
 

 
 

 

 المشاركة السیاسیة في أقصى حدودھا المتطرفة في منطقة الشرق األوسط وشمال افریقیا

فإن المفاھیم األساسیة الناتجة عن ھذه  عام،بشكل  تھومحارب منھ وقایةالعلى الرغم من كثرة األبحاث حول التطرف العنیف وسیاسات 
. لتقدیم فھم أفضل أو المیدانیة مبریقیةالسیاسات تنطوي على مشاكل ألنھا غالبًا ما تكون محملة بشكل معیاري وغیر دقیق من الناحیة اال

أكادیمیین باحثین مع ترنت عبر اإلن اتندوسلسلة حوار ضمن  تنظیماخترنا  العامة،علمیًا وفي السیاسات  العنیف،لموضوع التطرف 
الرادیكالیة والتطرف العنیف في العالقات السیاسیة في  یتساءلون عن من داخل المجتمعات المحلیة الذینوأصحاب المصلحة والممارسین 

 .منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا

من خالل السعي  واإلرھاب،لفھم الحقائق المختلفة للعنف والرادیكالیة والتطرف العنیف  القاعدة،یبدأ من  ومبتكر،ھدفنا ھو تشكیل نھج جدید 
لمعالجة ظاھرة  أو خططت نفذتالتي وأسالیب العالج المختلفة  والقوانین السیاسات العامةو إلى مقارنة ومواجھة وانتقاد السیاسات المختلفة

ستطرح مسألة االنخراط والمشاركة المدنیة والعسكریة والسیاسیة  العنیف،والتطرف  . إلى جانب التطرفالمعنیةالتطرف العنیف في الدول 
 .منذ الثورات العربیة في توضیح بین المحلي والوطني والعالمي

 لفھم كیفیة ارتباط العالقات بین الفاعلین السیاسیین داخل الدول الواقعة في منطقة الشرق األوسط أیضا ھذه السلسة من الندوات سعىت
النزاعات السیاسیة السابقة والحالیة بین الجھات الفاعلة الوطنیة وإعادة رسم خریطة  ربطكیف یتم  اإلقلیمیة؛وشمال إفریقیا بالقضایا 

ستتم دراسة السیاقات المحلیة والوطنیة واإلقلیمیة  وبالتالي،سواء في الخطاب أو في الممارسة.  باستمرار،االنتماءات السیاسیة والمجتمعیة 
 .وغیر الحكومیة) في المنطقة حكومیةكمحفزات للعالقات السیاسیة بین الجھات الفاعلة (ال

 ومحاور البحث ندواتتنسیق ال

 أو مداخلة لباحث/ة من خاللما  دولةحول العمل البحثي في  2021أبریل  شھر سنلتقي اعتباًرا من أسابیع،على أساس موعد كل ثالثة 
نقاش مما یترك مجاًال كبیًرا لل المثارة،مصلحة إللقاء الضوء على القضایا  ة/أو صاحب ة/أو ممارسة سیاسي/ة أو إجتماعي/ة /ناشط

 .الجماعي

 :بحث خالل الجلسات مجاالتستتم مناقشة عدة محاور و

 والحوكمة والسیاسات االنخراط/المحور األول: االلتزام

 العباً سیاسیاً ؟ على ماذا یُبنى النشاط السیاسي أو ما ھو مسار الفاعلین السیاسیین في دول المنطقة؟ فردكیف یصبح ال -



 .العالقات بین الفاعلین السیاسیین المھیمنین والمعارضة والتھمیش -

 ...)العالقة بین المؤسسة السیاسیة والمؤسسة الحزبیة والمؤسسة الدینیة (ازدواجیة ، تحالفات ، صراعات . -

 .أنماط الحكم والخطاب السیاسي والممارسات -

 المحور الثاني: القانون ومحاربة اإلرھاب والمؤسسات اإلصالحیة

تأثیر قوانین مكافحة اإلرھاب على معالجة التطرف العنیف وعلى تنظیم السجون: ظھور وتعزیز وتوسیع إطار قانوني محدد یعید تشكیل  -
 .والجیش واالستخباراتالعالقات بین العدالة والشرطة 

 المحور الثالث: المعالجة اإلعالمیة للعالقات السیاسیة وعالقات القوة

 دور االعالم البدیل ووسائل التواصل االجتماعي-

 : المواطنة مقابل الطائفیةالرابعالمحور 

 .العمل العام والوعي وأنماط المشاركة الجدیدة والتنظیم السیاسي- 

 

 (وفقا للغة المحاضرین/ات) والفرنسیةأواإلنجلیزیة أالعربیة  الثالث،ستعقد الندوة عبر اإلنترنت باللغات 

(مؤسسة شرقاوي محمد ،  (Ifpo-FMSH) باریس)-ماري قرطام (المركز الفرنسي للشرق األدنى، مؤسسة بیت علوم االنسان المنظمین:
 .(FMSH)باریس) -بیت علوم االنسان


