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نّظم مركز ابن خلدون للعلوم الإن�سانية والجتماعية بجامعة قطر بالتعاون مع جامعة ابن خلدون برتكيا ومركز 

اجلزيرة للدرا�سات موؤمتًرا دولًيا يومي 26-27 مار�ص 2019م حتت عنوان: »التعدد القومي يف ال�سرق الأو�سط: نحو 

اإطار ح�ساري م�سرتك«، وكان اليوم الأول بقاعة املخت�سر يف فندق ريتزكارلتون-الدوحة، يف حني كان اليوم الثاين 

مبدرج جممع البحوث، جامعة قطر. و�سارك يف املوؤمتر اأربعة متحدثني اأ�سا�سيني، و�ستة ع�سر باحًثا قّدموا بحوثهم 

العلمّية، وناق�سوا من خاللها حماور املوؤمتر الثالثة، وهي: 

عوائق التالقي احل�ساري بني قومّيات ال�سرق الأو�سط: �سوؤال التاريخ والأيديولوجيا. -

توظيفات القوى الإقليمّية والدولية لقوميات ال�سرق الأو�سط يف الع�سر احلديث. -

الأ�س�ص الفكرية لت�سكيل الإطار احل�ساري امل�سرتك لقوميات ال�سرق الأو�سط. -

جاء هذا املوؤمتر �سمن اإطاَري »املواكبة والأقلمة« الذين ي�سعى مركز ابن خلدون للعلوم الإن�سانية والجتماعية 

لتحقيقهما، و�سّلط املوؤمتر ال�سوء على القوميات من حيث تفاعلها واآفاق الجتماع احل�ساري امل�سرتك بينها. 

افتتح املوؤمتر بتالوة عِطرة من الذكر احلكيم للقارئ حممد علي الأبر�ص، اأعقبها كلمة �سعادة الدكتور ح�سن بن 

را�سد الدرهم، رئي�ص جامعة قطر، والتي جاء فيها: »اإن املوؤمتر يناق�ص اإحدى الق�سايا التي �سغلت الراأي العام يف 

هذه املنطقة لع�سرات ال�سنني، واإن امل�ساألة القومية تعّد من الق�سايا املركزية يف امل�سهد الإ�سالمي منذ مطلع القرن 

الع�سرين«، واأ�ساف �سعادته اأن »التنوع العرقي منط من اأمناط الختالف الذي يعدُّ �سّنًة اإلهيًة يف الجتماع الإن�ساين، 

و�سّنة الختالف تنعك�ص اإيجاًبا على املجتمعات املتقدمة؛ فت�سّكل ثراًء ح�سارًيا قادًرا على ا�ستيعاب الفروقات، والتباينات 
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دون اإق�سائها«.

وختم الدكتور الدرهم حديثه برتحيبه باجلميع متمنًيا لأعمال املوؤمتر النجاح، واأن تكون تو�سياته لبنة هامة يف �سبيل 

ال�ستفادة من الإرث احل�ساري امل�سرتك اجلامع بني القوميات املختلفة يف املنطقة.

�سها ف�سيلة 
ّ
ثم بداأت اجلل�سة الفتتاحّية حتت عنوان: »العرب والرتك والفر�ص بني اأغالل التاريخ واآفاق امل�ستقبل«، وتراأ

الدكتور نايف بن نهار، مدير مركز ابن خلدون للعلوم الإن�سانية والجتماعية، وحتدث فيها كل من معايل رئي�ص الوزراء 

التون�سي ال�سابق حمادي اجلبايل، و�سعادة وزير اخلارجّية الإيراين ال�سابق الدكتور كمال خرازي، و�سعادة رئي�ص جامعة ابن 

. د. رجب �سنتورك. خلدون اأ

واأ�ساد الدكتور نايف يف بداية اجلل�سة باحل�سور امللفت للموؤمتر، واأن »مثل هذا احل�سور الكبري يف املنا�سبات العلمية خري 

دليل على عودة امل�سهد الثقايف القطري، ل �سيما بعد الأزمة اخلليجية، ليوؤدي دوره املنا�سب والالئق به«، واأن »مثل هذه 

املوؤمترات تعيد للجامعات دورها احلقيقي، لي�ص فقط يف قيادة الراأي العام، بل يف الإ�سهام يف ر�سم ال�سرتاتيجية احل�سارية 

لالأمة الإ�سالمية«.

وقال اجلبايل يف حديثه: »اإننا بحاجة ما�ّسة اإىل النتقال من التنظري ملعاجلة ق�سية القوميات اإىل التطبيق الواقعي على 

اأر�ص الواقع، و »اإن ال�سعوب تنتظر وترقب، فال جمال للمحاباة الزائدة«. 

واأ�سار اإىل اأن الأكراد قومية م�سطهدة، واأنهم اأبلوا بالء ح�سًنا يف بناء احل�سارة الإ�سالمية، ويكفيهم اأن يكون منهم 

القائد العظيم �سالح الدين الأيوبي الذي حّرر القد�ص.

وت�ساءل اجلبايل عن احلرية املوجودة يف امل�ساألة القومية، قائاًل: »اأمل تتحدد هذه القوميات حتت مظلة الإ�سالم؟ اأمل 

تن�سهر يف اأمة واحدة حتت �سقفه؟ وكانت كلها ترثي احل�سارة الإ�سالمية، واأنها تفرقت بتاأخرنا وجهلنا وفعل ال�ستعمار 

م، ول ميكن اأن يتحدث با�سم العرب، فالقومية اأرادت اأن حتل  واملكائد امل�ستمرة، واأن ما يجري با�سم القومية هو تق�سم املق�سَّ

�ص ال�سقف الإ�سالمي والهوية الإ�سالمية، واإبعاد البعد الإ�سالمي من الواقع، ف�سرنا اأكرث ت�سرذًما، حيث  حمل الإ�سالم، وتعوِّ

اإن هناك انق�ساًما داخل القومية العربية نف�سها، من نا�سرية اإىل بعثية اإىل غريها، فت�ساءل: هل هذا هو املطلوب لتلتقي 

القومية العربية مع القوميات الأخرى، ولتتقدم اإىل الأمام؟!«

ويف حديثه قال الدكتور كمال خرازي: »اإن اجلمع بني القوميات املختلفة بحاجة اإىل حوار �سامل حول التحديات التي 

تواجهها املنطقة، واإىل تعاون اجلامعات فيما بينها يف توعية ال�سعوب وحل النزاعات، ودور الإعالم يف ذلك، كما اأّكد على 

دور الإ�سالم يف جمع القوميات املختلفة حتت مظلة واحدة«.

وعن �سوؤال وّجه اإليه اأجاب خرازي: »اإن اإيران فيها قوميات كثرية، كالفر�ص، والرتك، والعرب، والكرد، والبلو�ص، وغريهم، 

ولكنها ا�ستطاعت اأن تدير هذا التنوع على اأ�سا�ص الدين والثقافة«.

امل�سلمون  منها  عانى  التي  الفرعية  الهوية  اأزمات  من  للخروج  للغاية  مهم  بالإ�سالم  التم�سك  اأن  كمال  الدكتور  ويرى 

جميًعا، وقّدم اقرتاحات بهذا ال�سدد، كعقد الجتماعات بني العلماء لتبادل الآراء، وال�سعي لإعادة جمد احل�سارة الإ�سالمية، 

وال�ستثمار يف تطور العلوم والتكنولوجيا يف الدول الإ�سالمية، وتوفري �سبل التعاون بني اجلامعات يف العامل الإ�سالمي.
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وقال الدكتور �سنتورك يف كلمته: »اإن التنوع �سنة اهلل تعاىل يف الجتماع الإن�ساين، ول ميكن اإزالته، كما ل ميكن جعل 

الب�سر جميًعا ن�سخة واحدة، واأن هناك من يريد اأن يجعلهم جميًعا كرجل واحد، كالفا�سيني، وال�سيوعيني، ولكنهم ف�سلوا؛ 

لأنه اأمر ل يتطابق مع الطبيعة الإن�سانية، ويف املقابل هناك من يرى اأن التنوع م�سدر قوة، ولكنه بحاجة اإىل اإدارة جيدة، 

فلو اأمكن اإدارة التنوع الديني والعرقي والثقايف واملذهبي فاإنه يتحول اإىل م�سدر قوة وثروة، وهذه هي الروؤية الإ�سالمية يف 

اإدارة التنوع«.

ويرى �سنتورك اأن الدولة العثمانية ا�ستطاعت اأن تدير القوميات ح�سب الروؤية الإ�سالمية التي ورثتها من الدول ال�سابقة يف 

�سوء الإدارة النبوية واخللفاء الرا�سدين، ودعا اإىل ما �سّماها باحل�سارة املنفتحة التي تنفتح على جميع القوميات واحل�سارات 

والأمم وال�سعوب. واأن الأتراك ي�سعرون بحب جتاه القوميات الأخرى.

وقد تفاعل احل�سور مع الأفكار التي ُطرحت من قبل املتحدثني، فقّدموا روؤى موؤيدة واأخرى معار�سة ملا جاء يف كلمات 

املتحدثني.

ثم بداأت جل�سات املوؤمتر، فكانت اجلل�سة الأوىل برئا�سة الدكتور بكيل الزنداين حول امل�ساريع القومية يف ال�سرق الأو�سط: 

قراءة يف الواقع واملاآلت، �سارك فيها كل من الدكتور حممود احلداد، اأ�ستاذ التاريخ يف جامعة بلمند، لبنان، والدكتور رم�سان 

اإرداغ، اأ�ستاذ العالقات الدولية بجامعة اإ�سكي �سهري، والدكتور عبد الر�سا فرجي داد، املدير العام للمجل�ص ال�سرتاتيجي 

للعالقات اخلارجية الإيرانية، وعبد احلكيم خ�سرو، حما�سر بكلية العلوم ال�سيا�سية، جامعة �سالح الدين-اأربيل. 

وراأ�ص اجلل�سة الثانية التي متحورت حول توظيفات القوى الإقليمية والدولية لقوميات ال�سرق الأو�سط يف الع�سر احلديث 

الدكتور را�سد النعيمي، وحتدث فيها كل من الدكتور يون�ص حممد حول بحثه املعنون بـ »التوظيف الإيراين والأمريكي 

والإ�سرائيلي للم�ساألة الكردية يف العراق«، والباحث حممد بهلول عن بحثه »ا�ستغالل القوى الكربى للقومية الكردية يف ال�سرق 

الأو�سط: درا�سة مقارنة بني رو�سيا الحتادية والوليات املتحدة الأمريكية«، والدكتور ق�سي فالح عن »التاأثريات الإقليمية 

والدولية على القومية الرتكمانية: العراق منوذجًا«، والأ�ستاذ الدكتور اأحمد عبد اهلل اآدم حول »دور القوى الدولية يف دعم 

وتاأييد القوميات يف ال�سرق الأو�سط: جنوب ال�سودان منوذًجا«.

وبذلك انتهت اأعمال اليوم الأول من املوؤمتر، وقد متيزت اجلل�سات كلها مبداخالت اجلمهور واأ�سئلتهم حول البحوث 

املقدمة.

بداأت اأعمال اليوم الثاين للموؤمتر مبحا�سرة افتتاحية للموؤرخ الإ�سالمي الدكتور علي حممد ال�سالبي بعنوان »الأ�س�ص 

الفكرية لتاأ�سي�ص اإطار ح�ساري م�سرتك بني القوميات الأربع«، ورّكز فيها على النقاط اجلامعة بني القوميات املختلفة، 

والأ�س�ص املوؤّطرة لهذا اجلمع، كالتوحيد واحلرية وحقوق الإن�سان، وكتاب اهلل تعاىل كمرجعية عليا، وهدي النبي - �سلى 

اهلل عليه و�سلم - كنموذج واقعي، واملقا�سد، والغايات، والقيم الإن�سانية العظيمة، وتكرمي الروح الإن�سانية بغ�ص النظر عن 

العتبارات الأخرى، وعالقة التعارف والتعاون وال�سالم والوئام بني الب�سر.

ْنَثى َوَجَعْلَناُكْم �ُسُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا 
ُ
ا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َواأ ا�ُص اإِنَّ يَُّها النَّ

َ
وقال: »اإن اهلل تعاىل خاطب بني اآدم قائاًل: }َيا اأ

ْتَقاُكْم{، لتعارفوا ُت�سنع بها الثقافة، ولتعارفوا ُت�سنع بها احل�سارة، ولتعارفوا ُت�سنع بها نه�سة الأمة، 
َ
ِ اأ

َّ
ْكَرَمُكْم ِعْنَد اهلل

َ
اإِنَّ اأ

وهذا ما نلم�سه يف التاريخ، حيث جند هذه القوميات وقفت يف خندق واحد، وهو خندق الإ�سالم، واأ�سهمت يف �سناعة الأمة، 

وقيادة الثقافة، وتطوير احل�سارة، بناًء على القيم الكربى التي جاء بها القراآن الكرمي، واهلل تعاىل اأعطى احلرية للجميع، 
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حتى لإبلي�ص الذي اأعلن ع�سيانه هلل تعاىل، ونقل القراآن كالمه كما هو، وهو اأو�سح مثال حلرية الراأي يف الإ�سالم«.

ويرى ال�سالبي اأن هذه القوميات يف وجدانها حمبة عظيمة لالإ�سالم، والقراآن، والنبي - �سلى اهلل عليه و�سلم - وقد 

�ساركت يف النهو�ص الثقايف وال�سهود احل�ساري لالأمة الإ�سالمية، وكانت هناك مداخالت م�ستفي�سة واأ�سئلة عديدة حول 

املحا�سرة والق�سايا التي مت طرحها من قبل املحا�سر.

�ست لدرا�سة عوائق التالقي احل�ساري و�سوؤال التاريخ، وقد راأ�سها الأ�ستاذ  ثم كانت اجلل�سة الثالثة للموؤمتر والتي خ�سِّ

الدكتور ح�سن ال�سيد، و�سارك فيها كل من الأ�ستاذ الدكتور حممد اآيدين ببحث معنون بـ »العوائق احل�سارية بني القومية 

الرتكية والقومية العربية«، والدكتور ال�سيد علي املو�سوي ببحث عن »قوميات ال�سرق الأو�سط بني احل�سارة امل�سرتكة واإ�سكالية 

الهوية« والدكتور براء نزار ببحث »اإبراز التطورات العربية احلديثة جتاه تركيا والتوظيف ال�سيا�سي لها«، والباحثة منال 

زهران.

اأما اجلل�سة الرابعة فرتاأ�ستها الدكتورة حنان الفّيا�ص، وتركزت بحوث امل�ساركني فيها حول اللغة والهوية وامل�ساألة القومية، 

وقد �سارك يف هذه اجلل�سة الدكتور منري ح�سني ببحث »احلاجز اللغوي الثقايف بني قوميات ال�سرق الأو�سط«، والدكتور 

فاروق اأحمد ببحث »الإعالم الر�سمي و�سوؤال الهوية يف ال�سودان: اإقليم دار فور اأمنوذًجا«. 

وجاءت اجلل�سة اخلتامية لدرا�سة الأ�س�ص الفكرية لت�سكيل الإطار احل�ساري امل�سرتك لقوميات ال�سرق الأو�سط، وراأ�ستها 

الأ�ستاذة رمي احلرمي، وحتدث فيها الأ�ستاذ الدكتور م�سطفى بخو�ص عن العرب والكرد والعالقة امل�ستقبلية املمكنة، كما 

قّدم فيها الدكتور مارك فرحا بحثه املعنون بـ »الإرث املن�سي للوطن العاملي: ا�ستعادة اجلذور العاملّية العابرة للمجتمع للعهد 

العثماين الغابر«.

وقد تخللت اجلل�سات كلها اأ�سئلة وتعقيبات ومداخالت من احل�سور حول البحوث املقّدمة، والق�سايا املطروحة، واأعلن 

املوؤمتر ختام اأعماله متام ال�ساعة اخلام�سة م�ساء بتوقيت مكة املكرمة. 

وقد خُل�ص املوؤمتر اإىل النتائج والتو�سيات الآتية:

اإن ق�سية القوميات يف ال�سرق الأو�سط ق�سية معّقدة ومهمة يف نف�ص الوقت؛ لأنها موجودة على اأر�ص الواقع، حيث  -

ل ميكن اإنكارها، ول التغا�سي عنها، ويجب اأن ُتو�سع يف احل�سبان يف اأي �سيناريو م�ستقبلي للمنطقة �سيا�سي، اأو 

اقت�سادي، اأو اجتماعي.

وجود اأخطاء عديدة يف التعاطي مع ملف امل�ساألة القومية يف ال�سرق الأو�سط، ما اأّدى اإىل ظهور احلركات القومية،  -

كاحلركة الطورانية، والقومية العربية، والقومية الكردية.

التاأكيد على الدور الكبري لالإ�سالم يف حّل كثري من النزاعات القائمة على اأ�سا�ص القوميات والطوائف، ب�سفته يجمع  -

بني اأغلب مكّونات القوميات يف ال�سرق الأو�سط.

التاأكيد على �سرورة معاجلة ق�سية القوميات داخل اإطار الدولة، باعتماد حلول ومبادرات وطنية، وخيارات اإقليمية  -

تنبثق من م�ساركة تفاعلية بني خمتلف الفئات الفاعلة يف امل�ساألة القومية، مع حتمل اجلميع م�سوؤولية �سمان الوحدة 

الوطنية لدول املنطقة، والوقوف �سد اأّية حركة متّرد لالنف�سال.
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احرتام قيادة الأقاليم ذات الأغلبية القومية املعينة لقوانني الدولة واأنظمتها، واحلكومة املركزية، وعدم التعاون مع  -

اجلهات اخلارجية املعادية للوحدة الوطنية.

التاأكيد على اإدماج الأقليات القومية يف البناء الوطني عن طريق توفري فر�ص امل�ساركة الفاعلة بني جميع اأبناء الوطن،  -

بغ�ص النظر عن النتماء القومي اأو العرقي، وهو ما �سيوؤثر اإيجاًبا لتعزيز النتماء الوطني وال�ستقرار.

الدعوة اإىل م�ساحلة وطنية بني جميع القوميات يف البالد ذات التعددية القومية كالعراق، واإيران، وتركيا، و�سوريا،  -

وهذا يعني دخول ممّثلي الأحزاب ال�سيا�سية، ومنّظمات املجتمع املدين، وال�سخ�سيات الفاعلة يف بناء الوطن على 

اأ�سا�ص توافقي م�سرتك.

اعتماد احلوار يف التعاطي مع امل�ساكل القومية املوجودة واملحتملة. -

اإعادة تقييم العالقة العربية الرتكية وفق املتغريات الإقليمية ال�سيا�سية اجلديدة، وو�سع �سيا�سات اقت�سادية عربية  -

حتقق التعاون مع تركيا؛ لتكون ركيزة من ركائز تطوير العمل امل�سرتك، مبا يحقق التعاي�ص والندماج لقوميات ال�سرق 

الأو�سط. 

اأهمية العودة النقدية البّناءة لتاريخ العالقات العربية الرتكية، والعالقات العربية الإيرانية، وجمموع العالقات املركبة  -

بني قوميات ال�سرق الأو�سط.

�سرورة اعرتاف املوؤ�س�سات الإعالمية الر�سمية للدول التي توجد لديها اأزمات قومية ونزعات انف�سالية بوجود م�سكلة  -

حقيقية يف بنية الدولة، والكف عن التزكية الإعالمية، والتمييز ال�سلبي على اأ�سا�ص النتماء اجلغرايف/الإقليمي اأو 

العرقي اأو الديني، ومّد ج�سور التوا�سل مع اجلميع بلغاتهم املحلية، مع ال�ستفادة من البدائل التي تتيحها التطبيقات 

الرقمية، بهدف احلد من النزعات النف�سالية اأو املحا�س�سات الطائفية والقومية.

خطورة التهمي�ص احلكومي الذي ي�سمح للتدخل اخلارجي، و�سرعنة وجوده، واأهمية تعزيز ال�سعور الوطني للقوميات،  -

وزيادة الهتمام بثقافتها املحلية، وموروثها الجتماعي، �سمن �سيا�سات الدول ذات التعددية القومية.

اعتماد �سيا�سات تقوم على خيارات التمكني الثقايف والهوياتي لكل املكونات القومية املوجودة يف املنطقة، و�سمان  -

ح�سانتها من الإغراءات اخلارجية، واإبراز امل�سرتكات الدينية والثقافية وغريها، بالإ�سافة اإىل اعتماد �سيا�سة لغوية 

واإعالمية عادلة متّثل جميع الفئات الجتماعية.


