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املتـغريات، التـداعيات، واآلفـاق
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الجامعة االسم ت

األكادميية الكوردية - أربيل أ.د. عبدالفتاح عيل البوتاين/ رئيساً 1

كلية امللك/لندن – اململكة املتحدة أ.د.محمد إحسان/عضواً 2

جامعة دهوك أ.د. نشوان شكري عبد الله / عضواً 3

الهيئة الكوردستانية للدراسات االسرتاتيجية والبحوث العلمية - السليامنية أ.د. بوال آزاد خانقاه / عضواً 4

جامعة زاخو أ.د. هوكر طاهر توفيق/عضواً 5

جامعة دهوك أ.د. محمد صالح طيب / عضواً 6

جامعة إيرفورت - أملانيا أ.د. فرهاد إبراهيم سيدر/ عضواً 7

جامعة دهوك أ.د. زرار صديق توفيق/ عضواً 8

جامعة دهوك أ.د. صالح محمد سليم / عضوا 9

جامعة زاخو أ.د. شريزاد زكريا محمد/ عضواً 10

جامعة األزهر الرشيف - مرص أ. د. محمود محمد زايد / عضواً 11

جامعة الجزائر 3 – الجزائر أ. د. رشيفة كالع / عضواً 12

جامعة خنشلة - الجزائر أ.م.د. عيىس ليتيم / عضواً 13

جامعة يورك - كندا أ.م.د. فريدون رحامين / عضواً 14

معهد دراسات اإلعالم - جامعة رور بوخوم - أملانيا أ.م.د. حبيب ابراهيم / عضواً 15

جامعة زاخو أ. م. د. فاخر حسن يوسف/ عضواً 16

الجامعة األردنية – اململكة األردنية الهاشمية د. ماجد عبد العزيز الخواجا/ عضواً  17

مركز اليبنيز الدراسات الرشقية الحديثة – أملانيا د. كاتارينا النك / عضواً 18

الجامعة االسم ت

جامعة دهوك أ.م.د. سامل جاسم حاجي/ رئيساً 1

الهيئة الكوردستانية للدراسات االسرتاتيجية والبحوث العلمية-السليامنية أ.م.د.فریدون نجم رشید/ عضواً 2

جامعة زاخو أ.د. عبد السالم نجم الدين عبدالله / عضواً 3

جامعة زاخو أ.د. حسن عثامن عبدالرحمن / عضواً 4

اللجنة العليا لإلرشاف وتقويم املؤمترات – جامعة دهوك أ.م.د. احمد بهيج ياسن / عضواً 5

جامعة دهوك أ.م.د. أحمد مصطفى عيل/ عضواً 6

الهيئة الكوردستانية للدراسات االسرتاتيجية والبحوث العلمية-السليامنية د. ڕۆژین كامل محمد أمین/ عضواً 7

الهيئة الكوردستانية للدراسات االسرتاتيجية والبحوث العلمية-السليامنية أ.م. محمد کریم احمد/ عضواً 8

الهيئة الكوردستانية للدراسات االسرتاتيجية والبحوث العلمية-السليامنية د. شنه رشيف عبدالله / عضواً 9

جامعة دهوك أ. إبراهيم محمود / عضواً 10

جامعة دهوك د. أكرم فتاح / عضواً 11

جامعة دهوك د. كوثر محمد عيل/ عضواً 12

جامعة دهوك م. شامل خمو خرض/ عضواً 13

جامعة دهوك أ.عزالدين ناسو/ عضوُا 14

جامعة دهوك أ.خالد توفيق محمد/ عضواً 15

جامعة دهوك أ.مصلح حمزة حسن/ عضواً 16

الجامعة االسم ت

جامعة دهوك د. آزاد سامل محمد/ رئيساً 1

جامعة دهوك م. أحمد محمد عبدو/ عضواً 2

جامعة دهوك م. راسم محمد صربي/ عضواً 3

الهيئة الكوردستانية للدراسات االسرتاتيجية والبحوث العلمية-السليامنية م.م. تریفە محمد احمد/ عضواً 4

جامعة دهوك سامي سامل محمد/ عضواً 5

جامعة دهوك إبراهيم خليل موىس/ عضواً 6

مركز بيشكجي للدراسات اإلنسانية - مركز دراسات اإلبادة الجامعية/جامعة دهوك 

مركز زاخو للدراسات الكوردية/ جامعة زاخو

الهيئة الكوردستانية للدراسات االسرتاتيجية والبحوث العلمية - السليامنية

لجان املؤمتر
1. اللجنة العلمية:

2. اللجنة التحضريية: 

3. لجنة متابعي املحاور:

مركز بيشكجي للدراسات اإلنسانية - مركز دراسات اإلبادة الجامعية/جامعة دهوك 

مركز زاخو للدراسات الكوردية/ جامعة زاخو

الهيئة الكوردستانية للدراسات االسرتاتيجية والبحوث العلمية - السليامنية

لمعاهدة لوزانلمعاهدة لوزان
مبناسبة الذكرى املئوية

 مواعيد مهمة:
2023/3/1 آِخر موعد لتسلم ملخصات البحوث

2023/3/10 إعالن امللخصات املقبولة

2023/6/10 آِخر موعد إلرسال البحوث كاملة

2023/8/10 اإلعالن عن البحوث املقبولة

2023/10/5 - 4 موعد انعقاد املؤمتر

لالستفسار:

0750 443 20 61  د. آزاد سامل محمد  

للتسجيل وإرسال امللخصات والبحوث يرجى زيارة املوقع اإللكرتوين للمؤمتر:3- لجنة متابعي المحاور:

يعقد

معاهـــدة لـــوزان حصــاد قــــرن

املتــغريات، التــداعيات، واآلفـاق

 )1923 / 7 / 24( 

https://ictlca.uod.ac/



  أهداف املؤمتر:

•  تسليط الضوء عىل هضم حقوق القوميات واألقليات يف معاهدة لوزان.

•  التعريـف بالطبيعـة القانونيـة ملعاهـدة لـوزان، وتبيـان أهـم جوانبهـا وفقاً 

ألحـكام القانـون الـدويل العـام وقواعده.

• توضيح األبعاد واالنعكاسات السياسية والجيوسياسية واالقتصادية والقانونية 

ملعاهدة لوزان، وتداعيات معاهدة أنقرة سـنة 1926 بالتدخل يف شـؤون العراق.

• الرتكيـز عـىل أبعـاد القضية الكورديـة وقضية واليـة املوصل تاريخيـاً وقانونياً 

وسياسـياً، وانعكاسـها عىل دول الجوار، والرؤية املستقبلية لها يف ظل التغريات 

الراهنة يف املنطقة. 

محاور املؤمتر:- 

املحـور األول:  قضايا القوميات بني سـيفر و لـوزان )10 آب 1920 – 24 

متـوز 1923(، التعهدات واملتغريات السياسـية  

1. السياسة الربيطانية والفرنسية تجاه قضايا الشعوب يف املنطقة

2. الحركات القومية املناهضة للسياسات االستعامرية

3. التطورات السياسية يف تركيا 

4. الرصاع الدبلومايس يف مؤمتر لوزان

5. مشكلة والية املوصل ومؤمتر لوزان 

املحور الثاين: التداعيات السياسية والعسكرية والجيوسياسية والقانونية 

ملعاهدة لوزان حارضا ومستقبال

1. التداعيات السياسية والجيوسياسية 

2. أثر معاهدة لوزان يف القضية الكوردية، واألقليات العرقية والدينية

3. مشكلة والية املوصل والرصاع عليها

4. مصري العراق وإقليم كوردستان بعد مرور 100 عام عىل معاهدة لوزان 

5. التحركات والوجود العسكري الرتيك ومصري الحدود السياسية يف املنطقة

6. العالقات اإلقليمية والدولية ومصري القضية الكوردية  

7. الخريطة الجيوسياسية للمنطقة والتغريات املحتملة 

8. النتائج والتداعيات املحتملة يف ظل القانون الدويل الجديد

املحور الثالث: أبعاد معاهدة لوزان اجتامعيًا واقتصاديًا

1. التهجري القرسي، وصهر القوميات واألقليات العرقية والدينية 

2. التعبري عن الكورد يف الثقافات الرسمية للدول التي تقاسمتهم

3. انعكاس معاهدة لوزان عىل االقتصاد العراقي – الرتيك – األورويب

4. ترسيم الحدود البحرية واملناطق االقتصادية الخالصة والجرف القاري

5. التنقيب عن النفط والغاز )أمن الطاقة(

6. خالفة الدول يف الديون وااللتزامات

 النشاطات عىل هامش املؤمتر:

- طبع مجموعة من الكتب حول موضوع املؤمتر 

- طبع  بعض الوثائق الجديدة ونرشها حول معاهدة لوزان 

 رشوط املشاركة: 

• إرسـال ملخـص للبحـث، مـع نبـذة عـن سـرية الباحـث العلميـة، فيهـا رقـم 

املوبايـل والربيـد اإللكـرتوين. 

• أن يكـون البحـث ضمـن محاور املؤمتـر، وتتوفر فيـه رشوط البحث العلمي، 

متضمناً)عنـوان البحـث، اسـم الباحـث، مـكان العمـل، اسـم الدولـة، ملخـص 

البحـث، الكلـامت املفتاحيـة( باللغتـن العربيـة واإلنكليزية.

• ال تقبل البحوث املنشورة، أو التي قبلت يف مؤمترات سابقة. 

• تخضع البحوث للتحكيم العلمي، وتنرش يف مجلد خاص بوقائع املؤمتر.

 رسوم االشرتاك:

.ID )75،000( رسوم االشرتاك ببحث منفرد من داخل العراق •

• رسوم املشاركة ببحث منفرد من خارج العراق )100$(.

ًما من أكرث من باحث تسـتوىف رسـوم إضافية قدرها  • إن كان البحث مقدَّ

)ID 50،000أو$50( عن كل باحث إضايف.

مالحظة: يتكفل املؤمتر بتحمل تكاليف اإلقامة والضيافة فقط.

ديباجة املؤمتر:

شـهدت منطقـة الـرشق األوسـط بعـد إبـرام معاهـدة لـوزان متغـريات 

ت إىل حدوث أزمـات ورصاعات قوميـة ودينية  جيوسياسـية وسياسـية كثـرية، أدَّ

واقتصادية، ونشـوب حروب أهليـة وثورات وإبادات جامعيـة« القتل الجامعي، 

التهجـري واإلخفـاء القـرسي، تدمـري القـرى، رضب املدنيـن باألسـلحة الكيامويـة، 

واإلبـادة الثقافيـة«، خلَّفـت آثـاراً اجتامعيـة ونفسـية وتبعات اقتصاديـة عميقة 

ومسـتدامة، ومازالـت الرصاعـات مسـتمرة بـن دول املنطقـة إىل يومنـا هذا. 

قـرن مـن املأسـاة واملحنـة والكفـاح كان حصـاد تلـك املعاهدة التـي حلَّت 

محـل معاهـدة سـيفر املوقعـة بـن الـدول املنتـرصة يف الحـرب العامليـة األوىل 

)1914 - 1918( والدولـة العثامنيـة التـي أجـربت عىل إبرامهـا يف 10 آب 1920. 

ومبوجبها تقاسـمت الدول املنترصة يف الحـرب األرايض التي كانت تخضع للدولة 

العثامنيـة، ووعدت معظم القوميات غري الرتكية يف الدولة العثامنية باالسـتقالل، 

لكـن ذلـك الوعـد مل يتحقـق، إذ رفضت الطبقـة السياسـية الرتكية التي شـكلت 

حكومـة جديـدة يف أنقـرة هـذه املعاهدة، بعـد أن خاضـت حرباً ضـد الحلفاء، 

وأجربتهـم عىل القبول بإبـرام معاهدة لوزان )24 متـوز 1923(، وقد طويت فيها 

نتها » سـيفر »؛  صفحـة حـق تقريـر املصري لكل مـن الكـورد واألرمن، التـي تضمَّ

لنشـهد يف) 24 متـوز 2023 ( مـرور املئويـة األوىل عـىل توقيـع معاهـدة لـوزان، 

ومـا لهـا مـن تداعيات وانعكاسـات عىل العـامل، واملنطقـة عموماً، وعـىل الكورد، 

والقضايـا العالقة والسـاخنة، ويف الواجهـة قضية والية املوصـل خصوصاً، وموقع 

أوروبـا وتركيا يف هـذه املتغريات. 

ما يهمنا يف األمر أن هذه املعاهدة تناست حقوق الكورد وتجاهلت منحهم 

االسـتقالل بدولـة قومية خاصة بهـم، وهو ما كان بدايـة لقضيتهم التي أصبحت 

مصـدر قلـق وتوتـر للعديد مـن دول املنطقـة وازدادت تعقيداً مع مـرور األيام؛ 

ر عقـد مؤمتـر دويل بعنـوان: معاهدة لـوزان: حصاد قـرن: املتغريات،  ولهـذا تقـرَّ

التداعيات، واآلفاق يف ) 24 - 7 - 2023 (.

يحـاور املؤمتـر قضايـا متعلقـة مبعاهدة لـوزان والرؤيـة املسـتقبلية لها من 

خالل طرح أسـئلة يف ضوء املتغريات التي تشـهدها املنطقـة، وأبعادها املختلفة، 

ومـدى تأثري انعكاسـاتها عىل الخريطة الجيوسياسـية واالقتصاديـة، ومعها دعوى 

العثامنيـة الجديـدة التـي تلـّوح بهـا تركيـا بعـد مـرور قرن عـىل املعاهـدة، وما 

يخـص مطالبهـا يف دول الجـوار ويف قضية والية املوصـل تحديداً.
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