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Prezentare
Centrul de Studii asupra Orientului Mijlociu și a Mediteranei, structură de
cercetare din cadrul Facultății de Istorie și Filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai, ClujNapoca, în colaborare cu Middle East Political and Economic Institute (București),
organizează, în data de 7 iunie 2019, conferința națională cu tema Orientul Mijlociu
după „Primăvara Arabă”: noile realități politice și sociale ale unei regiuni în criză.
Conferința își propune un dublu obiectiv:
Mai întâi, de a încerca să ofere o imagine cât mai largă și pertinentă asupra
schimbărilor survenite în societățile din Orientul Mijlociu și Africa de Nord, după valul de
revoluții din 2010-2011, ale căror consecințe sunt încă durabile, în majoritatea statelor
de aici. Regiune structural instabilă și traversată de constante violențe de tip politic,
identitar, militar, socio-economic, și aflată la intersecția intereselor marilor puteri
mondiale (Statele Unite, Rusia, China, Uniunea Europeană) Orientul Mijlociu cunoaște,
după 2011, noi dinamici: conflicte civile violente (Siria, Libia, Yemen, Irak) care implică
participarea altor actori regionali și internaționali; încercări de democratizare (Tunisia,
Maroc, Iordania) și, corelativ, instalarea de noi regimuri autoritariste (Egipt, Turcia);
polarizări regionale în funcție de considerente sectare (Arabia Saudită vs. Iran);
amplificarea formelor Islamului politic și militant, fragilizând ordinea socială și politică
din regiune; persistența (și blocarea) problematicii palestiniene; fenomenul refugiaților;
emergența unei societăți civile, care încearcă să limiteze cultura autoritaristă și
patrimonialistă a elitelor la putere etc. Acest câmp enorm de schimbări, chiar dacă
imposibil de analizat în întreaga sa amplitudine și complexitate, va fi obiectul abordărilor
din cadrul conferinței, cărora li se va cere să fie centrate pe prezentarea unor situații cât
mai reprezentative și cu impact pentru înțelegerea dinamicilor actuale din regiune.
Obiectivul adiacent al conferinței este acela de a pune laolaltă membri ai
comunității academice, științifice și profesionale din România, cu preocupări în aria
Orientului Mijlociu contemporan, pentru a facilita interacțiunile personale și
instituționale și stimularea unor viitoare colaborări.

Contribuțiile pot să fie elaborate din perspectiva unor discipline specifice (științe
politice, relații internaționale, sociologie, studii de securitate, antropologie, științe
militare etc.); sunt mai ales binevenite propunerile care dovedesc nu doar o bună
cunoaștere teoretică a subiectului abordat dar care sunt și rezultatul unei familiarizări cu
terenul studiat. În ceea ce privește aria geografică acoperită de tematica evenimentului,
ea cuprinde ceea ce este desemnat, în mod uzual, prin termenul de „Orientul Mijlociu
Extins”, adică Africa de Nord, Orientul Mijlociu ca atare și, în plus, Pakistan și Afghanistan.
Sunt invitați să participe cadre universitare, cercetători, doctoranzi, jurnaliști și
membri ai diferitelor structuri profesionale și ONG-uri cu experiență în aspectele din
regiune; la fel, participarea este deschisă chiar și masteranzilor care pot dovedi o foarte
bună capacitate de analiză și înțelegere a temelor propuse.
Propunerile de comunicări trebuie să fie trimise la adresa: mideast@ubbcluj.ro și ele
trebuie să conțină:
 Rezumatul comunicării (1000 de caractere, maxim)
 Numele și prenumele autorului/autorilor, însoțite de apartenența instituțională și
de un scurt CV
Calendarul apelului
 01 mai 2019: data limită de trimitere a propunerilor de comunicări
 15 mai 2019: răspunsul comitetului științific
Cheltuieli de participare
 Cheltuielile legate de deplasare și cazare vor fi în sarcina participanților
 Plata unei taxe de participare de 100 de lei (pentru masa de prânz și cină)
Comitet științific
 Prof. Univ. Dr. Marius Bucur, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca
 Conf. Univ. Dr. Laura Sitaru, Universitatea din București
 Lect. Univ. Dr. Marius Lazăr, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca
 Asist. Univ. Dr. Ecaterina Mațoi, Universitatea Națională de Apărare Carol I,
București
 Dr. Flavius Caba-Maria, Middle East Political and Economic Institute, București
Locul desfășurării: Aula Ferdinand, Institutul de Istorie din Cluj-Napoca, Str. Napoca, Nr.
11
Contact: Lect. Dr. Marius Lazăr (marius.lazar@ubbcluj.ro)
Actele conferinței vor fi publicate într-un volum colectiv, la o editură națională cu
prestigiu recunoscut în domeniul științelor sociale și umaniste.

