، جامعة حمد بن خليفة، قطر
أ.د. إبتسام محمد عبد العامري، جامعة بغداد، العراق

أ.د. أحمد سامي مرهون المعموري، مركز الرافدين للحوار، العراق
أ.د. بيرول أقغون، جامعة أنقرة يلدريم بيازيد، تركيا
أ.د. جنكيز تومار، جامعة أحمد يسيفي، كازاخستان

أ.د. خلوق ألقان، جامعة اسطنبول، تركيا
أ.د. روبرت ماسون، جامعة النكستر، المملكة المتحدة

أ.د. روري ميللر، جامعة جورجتاون، قطر
أ.د. سايم أركون، جامعة اسطنبول، تركيا

•

•

اللجنة التنظيمية للمؤتمر:

اللجنة اإلستشا��ة للمؤتمر (بحسب التسلسل األبجدي في اللغة العر�ية)



أ.د. طالب كوجوكجان، جامعة مرمرة، تركيا
أ.د. عائشة كومشو أوغلو، جامعة إسطنبول

أ.د. عبد الستار رجب، جامعة قرطاج، تونس
أ.د. عبد الله بن معمر، جامعة صنعاء، اليمن

أ.د. عبد الله كيزيلجيك، جامعة اسطنبول، تركيا
أ.د. فواز العنزي، جامعة الكويت، الكويت

أ.د. كمال إنات، جامعة صقاريا، تركيا
أ.د. ماجد محمد األنصاري، جامعة قطر، قطر

أ.د. محسن قار، جامعة نيغده عمر خالص دمير، تركيا
أ.د. محي الدين أتامان، جامعة العلوم االجتماعية، تركيا

أ.د. مصطفى أبو القاسم، جامعة طرابلس، ليبيا
أ.د. نامق سنان توران، جامعة اسطنبول، تركيا

أ.د. نجم الدين قيزيل قايا، جامعة اسطنبول، تركيا
أ.د. نورشين أتش أوغلو غوني، جامعة نيشان تاشي، تركيا

أ.د.أحمد أوزترك، جامعة اسطنبول، تركيا
د.أحمد كورأوغلو,جامعة إسطنبول ,تركيا
د. إزجي أوزون، جامعة سابانجي، تركيا

د. الرشيد محمد إبراهيم، جامعة الخرطوم، السودان
أ.د. أوزدن زينب أوكتاف، جامعة اسطنبول ميدينيت، تركيا

أ.د. أوزلم تور ،METU تركيا
د. جمال الشلبي، الجامعة الهاشمية، األردن

أ.د. حسن دوران، جامعة اسطنبول، تركيا
د. حيدر علي حسين، الجامعة المستنصرية، العراق

د. خيري عمر، جامعة صقاريا، مصر
د. ديدي ولد السالك، رئيس المركز الموريتاني للدراسات االستراتيجية، موريتانيا

د. سرحان افاجان، جامعة مرمرة، تركيا
د. سليمان كودر، جامعة اسطنبول، تركيا

أ.د. طيار آري، جامعة أولوداغ، تركيا

اللجنة العلمية للمؤتمر (بحسب التسلسل األبجدي في اللغة العر�ية)•



د. طالب محمد كريم، مركز الرافدين للحوار، العراق
د. عبد الرزاق خلف محمد الطائي، جامعة الموصل، العراق

د. عبد الناصر الجاسم، جامعة حلب/ جامعة ماردين، سوريا
د. علي حسين باكير، جامعة قطر، قطر
د. متين أونفر، جامعة اسطنبول، تركيا

د. محرم حلمي أوزيف، الدكتور جامعة إسطنبول/،ORSAM تركيا 
أ.د. محمد شاهين، أكاديمية الشرطة، تركيا

د. محمد نجاح محمد، جامعة البصرة، العراق
د. مراد العبد الله، جامعة البصرة، العراق

د. ميثاق خيرالله جلود، جامعة الموصل، العراق
أ.د. نورجان أوزغور باكالجي أوغلو، جامعة إسطنبول

أ.د. هاقان برومنت، جامعة بيلكنت، تركيا
د. روبرت ماسون، جامعة النكستر، المملكة المتحدة

د. سرهان افاجان، جامعة مرمرة، تركيا

inassnetwork 


