
 

 لشرق األوسط الدولى الثالث لمؤتمر ال

 ھاتاي  أعالن

 المدنیة" االجتماعیة" تعبئة المسئولیة 

لشرق األوسط في مدينة ھاتاي في السابع الدولي الثالث لمؤتمر الأنعقدت فعالیات 
االستراتیجیة  الدراسات االسیويةمركز  بینبالتعاون الذي نظم  2015والثامن من مايو 

اسات الشرق األوسط بجامعة مرمرة وبإستضافة والية ھاتاي ومعھد درالتركي 
في  وقد تناول المؤتمرالتركیة ووكالة التنمیة الشرق أوسطیة وجامعة مصطفى كمال 

وقد حضر المؤتمر لفیف  ،" "المذاھب واالثنیات وحل الصراعاتقضايا جو بناء وشفاف 
ومدراء تنفیذين من ھئیات  ین والباحثین والدبلوماسیین ومبعوثي الدولیميمن األكاد

أستشارية ومنظمات غیر حكومیة من حول العالم والذي اجتمع تركیزھم على 
 ة الشرق األوسط. قمنط

وقد بحث المؤتمر في موضوعات: الخلفیات التاريخیة و الدينامیات اإلقتصادية والثقافیة 
لدينامیات اوالمذاھب واإلثنیات والقوى غیر الشرق األوسطیة، ووالسیكولوجیة،  

تأثیر الخلفیات اإليدلوجیة والدينیة،  والحاكمة والحكومات ذات المرجعیة اإلقلیمیة،
إقتراحات  وطرحصعوبات خلق السیاسات في المنطقة في زمن تعدد األقطاب،و

نماذج حديثة كما ناقش استباقیة فیما يخص سوريا والعراق ولبنان وبلدان أخرى، 
 الفرصوھیكلیة، النظامیة والالمشكالت وة، ناجحاللحل النزاعات: التجارب 

 التعاون و حل النزاعات. و،المتاحة

 وقد اتفقت أطراف المؤتمر على اآلتي: 

الموافقة على اإلعالنات الصادرة فیما تلى المؤتمرين السابقین تحت  تتم -1
 عنوان مؤتمر الشرق األوسط الدولي. 

 
ن آلیات العمل. وقد اتضح أن تم إقتراح دعم الدراسات عن حل النزاعات كآلیة م -2

تلك المشروعات النظرية عن مناطق النزاعات ذات الدينامیات المتعددة يجب 
أن يصحبھا جھودا عملیة. ولھذا الغرض يجب دعم المعرفة العلمیة التركیة 

 التي قد تعتبر وسیطا في حل الصراعات المذھبیة اإلقلیمیة. 
 

ا في الصراعات في الشرق األوسط كما تعتبر المتغیرات اإلثنیة والمذھبیة سبب -3
في األجزاء األخرى من العالم، ولكن بالرغم من ذلك فإن السبب الفعلي يبدو 
جلیا أنه البحث عن المكسب اإلستراتیجي و الجیوسیاسي.  وبصورة أخرى 
يبدو أنه من الصعب تفسیر فترات السالم واإلستقرار التي شھدتھا المنطقة، 

 



 

والتعدد الثقافي " السائدين في ھاتاي مؤكدا لتلك  وقد جاء "جو  السالم
 الفكرة. 

 ومن ھذا المنطلق فقد كان تنظیم المؤتمر في ھاتاي شديد الصلة باألمر. 
 

تجلى نموذج السالم و التعدد الثقافي في نموذج ھاتاي ، ولذا فإن ھذا  -4
 النموذج كنظرية وقیمة قد يعد وسیلة في خلق السالم . 

 
العوامل أھمیة وتسببا للمشكالت الدينیة والمذھبیة في  أن اكثر اقد بد -5

إسرائیل) والذي يدور حول -المنطقة ھو الصراع العربي اإلسرائیلي (فلسطین
 المسجد األقصى ومدينة القدس/أورشلیم. 

تخیل اإلستقرار والسالم في المنطقة دون حل النزاع بإتفاق  صعبونظرا لھذا ي
فإنه ال مناص من إنھاء التوتر بین البلدين في  كافة األطراف الدينیة. و لذلك

ضوء اإلتفاقات الدولیة. وسوف يتمخض إنفاذ قرارات األمم المتحدة من قبل 
األطراف واإلعتراف بفلسطین كدولة عن تسھیل الحل فیما يخص مدينة 

 القدس وإقامة السالم. 
 

األوسط من األسباب األخرى وراء الصراعات الدينیة والمذھبیة في الشرق 
ھى سیاسات الھوية المطبقة والتي تتجاھل الظروف اإلقتصادية اإلجتماعیة 
والجغرافیة اإلقلیمیة خالل تأسیس الدول والتي أثرت القوى اإلستعمارية في 

 تشكلھا. 
محاولة دمجھا في النظام،  وقد فضلت دول المنطقة تجاھل اإلختالفات بدال من

قد تتسب معضلة أمنیة  أنفجرتدف فقد للجوء للعنف تحقیقا لھذا الھونظرا 
 مستقبال.  النظام شرعیةتخص التي تعاني من مشكالت الدول  في إختفاء

وبینما يتم التوكید على الدينامیات اإلقتصادية واإلستراتیجیة أثناء الصراعات 
 مؤثراإلقلیمیة، فإنه يجب أخذ العوامل الدينیة أيضا بعین اإلعتبار. فالدين عنصر 

ي تحريك األفراد المتنازعین، أيضا من العوامل الھامة أن كل دولة فيساھم 
تأسس لطبقة رجال الدين والمؤسسات الدينیة الخاصة بھا أثناء فترة بناء 
الدولة، واإلختالفات الحادة بین المناھج الدينیة المتبعة فیما يخص اإلسالم 

 شمولیا تشجع على العنف في المنطقة. 
ذلك الجدل اإلقلیمي فإنه يجب على رجال الدين ولكي يتم تحلیل جذور 

اإلجتماع معا للحد من الصراعات الدينیة، وقد يساھم اإلجتماع بین رجال الدين 
 السنة والشیعة خصیصا في إرساء اإلستقرار بالمنطقة. 

 

 



 

رھابیة في الشرق األوسط ھو عدم فعالیة والسبب وراء ظھور المنطمات اإل
المؤسسات الدولیة والمحلیة، فإن ھؤالء المنضمین لتلك الجماعات يبحثون 

يشك في  نعن المنفعة واإلنتقام والمكانة والمغامرة، ھؤالء األفراد الذي
لمجتمع. وأي كانت لتلك الجماعات يجب توجیه أنظارھم قبل اإنضماھم 

رياء غیر مقبول. وعلى القوى الفاعلة ، خاصة األمم فإن قتل األباالسباب ، 
اللجوء إلستخدام لحماية المدنین ولوقف العنف دون  دالمتحدة، أن تبذل الجھو

لعنف بقدر المستطاع. ويجدر بالذكر في ھذا الصدد أن ما قامت به تركیا ا
 ولبنان واألردن من توفیر ملجأ لالجئین السوريین أمر مثیر لإلعجاب. 

 
التوحد على الشرق األوسط  ظھر تأثیر القومیات الصغیرة دولیا ونزعاتوقد 

ونظرا لظھور نشاطات تلعبھا بعض العناصر اإلقلیمیة فإن ثمة مجموعة  مؤخرا،
من الدول عرضة لخطر البلقنة ودول أخرى عرضة للفناء، حتى أن الوضع 

 خطورة.اإلستراتیجي للموارد وتواجدھا في الشرق األوسط يزيد من ھذه ال
  

لعب دورا أما ما يخص نزعات التوحد فإن الدول المنتجة للطاقة في المنطقة ت
ضعف أتركیا وباكستان ومصر، ولكن الصراع بین الدول المذكورة لإقتصاديا  مكمال

وفي إطار أوسع فقد  فیما بینھم. خلق مصالح إقتصادية وإستراتیجیةفرصة من 
ب اإلقتصادية والسیاسیة واإلجتماعیة يقترح أن يتم العمل على تقوية الجوان

 .  D8فیما بین منطمة التعاون اإلسالمي ومجموعة 
لم يتعد التضامن اللغوي بین دول الشرق األوسط في مساحات الدين 
واللغويات والتاريخ والجغرافیا حد العاطفة، والحاجة الممیزة ھي الموارد 

قدرة على البناء في تلك البشرية والخلفیة اإلقتصادية والثقافیة وأيضا ال
 الجوانب.  

 
التحكم قضیة ولقد لوحظ أن ثمة تنافس بین العناصر الالعبة إقلیمیا في 

 في السیاسة الحديثة فإن التزامن بالمنطقة. وحیث أن تلك الظاھرة مقبولة
 أھمیة مصیرية.  ذوبین مستوى عالي من  التنافسیة وأيضا من التعاون ألمر 

 

الدول التي كانت خارج النظام العالمي جزئیا أو كلیا، فإنه من خالل إعادة دمج و 
 األھمیة أن تتحقق حالة من اإلعتماد المتبادل.    

وبینما تؤدي التنمیة في اإلتصاالت والتقنیات والمواصالت والتعلیم واإلقتصاد إلى تآكل 
حول، جديدة، فإن طبیعة الدولة في حالة ت صقوى الدولة فإن ذلك أيضا يأتي بفر

 



 

وعلى الدول أخذ التدابیر كي تتكیف على النظام الجديد بأسرع ما يكون، وإال فلن 
 تتمكن الكثیر من الدول أن تحتمل ذلك لعجز المؤسسات. 

كانت تحل المشكالت في أزمنة اإلمبراطوريات بشكل غیر مبالغ فیه، فاإلمبراطورية 
بر أمثلة مالئمة من الماضي، لم الرومانیة والدولة األموية والعباسیة والعثمانیة تعت

اللغة والدولة الواحدة. أما بعد سقوط الدولة  نتیجةتشھد ھذه النماذج توترات إثنیة 
، حیث تمیل البیت من الداخل ترتیبل العربیة وتركیا إعادة العثمانیة فلم تستطع الدو

الالحل.  السیاسة الحديثة للمبالغة وتعقید األمور للحد الذي قد يصل بالمشكلة إلى
وإن لم نتمكن من فھم الغرب فإنه لن يمكننا فھم منطقتنا، يلزمنا أن نشعر باأللفة 

 مع ھذا العالم. 

وحتى نستطیع مجابھة القضايا اإلقلیمیة فإن الحاجة تدعو لتكوين مجموعة مؤھلة 
 تدريس الثقافة والتاريج والجغرافیا.  العمل على من الصفوة إلى جانب

والتي تتحدث الفارسیة والتركیة والعربیة  "Elsine-I Selaseعوة " إن الجماعات المد
تحتاج للغات الغربیة لكي تتواصل فیما بینھا. وإن لم تتمكن من التحدث بلغتھا فإنھا 

 لن تصمد كحضارة. ولذلك فإنه يجب التشجیع على التحدث بلغتنا في المنطقة. 

الم ما يلبس أن يتحول لواقع فیما والخطاب السلبي الذي تتبناه الصفوة ووسائل اإلع
 بعد، ولذلك يجب تبني خطاب سالم وتضامن. 

يجب إعادة صیاغة القیم اإلسالمیة فیما يتعلق بالديموقراطیة وحقوق اإلنسان 
 والمرأة وحماية األطفال والبیئة بلغة عصرية بشكل يحفز المسلمین. 

الرخاء والكرامة للمواطنین  ولكي ينتھي الصراع األقلیمي ويعم السالم واإلستقرار و
فإنه ال يجب إنتظار المبادرة من الدول األخرى. يجب على المجتمع المدني في 
المنطقة أن يبادر بالمساھمة في العملیة، ولكي تثمر كافة مبادرات المجتمع 

 دعمھا.  يجبالمدني في كل دول المنطقة فإنه 

مدنیة " في المنطقة التي أصبح يدعو المؤتمر لـ" تعبئة المسئولیة اإلجتماعیة ال
ؤكد على أنه أصبح حتمیا أن تترجم ، ويأمنھا ورخائھا ومستقبلھا على محك خطر 

 ھذه الدعوة إلى حملة تطوعیة على كافة المستويات. 
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