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ها هو منتدى أمريكا والعامل اإلسالمي السنوي
العارش يعيدنا مرة جديدة إىل مدينة الدوحة.
يعد منتدى أمريكا والعامل اإلسالمي السنوي
والذي ينظمه مرشوع العالقات بني الواليات
املتحدة والعامل اإلسالمي التابع ملعهد بروكنجز
ودولة قطر ،األول من نوعه دولياً الذي يجمع
بني رؤساء حكومات وقادة من املجتمع املدين
ومن األوساط األكادميية ،ومن عامل األعامل ،ومن
املجتمع الديني ،ومن وسائل اإلعالم ملناقشة
أكرث القضايا إلحاحاً التي تواجه الواليات املتحدة
واملجتمعات املسلمة حول العامل.
يضم املنتدى كل عام مجموعة متنوعة من
املنصات للمناقشة املتعمقة وللمشاركة البناءة،
وتشمل جلسات عامة منقولة عرب شاشات
التلفزة مع شخصيات عاملية بارزة ملعالجة
قضايا عاملية مهمة؛ جلسات تركز عىل موضوع
معني يديرها مجموع ٍة من الخرباء وصانعي
السياسات ،ومجموعات العمل التي تجمع
مامرسني يف مجال تطوير الرشاكات والتوصيات
املتعلقة بالسياسة العامة .واصل املنتدى
يف دورة عام  2013نجاحه الكبري .عىل مدى
ثالثة أيام ،قمنا بتقييم تأثري التحوالت الهامة
كل من أفغانستان وباكستان،
التي يشهدها ّ
وبحث التحديات االقتصادية التي تلوح يف
األفق بعد الربيع العريب يف مرص ومختلف
أنحاء املنطقة ،وتقييم آثار األزمة يف سورية
وتأثريها عىل الصعيد اإلقليمي .عالو ًة عىل
ذلك ،اكتشفنا الفن كوسيلة للتعبري السيايس
واملساءلة ،ودرسنا كيف ساعدت أحداث
العقد املايض يف الرشق األوسط عىل تشكيل
الهوية العربية .لالطالع عىل إجراءات املنتدى
تفصيلياً ،مبا يف ذلك الصور ،والرشائط املصورة،
والنصوص ،الرجاء زيارة موقعنا اإللكرتوين:

http://www.brookings.edu/about/
projects/islamic-world

ركزت مجموعات العمل األربعة هذا العام عىل
مواضيع مختلفة مسلط ًة الضوء عىل الطرق
املتعددة التي تتفاعل من خاللها الواليات
املتحدة واملجتمعات اإلسالمية بعضها مع بعضها
اآلخر .وشملت مجموعات العمل هذا العام:
إعادة التفكري يف الخطوط الحمراء :تقاطع حرية
التعبري ،والحرية الدينية والتغري االجتامعي؛ عىل
شفا الهاوية :تج ّنب االنهيار االقتصادي وتعزيز
النمو الشامل يف مرص وتونس؛ الدبلوماسية
والدين :البحث عن مصالح مشرتكة واالنخراط
يف عامل حيوي؛ تعزيز حقوق املرأة يف فرتة ما
بعد الرصاعات :نظرة عن قرب إىل أفغانستان،
مرص وليبيا.
ال تعرب اآلراء والتوصيات أياً كانت الواردة يف
األوراق إال عن آراء أصحابها وال متثل بالرضورة
آراء املشاركني يف مجموعات العمل أو معهد
بروكنجز .وستتوفر هذه األوراق جميعها عىل
موقعنا اإللكرتوين.
ونود أن ننتهز هذه الفرصة لنشكر دولة قطر
لرشاكتها وللرؤية التي قدمتها يف عقد املنتدى.
ونوجه شكرنا يف شكلٍ خاص لسعادة الشيخ
أحمد بن محمد بن جرب آل ثاين ،مساعد وزير
الخارجية لشؤون التعاون الدويل ورئيس اللجنة
الدامئة لتنظيم املؤمترات ،وسعادة السفري محمد
عبد الله متعب الرميحي عىل ما قدماه من دعم
جامعي وما أظهراه من تفاين يف منتدى أمريكا
والعامل اإلسالمي ويف مرشوع عالقات الواليات
املتحدة مع العامل اإلسالمي.
ولكم منا عظيم االحرتام
د .ويليام ف .مكانتس
زميل ومدير
مرشوع عالقات الواليات املتحدة
مع العامل اإلسالمي

ملخص
المنظمون:
ألن كيسويتر واألسقف جون شاين

جمع فريق العمل ما بني ال ّدبلوماس ّيني ،ورجال ال ّدين ،والعلامء
الكتشاف سبل تستطيع من خاللها الطّوائف ال ّدينيّة والقادة
ال ّروح ّيون من جهة ،وال ّدبلوماس ّيون من جهة أخرى العثور
عىل مصالح وسبل انخراط مشرتكة ملعالجة القضايا الدوليّة.
وسعى فريق العمل أوالً إىل تحديد نطّاق التّعاون الديني
السياسة الخارجيّة األساسيّة الّتي تؤث ّر
والدبلومايس يف قضايا ّ
عىل الواليات املتّحدة والعامل اإلسالمي ،ومن ث ّم تناول عددا ً
من القضايا املح ّددة لل ّنقاش :العالقات األمريكيّة-اإليرانيّة
السالم يف الشرّ ق األوسط،
حول مسألة ال ّن ّ
ووي؛ مفاوضات ّ
وال ّدين ودبلوماسيّة الواليات املتّحدة يف ال ّدول العربيّة الَتي
تشهد تح ّوالت جذريّة .وفيام تختلف األطر الدين ّية عن
كل إطار مرتب ٌط ارتباطاً
الدبلوماسيّة اختالفاً شاسعاً ،إلاّ أ ّن ّ
البرشي .كيف ميكن لهذين
بحل ال ّنزاعات والتق ّدم
وثيقاً ّ
ّ
ال ّنهجني أن يعمال سويّاً لتقدير املنظور اآلخر ودمجه بشكل
أفضل ،لبناء فكرة مشرتكة حول املفاهيم األساس ّية والقضايا
لحل املشاكل الدوليّة
املح ّددة ،واالنخراط يف املسعى املشرتك ّ
املل ّحة؟ قام فريق العمل بدراسة الخيارات املتاحة لتفاهم
وتعاون مشرتكني.

منتدى أمريكا والعالم
ألن كيسويتر
الواليات املتحدة األمريكية

األسقف جون برايسون شاين
الواليات املتحدة األمريكية

ألن كيسويرت باحث يف معهد دراسات الشرّ ق األوسط،
ومستشار أ ّول يف رشكة دنتونز للمحاماة يف الواليات املتّحدة
األمريك ّية ،وهي رشكة تضامن ّية محدودة املسؤول ّية .هو
ٌ
مسؤول أعىل
أستاذ مساعد يف جامعة ماريالند ،وبصفته
متقاعد يف معهد الخدمة الخارج ّية ،ألقى محارضات عن
اإلسالم والشرّ ق األوسط يف كليّة الحرب الوطنيّة ،ويف كليّة
الوطني لالستخبارات .عمل كيسويرت كمستشار أ ّول
ال ّدفاع
ّ
للبعثة األمريكيّة للجمعيّة العا ّمة حول الشرّ ق األوسط.
السنوات الـ 36الّتي أمضاها يف وزارة الخارج ّية ،شغل
ويف ّ
كيسويرت منصب نائب مساعد وزير الخارجيّة لشؤون
الشرّ ق األدىن ،ومدير مكتب شؤون شبه الجزيرة العرب ّية
يف مكتب شؤون الشرّ ق األدىن ،ومدير املكتب التّنفيذي
االستخباري يف مكتب االستخبارات والبحوث .كام عمل
ّ
السياسيّة لحلف
كمساعد لألمني العام املكلّف بالشّ ؤون ّ
شامل األطليس يف بروكسل .حاز عىل ماجيسرت يف اإلدارة
العا ّمة من جامعة هارفارد ،فضالً عن شهاد ٍة من جامعة
جونز هوبكنز لل ّدراسات الدول ّية ،كام حصل كيسويرت عىل
إجازة يف اآلداب من كليّة دارمتوث.

القس الثّامن من أبرش ّية واشنطن،
جون برايسون شاين هو ّ
العاصمة ،ومستشا ٌر أعىل يف العالقات بني األديان يف كاتدرائيّة
القس شاين منصبي
واشنطن الوطن ّية .قبل تعيينه ،شغل ّ
مؤسسة الربوتستانتيّة األسقفيّة
مدير ومدير
ّ
تنفيذي يف ّ
الكاتدرائ ّية .أطلق رشاكة بني املقاطعة اإلنجليكان ّية يف جنوب
أفريقيا وأبرشيّة واشنطن للعمل عىل الوقاية من فريوس نقص
البرشي /اإليدز يف جنوب أفريقيا ،والّ ّدفاع عن حقوق
املناعة
ّ
اإلنسان يف مملكة سوازيالند ،والوقاية من املالريا ومكافحتها
يف املوزمبيق ،من بني مشاريع أخرى .لعب يف العام 2011
دورا ً ف ّعاالً يف تحرير املسافرين األمريكيّني الّذين سجنتهم
السلطات اإليران ّية لعبور الحدود املتنازع عليها من أفغانستان
ّ
إىل إيران .كام شارك شاين يف عدد هائل من املؤمترات الّتي
للسالم وحقوق اإلنسان ،ومجلس
استضافها مركز أوسلو ّ
ومؤسسة
العالقات الخارجيّة ،ووزارة الخارجيّة األمريكيّة
ّ
تشاتاقوا .ظهر عىل قنوات «أي يب يس» ،و «يس أن أن» و
السالم
«يس يب أس» وراديو «يب يب يس» ،وفاز بجائزة صانع ّ
العاملي ملنتدى رومي .تخ ّرج شاين من جامعة بوسطن ومركز
بريكيل يف كليّة الالهوت يف جامعة ييل ،وحاز عىل دكتوراه
فخريّة من معهد فرجينيا الالهويت ،وكلية اللاّ هوت يف بريكيل
يف جامعة ييل ،وكل ّية الالهوت األسقف ّية يف كامربيدج.
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مقدمة
التّعاون من وجهتي نظر دبلوماس ّية ودين ّية
مالحظات عمليّة من القادة ال ّروحيّني وال ّدبلوماسيني
ر ّدات فعل فريق العمل
ملحة عن مرشوع معهد بروكنجز حول العالقات اإلسالمية والعامل اإلسالمي
مركز سابان لسياسات الرشق األوسط
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مقدمة
يستكشف فريق العمل حول ال ّدين وال ّدبلوماسية سبالً
إليجاد مصالح مشرتكة وطرق لالنخراط من أجل تحقيق
أهداف تجمع بني القادة ال ّروحيني وال ّدبلوماسيني .وبصفته
القس الثامن
رصح األسقف جون برايسون شاينّ ،
مشاركاًّ ،
يف أبرشيّة واشنطن قائالً« :ميكن لل ّدين يف القرن الواحد
يايس
والعرشين أن يكون ق ّوة متكّن املصالحة واالستقرار ّ
الس ّ
أو إسفيناً يع ّزز االنقسام ...وقد حان الوقت اآلن الستخدامه
1
السالم ال ّدبلومايس».
يف املصالحة وصنع ّ
ويف املناقشات الّتي دارت يف منتدى أمريكا والعامل
اإلسالمي من  9حتّى  11يونيو ،والّتي استم ّرت طوال تسع
ساعات تقريباً ،يف ال ّدوحة ،جمع فريق العمل ما بني رجال
دين موقّرين وعلامء ،باإلضافة إىل دبلوماسيّني متم ّرسني
والدبلومايس،
الديني
لتحديد ال ّنطاق عىل املستويني
ّ
ّ
من أجل التعاون بشأن قضايا رئيسيّة تتعلّق بال ّّسياسة
الخارج ّية وتؤثر عىل الواليات املتّحدة والعامل اإلسالمي.
متحور الهدف حول وضع توصيات مح ّددة فيام يتعلّق
باملستقبل .يَعترب ستّة مليار شخص من أصل سبعة مليار
ديني .إ ّن مسألة التعاون
نفسهم منتمني إىل مجتمع
ّ
املسيحي واإلسالمي،
للمجتمع
مه ّمةٌ ،عىل ح ّد سواء،
ّ
ألنّهام يشكّالن سويّاً أكرث من نصف املؤمنني ،ومن املتوقّع
أن يزيد هذا العدد بنسبة أكرب خالل ال ّنصف األ ّول من
القرن الواحد والعرشين.
أي
ومن الجانب
الدبلومايس ،طُرحت مسألة مؤث ّرة :إىل ّ
ّ
مدى يؤثر ال ّدين عىل املشاكل ال ّدبلوماسية؟ تعرض اآلثار
فيام ييل ،يف قسم تحت عنوان من وجهة نظر دبلوماسيّة،
تجسد نظرة دبلوماسية
مسلّطاً الضّ وء عىل املفاهيم الّتي ّ
حول هذه املسألة ،وواصفاً الهوامش الدبلوماسيّة إلرساء
يني
أهداف ووجهات نظ ٍر مشرتكة .أ ّما من الجانب ال ّد ّ
فكانت املسألة األساس ّية كيف ميكن للقادة الروح ّيني أن
أقل عنفاً وتقلباً؟
يكونوا عنرصا ً ف ّعاالً يف جعل العامل مكاناً ّ
ت ّم تناول هذه املسألة يف القسم الذي يحمل عنوان من
عدة خالل عروضه العديدة ومواعظه.
كرر هذه الجملة ّ
ّ 1.1
مرات ّ
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وجهة نظر دينيّة والذي يبينّ املبادئ واألبعاد اللاّ هوتيّة
السؤال .ويف بعض الحاالت،
التّي تدعم اإلجابات عن هذا ّ
تكون اإلجابة االتفاق عىل االختالف ،ولكن بطرق تع ّزز
احتامل النم ّو ،أو تخفّف من ح ّدة الخالفات الرئيس ّية.
تضيف التّعليقات عىل وجهات ال ّنظر ال ّراهنة خربات
شخص ّية وتفاصيل.
إضاف ًة إىل ذلك ،تناول فريق العمل إمكان ّيات االنخراط
بني ال ّدين والدبلوماسيّة فيام يتعلّق مبسائل تطال عالقات
الواليات املتّحدة األمريك ّية بالعامل اإلسالمي .وبشكلٍ خاص،
ناقش فريق العمل إمكانيّات التعاون الديني-الدبلومايس
الها ّم من حيث إسداء ال ّنصائح املفيدة ،دبلوماس ّية املسار
حس
الثاين ،التّنفيذ عىل أرض الواقع ،واملبادرات لبناء ّ
يخص ( )1الديناميكيات التي أوجدها
إنسا ّين عام فيام ّ
ال ّربيع العر ّيب ( )2املسألة ال ّنوويّة مع إيران ( )3مفاوضات
السالم يف الشرّ ق األوسط.
ّ
الخاصة ،قام فريق العمل بـ:
ويف توصياته
ّ
•ال ّدعوة إىل تعاونٍ دبلومايس وديني مكثّف بغية دعم
السالم املتبادل ،واحرتام حقوق اإلنسان األساس ّية داخل
ّ
األديان وفيام بينها؛
•تأييد فتوى القائد األعىل للجمهوريّة اإليران ّية خامنئي التي
ٍ
كأساس
ووي املناهض لإلسالم
السالح ال ّن ّ
تح ّرم استخدام ّ
حل ،بالتّزامن مع الجهود الدين ّية األخرى
محتملٍ إليجاد ّ
ووي؛
السالح ال ّن ّ
الّتي تدعم نزع ّ
2
ة
ي
اهيم
ر
اإلب
•تشجيع ال ّديانات
السالم
مفاوضات
لدعم
ّ
ّ
حل ال ّدولتني.
الجديدة يف الشرّ ق األوسط نحو ّ
ّ
وخاص ًة يف البيئة
يدل تديني السياسة وتسييس ال ّدين،
ّ
الحيويّة الراهنة ،عىل دور ال ّدين املتصاعد يف الدبلوماس ّية
كفرصة لاللتزام ،وحافز ملهمٍ للج ّهات الفاعلة .يلعب
القادة الروح ّيون دورا ً رائدا ً يف مجتمعاتهم يف تشكيل
مواقف األفراد وفهمهم للعامل من حولهم .وبالتّايل ،يجب
ماوية.
الس
أيضا
2.2أو ما يعرف ً
ّ
ّ
بالديانات ّ

روتيني
أن تتح ّول املشاورات مع القادة ال ّروحيني إىل مظهر
ّ
من مظاهر التّوعية الدبلوماس ّية .وتتض ّمن إمكان ّيات
التّفاعل املشورة داخل األديان وفيام بينها ،دبلوماسيّة
املسار الثّاين ،التّنفيذ عىل أرض الواقع واملبادرات الّتي
تقودها ال ّدول.

3

التّعاون من وجهتي نظر دبلوماسيّة ودينيّة
دبلوماسية
من وجهة نظر
ّ

املفاهيم التّأسيسيّة :غالباً ما يعالج ال ّدبلوماسيون القضايا
عن طريق تحليل املصالح الوطن ّية .كجز ٍء من هذا ال ّنهج،
وعىل ح ّد تعبري مادلني أولربايت «سعى العديد من مامريس
السياسة الخارج ّية – مبن فيهم أنا – إىل فصل ال ّدين عن
ّ
يايس لتحرير املنطق من املعتقدات الّتي تفوق
العامل ّ
الس ّ
ظل إدارة أوباما ،نشأت حركة
هذا األخري» 3.ومع ذلك ،ويف ّ
الديني
من املواقف التّوفيقيّة تعرتف بإمكانيّة التّعاون
ّ
الدبلومايس بسبب إدراك دور ال ّدين يف تحفيز األفراد
ّ
وتشكيل وجهات نظرهم.

إ ّن العنرص اإلنسا ّين هو ما يختلف من إدارة إىل أخرى .ففيام
السياسة الخارج ّية األمريك ّية ويف العالقات
احتلت القيم مكاناً يف ّ
الخارجيّة عا ّمةً ،نشأت مدارس فكريّة مغايرة فيام يتعلّق بأهميّة
السياسة الخارج ّية لدولة ما .ويؤكّد
القيم املعياريّة كال ّدين يف ّ
الواقعيّون عىل وجوب خل ّو السيّاسة من اعتبارات مامثلة ،فيام
يطرح املثال ّيون مجموعة مبادئ معروفة وحتى عامل ّية ،أساس ّية
عاملي متط ّور 6.ويشري الب ّناؤون االجتامعيّون إىل أنّه ميكن
لنظام ّ
للقيم أن تلعب دورا ً يف العالقات الخارج ّية ،وهي بالفعل تقوم
7
خيص واملرن.
بذلك ،ولك ّنهم يش ّددون عىل طابعها الشّ ّ

الوطني،
ص ّنف ال ّرئيس أوباما ،يف إدارته السرتاتيجيّة األمن
ّ
مصالح الواليات املتّحدة يف أربعة عناوين :األمن ،واالزدهار،
والقيم ،وال ّنظام الدويل 4.ال تنحرص هذه املفاهيم يف إدارة
الوطني
أوباما فحسب ،إذ أنّها تساند اسرتاتيج ّيات األمن
ّ
لرؤساء الواليات املتّحدة كافّة ،فإدارة ريغن كتبتها أ ّوالً ر ّدا ً
رسمي يف قانون غولدووتر – نيكولز لعام .1986
عىل تفويض
ّ
تعكس هذه املفاهيم مصطلحات الباحث ال ّدبلومايس دونالد
نوشرتلني ،الذّي ع ّرف مصالح الواليات املتّحدة الوطن ّية
األساسيّة عىل أنّها «ال ّدفاع ،ورفاه املواطنني ،وأرض الوطن،
ليقسم بعدها املصالح
ونظام الواليات املتّحدة ال ّدستوري»ّ 5
الوطنيّة إىل ال ّدفاع عن الوطن ،وال ّرفاه اإلقتصادي ،وتعزيز
ٍ
مؤات .تشكّل هذه املصالح األساس ّية
عاملي
القيم ،ونظام
ّ
العالقات الخارجيّة وترشحها ،وتعود إىل زمن توكيديدس يف
كتابه تاريخ الحرب البيلوبونيس ّية.

قام هرني كسينجر ،باإلضافة إىل عدد من مسؤويل العقود
املاضية ،بوصف دكتاتور من أمريكا الالتينية بأنّه ٌ
«نذل ولك ّنه
واقعي مثا ّيل.
يبقى نذلنا ،»8مع األخذ يف االعتبار بأ ّن كسينجر
ّ
ودرو ولسون ،الذي سعى إىل تشكيل العامل بعد الحرب العامل ّية
األوىل وفقاً لنقاطه األربع عرشة ،يُعترب ليربا ّيل أو مثا ّيل .تُعترب
السالم 9منظامت ب ّناءة
منظّامت مثل التّ ّيار األخرض وبذور ّ
إجتامعيّة ،آخذين عىل محمل الج ّد نصيحة مارغريت ميد،
العاملة بعلم اإلنسان« ،ال تشكّوا يوماً يف قدرة مجموعة صغرية
من املواطنني العميقي التّفكري وامللتزمني يف تغيري العامل ،ففي
الواقع هم الوحيدون الذين قاموا بذلك» .هذه مجموعة من
املثاليينّ الذين يتشاركون الرأي حول قدرة الحركات االجتامعية
يف تشكيل العالقات ال ّدول ّية ،ووجوبها القيام بذلك 10.ففي
السياسات الخارجيّة مزيجاً من
الواقع ،يظهر معظم مامريس ّ
وجهات ال ّنظر هذه يف عملهم.

3.3مادلين ألبرايت( ،Mighty and the Almighty: Reflections on America, God, and World Affairs ،نيويورك :هاربر.73 ،)2006 ،
4.4راجع « »National Security Strategyالبيت األبيض ،مايو ،2010
.http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/national_security_strategy.pdf
5.5راجع دونالد.أ.نوشترلين،»America Recommitted: A Superpower Assesses Its Role in a Turbulent World« ،
الطبعة الثّانية (.15 ،)Lexington: University Press of Kentucky, 2000
ّ
6.6جاك سنايدر 1 ،»One World, Rival Theories» ،Foreign Policy ،نوفمبر /تشرين الثاني ،2004
.http://www.foreignpolicy.com/articles/2004/11/01/one_world_rival_theories
7.7المرجع نفسه.
8.8نسبت هذه العبارة إلى الرئيس فرانكلين.د .روزفلت ،والرئيس ترومان ،هنري كسنجر وغيرهم.
الصراعات وتجهيزها بعالقات
مخيمات
السالم مراهقين إسرائيليين وفلسطينيين إلى
ّ
ّ
الصاعدة من القادة من مناطق ّ
صيفية معاً ،من أجل «إلهام األجيال ّ
9.9ترسل بذور ّ
الدائم .راجع  17( Seeds of Peace, «About,» http://www.seedsofpeace.orgسبتمبر /أيلول .)2013
ومفاهيم ومهارات
ّ
السالم ّ
ضرورية لتعزيز ّ
1010راجع سنايدر .One World, Rival Theories
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تفاعل الدبلوماسية والدين :يعتمد ال ّدبلوماسيون ،يف تعريفهم
للمصلحة العا ّمة ،وتحديدا ً فيام يتعلّق بالقضايا ال ّدين ّية ،عىل
نظرتهم للعامل بشكل أو بآخر انطالقاً من الواقعيّة حتى
واقعي إىل أقىص الحدود« :البابا،
املثال ّية .سأل ستالني ،وهو
ّ
11
كم من االنقسامات لديه؟» ويف املقابل ،جزم جيمي كارتر
أنّه ما كان ليحقّق نجاحه يف العام  1979يف كامب ديفيد،
لكل من ال ّرئيس
لوال قدرته عىل مناشدة املعتقدات ال ّدينيّة ّ
السادات ورئيس الوزراء بيغن.
ّ
ويعتمد ال ّنطاق الذّي يح ّدده ال ّدبلوماسيون للتّعاون بشكل
عام ،وبني القادة ال ّروحيني بشكل خاص ،عىل الظّروف التّي
يواجهونها .فبعد أن أصبح هرني كسنجر وزيرا ً للخارج ّية يف
القومي
العام  ،1973بعد أن شغل منصب مستشار األمن
ّ
مل ّدة تقارب األربع سنوات يف عهد الرئيس نيكسون،
جمع مسؤولني من الخدمة الخارجيّة يف محكمة أبولو يف
وزارة الخارج ّية ليخربهم عن توقّعاته بأن تظهر التّحاليل
الدبلوماسيّة «الظروف املوضوعيّة» ،وعىل هذا األساس تح ّدد
«الفرص التي تخلقها سياسة الواليات املتّحدة واملخاطر
12
ال ّناجمة عنها».

فوق غريهم سيبوء بالفشل ال محالة ...إنمّ ا يجب
معالجة مشاكلنا بواسطة الشرّ اكة ،كام يجب أن
13
نحقّق التّقدم بصفة مشرتكة.
كام ش ّدد أوباما عىل الحريّة الدينيّة ،مشريا ً إىل روح
التّسامح لدى املسلمني الّتي شهدها يف صغره يف إندونيسيا
قائالً« :إ ّن الحريّة ال ّدينيّة هي الحريّة األساسيّة الّتي متكّن
الشّ عوب من التّعايش» .واستطرد مضيفاً« :ينبغي أن يكون
اإلميان عامالً للتّقارب فيام بيننا ...من حول العامل ،ميكننا
تحويل حوار األديان إىل خدمات تق ّدمها األديان ،يكون من
شأنها بناء الجسور الّتي تربط بني الشعوب – سواء أكان
ذلك يف مجال مكافحة املالريا يف أفريقيا ،أو توفري اإلغاثة يف
14
أعقاب كارثة طبيعيّة».
السابقة مادلني أولربايت –
تجادل وزيرة الخارجيّة األمريكية ّ
التي تؤيّد أحياناً وتختلف أحياناً أخرى أراؤها يف دور ال ّدين
يف ال ّدبلوماسية مع التقاليد الواقعيّة واملثاليّة – أ ّن مساهمة
ال ّدين األساس ّية يف الدبلوماس ّية هي أنّنا «نتقاسم قرابة مع
بعضنا البعض ،ومع ذلك يبدو األمر صعب املنال يف بعض
أي
األحيان :خلقنا جميعاً عىل صورة الله» .وأضافت« :يف ّ
يكف الخصوم عن
رصاع ،تصبح املصالحة ممكنةً ،عندما ّ
تجريد بعضهم البعض من اإلنسان ّية ،وبدالً من ذلك يرون
القليل من أنفسهم يف الع ّدو» 15.ويف حالتها الشخصيّة ،هي
نادرا ً ما تجلس مع نظرائها من حول العامل من دون أن تعي
حق أيضاً .هذا الوعي يشكّل بنظرها
إحتامليّة أن يكونوا عىل ّ
أساس التّسامح.

بدا تشديد كسنجر عىل مصالح ال ّدولة منطقياً خالل الحرب
الباردة ،ولكن هجوم  11سبتمرب ،الذي قامت به مجموعة
ديني
إرهابيّة خارجيّة ،زاعم ًة ال ّدفاع عن مصالح مجتمع ّ
رئييس ،دفع بالحكومة األمريك ّية إىل إعادة ال ّنظر يف ت ّدخل
ّ
دبلوماسيّيها بقضايا دينيّة .تخلىّ الرئيس بوش عن خطابه
البالغي حول «الحملة الصليب ّية» بعد أحداث  11سبتمرب،
ّ
للصالة ،وأفصح عن إميانه
وجمع قادة من أديان مختلفة ّ
ونقالً عن مالحظات ال ّرئيس كلينتون ،تجزم أولربايت أنّه يف
العميق الذي يرشده يف ات ّخاذ القرارات.
رشوط ال ّدبلوماسية العمليّة ،ميكن أن تكون ال ّدبلوماسية
للسياسة الخارج ّية .أ ّوالً،
وخطا ال ّرئيس أوباما خطوة نحو األمام ،حني تو ّجه إىل العامل املستندة عىل ال ّدين أدا ًة مفيد ًة ّ
السالم،
اإلسالمي يف القاهرة ،يف يونيو  ،2009قائالً:
«ميكن للقادة ال ّروحيّني أن يساعدوا يف تثبيت عمليّة ّ
خالل املفاوضات وبعدها .فبإمكانهم ،من خالل الحوار
كان تاريخ البرشيّة ،يف كثري من األحيان ،مبثابة ّ
السالم بشكلٍ أسهل ،واملحافظة
سجل والتّرصيحات العلنيّة ،إرساء ّ
من الشّ عوب والقبائل الّتي قمعت بعضها البعض عليه ».ثانياً ،مي ّهد إقناع أفراد من أديان مختلفة للعمل معاً
لخدمة تحقيق مصلحتها
الخاصة ،ولكن يف عرصنا الطّريق أمامهم لالعرتاف بإنسانيّتهم املشرتكة .متى تحقّق
ّ
الحديث ،تؤ ّدي مثل هذه التّوجهات إىل إلحاق ذلك« ،يصبح التّفاهم أسهل العرتافهم بأنّهم يتعاملون مع
الهزمية بال ّنفس ،ونظرا ً إىل االعتامد ال ّدويل املتبادل ،أفراد يشبهونهم» 16.وتختم أولربايت بقولها «يع ّزز الديّن ،يف
عاملي يعيل شعباً أو مجموع ًة من البرش أفضل الحاالت ،القيم الجوهريّة الّتي يحتاجها األفراد من
فأي نظام
ّ
ّ
1111ونستون تشرشل ،The Second World War ،طبعة شارتويل( ،بوسطن :شركة  .135 ،)1983 ،Houghton Mifflinينسب تشرشل هذه العبارة إلى ستالين
وصرح اخرون عن استعمال ستالين لهذه العبارة مع تشرشل نفسه والرئيس روزفلت في المناقشات
الفرنسي الفاالن.1935 ،
في إجتماع مع رئيس الوزراء
ّ
ّ
رد البابا بيوس الثّاني عشر على ال ّتعليق« :أخبروا إبني جوزف أ ّنه سيقابل إنقاساماتي في الفردوس».
وقت الحرب .من المفترضّ ،
1212تذكير ألالن كيسويتر الّذي كان حاضر ًا في اإلجتماع.
1313باراك أوباما « ،»On a New Beginningخطاب القاهرة 4 ،يونيو  ،2009جامعة القاهرة.
./http://www.whitehouse.gov/the_press_office/Remarks-by-the-President-at-Cairo-University-6-04-09
1414المرجع نفسه.
1515ألبرايت.74 ،The Mighty and the Almighty ،
1616المرجع نفسه.78 ،
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مختلف الثّقافات ليعيشوا يف ج ّو من الوئام .علينا الستفادة
القصوى من ذلك» 17.ويعكس موقف أولربايت اإليجا ّيب
عموماً ،واملتناقض حول إحتامليّة التّواصل ال ّدبلومايس مع
املجتمعات والقادة واملنظّامت الدين ّية ،وجهة نظر العديد
من ال ّدبلوماسيينّ األمريكيّني.
يك عىل رؤية الهويّة الدينيّة والقيم بأنها
إذا ً ،ارتكز امليل األمري ّ
والسعي إىل فصل هذه
بلوماسية،
د
ال
مرتبطة هامشياً بسلوك
ّ
ّ
يايس .غري أ ّن هذا ال ّنهج ال
املفاهيم املعياريّة عن التّحليل ّ
الس ّ
تتب ّناه ثقافاتٌ ومناطق أخرى من العامل .ففي بعض الحاالت،
والسياسة إىل ح ّد يتع ّدى
الساحة العا ّمة ما بني ال ّدين ّ
تدمج ّ
ترسخ فيها مفهوم فصل ال ّدين عن
ّتي
ل
ا
البلدان
تشهده
ما
ّ
السبب ،وجد الدبلوماسيّون األمريكيّون صعوب ًة
ال ّدولة .لهذا ّ
السياسة يف البلدان ذات األكرثيّة اإلسالمية ،حيث
يف فهم ّ
يشكّل ال ّدين جزءا ً ال يتجزأ من ال ّدائرة العا ّمة .وقد أصبح
هذا امليل قيد التط ّور.

ال ّروحيّني ومسؤولني يف وزارة الخارجيّة ،املشورة لوزير
الخارج ّية 18.وأوىص الفريق بسلسلة إجراءات تندرج تحت
أربعة عناوين )1( :تعزيز قدرة وطنيّة عىل توجيه القضايا
ال ّدبلوماسية-ال ّدين ّية؛ ( )2توجيه وزارة الخارج ّية لتطوير موا ٍد
لتحسني التّعامل مع ال ّدين؛ ( )3إنشاء آلية رسمية داخل
وزارة الخارج ّية تأخذ بعني االعتبار وجهات ال ّنظر ال ّدين ّية؛
املؤسيس عىل فريق العمل حول ال ّدين
( )4إضفاء الطّابع ّ
والسياسة الخارج ّية.
ّ

يدرس وزير الخارج ّية كريي هذه التّوصيات من أجل التّعاون
الديني ناهيك عن أفكار أخرى .وحتى اآلن،
الدبلومايس
ّ
ّ
عينّ شون كييس ،وهو عضو يف امليثوديّة املتّحدة وأستاذ يف
الحلقات الدراسيّة الالهوتيّة يف جامعة ويسيل يف واشنطن،
ليدير مكتب وزارة الخارجية األ ّول للمبادرات الدين ّية،
واملك ّرس للشرّ اكة مع املجتمعات ال ّدينيّة العامليّة والقادة
والسالم
ال ّروح ّيني بشأن قضايا أول ّية مثل التّح ّوالت العرب ّيةّ ،
يف الشرّ ق األوسط ،والتّغيرّ ات املناخيّة ،وحقوق األشخاص
ذوي االحتياجات
هوامش ّالتفاعل
الخاصة 19.وعند إطالق املكتب الجديد
ّ
يف أغسطس  ،2013اعرتف الوزير كييل «باألرض املشرتكة
رصح «بسحب رأيي الشّ خيص ،ننكر
عىل ال ّرغم من أ ّن الدبلوماس ّيني يجدون وقتاً عصيباً يف لل ّديانات اإلبراهيم ّية» و ّ
20
العاملي يف مواجهة الخطر املحدق بنا».
االنخراط يف القضايا الدينيّة ،برصف ال ّنظر عن أهم ّيتها تأثري ال ّدين
ّ
الواضحة ملصالح الواليات املتّحدة ،ميكن لرجال ال ّدين
واألشخاص املتديّنني أن يتعاملوا مع الدبلوماسيّني بأساليب ثانياً ،ميكن لرجال ال ّدين والقادة ال ّروحينّ أن ينخرطوا يف
منتجة .أوالً ،ميكن لرجال ال ّدين واملتديّنني أن يق ّدموا ال ّدبلوماسية غري الحكوم ّية أو دبلوماس ّية املسار الثّاين .فمن
دبلومايس جيّد بإمعانٍ وجهة نظ ٍر دبلوماسيّة ،ميكن لدبلوماسيّة املسار الثّاين ان
كل
املشورة لل ّدبلوماسيّني .يصغي ّ
ّ
إىل وجهات ال ّنظر الدين ّية ،شأن أولربايت ،وذلك أل ّن ال ّدين تقوم مبا عجزت عنه ال ّدبلوماسية التّقليديّة .فبإمكانها إرساء
شكل من أشكال اإلنسانيّة املشرتكة لكيل الطّرفني بغية بناء العالقات وتسهيل
يعلّم العامل عن الخصوم والحلفاء .هو ٌ
السياق ويضيف معلومات البحث عن مصالح مشرتكة؛ ال بل هي وسيلة لتمرير األفكار
الذّكاء الظّر ّيف الذّي يح ّدد ّ
جديدة .تأيت املشورة يف الواليات املتّحدة األمريكيّة من وال ّرسائل ،بصورة غري رسميّة ،إىل الطّرف اآلخر واستالمها
مصدرين مختلفني :من األمريك ّيني أنفسهم ،وتؤخذ آراؤهم يف املقابل؛ وميكن للتّفاعل بني املشاركني يف املسار الثّاين أن
السياسيّة ،ومن وجهات نظر يأيت بأفكار ومبادرات تت ّوفر للمفاوضني الرسميّني لدرسها
بعني اإلعتبار يف املداوالت ّ
وتطبيقها .ومع ذلك ،تبقى دبلوماس ّية املسار الثّاين مرحلة
األجانب التّي غالباً ما ميكنهم توفريها.
انتقالية تهدف إىل خلق االتصاالت ال ّدبلوماسية املبارشة أو
يف عهد وزيرة الخارج ّية هيالري كلينتون ،سعت وزارة تعزيزها .من وجهة نظ ٍر دبلوماس ّية ،يكمن الخطر ال ّناجم عن
الخارجيّة إىل منهجة تفاعلها مع القادة ال ّروحيّني عرب البدائل ال ّدبلوماسية يف انعدام رسميّة ال ّرسائل للوهلة األوىل،
والسياسة الخارج ّية من أجل وميكن أن يساء فهم املشاورات أو تح ّرف أو تبوء بالفشل.
إنشاء فريق عمل حول ال ّدين ّ
«ضامن فرصة التّشاور والتّعاون املتبادلني» .يق ّدم فريق
العمل ،الذي أنشئ تحت الهيئة االستشارية الفدرال ّية حول ثالثاً ،ميكن للب ّنائيني االجتامع ّيني ،كال ّناشطني من رجال دين
اتيجي ،والذي يضم حوايل  100من القادة وقادة اجتامعيّني أن يساهموا يف بناء مجتمع أفضل .عمل
الحوار اإلسرت ّ
1717المرجع نفسه.78 ،
الخارجية كلينتون تحت بمبادرتها
الخارجية هو فريق من س ّتة فرق أنشأتها وزيرة
والسياسة
1818فريق العمل حول الدين
ّ
ّ
ّ
تتوفر ال ّتفاصيل على .http://www.state.gov/s/sacsed/c47725.htm
اإلستراتيجي مع المجتمع المدني».
«الحوار
ّ
ّ
1919إليزابث تينيتي »State Dept. seeks to broaden religious reach« ،واشنطن بوست 27 ،يوليو 2013
.http://www.washingtonpost.com/national/on-faith/2013/07/26/79eeada8-f643-11e2-9434-60440856fadf_story.html
الخارجية 7 ،أغسطس ،2013
2020جون كيري ،»Remarks at the Launch of the Office of Faith-Based Community Initiatives« ،وزارة
ّ
.http://www.state.gov/secretary/remarks/2013/08/212781.htm
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يك والذي توازن فيه ال ّجهات الخارجيّة األطراف
العديد من املنظّامت ال ّدينيّة عىل تنفيذ مشاريع عىل أرض الكالسي ّ
الواقع ال تؤث ّر يف ال ّدبلوماسية فحسب بل يف التّط ّور
رصح أوباما يف القاهرة قائالً:
دد،
الص
وبهذا
املجتمعي املعارضة.
ّ
ّ
ّ
من أسفل إىل أعىل .أ ّما من الجانب األمرييك ،فقد ساعد املركز
الدويل للدين والدبلوماسية ال ّرائد أكرث من  1600مدرسة دين ّية
مث ّة تو ّجه يف بعض أماكن العامل اإلسالمي ينزع إىل
باكستانيّة يف توسيع مناهجها وتحويل طرق التّعليم لتعزيز
تحديد قوة عقيدة الشّ خص وفقاً ملوقفه ال ّرافض لعقيدة
املهارات الفكريّة ال ّنقديّة وزيادة االلتزام مببادئ حقوق اإلنسان
اآلخر .إ ّن التّع ّدديّة ال ّدين ّية ثرو ٌة يجب الحفاظ عليها،
يني .ويف مرشوع آخر ،نظّم املركز ال ّدويل لل ّدين
ويجب أن يشمل ذلك املوارنة يف لبنان ،أو األقباط
والتّسامح ال ّد ّ
وال ّدبلوماسية حلقات دراس ّية يف القاهرة تجمع بني القادة
يف مرص ،ويجب إصالح خطوط االنفصال يف أوساط
حل نزاعاتهم .تدير حركة
السوريّني املتعارضني ملساعدتهم عىل ّ
السنة والشّ يعة قد
ّ
املسلمني كذلك ،أل ّن االنقسام بني ّ
24
مأساوي وال س ّيام يف العراق.
عنف
إىل
ى
د
أ
أخرى
ومناطق
اإلسالمي
العامل
يف
مشابهة
مشاريع
تركيا
يف
غولن
ّ
ٍّ
لتحل
من العامل .ومن مشاريعها امله ّمة إدارة مدارس علامنيّة ّ
مكان املدارس الدين ّية يف باكستان وغريها .كام تعمل الشرّ كة يف دراسة للصرّ اعات بني عامي  1945و  ،2000اخترب جوناثان
عىل مشاريع توعية واسعة ال ّنطاق تهدف إىل التّقريب ما بني فوكس نظريّة هنتنغتون حول رصاع الحضارات ،والتّي ح ّددت
فيها التج ّمعات الحضاريّة عىل طول الخطوط ال ّدميوغراف ّية
الشّ خص ّيات الدين ّية والس ّياس ّية األمريك ّية ونظرائهم األتراك.
ال ّدينيّة .ويستنتج فوكس أ ّن ال ّدين ال يسبّب الرصاعات
رابعاً ،ميكن لرجال ال ّدين والقادة ال ّروح ّيني أن يعرضوا مبادرات بقدر ما ميكن أن يزيد من ح ّدة الخالفات املوجودة .تظهر
تسعى إىل استخدام مفاهيم اإلميان املشرتكة كوسيلة لبناء اإلحصاءات أ ّن الخالفات داخل الحضارات الّتي يهيمن عليها
حس إنسا ّين مشرتك ،أقلّه بني األديان اإلبراهيم ّية .ويشمل ذلك دين إبراهيمي واحد أو غريه ،أكرب من الخالفات فيام بينها.
ٍّ
املشاريع الّتي تقوم بها جامعتا جورج تاون ونوتر دام ،الّلتان تتص ّدر املسيحيّة القامئة ،فيام يأيت اإلسالم يف املرتبة الثّانية.
كتب مثل Forgiveness in International Politics 21ويعزو فوكس هذا اإلكتشاف إىل واقع أ ّن هذه األديان
نرشتا ٍ
25
22
و  Ambivalence of the Sacred؛ وعدد من الكتب الّتي وطوائفها تطالب بالحرصيّة دوماً.
كتبها أو ص ّححها دوغالس جونستان؛ 23وال ّنشاطات الّتي
خاص،
يرعاها مركز ال ّدراسات االسرتاتيجيّة وال ّدوليّة ،ومعهد الواليات وبعبار ٍة أخرى ،يعي ال ّدبلوماسيون األمريكيّون بشكلٍ ّ
الديني يف القضايا الدول ّية .ومع ذلك فهم
للسالم .وعىل صعيد الحكومات ،أطلق ال ّرئيس قيمة االنخراط
املتّحدة ّ
ّ
اإليرا ّين خامتي حوار الحضارات يف العام  1990الذي أصبح حريصون دوماً عىل عدم لفت اإلنتباه إىل القضايا ال ّدينيّة ،أو
لفرتة من ال ّزمن منربا ً لتحسني العالقات األمريك ّية-االيران ّية .االنخراط مع القادة ال ّروح ّيني ،خوفاً من زيادة االختالفات يف
ويف اآلونة األخرية ،شملت مبادرات مامثلة تحالف الحضارات وجهات ال ّنظر بدالً من التقريب فيام بينها.
الذي تر ّوج لها تركيا ،وإجراء حوار بني األديان برعاية امللك
دينية
السعوديّة.
من وجهة نظر ّ
عبد الله من اململكة العربيّة ّ
كل ذلك واملعايري األمنيّة الوطنيّة ،واإلزدهار،
كيف يتعارض ّ
والقيم ،وال ّنظام العاملي؟ ميكن لتعاونٍ مامثل أن يدعم الفئات
لبي
املذكورة كافّة يف حال نجحت التّع ّهدات .أ ّما الجانب ّ
الس ّ
فيظهر جل ّياً يف مالحظة مادلني أولربايت :يسمح تد ّخل ال ّدين
يف ال ّدبلوماسية بأ ّن تش ّوش املعتقدات ،الّتي تفوق العقل
واملنطق ،عىل ال ّرغم من الفرص واألفكار الّتي يق ّدمها ال ّدين.

يقل فيه
ميكن للقادة ال ّروحيني أن يجعلوا من العامل مكاناً ّ
العنف واالضطراب بطرق ع ّدة .يضيف رجال ال ّدين ،املتأثرين
بخرباتهم وتدريباتهم ال ّدينيّة ،مجموعة مختلفة من املفاهيم
السياسات ال ّدول ّية .وفيام يركّز ال ّدبلوماسيون عىل
واآلراء عىل ّ
املصالح املشرتكة كنقطة انطالق للتّفاعل ،مييل رجال الدين
الصالح العا ّم.
إىل البحث عن ّ

ما يضاعف هذا الخطر هو حقيقة أ ّن االنقسامات داخل ال ّدين العام :مث ّة إطا ٌر واحد لينخرط القادة الروح ّيون يف هذه
الواقعي املسألة وهي «ال ّدين العام» .يرشح جون ميشام يف كتابه
السيايس
األديان تزيد من فرص سياسات ميزان القوى
ّ
ّ
2121وليم بول ،درو كريستيانسن ،وروبرت هانماير،Forgiveness in International Politics: An Alternative Road to Peace ،
(واشنطن ،العاصمة :مؤتمر الواليات الم ّتحدة لمنشورات األساقفة الكاثوليك.)2004 ،
2222ر .سكوت أبلباي( Ambivalence of the Sacred ،نيويورك :رومان وليتلفيلد.)2000 ،
2323دوغالس م .جونستان جونيور،Religion, Terror and Error: US Foreign Policy and the Challenge of Spiritual Engagement ،
(كونيتيكت :دار نشر برايجر.)2011 ،
2424باراك أوباما.On a New Beginning ،
2525جوناثان فوكس( ،Civilization and Civil War: 1945 through the New Millennium ،نيويورك :لكسينغتون بوكس.)2004 :
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American Gospel: God, the Founding Fathers,

أطرافاً غري موثوقة يف دبلوماس ّية املسار الثّاين؛ أو تد ّخالً غري
قليدي .فبعض القادة
سليم يف نظام االنخراط ال ّدبلومايس التّ ّ
بسجل حافلٍ يف االشتباكات ما بني
ال ّروح ّيني وال ّناشطني يتمتّعون ٍّ
األديان ،ومل ينجحوا يف فرض احرتامهم داخل دوائرهم فحسب،
بل حظوا باحرتام ثقافات دين ّية أخرى ،وهم يشكّلون بالتّايل،
طرفاً ف ّعاالً يف العمل ّية ال ّدبلوماسية .ومن الشرّ وط األساس ّية
السياسات
تواصل الهيئات الدين ّية مع ال ّزعامء الوطن ّيني وخرباء ّ
السلم فحسب ،بل يف األزمات وحاالت
الخارج ّية ليس يف أوقات ّ
الطّوارئ عىل ح ٍّد سواء.

 and the Making of a Nation26أهم ّية ال ّدور الذي لعبه
ال ّدين يف إنشاء الواليات املتّحدة ،مبا يف ذلك قبول اليهود
املؤسسون بني ال ّدين
واملسلمني لبعضهم البعض .ف ّرق اآلباء ّ
الفرنيس روسو هذا
املد ّين وال ّدين العام .ويرشح الفيلسوف
ّ
الفرق عرب اإلشارة إىل أ ّن ال ّدين املد ّين هو من صنع اإلنسان،
أ ّما ال ّدين العام ،فهو االمتداد الواسع لدور اللّه يف الخلق،
مانحاً البرشيّة حقوقاً واضح ًة ومح ّددة 27.هذا ال ّدور ال ّناشط
ٍ
يف التّاريخ واألوسع من أن يح ّد يف عرقٍ
واحد أو دينٍ واحد
أو أ ّمة واحدة .إ ّن مفهوم ال ّدين العا ّم هذا ،هو األساس الذي
يني يف املسار الثّاين عىل أنّه
يجمع بني القادة ال ّروحيّني من أرجاء العامل كافّ ًة ليؤكّدوا ال ينبغي تفسري االنخراط ال ّد ّ
القيم املشرتكة فيام بينهم وااللتزامات وليجتمعوا حول طاول ٍة مج ّرد تعيني قادة روح ّيني موثوقني يف لجانٍ ع ّينتها ال ّدولة
واحد ٍة للحوار والعمل.
لتدرس دور ال ّدين يف العمل ّية ال ّدبلوماسية ،ال بل هو مشارك ٌة
مبارش ٌة من القادة ال ّروح ّيني العاملني مع دبلوماسيني ومحلّلني
ال ّدين عامل انقسام أم مصالحة :ميكن أن يكون ال ّدين
للسياسة الخارج ّية سعياً إليجاد حلو ٍل للتّح ّديّات املعقّدة الّتي
ّ
يايس أوعاملاً لالنقسام .فقيم
والسالم.
ار
ر
االستق
عىل
ّر
ث
وتؤ
ة
ي
الخارج
ياسة
الس
تواجهها
ق ّوة للمصالحة واالستقرار ّ
ّ
ّ
الس ّ
ّ
التّعاطف األبديّة ،وتح ّمل أعباء اآلخرين أفكا ٌر تحبّذها
فمعظمها
األديان والفلسفات ال ّروح ّية من حول العامل.
الديني
ب
التعص
برز
عاطف:
ت
وال
الديني
ب
عص
ت
ال
بني
ما
ّ ّ
ّ
ّ ّ
ّ
لمي بني القبائل يف األديان ،وتحديدا ً يف اإلسالم واملسيح ّية ،كر ّدة فعلٍ عىل
يش ّجع ّ
الصداقة واملصالحة والتّعايش ّ
الس ّ
والثّقافات والشّ عوب وال ّدول ،كام وتش ّجع عىل احرتام موقف الحداثة الّتي تر ّوج لقراءات دين ّية أكرث تحفّظاً،
الخالفات واملسامحة .ال تتعارض هذه العقليّة واملفاهيم
وأقل مرونة ،وأكرث حرصيّة .أوجد هذا اإلت ّجاه آثارا ً عميقة
ّ
واألفكار ال ّدبلوماسية.
عىل العالقات الدول ّية .وتوقّع الربوفيسور فيليب جينكينيز
لكل من املسيح ّية
من جامعة والية بنسلفانيا منوا ً رسيعاً ّ
الصني والشرّ ق األوسط،
أ ّما العائق الوحيد فهو أ ّن بعض ال ّدبلوماسيني ال يق ّدرون واإلسالم يف أفريقيا وآسيا ،وتحديدا ً ّ
دور ال ّدين الف ّعال كطرف إيجا ّيب تقديرا ً كامالً .فمعظم وأمريكا الوسطى والجنوب ّية .تشري أبحاثه إىل أ ّن أنصار
يني أو املسيح ّية واإلسالم الجدد سيكونون أكرث تحفّظاً يف تفسريهم
السياس ّية الخارج ّية خالي ٌة من ّ
املبادرات ّ
السياق ال ّد ّ
املفاهيم ال ّدينيّة .ومن شأن هذا ال ّنقص أن يح ّد من ال ّنطاق لدينهم ومفهوهم للكتب املق ّدسة الّتي تشكّل جذور
28
املسيحي واللاّ هوت اإلسالمي.
السالم .وهذا اللاّ هوت
ال ّدبلومايس للمصالحة الوسط ّية وجهود صنع ّ
ّ
ما يعكس حقيقة أ ّن معظم ال ّدبلوماسيني يتمتّعون ولو قليالً
ٍ
إ ّن هذا املنظور قيد التّطبيق بالفعل حيث تتح ّدى التّفسريات
تدريبات الهوت ّية.
بخلف ّيات أو
اللاّ هوتيّة الجذريّة املحافظة واملن ّزهة عن الخطأ يف بعض
الصعوبة الثّانية الّتي تعيق الشرّ اكة ال ّدبلوماسية الدين ّية األحيان ،املعتقدات الالهوت ّية الشرّ ق ّية والغرب ّية .وميكن لل ّزيادة
ّ
واملسيحي أن تؤث ّر عىل االستقرار
اإلسالمي
ب
عص
ت
ال
يف
املتوقعة
وحيون
ر
ال
القادة
يختلف
ال
.
يت
هو
لاّ
ل
ا
اإلختالف
هي
الة
ع
الف
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
بشكلٍ
يل لل ّدول والشّ عوب وعىل عالقاتها ببعضها البعض.
اخ
د
ال
إىل
ي
د
يؤ
قد
م
،
ودي
الخالفات
هذه
حول
جميعهم
ّ
ّ
ّ ماّ
ّ
التّوتر بني املجتمعات املعن ّية .ويف نهاية املطاف ،تكمن ق ّوة
السامويّة ،يساعد التّعاطف،
السياس ّية ومع ذلك ،ففي جوهر ال ّديانات ّ
الشرّ اكة ال ّدين ّية ال ّدبلوماسية يف احرتامنا الختالفاتنا ّ
والالهوت ّية .وعندما يركّز القادة ال ّروح ّيون واملجتمعات وتح ّمل أعباء اآلخرين ،ومعتقدات دينيّة مشابهة ،عىل تخطّي
الدين ّية عىل إمتام هذه الضرّ ورة املل ّحة ،يبنون جرسا ً متي ًنا العداوة واالنقسامات .وتشمل قيم ومعتقدات شائعة أخرى
كإحالل املصالحة حيث العداوة ،ومعالجة الشّ واغل املتعلّقة
للوصول إىل التّفاهم.
باالستدامة العامل ّية ،باإلضافة إىل رعاية الفقراء واملعدمني.
السياسة الخارج ّية وميكن أن تشكّل جميعها قاعدة لتعزيز امل ّودة بني املجتمعات
ال ّدين جرس عبور :عىل الخرباء يف ّ
وال ّدبلوماسيني أال يهملوا القادة ال ّروح ّيني وال ّناشطني باعتبارهم الدين ّية حتّى تلك الّتي تنبع من معتقدات أصول ّية.
2626جون ميشام( ،American Gospel: God, the Founding Fathers, and the Making of a Nation ،نيويورك ،راندوم هاوس.)2007 ،
2727المرجع نفسه.27 ،
2828راجع فيليب جنكنز( The Next Christendom: The Coming of Global Christianity ،نيويورك :راندوم هاوس.)2002 ،
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مالحظات عمليّة من القادة
الرّوحيّين وال ّدبلوماسيين
عىل ال ّدبلوماسيني أن يروا ال ّدين والقيم ال ّدينيّة كفرصة
الكتشاف لغّة جديدة النخراط مامثل .والفرصة سانحة اآلن
إلنشاء رشاكة دبلوماسيّة دينيّة ،للبحث عن سبلٍ جديدة
لتعزيز سياسات خارج ّية أكرث إنسان ّية واحرتاماً تصون مصالح
ال ّدولة الذّاتيّة وتحميها.
تجربة دبلومايس :عند افتتاح مناقشات ورشات العمل لوجهتي
السفري توماس بيكرينغ ،واحد من أه ّم ال ّدبلوماسيني
ال ّنظر ،عبرّ ّ
التي شملت بلدان ذات أكرثيّة
يف أمريكا ،أنّه ،من خالل خربته ّ
مسيح ّية ويهوديّة وإسالم ّية وهندوس ّية ،وجد دامئاً سياقاً دينياً
يؤث ّر عىل ال ّدبلوماسية .فمن امله ّم ج ّدا ً لل ّدبلوماسيينّ أن يفهموا
حيوي.
ال ّدور الخاص الذي يضطلع به القادة الروح ّيون يف عامل
ّ
ال يلعب القادة ال ّروحيّون أدوارا ً سياسيّة فحسب ،بل ت ُعلم
ال ّدوافع الدين ّية أيضً ا الفاعل ّيات الس ّياس ّية حتّى ولو تباهت
بعلامنيّتها .وبالتّايل ،فعىل ال ّدبلوماسيني األمريكيّني ألاّ يخافوا
من إرشاك ال ّدين يف ال ّدبلوماسية حتّى لو ق ّيدتهم تص ّوراتهم
الصحيح للديّن يف ال ّدولة تقليديّاً.
لل ّدور ّ
السفري بيكرينغ فكرة التّح ّدث إىل القادة ال ّروحيّني
وأيد ّ
الستخالص القيم املشرتكة كوسيلة لتسهيل ال ّدبلوماسية .توفّر
املحادثات مع القادة ال ّروحيّني فرصاً لتشجيعهم وأنصارهم،
السالم يف معتقداتهم .وأق ّر بصعوبة
بطرق تسلّط الضوء عىل قيم ّ
إقناع القادة الروحيّني «باإلنفتاح عىل البدائل» مماّ ق ّد يس ّهل
املصالحة يف حال واجهتهم نزاعات دين ّية .ووجد أ ّن اإلصغاء،
يف حاالت مامثلة ،أه ّم من التكّلم ،بال ّنسبة لل ّدبلوماس ّيني ،ذلك
أ ّن اإلصغاء يساعد يف إنشاء مناطق للتّعاون ،ويتيح الفرصة
لفهم ما يعنيه القادة ال ّروح ّيون وليس فقط ما يقولونه .واقرتح
«ترشيح» املشاكل إىل قطع صغرية كوسيلة لتعزيز إمكانات
التّط ّور والح ّد من الخالفات األساس ّية.

حل للمجتمعات الدين ّية يف الخارج ،بعد أن عقد وزير
ّ
الخارج ّية ومسؤولون آخرون يف القسم مشاورات مع
مجموعة من القادة ال ّروح ّيني .أخذت «مبادرات القيادات
ال ّدين ّية الوطن ّية» عىل عاتقها هذه املشاورات ال ّدينية
الّتي تهدف إىل إنذار وزارة الخارج ّية إىل األهم ّية ال ّدين ّية
للمسائل ال ّدبلوماسية يف األرايض املق ّدسة .ويف مثال
يني ال ّدبلومايس ،استشهد
آخر عن إمكان ّية التّعاون ال ّد ّ
الكردينال ماكاريك بالقادة ال ّروح ّيني يف األرايض املق ّدسة
نفسها ،الذين وجدوا أرض ّية مشرتكة إلدانة اإلرهاب ،عىل
السياس ّية .فقد وجدوا
الرغم من اختالفهم يف القضايا ّ
سبالً للوساطة مرتكزين عىل مفهوم «كرامة الغري» بغية
تذليل االختالفات .وبحسب تجربة الكاردينال ماكاريك،
تأيت املصالحة من أعامق التّقاليد ال ّدين ّية وليس من
كل دين
التّط ّرف .وعبرّ يف دعوته إىل رضورة أن يتعامل ّ
مع متطرفيه قائالً« :أخرج الخشبة من عينك قبل أن
تخرج القذى من عني أخيك».
وأكّد الكاردينال ماكاريك فشل القادة الروحيني يف تحمل
«مسؤولياتهم يف شفاء العامل» إن مل يسعوا إىل االنخراط
الصيغة العمل ّية للمشاركة يف الحوار
بصفتهم أداة تغيري .تبدأ ّ
يف ما بينهم والحوار مع اآلخرين .تؤ ّدي هذه العمل ّية ،إن
تك ّررت ،إىل التّفاهم واإلحرتام والثّقة ،فتشكّل هذه األخرية
أسساً للعمل مع بعضهم البعض .وغالباً ما تفشل الوساطة
أل ّن األحزاب تنتقل إىل العمل سويّاً من دون أن تل ّبي
الصيغة عىل املشاورات
املتطّلبات األول ّية .وال تنطبق هذه ّ
بني القادة ال ّروح ّيني فحسب ،بل عىل املشاورات بني رجال
ال ّدين وال ّدبلوملسينّ أيضاً .واستنادا ً إىل خربته من حول العامل،
شكّل ال ّدين عامل مصالحة أكرث منه عامل انقسام.

معلّقون آخرون :ش ّدد املجيبون املسلمون عىل القيم
رصح الكردينال تيودور ماكاريك عن الجوهريّة املذكورة يف القرآن الكريم فيام يتعلّق بصنع
تجربة رجل دينّ :
إليجاد
منهجي
بشكل
ة
ي
األمريك
ة
سعي وزارة الخارج ّي
السالم وتحديدا ً مبا أوحى به القرآن الكريم يف أ ّن الله
ّ
ّ
ّ
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قد جعل العامل شعوباً وقبائل ليتعارفوا 29.الحظ إما ٌم ذو الجهات الفاعلة ،ال ّدين ّية والسياس ّية ،تقديم قيادة حاسمة
والسياسة يف الشرّ ق األوسط وحذّر من مرفقة بسلطة معنويّة لتؤث ّر يف قطاعات ثالثة مه ّمة وهي:
شأن امتزاج ال ّدين ّ
30
استخدام ال ّدين بشكلٍ معيب ،كام احتصن ص ّدام حسني األمن والحكم واملجتمع املد ّين.
السلطة ،ولجأ لل ّدين ليهزم
اإلسالم يف سنواته األخرية يف ّ
رصح أحد مؤيّدي املجتمع املد ّين أنّه يف الوقت الذي ينبغي
ّ
رصح بأنّه يؤيّد فكرة «الحلول و ّ
السوفيات يف أفغانستان .و ّ
ً
السالم
صنع
إىل
الهادفة
املشاريع
الحكومات
تحتضن
أن
فيه
ّامت
ظ
املن
األمئة
بعض
رفض
كيف
ا
واصف
اخل»
د
ال
من
تأيت
ّ
ّ
غري الحكوميّة غري املسلمة الّتي عرضت تدريبات تهدف إىل عىل أرض الواقع وتتب ّناها ،تقوم هذه األخرية بتدمري مصداقيّة
وقف العنف ض ّد ال ّنساء ،فيام قبلوا التّدريبات الّتي ق ّدمها املشاريع املامثلة يف حال حاولت «امتالكها» .واستشهد بأمثلة
أكادميي هذه الفكرة من إصالحات املدارس الدينيّة يف باكستان والّتي نجحت
إخوانهم يف ال ّدين .أيّد مستجيب
ّ
مالحظًا أ ّن اإلخوان يف ال ّدين مييلون إىل قبول ال ّنصيحة من فقط ألنّها مشاريع غري حكوم ّية .مرتكزة عىل القرآن ،حصلت
اإلصالحات عىل ال ّدعم حتّى من قائد من التّنظيم اإلرها ّيب
بعضهم البعض أكرث منه من الغرباء.
املعروف باسم «لشكر طيبة» الذي ظهر بعد التّدريب عىل
وأشار قائد مسل ٌم آخر إىل الحاجة إىل نقل ٍة نوعيّة يف التّعامل شاشة اليس أن أن ،ليثني عىل برنامج اإلصالح .واستخلص
مع التّح ّديات بني ال ّدين وال ّدولة ،يف أنحاء العامل اإلسالمي مؤيّدو املجتمع املد ّين العربة يف أنّه عند تخطّي العداء
أجمع .وتساءل« :ما هي حدود ال ّدين يف مناقشة القضايا والغضب ،ال يستفيد املشاركون يف الربنامج من التّدريب
ال ّدين ّية االجتامع ّية «؟ تكمن املشكلة األساس ّية يف نظره ،يف فحسب ،بل يدافعون عنه يف العلن عىل ح ًّد سواء.
ٍ
الصعيد
تحديد
قدوات تحرتم التّاريخ والثّقافة وال ّدين .وعىل ّ
حيوي
عامل
يف
دبلومايسديني
لتعاون
دة
قضايا
ان،
ر
إي
أطلقته
الذي
ات
ر
الحضا
حوار
يف
البداية
ّلت
ث
مت
،
ال ّدو ّيل
محدّ
ّ
ّ
ّ
وتحالف الحضارات عرب تركيا ،وحوار األديان الذي دعمته
يتط ّرق هذا القسم إىل االنخراط ما بني ال ّدين وال ّدولة يف
السعوديّة.
اململكة العرب ّية ّ
قضايا أساسيّة ثالث حول السيّاسة الخارجيّة الّتي تؤثر عىل
من بني القادة غري ال ّدين ّيني ،ذكّر مسؤول بجهود إدارة عالقات الواليات املتّح ّدة بالعامل اإلسالمي .ما هي آفاق التّعاون
األسايس من حيث املشورة ،ودبلوماسيّة
الدبلومايسالديني
اوباما إلدماج ال ّدين مع ال ّدبلوماسية .يدرس فريق العمل
ّ
ّ
ّ
حس
لبناء
ات
ر
واملباد
الواقع
أرض
عىل
والعمل
ّاين،
ث
ال
املسار
السياسات الخارج ّية وال ّدين ،التابع لوزارة الخارج ّية
حول ّ
ّ
يخص ( )1الديناميّكيات التي أوجدها ال ّربيع
األمريكية ،طرق العمل مع أحفاد إبراهيم ال ّروحيني إنسا ّين عام فيام ّ
السالم يف
مفاوضات
()3
ان
ر
إي
مع
ة
ي
وو
ن
لتطوير شبكة من طرق
الحج تربط املواقع املق ّدسة يف العر ّيب ( )2املسألة ال ّ ّ
ّ
ّ
البلدان العرشة من الشرّ ق األوسط الّتي زارها إبراهيم .الشرّ ق األوسط.
ومن األمثلة عىل ذلك ،نزع األلغام من وادي نهر األردن
ودبلوماسية الواليات
الدين
الربيع
الذّي يض ّم ثالث أقدس موقع
ّ
مسيحي مبا فيه موقع ّ )1
العربيّ :
ّ
ّ
المتحدة في البلدان الديمقراطية ّالتي
معموديّة يسوع املسيح يف الضّ فة الغرب ّية .وأشار هذا
ّ
تمر بمرحلة انتقالية
تحسن
ّ
املسؤول إىل أنّه ميكن لل ّدبلوماس ّية األمريك ّية أن ّ
السالم عرب إدراك واقع أ ّن  85باملئة
القيم األساس ّية لصنع ّ
من سكّان العامل هم من املؤمنني ،ويعتمدون اإلميان من وجهة نظر دبلوماسيّة ،دفع ال ّربيع العر ّيب بال ّدين إىل
السياسة الخارج ّية للواليات
كعامل تحفيز
أسايس يف حياتهم.
الواجهة بوصفه امتدادا ً رئيسياً يف ّ
ّ
املتّحدة أل ّن الدوافع الدينيّة تقود العديد من الالعبني امله ّمني:
السلطة يف
وفيام يتعلّق بسياسة الواليات املتّحدة يف البلدان التّي اإلسالميون يحكمون يف تونس والعراق ،واستولوا عىل ّ
رضرت من الصرّ اعات ،ش ّدد مرص ألكرث من سنة بعد أن فازوا بأكرثيّة ساحقة يف االنتخابات
مت ّر مبرحلة انتقالية  ،بعد أن ت ّ
املسؤولون عىل أهم ّية املقاربات املحل ّية الّتي تح ّدد الج ّهات األول ّية؛ تنضوي العوامل ال ّدين ّية وحقوق األقل ّيات يف قلب
األساس ّية الفاعلة ،ال ّدين ّية والدبلوماس ّية ،واألدوار الّتي ميكن الخالفات يف سوريا والبحرين وأفغانستان ومايل .كام وتلعب
أن تلعبها كحاف ٍز للتّغيري ،باإلضافة إىل العمل املتضافر مع القضايا ال ّدين ّية دورا ً ناشطاً يف املرحلة االنتقالية يف اليمن وليبيا.
رشكاء من املجتمع املد ّين الذي من شأنه أن يخلق تغيريا ً يف هذه الحاالت ،ينشأ خطر تح ّول ال ّدين إىل عامل انقسام أكرث
نظام ّياً يف م ّدة ترتاوح بني  12و 18شهرا ً .وميكن لشبكة من منه وحدة .وقد أصبحت االنقسامات الس ّنية-الشّ يع ّية واضحة
2929القرآن الكريم.49:13 ،
بلوماسية ،أبريل-يونيو.2013 ،
والد
الدين
3030المحادثات مع المشاركين في جلسة عمل وزارة
ّ
ّ
ّ
الخارجية حول ّ
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للغاية بحيث ناقش جنيف عبده ،يف دراسة جديدة نرشتها
محل
سيحل ّ
ّ
الشيعيالسني
مؤسسة بروكنجز ،بأ ّن االنقسام
ّ
ّ
ّ
31
املشاكل الفلسطينيّة باعتبارها القضيّة األه ّم يف العامل اإلسالمي.

لمي للصرّ اع ،وتحديد ا ً الصرّ اع
ّ
بالحل ّ
الس ّ
يل ؛
اإلرسائييب
العر ّ
ّ
وأولئك الذين يريدون تحقيق أهدافهم من
32
خالل القمع أو العنف.

باإلضافة إىل ذلك ،ينظر بعض األمريكيّني إىل التح ّوالت
السياس ّية الفاعلة ال تزال هذه املبادئ سائد ًة يف سياسة الواليات املتّحدة إىل
العرب ّية بقلق ،ألنّهم يشكّون يف أن الج ّهات ّ
املقادة دينياً يف البلدان املسلمة هذه ،تتب ّنى وجهات نظر ال ح ّد كبري ،عىل ال ّرغم من التّعديالت التّي قامت بها الواليات
السياسة األمريك ّية املتّحدة آخذ ًة بعني االعتبار الّظروف املغايرة بني البلدان.
تتوافق والقيم ال ّدبلوماسية أو تفضيالت ّ
أو كليهام .ويف حني أ ّن حكومة الواليات املتّحدة قد تب ّنت
التّغيري الدميقراطي يف الشرّ ق األوسط ،وجعلته حتّى مصلحة من وجهة نظر دينية ،إ ّن إطاحة ال ّربيع العر ّيب ال ّناجحة
أمريكيّة ،تشكّل مخاوف مشابهة تح ّدياً لدبلوماسيّة الواليات باألنظمة السيّاسيّة غري الشّ عبيّة والفاسدة يف الشرّ ق األوسط،
عىل يد ٍ
أناس اضطُهدوا من قاداتهم وعاشوا الحرمان ،تحثّ
املتّحدة الف ّعالة وانخراطها يف هذه املجتمعات االنتقالية.
عىل ال ّرهبة يف تط ّور األحداث عىل ال ّرغم من االختالف الشّ اسع
رئييس له حول ال ّدين وال ّدبلوماسية يف الشرّ ق يف النتائج بني ٍ
بلد واخر .أ ّما قض ّية رجال ال ّدين األوىل فهي
ويف أ ّول خطاب
ّ
األوسط ،يف العام  ،1992ش ّدد مساعد وزير الخارجيّة يف سوريا ،شأنهم شأن ال ّدبلوماسيني .وعىل جميع األديان أن تدين
السالم إلنهاء الفظائع
شؤون الشرّ ق األدىن ،إدوارد دجريجيان ،عىل سياسة الواليات العنف هناك ،وألاّ تكبح جهود صنع ّ
املتّحدة خالل العقدين املنرصمني ،ودفعت ترصيحاته يف الّتي تد ّمر سوريا وتزعزع استقرار املنطقة .يجب أن تنخرط
دبلوماس ّية املسار الثّاين يف أعامل معالجة هذه األزمة ،وتشارك
مرييديان هاوس الدول ّية إىل التّهديد اإلسالمي يف الجزائر:
املجتمع ال ّدبلومايس لوضع ح ٍّد لهذا الجرم ض ّد اإلنسانيّة.
أولئك الذين يسعون إىل توسيع نطاق املشاركة
السياسيّة يف الشرّ ق األوسط ...سيحظون بدعمنا ،كام أ ّما القضيّة الثّانية فهي معاملة األقليّات الدينيّة .تنترش هذه
ّ
فعلنا يف شتّى أنحاء العامل .يف الوقت عينه ،إنّنا يف املشكلة األساس ّية يف أنحاء الشرّ ق األوسط كافّةً .وكام أ ّن
املرصاد ألولئك الذين يستخدمون العمليّة ال ّدميقراطيّة معاملة املسلمني يف ال ّدول ذات األغلبيّة غري املسلمة تثري
السلطة ،لتدمري تلك العملية فقط القلق يف العامل العر ّيب ،فإ ّن معاملة املسيح ّيني يف العامل العر ّيب
للوصول إىل ّ
السياسيّة .فيام نؤمن تثري قلق املسيحيّني يف الغرب .يغادر املسيحيّون الشرّ ق
بالسلطة والهيمنة ّ
لالحتفاظ ّ
مببدأ «شخص واحد ،صوت واحد »،ال نؤيد «شخص األوسط بأعدا ٍد هائلة .ففي العقود املنرصمة القليلة ،غادر
واحد ،صوت واحد ،مرة واحدة» .إسمحوا يل أن أوضّ ح املاليني لتصبح حصيلة األعداد التّي غادرت املنطقة هناك،
33
مسيحي.
أقل من إثني عرش مليون
ّ
لكم مع من نختلف .نحن نختلف مع:
ّ
بغض ال ّنظر عن دينهم ،ميارسون
أولئك الذينّ ،
اإلرهاب ويضطهدون األقل ّيات ،ويدعون إىل منذ الحرب األهل ّية يف العام  ،1975هاجر نصف سكّان لبنان
السلوك املسيحيّني .واليوم ،تتزايد أعداد املسيحيّني األقباط الهاربني
عدم التّسامح ،أو ينتهكون معايري ّ
السكان ما
عدد
لبقاء
الوحيد
بب
الس
ا
م
أ
ً.
ا
يومي
مرص
من
الدول ّية فيام يتعلّق بحقوق اإلنسان؛
ّ
ّ ّ
أولئك الذين يتجاهلون إحتياجات التع ّدديّة يقارب الستّة ماليني نسمة ،فيعزى إىل الزيّادة امللحوظة يف
مع ّدل الوالدات .وهاجمت مجموعات متط ّرفة من املسلمني
السياس ّية؛
تنص القوانني املرصيّة عىل
الس ّنة الكنائس القبطيّة ،كام ّ
أولئك الذين يغلّفون رسائلهم بأشكا ٍل أخرى ّ
السكان
عدد
اجع
ر
ت
فقد
اق،
ر
الع
يف
ا
م
أ
األقباط.
د
ض
مييز
من اإلستبداد؛
ّ
التّ
ّ
ّ
أولئك الذين يستعيضون عن املواجهة الدين ّية املسيحيّني بوترية متسارعة منذ العام  .1991ويف الواقع،
تشهد املناطق الّتي عرفت يف املايض وجودا ً مسيح ّياً تاريخ ًياً
والسياس ّية بانخراط ب ّناء مع باقي العامل؛
ّ
أولئك الذين ال يشاطروننا التزامنا مهماّ ً هجر ًة مسيحيّة.
حليلية رقم ،29
3131جنيف عبده ،»The New Sectarianism: The Arab Uprisings and the Rebirth of the Shi’a-Sunni Divide« :الدراسة ال ّت
ّ
مركز سابان في معهد بروكنجز ،أبريل .2013
 ،»The US and the Middle East in a Changing World«3232جريدة ديسام ،صيف،1992 ،
.http://www.disam.dsca.mil/pubs/Vol%2014_4/Djerejian.pdf
3333ماري جاين ديب ،مقابلة أجراها راي سواريز 17 ،NewsHour ،PBS ،سبتمبر.2012 ،
 ،http://www.pbs.org/newshour/bb/religion/july-dec12/christians_09-17.htmlراجع روبيرت شورت،
( ،Christianophobia: a Faith under Attackلندن :رايدر بوكس.)2012 ،
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تثري هذه األمثلة تساؤالت حذر ًة حول وجهة ال ّنظر الدينيّة،
وحدود الواليات املتّحدة يف حامية مصالحها الشخص ّية يف
الصعيد األخالقي ،ما هي التزاماتها يف
الشرّ ق األوسط .عىل ّ
ما يتعلّق بال ّربيع العر ّيب؟ كيف ميكن حامية حقوق األقل ّيات؟
ما هي األمثان املاديّة واملعنويّة يف ال ّداخل والخارج؟ كيف
يرى اآلخرون الواليات املتّحدة كدولة دميقراط ّية قامئة يف ّ
ظل نيجريا :ت ّم يف نيجرييا أيضاً تسييس ال ّدين مماّ ساهم يف تفاقم
سيادة القانون؟
التوتّرات بني سكّان نيجرييا املسلمني واملسيح ّيني .وأشار
أحد املشاركني إىل أنّه «ميكنك أن تس ّوق فعل ّياً يف نيجرييا
مالحظات عمل ّية من القادة ال ّروح ّيني والدبلوماس ّيني
كل يشء باستخدام ال ّدين» .تح ّدث أحد مامريس املصالحة
ّ
يل عن نظام القانون الثاليث الذي يستند
املح
املستوى
عىل
ّ
يل ،والقانون
قب
يف
عر
وقانون
اإلسالمية،
أظهرت محادثات فريق العمل دور ال ّدين يف التّغيريات عىل الشرّ يعة
ّ
ّ
السفري اإلنكليزي العام .والحظ ،يف هذه الحاالت ،تسييس ال ّدين
االجتامع ّية والتّح ّوالت الدميقراطي التّي ،بحسب ّ
بيكرينغ ،تح ّدد سياق ال ّدبلوماسية .انطلق املعلّقون من وتديني العمل ّية السياس ّية .وجاءت ال ّنتيجة ظهور بوكو حرام
املسيحي-املسلم .دبلوماس ّية املسار الثّاين هي
خرباتهم وعرضوا أمثلة حول كيف ّية تخطّي األزمات الدين ّية وتفاقم الصرّ اع
ّ
الّتي يواجهها املؤمنون املقيمون يف ال ّدول الّتي تشهد الربيع واحد ٌة من األدوات املتوفّرة للمصالحة ومن شأنها أن تبني
العر ّيب ،ودول أخرى تعيش تح ّوالت دميقراطية.
والسياس ّية ،يف مسائل
جسورا ً بني الج ّهات الفاعلة ،ال ّدين ّية ّ
الترّ ب ّية املدن ّية ،واإلصالحات االنتخاب ّية لخلق «بطاقة نتائج
سوريا :اعتقد رجال ال ّدين والدبلوماس ّيون أنّه ال ميكن ّ
حل مجتمع ّية» لتحديد األهداف وقياس التق ّدم امل ُحرز.
السوريّة عسكرياً ،وأعربوا عن قلقهم الشديد إزاء
األزمة ّ
ار
ر
االستق
وزعزعة
رة،
ج
املتف
ة
ي
اإلنسان
الكارثة
اإلقليمي .مايل :نتج عن سقوط القذايف غزو املسلّحني العائدين من
ّ
ّ
ّ
واقرتح أحد الدبلوماسيّني وقف إطالق نار إنسا ّين يف سوريا ،ليبيا ،مماّ فاقم التوتّرات ال ّدين ّية والقبل ّية بني شامل مايل
األجنبي يف الشّ امل يف ربيع العام
تليه انتخابات الختيار مجلس شعب ينشئ حكومة انتقالية وجنوبها .وبعد التد ّخل
ّ
ويصيغ دستورا ً جديدا ً .غري أ ّن وقف إطالق ال ّنار قد يؤدي ،2013 ،أصبحت مايل اآلن منخرط ًة يف عمل ّية املصالحة .لعب
تصب يف مصلحة نظام األسد .بهذا تحالف من ال ّزعامء املسيح ّيني واملسلمني ،فيام مىض ،دورا ً
كام لوحظ ،إىل مواقف ّ
الصدد ،رأى
أكادميي أنّه ميكن لالتصاالت داخل األديان أن مهامً يف االستقرار ف خالل أوقات االضطرابات .وعالو ًة عىل
ّ
ّ
تساعد يف ضبط الفتنة.
ذلك ،لعبت وزارة الشؤون ال ّدين ّية دورا ً يف ضامن الوحدة
الوطن ّية ،وتساعد اآلن يف الجمع ما بني القادة الروح ّيني كجزء
لبنان :ح ّبذ رجل دين مسلم ذو شأن جعل لبنان منوذج من عملية املصالحة وإعادة االستقرار.
السلمي واملتسامح دينياً ،بل ٌد يرتكز عىل القيم املدن ّية
البلد
ّ
الّتي تحرتم حقوق اإلنسان وحريّات املعتقد والتّعبري .أندونيسيا :ناقش أحد الباحثني العرب بال ّنسبة لل ّدول الّتي مت ّر
الخاصة مع
وتشكّل إرسائيل وحزب اللّه مشكلتني جوهريتني للبنان ،مبرحلة انتقالية إنطالقاً من تجربة أندونيسيا
ّ
وال تكمن املشكلة يف كون حزب الله منظّمة شيع ّية بل الدميقراطية .وتتض ّمن فلسفة الدولة األندونيس ّية ،بانكاسيال،
السياس ّية وال ّدين ّية
يف أهداف حزب الله الخارج ّية .وش ّدد عىل أهم ّية حامية خمسة مبادئ تهدف إىل توحيد التّقاليد ّ
حقوق األقل ّيات ،ودافع عن ال ّنهج اإليجايب ال ّداعي إىل تساوي والثقاف ّية للجزر ال  5000مع الّلغات ال 70الّتي تشكّل
املواطنني يف الحقوق.
مجتمع ًة البالد :إله واح ٌد ،وحدة األ ّمة ،الوحدة اإلنسان ّية،
الدميقراط ّية ،والعدالة االجتامع ّية .لعب القادة الروح ّيون
والسياسة ،ف ّرق أحد الباحثني دورا ً ها ّماً يف اسقاط سوهارتو عرب حثّه عىل االستقالة يف العام
مرص :يف حديثه عن ال ّدين ّ
بني املسلمني واإلسالميني ،فاألخريون مشتقّون من مح ّمد  .1998وأشار الباحث إىل أ ّن األحزاب السياس ّية ال ّناجحة يف
عبده وغريه من املثقفني املسلمني من القرن التّاسع عرش .أندونيسيا لطاملا كانت منفتحة وليربال ّية عىل عكس األحزاب
ويف رأي هذا الباحث ،تستخدم األحزاب اإلسالمية اإلسالم ذات القاعدة ال ّدين ّية .ويف شتّى األحوال ،يؤكّد القادة ال ّروح ّيون
كورقة سياس ّية ميكن أن تلعبها .ما يحدث اليوم يف مرص األندونيس ّيون عىل أن اإلسالم ال يتناىف والدميقراطية.
ما هو إلاّ رصا ٌع بني أفكار متضاربة حول الحكم ،والعدالة
االجتامع ّية ،واملساءلة ،واألنظمة القانون ّية ،وتوزيع
السلطة والثرّ وات .وأوىص الباحث بعدم اتّباع الخطابات
ّ
رصفات الج ّهات الفاعلة.
ت
بل ّ
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دبلومايس بارز ،خدم يف عديد
دور الواليات املتّحدة :وصف
ّ
من البلدان الّتي مت ّر مبرحلة انتقالية ،الضغوطات الثّالث الّتي
تواجهها سياسة الواليات املتّحدة .أ ّوالً ،للواليات املتّحدة
مصالح تنافس ّية يف معظم ال ّدول الّتي مت ّر مبرحلة انتقالية.
ففي مرص ،عىل سبيل املثال ،متلك الواليات املتّحدة مصالح
ضخمة يف عمل ّية الدميقراطية كام يف الحفاظ عىل معاهدة
املرصي-اإلرسائييل .ويكمن التّح ّدي يف تعزيز مصالح
السالم
ّ
ّ
عديدة ملنعهام من التّنازع.

السياسة فضالً عن تسييس
ومن امله ّم أن ندرك واقع تديني ّ
األسايس ما إذا كانت الجامعات اإلسالمية
ال ّدين .ويبقى السؤال
ّ
تدعم التّعدديّة .يجب ألاّ تخجل الواليات املتّحدة وغريها
من الترّ ويج للتّعددية ،مماّ يستلزم تعزيز املجتمع املد ّين أكرث.
ونظرا ً الستمرار االضطرابات والديناميك ّيات املتغيرّ ة املوجودة،
يك أن يواصل يف أخذ ال ّنصائح
عىل املجتمع ال ّدبلومايس األمري ّ
من مشاهدة ما تفعله الجهات الدين ّية ،وليس فقط ما تقوله.

ة-اإليرانية حول
األمريكي
 )2العالقات
ّ
ّ
ووية
أ ّما عامل الضّ غط الثّاين فهو الوقت :زيادة التأثري لنتائج المسألة ّالن ّ
تجسدت يف
رسيعة أم مكاسب عىل املدى الطّويل ،معضلة ّ
قرار قطع املساعدات أو عدم قطعها إحتجاجاً عىل االنتهاكات من وجهة نظر دبلوماس ّية ،يضع التّوت ّر الدو ّيل حول برنامج
ووي ،دور ال ّدين والقادة ال ّروحيّني يف الواجهة ،مبا
الدميقراطيّة .وأخريا ً ،ما إذا كانت الفعاليّات ال ّدينيّة الخارجيّة ايران ال ّن ّ
متأصل يف بيئة سياس ّية دين ّية؛ وبسبب دور
الحايل
حل الوضع أم تزيده سوءا ً .وخالصة القول هي أنّه أ ّن ال ّنظام
تساعد يف ّ
ّ
السلطات الدينيّة املسلمة والشّ يعيّة .وبالتّايل ،تربز املسألة
لحل هذه الضغوطات كافّة.
ما من حلول مثاليّة ّ
ّ
يني وفرصه عىل ح ّد
د
ال
اط
ر
االنخ
مخاطر
ة
ي
ان
ر
اإلي
ة
ي
وو
ن
ال
ّ
ّ ّ
ّ
ّ
حل ال ّنزاعات.
إتّفق املعلّقون عىل أ ّن التعامل مع هذه الضغوطات يشكّل سواء من جانب ّ
معضلة لسياسة الواليات املتحدة .والحظ أحدهم أنّه نادرا ً
الدبلومايس عىل
الديني
ما ميكن للدول األجنبيّة أن تؤث ّر عىل املسائل ال ّداخليّة عن ويعتمد ال ّنطاق الحا ّيل للتّفاعل
ّ
ّ
طريق التّدخل املبارش ،شامالً املسؤولني أو القيادات الدين ّية .وجهة نظر املحلّل .فاملحلّلون الذين يرون أن إيران عازم ُة
ووي ألسباب جيوسياسيّة
ويحبّذ شخصياً استخدام التّدخل غري املبارش والطّويل عىل الحصول عىل قدرة التّسلّح ال ّن ّ
املؤسسات .فيام وتاريخ ّية ،يأملون القليل بال ّدبلوماسية وبوسائل أخرى
األمد كعمل ّيات التّبادل ،والتّدريب ،وبناء ّ
حذّر معلّقون آخرون من أ ّن عدم الثّقة بالواليات املتّحدة محتملة كمناقشات املسار الثّاين .أ ّما من ناحية أخرى،
السلطات اإليران ّية مل تتّخذ
يف املنطقة من شأنه أن يعرقل خطط الواليات املتّحدة يف فاملحلّلون الذين يؤمنون بأ ّن ّ
البلدان الّتي مت ّر مبرحلة انتقالية؛ وأبدوا الشّ كوك حول قدرة قرارا ً بعد بشأن تسليح برنامجها ال ّنووي ،يرون مجاالً أوسع
لل ّدبلوماس ّية لتؤث ّر عىل الحسابات اإليران ّية.
تدريبات الدبلوماسيني األمريكيني يف إحداث فرق ف ّعال.

وش ّدد أحد سكّان الخليج الذي وصف آرائه «بوجهات نظر
من الشّ ارع» عىل رضورة أن تستكشف الواليات املتّحدة
والعامل اإلسالمي بعمق املشاكل ملعرفة األسباب األساس ّية.
يل هو مصدر من مصادر
وأشار إىل أ ّن الصرّ اع العر ّيب-اإلرسائي ّ
االضطرابات ،أ ّما عدم فهم األمم والشعوب فمصدر آخر .عىل
األمريكيني أن يعوا أنّنا «نتكلم بحديّة ،ولك ّننا ال نفكّر بحديّة».
ووفقاً لتقديراته ،تكمن الق ّوه الجوهرية لدبلوماس ّية الواليات
الريادي.
وحسها
ّ
املتّحدة يف الشرّ ق األوسط يف قيمها ّ
نظرة عامة :عىل ح ّد قول أحد املحلّلني ،كانت العربة من
ال ّنقاش «مسائل السياق؛ وكرامة اإلنسان وقضايا الهوية».
إ ّن مثال األديان املتعلّق ببنكاسيال يف أندونيسيا مفي ٌد ،ولك ّنه
محدود التّطبيق بسبب االختالفات مع البلدان الّتي مت ّر
مبرحلة انتقالية يف الشرّ ق األوسط.

تشمل الظّروف املوضوع ّية ،الّتي ميكن أن تنبئ بفائدة التّضامن
ال ّديني املحتملة ،الحاجة القصوى لبناء الثّقة بني طرفني تفصل
الدبلومايس الخجول ،وإنشاء شبكات
بينهام سنون من اإلتّصال
ّ
دبلوماسيّة املسار الثّاين بني رجال ال ّدين من كيل الطّرفني ،ونشوء
قض ّية يف العامني املنرصمني بإمكانها أن توفّر بداية دبلوماس ّية.
ووفقاًملسؤولنيإيرانيّني،أكّدالقائداألعىلخامنئي،مرارا ًوتكراراص،
فتوى تصف األسلحة ال ّنووية بأنّها «معادية لإلسالم» و «خطيئة»
و»غري مجدية وضا ّرة وخطرة» 34.وألشهر ع ّدة ت ّوقفت كلينتون
عند هذه التّرصيحات باعتبارها فرصة لل ّدبلوماس ّية .ويف اآلونة
رصح أوباما يف خالل زيارته إلرسائيل واألردن يف مارس:
األخريةّ ،
«لو كان الحال ،يف الواقع ،ما قاله القائد ،وهو أن تطوير سالح
نووي معا ٍد لإلسالم ،وأنّه ما من مصلحة إليران يف تطوير سالح
ّ
نووي ،إذا ً ال ب ّد من وجود طريقة عمل ّية ومؤكّدة لطأمنة املجتمع
ّ
ّ
ال ّدويل بأنّه لن يقوم بذلك.
وستحل هذه املسألة حينها» 35.ونظ ًرا

3434راجع « ،»Leader’s fatwa on nuclear weapons binding for Iran: Foreign Ministryتلفزيون براس 15 ،يناير،2013 ،
./http://www.presstv.com/detail/2013/01/15/283656/iran-urges-more-pakistan-antiterror-bids
3535راجع « 22 ،»Remarks by President Obama and His Majesty King Abdullah II of Jordan in Joint Press Conferenceمارس،2013 ،
عمان ،األردنhttp://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/03/22/remarks-president-obama-and-his- ،
مكاتب
الهمارّ ،
ّ
.majesty-king-abdullah-ii-jordan-joint-pr

13

لقلّة االتصاالت ال ّدبلوماسية األمريكيّة املبارشة مع إيران باإلضافة كانت الفتوى تعكس فعالً اسرتاتيج ّية إيران األمن ّية السياس ّية
إىل طبيعة املوضوع اللاّ هوت ّية ،تؤ ّمن دبلوماس ّية املسار الثّاين سبيالً الحال ّية بسبب التّحديات التي يواجهها الجوار الذي يض ّم
واحدا ً ملتابعة هذه البداية املحتملة.
دوالً تحتوي عىل أسلحة نووية ،وأخرى محتمل إحتواؤها عىل
نووي .وأكّد أ ّن الفتوى ميكن أن تكون مج ّرد خدعة أمريك ّية
من وجهة نظر دينيّة ،يعكس التط ّور املستم ّر ،وإنتاج أسلحة لتضليل الواليات املتّحدة.
ال ّدمار الشّ امل واستخدامها ،وتحديدا ً األسلحة ال ّنوويّة ،الواقع
دبلومايس ثالث موقف الرئيس أوباما ال ّداعي إىل إيجاد
املأساوي لفشل القيادات وغياب مؤ ّهالت رجال ال ّدولة .وأيّد
ّ
السكّانّ ،
وشل األمم سبل لتطبيق الفتوى فعلياً ،يف حال متثّل فتوى املرشد العام
وميكن لقدرة األسلحة ال ّنوويّة يف إبادة ّ
حرفيّاً ،أن تلحق دمارا ً تا ّماً باألرض .إ ّن اإلرشاف عىل االرض نوايا إيران .وبالتايل وجد يف الفتوى أساساً محتمالً للتّفاوض.
وصل إىل تسوية يرفع
ومواردها رش ٌط من رشوط ال ّديانات السامويّة؛ وإرشاف ودعا إىل تكثيف جهود ال ّدبلوماسية للتّ ّ
مامثل عىل الخلق جز ٌء مه ٌّم من ال ّديانات الهنديّة والفلسفات فيها الغرب العقوبات ،ويقبل بأن تقوم ايران بالتّخصيب
غري التّوجيه ّية.
الصارمة والضّ امنات
الجز ّيئ مقابل أن توافق ايران عىل املراقبة ّ
الّتي تؤكّد استخدام برنامجها النووي ألغر ٍ
اض سلم ّية.
يخلق الجدل املحيط بتخصيب اليورانيوم يف إيران توتّرات
كبرية .وقد فشلت مناقشات الوكالة ال ّدوليّة للطّاقة الذريّة ،مل يعارض أحد عىل استكشاف االحتامالت التي ق ّدمتها الفتوى
ومفاوضات أعضاء مجل األمن الخمسة (روسيا ،الواليات من خالل دبلوماس ّية املسار الثّاين.
الصني ،فرنسا ،اململكة املتّحدة ،وأملانيا) مع إيران إىل
املتّحدةّ ،
السالم في ّ
الشرق األوسط
مفاوضات
)3
ة
ي
دبلوماس
ّل
ك
تش
الحال،
هذه
ويف
اآلن.
ى
ت
ح
حل
ّ
التوصل إىل
ّ
ّ
ّ
ّ
املسار الثّاين وسيلة مناسبة للمشاركة يف املحادثات الّتي عقدت
«حل الدولتني» بدائل
بشكل وثيق مع القادة ال ّروح ّيني يف إيران ،بصفتهم عامل تأثري من وجهة نظر دبلوماس ّية ،يق ّدم ّ
عىل أجهزة األمن املحليّة وميكنهم تسهيل االت ّفاق ال ّدبلومايس .عادلة وفضىل ّ
لحل القضايا الطويلة األمد بني اإلرسائيليينّ
والفلسطينيني .ميكن لإلرسائيل ّيني وبحسب تركيبتهم السكان ّية
الهائلة أن يحظوا ،مماّ يدعو لألمل ،بنتيجتني من ثالث :دولة
مالحظات عمل ّية من قادة روح ّيني ودبلوماس ّيني
يهوديّة ،الدميقراطية ،واألرض الّتي يسيطرون عليها اليوم
املتوسط ونهر األردن .ويبقى خيار رئيس الوزراء
دبلومايس مؤيّد الستخدام القائد األعىل خامنئي بني البحر
وش ّدد
ّ
ّ
ٍ
السالم األفضل لتعيش إرسائيل بسالم
مقابل
باألرض
ابني
ر
الحكومة
سياسة
ّل
ث
مت
ال
ّها
ن
أ
عىل
فاوض،
ت
لل
ر
كإطا
للفتوى
ّ
ّ
ديني مع جوارها .أ ّما بالنسبة للفلسطينيني فيمكنهم أن يحقّقوا
موقف
بل
فحسب،
تها
ي
اتيج
رت
واس
ة
اإليرانيّة التّفسرييّ
ّ
ّ
عميق تك ّرر م ّرات ع ّدة .يشكّل انتخاب ال ّرئيس اإليراين حسن هدفهم يف إقامة دولة فلسطين ّية من خالل تسوية الخالفات
روحاين فرصة مثال ّية لل ّرئيس أوباما ووزير الخارج ّية كريي مع ارسائيل .وعىل ال ّرغم من هذه الديناميّكيات الهيكليّة
للوصول إىل اإليران ّيني عرب العمل سوياً مستخدمني الفتوى فالظّروف املوضوع ّية ال ّراهنة ال تسمح لل ّدولة اإلرسائيل ّية
السلطة
كبداية لذلك .كام ذكّر ،شأنه شأن اآلخرين ،بتجاربهم مع املنشأة حديثاً وال للفلسطي ّنني املنشقني بني ّ
املسار الثّاين كأمثلة عىل فعال ّية دبلوماس ّية مامثلة .وأشار الفلسطين ّية وحامس بتقديم التّنازالت .وعىل ال ّرغم من أن
العديد من رجال ال ّدين إىل أ ّن القادة الربوتستانتينّ والكاثوليك الرئيس أوباما ووزير الخارجيّة كريي قد أعادا تكريس طاقة
توصلوا إىل دبلوماس ّية لدفع املفاوضات السلم ّية نحو األمام ،تبقى آفاق
واليهود باإلضافة إىل سلطات مسلمة أخرى قد ّ
التّق ّدم غري مؤكّدة يف أحسن األحوال.
نتائج مامثلة لتلك الّتي طرحتها الفتوى.
ناقش مشكّك يف ال ّدبلوماسية يف ارتكاز الخالفات بني الواليات
املتّحدة وايران عىل انعدام الثّقة العميق ،ومسائل سياس ّية
صعبة ،ويف قدرة الفتوى الضّ ئيلة عىل التّص ّدي لهذه املشاكل
الصعبة .باإلضافة إىل ذلك ،تعاين الفتوى من خللني أساسيينّ :
ّ
يكمن األ ّول يف انتهاء صالح ّية الفتوى مع وفاة املجتهد (القائد
السابقة الّتي أنشأها
وحي) الذي أصدرها ،أ ّما الثّاين فهو ّ
ال ّر ّ
كل يشء
آية الله خامنئي يف أ ّن الحفاظ عىل ال ّدولة يفوق ّ
سيايس ما إذا
آخر ،مبا يف ذلك الفتاوى املامثلة .ويسأل محلّل
ٌّ

ئييس فهو كيف ميكن للتّعاون ال ّديني يف دعم
أ ّما ّ
السؤال ال ّر ّ
السائدة بني اإلرسائيل ّيني
األجواء
غ
ي
أن
ة
ي
ين
د
ال
بلوماسية
ال ّد
ّ
ّ
يرّ
ّ
والفلسطينيّني ملساعدة الجهود ال ّدبلوماسية يف املفاوضات
يف امليض قدماً .وميكن لجهود املسار الثّاين أن تشمل ،تحت
رعاية ال ّدين ،إعادة بناء االت ّصاالت الّتي ذبلت بني األفراد
السنوات العديدة الفائتة .وتتض ّمن هذه االت ّصاالت
يف ّ
املحادثات بني الحاخامات واألمئّة حول إمكان ّية املصالحة
ال ّدين ّية واالجتامع ّية .وكام أشارت وزيرة الخارج ّية أولربايت،
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ميكن لترصيحات قادة روحيّني مامثلني إعطاء دفعة تحتاجها
أمس حاجة.
املبادرة األمريك ّية املج ّددة ّ
ومن وجهة نظر دين ّية ،تعترب معالجة قضايا العدالة وحريّة
ويصح ذلك يف
املعتقد والتّسامح مسائل بغاية األهميّة.
ّ
الفلسطين ّيني واإلرسائيل ّيني الذين وصلوا إىل طريق مسدود
حق كيل الفريقني يف
الساعية إىل ضامن ّ
يف املحادثات ّ
وحق
مضمون
األمن
حيث
بهام،
ة
خاص
دولة
الحصول عىل
ّ
ّ
املسلامت .وال ب ّد من أن يكون عالج هذا
تقرير املصري من ّ
للميض قدماً
اءة
ن
ب
سبل
إيجاد
يف
اإلنسان
الفشل املؤمل ،إلرادة
ّ
ّ
عىل مدى عقود ،من أولويّات الفلسطينيّني واإلرسائيليّني
رئييس للقلق وزعزعة
يف آنٍ معاً .فهذا الصرّ اع القائم سبب
ّ
االستقرار يف املنطقة والعامل اإلسالمي .وعىل ارسائيل والقادة
الفلسطين ّيني والواليات املتّحدة االلتزام بانخراط ال ّدين يف
دبلوماسيّة املسار الثاين لدعم الجهود ال ّدبلوماسية املتج ّددة.
مالحظات عمل ّية من القادة ال ّروحيني والدّ بلوماسيني
وش ّدد أحد املق ّدمني عىل الحاجة املل ّحة الت ّخاذ إجراءات
عاجلة لدعم مبادرة إدارة اوباما ،لتجديد الق ّوة ال ّدافعة يف
«حل
السالم يف الشرّ ق األوسط ،والّتي ترتكز عىل ّ
مفاوضات ّ
السعي للحصول
اءات
ر
اإلج
مجموعة
تشمل
وال
الدولتني».
ّ
عىل ال ّدعم من داخل الواليات املتّحدة فحسب ،بل عىل
الصعيد الدويل أيضاً .ومتاشياً مع ترصيحات أولربايت ،ميكن
ّ
لألصوات الدينيّة الدوليّة أن تساعد يف إضفاء الشرّ عيّة عىل
املفاوضات .وال ب ّد من أن يكون الهدف تحسني «الجدوى
السياس ّية» لعمل ّية السالم عرب تعزيز الفصائل املعتدلة من
األطراف املفاوضة.
دبلومايس أ ّن مه ّمة وزير الخارج ّية كريي هشّ ة وما هي إال
وأضاف
ٌّ
شهور قليلة حتّى ترتاجع اإلدارة بحسب توقّعاته .كام دعا القادة
الروح ّيني إىل اإلستعانة بسلطتهم املعنويّة ،وبدعم منارصيهم
السياس ّية لألطراف املفاوضة .وأكّد أحدهم
للتّأثري عىل القيادات ّ
عىل رضورة أن يبادر القادة ال ّروح ّيون بصياغة بيان أو خطاب
دويل يعطيهم الشّ عور بأنهم أصحاب هذه الجهود.
الحظ معلّق آخر أن ات ّباع نهج من أعىل إىل أسفل هو طريقة
مستخدمة وفعل ّية إلضافة أصوات قويّة يف دعم الجهود الّتي
تبذلها اإلدارة .كام وحثّ القادة ال ّروح ّيني والدبلوماس ّيني عىل
األخذ بعني االعتبار املناهج الوسط ّية والتّصاعديّة .يستلزم
الوسطي إنشاء شبكات وتحالفات من املنظّامت العاملة
ال ّنهج
ّ
حل الدولتني فيام يستلزم ال ّنهج التّصاعدي بناء
سوياً لدعم ّ
قاعدي عىل مستوى املجتمع .وميكن لهذا ال ّنهج ،عىل
دعم
ّ
تع ّدد مستوياته ،أن يشمل مفاوضات املسار الثّاين أيضاً.
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ر ّدات فعل فريق العمل
دعا فريق العمل باإلجامع إىل زيادة التّعاون ال ّدبلومايس
السالم وتعزيز إحرتام حقوق اإلنسان
والديني لدعم ّ
ّ
السياسة
ال ّرئيسيّة داخل األديان ويف ما بينها .ويعني تديني ّ
وتسييس ال ّدين ،وتحديدا ً يف األجواء الديناميكية ال ّراهنة،
أ ّن ال ّدين يلعب دورا ً متزايدا ً يف ال ّدبلوماسية كفرصة
لإلنخراط وفرصة إللهام الجهات الفاعلة عىل تع ّددها.
وس ُهلت مه ّمة ال ّدبلوماسيني والقادة ال ّروحيّني املتعاونني
السياس ّيني
فيام بينهم أل ّن معظم ال ّدبلوماسيني وال ّزعامء ّ
هم أصحاب إميان بقدر ما رجال ال ّدين فطنون دبلوماسياً
وسياسياً .تساعد هذه الحالة اإلنسان ّية يف البحث عن
مصالح ومجاالت عمل مشرتكة.
كام استخلص فريق العمل من املناقشات دور القادة
ال ّروح ّيني الّرائد يف مجتمعاتهم يف تشكيل املواقف وفهم
األفراد للعامل من حولهم .وبالتايل ،ال ب ّد من أن تصبح
املشاورات مع القادة ال ّروح ّيني مظهرا ً روتين ّياً من مظاهر
التّوعية ال ّدبلوماسية .وأكّد معظم املشاركني يف ال ّدوحة أ ّن
اإلصغاء بإمعان هو املهارة ال ّدبلوماسية األمثن يف املناقشات
مع القادة ال ّروحيّني.
ومنذ اجتامع فريق العمل يف الدوحة يف يونيو من هذا الهام،
ات ّخذ البيت األبيض ووزارة الخارج ّية مبادرات ها ّمة تسلّط
يني .ويف
الضّ وء عىل فهمهم لرضورة التّعاون
ّ
الدبلومايس-ال ّد ّ
إعالن كريي لتأسيس مكتب املبادرات الدين ّية يف أغسطس،
أوعز بال ّدبلوماسيني إىل «الخروج وإرشاك القادة ال ّروحيينّ
واملجتمعات ال ّدين ّية يف عملنا يوماً بعد يوم .إبنوا عالقات
متينة معهم واستمعوا إىل آرائهم ،وافهموا املساهامت

الفردي ،والّتي
الصعيد
امله ّمة الّتي ميكنهم القيام بها عىل ّ
ّ
ميكننا القيام بها سوياً» 36.باختصار ،يجري الحوار ال ّدبلومايس
ال ّداخيل لتوعية ال ّدبلوماسيني إىل أهميّة ال ّدين لل ّدبلوماسيّة
قدم وساق.
عىل ٍ
يبدو الخوف من أن تعرقل االعتبارات ال ّدين ّية ،اىل ح ّد ما،
املنطق واملصالح الوطنيّة مبالغاً فيه ،نظرا ً لل ّدور الذي
السياسة الخارج ّية األمريك ّية
لعبه ال ّدين كق ّوة محفّزة يف ّ
يحتل
عرب التّاريخ 37،ولحقيقة أ ّن ال ّدين ،بحكم الواقعّ ،
السياسة ال ّدول ّية .واأله ّم من ذلك هو
ح ّيزا ّ كبريا ّ كعاملٍ يف ّ
طبيعة التّعامل ال ّدبلومايس مع ال ّدين .ويجادل ال ّناقدون
بأنّه «عندما تشارك الواليات املتّحدة رسمياً الجهات
الفاعلة يف الخارج بصفتها «دينيّة» ،فإنّها تضع معايريا ً
والسلطات
تدعم بشكل ف ّعال الطّوائف ،واملذاهب،
ّ
الدينية الّتي ح ّددتها عىل أنّها خيرّ ة ،يف حني تقوم بتهميش
نظرائها غري املرغوب بهم» 38.ويكمن الخطر يف «تفعيل
السببيّة
الدين» بطريقة من شأنها أن
«تبسط املسائل ّ
ّ
املعقّدة» مماّ قد يفاقم التّوت ّرات الطّائف ّية ويخلق مساحة
يني ،ويسمح «للواليات املتّحدة بهندسة
ّ
أقل للتّن ّو ع ال ّد ّ
39
الشّ ؤون ال ّدين ّية يف الخارج».
السابقة فهو أ ّن املسائل ال ّدين ّية ال
أ ّما الجواب عىل ال ّنقاط ّ
السياسيّة والثّقافيّة واالقتصاديّة
تزيد تعقيدا ً عن املسائل ّ
واألمن ّية الّتي تشكّل جوهر األعامل ال ّدبلوماسية .إلاّ أنّه من
امله ّم التأكّد من خربات ال ّدبلوماسيني ،وقدرتهم عىل القيام
بعملهم بشكل ج ّيد ،ومتتّعهم باملعرفة الرضوريّة ليو ّجهوا
إنخراطهم بحسب ما تقتضيه الظّروف.

الخارجية 7 ،أغسطس،2013 ،
3636جون كيري ،»Remarks at the Launch of the Office of Faith-Based Community Initiatives« ،وزارة
ّ
.http://www.state.gov/secretary/remarks/2013/08/212781.htm
3737مايكل ب أورن،Power, Faith and Fantasy: America in the Middle East: 1776 to the Present ،
وصرح في كتابه:
(نيويورك،594 )2007 ،W. W. Norton & Company :
ّ
قليدية لتدخلّها في ّ
المدنية كوسطاء
مهمتهم
السياسات قدم ًا في
يتوقع من الواليات الم ّتحدة متابعة األنماط ال ّت
ّ
ّ
ّ
ّ
الشرق األوسط .سيمضي واضعو ّ
جاهدة إلنقاذ المنطقة روحياً ...ستواصل
اإلنجيلية
األمريكية والجماعات
األمريكي .ستعمل الكنائس
وليبراليين في المنطقة ويسعون للّسالم
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
الزمان تمييزها لهذه العالقات وتوثيقها وتعزيزها ألجيال.
الموضوعات الّتي
تطورت على مدى أكثر من قرنين من ّ
ّ
3838اليزابيث شاكمان هورد 29 ،»What’s Wrong with Promoting Religious Freedom,» Foreign Policy ،يونيو.2013 ،
.http://mideast.foreignpolicy.com/posts/2013/06/12/whats_wrong_with_promoting_religious_freedom
3939المرجع نفسه.
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باإلضافة إىل ذلك ،سيشكّل قانون الواليات املتّحدة،
والسلطات التنفيذية ،وامليول األمريك ّية التّاريخية والثّقافية
ّ
السياسة ،متاماً كام تفعل يف مجاالت الدبلوماسيّة التّقليدية.
ّ
السياسيّة كافّ ًة أولوية عالية لفصل
تعطي هذه املق ّررات ّ
ال ّدين عن ال ّدولة عىل أساس التّعديل ال ّدستوري لتحمي
نفسها من هذه املخاوف .وتع ّهد شون كايي ،مدير مكتب
وزارة الخارج ّية الذي ت ّم إنشاؤه حديثاً لإلنخراط مع الطّوائف
ال ّدينيّة قائالً« :سنعمل عىل أن تكون جهودنا يف االنخراط
يك وقوانني أخرى ،من حيث روح
متالمئ ًة وال ّدستور األمري ّ
نص فيه التّعديل ال ّدستوري
ونصه» .ويف الوقت الذي ّ
القانون ّ
عىل فصل ال ّدين عن ال ّدولة قانوناً ،فذلك ال مينع الحكومة
واملؤسسات ال ّدينيّة واألفراد املتديّنني .بل عىل
من االنخراط
ّ
العكس ،تمُ نع الحكومة من الترّ ويج لدين أكرث من دين ،أو
الدستوري
ترويج ال ّدين عىل غري ال ّدين .يطبّق هذا التّعديل
ّ
40
حرصياً عىل اإلجراءات الّتي تنسب إىل الحكومة.

السالم يف الشرّ ق األوسط ،تختلف الوسائل
وبشأن مفاوضات ّ
بني األديان من تراثنا املشرتك لدعم مفاوضات الشرّ ق األوسط
حل الدولتني .وستكون املناقشات بني األديان وداخلها
بات ّجاه ّ
مثال ّية للتّو ّجه نحو تجديد إعالن اإلسكندريّة الذي صدر يف
العام  .2002إ ّن االستعدادات إلعالنٍ مامثلٍ شاقّة ،وال ميكن
أن تت ّم برسعة ،وميكن أن يكون إدراج عنرص ال ّدبلوماسية،
41
كام هو الحال يف الفريق العامل يف ال ّدوحة ،مفي ًدا.
أ ّما الخطوة املثاليّة الثّانية ،فيمكن أن تكون إعالناً مشرتكاً
عىل نطاق واسع ،يشرتك فيه عد ٌد كب ٌري من املنظّامت ال ّدين ّية
من الطّوائف ال ّدينيّة الثّالث الّتي من شأنها أن تؤكّد عىل
أهم ّية التط ّور والحاجة امللّ ّحة إليه .وهذا أيضً ا قد يستغرق
بعض الوقت .ونظرا ً للحاجة الضرّ وريّة إىل تحسني الجدوى
لحل ال ّدولتني ،ميكن ملبادرات مثل البيانات الدين ّية
السياس ّية ّ
ّ
الفرديّة أو الجامعيّة أن تعطي دفعاً أقوى.
شكّلت الجلسة الّتي عقدها فريق العمل حول ال ّدين
والدبّلوماس ّية ،يف ال ّدوحة ،نجاحاً من خالل الجمع ما
بني كبار ال ّدبلوماسيني ورجال دين موقّرين ،ملناقشة
العالقة بني ال ّدبلوماسية وال ّدين .واآلن ،وبعد أن ت ّم وضع
األسس ،يجري التّخطيط لعقد جلسة يف الخريف تجمع
الجهات الفاعلة ،وأخرى تجمع ،عىل مستوى عا ٍل ،قاد ًة
روحيّني وعلامء من مختلف التّقاليد ال ّدينيّة ،يف روما ،يف
أواخر العام  .2014وسيت ّم الرتكيز يف كلتي املناسبتني عىل
دبلوماسيّة املسار الثّاين.

وفيام يتعلّق مببادرات مح ّددة ،الحظ املشاركون فعال ّية التّدخالت
بني األديان لقدرتها عىل االستفادة من القيم األساسيّة القويّة الّتي
تو ّحد األديان من حول العامل .ففي حني يسهل االت ّفاق عىل
العموميّات من حيث املبدأ ،يبقى التّنفيذ هو األصعب .يحمل
التّداخل بني األديان الوعود يف بعض األحيان .ومع ذلك ،ميكن
للمشورة من الخارج من إخوانٍ يف ال ّدين أن تعرقل وضعاً ما أو
كل ذلك عىل طبيعة
تزيده سوءا ً ،أو تق ّدم آفاقاً لتحسينه؛ يعتمد ّ
املشورة وال ّدعم كام عىل الظّروف .ويف مسألة ال ّدبلوماسية
يني
وال ّدين ،فذلك يعني غياب قاعدة عامل ّية حول التّعاون ال ّد ّ
حيوي.
ميكن لفريق العمل حول ال ّدبلوماسية وال ّدين أن ميثّل بنفسه
ال ّدبلومايس يف أنحاء العامل اإلسالمي املتغيرّ بشكل ّ
مظهرا ً من مظاهر دبلوماس ّية املسار الثّاين ليع ّزز إدراج
روتيني .وميكن أن
وقف إطالق ال ّدين يف االعتبارات ال ّدبلوماسية بشكل
يخص سوريا تحديدا ً ،أيّد عدد من املشاركني َ
يف ما ّ
ّ
أن
ة
ج
ح
دوا
ي
أ
ّهم
ن
أ
لاّ
إ
ً،
ا
نا ٍر إنساني
يصب ذلك يف مصلحة نظام تكون إضافة دبلوماس ّيني من دول ع ّدة يف املناقشات املقبلة،
ّ
ّ
ّ
يني،
األسد ،ويضع خطاً فاصالً يصعب الترّ اجع عنه .واقرتح أحد لتتناسب وتن ّوع فريق العمل الجغرايف عىل ّ
الصعيد ال ّد ّ
املشاركني أ ّن التداخل يف األديان وفيام بينها ق ّد يوفّر ،يف مرحلة الخطوة التّالية.
وقف إطالق نار إنسانياً.
ما ،فرص املسار الثّاين مبا يف ذلك َ
وقد أشار وزير الخارج ّية كريي إىل أن غاندي وصف األديان
أ ّما حول إيران ،فانتخاب حسن روحاين رئيساً للجمهوريّة أنار يف العامل بأزهار جميلة من الحديقة نفسها .وقد زرعت
الطّريق ،أقلّه مؤقّتًا ،أمام التط ّورّ ،
لحل الخالفات اإليران ّية -إدارة أوباما بذورا ً لتخترب هذا االقرتاح .وشأنها شأن الحدائق
األمريكيّة حول مسألة ال ّنووي .قد تلعب دبلوماسيّة املسار كافّة ،ستحتاج من دون أدىن ّ
شك إىل أقىص رعاية ،فمع إزالة
الصدد.
األعشاب الضّ ا ّرة والطّقس الجميل ال ب ّد لألزهار أن تتفتّح.
الثّاين دورا ً ب ّنا ًء يف هذا ّ
الخارجية 7 ،أغسطس،2013 ،
4040جون كيري ،»Remarks at the Launch of the Office of Faith-Based Community Initiatives« ،وزارة
ّ
.http://www.state.gov/secretary/remarks/2013/08/212781.htm
إسرائيليين ،بمن فيهم أربع حاخامات ،خمسة شيوخ ومفتين
أدت منذ عقد مضى إلى توقيع هذا البيان ،ما بين س ّتة يهود
ّ
4141جمعت هذه المحادثات الّتي ّ
كافة إلى
فلسطينين من الكنيسة
روحيين
فلسطينين من المسلمين الس ّنة ،وخمسة قادة
المسيحية ،تحت رعاية رئيس أساقفة كانتربري .دعا البيان األطراف ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الحق في الحياة والكرامة».
المقدسة .ونعلن التزامنا بإنهاء العنف وسفك الدماء اللّذين ينكران
حقيقي في القدس واألراضي
«الصالة من أجل أن يحل سالم
ّ
ّ
ّ
ّ
كافة من كال ّ
العلي القدير واألنبياء» .راجع
حل عادل ودائم ،يتماشى و روح كلمات
الس
ياسيين ّ
ّ
ّ
الشعبين إلى العمل من أجل ال ّت ّ
وطلب من «لقادة ّ
وصل إلى ّ
،United States Institute of Peace, «The Alexandria Process,» http://www.usip.org/programs/projects/alexandria-process
( 18سبتمبر.)2013 ،
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لمحة عن مشروع معهد بروكنجز حول
العالقات اإلسالمية والعالم اإلسالمي
يُعترب مرشوع بروكنجز الذي يناقش العالقات بني الواليات لتحقيق هذه األهداف ،يتألف املرشوع من أجزاء عدة:
املتحدة األمريكية والعامل اإلسالمي مبادرة بحثية يُرشف عليها
مركز سابان لسياسات الرشق األوسط التابع ملعهد بروكجنز• .منتدى أمريكا والعامل اإلسالمي الذي يجمع بني كبار
يتطلع املرشوع إىل لفت انتباه صانعي السياسة والعاملني القادة يف مجال السياسة واألعامل واإلعالم واألكادمييات
يف مجال السياسة والجمهور العام وإعالمهم بالديناميكات واملجتمع املدين من الواليات املتحدة ومن الدول اإلسالمية
املتغرية التي تطرأ عىل الدول ذات األغلبية اإلسالمية وإىل يف أفريقيا وآسيا وأوروبا والرشق األوسط .بات هذا املنتدى
تطوير العالقات بني األمريكيني واملجتمعات اإلسالمية حول أيضاً نقطة ارتكاز ألبحاث املرشوع املستمرة ومبادراته،
إذ يؤمن أساساً ملجموع ٍة من النشاطات املكملة املصممة
العامل.
لتعزيز الحوار والتأثري.
إلنجاز هذه املهمة ،يرعى املرشوع سلسلة من النشاطات
واملشاريع البحثية واملنشورات امل ُع ّدة لتعليم الحوار الصادق •مجموعة من أوراق البحث التي توفر أبحاثاً عالية املستوى
وتشجيعه وبناء رشاكات إيجابية بني الواليات املتحدة والدول حول املسائل الهامة التي تواجه الدول واملجتمعات
واملجتمعات اإلسالمية حول العامل .من ضمن أهم أهداف اإلسالمية .ومن ضمنها البحث الذي تقوم به مجموعات
العمل املشاركة يف منتدى أمريكا والعامل اإلسالمي.
املرشوع نذكر:
•البحث يف طبيعة العالقات املتعددة األوجه التي تجمع بني
الواليات املتحدة والدول واملجتمعات اإلسالمية مبا يف ذلك
مواضيع تتصل اتصاالً وثيقاً باملفاهيم الخاطئة؛

•ورش عمل ،ندوات ،وجلسات مناقشة عامة ومغلقة مع
مسؤولني حكوميني وغريهم من املساهمني األساسيني تركّز
عىل املسائل املهمة التي تؤثر عىل العالقة.

•تحليل الديناميكات االجتامعية واالقتصادية والسياسية يف
الدول واملجتمعات اإلسالمية حول العامل.

•مبادرات خاصة يف مناطق معينة ،علامً أن املبادرات هذه
شملت يف ما مىض الفنون والثقافة والعلوم والتكنولوجيا
والدين والدبلوماسية.

•تحديد مواقع للجهود املشرتكة بني الواليات املتحدة
واملجتمعات اإلسالمية بشأن مواضيع تتعلق بالشؤون تض ّم لجنة تسيري املرشوع مارتن إنديك ،نائب رئيس ومدير
مركز الدراسات الخارجية (وهو حالياً يف إجازة)؛ متارا كوفامن
املشرتكة لتعزيز االلتزام والرشاكات.
وايتس ،باحثة زميلة أوىل ومديرة مركز سابان؛ ويليام مكانتس،
زميل ومدير مرشوع العالقات بني أمريكا والعامل اإلسالمي؛
بروس ريدل ،باحث زميل أول يف مركز سابان؛ شبيل تلحمي،
باحث زميل أول غري مقيم وأستاذ كريس أنور السادات للسالم
والتقدم يف جامعة ماريالند؛ سلامن شيخ مدير وزميل يف مركز
بروكجنز الدوحة.
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مركز سابان لسياسات الشرق األوسط

يرسم الطريق نحو شرق أوسط ينعم بسالم ذاتي وسالم مع العالم أجمع
إضافة المقطع التالي:

أُط ِلق مركز سابان لسياسات الرشق األوسط يف العام
 2002وجمع مجموعة هامة من العقول السياسية الخبرية
واملتمرسة العاملة يف املنطقة وق ّدم لصناّع السياسة والعامة ينظم مركز سابان عددا ً من الفعاليات واملؤمترات طوال العام
أهدافاً وأبحاث وتحاليل عميقة ومناسبة .يتجىل هدف املركز ويجمع مسؤولني بارزين وعلامء ورجال أعامل تنفيذيني
يف رسم درب سيايس واقتصادي واجتامعي لرشق أوسط ينعم وأكادمييني وصحفيني .تضم فعاليات املركز ما ييل:
بسالم ذايت ومع العامل أجمع .تشمل األبحاث التي تُقام حالياً
•منتدى سابان :حوار اسرتاتيجي عايل املستوى حول
بني أروقة املركز عىل ما ييل:
التحديات املشرتكة التي تواجه الواليات املتحدة وإرسائيل.
•ما الذي يجعل إقامة دولتني أمرا ً ممكناً؟
•منتدى أمريكا والعامل اإلسالمي :اجتامع سنوي بارز
•اسرتاتيجية الواليات املتحدة يف رشق أوسط متغري
يضم قادة من الواليات املتحدة والعامل اإلسالمي لتحسني
•السياسات واألمن يف الخليج الفاريس
الرشاكات البناءة .ويُعقد هذا املنتدى يف الدوحة أو يف
•مستقبل سياسات مكافحة اإلرهاب
واشنطن.
•العالقات بني الواليات املتحدة والعامل اإلسالمي
•املوارد الطبيعية والرصاع يف الرشق األوسط
يتم نرش التحاليل التي يقوم بها مركز سابان عرب مجموعة
ت ّم تأسيس مركز سابان لسياسات الرشق األوسط يف  13مايو متنوعة من املنشورات التي يجد فيها صناع السياسة وفرق
 2002عن طريق خطاب خاص من صاحب الجاللة امللك عملهم خري مصدر .تضم منشورات املركز ما ييل:
عبد الله الثاين بن الحسني عاهل اململكة االردنية الهاشمية
ومبساعدة ق ّيمة من السيدين حاييم سابان وشرييل سابان •أوراق بحثية تحليلية :ينرش املركز أربع مرات سنوياً
من لوس أنجلس الذين قدما منحة كرمية للمركز .يُعترب دراسات يعدها باحثو املركز وخرباء من خارجه.
املركز جزءا ً من برنامج دراسات السياسة الخارجية التابع
ملعهد بروكنجز .يُؤيد املركز قيم معهد بروكنجز يف ما يتعلق •مذكرات الرشق األوسط :تؤمن سلسلة مذكرات مركز
سابان حول الرشق األوسط تحاليل مناسبة تتناول ما
بالنوعية واالستقالل والتأثري.
تواجهه املنطقة من مواضيع مهمة .تقدم املذكرات هذه
يُعد املركز موطناً ملرشوع عالقات الواليات املتحدة مع العامل رؤى وتوصيات للصناع السياسة.
اإلسالمي الذي يعقد مؤمترا ً دولياً كبريا ً كل عام يف الدوحة
باإلضافة إىل مجموعة من األنشطة التي ترمي إىل التوعية •ايران@سابان :مدونة حيوية يعدها خرباء معهد بروكجنز
عىل الحوار الرصيح وتعزيزه وبناء رشاكات إيجابية بني تركز عىل السياسات يف إيران والسياسات اتجاه إيران.
الواليات املتحدة واملجتمعات اإلسالمية .عالوة عىل ذلك،
يحتضن املركز مركز بروكنجز الدوحة يف الدوحة ،قطر – الذي
يضم بدوره ثالثة باحثني دامئني ويستقبل باحثني زائرين غري
مقيمني وينظّم مجموعة كاملة من املؤمترات واالجتامعات
التي تعالج مسائل متنوعة هامة.
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باحثو مركز سابان
متارا كوفامن ويتس ،مديرة ،زميلة أوىل
دانيال باميان ،مدير األبحاث ،زميل أول
مايكل دوران ،زميل أول
خالد الجندي ،زميل
شادي حميد ،زميل
سوزان مالوين ،زميلة أوىل
ويليام مكانتس ،مدير ،مرشوع العالقات
بني أمريكا والعامل اإلسالمي
كينيث م .بوالك ،زميل أول
ناتان ساكس ،زميل
سلامن شيخ ،زميل ،مركز بروكنجز الدوحة
الباحثون الزائرون غري املقيمون
جنيف عبدو ،واشنطن
أكرب أحمد ،واشنطن
مبارش جواد أكرب ،نيو دلهي
سعد الدين ابراهيم ،القاهرة
ستيفن ر .جراند ،واشنطن
هشام هيلر ،القاهرة
مريات مربوك ،القاهرة
بيرت ماندفيل ،واشنطن
أليسا روبن بيليد ،تل أبيب
سينثيا شنايدر ،واشنطن
شبيل تلحمي ،كوليج بارك ،ماريالند
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