
 

 

  
 )٢٠٠٦تشرين الثاني / نوفمبر١٣صدر في إسطانبول يوم اإلثنين (

  إصدار صحفي
تقرير جديد يقول بأن السياسة وليس الدين هي محور االنقسام المتزايد بين اإلسالم 

  .والغرب

ه إلى األمين  الذي تم تقديم-التي توصل إليها التقرير إن األسباب الرئيسية ) تشرين الثاني/ نوفمبر١٣اسطانبول، ترآيا، (
 بين المجتمعات االسالمية النقسام المتزايدوالخاص با -نان اليوم في اسطانبول عالعام لألمم المتحدة السيد آوفي 

  . ليست دينية ولكنها سياسية،والغربية

سبقًا ونأخذ حذرنا مإننا نود أن نبتعد عن القولبة والتعميم واألفكار المكونة : "وعند استالمه هذا التقرير، قال األمين العام
أو منطقة رسم صورة لشعب بأآمله رتكبت من أفراد أو مجموعات صغيرة هي التي تملي علينا آيف نجرائم ابأن ال ندع 

  .بأآملها أو دين بأآمله

 آنت لقدبالفعل، .   أن المشكلة ليست في القرآن وال في التوراة وال اإلنجيل- وإظهار -تأآيد نبدأ بإعادة اليجب علينا أن "
  ." بل هي فيمن يعتنقون تلك العقيدة وآيف يسلكون تجاه بعضهم البعض-دائمًا أقول أن المشكلة ليست في العقيدة 

تقرر المجموعة رفيعة المستوى لتحالف الحضارات في تقريرها إنه على الرغم من أن الدين غالبًا ما يتم استغالله بطريقة 
" حرب دينية" بأن العالم يواجه ج الشك وتدعيم إدعاءات من يثيرون المخاوفمغرضة لتحريك عاطفة األفراد وزيادة تأج

  . في المقام األولياسيس إال أن لب الموضوع، جديدة

إلى جانب ف.   بين المجتمعينة المتزايدالهوةباإلضافة إلى ذلك، فإن الصراع العربي اإلسرائيلي قد أصبح رمزًا حرجًا في 
الصراع بشكل آبير في الشعور يسهم هذا د مثل العراق وأفغانستان، تقول المجموعة، التدخل العسكري الغربي في بال

  ويقترح التقرير أيضًا أن قمع المعارضة السياسية غير .ينشوه العالقات بين المجتمعي الذيالمتزايد بالسخط وعدم الثقة 
  . في ظهور التطرفام هاا عنصرتمثلالعنيفة والخطى البطيئة لالصالح في بعض الدول اإلسالمية 

وقدم رئيسا المجموعة التقرير إلى السكرتير العام وأيضًا إلى رئيس وزراء إسبانيا ورئيس وزراء ترآيا حيث أنهما 
  .الدولتين اللتين قامتا برعاية مبادرة التحالف

وما يتضمنه من ر  هذا التقريإن تقديم: "يد رجب طيب إردوغان، رئيس وزراء ترآيا قالوفي آلمته التي ألقاها الس
حاجة تزداد فيه الفي وقت هم افتبذور االحترام واليشكل خطوة متفائلة ومثيرة في ظل الجهود الرامية لبذر  ،توصيات

  ."تين وعقيدتين رئيسيتين في العالماالستقطاب المتزايد بين ثقافالملحة لمعالجة 

 معينين من قبل األمين -)  القائمة أدناهأنظر(ورين  خبير دولي مشه٢٠ هي هيئة مكونة من -المجموعة رفيعة المستوى 
للتفكير في طرق للتعامل مع االستقطاب المتزايد بين المجتمعات الغربية  ،واحد عام منذالعام لألمم المتحدة السيد عنان 

  .واإلسالمية

ال نستطيع أن : "ناسبة قائًالرئيس الوزراء اإلسباني بإلقاء آلمة في هذه المهوزيه لويس رودريجز زاباتيرو وقام السيد 
... ومن خالل مجهوداتنا لردعها .  حتمينقف مكتوفي األيدي في وجه اإلدعاءات التي تقول أن تصادم الحضارات أمر 

يجب علينا ان نعتمد على القانون الدولي واألمم المتحدة وحقوق اإلنسان وفوق آل هذا، يجب أن نعتمد على الكرامة 



 

صاعدًا، سوف نعتمد أيضًا على فمن اآلن .  جال والنساء وفي قدراتنا الفردية للحوار وحل النزاعالمتساوية لجميع الر
  ."تحالف الحضارات

ولكي يتم التعامل مع القضايا التي تعرضوا إليها في تقريرهم، قّدم أعضاء المجموعة رفيعة المستوى عددًا من الحلول 
  :العملية تتضمن

 الدين مع السياسة ولمباشرة تنفيذ  تقاطعمين العام في تبديد األزمات التي تظهر عند لمساعدة األرفيعممثل تعيين  •
 .توصيات هذا التقرير

منفذًا لسماع األراء  لتحليل النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي بطريقة موضوعية وغير عاطفية معطيةورقة بيضاء  •
واإلرساء ذي لحق بمبادرات للسالم في الماضي، المتنافسة من آال الجانبين، ومراجعة وتشخيص النجاح والفشل ال

باإلضافة إلى ذلك، دعت المجموعة . لشروط يجب أن يوفى بها لكي نجد الحل الذي يخرجنا من هذه األزمةالوضح 
عملية السالم في الشرق األوسط بأسرع لعقد مؤتمر دولي متضمنة  السياسية ية العملاستئنافرفيعة المستوى إلى 

 .وقت ممكن
في منطقة الشرق األوسط بأسرع وقت ممكن يتضمن جميع الفاعلين الذين لهم عالقة بهذه إقليمي  مؤتمر عقد •

 .القضية بهدف إحياء عملية السالم من جديد
تدعو المجموعة رفيعة المستوى األطراف الحاآمة في العالم . دعم التوسع في التعدد السياسي في البالد اإلسالمية •

ألطراف السياسية غير العنيفة، سواء آانت دينية أو علمانية وتدعو ا  منللمشارآة الكاملةفير المكان اإلسالمي لتو
ج ائوذلك يتمثل في احترامهم لنتالسياسية   في دعم هذه التعدديةثابتين في مبدأهمالحكومات األجنبية بأن يكونوا 
 .االنتخابات، على سبيل المثال

راحات الملموسة في مجاالت التعليم واإلعالم والشباب والهجرة لبناء الجسور وتعزيز ثقافة  من اإلقتالعديديقدم التقرير 
  :االحترام والفهم بين المجتمعات الغربية واإلسالمية تشمل

ظهر أن التعددية هي سمة طبيعية في تطوير برامج تليفزيونية وأفالم يتم انتاجها مشارآة عبر األديان والثقافات وُت •
 .المجتمع

 .تشجع التمثيل المثير والمقولب للثقافاتما  السوق التي غالبًا ىلمعادلة قو" صندوق للمخاطرة"أسيس ت •
 في هذا المذآورةإنشاء صندوق التضامن للشباب العالمي لتشجيع الشباب لكي يساهموا في تنفيذ جميع التوصيات  •

 .التقرير
 الطلبة في آل مكان يستطيعون تكوين فهمًا بثقافات ن بحقوق اإلنسان والثقافات لضمان أتعزيز التعليم والوعي •

  .وأديان أخرى

  .المزيد من التوصيات المرفق "نقاط التقرير الهامة"الكتيب يشمل 

 في نهاية عملية طويلة استمرت لمدة عام قامت خاللها المجموعة رفيعة المستوى بعقد ثالثة اجتماعات يأتي هذا التقرير
.   باإلضافة إلى جلسة عمل في مدينة نيويورك-رآا بأسبانيا وفي الدوحة بقطر ودآار بالسنغال  في بالما دي مايو-رئيسية 

وآان عملهم مدعم بتحليالت واسعة المدى وأبحاث تم القيام بها بتفويض من األمانة العامة لتحالف الحضارات، باإلضافة 
  .يةإلى استشارات مع مدى واسع من وآاالت متعددة األطراف وهيئات دول

للمزيد من المعلومات عن تحالف الحضارات، ولتنزيل نسخة من التقرير ومشاهدة مقابالت مع أعضاء المجموعة رفيعة 
ويمكن االلتقاء مع أعضاء المجموعة آل على حدة .  org.unaoc.www المستوى، برجاء زيارتنا على موقع األنترنت التالي 

  ) آارلوس جيمنز رينيفو (Carlos Jimenez Renjifoمن خالل االتصال بالسيد  إسطانبول في
 Emmanuel Kattanأو السيد ) org.unric@jimenez أو على البريد اإللكتروني  32+-475-782 802هاتف رقم (
  للمقابالت بعد الغداء ).org.un@kattan  أو على البريد اإللكتروني 1+ 917 367 0751هاتف رقم ) (إيمانويل قطان(



 

في المرآز الرئيسي لألمم المتحدة ) ريناتا شيفاآولوندو (Renata Sivacolundhuمباشرة، يمكنكم أيضًا االتصال بالسيدة 
  )org.un@sivacolundhu+ 1-212-963-2932 :هاتف(بنيويورك 

  

 أعضاء المجموعة رفيعة المستوى

  البروفسور فدريكو ميور
   للمجموعة رفيعة المستوى رئيس مشارك

  "ثقافة السالم"رئيس مؤسسة 
   والمدير العام السابق لمنظمة اليونسكو

  البروفسور محمد عيدين
  لمستوى للمجموعة رفيعة ارئيس مشارك

  وزير الدولة الترآي
   وأستاذ الفلسفة

  علي العطاس/ السيد 
 وزير خارجية إندونيسيا السابق 

  آارين أرمسترونغ/ السيدة 
 مؤرخة أديان

  أندري أزوالي السيد
 مستشار العاهل المغربي الملك محمد السادس

  شوبانا بهارتيا/ السيدة
، هندوستان تايمزعضو مجلس اإلدارة المنتدب لصحيفة 

 نيودلهي

  محمد شريف. د
 وزير التعليم التونسي السابق

  البروفسور جون إيسبوزيتو
المسيحي، جامعة -مدير ومؤسس مرآز التفاهم اإلسالمي

جورج تاون، ورئيس  تحرير موسوعة أآسفورد عن العالم 
 . اإلسالمي

  "بان غوانغ"البروفسور 
 مدير وأستاذ أآاديمية شنغهاي للعلوم االجتماعية

  إنريك إيغالسياس / السيد
األميرآية، والرئيس السابق -األمين العام للمنظمة اآليبيرية

 لبنك التنمية بين الدول األميرآية

  محمد خاتمي السيدسعادة حجة اإلسالم 
  إيران السابق دولة رئيس 

   دي آلميدامينديزأنطونيو البروفسور آانديدو 
 األمين العام لألآاديمية الالتينية

  موزةسمو الشيخة 
قرينة أمير دولة قطر ورئيسة مؤسسة قطر للتربية والعلوم 

 وتنمية المجتمع

  البروفسور فيتالي نومكين
رئيس المرآز الدولي للدراسات االستراتيجية والسياسية 

 ورئيس جامعة موسكو

   مصطفى نياسيالسيد
 رئيس وزراء السنغال السابق

  نفيس صادق. د
  المتحدةالمستشار الخاص لألمين العام لألمم

  الحاخام آرثر شنير
رئيس مؤسسة مناشدة الضمير، وحاخام أقدم، معبد بارك 

 إيست  

  إسماعيل سراج الدين. د
  رئيس مكتبة اإلسكندرية

  رئيس األساقفة ديسموند توتو
 آبير أساقفة آيب تاون 

  أوبير فيدرين/ السيد
 وزير الشؤون الخارجية األسبق في فرنسا
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