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مقدمة

يثري ارتفاع العداء الديني يف الرشق األوسط مخاوف جدية، إذ أّن العديد من اإلختالفات السياسية واإلجتامعية 

والعرقية، التي ساعدت عىل الحروب وغّذت النزاعات العنيفة يف املنطقة، ميكنها أن تجعل من الدين أداة تحريض 

إلطالة زمن الحروب ومنح الرشعية الستخدام العنف والدمار يف األزمات )مركز بيو للبحوث، 5)20)))). هناك إجامع 

واضح بني املحللني الذين يدرسون عمل املنظامت اإلرهابية املتورطة يف النزاعات اإلقليمية مثل القاعدة وطالبان 

وبوكو حرام وداعش، بأن الكتب الدينية والفتاوى التي صاغتها تلك املنظامت قد منحتهم ترخيصاً دينياً ألفعال القتل 

واإلختطاف واإلغتصاب وتدمري املواقع التاريخية وغريها من األعامل الالإنسانية. ومع ذلك ال يوجد إجامع واضح يف 

الرشق األوسط عىل أن الدين ميكن أن يتم توظيفه للوصول إىل قرارات سلمية يف الرصاعات. 

إن الدين بال شك له تأثري مبارش عىل بعض النزاعات الكربى يف املنطقة. ومع ذلك علينا أن ندرك أن للدين أيضاً 

تأثري مبارش عىل ديناميكيات الرصاعات والحلول املمكنة. يعتقد سكوت أبلبي أن »التكوين الروحي للمجتمع هو 

أهم جانب يف التصدي للعنف« )أبلبي 2000))2). يرى محمد أبو منر أنه »منذ نهاية الحرب الباردة، زعم العديد من 

الباحثني أن معظم النزاعات ناتجة عن صدامات الهوية اإلجتامعية، وقامئة عىل أساس العرق أو اإلنتامءات الدينية«. 

ويؤكد أن »عدداً كبرياً من الدراسات يركز حول دور الدين يف النزاع، ويتعلق الكثري منها بالدور التخريبي للدين«. 

)محمد أبو منر، نوفمرب/ترشين األول )200).))) تعرتف األمم املتحدة واملراكز البحثية واملنظامت الدولية املشاركة يف 

بناء السالم الدويل وحل النزاعات بالحاجة إىل الرتكيز بصورة أكرب عىل الدور املحتمل للدين والقادة الدينيني يف بناء 

السالم. تقول اتاليا عمر أنه »يف حني تم كتابة العديد من املجلدات لتوثيق كيف يحقق األشخاص املتدينون الخري يف 

جميع أنحاء العامل وحول تحديد املوارد يف إطار التقاليد الدينية التي تشابه الدوافع املعيارية مثل املغفرة واملصالحة، 

فقد كان هناك القليل من التفكري النظري والتفاعل مع الفرضيات لدعم هذه املشاريع املرتابطة. وبالتايل فإن حدود 

بناء السالم الديني تدور حول استيعاب مبسط ألطروحة »ازدواجية املقدس«. شمل ذلك إلقاء الضوء عىل التعددية 

مركز بيو للبحوث، 5)20، أحدث االتجاهات يف القيود والعداءات الدينية.  (((

http://www.pewforum.org/20(5/02/26/religious-hostilities/

(2( R. Scott Appleby, The Ambivalence of the Sacred: Religion, Violence, and Reconciliation, 2000

((( MOHAMMED ABU-NIMER /Conflict Resolution, Culture, and Religion: Toward a Training Model of Interreligious 

Peace building- (journal of peace research volume (8 / number 6 / November 200( pg68
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الداخلية بني أتباع الطائفة  كمجرد فعل اسرتجاعي من 

أجل الوصول إىل مصادر ملحاربة العداء الرصيح الذي 

الفهم  يتضمن  األخرى.  الدينية  اإلدعاءات  به  سمحت 

الدينية  واألفكار  املامرسات  تقديم  للتعددية  األعمق 

العدالة«.  تساؤالت  يف ضوء  املحتمل،  واإلصالح  للنقد 
)اتاليا عمر، 2)20).)))

هناك إجامع بني العديد من بناة السالم اإلقليميني 

يف »الرشق األوسط« عىل أن الزيادة يف حوادث العنف 

الكراهية  إىل  بالدعوة  مبارش  بشكل  ترتبط  والدمار 

إىل  الدينية  الكراهية  منو  بلغ  لقد  الواقع،  يف  الدينية. 

مستويات تعتربها العديد من منظامت املجتمع املدين 

يف الرشق األوسط غري مسبوقة. هناك قلق شديد من 

أن منو »اإلرهاب« والفظائع الجسيمة والعنف وجرائم 

أدلة  هناك  التحريض.)5)  بخطاب  ارتباط  لها  الكراهية 

غري مؤكدة تربط مبارشة بني حوادث العنف الجامعي 

والعنف )مبا يف ذلك األذى والقتل والهجامت ضد أماكن 

العبادة) القائم عىل الخطب الدينية التي تحرض عىل 

الكراهية، مبا يف ذلك الرسائل الدينية التي يتم نرشها عرب 

وسائل اإلعالم ومواقع التواصل اإلجتامعي، ويف أماكن 

((( The Exotic, the Good, and the Theatrical -Atalia 

Omer University of Notre Dame - practical Matters, 

Spring 20(2, Issue 5, pp. (-((.

يتم تعريف خطاب التحريض حسب املادة 20 من العهد الدويل   (5(

الخاص بالحقوق املدنية والسياسية. يشكل خطاب الكراهية فئة 

املادة 9) من  تنظيمه  مبوجب  الذي ميكن  الخطاب  أكرب من  

العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية أو املادة ) من 

العنرصي،  التمييز  أشكال  جميع  عىل  للقضاء  الدولية  االتفاقية 

التفوق  مفاهيم  عىل  القائم  الخطاب  وترويج  نرش  ويشمل 

العنرصي أو العرقي أو الوطني أو الجنيس أو الديني. 

التعلم والعبادة من قبل القادة الدينيني. وبينام تتحمل 

الرئيسية  املسؤولية  والحكومات  الوطنية  السلطات 

الحق  وانتهاك  العنف  ومنع  السالم  عىل  الحفاظ  عن 

يف الحياة، واحرتام حقوق اإلنسان والحريات األساسية 

وحاميتها، فهناك حجة قوية مفادها أن الوجود األسايس 

للقادة الدينيني والرسائل الدينية هدفها تشجيع السالم 

والحوار البناء والالعنف. شهدت منطقة الرشق األوسط 

التعبري  وحرية  الدين  حرية  ممنهجة عىل  قيوداً  أيضاً 

الدينيني  القادة  متكني  احتاملية  عىل  سلباً  أثرت  التي 

العنف  السالم ومكافحة  تعزيز  الدينية يف  واملنظامت 

بعض  تحديد  املقال  هذا  يف  أحاول  الديني.  والتمييز 

التابعني  غري  الدينيني  القادة  تواجه  التي  التحديات 

وتسليط  السالم  بناء  عمليات  يف  للدولة 

ميكن  التي  الجوانب  عىل  الضوء 

عمل  يف  تحسينها 

صــانــعــي الــســالم 

الدينيني.
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تعريف بناء السالم الديني

من أجل تعريف بناء السالم الديني ال بد أوالً من 

»يعرّف  السالم.  ولبناء  للدين  تعريف  يكون هناك  أن 

كيث ياندل الدين كنظام مفاهيمي يقدم تفسرياً للعامل 

ومكان البرش فيه، والقواعد التي يجب أن يعيش عليها 

األفراد يف ظل هذا التفسري، والتعبري عن هذا التفسري 

وأسلوب الحياة يف مجموعة من الطقوس واملؤسسات 

ياندل، 999)))6) »يقول جوزيف  واملامرسات«. )كيث 

منفصل  كنطاق  الدين  وصف  محاولة  أن  بيتيس 

التاسع  القرن  ومستقل للنشاط البرشي مل يظهر حتى 

كان من  الدين  كتاب شلريماخر))) يف  أن  ويذكر  عرش. 

لإلنفصال.  قابالً  موضوعاً  اعتربته  التي  الكتب  أوائل 

التقاليد  مع  الدينية  التقاليد  تحديد  تم  ذلك  قبل 

الهوية  لتحديد  األساسية  الوسائل  توفر  التي  الثقافية 

إىل  اإلشــارة  عىل  الدين  اعتاد  واإلجتامعية.  الفردية 

الصور اإلرشادية األساسية ومبادئ الفرد والثقافة. كان 

الدين متطابقاً مع أسلوب الحياة«. )جوزيف بيتيس، 

5)9)).)8) من ناحية أخرى، يعرّف األمني العام السابق 

السالم  بناء  مفهوم  غايل  بطرس  بطرس  املتحدة  لألمم 

بأنه »العمل عىل تحديد ودعم الهياكل التي من شأنها 

النزاع«.  لحالة  االرتداد  لتجنب  السلم  وتدعيم  تعزيز 

(6( Keith Yandell, Philosophy of Religion: A 

Contemporary Introduction (London: Routledge, 

(999(, p. (6

((( Friedrich Schleiermacher, On Religion: Speeches to 

Its Cultured Despisers, (99( 

(8( Joseph D. Bettis, Phenomenology of Religion 

(London: SCM, (9(5(, p. ((0

عمليات  تقرير  حّدد   2000 عام  يف   (9(.((992 )غايل، 

تقرير  يسمى  والــذي  السالم،  لحفظ  املتحدة  األمم 

اإلبراهيمي، بناء السالم بأنه »األنشطة املضطلع بها يف 

الطرف األقىص من الرصاع إلعادة تركيب أسس السالم 

الحرب  انعدام  مجرد  يتجاوز  بناء يشء  وسائل  وتوفري 

اإلبراهيمي، 2000))0)) من  )تقرير  تلك األسس«.  عىل 

لألمني  التابعة  السياسات  لجنة  وصفت  أخرى   ناحية 

العام لألمم املتحدة يف عام )200 بناء السالم عىل النحو 

التايل: »مجموعة من التدابري الرامية إىل الحد من خطر 

الوقوع أو اإلنتكاس يف الرصاع من خالل تعزيز القدرات 

الوطنية عىل جميع مستويات الرصاع واإلدارة، وإرساء 

أسس السالم والتنمية املستدامني. 

متامسكة  تكون  أن  يجب  اسرتاتيجية  السالم  بناء 

املعنية،  للبالد  املحددة  اإلحتياجات  وفقاً  ومصممة 

استناداً إىل امللكية الوطنية، كام ينبغي أن يشمل بعناية 

ضيق،  نسبي  وبشكل  ثم  ومن  والتسلسل،  األولوية، 

األهداف  تحقيق  إىل  الرامية  األنشطة  من  مجموعة 

املذكورة أعاله«. )لجنة السياسات التابعة لألمني العام 

لألمم املتحدة، )200))))).

وثيقة األمم املتحدة ))))A/((/2(( – S/2 الفقرة )2   (9(

http://www.unpbf.org/application-guidelines/what-

is-peacebuilding/

وثيقة األمم املتحدة A/55/(05–S/2000/809 الفقرة ))  ((0(

http://www.unpbf.org/application-guidelines/what-

is-peacebuilding/

العام لألمم املتحدة، قرار األمني  التابعة لألمني  لجنة السياسات   ((((

العام كويف عنان، مايو/أيار )200

http://www.unpbf.org/application-guidelines/what-

is-peacebuilding/
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تعترب تعريفات الدين وبناء السالم اآلنفة الذكر مرنة 

محدود  أو  واسع  نطاق  عىل  تعريفها  وميكن  للغاية، 

من قبل العلامء والباحثني املختلفني. ومع ذلك، ميكن 

تعريف بناء السالم الديني عىل أنه أداة الدين يف تنمية 

السالم  »بناء  أن  دوبوا  هيذر  تقول  املستدام.  السالم 

عاٍل  مستوى  عىل  ينطوي  فهو  للغاية،  متنوع  الديني 

من التأمل نزوالً إىل مستوى القاعدة الشعبية«. )هيذر 

دوبوا، 2008))2)) يعتقد تشريد بوتا أنه من أجل النجاح 

يف بناء السالم الديني يجب عىل صانعي السالم الدينيني 

ذلك  يف  مبا  واملهام  األنشطة  من  العديد  يف  املشاركة 

تغيري السلوكيات واملواقف والقوالب النمطية السلبية. 

العالج  ويف  املشورة  تقديم  يف  يشاركوا  أن  ينبغي  كام 

املامرسات  من  وكذلك  واإلصابات  الصدمات  آثار  من 

رسائل  نرش  أيضاً  منهم  املتوقع  ومن  املهينة.  األخرى 

إيجابية تضم التعايش السلمي والدميقراطية والتسامح 

والعدالة واملساواة وبناء السالم والحوار. وهم بحاجة 

إىل التواصل مع الحكومات والتأثري يف صنع السياسات 

لضامن معاملة جميع الفصائل املشاركة يف النزاع عىل 

قدم املساواة. يجب أن يكون تشجيع الحوار السلمي 

والطوائف  املستبعدة  الفئات  دمج  وإعادة  واملصالحة 

أولوياتهم.  أحد  والسياسية  املدنية  الحياة  يف  األخرى 

)تشريد بوتا، 2005))))).

((2( Heather Dubois , 2008, Volume (. Issue 2, Spring 

2008, journal of religion, conflict and peace http://

rel igionconflictpeace.org/volume-(-issue-2-

spring-2008/religion-and-peacebuilding

(((( Tsjeard Bouta, Faith Based Peacebuilding, 

Netherlands Institute of International Relations
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السالم  بناء  تواجه  التي  التحديات 
الديني في الشرق األوسط والجوانب 

التي يمكن تحسينها

األمان  .1

األوسط  الرشق  يف  الحكومات  من  العديد  متارس 

املستقلني  الدينيني  السالم  صانعي  عىل  صارمة  رقابة 

واملجتمعات املدنية يف منطقة الرشق األوسط، مام يحد 

بقدر كبري من قدرتهم عىل لعب دور مؤثر يف تعزيز 

أن  هاينز))))  جيفري  يقول  والتسامح.  والتنوع  السالم 

»صانعي السالم الدينيني هم أفراد متدينون أو ممثلون 

عن منظامت دينية تحاول أن تساعد يف حل النزاعات 
بني الجامعات وبناء السالم«. )جيفري هاينز، 2009))5))

الحكومات عىل حرية  التي تفرضها  القيود  قلصت 

الدينيني  السالم  صانعي  من  العديد  قدرة  من  التعبري 

القيام بدور تقدمي يف مواجهة التطرف والعنف  عىل 

وكذلك تعزيز السالم والقيام بدور محوري يف حل النزاع. 

معرضني  الدينيني  السالم  صانعي  من  العديد  يزال  ال 

الجهات  اإلنتقام من جانب  والتخويف وحتى  للوصم 

يف  عملهم  بسبب  الحكومية  وغري  الحكومية  الفاعلة 

من  والحوار.  والتسامح  والتنوع  السالم  تعزيز  مجال 

أجل متكني صانعي السالم الدينيني يف الرشق األوسط، 

(((( Jeffrey Haynes, London Metropolitan University  

Commonwealth & Comparative Politics Vol. ((, No. 

(, 52–(5, February 2009

((5( Jeffrey Haynes, London Metropolitan University  

Commonwealth & Comparative Politics Vol. ((, No. 

(, 52–(5, February 2009

العمل  يستطيعوا  حتى  متكينية  بيئة  إنشاء  من  بد  ال 

بشكل أكرث فعالية وأماناً يف بناء السالم وتعزيز التسامح 

والتنوع يف املنطقة. يواجه العديد من صانعي السالم 

الدينيني يف الرشق األوسط تهديدات خطرية ليس فقط 

يتم ضامن  ما مل  نفسها.  الدولة  بل من  املتطرفني  من 

سالمتهم، سيكون من الصعب وجود املزيد من صانعي 

السالم الدينيني يف الرشق األوسط.

الخوف اإلجتماعي  .2

الدينيني  القادة  من  العديد  اتفاق  من  الرغم  عىل 

املعتدلني يف الرشق األوسط عىل أن الهجامت اإلرهابية 

والفظائع الوحشية والعنف الطائفي/العرقي يشكلون 

األوسط  الــرشق  يف  ــن  واألم للسلم  مصريياً  تهديداً 

يتهمهم  أن  يخشون  منهم  العديد  أن  إاّل  والعامل، 

املتشددون الدينيون بوجود أجندات خفية. إن صعود 

األيديولوجيات املتطرفة والعنيفة، والتي تعرّف نفسها 

دينية  توجهات  أو  معتقدات  أو  تقاليد  من  كجزء 

من  جعل  الدين،  باسم  التحدث  تدعي  أو  محددة، 

الصعب عىل القادة الدينيني املعتدلني أن يفصحوا عن 

أرائهم. لقد تم استنكار العديد من الجرائم الوحشية 

التي تستند إىل الدين، واإلستهداف العنيف لألفراد عىل 

الجامعات  ترتكبه  الذي  معتقدهم  أو  دينهم  أساس 

عن  التحدث  كان  فقد  ذلك  ومع  واملتطرفة،  العنيفة 

إثارة  إىل  أدى  لإلسالم  الدينية  وتفسرياتهم  محفزاتهم 

النفوذ  ذوي  املتشددين  جانب  من  واسعة  انتقادات 

القادة  اتهام  بسهولة  ميكن  الدينية.  املنظامت  داخل 

يلعبون  الذين  العربية  الدول  من  العديد  يف  الدينيني 

دوراً مبارشاً يف تعزيز السالم ومكافحة العنف والتطرف 
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باإلرتباط بأجندة غربية. إن التكهنات حول التآمر مع 

الغرب واتهامهم  بالتخطيط الرسي لتشويه اإلسالم هو 

أمر مألوف لكثري من صانعي السالم الدينيني يف املنطقة. 

يعتقد مايكل باركون أن نظريات املؤامرة تعتمد عىل 

ويجسد  بالتصميم  محكوم  الكون  بأن  القائل  الرأي 

ثالثة مبادئ: ال يشء يحدث بالصدفة، ال يشء يبدو كام 

هو عليه، وكل يشء متّصل. )مايكل باركون، 

بأن نظريات  الكثريون  )200))6)) قد يجادل 

يف  التحليلية  املامرسات  عىل  تسيطر  املؤامرة 

الرشق األوسط عند رشح أسباب وديناميات الرصاعات 

من  يجعل  وهــذا  املنطقة.  يف 

القادة  العديد من  الصعب عىل 

إىل  قدماً  امليض  املعتدلني  الدينيني 

اإلرهابية  بالهجامت  التنديد  من  أبعد 

مبادرات  يف  مبارشة  املشاركة  أجل  من 

عن  الرشعية  لنزع  الــواقــع  أرض  عىل 

التفسريات الدينية للمتشددين. 

نقص المهارات والمعرفة  .3

القدرة عىل  لديهم  الدينيني  القادة  العديد من  إن 

العنف  ومكافحة  السالم  بناء  يف  إيجايب  دور  لعب 

واملعرفة  املهارات  إىل  يفتقرون  ولكنهم  والتطرف، 

أن  املهم  من  السالم.  بناء  إجراءات  لتنفيذ  املطلوبة 

مساعدة  عىل  الدولية  السالم  بناء  منظامت  تعمل 

بناء  يف  الدينية  واملنظامت  الدينيني  السالم  صانعي 

((6( Barkun, Michael (200((. A Culture of Conspiracy: 

Apocalyptic Visions in Contemporary America. 

University of California Press
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العملية  بالخربة  لتزويدهم  املهارات  ونقل  القدرات 

لتوعية  الجهود  من  املزيد  بذل  يجب  السالم.  بناء  يف 

الدينية  واملنظامت  املحتملني  الدينيني  السالم  صانعي 

السالم ويف  تعزيز  املسؤولية يف  تحمل  وتدريبهم عىل 

مهارات  وكذلك  الحوار،  وإدارة  التوترات  فتيل  نزع 

التي  الكراهية  عىل  التحريض  ومكافحة  التفاوض 

تؤدي إىل العنف والتمييز والعداء الشديد. ومن املهم 

أن  السالم  صنع  يف  املشاركة  الدينية  للمنظامت  أيضاً 

السالم  بصنع  تقوم  التي  األخرى  املنظامت  من  تتعلم 

بارزاً  مثاالً  إيجيديو  سانت  »تعترب  ديني.  منظور  من 

منظمة  إنها  السالم.  صنع  يف  ناشطة  دينية  ملجموعة 

محاوالت  يف  تشارك  دولية  كاثوليكية  حكومية  غري 

من  كثرية  أجزاء  يف  مختلفة  رصاعات  يف  السالم  صنع 

الرغم  عىل  أبلبي  يرشح   ((((.(2005:(( )بوتا،  العامل«. 

من ذلك: »بدأت أنشطة سانت إيجيديو  يف جوهرها 

عىل األعامل الخريية والعمل اإلنساين والتعاون اإلمنايئ، 

ذلك  يف  مبا  املشرتكة،  واملبادئ  بالروحانيات  واإلهتامم 

الصالة ونرش اإلنجيل والتضامن مع الفقراء والحوار مع 

األديان األخرى«. )أبلبي، 0):2006).)8)) نشطت سانت 

إيجيديو يف محاوالت حل النزاعات القامئة عىل أساس 

ديني وغري ديني يف جميع أنحاء العامل. يف عام ))20 

نظمت سانت إيجيديو اجتامعات مغلقة يف روما بني 

(((( Smock, 200(«. Conflict, Conflict Resolution and 

Peace-Building: The Role of Religion in Mozambique, 

Nigeria and Cambodia« 

((8( Smock, 200(«. Conflict, Conflict Resolution and 

Peace-Building: The Role of Religion in Mozambique, 

Nigeria and Cambodia«  
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وبناًء عىل  العراق.  يف  والسنة  الشيعة  الدينيني  القادة 

املشاركة يف تلك اإلجتامعات، فليس هناك شك يف أن 

من  املرتاكمة  خرباتها  استخدمت  قد  إيجيديو  سانت 

مهنية  بطريقة  اإلجتامعات  إلدارة  العامل  أنحاء  جميع 

بحسب خربتها الطويلة يف صنع السالم الديني.

الحاجة إلى التواصل الدولي  .4

يوضح جيفري هاينز أن صانعي السالم الدينيني الذين 

يحاولون املساعدة يف حل النزاعات بني الجامعات وبناء 

السالم من املرجح جداً أن ينجحوا يف ذلك عندما تتوافر 

لديهم فرص للتواصل الدويل )جيفري هاينز، 2009).)9)) 

((9( Jeffrey Haynes, London Metropolitan University  

Commonwealth & Comparative Politics Vol. ((, No. 

(, 52–(5, February 2009 

املنطقة  يف  الدينيني  السالم  صانعي  من  العديد  ميلك  ال 

فرص لإلتصال الدويل أو اإلقليمي. عىل الرغم من أن األمم 

حظر  بشأن  الرباط  عمل  خطة  يف  شددت  قد  املتحدة 

الدينية  أو  العرقية  أو  القومية  الكراهية  عىل  التحريض 

ومكافحة  السالم  تعزيز  يف  الدينيني  القادة  دور  عىل 

العنف والتطرف، إال أن القادة الدينيني مل ينجحوا بعد يف 

املبادرات الدولية املكلفة بتنمية السالم ومكافحة العنف 
والتطرف. )خطة عمل الرباط، املادة )2).)20)

ليس من املهم لصانعي السالم الدينيني واملنظامت 

لتبادل  املامثلة  الدولية  باملنظامت  يلتقوا  أن  الدينية 

خطة عمل الرباط ))20،  (20(

www.ohchr.org/Documents/.../SeminarRabat/Rabat_

draft_outcome.pdf
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أيضاً  املهم  من  ولكن  فحسب،  واملهارات  الخربات 

املشاركة يف اإلجتامعات اإلقليمية والدولية ذات الصلة 

املتحدة،  لألمم  التابع  اإلنسان  حقوق  مجلس  مثل: 

املتحدة  األمم  ومنتدى  العاملي  اإلجتامعي  واملنتدى 

املعني باألقليات. من املتوقع أن تقوم هذه اإلجتامعات 

مبادرات  مع  يتامىش  نهجهم  وجعل  مهاراتهم  بصقل 

هذه  تضعهم  وسوف  الدولية.  السالم  بناء  ومشاريع 

اإلجتامعات يف وضع أفضل للتأثري عىل صنع السياسة 

الدولية وستمّكن صانعي السالم يف املنطقة من التواصل 

مع الجهات الدولية الرئيسية الفاعلة ووضع اسرتاتيجية 

لنهج مشرتك لبناء سالم مستدام يف املنطقة.

بين  الحوار  أنشطة  على  الدولة  رقابة   .5
األديان

الرشق  كثرية من  أجزاء  عادة يف  السالم  يرتبط صنع 

األوسط بالحوار بني األديان. وبسبب القيود املفروضة عىل 

الحكومات  تقوم  التعبري  السلمي وحرية  التجمع  حرية 

األديان  بني  الحوار  مراكز  من  العظمى  الغالبية  بإدارة 

العديد من هذه  يدير  األديان.  بني  املشرتكة  واملبادرات 

املراكز دورات تدريبية واجتامعات مشرتكة بني األديان. 

بني  املشرتك  التدريب  »خالل  أنه  منر  أبو  محمد  يقول 

األديان، يشارك املتدربون تجاربهم يف اإلقرتاب من الرصاع 

من منظور ديني، وكيف ساعدهم ذلك عىل الوصول إىل 

رشكائهم. إن تأطري التدخل ضمن حدود السياق الديني 
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املمكن  من  جعل  الديني  الرسد  من  أدوات  واستنباط 

تأثريهم  وزيادة  إىل  الوصول  إمكانية  الحصول عىل  لهم 

املحتمل عىل األحزاب. يتم يف سياق التداخل بني األديان 

اليومية  التفاعالت  يف  تحدث  بسيطة  أحداث  استخدام 

التدريبية الخاصة ببناء  لبناء السالم. تعترب ورش العمل 

محددة  مجموعة  عىل  تركز  والتي  األديان،  بني  السالم 

تدخل  يف  فاعلية  أكرث  أدوات  واملفاهيم،  املهارات  من 

األديان، أكرث من كونه  السالم املشرتك بني سياقات  بناء 

تدخالً منوذجياً ال يعرتف بتفرد اإلختالفات بني األديان«. 

الغرض  بأن  آخرون  يزعم   (2((.(200( منر،  أبو  )محمد 

من مثل هذه الربامج التي متولها الحكومات هو رصف 

بناء  من  بدالً  للتعصب  املوجهة  اإلنتقادات  عن  اإلنتباه 

مثل  تعرضت  وقد  والتعددية.  التسامح  وتعزيز  السالم 

خاصًة  املنطقة،  يف  مستمرة  النتقادات  الربامج  هذه 

عندما تقوم الحكومات املتشددة دينياً بنرش تلك الربامج 

الديني  لتعصبها  املوجهة  اإلنتقادات  اإلنتباه عن  لرصف 

أو الداعم لأليديولوجيات املتطرفة. تزعم تقارير حقوق 

الرشق  يف  الحكومات  من  العديد  أن  الدولية  اإلنسان 

(2(( Mohammed Abu Nimer, journal of peace research 

volume (8 / number 6 / November 200( pg688
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األوسط تقوم بتشويه سمعة ومضايقة األفراد والجامعات 

القامئة عىل أساس الدين أو املعتقد )تقرير لجنة الواليات 

املتحدة حول حرية الديانات يف العامل، ))20))22). 

العامل،  يف  الديانات  حرية  حول  املتحدة  الواليات  لجنة  تقرير   (22(

تقرير عام ))20

https://www.uscirf.gov/reports-briefs/annual-

report/20((-annual-report

تستثمر  التي  األوسط  الرشق  دول  بعض  تزال  ال 

بشكل كبري يف الحوار بني األديان ودورات التدريب يف 

الغرب تعترب املامرسة العامة ألي دين آخر غري اإلسالم 

محظوراً ويعاقب عليه. وليك يكون الحوار بني األديان 

فّعالة، ال بد  التدريبية املشرتكة بني األديان  والدورات 

األسباب  وشامالً  يف معالجة  أن يكون حقيقياً  للحوار 

أاّل  أيضاً  الرضوري  ومن  الرصاع.  وديناميات  الحقيقية 
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يكون له أجندة سياسية بل يركز حقاً عىل صنع السالم 

العنيفة  والنزاعات  للرصاعات  سلمية  حلول  وإيجاد 

وغري العنيفة املستمرة.

على  يعمل  مضاد  خطاب  إلى  اإلفتقار   .6
تعزيز السالم

أرقام  عن   20(5 عام  يف  بروكنجز  معهد  كشف 

تنظيم  تدعم  التي  تويرت  حسابات  لعدد  مذهلة 

الدولة اإلسالمية داعش. أكّد جي إم برجر وجوناثان 

مورجان أنهام »قاما بجمع بيانات قوية للغاية حول 

حوايل  أن  قدرا  وقد  حساب  ألف   50 ال  يقارب  ما 

0) ألف منها وصفت عىل نحو دقيق بأنها حسابات 

قبل  من  فيها  التحكم  ويتم  داعش  ملؤيدي  تابعة 

مستخدم برشي« )جي إم برجر وجوناثان مورجان، 

حسابات  عدد  فإن  أخــرى،  ناحية  من   .(2(((20(5

الدينيون  القادة  عليها  أو يرشف  يديرها  التي  تويرت 

الذين يكرسون أنفسهم ملواجهة أيديولوجية ودعاية 

هناك  داعش.  بحسابات  مقارنًة  كثرياً  أقل  داعش 

الدينيني  القادة  املزيد من  حاجة واضحة إىل إرشاك 

والحوار  السالم  ونرش  لداعش  املناهض  الخطاب  يف 

إن  والتمييز.  والعنف  الحرب  من  بــدالً  والتنوع 

داعش والقاعدة وبوكو حرام وغريها من الجامعات 

اإلرهابية هي أعراض أيديولوجية متطرفة. وما مل يتم 

(2(( J.M. Berger and  Jonathon Morgan, 20(5, The 

ISIS Twitter Census Defining and describing the 

population of ISIS supporters on Twitter, pg 6 www.

brookings.edu/.../media/.../isis.../isis_twitter_census_

berger_morgan

من  األيديولوجية  تلك  أساسيات  عن  الرشعية  نزع 

اإلرهابية  املنظامت  ستستمر  الدينيني،  القادة  قبل 

السالم  لصانعي  إن  جديدة.  حركات  ستظهر  أو 

مواجهة  يف  حاسامً  دوراً  األوسط  الرشق  يف  الدينيني 

األيديولوجيات املتطرفة. 
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يعتمد اإلرهاب يف أجزاء كثرية من الرشق األوسط 

أيديولوجية  أيديولوجي وال ميكن مواجهة  أساس  عىل 

سيستمر  العسكرية.  واألعــامل  ــات  اإلدان خالل  من 

اإلرهاب بأشكال عديدة إىل أن يتصدى إىل أيديولوجية 

الحوار  عىل  تقوم  أخرى  أيديولوجية  والحرب  العنف 

والسالم. ال يتوقع من صانعي السالم الدينيني فقط أن 

أن  يجب  بل  الخارجي،  الحوار  يف  إيجابياً  دوراً  يلعبوا 

يشاركوا بشكل مبارش يف التواصل مع األفراد والجامعات 

املعرضني للتجنيد من قبل املنظامت اإلرهابية من أجل 

من  وتقريبهم  والكراهية  الحرب  ثقافة  عن  إبعادهم 

ثقافة السالم والتسامح.

يف  املحتملني  السالم  صانعي  من  الكثري  يحرص 

املنطقة عىل املشاركة بشكل أكرث فعالية يف الخطابات 

الخربة  املضادة والرسائل املضادة، لكنهم يفتقرون إىل 

واملعرفة حول كيفية القيام بذلك بفعالية. ميكن القول 

يتطلب  والــذي  املداخالت،  من  جديد  نوع  هذا  إن 

التفكري خارج الصندوق. عىل صعيد آخر، هناك تجارب 

علم  التواصل،  السالم،  بناء  )مثل  أخرى  مجاالت  من 

النفس) التي ميكن البناء عليها. 

احتكار  ميكن  ال  أنه  هي  األساسية  الرسالة  إن 

مساحات التواصل  من قبل الحكومات أو من وجهة 

نظر واحدة أو خطاب واحد أو منظور واحد فقط. 

يكون  أن  ويجب  احتاللها.  من  بد  ال  املساحة  فهذه 

هناك املزيد من الرسائل التي تتصدى لأليديولوجيات 

عىل  الدينية  املنظامت  تشجيع  يجب  كام  العنيفة. 

متحديث  يستهدف  مضاد«  »خطاب  يف  االستثامر 

الديني،  والعنف  الكراهية  عىل  التحريض  وجمهور 

اإلرهــاب  أهــداف  مع  والتضامن  الدعم  ومقدمي 

قبل  من  للتجنيد  املعرضني  لهؤالء  املشورة  وتقديم 

الدينيون  السالم  صانعو  يحتاج  اإلرهابية.  املنظامت 

هذا  تقنيات  وبناء  فّعال  مضاد«  »رسد  تطوير  إىل 

بديل  مضاد  خطاب  نرش  إىل  بحاجة  إنهم  الــرسد. 

وفّعال عىل اإلنرتنت وعىل مواقع التواصل اإلجتامعي 

املساجد  ذلك  يف  مبا  والدينية  املجتمعية  املراكز  ويف 

وأماكن العبادة.

السالم  لبناء  الحاجة إلى وضع خريطة   .7
الديني

يف  مؤثرين  الدينيون  السالم  صانعو  يكون  ليك 

تدريبات بناء السالم وحل النزاعات، ينبغي عليهم رسم 

خريطة لجميع الالعبني املشاركني بشكل مبارش أو غري 

مبارش يف النزاعات مبا يف ذلك القادة الدينيني. لذا، فإنه 

النزاع وصانعي  للمشاركني يف  واضح  تحديد  دون  من 

السالم املحتملني، سيكون عمل صانعي السالم الدينيني 

تحديد  أيضاً  املهم لهم  التأثري. ومن  فّعال وعديم  غري 

أثر  تحديد  بهدف  الدينية  السالم  وتدخالت  مبادرات 

القصور  وأوجه  املحتملة  والنجاحات  اإلجراءات  تلك 

الجهات  ذلك  يف  مبا  الرئيسية  الفاعلة  الجهات  وبعض 

عىل  ــراءات  اإلج عرقلة  عن  مسؤولة  تكون  قد  التي 

مستوى حكومي أو غري حكومي. 

السالم شفهياً غري  أنشطة  املعلومات عن  إن جمع 

واإلجتامعات  املقابالت  إجراء  الرضوري  فمن  مجدي، 

املبارشة قبل الرشوع يف صنع السالم وبدء مشاريع بناء 

التخطيط ووضع  املتوقع أن تخلق عملية  السالم. من 

العوامل  ملجموعة  أفضل  وفهم  رؤية  لذلك  خريطة 
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والديناميكيات التي قد تسهل بناء السالم ومتنع استمرار 

الرصاعات والخصومات والتوترات اإلجتامعية. من أجل 

أن تكون إجراءات التخطيط وتحديد النطاق حقيقية، 

من الرضوري أال تعتمد فقط عىل املحادثات الشفهية، 

اإللكرتوين  الربيد  ورسائل  املــؤمتــرات،  إىل  والدعوة 

التقييامت  عىل  الرتكيز  يجب  إمنا  امليدانية،  والزيارات 

الصحيحة والشاملة ألنشطة وإجراءات الجهات الفاعلة 

من أجل الوصول إىل صورة أوضح للحقيقة عىل أرض 

وبأدوارهم  إنجازه  تم  مبا  بالعمل  يتعلق  فيام  الواقع 

الفعلية يف الرصاع.

في  المشاركة  األطراف  مع  عالقة  بناء   .8
الصراع

صانعي  عىل  يجب  أنه  هاينز  جيفري  »يعتقد 

بني  جيدة  عالقة  عىل  الحفاظ  الدينيون  السالم 

سيكون  هذا  ألن  الرصاع،  حالة  يف  املختلفة  األديان 

مفتاحاً لإلجراءات اإليجابية التي يقدمونها )جيفري 

هاينز، 2009)))2). من املؤسف أن العديد من القادة 

الدينيني يف أجزاء كثرية من الرشق األوسط يجدون 

السياسيني والدينيني  القادة  الجلوس مع  صعوبة يف 

عىل الجانب اآلخر من الرصاع خوفاً من مجتمعاتهم. 

السالم  صانعي  عىل  املستحيل  من  فإنه  وبالتايل، 

املناسب  املناخ  الدينيني لعب دور تقدمي يف خلق 

للحوار السلمي واملصالحة دون كرس هذه الحدود. 

(2(( Jeffrey Haynes, London Metropolitan University  

Commonwealth & Comparative Politics Vol. ((, No. 

(, 52–(5, February 2009
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