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   مقدمة: 1
  حول الدورة

  
ذه  د ه ان   تع ين األدي ات ب ل النزاع ي ح هادة ف ل ش ة لني دورة المؤهل سالم   ال د ال دها معه سلة دورات أع ن سل دة م  واح

   . إدارة النزاع ألآبر قدٍر ممكٍن من الجمهوراألميرآي لتقديم خبراته وتجاربه في مجال
 

ى                        ك، عل وقد ُنّظمت هذه الدورة تلبية للحاجة التي أعرب عنها  عدد آبير من العاملين في مجال إدارة النزاع بما في ذل
ال ال الحصر،  بيل المث انيونس اء العلم دين والزعم ال ال ع    رج ل م ضل للتعام شكٍل أف دادهم ب ي إع ون ف ذين يرغب ، ال

   :وتأتي هذه الدورة نتيجة لقناعتين  .االت النزاعات المختلفة، على الصعيدين المحلي والعالميح
 

أن المعتقدات الدينية نفسها تقدم مصادر هامة الستعادة العالقات المقطوعة على المستويات الشخصية والمجتمعية               
   ووالوطنية والدولية؛

  
ة ليصبحوا          -رات حل النزاع     إذا ما أضيفت إليها مها     -وأن هذه المصادر      ادة الجماعات الديني ى إعداد ق  تعمل عل

  .مديرين فعالين في حاالت النزاع
  

   شهادة اإلتمام
وعند انتهائها،  ستتاح لك فرصة إجراء االمتحان     سيتم  سؤالك على مدار الدورة  عن فهمك للمصطلحات والمفاهيم،

 . سيتم منحك شهادة  الدورةوعندما تنجح في االمتحان،  .للحصول على شهادة
  
   في صنع السالمالديندور  :1-1
 

 نيجيرياالقتل في 
   . في نزاعاٍت عنيفةالمسلمين والمسيحيينقتل في األعوام األخيرة في نيجيريا عشرات اآلالف من 

 
ة للحك       .ولقد تأثرت والية بالتو النيجيرية على وجه الخصوص ندام التابع ة ش شار، في منطق ة،   وفي يلوا ن ة المحلي وم

 شخص في شهر واحٍد فقط مما عمل على تأجيج األعمال االنتقامية في آل من واليتي آانو وساوث      1000قتل حوالي   
  .إيسترن

  
ة األراضي                             صادية وملكي وارق االقت ة والف ا العوامل العرقي زاع، من بينه ذا الن ة في ه وهناك العديد من العوامل الهام

سياس     سلطة ال اط الهجرة وال سلمة             .يةوأنم ة الم ين الجماعات الديني ة ب وترات الجوهري سه، ساهمت الت وفي الوقت نف
 .والمسيحية في العنف، وغالبًا ما آان النزاع مصبوغًا بصبغٍة دينية

  
 الحوار بين األديان

ي فقد شارك   وعلى الرغم من ذلك، ساهمت الجماعات الدينية أيضًا بشكل جوهري في صنع السالم، ي قس إنجيل   محل
زمن      - محلي هو محمد أشافا إمامهو جيمس وويو و  د من ال ى عق و عل سالم في      - على مدار ما يرب ود صنع ال  في جه
   .آافة أرجاء نيجيريا

 
شار    2004فقد قاما في عام  وا ن ى في يل ة      . بجمع قادة من الجماعات المسلمة والمسيحية للمرة األول اءات مكثف وفي لق

ومن ثم فقد أثمر    . بين األديان وفنون حل النزاع للتشجيع على المصالحةالحوارة من مفعمة بالمشاعر، استخدما توليف
عملهما عن اتفاق سالم بين الجماعتين وهو االتفاق الذي أيده حاآم والية بالتو واحتفل به عدة آالف من األشخاص في                    

   .آافة أنحاء المنطقة
 

و،              وباستمرار عملية السالم التجريبية، وجه وويو وأشا       ة بالت فا اهتمامهما بصنع السالم إلى مدينة جوس عاصمة والي
  .وما زاال يواصالن جهودهما حتى يومنا هذا حيث تم التوصل هناك إلى اتفاق سالم مماثل والتوقيع عليه،
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 غواتيماالالنزاع المسلح في 

اال    ة غواتيم ت حكوم ع     -انتهج زمن م ن ال ود م ذي دام لعق ا ال الل نزاعه ات الم  خ د   - سلحةالحرآ ة ض ة دامي  حمل
   . المايا أآثريتهمالمتمردين اليساريين الذين شكلت جماعة 

 
سر              اء الق ، وعشرات اآلالف من      يوحدثت هناك انتهاآات واسعة االنتشار لحقوق اإلنسان، واآلالف من حاالت االختف

والي  ًا وح شردين داخلي ى200,000األشخاص الم ن القتل ان آشف الحقيق  . م د  وجدت لج م وق د أن معظ ا بع ة فيم
   .الضحايا آانوا من المايا، وأن معظم اللوم وقع على  عمليات الحكومة العسكرية المناهضة للتمرد

  
ًا لواحدةٍ        -لقد أصبح هذا البلد الذي يقع في أميرآا الوسطى           د موطن ذي يع دمًا في النصف              وال ى الحضارات تق  من أول

رة األرضية  ي من الك سام-الغرب ع االنق ة، وآانت  مجتم ادة والمؤلم صادية الح ة واالقت سةات العرقي ب الكني ي أغل  ف
   .األحيان، آما هو شأنها على مدار قرون، في جانب الطرف األقوى

 
 القادة الدينيون آأطراف ثالثة

اال، إال أ                        سببة للعنف في غواتيم ة األجل الم ين األسباب طويل د من ب ن على الرغم من أن  التحامل الديني يمكن أن يع
   .القادة الدينيين في الفترة الحديثة لعبوا دورًا هامًا في النجاحات التي أدت إلى السالم

 
سياسية                وقد وّقع قادة حكومة  غواتيماال  وحلف المتمردين           سبل ال سالم بال ق ال ى تحقي سعي إل شأن ال  االتفاق األساسي ب

ذي  لوثري - آاثوليكي رومانيبمساعدة متفانية من وفد     ة استغرقت ست سنوات أثمرت عن         مشترك، وال ق عملي أطل
   .1996 الموقعة في عام اتفاقات السالم

 
ادة    أوسلووقد تحقق أول نجاح في وقت متأخٍر في إحدى الليالي في مدينة       ين الق ة ب ، في سلسلة من االعتذارات العاطفي

ي     وقد تمت هذه االعترافات غير المسبوقة وغير العادية في جو تس .من آال الجانبين ذار والصفح الت وده مشاعر االعت
   .بثها صانعو السالم الدينيون

 
  أنحاء العالمجميعالدين وصناعة السالم في 

ر النزاعات                   ين من أآث يوضح هذان المثاالن آيف أسهمت جهود حل النزاع القائمة على الدين في إحالل السالم في اثن
     .يد وطنيصعوبًة في العالم، أحدهما على صعيد محلي وآخر على صع

 
ا في            ا، وهي بالفعل تضطلع به وفي حقيقة األمر، هناك العديد من األدوار التي يمكن للجماعات الدينية أن تضطلع به

   :خذ ما يلي بعين االعتبار  .عملية حل النزاع
 

د     دران أح وهت ج ساجدُش ة مث      الم ن الكراهي نم ع شعارات ت ة ب دة األميرآي ات المتح ا بالوالي ة فرجيني ل  بوالي
ابيون " ة        ". شر اإلسالم "و" إره ام المسجد المصلين لصالة الجمع صفحة       .فجمع إم ة ال ذه الحادث وتصدرت ه

   .األولى في إحدى الصحف المحلية
  

  آيف يمكن للمجتمع أن يرد على مثل هذه الحادثة والسيما الجماعات الدينية المسيحية واليهودية؟
 

ا                  بين إسرائيل والع   1948في أعقاب حرب عام       سطينيون المقيمون حول حيف ر الفل ة إسرائيل، ُأجب ام دول رب وقي
ة وغزة      ضفة الغربي ين في ال دم أو         .وتل أبيب على االنتقال إلى مخيمات لالجئ ا لله د تعرضت إم ازلهم فق ا من أم

 . واالضطهاد في دول أخرىالهولوآوستلالستيالء عليها من قبل المهاجرين اليهود الذين فروا من 
  

ن ف يمك سلمين   آي سطينيين الم ن الفل ل م رائيليين وآ ود اإلس ين اليه ة ب شديدة الدائم داوة ال ى الع ب عل  التغل
 والمسيحيين؟

ردة          امو المتم ة رين ين منظم اآم وب و الح ين حزب فريليم  .في موزمبيق، نشبت حرب أهلية ضروس لعدة عقود ب
   .ةوقد أسفر النزاع عن عشرات اآلالف من القتلى والمصابين بجروح خطير 



 4 

 
اك دور يمكن أن     أمام هذا التاريخ، هل يمكن أن تتوافر فرصة للسالم والمصالحة وبناء بلٍد واحٍد وموحد؟ هل هن

   تلعبه الجماعات الدينية في تحقيق هذه المصالحة؟
 
ين        د ب ة األم في أعقاب اإلطاحة بنظام صدام حسين في العراق وظهور حرآات التمرد، تمخضت المنافسات طويل

دنيين    .عن نزاع دموي سعيًا وراء السلطة والنفوذالشيعة  والسنة  وهناك الكثير من الخسائر في األرواح بين الم
 .في بغداد وجميع أنحاء البالد

  
ة العنف المفرغة؟    ة داخل وخارج             آيف يمكن إنهاء حلق ه الجماعات الديني ذي يمكن أن تضطلع ب دور ال ا ال وم

 البالد؟
 

الم،   .اقعهذه األمثلة من قلب الو بعضها   بعضها محدود النطاق نسبيًا، وبعضها اآلخر هز دوًال ومناطق بأسرها في الع
   .تم حله وبعضها اآلخر ما زال مشتعًال

 
سبب          د تكون ب تظلم، أو ق ة وملموسة لل وقد  تكون لهذه النزاعات عالقة بالسلطة االقتصادية والسياسية،  وأوجه  حقيقي

دين         .ه أو مصادر الطاقة وما إلى ذلكخالفات حول األرض أو الميا ي،  إذ أن ال ذه النزاعات جانب دين ة ه إال إن لكاف
ا    بب وجوده ة وس ة الجماع ائي لهوي صدر النه د الم ا ُيع رًا م ات     .آثي ذه النزاع ل ه ي آ دينيين ف ادة ال دور الق وبمق

 .االضطالع بدور محوري في دفع قضية السالم إلى األمام
  

 وجهات نظر
ان             هناك جانبان  ا في األساس جانب دين هو مصدر            .   لصنع السالم الديني، وربما أآثر، ولكنهم دما يكون ال أحدهما عن

ه    ي معالجت وا دورًا ف دينيين أن يلعب اء ال ة والزعم ات الديني ى الجماع تم عل ذا يتح زاع، وهك ك  .  الن ي تل ى ف ن حت ولك
ر من             األوضاع، وعلى وجه العموم تقريبًا، عند وصف أحد النزاعات بأنه            ديني، فإنه يتعلق في واقع األمر بما هو أآث

سامات                . الدين ة مع االنق سامات العرقي داخل االنق د تت ا وق ا عرقًي ان نزاًع ًا عن عوامل أخرى إذا آ فقد يكون الدين نائب
ك الجماعة؛                           تياء من تل اك اس ان هن صادية وآ ة االقت أو إذا  الدينية؛ أو إذا آانت إحدى الجماعات أفضل حاًال من الناحي

سلمين              ن الم اة م ون الرع د يك ستقرين وق زارعين الم اة والم ين الرع دور ب ا إذ ي ي أفريقي اآن ف ي أم زاع ف ان الن آ
ر من                . والمزارعين من المسيحيين   ه في آثي د أن ا ضد جماعة أخرى، بي ة تحرٍك م يلٍة لتعبئ دين آوس قد يتم توظيف ال

دافع أو هو            زاع   األحوال ال يكون الدين في حد ذاته هو ال ذي يقف وراء الن زاٌع       .  ال اك ن دما يكون هن ى عن ذلك، فحت ول
ك                      ا ُيظن في تل ر مم أثيرًا بكثي ل ت ة أق وة الدافع ه الق ديني، فإنه أآثر من أن يكون نزاًعا دينًيا أو أن الدين من حيث آون

  .الحالة
 

زاع   ولكن الدور اآلخر الذي يمكن أن يلعبه الدين في صنع السالم يوجد عندما ال يكون ا        دين مصدًرا للن وب   . ل د جن وتع
دينيون                  سود،      (أفريقيا خير مثاٍل على هذا في نضالها ضد نظام الفصل العنصري، حيث آان الزعماء ال ين ال يما ب والس

الضمير (في طليعة االحتجاج السلمي لدفع عملية التغيير ولمحاولة إفاقة ضمير           ) ولكن أيًضا بين البيض من الليبراليين     
ام الفصل العنصري من آ ) المسيحي  دعمون نظ ي    .  انوا ي دورة ف ذه ال ي ه ضوء ف ا ال ّلطنا عليه ي س ة الت ي الحال أو ف

أميرآا الوسطى حيث لم تكن دوافع النزاعات دينية ولم تكن بها انقسامات دينية، ولكن الزعماء الدينيين لعبوا دورًا في              
 أفريقيا حيث يمثل المسيحيون غالبية السكان بها وقد         آما أن موزمبيق هي حالة أخرى من هذا القبيل في         . إحالل السالم 

ام              ة في ع اء                   1991لعبوا دوًرا في إنهاء الحرب األهلي ة والزعم ا ولكن المنظمات الديني ا دينًي زاع نزاًع م يكن الن ، ول
  . الدينيين آانوا في المقدمة إلحالل السالم هناك

  ديفيد سموك-
 

راغهم فقط ليعززوا الحوار                       جرت العادة بأن ُينَظر إلى حوار األديا       ات ف دين في أوق ه رجال ال ن على أنه عمل يقوم ب
ا                .  بين الجماعات والتعارف بينها    ة وأوروب ات المتحدة األميرآي يما في الوالي ذا،  في الغرب والس د هك آما آان التقلي

 .الغربية وبعض أجزاء أوروبا الشرقية
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سطحي لبعضها بعضًا ولكي          -نطاٍق أوسع    إذا نظرت إليه في      -إنه يعد في األساس سبيًال       م ال  للجماعات لتتجاوز الفه
زاع وهي النقطة                       اء الن ساورها أثن ي ت تخترق وتفهم بالفعل تاريخ بعضها بعًضا وشواغل بعضها بعًضا، والشواغل الت

ا    غالًبا ما ننظر إلى حوار األديان على أنه طريق للجمع بين الجماعات في أوقا             . محل الخالف والدراسة   ت السلم، ولكنن
ة                        ين الجماعات الديني نجد أن الحاجة إليه تشتد في أوقات الحرب والنزاع نظًرا للحاجة إلى التعاون والعمل المشترك ب

لذا فإن حوار األديان ال يدور بالضرورة حول فهم . لفهم ما تلعبه من أدوار محورية في تقليل وتيرة النزاعات وإدارتها         
ذي                    آل منا للكتاب المقدس ا     دين ال ه ال ا يقول لخاص بالطرف اآلخر في ذلك الوقت، أي إبان النزاع، ولكنه يدور حول م

 .يعتنقه المرء في شأن السالم وصنعه والعمل آصانٍع للسالم
  قمر الهدى-
 

رغم من                     ى ال الم، وعل ر من النزاعات في مختلف أنحاء الع ارًزا في الكثي ا وب ا هاًم  على الرغم من أن الدين يعد جانًب
سالم                 ز ال زاع وفي تعزي تنامي االعتراف بالدور الهام الذي يمكن أن تلعبه الجماعات والزعماء الدينيون في معالجة الن

دينيون                  اء ال ه الزعم ون   . داخل مجتمعاتهم، ال يزال هناك قصور عام في فهم الدور الهام الذي يمكن أن يلعب م ال يزال فه
سالم في ال          ضًا في                    مهمشين في الكثير من عمليات ال ل أي ى المستوى الرسمي من المفاوضات، ب مسار األول، أي عل

دخل في بعض             .  المبادرات الشعبية آذلك   شارآة والت ى الم ٍر من األحوال إل دينيين يتطلعون في آثي بيد أن الزعماء ال
زاع، في       .  القضايا المحورية التي تقع في قلب النزاع       رة الن ه    ويمكن أن يشارآوا في مختلف مراحل دائ ه وفي حل منع

 .إنهم يلعبون أدوارًا هامة في جميع جوانب دائرة النزاع.  وفي االستقرار والمصالحة بعد انتهائه
 

رًا        بالد نظ ي ال ة ف ل بقع ى آ دورهم الوصول إل ث أن بمق زاع حي ع الن ي من ًا ف وا دورًا خاص نهم أن يلعب ذلك، يمك ول
ع األمر آث     . لتواجدهم حتى في المناطق الريفية     ة            وفي واق دينيون في طليع اء ال ة والزعم ا تكون المنظمات الديني ًرا م ي

إن لديهم إحساسًا   .  خطوط االستجابة لتقديم اإلغاثة اإلنسانية عندما تكون هناك حالة من عدم االستقرار واندالع النزاع             
وا نوعًا من اإلنذار المبكر     عامًا بالديناميكيات االجتماعية واالقتصادية في مختلف أنحاء البالد، ومن ثم يمكنهم أن يشكل            

ي يمكن أن               .  وآلية استجابة لمنع نشوب النزاعات     وترات الت شأ الت ى تن تقرار ومت و عدم االس ى يعل ة مت نهم معرف ويمك
آما يمكنهم إصدار تحذيرات إما من خالل بنيتهم المؤسساتية أو من خالل إصدار تحذيرات                   . تؤدي إلى اندالع العنف   
آذلك بمقدورهم االستجابة   .  ة أو المنظمات الدولية التي تقدر على االستجابة لمنع اندالع العنف          للجهات السياسية الفاعل  

يلٍة                 شوئه آوس وتر وقت ن ل من حجم الت ا للتقلي إذا آانت لديهم المهارات والتدريب للتوسط في النزاعات والتصدي له
دالع العنف      وضمن عملية حل النزاعات والوساطة، يمكنهم ال      .  لمنع اندالع العنف   ًرا لتواجدهم    . قيام بها بمجرد ان ونظ

ه      رد اندالع ف بمج ر للعن صدي المبك نهم الت بالد يمك اء ال ف أنح ي مختل اطق ف ذه المن ي ه وا دور .  ف نهم أن يلعب يمك
ذين            .  الوسطاء بين األطراف المسلحة في النزاع      وهكذا، وفي آولومبيا على سبيل المثال، تجد أن القساوسة المحليين ال

وب                          قا وٍع من جي ق ن ة خل ين لمحاول سكان المحلي ة وال موا بدور الوسطاء بين الجماعات المسلحة الموجودة في المنطق
 .  السالم ولتوفير الحماية للمدنيين داخل قراهم

 
ق   ي موزمبي ك ف ى ذل ة عل اك أمثل مي، وهن ستوى الرس ى الم وا دور الوسطاء عل ًضا أن يلعب نهم أي ى . يمك العودة إل وب

رار في األطراف                            آولومبيا، ار صانعي الق ين آب شكٍل رسمٍي ب ا تتوسط ب دور حيث أنه ذا ال وم به ائس تق  تجد أن الكن
ا         ة في آولومبي وات المسلحة الثوري وات شبة العسكرية أو    ) FARC(المتنازعة  في آولومبيا بين الحكومة والق أو الق

ة  آما يمكن للزعماء الدينيين والمنظم   . غيرهم من جماعات المتمردين    ات الدينية، أثناء االستقرار والمصالحة في مرحل
ما بعد النزاع، أن يلعبوا دورًا هامًا في هذا السياق ألن ما هو على المحك بالفعل هو أن المصالحة ليست مجرد تحول                 

دالع ال                   ى ان زاع  سياسي واجتماعي واقتصادي إلنشاء هياآل جديدة يمكنها معالجة األسباب الجذرية للظلم الذي أدى إل ن
ات      تعادة العالق ًضا باس ق أي ه، ولكن المصالحة تتعل وا دورًا في دينيين أن يلعب اء ال ا ويمكن للزعم ًرا هاًم د أم ذي يع وال

ام                          .  ومعالجة ما جرى في الماضي      دة نحو األم ة جدي دء عملي ا جرى وب ى م دم عل ا بالن ٍد م ى ح ق إل يمكن  .  فهي تتعل
ا،           للزعماء الدينيين أن يلعبوا دورًا هامًا ع     ا جرى فيه ز عمل المصالحة وسرد م وطني في تعزي صعيد ال لى آٍل من ال

وعلى الصعيد المحلي أيضًا مع الجماعات المحلية التي تجتمع لمعالجة ما جرى في الماضي ولدفع التعويضات، وهي       
دين     تعويضات اجتماعية، من مداواة اللحمة االجتماعية التي تمزقت طوال النزاع ونقل الناس إلى عالقةٍ              ستقبٍل جدي  وم

 .يمكنهما أن يشجعا على المزيد من التحول
  سوزان هايوارد-
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  التحديات والفرص :1-2
 

  الصعوبات التي تواجه الدين وصنع السالم
ر أن                    سالم واضحًا، غي ام      هقد يبدو الدور الذي يمكن أن يلعبه القادة الدينيون في عملية صنع ال دًا القي سهل أب يس من ال  ل

 .بتلك الجهود
 

 :وهناك تحديات جوهرية تواجه عملية  دمج الدين في أٍي من جهود صنع السالم، نعرض فيما يلي عددًا منها
 
   1.غالبًا ما ُتفهم النصوص الدينية على أنها متعارضة مع بعضها بعضًا )1
  
سامات الديني                    )2 د االنق باَب األخرى   حتى وإن لم يكن الدين هو السبب الرئيسي للنزاع،  فغالبًا ما تعزز أو تعّق ة  األس

  2.أو الفوارق بين القوى االقتصادية/آالهويات العرقية و
  
شيرية   يمكن للمؤسسات الدينية التي تقوم       )3 ات تب ر، وخاصًة إذا قامت         بعملي شكل آبي د من حدة النزاعات ب  أن تزي

  3.بالتبشير في بلدان منقسمة
  
اءات           سوف ُتحجم بعض الجماعات ببساطة عن المشارآة في الحوار بي          )4 ك  اللق ن األديان، إما العتقادها بأن مثل تل

  4.غير مسموٌح بها في دينها  أو ألنها ُتكن عداوة بالغًة تجاه الجماعات الدينية األخرى
  
شارآة مع المؤسسات          )5 قد ينتاب بعض الحكومات العلمانية بما في ذلك الحكومات الغربية شيء من القلق حيال الم

  5.الدينية
  
  6.وار بين األديان  وأشكال أخرى من جهود صنع السالم الدينية في فتح جروح قديمةقد  يتسبب الح )6
  

وخى الحذر        سالم أن يت ود صنع ال دين في جه د سموك     .على من يحاول دمج ال ي    "وبكلمات ديفي ة الت إن عمق العاطف
ا بعض المسؤوليات             سالم تحمل في طياته صنع ال ة ل ود الديني ان والجه د عن      آ  .تصاحب حوار األدي د يتول ه ق ا أن م

  7."المشارآة العميقة  لإليمان نوع من المقاومة والمدافعة
  

 وجهات نظر
سالم   "سيقول آل إنسان يشعر بأنه روحاني أو يعمل ضمن جماعته الدينية دائًما بثباٍت           ى بال ا ُيعَن ا صانٌع   "و" إن دينن أن

ا            ". للسالم بس فيه اراٍت ال ل ذا بعب زاع وبعض               والحق. وأعتقد أنه سوف يؤآد ه ا بعض مقومات الن ة به ة أن آل ديان يق
وتكمن المشكلة في إدراك نظرية ما تعلمه األفراد وما أدخلوه على معتقداتهم وما هو على       .  القوالب النمطية عن اآلخر   

ة فيم                        –أرض الواقع    ا هي الحقيق ذا؟  م ق    ما هي حقيقة أن أآون حقًا مسلًما أو مسيحًيا أو يهودًيا أو هندوسًيا وهك ا يتعل
                                                 

طباعة معهد السالم األميرآي، : واشنطن، العاصمة(رير ديفيد أر سموك ، تححوار األديان وبناء السالمفي " خاتمة" ديفيد أر سموك، 1
2002( ،128. 

، أعمال السالم، رقم عندما يعمل الدين على إحالل السالم، وليس الحرب: اإلسهامات الدينية في صنع السالمفي " خاتمة" ديفيد أر سموك، 2
  .37، )2006لسالم األميرآي، طباعة معهد ا: واشنطن، العاصمة(، تحرير ديفيد أر سموك 55

، أعمال السالم، رقم عندما يعمل الدين على إحالل السالم، وليس الحرب: اإلسهامات الدينية في صنع السالمفي " خاتمة" ديفيد أر سموك، 3
  .37، )2006طباعة معهد السالم األميرآي، : واشنطن، العاصمة(، تحرير ديفيد أر سموك 55

طباعة معهد السالم األميرآي، : واشنطن، العاصمة(، تحرير ديفيد أر سموك حوار األديان وبناء السالمفي " ةخاتم" ديفيد أر سموك، 4
2002( ،131.  

، أعمال السالم، رقم عندما يعمل الدين على إحالل السالم، وليس الحرب: اإلسهامات الدينية في صنع السالمفي " خاتمة" ديفيد أر سموك، 5
  .36، )2006طباعة معهد السالم األميرآي، : واشنطن، العاصمة(سموك ، تحرير ديفيد أر 55

طباعة معهد السالم األميرآي، : واشنطن، العاصمة(، تحرير ديفيد أر سموك حوار األديان وبناء السالمفي " خاتمة" ديفيد أر سموك، 6
2002( ،128.  

طباعة معهد السالم األميرآي، : واشنطن، العاصمة(ديفيد أر سموك ، تحرير حوار األديان وبناء السالمفي " خاتمة" ديفيد أر سموك، 7
2002( ،128.  
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شكٍل حصرٍي ضد شخص                        ويتي الخاصة ب وم ه ى أي مدى تق ة؟  إل صفة يومي بنوع التحيز الذي لدينا بالنسبة لآلخر ب
سالمون  "آخر؟ تقول الديانات من الناحية النظرية والالهوتية         دير              " إننا م يقوم أوًال بتق سالم المخلص  س ولكن صانع ال

سلم أو مسيحي ال أزال         :  أسئلة وجودية غايًة في الصعوبة     وسيقول ويوجه . فهمه لديانته وجردها وتقييمها    لماذا أنني آم
ى؟          ٍة أدن ا         ...... انظر إليك على أنك آذا وآذا وآذا؟ أو آشخٍص في مرتب دو شخًصا محترًم د أب ي ق رغم من أنن ى ال عل

ةً        . وأحترم الديانات األخرى   ى مرتب زال أدن ى    فهناك شعور يكمن بالداخل بأن الديانة األخرى ال ت زال ليست عل  أو ال ت
  .  نفس الدرجة من األهمية أو ينقصها بعض الحكمة لتعرض علينا جميعًا

  
ىَّ العمل    -أعتقد أن صانعي السالم الحقيقيين تشغلهم تلك األسئلة وينتقلون إلى الخطوة التالية ويسألون               حسًنا، يجب عل

ادم      يجب أن أتعلم آيف ال أ     .  على رسوباتي التي أعرف أنني ورثتها      ك   . نقلها إلى األصدقاء اآلخرين والجيل الق وفي ذل
ك           - مسار التفكير   -السؤال نفسه    تعلم ذل تح ل ا منف ديانات األخرى وهل أن ا ال ي تحويه ة الت  علينا أن نسأل ما هي الحكم

ة ويعمل                    ذه العقب از ه دور المرء أن يجت درك أن بمق سالم هو أن ي د أن عمل صانع ال  مع  دون أن تتأثر هويتي؟  أعتق
تم إسقاطه ويصير                           أن المرء ي سي أو ب الم تناف اك ع أن هن شعور ب ديانات واألشخاص دون ال مختلف الجماعات من ال

  . في التعلم من اآلخرين" أدنى منزلًة"
  قمر الهدى -
  

ي       ون ف م يرغب دينيون أنه اء ال رر الزعم دما يق ديني عن سالم ال ه صنع ال ي تواج ديات الت ر بعض التح ن أن تظه يمك
ة، وهو                    .  آة في تعزيز السالم   المشار سل الهرمي في الديان إذا عارض هذا بعٌض ممن يعتلون المراآز العليا في التسل

وذيين رفيعي المستوى                      ين الب ما يمكن أن يكون عليه الحال، على سبيل المثال، في سريالنكا حيث رأيت بعض المعلم
د             دون الت ل ويؤي ون آخرون            .  خل العسكري  يؤيدون الحكومة في عملها لقتال نمور التامي اء بوذي د زعم دما يري ذا فعن ل

انتهم ومن                      ى دي دونهم في المكانة تعزيز السالم وتعزيز إجراء تسوية سياسية للنزاع، يمكن أن يعارضوا من ينتمون إل
شرعية ف      .  هم أعلى مرتبة منهم، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى النزاع داخل مجتمعهم        دهم ال ًضا أن يفق ذلك أي ي ويمكن ل

  .آما يمكن أن ُتنتزع منهم سلطتهم آزعماء دينيين يحظون باالحترام داخل مجتمعهم. حال انتقاد رؤسائهم لهم
  

اطق                              يما في المن دًدا من التحديات والس ذا سوف يواجه ع إن ه ان، ف بالنسبة لتعبئة أحد الجهود لصنع السالم بين األدي
يمكن في آثيٍر من األحيان إطالق لفظ الخائن  .  ر انعدام الثقة عليهاالتي يفرق فيها النزاع بين الجماعات الدينية ويسيط    

وق                               ان لمناصرة حق ين األدي اعٍي ب ٍل الجم سالم أو الحواٍر أو العم صنع ال شطة ل شارآة في أن ى الم سعون إل على من ي
ة      وبالعودة إلى سريالنكا، يوجد قدر آبير من انعدام الث        . اإلنسان أو الحكم الرشيد أو عملية سالم       قة بين الجماعات الديني

ا               ى أنه ا عل ي ُينظر إليه ة الت ين  الحكوم ا ب المسيحية والبوذية، وهو أمر ال يرتبط بالضرورة بهوة النزاع األوسع نطاًق
دوس                  . تمثل في المقام األول الغالبية السينهالية البوذية وجماعة التاميل المتمردة التي تّدعي تمثيل سكان التاميل من الهن

ا ال   ل من شرعية     آم م الني سيحية، حيث ت ة والم ين الجماعات البوذي ة ب دام الثق ة من انع ستويات مرتفع اك م زال هن ت
ان  ين األدي سالم ب صنع ال ان من جانب المعارضين ل ين األدي شترآة ب شطة م ي أن شارآتهم ف د م وذيين عن ان الب الرهب

  .ا عن جذورهم وهويتهم البوذيةبوصفهم أنهم شرآاء للمسيحيين، حتى أنهم قد صاروا مسيحيين وتحولو
   سوزان هايوارد -
  

وإنه لمن المفيد للغاية أن يكون األشخاص على علٍم بأساسيات           . فهو يتطلب أوًال معرفة عقيدتك الدينية     . هذا العمل شاق  
، وال ويمكن للغضب أن يظهر   . إذ تتم إثارة العواطف ويظهر التعصب     . العقيدة الدينية األخرى قبل الدخول في الحوار      

ر                  زاٍع خطي ا مصدرًا لن دين فيه ي يكون ال اآن الت صعوبة            . سيما في األم ًة في ال د يصبح  األمر غاي وأذآر بعض    . وق
سيطرة ألن حساسيتها آانت                        ة تأهب تحسبًا لخروج األمور عن ال المواقف التي لزم علينا فيها وضع الشرطة في حال

إن الوضع يمكن أن يكون            . قريبة جدًا من السطح    ذا ف اً ل اهٍم وتحسيٍن                . متقلب دٍم وتف ة إحراز تق رغم من إمكاني ى ال وعل
ى                            ًدا إل ستمع المشارآون جي م ي د ول شكٍل جي ا ب تم تناوله للعالقات، تنتهي بعض الحوارات بتوسيع نطاق النزاع إذا لم ي

ر ب اآلخ ضب   . الجان اط والغ ل واإلحب ة األم ن خيب ة م ي بحال ن أن تنته يط بعنا .  ويمك ي التخط ذا، ينبغ راء ل ة إلج ي
انبين   ل آال الج ن قب لوب المنهجي م ي األس ر ف ان التفكي شارآين؛ وإمع ار الم ي اختي أني ف وارات؛ والت ل -الح ن قب  م

ك       سبل إلدارة ذل اد ال ضب؛ وإيج داء أو الغ د الع ن أن توّل ي يمك ضايا الت واع الق ع أن انبين؛ وتوق ال الج ي آ اء ف الزعم
  .رسيخ التفاهمالغضب بل وربما استخدامه بطرق إبداعية لت

   ديفيد سموك -
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 الفرص أمام الدين وصنع السالم
دينيين                               ادة ال ة دور الق ادة فعالي ساعد في زي ي ت على الرغم من آل هذه التحديات، ما يزال هناك العديد من األسباب الت

  . آمبعوثي سالم
   :خذ ما يلي بعين االعتبار

 
ره من أشكال الجهو                 )1 ان وغي ين األدي سيًا             قد يكشف الحوار ب ببًا رئي يس س دين ل سالم أن ال صنع ال ة ل د الديني

  8.للنزاع، حتى وإن ادعى البعض أنه آذلك
 

سالم، وهو                             )2 شارك في صنع ال ه أن ي ل ومن واجب دين ب دور ال هناك توقع عام  في معظم المجتمعات أن بمق
 9 .التوقع الذي غالبًا ما يساعد على فتح الباب أمام صناع السالم  الدينيين

  
ة      يعد  )3 ة رفيع سالم مكان ل صانع ال ا يحت ًا   .صنع السالم في معظم المعتقدات الدينية واجبًا مقدسًا، آم  واحتكام

ات          د من المنهجي ة                   -لتلك المعتقدات، تم وضع العدي ود األطراف الثالث ان وجه ين األدي ك الحوار ب ا في ذل  بم
دين  وازع ال ة المصالحة-المدفوعة ب ع عجل دة النزاعات ودف وا  . لتخفيف ح دينيين أن يكون ادة ال ويمكن للق

 10 .حتذى بها ولها دورها األساسينماذج ُي
  

سالم         )4 ز ال سبقًا لحل النزاعات وتعزي ات موجودة م شير    .غالبًا ما تحتوي األديان على إطارات وعملي ا ي وآم
ك من اإلطارات وال            "رينه جارفينكل،    سالم، وتمتل دل وال ات  إن معظم األديان  ملتزمة بالعمل ألجل الع عملي

ذلك   ام ب ن القي ا م ا يمكنه خة م صالحة   و ."الراس عائر لم ات أو ش ة توجيه دات الديني ود أن للمعتق ن المعه م
 11 .األشخاص والتي  يمكن تطبيقها بين مختلف األديان

  
ى              )5 تميل المعتقدات والمبادئ الدينية إلى تشجيع معتنقيها على التطلع إلى ما هو أبعد من المصلحة الشخصية إل

 12 . العام، وهو اتجاه من شأنه أن يشجع األطراف المتنازعة على الوصول إلى أرضية مشترآةالصالح
  

شترك اإلسالم      .في بعض الحاالت، تشترك ديانات أو طوائف مختلفة بنصوص مقدسة )6 ال، ي فعلى سبيل المث
شك                 اليهوديةو ة ب ك النصوص نافع ٍل خاص    والمسيحية في نصوص مقدسة بعينها ويمكن أن تكون دراسة تل

 13 .في فهم القيم المشترآة والتعرف عليها
  

ضًا        . يحمل حوار األديان في طياته فوائد  ألنواع أخرى من الحوارات              )7 ه أي ر أن ل ا ذآر سموك      -غي  " - آم
ى        .إمكانية  المشارآة بصورة أآثر عمقًا  ومغزى  بسبب  إمكانية التالقي الروحي د يعمل عل دوره ق ذا ب وه

 14 ."رآين بالعمل السلمي والتغيير االجتماعيتعزيز التزام المشا
  

                                                 
طباعة معهد السالم األميرآي، : واشنطن، العاصمة(، تحرير ديفيد أر سموك حوار األديان وبناء السالمفي " خاتمة" ديفيد أر سموك، 8

2002( ،127.  
طباعة معهد السالم األميرآي، : واشنطن، العاصمة(، تحرير ديفيد أر سموك محوار األديان وبناء السالفي " خاتمة" ديفيد أر سموك، 9

2002( ،127.  
طباعة معهد السالم األميرآي، : واشنطن، العاصمة(، تحرير ديفيد أر سموك حوار األديان وبناء السالمفي " خاتمة" ديفيد أر سموك، 10

، عندما يعمل الدين على إحالل السالم، وليس الحرب: نية في صنع السالماإلسهامات الديفي ” خاتمة،“؛ ديفيد أر سموك، 127، )2002
  .38، )2006طباعة معهد السالم األميرآي، : واشنطن، العاصمة(، تحرير ديفيد أر سموك 55أعمال السالم، رقم 

طباعة معهد السالم : لعاصمةواشنطن، ا (123، تقرير خاص رقم ما الذي يجدي نفًعا؟ تقييم برامج حوار األديان رينه جارفينكل، 11
  .5، )2004األميرآي، 

طباعة معهد السالم : واشنطن، العاصمة (123، تقرير خاص رقم ما الذي يجدي نفًعا؟ تقييم برامج حوار األديان رينه جارفينكل، 12
  .5، )2004األميرآي، 

طباعة معهد السالم األميرآي، : واشنطن، العاصمة(ك ، تحرير ديفيد أر سموحوار األديان وبناء السالمفي " خاتمة" ديفيد أر سموك، 13
2002( ،131.  

طباعة معهد السالم األميرآي، : واشنطن، العاصمة(، تحرير ديفيد أر سموك حوار األديان وبناء السالمفي " خاتمة" ديفيد أر سموك، 14
2002( ،128.  
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ر     ديانات  أن يحمل دالالت للمجتمع األآب ا يكون الحوار         .يمكن  للتقدم في حوار ال ًا م ر   "وبكلمات سموك، أحيان أآث
سام    -فائدة بالنسبة للقادة الدينيين   رة لالنق العواطف والمثي م عن    - عند مناقشة المسائل المفعمة ب سبة له ه بالن شة   من د مناق

شجع        ."سياسية/تلك المسائل في سياقات علمانية ي  ت وقد يكون ذلك صحيحًا على وجه الخصوص في المجتمعات الت
   15.االلتزام الديني رسميًا، حتى وإن اختلفت األديان نفسها

  
 وجهات نظر

مح وااللتزام الراسخ بالسالم استناًدا      إذا لم يكونوا متعصبين وآانوا يتحلون بالتسا       - إلى الزعماء الدينيين     ُينظرآثيًرا ما   
سالم من                      -إلى التزاماتهم الدينية     نهم مباشرة صنع ال سهم، وآأشخاص  يمك  على أنهم زعماء ال يقومون بالترويج ألنف

م      – ليس منظورًا غير مباٍل ولكنه منظوٌر نزيٌه مجرد من المصلحة      -منظوٍر نزيه    ة وتفه سم بالرحم ه منظور يت  أي أن
ى  .  الجانب اآلخر وجهة نظر    لذا فإنه ُيؤَمل أن يحظوا بسلطة أخالقية وأن يتحلوا بالموضوعية والرحمة التي توصل إل

زاع آصانعي                      ع أطراف الن ل جمي ولين من قب اعلين مقب م صانعي سالم ف عملية صنع السالم، وهو ما يمكن أن يجعله
  .  سالم

  
ز  د مصادر الن دين أح ا ال ون فيه ي يك ك الحاالت الت ي تل اء وف ى الزعم ه خاص إل ون بوج اس يتطلع د أن الن اع، أعتق

ة األخرى                اء في الجماعة الديني سالم بواسطة         .  الدينيين لتفسير أسباب النزاع وللوصول إلى الزعم ق ال إذا أمكن تحقي
ا داخل المجتمع حيث                   ى نحو أوسع نطاًق سالم عل زعماء جماعات دينية مختلفة، عندها تسير األمور صوب إحالل ال

دورهم أن      .  ر إلى الزعماء الدينيين على أنهم نماذج ُيحتذي بها، وبمقدورهم تحقيق التسامح والمصالحة            ينظ ا أن بمق آم
  .يحققوا نموذًجا لصنع السالم يقوم أتباعهم في جماعاتهم الدينية بمحاآاته في المستقبل

   ديفيد سموك-
  

ل   مما ال ريب فيه أن أية ديانة تحمل بداخلها تأآيدًا على ال          ا ب حب والحرص على األشخاص؛ ليس فقط لمن ينتمون إليه
ى فرصٍة            . أيضًا لغيرهم من األشخاص والجماعات األخرى      ٍد وإل ى تح ومن بين األشياء التي أود ذآرها والتي تشير إل

حب، وأن في الوقت ذاته هو أنه ينبغي عليك عندما تتناول مسألة الدين أن توازن بين البحث عن الحقيقة والدعوة إلى ال          
ة وآيف          .  تدرك أن آل ديانة تواجه بداخلها ذلك النوع من السؤال      ة الحقيق ه لماهي ى فهم ديني عل د ال آيف يحافظ التقلي

دًيا . يستجيب للناس ويحرص عليهم، ليس فقط لَمن ينتمي إليه بل أيضًا لمن هم من خارجه        .  ويعد هذا األمر فرصةًً وتح
ى     وبناًء عليه فإنه يمكنك التعويل في      اس عل ساعد الن  آثيٍر من األوقات على جوانب مختلفة من المعتقدات الدينية لكي ت

  . الوصول إلى نقطة يكون لديهم عندها استجابة لصنع السالم
  

تطرقنا إلى هذه النقطة في   .  سوف أعطيك مثاًال عن االعتراف بالذنب مثلما حدث مع الصرب األرثوذآس في صربيا           
م أآن               إحدى ورش العمل الخاصة ا   تها ول ولى رئاس د الحرب، وآنت أت ٍة من حدود البوسنة بع ى مقرب دت عل ي عق لت

اك حضور           .  متأآًدا بالضبط مما سيحدث    ان هن ا وآ ٍد م ى ح اح والحساسية إل سم باالنفت حاولت االقتراب منها بشكٍل يت
ديانات األخرى               واب األسقف في     وأخ .  ليس فقط من األرثوذآس الصرب بل أيضًا من المسلمين فضًال عن ال ذ أحد ن

التحدث وفي سرد قصة لرجٍل أتى إليه معترفًا له بصفته قسًا أرثوذآسيًا بخطيئة اقترفها حيث أنه آان قد ارتكب أعماًال     
ا جرى في             : "وفي ختام القصة قال   .  وحشيًة في البوسنة بحق السكان المسلمين      ى م عندنا الكثير من محاسبة النفس عل

لذا فإنه ".  كومتنا وجيشنا، بل أيًضا آنيستنا إلضفائها الشرعية على عملية الحرب هذه برمتها        تلك الحرب، ليس فقط ح    
ا                        ه، وهو م اء جلدت ٍد ألبن وذآس مع تح ة الصرب األرث ة بديان راف بالخطيئ آان يربط في األساس ضرورة تقليد االعت

سلمين ا          . أعتقد يدهش معظم شعوب الغرب عند سماعه       ه أن الم ا ال ريب في د أصيبوا            ومم ة ق ك الحلق لحاضرين في تل
ه              .  بالدهشة الشديدة  ا يجب أن يكون علي ذاتي لم م ال ط الفه إال أن ما آان مهمًا وسمح بنجاح الورشة هو القدرة على رب

  .الصربي األرثوذآسي الجيد، مع الرغبة من قبل ذلك المسؤول في الكنيسة أن يظهر قليًال من ضعفه
   ديفيد ستيل-
  

الم هو أن                    أعتقد أن أحد     ة أنحاء الع سالم في آاف ة بصنع ال دين والثقاف ربط ال ي ت ة الت صلة الوثيق األسباب التي تفسر ال
ة لألشخاص وسلوآهم الخارجي                اة الداخلي انيين،    .  الدين يعد دائمًا جزًءا من أحد مقومات الحي ى وإن أصبحوا علم حت

                                                 
، أعمال السالم، رقم دما يعمل الدين على إحالل السالم، وليس الحربعن: اإلسهامات الدينية في صنع السالمفي " خاتمة" ديفيد أر سموك، 15

  .37، )2006طباعة معهد السالم األميرآي، : واشنطن، العاصمة(، تحرير ديفيد أر سموك 55
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واقفهم واألوضاع الث                 شكل م ة ت يم ديني اك ق ة فكثيًرا ما تكون هن الم إال                .  قافي زاٌع في الع ي، ال يوجد ن ع خبرت ومن واق
م                  ا لفه صًرا هاًم سالم عن لبًا في صنع ال ًا أو س ات التحرك إيجابي ق إلمكاني م العمي ة والفه يم الديني ويكون فيه الدين والق

ا                 .  ديناميكيات النزاع  ة، حيث أنه شؤون العسكرية ليست محوري ا محل     وال يعني هذا أن االقتصاد والسياسة وال  جميًع
الم                . شد وجذب  زاٍع في الع ًا من أي ن د جانب ا تفق ادًة م ذا أن    .  إال أنه عند استبعاد العنصر الديني فإنك ع ي ه ا ال يعن آم

ى               الدين هو محور النزاع، ولكنه يعنى أنه يشكل على األقل جزًءا من دوافع بعض األشخاص، أي أنه البد أن يكون عل
الم، سواء               .  لرامية إلى صنع السالم   األقل جزًءا من دوافع البعض ا      ن في الع ا من أي دي ة يمكن جمعه ة رؤى عميق ثم

زاع،                 . شعوبه األصليين أو األميرآيين األصليين أو اإلسالم أو البوذية         دين في الن ق األمر بمجرد أن يكون  ال وال يتعل
ساعدك       ولكن األمر يتع  .  آما في سريالنكا أو غيرها من األماآن أو أيرلندا الشمالية          ًيا ي صًرا أساس دين  عن ق بكون ال ل

م                               ساعد في تفه ي يمكن أن ت شترآة الت يم الم ق من الق ى طري على التعمق في إدراك آيفية دفع السكان إلى التعايش وإل
  . المشروعات التي يتم تفعيلها عبر خطوط األعداء

  مارك جوبين-
 

   افتراضات الدورة
 

ة      .خصصين في مجال إدارة النزاعوضعت هذه الدورة لمجموعة عريضة من المت شات المقدم وينبغي أن تكون المناق
نهم الدبلوماسيين والمتخصصين العسكريين والمتخصصين              فيها وثيقة الصلة  بمن  يعملون في مناطق النزاع ومن بي

ي    في تنفيذ القانون وغيرهم من موظفي الحكومة ورواد القطاع الخاص وقادة المنظمات غير الحكومية والمن               ظمات الت
زم      .تعمل فيما بين الحكومات والنشطاء المدنيين وغيرهم ي تلت ة الت وستكون الدورة ذات فائدة خاصة للجماعات الديني

   .بتوظيف الموارد الخاصة بعقائدها في المساعدة في حل النزاعات عن طريق معالجة القضايا األساسية
 
 

  .ارسات في نظرية وتطبيق حل النزاعتجمع الدورة هذه الموارد المتأصلة مع أفضل المم
 
ة                .1 دات الديني ة على الرغم من أن هذه الدورة تتعامل بصفة أساسية مع المعتق سيحية     اإلبراهيمي ة والم  في اليهودي

 .واإلسالم، إال أن العديد من المبادئ واآلليات التي تتم مناقشتها تنطبق على معتقدات دينية أخرى أيضًا
  
ر                  وتحترم هذه الدورة وحدة    .2 تم التعبي د وي  آل عقيدة دينية وتعترف بأن آًال منها ينبع من تاريخها الخاص والفري

  .عنها باستخدام تعبيراتها الالهوتية والشعائرية
  
وترتكز هذه الدورة على نماذج حققت النجاح في نزاعات واقعية حيث تسببت الخالفات بإثارة الغضب والعنف                 .3

ل النزاع نفسه عنصرًا دينيًا محددًا، وفي حاالت أخرى ساعدت العوامل وفي بعض الحاالت،  شم  .واالغتراب
  .الدينية على حل النزاعات  العنيفة التي لم تنطِو على أية عناصر دينية محددة

  
ة    - إلى حد ما -فهي تقر   .تم إعداد هذه الدورة لتستخدم في جميع البلدان والثقافات .4 أن لكل ثقاف  بالحقيقة القائلة ب

اليب فأس وتر والعن ع الت ل م رارات والتعام ال، وصنع الق ام باألعم ي القي دة ف ك فهي تفترض . ها الفري ع ذل وم
زاع    ل الن ات ح ل عملي ات داخ ود ديناميكي سامح    (بوج دف والت د اله ة وتحدي ول الحقيق تماع وق ل االس مث

  .والتي تظل راسخة في التنوع الهائل للتعبير الثقافي) والمصالحة
  
سمى      وفي الواقع، ال     .5 ي ت ة "يقوم العديد من النزاعات الت وم        " طائفي ا تق ى اإلطالق، وإنم ة عل ات ديني ى خالف عل

ة في الحصول                      ة، والرغب ة، ودعاوى الملكي ة العرقي على مجموعة من العوامل مثل التهديدات الملحوظة للهوي
ى   .على سلطة سياسية أو اقتصادية، وما إلى ذلك ساعد عل ك    وقد تم وضع هذه الدورة لكي ت د وتوضيح تل  تحدي

  .العوامل السببية
  

 وجهات نظر
ة وهي اإلسالم               ديانات اإلبراهيمي ا ال ق عليه ي نطل ة الت تقوم هذه الدورة إلى حٍد آبير على العالقات بين الديانات الثالث

راهيم في نصوصها              . واليهودية والمسيحية  ة   ويطلق عليها الديانات اإلبراهيمية ألن جميعها تشير إلى شخصية إب  الديني
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في اإلنجيل العبري وفي العهد القديم بالنسبة للمسيحيين وفي القرآن، حيث ُيرَفع إبراهيم إلى منزلة الشخصية المؤسسة                 
زام            . بوصفه قائدًا و بوصفه أول الموحدين      راهيم آنقطة لاللت ى إب ا يمكن أن تتجه إل ة جميًع ديانات الثالث إن ال ذا ف وهك

ي األول                  هناك  . المشترك بقدوٍة مشترآة   راهيم هو النب أنبياء آخرون في الديانات الثالثة أيضًا تقر بهم وتقبلهم، إال أن إب
  . ومن ثمَّ يمكننا التحدث عن هذه الديانات الثالث باعتبارها ديانات إبراهيمية استناًدا إلى التوحيد الذي نادى به إبراهيم

   ديفيد سموك-
  

ديانات اإلبراهي دأت بال دورة ب د أن ال دين أعتق امج ال ه برن ذي عكف علي ه، وهو العمل ال ا ب ذي قمن ا العمل ال ة ألنه مي
ع        . وصنع السالم في العشرين عامًا الماضية    ٍل رائ رامج بعم ى الب ائمين عل ديرين والق ع الم إنه المكان الذي قام فيه جمي

زاع اطق الن ي من ة . ف ن الحاج ر م ه الكثي دو في ان يب ه مك ربطهم . إن ذين ال ت راد ال ا األف د، أي أم  صلة خاصة بالتوحي
ذه    ق ه ة تطبي ي آيفي م فرصة النظر ف يح له ذة تت ا ناف ى أنه دورة عل ذه ال ى ه نهم النظر إل ة، فيمك ديانات اإلبراهيمي ال

انتهم      ة                    . المهارات والمعلومات الخاصة على دي ؤرة األمثل ا ب ة باعتباره ديانات اإلبراهيمي دأنا بال ا ب رغم من أنن ى ال عل
ديانات       ومحور الحوار الحقيق   ذه ال ى ه يس مقصوًرا عل ذه      . ي بين األديان، إال أن األمر ل از ه الحوار في األساس يجت ف

ذا          ة وهك شيوسية والبوذي ين الكونف سيحي وب وذي وم سلم وب ٍي وم ين هندوس تخدامه ب ن اس ديانات ويمك د أن . ال أعتق
 .دامها في ديانات مختلفةالمهارات واألفكار الجوهرية األساسية والنظريات سيتم استخدامها، ويمكن استخ

  قمر الهدى-
 

ديانات            حاب ال ا أص ن أن يتعلمه ات يمك سوية النزاع اوض وت ق بالتف ياء تتعل ة أش ديانات اإلبراهيمي ارج ال اك خ هن
ه اني برمت الم العلم ة والع ات  .  اإلبراهيمي ذي م ا ال ي آمبودي اناندا ف ا غوس راث ماه ن ت ائًال م دًرا ه تعلم ق ك أن ت يمكن

 آان البطريرك األعلى وأحد آبار رجال الدين والذي تمكن من إيجاد سبيل في وضٍع غاية في الخطورة                مؤخًرا والذي 
وا                 ه وليتحول ر الحمر لتحيت ود الخمي  -وعدم االستقرار، ليضمد الجراح بطرق رمزية حين جاب البالد وخرج حتى جن

لذا يمكننا  .  بطرق رمزية ناجحة في تلك الحضارة      ألنه أقنعهم بإمكانية التغيير والصفح       -في بعض األحيان أمام عينيه      
. أن نتعلم من ذلك ما هي قوة الرمز وقوة السير والطريقة الفعالة التي يمكن أن يتحول من خاللها حتى أسوأ المجرمين                     

د    .  وما من سالٍم يتحقق بدون تحول المجرمين، وليس هناك سالٌم بدون ذلك     ه من ال ر لنتعلم يانات وعليه فإن لدينا الكثي
 .غير اإلبراهيمية ولدينا الكثير أيًضا لتعلمه من الديانات اإلبراهيمية وللديانات جميعًا الكثير ليتعلموه من بعضهم بعضًا

  مارك جوبين-
 

 شكر وتقدير
سالم     د ال زاع بمعه ال حل الن ي مج ن المتخصصين ف د م دٍد متزاي ة لع ت مدين ر اإلنترن تدرس عب ي س دورة الت ذه ال ه

ة          األميرآي وا  ذين شارآوا في حلق سيحية واإلسالمية ال ة والم لمؤسسات ذات الصلة، وآذلك لممثلي المعتقدات اليهودي
زاع" ان وحل الن وار األدي شاور حول ح ام " الت د  2006لع ان بواشنطن ومعه ؤتمر األدي ل م ن قب شترآة م ة م  برعاي

   .السالم األميرآي
 

 التسلسل
ان،            الي حوار األدي اء                     سوف نناقش في الفصل الت دين والزعم وح لرجال ال ين من أشكال الحوار المفت  وهو شكل مع

ى          .العلمانيين العاملين في إطار األديان ا عل ي تعلمناه دروس الت ستعرض ال م ن ان، ث وسوف نطرح تعريفًا لحوار األدي
اقش آيف   ، فسوف نستعرض دراسة للقضية النيجيرية 3أما في الفصل  .مدى عدة أعواٍم حول آيفية إدارته بفاعلية ونن
زين     5 و4وسوف نستعرض في الفصلين    .تم تفعيل المبادئ العامة التي قمنا بتغطيتها اال، مرآ ضية غواتيم  دراسة لق

ة    ًا ثالث ارهم أطراف ارين الدراسة          .في هذه المرة على دور الزعماء الدينيين باعتب سلة من تم دورة بسل ذه ال وستختتم ه
   .الذاتية ثم اختبار نهائي

 
قدم  الدين األساس المنطقي النهائي لهوية ورسالة أية جماعة، أو غطاًء لطموحها السياسي، فإنه غالبًا ما يلعب                   وسواًء  

    .إننا نؤآد على أنه يمكن للدين، بل ينبغي عليه، أن يقوم بدوٍر في عملية صنع السالم  .دورًا في النزاع
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 مراحل الحوار الناجح بين األديان: 2
  

 تعريفات
 

 . نبدأ، سنقدم بعض التعريفات األساسية المتعلقة بموضوعنا هذاقبل أن
 

 :في هذه الدورة للتعبير عن األبعاد التالية للظاهرة الدينية" الدين"يستخدم مصطلح 
 

ـُس               : البعد المؤسسي   ادة من ُآن يس   (التعاليم واألنشطة التي تتم ممارستها في دور العب ائس    ) جمع آن ساجد وآن وم
  .وغيرها

  
  .حياة اإليمان، والشعور بالسمو، ودور االعتراف والحب والصفح:  التجريبيالبعد 

  
ي  د الغيب اطير  : البع ي شكل أس ا ف ر عنه تم التعبي ي ي شرية، والت ة الب ي التجرب شائعة ف ى ال ة للمعن كال البدائي األش

 .وقصص وطقوس
 

 :آما سنقوم أيضًا بوصف بعض الخصائص العامة للصراع ومبادئ حل الصراع
 

م أو                                تدو  د تعرضوا للظل أنهم ق ر ب دل، أي قضية شعور طرف واحد أو أآث ر معظم الصراعات حول قضية الع
وقهم      ن حق وا م ات أو حرم وا النتهاآ دهم أو تعرض التمييز ض سم ب ة تت ة أو معامل ر عادل ة غي وا معامل عومل

  .المشروعة
  

عات أيديولوجية أو جغرافية سياسية      وسواًء أآنا نتعامل مع صرا      .تشمل الصراعات بجميع مستوياتها األشخاص     
ا نتعامل مع أشخاص،                          شعبة، فإنن ة أو عنصرية مت ة أو ديني تنطوي على خالفات حول إقليم ما أو نزاعات عرقي

  .وهم آائنات بشرية تساورها المخاوف والقلق واآلمال واألحالم
  

  .بناها آل طرف من أطراف النزاع     هناك مصالح واحتياجات تكمن وراء الشعارات والمواقف واالدعاءات التي يت          
ك المصالح واالحتياجات            ة تل ين طرفي                —ويتمثل التحدي في اآتشاف ماهي ا ب شترآًا منه د يكون م ا ق ة م ومعرف

  .النزاع
  

ام        زاءات واالنتق ضادة والج ات الم ن االتهام ة م ة مفرغ ي حلق ة ف صراعات العنيف م ال دور معظ ب    .ت ي أغل وف
ه               األحوال، ال يمكن آسر هذا الن      وع من الحلقات إال إذا آان أحد األطراف على األقل راغبًا في أن يعترف بأخطائ

ى                         .وإخفاقاته ادرة عل ي ستكون ق وهو أمر نادر الحدوث، غير أنه إذا حدث فقد ُيسبب ديناميكية جديدة،  وهي الت
  .آسر الحلقة المفرغة والسماح بحدوث التعافي

  
سبب الخوف        .بد من مراعاة األمانة بشأن الماضي    لتحقيق التعافي النهائي لمجتمع ما، ال       وهو موضوع صعب ب

ة  (من المقاضاة وغيرها من التداعيات القانونية، ولكن اإلفصاح العلني عما حدث في الماضي             راف بالحقيق ) االعت
  .ينظر إليه غالبًا آأحد المتطلبات األساسية للتعافي الحقيقي
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 :األديان يقول سموك في تعريفه لحوار 
   

ات     :يعد حوار األديان في جوهره مفهومًا بسيطاً       ديانات إلجراء محادث   ولكن  .حيث يلتقي األشخاص مختلفي ال
ة                ليس من البساطة وصف أو تصنيف        ا مجموعة مختلف درج تحتهم ا إذ تن طبيعة المحادثة والغرض من إجرائه

    1.من األنواع
  

ذا      .صفه سموكسوف يتناول هذا الفصل معنى التنوع الذي و    ر أن ه ان، غي وليست هناك أساليب متشابهة لحوار األدي
 .الفصل سوف يتناول أيضًا المعني العام للتقدم الذي يتم إحرازه في آيفية الكشف عن مثل هذه الجهود

 
دين                         اة أي شخص مت يًا في حي د أصبح جزءًا أساس ان ق ين األدي د زعمت      .يعتقد البعض أن الحوار ب ا إك  "وق ن أ" ديان

،  آآخرين في هذا المجال، على أن التطورات العالمية          "إك"وتؤآد   ".قرن حوار األديان  "القرن الحادي والعشرين هو     
 2.قد جمعت المجتمعات الدينية في مواجهات دينية جديدة ومثيرة

  
  وجهات نظر

ثًال أن  . يعد حوار األديان أآثر من أن يكون مجرد محادثة لعدة اعتبارات           ة الم"من ذلك م وٍع من     " حادث ى ن تنطوي عل
ه    .الهدوء الذي غالًبا ما يغيب في حوار األديان ان ب تشير المحادثة إلى اشتراك شخصين في مناقشٍة حول شيء ال يهتم

د                             ه يمكن أن يوّل شة من حيث أن ر من مجرد مناق ان أآث شأنه؛ ولكن حوار األدي بحماس أو ال يختلفان بشكٍل أساسي ب
ا هو مقدس             مشاعر عميقة، آما أنه ي     ى    . مكن أن يمس أغوار األشخاص وتوجههم نحو الحياة ونحو م ه عالوة عل ولكن

شة   د     -ذلك أآثر من مجرد مناق شكٍل جي ه ب مَّ تناول ه يتجاوز نطاق الحديث     - إذا ت ًرا ألن شطة      . نظ ى األن ه يتطرق إل إن
ه يمكن أن   المشترآة وإلى حضور الطقوس الدينية لبعضهم بعضًا وتبادل شرح الممارسات الدي        نية الخاصة بهم، آما أن

ة أو االحتياجات           ضايا العدال اول إحدى ق يستلزم القيام بأنشطة مشترآة حيث يشترك األطراف سوًيا في نشاٍط ديني يتن
فيتز             . ومن ثمَّ فإنه يتخطى نطاق المحادثة بنجاح      . اإلنسانية ى أوش سطينيين إل إنه يمكن أن يتمثل في ذهاب المسلمين الفل
ل    . ما يشعر به اليهود تجاه المحرقة وآم آان هذا الحدث مأساوًيا ومروعًا في التاريخ اليهودي      ليفهموا أو يمكن أن يتمث

ة                          اك حرم شعرون بانته ة، حيث ي ا يقاسونه في األراضي المحتل في ذهاب اليهود مع الفلسطينيين المسلمين ليدرآوا م
ي     لذا فإنه يتجاوز نطاق الحديث ويتطر .أماآنهم المقدسة ياء الت ى األش شترآة، وإل ق إلى األنشطة، وإلى االلتزامات الم

   .يمكنهم القيام بها معًا
   ديفيد سموك -
  

ى                        دين إل ا ال ي أدى فيه الطرق الت وعي ب ادة ال ًرا لزي أعتقد أن هناك المزيد من االهتمام في هذه األيام بحوار األديان نظ
ة في       نشوب النزاع في الماضي، ولوجود مزيد من االهتمام         بكيفية إشراك الزعماء الدينيين والموارد والمنظمات الديني

ود                    . الجهود الرامية إلى تعزيز السالم     ديني للنزاعات في الجه د ال آثيًرا ما آان يتم في الماضي غض الطرف عن البع
ة       الرامية إلى تسويتها، مما عنى أيًضا تجاهل الجهات الفاعلة والمنظمات الدينية الذين آانوا شرآا               ين في عملي ء محتمل

دين               .السالم ة اآلن وهو أن ال ر أهمي راف أآث د                   -وهناك اعت ان عق ة إب ى أساس الهوي ة عل شوب النزاعات القائم د ن  بع
ى                  ذي أدى إل بتمبر ال التسعينات والتي لعبت فيها القومية الدينية دوًرا هاًما في بعض األحيان، وبعد الحادي عشر من س

دٍد من األحداث                تبوء الدين في الواليات ال     متحدة األمريكية مكانًا بارزًا في الشؤون الدولية وفي النزاع، وبالنظر إلى ع
ادئ      -التي وقعت وال تزال تجري في القرن الحادي والعشرين   ه يضع المب سياسية، وأن ة ال  يكتسب بعًدا هاًما في العملي

ر، وأن مجا                زم إشراآه في األم ه يل ة، وأن ز            األساسية للعالقات الدولي ا في تعزي ه يمكن توظيفه الموارد، وأن ي ب ه غن ل
ة وال          .السالم والحكم الرشيد وحقوق اإلنسان في مختلف أرجاء العالم         عندما يكون هناك انقسامات بين الجماعات الديني

دالع                        ى ان ود إل ف،  توجد سبل لالرتباط بينهم، فإن هذا يؤدي إلى تفاقم انعدام الثقة بين الجماعات، وهذا يمكن أن يق العن
وع                       اودة وق ع مع سبيٍل لمن ين الجماعات آ ات ب ذه العالق ل في ه اط تتمث اد سبل لالرتب ومن ثمَّ فإن هناك ضرورة إليج

   .العنف استنادًا إلى أسباب دينية
   سوزان هايوارد-

                                                 
ألميرآي، طباعة معهد السالم ا: واشنطن، العاصمة(، تحرير ديفيد أر سموك حوار األديان وبناء السالمفي " مقدمة" ديفيد أر سموك، 1

2002( ،6.  
هاربر : سان فرانسيسكو(أآبر بلد به تنوع في األديان على مستوى العالم " بلد مسيحي"آيف أصبح : أميرآا الدينية الجديدة ديانا إل إك، 2

  .25-24، )2002سان فرانسيسكو، 
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نه   .يعد حوار األديان مهمة آبرى إذا ما تم تصوره من قبل مجموعة من الزعماء، أي الزعماء الدينيين ه م ج نظامي  إن
م                       وا ه ى أن يكون ا معن سية، وم يمهم الرئي ر في ق راد التفكي دها من األف ٍة تطلب عن ى نقط إلمعان التفكير في الحوار إل

ة         .أنفسهم، وآيف يرتبطون بغيرهم من األشخاص نهج في غاي ة م ه في الحقيق ة، ولكن وقد يبدو القيام بهذا وآأنه محادث
سية    –كرة رئيسية فإذا تناولت موضوًعا ما، أي ف .التنظيم ار رئي ى أفك سًة    - ومعظم الحوارات تقوم عل  فإنك ستجد آني

زاع            ة الن ين في منطق ال الالجئ ساعدة األطف الفقر وم إجراء الحوار؛     . أو مسجًدا غاية في االهتمام ب م يقومون أوًال ب إنه
ال                       اه األطف زام تج سلمين االلت سيحيين والم ى الم ذي ُيوِجب عل سبب ال ور      إنهم يفكرون في ال ل في دارف ين ولنق  الالجئ

ثًال سودان م زام؟. بال يهم االلت اذا يجب عل سائل    لم ى الم صلون إل نهم سي ة ولك سائل التاريخي دثون عن الم سوف يتح
ع؟          ما هو التطبيق العملي؟ .الحقيقية ى أرض الواق ه عل ى تطبيق اج إل ذي نحت نهج األساسي ال يقود     ما هو الم م س ومن ث

ين؟ . جمع المجموعتين معًاالحوار عندئٍذ إلى خطوات ت اذهم؟      آيف يمكننا مساعدة الالجئ ين إلنق ن نجد شرآاء محلي  أي
م؟     ساًء له ن نجد آ ساء؟     أي ك الك وزع ذل ة؟     آيف ن م الحماي وفر له ا العمل ويكون        آيف ن سياسيين يمكنن مع أي من ال

دأ    لالجئين؟بمقدورهم مساعدتنا ونعتبرهم حلفاء في تقديم العون في برنامجنا لحماية األطفال ا    د يب وعليه، فإن الحوار ق
زاع في مختلف أرجاء                   ى جماعات الن آمحادثٍة، ولكن عندما يتعلق األمر بفكرة رئيسية معينة تحقق أثرها المنشود عل

   .العالم، فإنه يكون غايًة في الترتيب والتنظيم آما يكون له أثر عملي جدًا في إنقاذ أرواح األشخاص
   قمر الهدى-
  
 
  األساسوضع :2-1

 أهمية األهداف والغايات الواضحة
 

 .يجب على من يعتزمون المشارآة في حوار األديان أن يقوموا بتوضيح أهدافهم وأغراضهم قبل أي شيء آخر
 

ق    .لكي يكون الحوار فعاًال، يجب أن يتسم بوضوح الغرض    وعموًما، فإن الهدف العام من الحوار بين األديان هو تحقي
عًا       .ة بين المجموعات المشارآة التفاهم والمصالح  ددًا واس ان أن يخدم ع وفي إطار هذا الهدف العام، يمكن لحوار األدي

شكل                   .من األغراض األآثر تحديداً    ال مصمَّم ب آما أن التعريف الواضح للغرض يمّكن المنسقين من إعداد جدول أعم
ا     أن مجرد جمع الجما مع العلم   هذا  .استراتيجي وتنظيم مناقشة مرآزة    ادًرا م ادل الحديث ن عات الدينية المختلفة معًا لتب

 .يحقق أي شيٍء ذي قيمة
  

 أنواع الحوارات بين األديان
واع                  ك األن ين تل زوا ب ود أن يمي ذه الجه شارآون في ه ان، ومن الضروري لمن ي   .هناك أنواع عديدة من حوار األدي

امارثا     تانلي س ة ب        : "وبكلمات س ة الحي ديولوجيات       الحوار جزء من العالق ات وأي ى ديان ذين ينتمون إل ين األشخاص ال
 3".مختلفة حيث يتشارآون في حياة المجتمع
   

 :وقد قام بتحديد أربعة أشكال أساسية من حوار األديان، وهي
 
اة  )1 وار الحي صالح         :ح ة والم اة اليومي ق بالحي ي تتعل ضايا الت ر بالق شكل أآب شارآون ب تم الم وار، يه ذا الح ي ه ف

نهم،    المشترآة في   ربط بي ي ت شترآة الت يم          المجتمع والقيم الم شفوا آيف يمكن للق ة في أن يكت ديهم الرغب وتكون ل
   .المشترآة آالتعليم والمسؤولية المدنية أن تعمل على تحقيق فهٍم أفضل

  
اعي في مشروع مشترك                   :حوار العمل  )2  يتضمن هذا الحوار تأآيدًا أآبر على العدالة االجتماعية وقيمة العمل الجم

فعلى سبيل المثال، سوف يتعاون المشارآون في نموذج حوار العمل في مكافحة                    .من أجل اإلسهام في المجتمع    
سبة      ة المكت ص المناع روس نق شرد وفي ر والت صحية   /الفق ة ال وء الرعاي دز وس د     .اإلي وار، يؤآ ذا الح ي ه  وف

  .المشارآون على أن العمل في مواجهة الظلم هو أقوى تعبير عن اإليمان

                                                 
  .50، )1996 مجلس الكنائس العالمي، منشورات: جينيف(الوزارة العالمية في عالم متعدد :  ستانلي جيه سامارثا، بين ثقافتين3
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ويهتم المشارآون في   .يؤآد حوار التجارب على آيفية ممارسة المتدينين لمعتقداتهم بشكل يومي         :وار التجارب ح )3
ا هو                  دين آخر لم هذا الحوار بالتعبير اإلنساني عن الدين والجانب التجريبي له، ومدى تفهم الشخص الذي ينتمي ل

 .ي للدين، بدًال من الترجمة النصية لإليمان به وهناك رغبة في فهم التفسير الشخص .حياتها/مقدس في حياته
 
راء   "يسمى هذا الحوار     :حوار الخبراء  )4 سفة                " حوار الخب م الالهوت وفل ين بعل شارآين مهتم ه يتضمن م ًرا ألن نظ

ة   ا يعكس الحوار                .المعتقدات الديني ًا م د، وغالب ى النصوص والعقائ وسوف يرآز المشارآون في حواراتهم عل
 4.ت الالهوتية المتبادلةعملية من التساؤال

 
  

ومن الضروري في       .توفر أشكال الحوار األربعة هذه إطار عمٍل للطالب المهتمين بحوار األديان            .تحديد شكل مالئم  
يم أهداف      .المقام األول أن نفهم شكل حوار األديان ونقّيم نقاط القوة والضعف الحوارية لدى المشارآين        ومن خالل تقي

ر                  المشارآين في حوار     ة األآث األديان أوًال، يمكن للمرء أن يحدد الشكل المالئم الذي ينبغي تطبيقه في الحوار والطريق
 .فعالية في التعامل مع احتياجات المشارآين في الحوار

 
ذه الجهود       د اإلطار                       .تحديد المدة المثالية له ة، يمكن لمنظمي الحوار تحدي ذه الطريق من خالل توضيح األهداف به

ي   .وعادة ما يتطلب إحداث أثر مستدام تعهدًا طويل األجل          .ثاليين لهذه الجهود  والمدة الم  ولذا فإن جلسات الحوارات الت
 .ومن ثم يفضل عقد سلسلة من الجلسات، إلى جانب أنشطة المتابعة ُتجرى لمرة واحدة غالبًا ما تكون محدودة الفائدة،

 
ان مناسب ار مك ين األدي  .اختي وار ب راء الح ن إج ه  يمك وار وزمن ان الح شكل مك ن أن ي ة، ويمك اآن مختلف ي أم ان ف

انوا                   .الطريقة التي يبدأ بها المشارآون فهم بعضهم بعضاً        ا إذا آ شة م ذه الحوارات بمناق و ه ادر منظم ومن المهم أن يب
 .يريدون إجراء الحوار في أماآن محايدة أو في أماآن مشترآة في المؤسسات الخاصة بكل منهم

 
  

  وجهات نظر
ٍة     .يمكن أن يتبنى حوار األديان مجموعة متنوعة من األهداف، ولكن ال بد من وجود األهداف اع بجماع فمجرد االجتم

اذبين                     ا آ ًال وتوقًع ام أم ويمكن أن  . أخرى والتحدث معها بارتجال وتوقع الحصول على شيء إيجابي منها يعد بوجه ع
انب    ل أحد الج العكس     يتدهور الوضع إلى توجيه اتهامات من قب ا يمكن لألطراف     .ين ضد الجانب اآلخر والعكس ب آم

ةً                 ه االتهامات ضد الجماعة األخرى عالني وم بتوجي ا           . األآثر تطرًفا أن تق ديك أهداف وربم م يجب أن يكون ل ومن ث
هدف بسيط يتمثل في حضور الطقوس الدينية للجماعة األخرى وأن تطلب من تلك الجماعة أن تفسر لك ما يجري في    

ة حيث تتحدث عن         .ربما يكون هذا الشكل هو أبسط أشكال الحوار  . وس الدينيةالطق شة النصوص الديني ا مناق أو ربم
ين   روق ب ات والف ة وتوضح االختالف ادئ الالهوتي ة أو نفس المب ادئ األخالقي ى نفس المب شابهة تهدف إل نصوص مت

الثة وعن آيفية نظر المعتقدات الدينية الثالثة إلى      أو التحدث عن القضايا من المنظور األخالقي للديانات الث        . النصوص
ان، إال أن                   . إحدى قضايا السياسة العامة    ا لألشخاص مباشرة حوار األدي ي يمكن من خالله سبل الت ة من ال هناك طائف

   .تحديد األهداف واالتفاق على األسلوب المنهجي يعد أمًرا ال غنى عنه قبل الشروع في ذلك
   ديفيد سموك-
 

ة حوار                  عادًة   ة عملي رًا في أي ر محددة آثي دافي غي ة                  .ما تكون أه ات موقع ات عن بيان ي ال أبحث في معظم األوق إنن
ي   .أحياًنا تقوم بترتيبها بتلك الطريقة، ويتوقف هذا األمر على ماهية األهداف أو األغراض              . تتمخض عن األمر   إال أنن

ى               آثيًرا ما أهتم بمجرد تنسيق التفاعل الحقيقي بين األشخ          ع إل ي من جانب الجمي اك إصغاء حقيق اص بحيث يكون هن
ات               . المعاناة التي وقعت   ى بعض البيان ى العكس من الحصول عل ات عل دفي في معظم األوق ذا هو ه ومن ثمَّ يكون ه

ا   ع عليه ي                .الموق ة ف شؤون الديني ة ال دٍد من أعضاء لجن داد بع ال، التقيت في بغ ى سبيل المث رة عل ة األخي وفي اآلون
ان             البر دون أن يجتمع               .لمان العراقي الذين أتوا إلينا ليسألوا عن التدريب في مجال حوار األدي م ال يري الوه هو أنه ا ق م

ا                     ر شيء، وهو م ى أوطانهم دون أن يتغي ودوا إل اٍن ويع ى بي ع عل ع الجمي الناس بشكٍل أساسي ويلقوا الخطابات ثم يوق
ل    وم حقً     . رأوه يحدث من قب ة تق ا أرادوه هو عملي م بعضهم          م ى فه ة عل دات الديني اس من مختلف المعتق ساعدة الن ا بم

                                                 
  .88، )1991مطبعة اوربيس، : ماري آنول، نيويورك(نحو آريستولوجيا منقحة :  ستانلي جيه سامارثا، يسوع واحد وأديان آثيرة4
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شيء     - إلى حٍد آبير     -هذا هو   . بعضًا وعلى بدء العمل بشكٍل متعاون مع بعضهم بعًضا بشأن مشروعات معينة             نفس ال
ذهن                 دي أهداف محددة في ال يس ل ساعدتهم    . الذي أهتم به، وبالنسبة للمشروعات المعينة، فل دفي في م يتمثل ه ى  س  عل
  .إيجاد ما يريدون العمل عليه بالضبط، ثم تمكينهم بأفضل السبل الممكنة للقيام بذلك

   ديفيد ستيل-
  

 اختيار المشارآين
بين،            شارآين المناس ار الم تم اختي ذي يلتزمون           من الضروري أن ي و الحوار عن أولئك ال ذا ينبغي أن يبحث منظم ول

دينهم وفي           .ماعبالسالم بصدق وُيتوقع منهم أن يحسنوا االست       دة ب ة جي ى دراي وا عل ى أن يكون آما يحتاج المشارآون إل
 .موقع يسمح لهم بالتأثير على فكر أفراد مجتمعاتهم الدينية األوسع بعد انتهاء الحوار

 
ة     صفات القيادي ون حريصين في آل                             .تقييم ال ذين يكون ل أولئك ال ان من قب ين األدي تم تنظيم الحوارات ب ا ي رًا م آثي

ة األخرى             مجتمع ذين يمكن         . على الخروج من جماعتهم لالتصال بغيرهم في المجتمعات الديني ادرون، ال اج المب ويحت
ذه المجتمعات ومن بعضهم                  "زعماء الحدود "أن يطلق عليهم     ٍم من ه ى دع اتهم، إل ، والذين يعملون على حدود مجتمع

اراتهم          وينبغي تش  .ويمكن اعتبار ذلك مهمة فردية مغمورة بالتحدي       .بعضًا تفادة من مه جيع الزعماء الدينيين على االس
 .آمتعاطفين وقائمين على حل النزاع للوصول إلى المجتمعات األخرى، بدًال من تعزيز حدود المجتمع

 
يم                         .الحذر من المتطرفين   شاط يتماشى مع الق ك الن ل ذل اء أن مث درك الزعم دما ي ًا عن رًا ممكن ان أم يصبح حوار األدي

ة                         .قداتهم الدينية األساسية لمعت  د من الجماعات الديني ان أن العدي ين األدي ا الحوار ب ي يواجهه صارمة الت ومن القيود ال
غير راغبة في المشارآة إما بسبب ما يمليه عليهم دينهم فيما يتعلق بالتفاعل مع أعضاء المجتمعات الدينية األخرى أو                     

ة األ         ا للجماعة الديني ه جماعة م ذي تكن داء ال سبب الع ا تلعب دور         .خرىب ًا م ي غالب ذه الجماعات لألسف هي الت وه
نهم                 .األطراف الرئيسيين في النزاع    ان، ولك ين األدي إنهم بشكل أساسي المتطرفون، الذين يعملون على خلق الصراع ب

وار   ي الح شارآة ف ون بالم ا يرغب ادرًا م ب    .ن ي أغل ة ف ابع المواجه ذ ط رى تأخ ات األخ ع الجماع اءاتهم م ا أن لق  آم
 .األحوال

   
رهم،               .مراعاة تنوع المشارآين   دين دون غي ى رجال ال م       ينبغي أال يقتصر الحوار عل شارآين الواعدين ه فمعظم الم

ات            ادل الثقاف رأة                .الذين لديهم القدرة على بناء التزام بالتعايش السلمي وتب دور الم راف ب ى االعت اك حاجة إل ا أن هن آم
 .آصانٍع ديني متوقع للسالم

 
  نظروجهات 

يمكنك الجمع بين القيادة الدينية رفيعة المستوى  . يمكن أن يتضمن الحوار بين األديان عدة أنواٍع مختلفة من المشارآين   
وى في اإلسالم        ار أهل الفت ة وآب ة البوذي دين في الديان ار رجال ال اقفة وآب ل األس وم بجمع األشخاص    .مث دما تق وعن

ز  "د تتناولها مثل   رفيعي المستوى، ستكون لديك أسئلة خاصة ق       آيف نقوم بتوجيه مؤسساتنا الدينية بطريقٍة يمكنها تعزي
   "السالم؟

 
ة                           ر أو واسع النطاق داخل المؤسسات الديني ر أآب اد تغيي ا، وإيج لديك إمكانية جمع القيادات الدينية رفيعة المستوى مًع

دٍر     بل يمكنك أيًضا جمع رجال الدين متوسطي أو منخفضي   .ألجل تعزيز السالم   شارآون بق ذين ي م ال المستوى مًعا وه
ى          أآبر في المجتمعات المحلية، والذين قد يكون لديهم إحساس أآبر ببعض المعوقات وبعض الفرص لتعزيز السالم عل

ة        . أرض الواقع  وم   . يمكنك أن تجمع علماء الدين الذين يعملون آمعلمين في الندوات ومختلف المدارس الديني دما تق وعن
ل        بجمع العلما  ا مث ى تناوله سعى إل ي ت ان     : ء، ربما يكون لديك مجموعة مختلفة من األسئلة الت دريس األدي وم بت آيف نق

سالم؟      األخرى في مدرستنا الدينية؟   سوية النزاعات وصنع ال  آيف نقوم بوضع علوم الهوتية ودعم تعليم ديني يعزز ت
م األشخا                ًا ومن ث ة مع وم بجمع المنظمات الديني ا تق ك ربم ار       وبعد ذل ادة اإلعم ة وإع ال التنمي شارآين في أعم ص الم

ة  رهم الديني ات نظ دفعهم وجه ث ت ة حي ة    .واإلغاث دى معرف ى م وف عل ة للوق ات مختلف ن ديان م م وم بجمعه ا تق وربم
ه                 ا ل زاع وفهمه ر، يمكنك جمع       . الديانات المختلفة بدور أعمال التنمية واإلغاثة والفقر في التصدي للن ة األم وفي نهاي

ئلة وتوجه آخر                     . العلمانيين الشعبيين سوًيا   األشخاص ة من األس ديك مجموعة مختلف ضًا، ستكون ل ة أي ذه الحال وفي ه
دارس   .تتناوله ذلك، يمكنك     قد تكون هناك تصورات شائعة عن الديانة األخرى داخل المجتمعات واألسر والم ونتيجة ل

  .ية التي يمكن أن تعزز من التفاهم بين األديانأن تقيم مهرجاًنا أو تقوم بأنواع مختلفة من المشروعات الشعب
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ون من                          ا يكون ًرا م الم آثي دين في مختلف أنحاء الع ارك وهو أن رجال ال هناك شيء آخر هام عليك أن تبقيه في اعتب

ر من                                  .الرجال وا من الرجال أآث ة يغلب أن يكون م آذوي سلطة داخل المؤسسات الديني إن أولئك المعترف به ذا، ف ل
ساء         -وهكذا فإنه من األهمية بمكان التشديد على دور المتدينات من النساء            . النساء ًضا الن ل أي ات ب  ليس فقط من الراهب

صانعات         -العلمانيات الالئي تحرآهن قناعاتهن الدينية أو العالمات          والمؤسسات الدينية، وآذلك خلق مجاالت منفصلة ل
دما تجري    السالم المتدينات مع ضمان أن يكون هناك تكافؤ بين     ان عن  الجنسين في الحوار الذي تقوم بإجرائه بين األدي

  .حوارًا أآثر شموليًة
   سوزان هايوارد-
 

ان    رًا لحوار األدي د يحدث أن يجري معظم الحوار       .وإذا اقتصر هذا األمر على رجال الدين فإن ذلك يعد تقييدًا خطي ق
ك المجموعات            على األرجح بين رجال الدين أو بين علماء الدين إال أنه           ى تل  . يعود بنفع محدود للغاية حال اقتصاره عل

اع  ن األتب ضة م ة عري ا ذوي طائف وا أشخاًص ضرورة أن يكون يس بال ة   .فل ل طائف ديهم بالفع ان ل ذلك، وآ انوا آ وإذا آ
ر                ع آبي دة ونف ود بفائ ا يع ر   عريضة من األتباع، فيمكنهم عندئٍذ تبادل معارفهم مع أتباعهم األوسع نطاًقا وهو م  في األث

ا وصوًال                           ة جميعه شعبية للطوائف الديني ديك مشارآون من القاعدة ال المتعاقب للحوار، إال أنه يجب بالفعل أن يكون ل
ة و المس                 ة ومن الرموز العام سيين متوسطي المرتب وتيين أو          ؤإلى الزعماء الكن اء الكهن ى الزعم وميين وحت ولين العم

ة نظرًا الختالف مصالحها    بيد أنه من األهمية بمكان .علماء الدين حيث   . أن يتم إشراك جميع شرائح الجماعات الديني
أنهم سوف ينصتون إلى األشياء بطرق مختلفة آما أنه من الصعب للغاية أن ينتقل هذا بالضرورة من الزعماء الدينيين                   

سه  .إلى أتباعهم داٍد من      .مإنه لمن الضروري بالنسبة للعامة من الجماعات الدينية أن يشارآوا بأنف وبمجرد اشتراك أع
اء                         دًال من االآتف وام من الجماعات ب الناس، يمكن أن يكون لديك أعداد غفيرة من المشارآين عندما تقوم باستهداف الع

   .بكبار الزعماء
   ديفيد سموك-
  

 التحديات التي تواجه األفراد فيما يتعلق بالحوار بين األديان
 

ا ب         ي ذآرناه ة الت ة            ناقشنا في المقدم ا المبذول ة في إطار جهوده ا الجماعات الديني ي تواجهه ة الت عض التحديات العام
ار                            .لصنع السالم الديني   ثًال، أن نأخذ في االعتب ان م ه آحوار األدي د التحضير لحدث بعين آما أنه من الضروري عن

 .التحديات التي سوف يواجهها المشارآون على المستوى الفردي
 

لتحرآات حول العالم،  وازدياد الحرية في استكشاف الدين في بيئات آمنة، أصبح من الواضح                ومع زيادة التفاعالت وا   
وهذا  .أن أصحاب المعتقدات الدينية المختلفة باتوا مكشوفين لبعضهم بعضًا اليوم أآثر من أي وقت مضى  في  التاريخ    

اديين     االنكشاف ليس مجرد معرفة معلومات جديدة عن المعتقدات األخرى، وإنما ال           دين أن األشخاص الع حظ علماء ال
 .المشارآين في حوار األديان قد أصبحوا تلقائيًا باحثين نشطين لمعرفة أنفسهم من خالل عملية الحوار

 
ة األخرى              شارآة في الحوار مع الجماعات الديني ام الم ة أم   .ومع ذلك، وإلى جانب هذه الفرص، توجد تحديات حقيقي

الخوف من المجهول          وهذه التحديات معقدة وغا    ة ب ا تكون مقترن ًا م ي          .لب ذه التحديات الت د من ه م تلخيص العدي د ت وق
 :تعوق المشارآة في الحوار بين األديان  آما يلي

 
 .رعاياهم/ من الخطأ أمام الغرباء أو أمام جماعتهمالمشارآينخوف  )1
 .احتمال تعرض المشارآين لنقد الذع نتيجة المجازفة بالحوار )2
 .إلى المشارآين لقول شيء ما يفتقد الدقة الكاملة، قد يشعرهم بالخجل والدونيةتوجيه النقد  )3
 .الخوف أن يجبر حوار األديان المشارآين على التقليل من شأن معتقداتهم الدينية )4
 .خوف المشارآين من إساءة تمثيل معتقداتهم الدينية والظهور أمام اآلخرين على أنهم جهالء )5
د من               عدم رغبة المشارآين في أ     )6 ويض أو أن تصبح محًال للتفني ن يتعرض دينهم وهويتهم وقيمهم األساسية للتق

 .قبل من ال يعرفونهم
الم                 "اآلخر المعادي "افتقاد المشارآين شخصية     )7 شاآل الع ى م ه عل ي عدم وجود شخص آخر يلومون ا يعن .  ، مم

دًيا             فكرة طاغية في المعتقد الديني، ومن ثم يمكن أن         " اآلخر المعادي "وقد يكون    رة تح ذه   الفك ل ه ل تعطي  يمث
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 .لبعض النواحي األخرى في معتقدات المشارآين
 .قد يوصف المشارآون بأنهم أشخاص يريدون التقليل من شأن دينهم من أجل إرضاء اآلخرين )8
 .قد يتعارض حوار األديان مع ما أجمع عليه الجماعة والقيادة الدينية )9

ة عمل         )10 ة المحلي ادة الديني د ال         ربما تقر القي ة ق ة والدولي ة والقومي ات اإلقليمي ان إال أن المرجعي ين األدي الحوار ب
 .تدعم هذه الجهود

قد تتحدث القيادات والمؤسسات الدينية عن أهمية الحوار بين األديان آإحدى قيمهم األساسية، إال أنها ال ترصد                   )11
 .التمويل أو الدعم الكافي لهذا األمر

 . الحوار أو يصبحوا مهمشين في مجتمعهمقد يفقد المشارآون وظائفهم بسبب )12
ان   )13 ع األدي ابالت م ة مق شدة أي ذين يعارضون ب ل المتطرفين ال ة من قب وع أضرار جسدية فعلي الخوف من وق

 .األخرى
 

ا                 .عقد اللقاءات بشكل منفرد أوالً     ذه األمور والتحديات حيث أنه ى ه ان إل ين األدي و الحوارات ب يجب أن ينتبه منظم
ى                .ن عن اآتشاف قدرتهم على الحوار بحرية      تعيق المشارآي  ة عل وقد يكون من المستحسن أن تلتقي الجماعات الديني

ضايا محل    ن الق شارآين م شاف موقف الم ان، واآت وار األدي زام بح ل أي الت شات صادقة قب راء مناق راد أوًال إلج انف
 .دينية في هذا الحوارالجدل، وتحديد هوية الجماعة، واألهم من ذلك ضمان مشارآة قياداتها  ال

 
ي شارآت                             ة الت سبب عدم حصول الجماعات الديني ان ب ين األدي اء الحوارات ب ولألسف، هناك أمثلة عديدة تم فيها إلغ

ة               ا الديني دان دعم مؤسساتهم          .بشكل مكثف في هذه الجهود على الموافقة والدعم الكاملين من قياداته ولتجنب خطر فق
 األديان إلى وضع إستراتيجية مشترآة لمعالجة هذه المشكلة المحتملة مع وضع جدول                الدينية، يحتاج منظمو حوارات   

   .زمني يتم استخدامه آدليل للحوار
 

  وجهات نظر
هناك الكثير من العقبات التي تقف في طريق حوار األديان وفي طريق حوار مشترك حقيقي، تتمثل إحداها في شعور                     

دينهم            البعض بأن دخولهم في حوار األديان وأ       دًا ل شكل تهدي ه سي ار والقناعات        . يضًا مجرد التطرق إلي ذه األفك د ه وتع
ة وراسخة                   ا هو أفضل للمجتمع قناعات ثمين ين         . الدينية والمعتقدات المتعلقة بالذات والواقع وبم دخل في حواٍر ب أن ت

قوم بشرحها وأن تذآر آيف آانت  األديان تقوم فيه بإبراز بعض من هذه المعتقدات وُيحتَمل أن يتم تحديك بشأنها وأن ت       
شخٍص                          ة ل ًة بالقناعات الديني ة مقارن ه قناعاتك الديني ا تعني تصرفاتك منحازة أو غير منحازة لتلك القناعات وأن تفهم م

إنها عملية واهنة وحساسة ولن يرغب آل شخص في أن يكون            .آخر والتي قد تكون مختلفة عن القناعات الخاصة بك        
ل              . مامها بعض العقبات بذلك المعنى    ستكون أ  .جزًءا منها  ات تتمث ذه العقب أعتقد أن بعض الوسائل لمعالجة بعض من ه

ه                            ق عن ع أن تنبث ه وتتوق ز إلي في العمل الذي يتم القيام به قبل إجرائك لحوار بين األديان، فأنت ال ترغب في مجرد القف
  .فيجب أن يدخل فيه بعض من بناء الثقة. أشياء عظيمة

 
 مناقشات بين األديان، وعليه فإذا آنت بصدد جمع المسيحيين والهندوس والمسلمين سوًيا فينبغي عقد لقاء                ينبغي إجراء 

ديهم         ضمان أن ل ك ل شترآة، وذل داخل آل من هذه الطوائف الدينية قبل إجراء حوار األديان لتتأآد من أن لديهم رؤى م
ه    . ل في الحوار ولمعالجة ذلك بشكٍل بناء      فرصة لإلعراب عن بعض ما يساورهم من مخاوف وقلق قبل الدخو           د أن أعتق

ق                      إذا آان لديك شخص يقوم بالتنسيق في حوار األديان وآانت له عالقة مع آل الجماعات بحيث يفهم دواعي قلقهم ويث
شارآة في الحوار         م للم سبة له ة بالن ه بإمكانك القي     .به المشارآون، فإن هذا سيساعد على خلق جٍو من الثق د أن ام وأعتق

سائل ذات الحساسية الخاصة والتي تحدث                                  اول الم ان بتن ين األدي دء حواٍر ب ًا في ب ن ترغب مطلق بذلك أيًضا، فإنك ل
ة الحوار             ة من خالل عملي ة والثق دٍر من العالق اء ق زم بن ل يل ع، ب راد المجتم ين أف ة ب اول القواسم    . الفرق ذا يمكنك تن ل

يالً    المشترآة أوًال أو يمكنك تناول المسألة من ز        ة قل اد                . اوية مختلف ق الخوض مباشرًة في صلب االعتق يس عن طري ل
ن  ديني ولك ال –ال بيل المث ى س ة   – عل ٍف الديني ف الطوائ ن مختل ل األشخاص م م وجع سألة الحك اول م ن خالل تن  م

سياسية و                   سلطات ال ة يتحدثون عن تعاليم دينهم، فيما يتعلق بكيف ينبغي أن تحكم المجتمعات، وعن مسؤوليات ال . الدول
زاع يكون                        ة ن ك إذا وجد في بيئ زاع، وذل د تكون في قلب الن ي ق سائل الت ويمكن أن يكون هذا سبيًال لتناول بعض الم
ديني بحيث تتحدث                         اهم ال ة جسور التف بيًال إلقام ًضا أن يكون س ه يمكن أي ل إن ه، ب ى إثارت الحكم السيئ فيها قد أدى إل

اك                   الجماعات الدينية المختلفة عن معتقداتها     م يمكن أن يكون هن  وآذلك عن دينها نظرًا ألنه يتعلق بمسألة الحكم ومن ث
  .تفاهم ديني أآبر بين الجماعات الدينية
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   سوزان هايوارد-
ان            ين األدي د االشتراك في الحوار ب صعوبات عن شكيلة من ال ياء األساسية     .يمكن أن يواجه األشخاص ت م األش إن أه

ة      -الفعل من إيمانهم بالنسبة لألشخاص غير الواثقين ب    سائل الديني ر من الم  الذين لم يفكروا بتمعٍن في مواقفهم من الكثي
راد الجماعات األخرى         .  هو أنه من المحتمل أن يواجهوا تحديات     -والالهوتية   ة ولكن أف ٍة عدواني ذا بطريق ال أقصد ه

ه     ى      وآثي  .سوف يطرحون أسئلة عما يؤمن به األشخاص اآلخرون وعن سبب إيمانهم ب ذا عل ا يمكن أن ينطوي ه ًرا م
ك حول   ٌد علي ا أح ًا أن طرحه سبق مطلق م ي ة ل ئلة بطريق ك أس ة، وأن تطرح علي ك الطريق ديًا بتل ه تح أن تواج د ب تهدي

اك حيث يمكن أن             .عقيدتك ى هن ل المجيء إل دتهم قب ة في عقي شارآين ثابت دم الم لذا فإن من األهمية بمكان أن تكون ق
 Interfaith Youth مثل منظمة -أعرف المشارآين في العديد من األنشطة الشبابية  .ارآينتكون تجربة مضيئة للمش

Core" "    دخول في حوار                      -ومقرها في شيكاغو ة بال اتهم الديني راهقين راسخين في التزام  قد وجدوا أن العديد من الم
م         مع أشخاص يؤمنون بأشياء مختلفة على العكس مما خشي منه الكثير من آباء المشا              ه من المه رآين المراهقين، إال أن

  . أن تفهم عقيدتك أوًال
 

اك                         ز إلدراك أن هن ك ويمكن أن تهت سبة ل ديًا بالن ياء تح ثانًيا، يمكن أن يكون مجرد سماع ما يعتقده اآلخرون عن األش
ة   من جانب بعض الجما    .... هناك الكثير من التعصب الموجود بشأن       . أشخاص لديهم آراء مختلفة في العالم      عات الديني

ات                          ة وخالف ة والهوتي ة وأخالقي ات حقيقي اك خالف ات، إال أن هن اقم الخالف ى تف تجاه اآلخرين وهو ما يمكن أن يؤدي إل
ه     .تتعلق بالممارسة الدينية  إن ما يمكن أن يمثل تهديًدا حقًا هو أن تكتشف أن شخًصا يعيش بجوارك يمكن أن يكون لدي

ًضا            رأي مختلف تمامًا عن العالم أو ي       ديًا أي ل تح ا يمكن أن يمث ياء بمنظور مختلف وهو م إال أن إدراك . نظر إلى األش
وم األشخاص        .وجهات النظر المتنوعة داخل جماعتك الدينية يمكن أن يمثل تحدًيا أيًضا ر من األحوال، ال يق وفي آثي

ة طقوس       . في فئات معينة بإثارة أسئلة صعبة مع بعضهم بعضاً           م يقومون بمجرد تأدي ة    فه ة العادي تهم الديني هم وممارس
ان       .دون تحدي بعضهم بعًضا أو دون إثارة بعض المسائل األساسية األخالقية والالهوتية ر في حوار األدي ه َيكُث لذا فإن

خاص إلدراك          ًا لألش ًدا فعلي وال تهدي ن األح ٍر م ي آثي ل ف ن أن تمث ات ويمك ل الجماع ات داخ ذه االختالف شأ ه أن تن
   .ماعاتهم الخاصةاالختالفات داخل ج

   ديفيد سموك-
 

ًا                                 سلم تبع ان في جماعتك سواء في وقت الحرب أو ال ين األدي ا في العمل ب تتفاوت بعض التحديات التي تتم مواجهته
ه، ولكن               . لجماعتك الدينية  غير أن بعض التحديات العامة تظهر عندما يرغب فرد أو جماعة من األشخاص في القيام ب

ذا        .ة تلك الكنسية أو المسجد أو المعبدهناك عقبات داخل قياد دًما في ه دي عن المضي ق يجد القادة أنفسهم مكتوفي األي
ي      سل الهرم ة بالتسل رى المتعلق سائل األخ ض الم سبب بع د أن       .ب د يج بعض ق ي أن ال رى ف ديات األخ ل التح تتمث

سر . موضوعات حوار األديان مفتوحة أآثر مما ينبغي بحيث ال يمكن تسويتها         ل       وقد يف ازالت من قب ديم تن ه تق ى أن  عل
د            .المرء م ق وح حيث أنه دى مفت وقد يتردد بعض األفراد ألنهم يخاطرون بشكٍل أساسي في المشارآة في حواٍر في منت

ة     ر دقيق ال يبدون على دراية جيدة في بعض األوقات، آما أنهم يخاطرون في طرح معرفتهم على اآلخرين فقد تبدو غي
ا ينبغي      وقد يشعرون بالخجل من نهم آم ون دي م ال يعرف ا إذ أنه ك          . عدم دقته ون من خوض تل د يخجل إنهم ق م ف ومن ث

دون                              .المخاطرة ا خصوم أشداء في الحوار يعتق ديانات له ع ال ة أن جمي ان وهو حقيق وهناك تحٍد آخر أمام حوار األدي
ى                   ا عل أ أو ضالة    بتفرد ما لديهم وما يعرفونه وبأن جميع الديانات األخرى هي في األساس إم ذا     .  خط ذا فإنك تجد ه ل

 التفكير المتطرف أو مفسري المفكرين المتطرفين في آل ديانة حيث يقولون إن الحوار خاطئ في األساس ألنه تسوية
ر صحيحة            ى وإن آانت غي ة شخص آخر حت ا وديان ة شخص م ين ديان ك هي بعض       .وأنت إنما تسوي ب م فتل ومن ث

   .المعوقات التي تواجه حوار األديان
   قمر الهدى-
  
 
 "اآلخر"معرفة  :2 -2
  

 االستماع والفهم
ة    صلة          -بمجرد التعامل مع القضايا التمهيدي د اجتماعات منف ام المجموعات بعق إن  - وفي أغلب األحوال، بمجرد قي  ف

وار    دأ الح رة ويب ٍذ ألول م ي حينئ ات تلتق ة       .المجموع ى معرف دئي عل شكل مب وارات ب ز الح ود، ترآ و معه ا ه وآم
 ".آلخرا"
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شارآة وأوجه           .اآتشاف أوجه الشبه واالختالف    ان الم ين األدي شبه ب يمكن أن يكشف الحوار بشكل مثمر عن أوجه ال

سامهم  ى انق ؤدي إل ي ت ية الت تالف األساس م     .االخ ر عل ى غي احرة عل ة المتن ف الديني ون أعضاء الطوائ ا يك ا م وغالب
د يضع         وقد يكون  .بمكونات األديان المشترآة فيما بينهم    ا ق دًا، آم شترآة مفي ادات الم ذه االلتزامات واالعتق اآتشاف ه

ة            .األساس لحواٍر مثمر   ة الروحاني سالم وطبيع وم ال شاف مفه ى اآت اٍء عل شكل بن ومن الممكن أن يرآز حوار األديان ب
 .في األديان المشارآة

 
ق لبعضهم         يمكن للمشارآين قراءة النصوص المقدسة للتعلم و        .مشارآة النصوص المقدسة   م عمي ق فه المعرفة وتحقي

ان        ين                     .بعضًا، ومن ثم تعزيز العالقات بين األدي صية الموجودة ب وعي باالرتباطات الن اء ال ى بن ضًا عل ك أي ويعمل ذل
آما يزيد من فرص التشجيع على االرتباطات        ) الواضحة على وجه التحديد في الديانات اإلبراهيمية      (المعتقدات الدينية   

 .آذلك الهويةبين األديان و
  

  وجهات نظر
ان              ة لحوار األدي ة األهمي راد               . تعد معرفة اآلخر أحد المقومات بالغ ساعد مختلف األف تعلم ي ك هو أن ال سبب في ذل وال

م          ” :والمشارآين على أن ينفتحوا ويقولوا د عشنا معه ذه المجموعة األخرى من األشخاص، لق هؤالء األشخاص، وه
رون  ى ألف -لق و عل ا يرب ا لم ه عن المجموعة األخرى أو عن اآلخر مصدره اإلشاعات   - سنة   وربم ا نعرف  وآل م

ك   ى ذل ان        ".والقوالب النمطية والقصص المتوارثة من وسائل اإلعالم وما إل شترك في حوار األدي ه بمجرد أن ت إال أن
ا        -حيث يعد عنصر معرفة اآلخر جزًءا ال يتجزأ من الحوار             ة ذاته ك      - في العملي سيكون قول أ " ف ولي     س ة بت قوم بفاعلي

ى                             ى الجماعة األخرى واإلصغاء إل م باإلصغاء إل ا لكي أتعل أمر هذه المعلومات وتقييم ما أفهمه بالفعل وأآون منفحًت
الم     ا للع ى فهمه ة     ".أصواتها وعدم مقاطعتها وعدم محاولة التقليل من قيمة ما تقوله أو محاولة التغلب عل د معرف ذا تع ل

دًما في إجراء حواٍر            اآلخر في حوار األديان أ  ى المضي ق ان عل راد في بعض األحي ساعد األف مًرا بالغ األهمية ألنه ي
   .حقيقي

   قمر الهدى-
 

ه    ا ينبغي أن يقول سماع م ا ل ون منفتًح ين أن تك ك وب ك الخاصة ودين ان بقناعات ين اإليم وازن ب ًدا أن ت صعب ج ن ال م
ستطيع المرء أن      توجد أآثر .اآلخرون بشأن وجهات النظر شديدة االختالف دما ي ا عن راًء وإلهاًم  أنواع حوار األديان ث

ه  إال  .يحتك بالخالفات وأن يسمعها وأن تؤدي تلك الخالفات إلى تعميق فهمه لعقيدته حيث أنها تنير وتثري فهمه لعقيدت
تك بل تعززها وتوسع  أنه في الكثير من المواقف األخرى يمكنك التعلم من الديانات األخرى بطرق ال تمثل تهديًدا لديان      

ديانات، أن               .من نطاقها  ة في إحدى ال يمكن لطقوس التأمل الجديدة أو طقوس الصلوات الجديدة، التي قد ال تكون تقليدي
سلم                         ؤدي الم تنير وتثري الديانة األخرى ما أن يتم الكشف عنها لها، أو لمجرد أن يفهم المسيحيون أنه من المنتظر أن ي

ر صالة خمس م ي ال ومالحقيق ي الي د  . ات ف ا ق و م وم وه ي الي راٍت ف صالة خمس م سيحيين ال ن الم ر م ؤدي الكثي ال ي
ي صالتهم   ًا ف ر إخالص وا أآث ى أن يكون زهم عل م   . يحف ى أنه ه يعن صلوات ولكن س ال يؤدون نف م س ي أنه ذا ال يعن وه

   .تمثل تهديًدالذا فإنها يمكن أن تنير الطريق وتعززه دون أن . سيكونون أآثر التزاًما بأدائها بنشاط
 

ة والصراحة مع بعضهم بعضاً                     ي باألمان تعداٍد للتحل إجراء       .ومن الضروري أيًضا أن يكون الناس على اس د قمت ب لق
ان المسيحيون                          سعوديين وآ سلمين ال اء الم راليين ومجموعة من العلم سيحيين الليب حواٍر لألديان بين مجموعة من الم

نهم      ملتزمين بمحاولة إبداء التفاهم والتعا     ة بي وآانت  . طف لكونهم أضاعوا فرًصا للتحدث عن المسائل التي تحدث الفرق
ة          ة العربي هذه فرصة مثالية لترآيز االنتباه على بعض المسائل الهامة التي آانت تهم األميرآيين بشأن اإلسالم والمملك

ى إظه           ر عل ٍد آبي ى ح مموا إل سيحيين ص اعت ألن الم د ض رص ق ذه الف سعودية، إال أن ه اهم  ال اطف والتف ار التع
وا منفتحين وصرحاء ولطرح                 . للسعوديين الذين آانوا حاضرين    ستعدين ألن يكون لذا فإن على األشخاص أن يكونوا م

  .المسائل على الطاولة دون استهزاء أو نقد ولكن في الوقت نفسه دون تجنب الخوض فيها
   ديفيد سموك-
 

 أهمية اللغة واألسلوب البالغي
ضروري أن  ضمان  من ال اء الحوار، ل ستخدمة أثن ة الم اه اللغ ة من الحساسية تج ى درج وارات عل و الح ون منظم يك

 .تشجيعها لنوع االستماع والفهم الداخلين ضمن أهداف الحوار وأغراضه
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ادين         .تعتبر اللغة انعكاسا لما يدور في عقولنا وقلوبنا        ا حسنة وج ان ذوي نواي وحتى لو آان المشارآون في حوار األدي

ة                  ب شارآة الحواري ا يحد من الم شأن دينهم ومهتمين بمعرفة اآلخر، فإن األسلوب البالغي المستخدم في الحوار غالبًا م
ر أن الكلمات المستخدمة                       .الحقيقية ن اآلخر، غي ويأتي األشخاص عادة إلى حوار األديان حاملين أفضل النوايا لفهم دي

اج المنظمون       .علم واالنفتاح المتبادلينأثناء عملية الحوار تعجز غالبًا عن تحقيق الت   ة يحت وان بالغي وفيما يلي خمسة أل
 :إلى االنتباه إليها

 
ائق                   :االقتصارية )1 ى حق وي عل ن المرء يحت رة أن دي في سياق الحوار بين األديان، يعكس هذا األسلوب البالغي فك

ة األخر             د          .ىاقتصارية وأن اعتقاده الديني ال يمت بصلة إلى المعتقدات الديني ستخدم األسلوب االقتصاري عن وي
ة   ا منزل ى منه ا وأخرى أدن دات علي ين معتق ة ب ة المقارن ذا    .محاول ضمني له صريح أو ال ى المنطق ال اًء عل وبن

ة          د خاطئ ى عقائ شجع إذًا              .األسلوب، تقوم المعتقدات الدنيا عل صارية ال ت ة االقت اليب البالغي الحوارات ذات األس ف
   .ال تعمل على بناء الثقة لدى المشارآينعلى فتح مجال للتعلم و

  
ه     :الشمولية )2 يعكس هذا األسلوب البالغي طريقة التفكير المتمثلة في انفتاح المرء على الحوار مع اآلخر، واهتمام

ا                سائدة باعتباره ه هي ال ى أساس أن  معتقدات ة األخرى، ولكن عل دات الديني ات والمعتق ًا بالثقاف أن يكون محيط ب
نقص في                           .طلقةالحقيقة الم  واطن الضعف وال وا م دون أن يعرف م يري ة اآلخر ألنه شموليون في معرف ويرغب ال

ستخدموها ضده     ة             .ديانته لكي ي ون بوجود أي م ال يؤمن ول اآلخر، إال أنه سامح وقب دون زي الت ا يرت ًا م م غالب وه
  .دات الدينيةحقيقة جوهرية في المعتقدات األخرى مع أنهم يقّدرون الطرائق األخرى من المعتق

 
دات       :التوازي )3 ذه المعتق اه ه سامحًا تج  .يعترف أسلوب التوازي بحقائق المعتقدات الدينية األخرى ويبدي انفتاحًا وت

ة                    ا التاريخي دها ومبادئه فمن خالل الحوار، يؤآد هذا األسلوب البالغي وجهة النظر القائلة بأن لجميع األديان عقائ
ي ن  ه ف ة، وأن ا المتوازي ة   ونظرياته داتنا الديني ي معتق شترك ف ساني م الٍق إن د  ت اف يوج ة المط دين  .هاي إن المؤي

آما أنهم غير مهتمين بمحاولة التوفيق  للتوازي يحترمون المعتقدات األخرى ويحاولون عدم الحكم على اآلخرين،  
ان؛  ولكن يه         م من     بين المعتقدات المتعارضة أو تأآيد االستنتاجات الكلية المتعلقة بجميع األدي ق فهمه تمون بتعمي

ه أن يبحث              خالل عملية الحوار،   سلمًا صالحًا،  علي ًا أو م أي أنهم يعتقدون بأنه لكي يكون المرء مسيحيًا أو يهودي
 .عن الحكمة في معتقدات اآلخرين؛ فقد يكون اآلخر مصدرًا لإلثراء

 
ان        مشارآين وم " التبادلية"أو  " التداخل"يعد أنصار    :التداخل أو التبادلية   )4 ة حوار األدي  .فكرين متمرسين في عملي

ة،                     دات الديني ر للمعتق ًا أآب ه فهم يما   فهم يشارآون في الحوارات منذ زمن طويل وقد توصلوا إلى ما يعتبرون والس
انهم             ستقلة عن أدي داخل "وال ينظر أنصار       .اعتقادهم أن األديان األخرى ليست م ة "أو  " الت ان    " التبادلي ى األدي إل

داتهم أو                     األخرى على أنه   تمم بعض معتق ا ت ى أنه ا عل ا تتنافس إلثبات صحتها على معتقداتهم، وإنما ينظرون إليه
م               .تضيف إليها في بعض الحاالت     أن يفه سمح الحوار للمرء ب م، ي داخلي   "وبالنسبة له رابط ال دات    " الت ين المعتق ب

ذا األسلوب البالغي       وسوف يت   .بشكل صحيح، آما تساعد المعتقدات الدينية في إدراك المرء لذاته          دو ه حدث مؤي
ا         "عن تداخل مشترك، قائلين في األساس        دات بعضنا بعضًا آي نحقق ذواتن ى معتق ا بحاجة إل ذا    ".إنن ويهدف ه

 .األسلوب إلى بلوغ النمو الروحي لألعضاء، وصياغة حوار األديان آوسيلة لتنمية الدعم المتبادل
 
ة في حوار ا          :التعددية )5 ة                يفند أسلوب التعددي راف بتعددي ة ويحاول االعت دات الديني ع المعتق تبدادية جمي ان اس ألدي

دمها               ار صحيحة لتق دو     .الثقافات واألديان والعرقيات والقبائل والبالد واللغات؛ فكل جماعة لديها أفك د مؤي وال يري
ادل                 م المتب م         .التعددية إقناع أي من المجموعات وإنما يتمثل هدفهم في تشجيع الرغبة في الفه م بفه ل حلمه ويتمث

وبصفتهم مخلوقات عاقلة، يحتاج مؤيدو حوار األديان وجميع أنواع الحوارات           .آل شيء نظرًا لوضوح آل شيء     
اآلخرين         ة ب ى           .إلى تحقيق معرفة عاقلة وحب التوعي ة إل ادات الموجه د االنتق ة   "وتؤآ دي التعددي م    " مؤي ى أنه عل

ى           يقللون من تفرد المعتقدات الدينية، غير أن م        ؤيدي التعددية يرون أن الحوارات بحاجة إلى تحريك المشارآين إل
 5.ما وراء التفكير واالعتقاد والتصرف العقائدي
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ل     ي العم ر ف ي تظه ية الت ات واألوضاع األساس صور االتجاه اله ت ان الموضحة أع وار األدي ة لح وان البالغي إن األل
ًدا في                وال يعد هذا تقييمًا شامًال حيث أن المواج        .الحواري ر تعقي ا تكون أآث هات البشرية بين المجتمعات الدينية عادة م

ه           .الواقع مما نصفها به    ًرا ألن وسوف يستفيد المنظمون من معرفة اللون البالغي أثناء العمل في الحوار بين األديان نظ
ه    ى اتجاه ؤثر عل وار أو ي ه الح د يوج ا     .ق ين األدي وار ب و الح اج منظم ك، يحت ى ذل افة إل ى  وباإلض اه إل ى االنتب ن إل

 .ديناميكيات الجماعة واالستماع بشكل إيجابي إلى الحوار لكي يروا إلى أي اتجاه تأخذ اللغة الحوار بين األديان
  

  وجهات نظر
ارب           ق التق بيًال لتحقي د تكون              .يعد حوار األديان في األساس س ي ق ين الجماعات الت ساحٍة للجمع ب ق م يلة لخل ه الوس إن

ق                   منقسمة في بيئة     ى تحقي ؤدي إل نزاٍع لالشتراك بشكٍل حقيقي ومتعمق بطريقة ربما تكون تحويلية، وهو ما يمكن أن ي
صالحة سالم والم ديناميكيات     . ال صالح وال ط الم ست فق زاع لي دالع الن ي ان سبب ف ا يت راض أن م ذا افت ي صميم ه وف

سية وال             ة والنف ديناميكيات االجتماعي ًضا ال ين الجماعات             السياسية واالقتصادية ولكن أي اب ب اك ارتي ة حيث أن هن ثقافي
  .المختلفة يدفعهم إلى قطع اتصاالتهم مع بعضهم بعضًا

 
صلة وطرق عمل                           ة ومنظمات منف دارس مختلف ة م دى الجماعات المختلف لذا ففي بيئة الصراع طويل األمد، سيكون ل

صلة بحيث    رور الوقت   -منف ات مع بع     - مع م اء عالق امهم لبن ذا    .ضهم بعضًا تتضاءل الفرصة أم دما يحدث ه وعن
ه اسم               شويه اآلخر   "يصبح من األسهل تشويه صورة المجموعتين وهو ما ُيطَلق علي وعتين في        " ت ذي يجرد المجم وال

ة            اة المجموع صدق معان ضرورة أو ت رى بال ة وال ت ا الخاص ة معاناته رى المجموع ث ت سانية حي ن اإلن اس م األس
أن المجموعة األخرى       . األخرى دو " هي    إنه شعور ب سمح                  " الع ا ي ا المجتمع مم ي يواجهه اة الت ر المعان ي تثي وهي الت

شترآة    . للعنف بأن يصبح ممكًنا  ديك قصص م ويصبح من الممكن إنزال العنف باألعداء ألنهم هم األعداء وألنه ليس ل
   ".اآلخر"وألنهم في األساس يمثلون  .ومعاناة مشترآة

 
 - إذا آان هناك انقسام ديني يدفع الجماعتين إلى االنفصال         -لمحاولة خلق مساحة    وبناًء عليه، يعد حوار األديان وسيلًة       

ا الطرف اآلخر،                لجمعهم ولبدء سماع القصص من الطرف اآلخر           ي واجهه اة الت م المعان دء فه ذلك لب يس     وآ ك ل وذل
ي من المحتمل أن تكون ق                       ًضا الت دي       لصرف النظر عن معاناة جماعتك ولكن لفهم معاناة اآلخرين أي ى أي د وقعت عل

اك سبل يوجد                      .جماعتك وهذا يعد وسيلة لبناء العالقات بحيث تقل إمكانية القيام بالعنف في المستقبل، ومن ثّم تكون هن
ك العنف    .بالفعل من خاللها عالقات بين الجماعتين في حال أن يبرز النزاع بينهما إلى السطح  إن بمقدورهم معالجة ذل

لمية ة س اك قصص  .بطريق ك    فهن ع تل سلمي م اط ال دعم االرتب ث ت ا بحي ا وتعزيزه م إبرازه ردها وأخالق ت ن س يمك
   .إنها وسيلة للتصدي للعقبات والقوالب النمطية التي تتكاثر أثناء النزاع. الجماعة

   سوزان هايوارد-
 

ا      .دعنا نقول إن هناك نوعين من األديان والزعماء الدينيين ا في الع ان حولن وم إننا نراهم في آل مك أحدهما هو    .لم الي
ذه          يتبع ه ان س ا إذا آ ب من المرء قبوله اد ُيطَل ى االعتق ة عل ة القائم ادئ الديني ة من المب ة للغاي مجموعة محددة ومقنن

ا من                  .الطريقة سمح لن ذ ي ادئ هي في األساس نواف اريخ والمب دات والت ذه المعتق ع ه وهناك ديانة أخرى تقول بأن جمي
   .ميكية تغير الناس والمجتمعخاللها أن نلمح ونلمس دينا

   بول وي-
 
 إنماء التعاطف :3 -2
  

  التفاهم العاطفي
ا المشترك                       ًا أفضل لبعضها بعضًا ولتاريخه ى أن تحقق فهم ان عل ساعد جماعات اإليم يمكن للحوار بين األديان أن ي

ي         ومع اإلدراك الفعلي لجماعات اإليمان للمعتقدات الدينية الخاصة ب          .وتجاربها الدينية  ا أن تبن بعضها بعضًا، يمكن له
 .عالقات تنشد تنمية مصالحها المشترآة

 
سالم،               صنع ال ة ل صياغة روابط هام إنهم يقومون ب ة ببعضهم بعضًا، ف ة المختلف   ومع زيادة وعي أعضاء العقائد الديني

  .ة والتعاطف واالهتمامألن عملية صنع السالم القائمة على الدين في مجملها تعتمد على عالقات قوية مبنية على الثق
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ة   -آتب رايمون بانيكار القس الكاثوليكي من جنوب الهند والذي عمل بشكل مكثف في الحوارات الهندوسية                   الكاثوليكي
 : المسيحية، قائًال-والبوذية 

ي أو      إن التفاهم هو الهدف من وراء الحوار بين األديان، " اق آل ى اتف ن  وليس التغلب على اآلخر أو التوصل إل دي
م يتحدثون             .شامل الم، وجعله دات الع ين معتق والسبيل األمثل إلى ذلك هو سد ثغرات الجهل المتبادل وسوء الفهم ب

 6."ويصّرحون بآرائهم الخاصة بلغاتهم الخاصة
 

الم              ة الع آما أن الحوار يسمح للمرء بأن يسمع حكمة وجهات النظر الدينية والثقافية واالجتماعية األخرى ويكتسب رؤي
 .ويعمل هذا المنظور على إدراك رؤية اآلخر للعالم ومدى أهمية دينه في الشؤون اليومية .ببواطن األمور

 
ة         .بناء الثقة من خالل التعاطف    اء الثق امج لبن ة      .يجب أن يكون التعاطف هو جوهر أي برن ة حقيقي اء ثق وال يمكن بن

ل مجموعة يجب أن تقتنع بأن المجموعة األخرى تشعر بآالمها فك .دون االقتناع بإبداء التعاطف النابع من آال الجانبين   
ويمكن أن يتحقق هذا أحيانًا من خالل لعب دور يقوم فيه أعضاء من آل مجموعة بتوضيح آراء وآالم أعضاء          .بصدق

 .المجموعة األخرى
   

  وجهات نظر
عال، فضًال عن أنه في المقام األول يجعل الناس ُيَعد إنماء التعاطف هدًفا أسياسًيا وقناة في ذات الوقت لحوار األديان الف   

ان            .يتواجهون مع غيرهم من دين آخر سيحيين وآ سلمين والم ين الم ا وجمع ب ؤخًرا في نيجيري د م ؤتمٍر عق آنت في م
ا                         ارزين من نيجيري اء الب ة أحد الزعم ان  . هناك قس انجليكاني جلست إلى جواره على الغداء وآنا نجلس في مواجه آ

ة النصف                   آالهما من    سلمين قراب ة النصف والم سيحيين قراب ا عدد الم غ فيه ٍد يبل ين في بل ا محنك نيجيريا وآان آالهم
ى          "ودخلنا في مناقشٍة حول شيء دنيوي إلى حٍد ما وقال هذا القس االنجليكاني              . أيًضا رة األول ذه هي الم تعرفون أنه ه

سلمين          ". لمينالتي أشارك على اإلطالق في محادثٍة من أي نوع مع أحد المس            سانية ألحد الم وفجأة أخذ يرسم صورة إن
ا                     شخٍص م ا ل ذا ملهًم درك أن   -بطريقة لم يكن ليقدر أن يقوم بها من قبل على اإلطالق ويمكن أن يكون ه  لمجرد أن ي

ق ويحب            أي شخٍص من دين آخر يمر بالكثير من نفس األنشطة الروتينية اليومية ويساوره الكثير من نفس دواعي القل
ى المرض        ى أغراض        . عائلته ويهتم بأن يحيا حياًة آريمة وأن يتغلب عل ة إل ك واإلصغاء بعناي إال أن تجاوز نطاق ذل

ضالهم من أجل                          ى الجماعة األخرى وسماع ن ذين ينتمون إل الحياة األساسية والتطلعات البشرية العميقة لألشخاص ال
شترآة أنفسهم وعائالتهم ومجتمعاتهم وإضفاء طابع ذاتي عليه ب  . طريقة تعترف باآلدمية المشترآة وآذلك التطلعات الم

ان آأساٍس لتوسيع نطاق                                ه من حوار األدي ا نأمل في الخروج ب وهذا يمكن أن يكون تجربة قوية قابلًة للتحول وهو م
ر من التوجهات وااللتزامات ا            .التفاهم ه الكثي دتك لدي ي جل سان من بن ه إن ذآر أن شابهة  وعند نشوء النزاع، عليك بت لم

ر                    شترآان في الكثي ا ت والرغبات التي لديك، وأنكما قد تختلفان حول قضية سياسية بعينها إال أن آًال منكما إنسان وأنكم
   .مع وجود بعض الفروق

   ديفيد سموك-
 

ان      وار األدي ل ح شتمل عم ا ي ا م ان     –دائًم ين األدي ات ب سوية النزاع ان وت وار األدي غيرة   – أي ح اٍت ص ى أزم  عل
ا          لألشخ د جزًءا هاًم ا يع نهم وهو م اص المشارآين فيه وهذا ألنهم يواجهون ألول مرة أشخاصًا لديهم تصور مسبق ع

اٍم     .لذا فإن االشتراك في هذا العمل يعد تحدًيا آبيرًا بالنسبة لألشخاص الدينيين            .من تصورهم الديني للعالم    منذ بضعة أي
ه    -وعند إحدى النقاط قال لي شخص من الوفد  .ليمنفقط دخلت في مناقشة متعمقة للغاية مع وفٍد من ا      ا قلت ًرا ألن م  نظ

ة في           "-بشأن الفلسطينيين وبشأن أشياء أخرى حرك مشاعرهم       ى طاول ي سوف أجلس عل تعرف لم أفكر مطلقًا في أنن
ى أ       ".مواجهة يهودي  شير إل دًى  وشعر اآلخرون بشيء من الحرج من ذلك إال أنني اعتبرتها لحظة صادقة للغاية ت ي م

ضائنا           - في ظل وجود مثل تلك الحرب المعقدة في الشرق األوسط             –قد تغير هذا عالمه       فقط لمجرد الجلوس معي وق
ى                            .لحظة متعمقة من االجتماع    ا ترآز عل د ومن هو سيئ وأن يجعله ه عمن هو جي آان لزاًما عليه أن يعيد بناء فكرت

ى شخص و              ا عل دًال من ترآيزه ن آخر      قضايا وسياسات وبلدان ب ل في               .احد أو دي ذي يتمث دفنا ال ذا بالضبط هو ه وه
ه                        ساٍن آخر بأن يم إن ى تقي إضفاء الطابع البشري على اآلخر والترآيز على مسائل الصواب والخطأ بدًال من الترآيز عل

   .لذا فإن االرتباطات والعالقات دائًما ما تسبب األزمات .على صواب أو على خطأ
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ذا           يوجد اآلن أشخاص محافظون    دًما في ه  للغاية في تسوية النزاعات بين األديان وبعد ذلك هناك أشخاص يحرزون تق
أن              .العمل دون ب اك آخرون يعتق ان وهن ر من األدي ة في الكثي دون أن الحقيق ال، إن "هناك أشخاص في هذا العمل يعتق

ضل ق األف و الطري ي ه ذا العمل"طريق ي ه شارآون ف ون ي د رأيت أ .، وال يزال ذا فق انهم وهك ي إيم اء ف شخاصًا أقوي
م            ي عمله دمون ف ستمرون ويتق ضل وي سبيل األف و ال نهم ه ا أن دي اًدا مطلًق دون اعتق ة ويعتق اًء للغاي ون دوًرا بن يلعب

بعض األزمات              واجهتهم ل رغم من م ى ال ن ومن آخر                   .ويواصلون ذلك عل ى األخذ من دي دمون عل اك آخرون يق وهن
سهل   .ات والقيم الدينية وهو ما يحدث أيًضا      ويقومون بنوٍع من الجمع بين المعتقد      ا     .لذا فهو ليس بالعمل ال ا آم ه تقريًب إن

ذا العمل                             بعض في ه ل ويرحب بعضنا ب دما نتقاب سانية عن د لإلن وم روحي جدي صياغة مفه ام     .لو آنا نقوم ب وفي المق
ن معقًدا بالنسبة لجماعاتهم ألن  األول، أجد أنه يبعث على التحرر بالنسبة لألشخاص على المستوى الروحي إال أنه يكو             

اء  اعتهم" اآلخر"لق ًدا من جم ر تعقي ي موضٍع أآث ضعهم ف ة  .ي سويات النزاعات ألن مقابل ع ت ي جمي ذا صحيح ف وه
   .اآلخر تضعك في مجتمع جديد، آما آان من قبل، مجتمعًا جديدًا من صانعي السالم/العدو

   مارك جوبين-
  

  أساليب بناء التعاطف
   .التعاطف لبناء الفعالة األساليب من العديد بتطوير الوقت مرور مع نالمتمرسو قام
  

 وآالم آراء بتوضيح  مجموعة  آل  من  أعضاء  فيه يقوم دور لعب خالل من أحيانًا هذا يتحقق أن  ويمكن.لعب األدوار
  .األخرى المجموعة أعضاء

  
اريخ         يعتبر قضاء الوقت في مداواة اإلصابات الجماعية وال         .مشارآة القصص  ا أو استعراض الت فردية واالعتراف به

ًا رًا نافع ي        .أم ا يعط ة القصص مم ى رواي ة عل ان فعالي ين األدي وار ب ات الح ر عملي ن أآث ز بعض م صّب ترآي وين
 .المشارآين الفرصة لمشارآة معاناتهم والتأآد من أن الجانب اآلخر يأخذ  معاناتهم على محمل الجد

 
ى      - أثناء عمله في البوسنة وغيرها من دول البلقان -تيل على سبيل المثال، قام ديفيد س    وم عل ة تق ة فعال  بتأسيس منهجي

 .رواية القصص والسماح بمشارآة اآلالم والمخاوف بين المشارآين
 

م الناتجة             .إنماء عمليات الحداد المشترك    دمار والظل شاهد الموت وال يعد إنماء عمليات الحداد المشترك التي تحيط بم
 .حيث أنه يمكن أن يساعد على التسامح والمصالحة اع بين الجماعات المشارآة أمرًا نافعًا،عن الصر

 
وا عن                     ود اإلسرائيليين وأعرب سطينيين مع مجموعة من اليه سلمين الفل سيحيين والم فعندما تواصلت مجموعة من الم

ت والشعور بألم اليهود، مّثل هذا األمر        رغبتهم في القيام بزيارة مشترآة إلى معسكر أوشفيتز آوسيلة لتفهم الهولوآوس          
  .خطوة حاسمة تجاه المصالحة

 
  وجهات نظر

ان                      ة لحوار األدي اليب المنهجي وى األس دًا من أق ى األرجح واح ذا العمل         .يعد تبادل القصص الشخصية عل ا ه د رأين لق
وا بهما أثناء الحرب التي جرت في   مراًرا في البلقان حيث يقوم أحد المسلمين بسرد قصة عن األلم والمعاناة اللذين مر          

ا                ي قاسوا منه ال والجراح الت سمعوه            . البوسنة على أيدي الصرب على سبيل المث ذا وي ى ه وسوف يصغي الصرب إل
ربما للمرة األولى وربما لم يكونوا طرًفا في الهجمات أو الجراح التي عانى منها هذا الشخص، ولكن إلدراك أنه يمكن     

سلمين عن     .عاناة الناجمين عن تلك الهجمات لذلك الشخصتحويل حجم األلم والم ثم يقوم أحد الصرب بسرد قصته للم
سلمين         ياء                    . األلم والمعاناة اللذين مر بهما على أيدي الم ى أش نهم عل تح أعي سلمين ويف ا للم ذا يكون ملهًم إن ه دًدا ف ومج

لمسلم يقوم بسرد قصة الصربي ويقوم الصربي        ثم القيام في آثير من األحيان بعكس األدوار حيث تجعل ا          . خافية عنهم 
ى                         صديقها إل ة يمكن ت ا بطريق نهم ذآره بسرد قصة المسلم بحيث يتم بالفعل إضفاء طابع ذاتي على هذه القصص ويمك

ى              .حد أن يشعروا بما شعر به الجانب اآلخر ويستمر شعورهم بذلك           ا للصفح أو عل ذا أساًس ا يمكن أن يضع ه آثيًرا م
ي وقعت وآيف انتهت        األقل تعميق ا  م  . لتفاهم و إيجاد قدر من الفهم لمصدر الكراهية وآيف نبتت جذور المآسي الت ث

نيين في البوسنة                      شترآة آبوس اة م ستقبل وتجاوز الجراح وعيش حي . إجراء مناقشات حول آيفية العيش سوًيا في الم
   .ة يسمح بتعميق جذور السالمويمكن أن تكون هذه األشياء عوامل فعالة للغاية لتحقيق قدر من المصالح

   ديفيد سموك-
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ان        دا لحوار األدي امج مدروس جي ٍة وبرن ٍة منظم شارآة القصص ليست      .يتم مجدًدا تطبيق األساليب في بيئ اليب م فأس

ا نرغب     .مجرد مشارآة عشوائية للقصص، فالمرء ال يتشارك األشياء الشخصية بطريقة عشوائية ذا ولكنن قد يحدث ه
ا من العنف               .من مسألة موضوعية بعينها   في أن يكون ض    د عانت ا ق ان آلتاهم دينا مجموعت ان ل فعلى سبيل المثال، إذا آ

دان أخ أو أخت أو أحد                                 د فق ا يحدث عن شبه م شترآة ينبغي أن ت العرقي والديني، ربما في هذه اللحظة، فالقصص الم
ديك حين . أفراد األسرة ك    وأن تشبه ما يحدث عند فقدان طفلك أو أحد وال ع أن يحدث ذل ا ال تتوق ا يحدث     .م شبه م وأن ت

اة أحد األشخاص جسدًيا      .عندما ترى أحد األشخاص يفقد حياته رأي العين    زاع حي ساعد   .وأن تشبه ما يحدث عند انت ت
ك اللحظة                  وة المشاعر في تل ى ق سامع األشخاص إل ه م ى توجي ة عل هذه القصص المشترآة التي تكون بصيغة حواري

ذا الشخص        .عها وفي العودة بالذاآرة أيًضاالتي يتم استرجا ا ه ة يطرحه ا تجرب د اآلن ولكنه إنها لم تعد مجرد قصة بع
ا                    روا به ًضا أن تم نكم أي د م ي أري ا ولكنن . على الطاولة متسائًال، لقد مررت بهذه التجربة وأريد منكم أن تشارآوني فيه

فمن . تح أحد األشخاص تجربة خاصة ويشارك اآلخرين فيهايف .ومن ثم فإنها تكون جذابًة للغاية لكونها تجربًة مشترآة
  .ولحظة الرد هذه تعد لحظًة هامة .المتوقع أن ُيقاَبل ما أقوله وما أتمناه بالمشارآة في شيء آخر

   قمر الهدى-
  
 االعتراف بالمشكالت وأوجه القصور :4 -2
  

 تبادل االعتذار والصفح
تمعوا إلى أفراد المجموعات األخرى ويعترفوا بالمشكالت وأوجه القصور            من المفيد للغاية ألفراد آل مجموعة أن يس       

 .التي يواجهونها
 

ادل              رام المتب اهم واالحت ذا     .يمكن للتعبير عن التواضع ونقد الذات أن يكون لهما دور آبير في التعافي والتف د يتخذ ه وق
ة   ا، أو عن حقيق ذر عنه اءات الماضي وتعت ة بإس ل مجموع ه آ ر في كًال تق د ش انوا ق ضم متطرفين آ اتهم ت أن مجتمع

  .ارتكبوا أعمال عنف
 

ا في                         تم الكشف عنه وسيتضح هذا المبدأ ذو األهمية البالغة في دراسة حالتي آل من نيجيريا وغواتيماال والتي سوف ي
ا، وجه المشارآون المسيحيون            .الفصول التالية  و في نيجيري ة بالت ى   ففي أثناء عملية بناء السالم في والي اتهامات إل

م        ورد القادة المسلمون باالعتراف بأن جميع االتهامات آانت صحيحة،    .المسلمين صفح، ث وا ال ا وطلب ذروا عنه م اعت ث
سلمين              ذروا للم دهم واعت نقص عن واطن ال ونين       .اعترف القادة المسيحيون بم ذار والصفح مك إذًا يمكن أن يكون االعت

 .قويين للحوار بين األديان
 

راد من آال                     وعلى غرار ذ   د أن وجد األف ة إال بع لك، لم تصبح النجاحات الملموسة في اتفاق السالم في غواتيماال ممكن
 .الجانبين في داخلهم ما يدعوهم إلى االعتراف بمواطن النقص وطلب الصفح والعفو عن اآلخرين

  
  وجهات نظر

ه والتعاطف              ا تقول اح لم ى االنفت رار       من أقوى السبل لتشجيع الجانب اآلخر عل ذلك اإلق ه بالفعل وآ ه واإلصغاء إلي  مع
ي وقعت من جانبك أو من جانب جماعتك          ستطيع أحد    . بأوجه القصور الخاصة به هو أن تقر باإلخفاقات الت دما ي فعن

ًا    ول بوصفه مؤمن سودان أن يق مال ال ن ش وب   "األشخاص م ي جن سيحيين ف ين الم الم ب دفع باإلس ي ال د أفرطت ف لق
ة   لقد آنت فاقد اإلحساس، ي علي القيام بذلك،ما آان ينبغ السودان، آان ينبغي علي االعتراف بأن لديكم ديانتكم التقليدي

وسوف  ".وأن الكثير منكم مسيحيون وآان ينبغي علي قبول أنه يمكننا العيش مع اختالفنا في الدين وأنا أعتذر عن ذلك
ه             يؤدي هذا حتمًا إلى تفتيح مسامع الشخص الذي من جنوب السودان           ٍذ بقول ك عندئ ى ذل ان   " الذي غالًبا ما يرد عل ا آ م

ى       ينبغي علي أن أآون غاضًبا من المسلمين إلى هذا الحد،          سلمين إل ع الم ما آان ينبغي علي أن أآون متعصًبا ضد جمي
سلمين   هذا الحد، ع الم ي الق     .لقد اتخذت سلوك قلٍة من المتطرفين على أنه يمثل سلوك وتوجه جمي ان ينبغي عل ا آ ام  م ي

ذلك،  نكم      ب انبي وأطلب الصفح م ك تعصًبا من ج ان ذل د آ انبين      ".لق ق إصغاء آال الج ى تعمي ؤدي إل ة ت ذه طريق وه
  .وانفتاحهما على التفاهم الذي يتسم بالتعاطف والذي هو غاية في الفاعلية والثراء

   ديفيد سموك-
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ذار وا  ي االعت ل ف ذي يتمث ادل ال ذار المتب ون لالعت ي، يك ع خبرت ات من واق ى العالق ًا عل ًا جوهري أثيًرا تحولي صفح ت ل
ى                         . اإلنسانية تناًدا إل ه اس ام ب ى القي اس عل وفي الوقت نفسه، ال إآراه عليه ومن السهل للغاية جعله ضمن شيء تكره الن

ـ        . التعاليم الدينية  ر األسمى   "لذا فإنه تقريًبا أشبه ب ى االع                 " الخي ذا العمل وهو أن تصل إل سامي له ذار  وهو الهدف ال ت
دما ال               ه عن دفع إلي ه أو ال ان إثارت والصفح، إال أنه يكون في غاية الخطورة ألن الناس يمكن أن يحاولوا في بعض األحي

ه أم                       . يكونون على استعداد للقيام بذلك     ذر باسم مجموعت ذر هل يعت دما يعت ة أن الشخص عن ده حقيق آما يؤدي إلى تعقي
وإنه لمن   .رتي فإن هذا يكون عند حدوث الكثير من سوء التواصل الثقافيومن واقع خب باسم شعبه أم يعتذر عن نفسه؟    

األهمية بمكان، في رأي المتحيز، أن تقتصر عمليات االعتذار والصفح على فرد ودوره وأسفه على ما يمكن أن تكون           
ةً                   ى الصفح باسم المجموعة قاطب ضايقون      .قد قامت به جماعته ولكن ليس توقع الحصول عل اس يت شدة      فالن ك ب من ذل

ويجب عليك بالفعل أن تتحسس طريقك بحرص شديٍد في آل موقف فيما يتعلق باستعداد الناس أو عدم استعدادهم للقيام      
  . بذلك عندما يتعلق األمر بتقديم االعتذارات والصفح

   مارك جوبين-
  
 بناء العالقات :5 -2
  

 إشراك األفراد والمجتمعات
 .بناء العالقات بين األفراد المشارآين وبين مجتمعاتهميتمثل أحد األهداف الرئيسية في 

 
   .ويمكن خدمة هذا الهدف بالتعامل مع سوء الفهم وتحطيم القوالب النمطية لدى آل مجموعة تجاه المجموعة األخرى

 
ي                               ان الت ين األدي ا ب ر في ورش العمل فيم شكل مثي د تحقق ب ات ق اء العالق وع من بن ذا الن ام  والمثال على ذلك، أن ه  ق

دين والدبلوماسية       دولي لل ا المرآز ال ين  ) International Center for Religion and Diplomacy(بتنظيمه ب
 .المسلمين والهندوس في آشمير الممزقة بسبب الصراعات

 
سام                   سببة لالنق سائل الم ة بالم ة المتعلق تم        .يجب أن تنشد هذه العملية تحقيق إجماع أآبر حول الحقيق ا ي ادرًا م اق  ون االتف

 .الكلي على هذه المسائل، إال أن مساعدة المشارآين في التخلص من التفسيرات المتشددة يمكن أن يمثل إنجاًزا آبيرًا
 

سطينيين                       ين اإلسرائيليين والفل ا في مساعدة المعلم وفي مثال آخر، حافظت جمعية معلمي الشرق األوسط على فعاليته
 .ريقة ال تشكل إساءة للجانب اآلخرفي تدريس المسائل المسببة لالنقسام بط

  
  وجهات نظر

ى                        ؤدي إل اهم أفضل ي تتمثل النتيجة النهائية التي تأمل في بلوغها خالل جميع مراحل حوار األديان تقريًبا في تحقيق تف
ًا  من أن يعيشوا مع بعضهم بعض         – واألفراد في تلك الجماعتين      –المصالحة وإلى زيادة احتمالية أن تتمكن الجماعتان        

ة        . حياة أآثر إنتاجية وأآثر تعاوًنا وأقل إجهاًدا وأقل امتالًء بالنزاعات          إن بناء التعاطف واإلصغاء إلى القصص المتبادل
ام مجتمع                          دورها األساس لقي وفر ب ي ت ق المصالحة الت ى تحقي واالعتذار وتقديم الصفح جميعها خطوات في الطريق إل

   .يسود فيه السالم
   ديفيد سموك-
 

ديانات                      يمكن أ  دًا مع ال تح ج ن يكون من الصعب للغاية، في بعض األوقات، على األشخاص أن يقيموا عالقة بشكٍل منف
رة العنف المروع        سوف  . األخرى والسيما في السياقات التي يوجد فيها قدر آبير من إمكانية التعرض للخطر في غم

ذه           .رهاأعطيك مثاًال من ورشة عمل توليت قيادتها في سراييفو إبان حصا           آنا نطلب من األشخاص في ورشة العمل ه
ة   ط بالتحدث عن التجرب يس فق ذا ل ى ه سلمين عل ن الم ام م ات، وأجاب إم ع الجماع ي احتياجات جمي ا النظر ف بعينه
المروعة التي مر بها بنو جلدته حيث آان في مجتمٍع مثل سريبرينيتسا التي اآتسحتها القوات الصربية ولكن أيًضا عن                 

ه دواعي               آان غاضًبا من ذلك بكل تأآيد،     . المروعة ألبناء شعبه  التجارب   د أن ا يعتق في الوقت ذاته بدأ في اإلعراب عم
آانت بالفعل لحظة رائعة داخل ورشة العمل نفسها حيث تمكن األشخاص في                 .قلق واحتياجات السكان الصرب آذلك    

ر،         وعلى الرغم من ذلك، حدث أن      .الواقع من تناول مختلف االنقسامات     ذا األم سريب ه دو بت ا يب   قام شخص ما على م
اءه داخل المجتمع    . وانتهى به المطاف بنشره في إحدى الصحف في آرواتيا وليس حتى في البوسنة           ثم بلغ األمر رؤس
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ذلك        ِرَم بالفعل من بعض         . المسلم في البوسنة وقد لقي قدرًا آبيرًا من النقد الالذع نتيجة ل د ُح ه ق ع، بلغني أن  وفي الواق
المناصب المعينة داخل المجتمع المسلم بسبب حقيقة أنه أعرب عن أي نوٍع من الشرعية لدواعي قلق الشعب الصربي                  

   .واحتياجاته
 

هناك أيًضا الكثير من الحاالت األخرى التي يجب على المرء توخي الحذر الشديد فيها        .نعم، إنه مثال دراماتيكي للغاية    
ادة ورش   . باحتياجات األشخاص اآلخرين إذا آان من جماعة دينية معينة        من آيفية اقترابه من االعتراف       وفي مجال قي

وخي الحذر                . العمل، أعتقد أنه يلزم علينا توخي الحذر حيال ذلك         ة حول ت ة في األهمي ًا غاي وقد علمني هذا األمر درس
  .الشديد في مجال الصحافة ونوع التغطية التي ستتم ألي أنشطة آنت معنًيا بها

  يفيد ستيل د-
  
 
 معالجة قضايا العدل :6 -2
  

 اختبار عالقات جديدة
ى                   ؤدي إل د ت دل، والتي ق ة بالع سائل المتعلق اول الم ى تن ات إل اء العالق يجب أن يتجاوز الهدف طويل المدى للحوار بن

 .إثارة الصراع والمسائل الهيكلية التي أدت إلى تولد المظالم
 

ذه           .ديان مسائل تتعلق بالعدل  في آل مجتمع          وتكمن في أساس معظم الصراعات بين األ       اول ه ى تن اج الحوار إل ويحت
  .المسائل على أمل خلق آم أآبر من التفاهم المتبادل أو حتى الجهود المشترآة لتحقيق مجتمٍع أآثر إنصاًفا

 
س    سلمين ال اء الم ين العلم ي ب سالم األميرآ د ال ي معه د ف ذي انعق وار ال ان الح ال، آ بيل المث ى س ار فعل عوديين واألحب

سالم   ق بال ا يتعل سام فيم سببة لالنق سائل الم اول الم ات لتن اء العالق د بن ا بع ى م ال إل ي االنتق ة ف الغ الفعالي رآيين ب األمي
د                          . والعدل في الشرق األوسط    ت، وغادر آل جانب الحوار وق وٍة وآياسة في نفس الوق وقد قدم آال الجانبين أرائه بق
اه        .سبب الذي ألجله يتمسك الجانب اآلخر بوجهة نظره       تولد لديه شعور أعمق بال     دم تج بل لقد أحرز الجانبان بعض التق

 .االتفاق على بعض االستراتيجيات المشترآة لتحقيق السالم في الشرق األوسط
 

رانيين آا                         شفنا أن اإلي ران، اآت دينيين من إي اء ال د من الزعم نت  وعندما شارك معهد السالم األميرآي في استضافة وف
شات في سياق             ذه المناق د ه د عق لديهم رغبة أآثر في مناقشة المسائل المسببة لالنقسام بين الواليات المتحدة وإيران عن

 .ديني أو في مكان للعبادة، حتى وإن آان ذلك المكان مسيحيًا أو يهوديًا، أآثر من عقدها في سياق علمانٍي أو سياسٍي
 

وقد مثل   .من الضروري إيجاد طرق للتغلب على عدم التماثل في عالقات القوة          .تناول عدم التماثل في عالقات القوة     
سطينيين            .هذا األمر مشكلة بالغة في العديد من الحوارات        ين اإلسرائيليين والفل فعلى سبيل المثال، يميل حوار األديان ب

ة                        اآن يهودي د في أم ود اإلسرائيليون وأن يعق ه اليه يمن علي ه ويه سيحيين            إلى أن يبادر ب ر الم د ُينّف ذي ق وهو األمر ال
بًال للتغلب                    .والمسلمين الفلسطينيين  ذين وجدوا س سلمين ال ومن ناحية أخرى، فإن هناك قصصًا محفزة عن اليهود والم

  .على تباين القوى هذا والتفاعل آشرآاء متساوين في األديان
 

  وجهات نظر
ي       ضايا الت ال الق ة  يمكن أن يتناول حوار األديان الفع ق بالعدال سبب          .تتعل ه ب سودان، نجد أن ة في ال ى الحال دنا إل وإذا ع

ٍص                       ى وضع ن وعي بالحاجة إل د من ال اك مزي وب، أصبح هن التواصل بين المسلمين من الشمال والمسيحيين من الجن
 . والشمالدستورٍي يؤآد على حرية الدين أي حرية الممارسة الدينية، وهو ما يعد أمرًا جوهرًيا لتسوية قضية الجنوب

ا ينبغي، وأن                          ر مم شدة أآث دعم اإلسالم ب شمال ت ة في ال وب أن الحكوم شعر المسيحيون والمتمسكون بالتقاليد في الجن
تمكن المسيحيون من ممارسة                       هناك طرقًا يتم من خاللها انتهاك حقوق المسيحيين ألن بعض المسلمين ال يريدون أن ي

ع                      لذا فإن إحدى نتائج هذه الت     . دينهم بحرية  م التوقي ذي ت شامل ال سالم ال اق ال بادالت بين األديان هي وجود نص في اتف
ل أن                 ذي ُيؤَم دين ال ة ال عليه بين الشمال والجنوب ينص على حرية الدين ويعد بياًنا مستنيًرا وغاية في القوة حول حري

ز عل         . يوفر أساًسا لتحسين العالقات بين المجتمعين      ل     ومع ذلك فقد تمخض عن الحوار ترآي سألة خاصة سياسية ب ى م
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ين ين المجتمع ات ب ا لتحسين العالق ن تناوله تورية يمك ي   .ودس دم ف راز تق ا إلح وفر أساًس ل أن ي ذا ويؤم د حدث ه وق
  .المستقبل

   ديفيد سموك-
 

رز في الحوار                         ام تب آثيرًا ما سوف تجد في حوار األديان أن بعض ديناميكيات السلطة التي توجد في المجتمع بوجه ع
ى مجرد سلطة األعداد                      . نفسه لذا ففي حالة عدم وجود توازن في السلطة بالنسبة للسلطة السياسية أو االقتصادية أو حت

سطح في حوار                  ى ال رز إل ديناميكيات سوف تب ذه ال إن ه ة، ف أي األغلبية في مقابل األقلية داخل المجتمع بصورة عام
دي            . األديان ي ل ة أو الجماعة الت ة الحوار مصحوبًة          فقد تأتي جماعة األقلي ى طاول ل إل صادية أق ها سلطة سياسية أو اقت

ر من           . بدواعي القلق تلك وسوف تكون لديها حساسية خاصة لتلك الديناميكيات في الحوار            در آبي وخي ق لذا فإنه يلزم ت
ة الحوار             ى طاول ة عل ى من مراحل التخطيط لحوار األ             .الحذر لضمان التكافؤ بين الجماعات الملتف دءًا حت ان من    ب دي

ذلك ينبغي أن يكون     .حيث اختيار المشارآين وتحديد ما ستتم مناقشته وتحديد األهداف والنتائج المنشودة من الحوار         ف
عملية تشارك فيها آلتا الديانتين أو جميع الديانات، إذا آان هناك أآثر من ديانة، بحيث يكون هناك توازٌن للديناميكيات                   

د ترغب في      ثم بعدئٍذ أثناء الحوار نفسه       سقين فق تريد التأآد من تساوي وقت البث المعطى للجماعات المختلفة، أما المن
ا                   ة واحد منهم ين بحيث يكون من آل ديان سقين اثن ديانتين أو من أن يكون لديك إما منسق واحًد ال ينتمي إلى أي من ال

  .آطريقٍة لضمان تحقيق نوع من توازن السلطة أيضًا
   سوزان هايوارد-
 
 العمل المشترك :7 -2
  

 من الحوار إلى العمل الملموس
اء                    ة بن ه عملي ذي تكون في ى الحد ال ه وإل ل، إال أن ا فع تج عنه ان أن ين ة في حوار األدي ليس من الضروري لكل تجرب
ر ملموس عن المكاسب              اد تعبي اولوا إيج شارآين أن يح ى الم ود، يجب عل السالم هي الغرض المرجو من وراء الجه

 .ثناء معرفة اآلخر وإنماء التعاطف وبناء العالقات وتناول المسائل المتعلقة بالعدلالتي حققوها أ
 

ة،                       ل محاوالت تحسين الخدمات العام د مث ة األم ا    ينبغي أن تتناول الجهود المشترآة مشكالت المجتمع طويل ا أنه آم
 .ة لهيمكن أيضًا أن تشمل محاوالت التخفيف من آثار العنف، أو تناول األسباب الجذري

 
سلمين،                        ابر الم اء المساجد المتضررة ومق ادة بن والمثال على ذلك قد يكون يهود الشرق األوسط الذين يساعدون في إع

سياسي           ون في العنف ال ذين يقتل ود ال ى اليه ون عل ا       .والمسلمون الذين يحزن ين أن يجتمع ين ديني دما يمكن لمجتمع وعن
ترا           دل أو لالش ق بالع شترآة تتعل ة لتحسين                       لتبني أجندة م يلة فاعل د وس ذا األمر يع إن ه امج خدمي، ف ك في تنظيم برن

  .العالقات والتفاهم بين األديان، إضافة إلى تقديم منافع ملموسة لكل منهم
 

زاع                    ع الن ى مواق دخول إل ان لل ة األدي رق مختلف شكيل ف وعندما تتم صياغة الروابط العابرة للحدود بشكل فعال، يمكن ت
سال  صناع لل وتر آ ع       .موالت ى جمي ذهاب إل رق لل ك الف سوداني تل ديني ال ايش ال س التع م مجل ال، نظ بيل المث ى س فعل

وفي بالد أخرى تواجه توترات دينية، آانت هناك خطط لتنظيم           .المناطق المعرضة للنزاع في السودان آصناع للسالم      
وتر والعمل   فرق األديان لالشتراك في اإلنذار المبكر والذهاب لفترات قصيرة عند اندالع             الصراع وذلك لنزع فتيل الت

  .مع المجموعات المتصارعة على حل القضايا أو تحديد آليات غير عنفية لمعالجة تلك القضايا
 

  وجهات نظر
يمكن أن يتمخض عمل حوار األديان عن القيام بعمٍل مشترك وقد يتناول هذا العمل إحدى القضايا التي أدت إلى انقسام             

اول أن                  المجتمعين حيث يكو   ذا التن ن هناك شيء ما يقف حجر عثرة في طريق تحسين العالقات والمصالحة، ويمكن له
بالد،                       .يساعد على التغلب على الصعوبات     ذه ال ود في ه سيحيين واليه ر من الم ر والكثي ذمر الكثي ال، ت فعلى سبيل المث

اء الم      /والسيما بعد وقوع أحداث الحادي عشر من سبتمبر        ول، من أن الزعم دينوا     أيل دوا أو ي اجموا أو ينتق م يه سلمين ل
سلمين            ون من الم ا متطرف ام به ي ق ة األخرى الت ا أو الهجمات اإلرهابي ات       .الهجوم يومه م اإلدان ى علمه م تصل إل فل

الكثيرة التي تم توجيهها ولكن على الرغم من ذلك فإنني أعتقد أن الزعماء المسلمين قد اعترفوا، خالل هذه الحوارات،                 
 .ان يجب أن يكونوا أآثر انفتاًحا وأآثر وضوًحا وأآثر تنظيًما وسرعة في ردود أفعالهم التي تدين هذه األعمالبأنهم آ
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دما ال           سام أو عن سببة لالنق ولكن يمكن أيًضا أن يأتي العمل المشترك في المسائل التي ال يكون الدين فيها أحد النقاط الم
ة   لكن عندما تتشارك في أحد االلتزاماتتكون الجماعات في نزاٍع مع بعضها بعضًا، و سواء االشتراك في تقديم اإلغاث

سلمة                          سانية الم ستان حيث اتحدت المنظمات اإلن ذي ضرب باآ زال ال ة الزل رة في حال ة األخي وقد حدث هذا في اآلون
زال            ين تضررتا من جراء الزل و    . والمسيحية لتقديم اإلغاثة في باآستان وآشمير اللت د تمكن م فق ذا    ومن ث ا من خالل ه

   .العمل المشترك من توطيد عالقاتهم وتمكنوا من تحسينها من خالل التعاون في بذل الجهد
   ديفيد سموك-
 

نة ُو ي البوس دما آنت أعمل ف د أن وضعت الحرب جِّعن ه بع ة فعل ستطيع الجماعات الديني ا ت ّي بالفعل سؤال عم ه إل
ابلتهم    أذآر حتى أثناء الحرب آنت أبدأ بسؤال   . أوزارها ذين ق اديين ال ي آنت   –الزعماء الدينيين واألشخاص الع  ولكنن

ا هي أن               .  عما قاموا به   -أسأل الزعماء الدينيين على وجه الخصوص      ي حصلت عليه ة الت وأثناء الحرب، آانت اإلجاب
وتى،  ائز للم اموا جن و أن أق وه ه ر شيء فعل ي  أآث سًا ف ت ق ي شخصيًا آن ديد، ألنن ذهوٍل ش ا أصابني ب و م  إحدى وه

سيحيين        . الكنائس ولم تكن إقامة الجنائز هي أآثر ما قمت به        سلمين والم دين الم سؤال بعض رجال ال دأت ب وبعد ذلك ب
ة المصالحة                         " ى في عملي ا الخطوة األول ة الحداد والحزن باعتباره ا أو عملي ازة ذاته ى الجن آيف يمكنكم بدء النظر إل

تم    " وبناء السالم داخل بالدآم؟    يقعون في                     ألنه ما لم ي إنهم س ة، ف ة إيجابي كن األشخاص من التعامل مع حزنهم بطريق
اءة                     . دائرة من الظلم والثأر    ٍة بن ا بطريق ة وتغييره ذه العملي شكيل ه ساعدة في ت  .وآيف يمكنك آزعيم ديني البدء في الم

ام        أعتقد أن هذا مثال لنوع من الشيء الذي يمكن للزعماء ا           آيف يمكنك توظيف دينك للقيام بذلك؟      دء في القي دينيين الب ل
ة     . به بطريقة فعالة للغاية داخل جماعاتهم   ر أهمي ع يصبح أآث فيمكنهم الشروع في القيام به إبان الحرب إال أنه في الواق

  آيف يمكنك بالفعل المساعدة في تغيير عقلية األشخاص بحيث ال يقعون في دائرة من الضحايا والثأر؟ .بعدها
   ديفيد ستيل-
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  2ر الموجز في الفصل االختبا
 

  .2لقد أآملت جميع المواد الخاصة بالفصل 
  .واآلن حاول اإلجابة على هذا االختبار الموجز

  
  .....عند اختيار المشارآين لحوار األديان، ينبغي على المنظمين االستعانة بـ  -أ 

  
  .زعماء دينيين رفيعي المستوى في المقام األول حيث يشغلون مناصب في السلطة  -أ 

 
اء  -ب  ة          زعم ون بثق ًدا ويحظ روفين جي ون مع ث يكون ة حي ى رتب ى األدن ط إل ستوى المتوس ن الم ين م  ديني

  .مجتمعاتهم المحلية
 
  .أي أفراد داخل المجتمع الديني يكونوا قد تلقوا تدريًبا مسبًقا في تسوية النزاعات  -ج 

 
  .أي أفراد لهم تأثير داخل جماعاتهم الدينية ومنفتحين على الحوار مع اآلخرين  -د 

 
  في سياق العالقات بين األديان؟" التعددية" مما يلي يقدم الوصف األمثل لفكرة أي  -ب 

  
ي بعض   .1 ة أو ف ات متمم ا ديان ل أنه ذبها ب سة ينبغي ج ا مناِف ى أنه ديانات األخرى عل ى ال ا ال تنظر إل أنه

  .األحوال مكملة لبعض معتقداتها الخاصة
 

ل          أنها تفند استبداد جميع المعتقدات الدينية وتحاول اال        .2 ات والقبائ ان والعرقي ات واألدي عتراف بتعددية الثقاف
  .والبالد واللغات؛ فكل جماعة لديها ما تقدمه من رؤًى صحيحة

 
دات                        .3 ات والمعتق أن يكون ضمن الثقاف تم ب أنها تعكس عقلية أن المرء منفتح على الحوار مع اآلخر وأنه مه

  . باعتبارها الحقيقة المطلقةالدينية األخرى إال أن معتقداته هو ال تزال لها الغلبة
 

ديانات         .4 ه بال د صالت تربط ه ال توج تثنائية وأن ائق اس ى حق وي عل رء يحت ن الم رة أن دي س فك ا تعك أنه
  .األخرى

 
  .انظر الملحق للحصول على اإلجابات
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  الحوار بين األديان في نيجيريا :دراسة حالة :3
  

  مقدمة
غ عدد سكانها     تعد نيجيريا أآثر بلدان أفريقيا ازدحامًا بال    ر        140سكان حيث يبل ا واحدة من أوف ا أنه سمة، آم ون ن  ملي

راء       .بلدان القارة حًظا نظًرا لما ُوهِبت من موارد طبيعية ا من الفق وعلى الرغم من ذلك فإن غالبية السكان في نيجيري
  . آما أنها عانت عددًا من الصراعات الدامية في تاريخها الحديث

 
آما أن   .حيث يساهم التنوع الكبير في البالد في تفاقم الفقر والفساد  تعاقبة صعوبة تولي حكمها، ولقد ثبت لألنظمة الم

ة في    300بها ما يربو على  سيحيين        36 جماعة عرقي سلمين وم ين م ا ب ًا م ساوي تقريب سمين بالت ة، مق ويترآز    . والي
   .التقليدية األفريقية بشكٍل أساسي في الجنوبالسكان المسلمون في الشمال بينما يعيش المسيحيون وأتباع األديان 

 
  :وحول االنقسام الكبير بين المسيحيين والمسلمين في نيجيريا، يقول روبرت روبي وتيموثي صمويل شاه

 
سكان في                               ا معظم ال ي يختاره ة الت سية هو الطريق يس الجن دين ول ة أن ال سام في حقيق تتضح أهمية هذا االنق

سهم  ف بأنف ا للتعري هري      .نيجيري ي ش ة ف اة العام دين والحي و لل دى بي ا منت صائية أجراه ة استق ي دراس وف
من المسيحيين أن الدين أآثر أهمية بالنسبة لهم من هويتهم آأفارقة أو            % 76حزيران، ذآر   /أيار ويونيو /مايو

روا أن ال     نيجيريين أو أعضاء في إحدى الجماعات العرقية، ذين اعتب دين هو  بينما وصلت نسبة المسلمين ال
  1%.91العامل األآثر أهمية إلى 

 
  .ويجد النيجيريون، سواء أآانوا مسيحيين أو مسلمين، قوة آبيرة في تراثهم الديني والثقافي

  
  

  وجهات نظر
دين         ا في ال سيحيين    –تتمثل القوى المحرآة األساسية للنزاع في نيجيري سلمين والم ين الم وترات ب سم عدد    . أي الت وينق

دالع العنف            .مسيحيين% 50مسلمين و % 50يا إلى نحو    السكان في نيجير   وقد أدت االنقسامات الدينية في البالد إلى ان
 شخًصا مصرعهم في النزاع 13000 حتى وقتنا هذا لقي حوالي    1999وتشير إحصائيات إلى أنه منذ عام        .عدة مرات 

ا النيجر،        . المدني الذي اندلع في نيجيريا     ى ال     فهناك مشكلة في دلت ا      % 90رغم من أن نحو       إذ عل رادات نيجيري من إي
د                       ى األرجح، وق الخارجية من النفط الذي يتم إنتاجه في الدلتا، إال أن هذه المنطقة هي أشد المناطق فقًرا في نيجيريا عل
ا من           ال الخطف وغيره يٍض من أعم ى ف ة الماضية، إل سنوات القليل ي ال سياسي، ف صادي وال ك التهميش االقت أدى ذل

بالد                 أعمال الع  ارة المشاآل في ال وترات    . نف بما في ذلك التهديدات باالنفصال، وظل هذا بالفعل مصدًرا إلث وتعمل الت
ين   وتر ب اورة، والت ل الجماعات المتج ة من قب ة، واستخدام األراضي بطرق مختلف وارد الزراعي وارد والم سبب الم ب

  .الجماعات العرقية، على تحريك النزاعات المختلفة في نيجيريا
   دورينا بيكو-
 

اك  . تعد نيجيريا أآثر بلدان أفريقيا من حيث عدد السكان، آما أنها واحدة من أآثر البلدان تفجًرا وصعوبًة في الحكم               فهن
صادية         200ما يربو على   ة االقت افٍؤ من الناحي ة وعدم تك ة بالغ سامات عرقي ة وانق اك طرق    . جماعة بلغاٍت مختلف وهن

ة         .جيريآثيرة النقسام المجتمع الني    ى جماعات ديني ا إل سم نيجيري ا تنق سلمون       .آم ل الم ة يمث ة العملي % 50فمن الناحي
  . من السكان% 50والمسيحيون 

  
ا                سام في نيجيري ى االنق ؤدي إل ي ت ذه              .وهناك طائفة من النزاعات الت م تكن ه ا مضت، ل ين عاًم ى ثالث ذ عشرين إل من

رغم من وجود نفس                 ى ال دين عل ة                الصراعات تدور حول ال ا آانت تترآز حول العرقي ة، حيث أنه سامات الديني االنق
صادية             . والنزاعات االقتصادية والمنافسة   سة االقت وفي األعوام األخيرة التي تداخلت فيها هذه النزاعات العرقية والمناف

                                                 
منتدى بيو للدين والحياة ” االنقسام بين المسيحيين والمسلمين،: االنتخابات الرئاسية في نيجيريا" روبرت روبي وتيموثي صمويل شاه، 1
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ًة لألطراف المت  وًة معبئ ات ق ذه النزاعات وب ديل عن ه و الب دين ه ة، أصبح ال ات الديني ززة باالختالف ي مع عارضة ف
  . التنافس على الموارد أو السلطة السياسية

   ديفيد سموك-
 
  التوتر بين المسيحيين والمسلمين :3-1
  

  تاريخ عصيب
  .ظلت العالقات بين المسلمين والمسيحيين مشوبة بالتوتر في أغلب األحيان

 
واستمر هذا   .بعد يعرف باسم نيجيريافبحلول القرن الثامن، آان اإلسالم قد نجح في فتح شمال اإلقليم الذي أصبح فيما 

شمالية               اطق ال ة حيث خضعت المن دي لجماعة            -االتجاه في القرون الالحق د الموطن التقلي ي تع ة    الهوسا  الت  – العرقي
 خالفة، أسس الفوالنيون 1830وفي عام  . الذين أصروا على فرض نظاٍم اجتماعي إسالمٍي خالصالفوالنيينلسيطرة 

  .ر نظام سياسي واجتماعي وديني إسالمي عبر المناطق الشماليةسوآوتو وواصلوا نش
 

وبي،    ساحل الجن ر ال حيث جرى    وإذا آان اإلسالم قد جاء إلى نيجيريا من جهة الشمال، فإن المسيحية وصلت إليها عب
ذين خدموا جماعة                          اثوليكيين ال ساوسة الك ا من خالل الق رن الخامس عشر تقريًب  التجار   أول اتصال بالمسيحية في الق

ا   رن التاسع             .البرتغاليين على طول ساحل غرب أفريقي ا فقط في الق وب نيجيري أثير في جن دأت بالت سيحية ب ولكن الم
ا   المشيخية و المعمدانية و الميثودية و األنجليكانيةعشر، مع وصول البعثات التبشيرية الكاثوليكية و        القادمة من بريطاني

  .وأوروبا وأميرآا الشمالية
 

ة               وساهمت هذ  ائس اإلفريقي شاء الكن ة والصحية وإن ه البعثات التبشيرية في وقف تجارة الرقيق وتقديم الخدمات التعليمي
   .األصلية التي تطورت لتتحدى ارتباط المسيحية باإلمبريالية الثقافية والسياسية الغربية

ات         ستانتية ونجحت هذه الكنائس، باإلضافة إلى البعث شر      البروت ة، في ن ٍع في            والكاثوليكي شكٍل واس سيحية ب ة الم  الديان
والنيين     ا والف اطق الهوس ي من دًا ف دودًا ج ان مح ا آ شمالي، إال أن تأثيره زام األوسط ال وب والح اء الجن ف أرج مختل

  .المسلمة تاريخيًا
 

درالي     الشريعةفي خمسينات القرن العشرين، بدأت  انوني الفي ا داخل النظام الق ت،  ومع الو    . اإلسالمية تشق طريقه ق
يما                         سيحيين، والس ة الم ى عزل ا أدى إل أقرت اثنتا عشرة والية في الشمال بعًضا من أشكال الشريعة اإلسالمية، وهو م

سلم، عضًوا في       1986في عام   .الذين يعيشون في الشمال يم عسكري م م زع ة  ، أصبحت نيجيريا، في ظل حك منظم
ر من المسيح       المؤتمر اإلسالمي  ا زاد من غضب الكثي ام        .يين، وهو م ا ع ة أخرى، أعادت نيجيري  1992ومن ناحي

د من            . 1973عالقاتها الدبلوماسية الكاملة مع دولة إسرائيل، والتي آانت قد قطعت عام             ذه الخطوة بتأيي د حظيت ه وق
   .المسيحيين عموًما، ولكنها أغضبت العديد من المسلمين

 
امًال آخر      ا،وعليه، فإن الدين ليس هو المصدر الوحيد للتوتر في نيجيري د ع فاالفتقار إلى التنمية االقتصادية العادلة يع

شكل                           نفط ت رة من ال رادات آبي ى إي بالد رغم حصولها عل ة    % 95ال يستهان به في زعزعة االستقرار في ال من العمل
ة  ة واستخدام األراضي              .األجنبي ة والملكي ق بالعرقي سائل تتعل وتر م ين العوامل األخرى للت ا أن من ب ك   و  .آم مع ذل

ي      شكل دين ا ب ر عنه تم التعبي ا ي ًا م ه غالب ات، فإن ن أصول النزاع ر ع ن   .وبغض النظ شرات اآلالف م ي ع د لق وق
  . في أعمال عنف اندلعت بين المسيحيين والمسلمين2008 إلى 2002األشخاص في نيجيريا حتفهم في الفترة من 

 
  وجهات نظر

ٍد وطن   ى تح صل إل ل لت م تتطور بالفع وترات ل سيحيون   إن الت دما دخل الم سبعينات عن د ال ر عق ى أواخ سٍي حت ٍي رئي
ل  . والمسلمون في مناقشٍة حول محاولة إنشاء محكمة استئناف فيدرالية تستند إلى الشريعة اإلسالمية    وآانت الفكرة تتمث

اآم ا  ن المح ة م تئنافات المحال ي االس شريعة اإلسالمية لتنظر ف ى ال ستند إل ة ت ة فيدرالي شاء محكم ي إن ة ف ى درج ألدن
المية   صية اإلس سائل الشخ ة بالم ى       . والمعني المية عل شريعة اإلس ى ال ب أن تبق ه يج و أن سيحيين ه ف الم ان موق وآ

ى المستوى                ق عل سكان وأال تطب ة ال سلمون غالبي ا الم شكل فيه ي ي اطق الت ات أو المن وطني في الوالي المستوى دون ال
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ولى في البالد عندما دخل المسيحيون والمسلمون بالفعل في صراٍع     وآانت هذه هي نقطة النزاع الرئيسية األ      . الوطني
  . صريٍح على مسألة دينيٍة رمزيٍة غايًة في الحساسية

   روتيمي سوبيرو-
 

شريعة أم ال،              رار ال ات إق دور الوالي ان بمق الكثير من الخطوط العريضة للنزاع الديني الدائر في نيجيريا ينبع مما إذا آ
حيث أنه يشير إلى القانون القائم  يعد قانون الشريعة أحد جوانب التوتر الديني، .سيخضع للشريعةوآذلك في تحديد من 

ا يكون                 . على اإلسالم، إنه القانون الذي يستند إلى القرآن        ًا م انون، ولكن دائم ك الق وعادة ما يستثنى المسيحيون من ذل
ات         هناك توتر في المجتمعات والواليات التي تقر الشريعة بينما           ك الوالي الي،       .يعيش مسيحيون في تل وفي الوقت الح

ين                           36 والية من أصل       12هناك   اك ب سبب، في بعض الحاالت، في حدوث احتك ا ت شريعة مم انون ال ة أقرت ق  والي
ة       ا                .السكان المسيحيين والسكان المسلمين في الوالي ات في نيجيري سلطة الوالي ة ل اد ديني ضًا أبع اك أي ام،     .هن شكٍل ع وب

وب                 يمثل ا  سكان في الجن ة ال ل المسيحيون غالبي ة      . لمسلمون غالبية السكان في الشمال بينما يمث ات تاريخي اك اتفاق وهن
ا     . حول الحكم، أي ما إذا آان سيكون بيد الشمال المسلم أم بيد الجنوب المسيحي              وذلك النزاع اإلقليمي على الحكم هو م

  . ظهر في التوترات الدينية
   دورينا بيكو-
 
  فاوضات صنع السالم الدينيم :3-2
  

  اإلمام والقس
ر من                 ل والعنف في آثي وتر، ب شوبها الت ا ي ادة م ا ع على الرغم من أن العالقات بين المسلمين والمسيحيين في نيجيري
شار واألجزاء                            وا ن سالم في يل ين في وضع صيغة إلحالل ال سكان المحلي ام من ال األحيان، فقد ساهم قس إنجيلي وإم

   .بالداألخرى من ال
  

ام   .ويمكن رواية قصة القس جيمس وويو واإلمام محمد أشافا آنموذٍج لصنع السالم الديني  في  1992فقد تحاربا في ع
ه       جانبين متعارضين في صراٍع ديني، اء أعمام ين من أبن حيث فقد وويو ذراعه اليمني وفقد أشافا معلمه الروحي واثن

  .ي زونجون آاتاففي اشتباك وقع بين المسلمين والمسيحيين ف
 

سالم،      1995إال أنهما في عام  ى ال ز التوصل إل ا يجي ا م ان    فأسسا    أدرآا أنه يوجد في دينيهم ين األدي ز التوسط ب  مرآ
ان       ين األدي ز المصالحة ب اون لتعزي ا بالتع ام    .والتزم وان      1999وفي ع اب بعن أليف آت ام  ، اشترآا في ت  :القس واإلم

واردة في    ) Ibrash Publications ، 1999 :الجوس (التصدي للنزاع شرعية ال وصفا فيه تجاربهما وبينا األوامر ال
ا             . إلحالل السالمالقرآن والكتاب المقدس ة آادون ديني في مدين سالم ال ساعدان في إحالل ال ا ي ك الحين، وهم ومنذ ذل

   .المضطربة
  

حيث جمعا  هما ومهارتهما إلى يلوا نشار،، قام وويو وأشافا بنقل رسالت2004وبدعوة من حاآم والية بالتو في نوفمبر 
ان   .القادة الرئيسيين لمدة خمسة أيام من المشارآة والتفاوض وآان هذا الحدث هو المرة األولى التي تجتمع فيها الطائفت

  .وقد استخدم وويو وأشافا، اللذين لعبا دور المنسقين، مزيًجا من أساليب الوعظ وحل النزاعات .وجهًا لوجه
  

  ظروجهات ن
تعد قصة القس جيمس وويو واإلمام محمد أشافا بحق قصة منيرة وملهمة، وهما فردان تزعما حرآتيهما الشبابيتين في              

وعندما . آادونا في شمال نيجيريا حيث آان اإلمام زعيًما للشباب المسلمين والقس زعيًما للشباب المسيحيين اإلنجيليين              
وفقد جيمس ذراعه األيمن بسبب اإلصابة  ، تحاربا على جانبي الصراع،اندلعت الصراعات بين المسيحيين والمسلمين

ل في آيف اتضح                   .وقتل اثنان من أبناء عمومة اإلمام أشافا في هذا الصراع          زمن وتتمث دار ال ى م ة عل إنها قصة ملهم
ه                       ن سالم وأن ا عدم       لكٍل منهما فجأًة في نفس الوقت تقريًبا أن المسيحية هي دين سالم وأن اإلسالم هو دي  ينبغي عليهم

ة المطاف بتأسيس                    .االشتراك في حرٍب دينية ناهيك عن تولي قيادتها        ا في نهاي ا صديق مشترك و قام وقد جمع بينهم
ا اسم مرآز      ا عليه ة أطلق ين  الوساطة  منظم ا            ب ي عشر عاًم ا طوال العشرة أو االثن ا والتزم ره في آادون ان ومق األدي

   .الماضية بصنع السالم بين األديان
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ل            إن لهما دور فعال للغاية في صنع السالم في نيجيريا في المقام األول، إال أنهما ال يزاالن يسافران اآلن إلى أماآن مث
ى قصة           .سيراليون والسنغال وآينيا وينقالن منهجهما وقصتهما التي تبعث باإللهام         ام األول إل ويرجع تأثيرهما في المق

ين   حياتهما وآيف أنهما تحوال من مقاتل      د  . ين دينيين متطرفين أحدهما مسيحي واآلخر مسلم إلى صانعي سالم ديني وعن
رآن                   اب المقدس والق ٍل من الكت شهد بنصوص من آ ة القس المسيحي يست رؤيتهما يتفاعالن مع بعضهما بعضًا ورؤي

ك     واإلمام يستشهد من آٍل من القرآن والكتاب المقدس ورؤية آيف أنهما يعمالن سوًيا وبسالسة آصان               عي سالم، فإن ذل
ة     . يعد أمًرا ملهًما ألطراف النزاع  ين الجماعات الديني سالم ب ق ال ى    .فهما يضربان المثل على إمكانية تحقي باإلضافة إل

ى                         ا إل ة وجزئًي سوية النزاعات الغربي اهيم وممارسات ت ذلك، فإنهما قد وضعا أسلوًبا منهجًيا بعناية يستند جزئًيا إلى مف
سبل                       الممارسات النيجيري  ى ال شير إل ي ت ة الت شهاد بالنصوص الديني ديني واالست ة التقليدية، إال أنه مستقى من الوعظ ال

  . التي أمكن ويمكن للمسيحيين والمسلمين من خاللها أن يكونوا صانعي سالم
   ديفيد سموك-
 

ين                      ين مختلفت اعتين دينيت ين من جم ا قصة زعيم ى أنه اس عل د الن ا   . ُتفهم قصتهما عن ا زعيم د شارآا في         إنهم ا ق ن آان
السابق في نزاٍع خلف دماًرا جسيًما، واآلن يّتحدان مًعا في بلٍد يتعرض بشكٍل مستمر لتهديد النزاعات العرقية اإلقليمية               
ين                             ة المصالحة والتكيف ب شارة بالنجاح وقيم ة والب ى اإلمكاني ثًال عل ا م شكٍل م زعيمين ب ذين ال اد ه حيث يضرب اتح

ين        . قية والدينية مختلف االنقسامات العر   ين مختلفت اعتين دينيت ين من جم . ُتفهم قصتهما عند الناس على أنها قصة زعيم
 في ذلك الجزء من البالد – إنها تجربة سابقة من العنف والنزاع الذي اتسم بالمواجهة –فهذان شخصان قد مرا بتجربة      

 يعد مثاًال إلظهار إمكانية المصالحة والتكيف   فاتحادهما مًعا. الذي آان أيضًا عرضة ألن يدخل في نزاع عرقي وديني         
ان ين األدي ين مختلف  .ب ا صدى ب ارزان له ردان الب ذان الف ا ه ي انتهجه ة الت الة وأن الطريق ذه هي الرس د أن ه وأعتق

 . مواطني نيجيريا
   روتيمي سوبيرو-
 
  

  النزاعات في والية بالتو
و،         وقعت أسوأ أعمال العنف في البالد في يلوا نشار الواق ة بالت ة في والي ة المحلي ة للحكوم ندام التابع ة ش  عة في منطق

  .2004أيار من عام / شخص في شهر مايو1000ولقد أدى الصراع األخير بين المسيحيين والمسلمين إلى مقتل نحو 
 

سترن       انو وساوث إي ي آ د   .وأدت أعمال القتل في يلوا نشار إلى تأجيج األعمال االنتقامية في آل من واليت شر   وق م ن ت
و،   25000 ة بالت ي والي اد االضطرابات ف ن إلخم وات األم ود وق ن الجن سالم     م ؤتمر لل د م ة بعق اآم الوالي ام ح وق

   .تمخضت عنه توصيات لحل الصراعات غير أن المسلمين رفضوها
 

قيٌق وآما هو الحال في أنحاء أخرى من نيجيريا، فإن وصف هذه الصراعات بأنها صراعات بين مسيحيين ومسلمين د                 
سياسية           .إلى حد ما فقط سلطة ال ة الماشية وال تالك األراضي واستخدامها وتربي وتر األخرى ام  .فمن بين مصادر الت

ين           سكان المحلي ة وال ات العرقي ة الجماع ع هوي ة م ة الديني داخل الهوي ا تت ًرا م سيحيين   (وآثي ن الم اس م ي األس ) ف
سلمين    (والمهاجرين  ى ذ   ).في األساس من الم و يتمتعون          عالوة عل ة بالت سلمين في والي ة أن الم اك حقيق إن هن ك، ف ل

اطق األخرى        .بوضع اقتصادي أفضل من المسيحيين وهو ما يؤدي إلى حدوث صراع طبقي ا هو الحال في المن وآم
ستخدم لتحريض أحد                              ا ي ًرا م ه آثي زاع، فإن من نيجيريا، حتى عندما ال يكون الدين هو السبب األساسي في حدوث الن

  .بين أو آالهما على إحداث أعمال عنفالجان
 

  وجهات نظر
ولكنها تقع في الشمال أي في الجزء الشمالي من البالد ذي الغالبية  بالحقيقة، تتميز والية بالتو في أن غالبيتها مسيحية،

ا             و تع      . المسلمة، حيث يشكل المسلمون غالبية السكان في آل المنطقة الشمالية في نيجري ة بالت د أن والي ا   بي دًة مم د واح
ة                      ا الغالبي سكان المسيحيون فيه شكل ال ى الوسط والتي ي ة عل م فإنك تجد في           .يسمى بواليات األقليات أو القائم ومن ث

ة،             شكلون أقلي سلمين ي ة والم شكلون أغلبي ا حيث         والية بالتو أن السكان المسيحيين ي دًيا بالًغ ل تح ذي يمث وهو وضع ال
ة               وا –تمثل األغلبية اإلقليمية فيه      ة وطني ع أغلبي ة من           –لتي يمكن أن يطلق عليها البعض في الواق ذه الوالي ًة في ه  أقلي

  . وشعرت األغلبية المسيحية بشيء من القلق نظًرا لوجود هذه األقلية التي لها الغلبة إقليمًيا ووطنًيا. االتحاد
   روتيمي سوبيرو-
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سالم والتي شارك ف                صنع ال ة ل ر درامي ز                 ربما تكون الحالة األآث ا دوًرا صغيًرا في تعزي ُت أن ام، ولعب ا القس واإلم يه
ار   /وفي مايو . عملهما، هي تلك التي آانت في يلوا نشار في والية بالتو           ل حوالي      2004أي ذا       1000، قت  شخًصا في ه

د               .المجتمع الصغير  ى ي سلمين عل ى الم حيث قتل المسيحيون المسلمين وقتل المسلمون المسيحيين، وللحق آان عدد قتل
ي                  . المسيحيين أآثر  بالد، ولكن م من خارج ال ضًا من ه ه أي م يفهم ا ل ه آم ولم يفهم الناس السبب الذي يدور النزاع حول

ائًال   ام والقس ق ن اإلم ت م ار واقترب ي األخب ه ف رأت عن ي صنع  "ق دماتكما آوسطاء ف ذهبان وتعرضان خ اذا ال ت لم
و ل           " السالم؟ ة بالت اآم والي ذل                      وقد فعال ذلك، حيث راجعا ح د ب سه ق ان هو نف راض، وآ ه أي اعت ان لدي ا إذا آ ة م رؤي

ر                           ون أآث م يكون أن يحاول آخرون لعله ان سعيًدا ب د آ م فق ه، ومن ث ًا ل م يكن حليف جهًدا لصنع السالم غير أن النجاح ل
ضايا األ         . نجاًحا ي   وهكذا قدمنا الدعم المادي، وبدءا العمل وقاما بإجراء بحٍث استغرق شهرين حول خلفية الق ساسية الت

ة     ي اآلون اك ف ى هن وا إل سلمين انتقل ع وأن الم ي المجتم سكان األصليين ف م ال انوا ه سيحيين آ ي أن الم ل ف ت تتمث آان
وا رجال                  .األخيرة ى أن يكون آان المسلمون أفضل حاًال من الناحية االقتصادية حيث اتجهوا إلى االشتغال بالتجارة وإل
وا إل       .أعمال سلمين                       أما المسيحيون فقد اتجه م يكن للم سي ول زعيم الرئي ار ال م من يخت انوا ه ى االشتغال بالزراعة وآ

اء                .وآان هذا مصدًرا آخر للتوتر     .زعيم بذلك الحجم   ان يجب بن ا إذا آ وآانت هناك تساؤالت تتعلق باألسواق وحول م
   .وآانت هناك طائفة وافية من القضايا. مسجد في السوق أو في مكان منفصل عن السوق

  فيد سموك دي-
  

  مبادئ الحوار بين األديان
زة الناتجة                          شار بخصائصه الممي وا ن بينما يحتفظ عمل القس وويو واإلمام أشافا مع جماعات مثل تلك الموجودة في يل

  .عن سنوات الخبرة، فإنه يظهر الكثير من مبادئ الحوار بين األديان التي تناولناها بالنقاش في الفصل السابق
 

اءات منف د لق سيحيين     .ردةعق شارآين الم ع الم راد م ى انف ا عل ث التقي ة حي اًال للغاي لوًبا فع افا أس و وأش وضع ووي
ر            .والمسلمين قبل جمعهم ببعضهم بعضًا ة أآث ى التحدث بطريق ادرين عل ردة يكون المشارآون ق سات المنف وفي الجل

ادًة     وبعد أن ينفس المشارآو .تحرًرا دون أن يؤدي ذلك إلى تجريح الطرف اآلخر إنهم ع شاعر، ف ن عما بداخلهم من م
  .إليه.ما يكونون مهيئين بشكل أفضل لالستماع إلى الطرف اآلخر بدًال من توجيه االتهامات

 
في بعض الحاالت، يتجنب منسقو الحوار بين األديان الخوض في التاريخ نظًرا ألنه يمكن أن يكون   ".اآلخر"معرفة 

   آان صحيحًا في حالة القس واإلمام،عامًال مسبًبا للفرقة، ولكن العكس
 

دآتور                   ا، ال يس لنيجيري ه ألول رئ و في خطاب دو بيل سيد أحم ا، ال شمال نيجيري يس وزراء ل ه أول رئ ويستشهدان بما قال
  :نامدي أزيكيوي، على النحو التالي

 
ا      .دعونا ننسى خالفاتنا تفهم خالفاتن ا ن ا بن شمال،       .ال، بل هي اء ال سلم من أبن ا م اء    وأن   أن ت مسيحي من أبن

  2.يمكننا بناء وحدة بالدنا من خالل تفهم خالفاتنا  .الشرق
 

شارآين                       افا من الم و وأش ألجل وضع هذه الخالفات بشكٍل دقيق في إطاٍر صريح ومشترك من التصورات، يطلب ووي
ة    ثم يعرضان وج  .من الجماعات الدينية التعبير عن تصورات آل جماعة دينية عن الجماعة األخرى هات نظر مخالف

   :ويخلصان إلى القول بأن  .آي يدحضا القوالب النمطية السلبية
 

دين الواحد                     اء ال ين أبن د من النزاعات ب وع العدي باًبا مباشرة لوق ظلت الكثير من هذه التصورات الخاطئة أس
   3.البشريوبين األديان بعضها بعضًا وأدت إلى اندالع حروب مدمرة آادت تهدد الوجود 

 
رآن            .رآة النصوص المقدسةمشا شهاد القس المتكرر بنصوص من الق ة هي است ذه العملي السمة األآثر بروًزا في ه

  .الكتاب المقدسوآذلك إشارات اإلمام إلى 
 

                                                 
  .13، )1999مطبعة إبراش، : الجوس، نيجيريا (التصدي للنزاع: القس واإلمام محمد نورين أشافا وجيمس موفيل ويو، 2
  .13، )1999مطبعة إبراش، : الجوس، نيجيريا (التصدي للنزاع: القس واإلمام محمد نورين أشافا وجيمس موفيل ويو، 3
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سية      " اآلخر"ويصر وويو وأشافا العزم على التصدي للتصورات الخاطئة للطرف الديني            بالرجوع إلى المصادر الرئي
اب    ان وهي الكت د     لألدي ي التأآي ل ف ا يتمث ة وأن جوهرهم شابه مذهل ا أوجه ت شفان أن فيهم رآن، حيث يكت دس والق المق

سالم الواحد    دل وال د          .األساسي على الهيمنة المطلقة إلله الع راث المشترك عن شان في ورش العمل عناصر الت ويناق
  .المسيحيين والمسلمين واليهود

 
  االعتذار والصفح :3-3
  

  لمتبادلالتعاطف والتفاهم ا
   .يبرز العمل الذي يقوم به وويو وأشافا أهمية وقوة االعتذار والصفح في الحوار بين األديان

 
ة،    ى المواجه زع إل سائل            آان الجو في البداية مشوبًا بالتوتر وين ى الم ان عل ث، اتفق الجانب وم الثال ة الي ولكن مع نهاي

سائل،       وفي اليوم الرابع   .الجوهرية التي أججت أعمال القتل ذه الم سألة من ه اقش المشارآون آل م سألة    ن وآانت الم
ادة                     د والق األولى هي شكوى المسيحيين من أن المسلمين الذين هاجروا إلى المنطقة من شمال نيجيريا لم يحترموا التقالي

   .ولتأييد هذا الزعم، وجه المسيحيون اتهامات محددة .المحليين
 

ى االت     سلمين عل ادة الم ر الق والً          ورد آبي م يكن مقب سلمين ل ى أن سلوك الم ى صحتها وعل ة عل دم    .هامات بالموافق م ق ث
سيحيين        .المسلمون االعتذار إلى المسيحيين وطلبوا منهم الصفح ع الم ر المتوق رد غي ذا ال د أذهل ه وا في     وق ذين طلب ال

   . الجانبينوانهمرت الدموع من آال .المقابل الصفح من المسلمين عما قاموا به من سلوك غير مقبول
  

  وجهات نظر
ة، اجتمع المسيحيون       .وذهب القس واإلمام إلى نشار وذهبت معهما وقضينا أسبوًعا من العمل مع الجماعتين             في البداي
ام              ة اإلم سلمون تحت رعاي ذلك فعل الم ة القس، وآ ومين تحت رعاي دة ي وا مع بعضهم      . على حدة لم ك اجتمع د ذل بع

سوية        .ت إلى االنفصال وتسببت في اندالع النزاعوحددوا القضايا األساسية التي أد   ة ت ى آيفي ز عل ان الترآي ك آ بعد ذل
رام          .آانت هناك سبع مسائل لدى آل جانب .هذه المسائل  ي حددها المسيحيون هي عدم احت ى الت سألة األول وآانت الم

شباب الم                        ل بعض ال يارته للرمي بالحجارة من قب دما حاول     الزعيم الذي آان مسيحًيا، حيث تعرضت س سلمين، وعن
ى                         .التحدث واجهوه بالصياح   تهم إل ي دفع ان أحد األسباب الت ذي آ ذا األمر ال ة من ه وقد شعر المسيحيون بإساءٍة بالغ

يم               .القتال ضد المسلمين   م نهض زع ا، ث م جمعًي ومن ثمَّ فقد استمروا في عرض شكواهم وآم آان ذلك مسيًئا بالنسبة له
ياء        . أنتم محقون في ذلك من غير ريب      "مت طويل   الطائفة المسلمة وقال بعد ص     ك األش ا آل تل ان ينبغي أال      .لقد فعلن آ

ه                ."سنعمل جادين على أال نعاود القيام بذلك       .إننا نعتذر  .نفعلها ائًال ل سلٍم ق اٍب م يٍم ش ى زع هل آنت ممن      "ثم التفت إل
زعيم   آنت واحدًا م   .نعم آنت "فرد قائًال   " شارآوا في بعض من هذه النشاطات؟      يارة ال ى س  من قاموا بإلقاء الحجارة عل

  ."سوف أعمل مع الشباب لضمان أال يحدث ذلك مرة ثانية. ولن أفعل ذلك مرًة أخرى
 

م                    وقد أصيب المسيحيون بالذهول من هذا وأخذتهم الدهشة من هذه االعترافات بالقصور وتقديم االعتذارات إلى حد أنه
ا      قاموا بدورهم باالعتذار عن أوجه القص         ي ارتكبوه سائل              . ور واألخطاء الت ع الم ى جمي ا إل دموع وتحولن م ُذرِفت ال ث

اق                         ى اتف م التوصل إل سائل أو ت سوية الم األخرى التي حددها آل جانب وعلى مدار األيام الثالثة التالية، إما أن جرت ت
ا           . أو على األقل إلى طريقة لتسوية المسألة المعنية        اق، آ ذا االتف ى ه ع عل د التوقي شاور مع           وبع اك شهران من الت ن هن
ذي دام طوال                 .نطاٍق أوسع من المجتمع لضمان إشراك الجميع       ذا وال سالم ه ثم ُعِقَد احتفال آبير بمناسبة إقرار اتفاق ال

شابه                           زاع م ا ن ي يوجد به و الت ة بالت السنوات الثالث الماضية وآان بمثابة مثال تحتذي به الجماعات األخرى في والي
  .ن نزاًعا دموًياوآثيًرا ما يكو

   ديفيد سموك-
 

والسبب في . لعمل الذي قام به القس واإلمام مطابق لظروف نيجيريا، ولم يكن مرغوبًا فقط بل قابل لإلنجاز أيضًااآان 
يتكبدون خسارة               م س ذلك هو أنه ما من شخص يريد أن يحدث انقسامًا في البالد حيث يدرك المسلمون والمسيحيون أنه

ه أو م رة من صالآبي ين   .ن أي انف ن التكيف ب ل م اليم تجع ادئ وتع ى مب ل عل ديانتين بالفع ا ال شتمل آلت ك، ت وق ذل وف
ا ًرا ممكًن ديانات أم ايش   . ال سامح والتع ى الت دعوان إل تغالل وت دينان العنف واالضطهاد واالس ديانتين ت ا ال ا أن آلت آم

ر أنك       يوضح مثال يوروبا في نيجيريا، وهي جماعة تنقسم بالتس       .الدينيين سيحية، غي ديانتين اإلسالمية والم ى ال اوي إل
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يس                         ان ل ين األدي ايش ب ك التع تجد هناك مستويات مثيرة لإلعجاب من التعايش بين األديان، ليدل بالفعل على أن مثل ذل
  . مجرد أمر مرغوٍب فيه فحسب بل أيضًا يمكن إنجازه تمامًا

   روتيمي سوبيرو-
 
 

  العمل المشترك
سوية تكون                    في اليوم األخير،   اد ت ة إليج ى عملي سوية أو عل ى ت اق عل ا باالتف ة، إم  تناول الجانبان جميع المسائل المتبقي

  .مقبولة بشكٍل نهائي من آال الجانبين
   :وقاموا بوضع مسودة لبيان سالم توزع فيما بعد على أعضاء الجماعتين ونقتطف منه ما يلي

 
  بيان السالم

لو المسلمين والمسيحيين من قوميات عرقية مختلفة في منطقة شيندام التابعة للحكومة     نحن ممث . بسم اهللا الرحمن الرحيم   
اء                       ا بإنه ر بالتزامن ا، نق سالم الحقيقي في مجتمعن ا للصالة من أجل إحالل ال ا هن د اجتمعن و، وق المحلية في والية بالت

  .العنف وإراقة الدماء اللذين يجردانا من الحق في الحياة والكرامة
 

ندام     :ةالقياد  -أ  اآم ش اي ح ونج جوم  .نقر نحن ممثلو هذا المجتمع بموجب هذا بسلطة وحكم صاحب السمو الملكي ل
 .وندين استخدام أي شخص داخل هذا المجتمع ألسماء تنتقص من قدر الحاآم األعلى

 
تم          ب وأن ي ذا اللق ي به سمو الملك احب ال ندام ص اآم ش اي ح ونج جوم ب ل ان أن يخاط ذا البي ب ه رر بموج ونق

افر داخل      .االعتراف به واحترامه بهذه الصفة ونقر بأن عدم وجود قيادة مرآزية في يلوا قد ساهم في إحداث التن
صدد          .مجتمعها ذا ال ة في ه اذ خطوات عاجل دي التخ ندام التقلي آما نقرر أن تحال مسألة رئاسة يلوا إلى مجلس ش

   .دون اإلخالل بطرائق الحكم المتعارف عليها والمعتمدة
 

ائس أو أضرحة            :دينال  -ب  ساجد أو آن ادة سواء أآانت م ة دور العب ا بقدسية آاف ا واعتقادن ذا إيمانن  .نؤآد بموجب ه
ار المشاعر           ارة وإظه اع عن إث ع باالمتن وندين بشدة تدنيس آافة دور العبادة وأعمال القتل باسم اهللا ونناشد الجمي

 .أو استثارة هذه العواطف لمآرب أنانية/الدينية و
 

ة                               وإننا رام والثق روح من االحت ه ب ايش في ستقبلية من التع ة والم ال الحالي اخ يمكن األجي ق من ى خل زم عل  نعقد الع
   .المتبادلة للفرد تجاه اآلخر

 
   .ونتعهد بتربية صغارنا على اعتناق ثقافة احترام هذه القيم

 
  .ٍل سلبي في الحياة اليوميةوندين بشدة تطبيقهما بشك .نقر بالتنوع العرقي والقبلي في مجتمعنا :العرقية  -ج 

 
الين االقتصادي                    آما نصمم على أن يكون تنوعنا العرقي والقبلي مصدًرا لوحدتنا وقوتنا، وموردًا للتنمية في المج

   .واالجتماعي
  .نقر بوجود استخدام أسماء تنتقص من قدر اآلخرين في الماضي :االستفزاز  -د 

 
 
 

   . بعضًاوندين بشدة استخدام هذه األسماء مع بعضنا
 

ين   سلوك المه ا نصمم    .ونعقد العزم على إبداء االحترام الجماعي والثقة المتبادلة ونناشد الجميع االمتناع عن ال آم
ل                     در المرء مث على إبداء االحترام الجماعي والثقة المتبادلة ونناشد الجميع االمتناع عن استخدام أسماء تحط من ق

وا ي’، ‘جاب نهات’، ‘فاالك موت’،  ‘أرنا’ انج ’، ‘ل ة أو متضررة        ...‘جامب ا الجماعات معني خ، والتي تنظر إليه ال
  .على أنها تنتقص من قدرها
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ونعقد العزم على االمتناع عن استخدام وسائل اإلعالم في التشهير أو إعطاء معلومات غير صحيحة ومضللة عن           

  .التي تنشرهاونناشد وسائل اإلعالم التحقق والتحلي بالتوازن في المعلومات  .مجتمعنا
 

سياسيين     :التخويف  -ه  ة واستغالل ال نقر وندين السلوك الجامح لشبابنا، والذي يرجع إلى ارتفاع معدل األمية والبطال
ع، التوحد         .للشباب آسفاحين وجالدين ين وسياسيين في المجتم اء ديني ونناشد جميع أصحاب المصلحة، من زعم

 .لتوجيه هذا األمر في االتجاه المعاآس
 

ى                    آما ن  ي إل ى سوق في يمين ل المساآن إل شار وتحوي وا ن ة في يل سألة استخدام األسواق الموازي قرر أن تحال م
  .مجلس الحكومة المحلية

 
ى استخدامات أخرى          :الظلم  -و  ى أسواق وإل ادة إل ة ودور العب اآن اإلقام ل أم ك،     .نقر وندين تحوي د مالحظة ذل وبع

  .ألماآن لمالكيها الشرعييننناشد األطراف المعنية باسم اهللا إخالء هذه ا
 

ا  -ز  شردون داخلًي ودون/ األشخاص الم ون   :األشخاص المفق ا ال يزال ا وأخواتن ن إخوانن ًضا م ق أن بع نالحظ بقل
أهيلهم    .مشردين بعد جالئهم عن مساآنهم ادة ت ولذا فإننا نهيب بالسلطات اتخاذ خطوات آافية لضمان عودتهم وإع

دي         ونقرر أيضًا تش .على النحو الالزم ندام التقلي ة ومجلس ش ة المحلي ين مجلس الحكوم شترآة ب كيل لجنة بحث م
  .والمسؤولين عن تطبيق القانون للبحث عن أعضاء المجتمع المفقودين

 
ة   -ح  ة العادل ي التنمي ة ف ل      :دور الحكوم ود هياآ ي وج ل ف ي تتمث ا، والت ي مجتمعن سائدة ف ي ضوء الظروف ال ف

صاال   رآة االت ل ش ة مث ر عامل ات غي ة ومنظم ة  ) NITEL(ت النيجيري و للتنمي شروع بالت ة وم ووزارة الزراع
ذه        ادة ه وم بإع ة أن تق الزراعية وهيئة المياه والكهرباء والمدارس والرعاية الصحية األساسية، فإننا نناشد الحكوم

  .المؤسسات إلى ما آانت عليه قبل حدوث األزمات في المجتمع
 

  4.اعي مع مؤسسات األمن للحفاظ على القانون والنظام في مجتمعاتنانعقد العزم على العمل بشكٍل جم :خاتمة  -ط 
 

  وجهات نظر
زعيم           ل ال ذي  -آان إقرار السالم بمثابة اعتراف عاٍم بتبني خطة السالم هذه من قبل المجتمع األآبر، وال سيما من قب  ال

اد    -لم يشارك في الوساطة وإنما حضرها نوابه     ع مب ل جمي ذي قب سالم   وحاآم الوالية ال رارًا      .ئ خطة ال ان إق د آ ذا فق ل
زاع، إذ           .باالتفاقية واحتفاًال عامًا بالسالم    سبب الن ارهم ب وا دي ذين ترآ لقد آان بمثابة نقطة تحول، خاصة لألشخاص ال

ان                  ه بأم ى المجتمع والعيش في ودة إل ا الع نهم فيه ي يمك ة       .شعروا أن هذه هي اللحظة الت ضًا بتغطي ان أي ا حظي البي آم
ر في            .لذا فقد انتشر على نطاق واسع في جميع أنحاء نيجيريا         صحفية،   لقد آان أيضًا بمثابة بيان، إلى المجتمعات األآب

ه                ا من خالل اك سبيل يمكنن ن، وأن هن سالم ممك اده أن ال ذه النزاعات، مف شابهة له ًا م ي واجهت أنواع و الت ة بالت والي
ك        التغلب على هذه الصعوبات، وأننا يجب أن نتجنب النزا   ه، وآل ذل سلكها لتجنب دة يمكن أن ن ًا عدي ع، وأن هناك طرق

  .يتحقق إذا اتبعنا نفس النهج الذي اتبع في يلوا نشار
   ديفيد سموك-
 

ا وفي األجزاء المتفجرة من                 ) القس واإلمام (أعتقد أنهما    ة آادون بال شك يساهمان في عملية السالم، في نيجيريا ووالي
ة المشاآل           –ين  البالد، وذلك ألن هذين الزعيم      ليس فقط في والية بالتو بعد أعمال الشغب المميتة، ولكن أيضًا في حال

ان              – 2000المتعلقة بالشريعة اإلسالمية في آادونا في عام         ين األدي ق والمصالحة ب ٍر للتوفي  . آانا في طليعة إعالٍن آبي
ش        بالد ب د       لذا، فعلى الرغم من الحقيقة القائلة بحدوث هذه النزاعات في ال ة أن هؤالء األشخاص ق إن حقيق اد، ف كل معت

د      ة، تع دوائر الديني تدخلوا عدة مرات على األقل لتهدئة األمور ولخلق أساس لتوافٍق مستدام بين النزاعات الواقعة في ال
د من الحاالت األخرى،                           ه في العدي ان، والحتوائ أحد األمور التي ساهمت بشكل إيجابي، لمنع النزاع في بعض األحي

                                                 
عندما يعمل الدين على : اإلسهامات الدينية في صنع السالمفي " توسط بين المسيحيين والمسلمين في والية بالتو بنيجيرياال" ديفيد سموك، 4

، )2006طباعة معهد السالم األميرآي، : واشنطن، العاصمة(، تحرير ديفيد أر سموك 55أعمال السالم، رقم  ،إحالل السالم، وليس الحرب
18-20 .  
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امٍج –وفير أساس ولت زاع– أو برن د الن ا بع رة م ي فت ق ف زاء  . للمصالحة والتواف ة ألج ه أهمي ذا درٌس ل د أن ه وأعتق
ة ومرغوب                       ان ممكن أخرى من البالد، وسيكون غاية في النفع على األقل في عرض مثال يفيد بأن المصالحة بين األدي

  .بها ويمكن تحقيقها
   روتيمي سوبيرو-
 

  االحتفال بالسالم
 باتفاق السالم، وآان من بينهم الكثيرون ممن فروا من منازلهم في  2005شباط  / فبراير 19احتفل آالف األشخاص في     

  .أيار السابق، وهم اآلن يشعرون بأماٍن آاٍف لعودة االستقرار ثانية/شهر مايو
 

   .وية السلميةحضر االحتفال حاآم والية بالتو والعديد من الشخصيات الرفيعة التي أعلنت دعمها للتس
 

رهن   .وحده الزمن هو الذي سيثبت ما إذا آان السالم سيدوم، إال أن الجانبين أذهلوا أنفسهم بالمصالحة التي حققوها وتب
داع            سم باإلب شكل يت ه ب ا يمكن معالجت ة في نيجيري ة دموي ر النزاعات الديني ى    .تجربة يلوا نشار على أن أآث عالوة عل

ة         ذلك، فإن التقدم لم يكن ليت    سوية النزاعات المجرب اليب ت ة وأس صائح الديني ين الن ام ب م إحرازه لو لم يجمع القس واإلم
ل    .جيًدا ا قب  10وتتشابه عملية المصالحة في يلوا نشار من الناحية التثقيفية بالمصالحة التي عاش القس واإلمام تجربته
   .أعوام

 
ال عنف           وبعد ذلك وجه وويو وأشافا اهتمامهما بصنع السالم إلى م          ي شهدت أعم و، الت دينة جوس، عاصمة والية بالت

اق سالم        .دينية مشابهة ى اتف م التوصل إل سلمة، ت وبعد مضي ثالثة أيام من التفاعل بين ممثلي الطوائف المسيحية والم
ى صن   .مشابه والتوقيع عليه سالم  آما أنهما عمال في المدن المحيطة بيلوا نشار لتدريب الشباب والنساء والكبار عل ع ال

ال العنف              رار أعم شار          -الديني، ولتسوية النزاع منذ بدايته لتجنب تك وا ن ي وقعت في الماضي في يل اآن   - الت  في أم
  .أخرى

 
 

  وجهات نظر
ك المعرضة                      ة في األجزاء األخرى المتنازعة وتل ًا للغاي آان عمل مرآز الوساطة بين األديان في آادونا بال شك نافع

الطبع في                    للنزاع في البالد، وه    ا وب ل آادون اآن مث ك في أم شمال حيث يحدث ذل ناك العديد من األمثلة على ذلك في ال
و                     ل بون أجزاء أخرى منها، وفي والية بالتو وفي أماآن مثل أداماوا وتارابان، وفي اآلونة األخيرة في أماآن أخرى مث

ة        ولكن تلك األماآن تواجه   . التي مرت نسبيًا بتجربة السالم بين األديان        ناهيك   – اآلن تحديات العداوات العرقية والديني
اد  –عما يحدث في أماآن مثل  شكل معت د أن عمل      . حيث تدور المواجهات بين المسيحيين والمسلمين ب إنني أعتق ذا، ف ل

اطق الحرجة في                        ذه المن مرآز الوساطة بين األديان هو أحد األمور التي استخدمت بشكل بناٍء للغاية في جميع أنحاء ه
  .شمال نيجيريا وما وراءه

   روتيمي سوبيرو-
 

ذي أدى                     .لقد آان لعملهما أثر آبير على نحو متزايد        ا ال ا إعالن آادون ا حيث أطلق ى آادون دهما األول عل فقد ترآز جه
ديني ف                            ر من العنف ال ا الكثي ان به ًا وآ ي حقًا إلى إحالل السالم الديني فيها وهي التي تعد أحد المجتمعات المقسمة ديني

دين         .الماضي م معتق ة له سلمون إهان ا الم فعلى سبيل المثال، عندما برزت أزمة الرسوم الكرتونية الدانمارآية واعتبره
أنها آانت بمثابة سب للنبي، آان هناك قتلى في نيجيريا بسبب تلك الرسوم الكرتونية أآثر من أي مكان آخر في العالم،      

ك نتيجة            . بدورهم يثأرون لذلكحيث قتل المسلمون المسيحيين الذين آانوا ى ذل د أت ا، وق ل أحد في آادون م يقت ه ل إال أن
م           .إلعالن آادونا ولجهود آل من اإلمام والقس       وا ث فبعد العمل الذي قاما به في والية بالتو وما تالها، آان العمل في يل

ك الحاالت،            – بدعٍم منا    – التين من تل ف، وفي ح ات سالم في       عمال في مجتمعات أخرى لمنع العن ى اتفاق للتوصل إل
ا رًا فيه ان العنف دائ ي آ اآن الت ر .األم ي فبراي دًا ف رة، وتحدي ة األخي ي اآلون باط /وف ؤتمر، 2007ش ة م ا برعاي ، قمن

ا مع        ا برمته ان لنيجيري باالشتراك مع القس واإلمام، لكبار الزعماء الدينيين في نيجيريا، للعمل نحو إنشاء مجلس لألدي
ه آانت        . 2007نيسان  /قضاء على العنف الديني في المقام األول في انتخابات أبريل         الترآيز على ال   وعلى الرغم من أن

   .هناك أعمال قتل في نيجيريا، إال أن أيًا منها لم يكن بدافع الدين آما أنها لم تكن بين المسلمين والمسيحيين
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ه        أوًال .توضح هذه الحالة العديد من المبادئ التي آنا نتحدث عنها  ق علي ا يطل إن م ل آل شيء، ف ديني  " وقب زاع ال " الن
ة المقدسة          .ليس ذا طابع ديني أساسًا في آثير من األحوال          شأن الالهوت أو النصوص الديني ًا ب يس نزاع و ل ه   .فه ولكن

سلمين                   سيحيين والم ين الم سامات ب دعمها االنق ي يصادف أن ت ة الت األمور الدنيوي ر ب ًا، ثاني  .يمكن أن يتعلق بدرجة أآب
ى صانعي سالم        تعكس هذه القصة قوة النموذج، نموذج اإلمام والقس         والطريقة التي تحوال بها من مقاتلين متطرفين إل

د                             د يع سلم، في بل يم م ا مع بعضهما بعضًا، آزعيم مسيحي وزع ان من خالله والطريقة التي يعمالن بها معًا ويتعاون
وال   ن األح ر م ي آثي تقطاب ف ل اس ه عام دين في ضًا    ثا .ال ي أي ان ال ينبغ ين األدي وار ب ة أن الح ذه الحال ًا، توضح ه لث

ة                   ة أو النصوص الديني ات الديني اول االختالف دين، وال أن يتن ق بال ات      .بالضرورة أن يتعل اول االختالف ل يمكن أن يتن ب
سي        .التي ُتحدث فرقة بين المسيحيين والمسلمين      صادية أو ال سائل االقت ق الحوار بالم ة  ويمكن أن يتعل اسية أو االجتماعي

ام            .الخاصة بتشكيلة من األنواع    دينيون، أو القس واإلم اء ال توضح هذه الحالة أيضًا إلى أي مدى يمكن أن يكون الزعم
ين                                     سامًا ب سبب انق ه ي ى أن ه عل زاع ينظر إلي سالم في ن ادرة في صنع ال ام المب دعين في األخذ بزم في هذه الحالة، مب

   .المسيحيين والمسلمين
 
انوا ينظرون                         لقد سلمين آ سيحيًا وألن الم ه م  فشل الحاآم العلماني في حل هذه القضية، ويرجع ذلك إلى حٍد ما إلى آون

ٍق   ا بح ادرة وهم ام المب ذا بزم سيحي يأخ سلم وقس م ام م ق، إم دينا فري ن ل سيحيين، ولك دًا للم ز ج ه متحي ى أن ه عل إلي
سيحيين      متوازنين في نهجهما بطريقة أعادت الطمأنينة إلى آل          سكان الم ة     .من السكان المسلمين وال ذه الحال وتوضح ه

ديني               ه ال ة          –أيضًا إلى أية درجة يمكن دمج التوجي شهاد بالنصوص الديني وعظ واالست زاع         – ال ات حل الن  مع منهجي
سها دون األخرى، وبحيث ال ينب            ى نف ا قاصرة عل غي  التقليدية وتعزيز المزيد منها، بحيث ال ينبغي أن تكون آل منه

  .عليك أن تنتهج إما نهجا علمانيًا أو دينيًا، وبحيث يمكن دمج هذه المنهجيات بطريقة تتسم باالنتاجية والتضافر
   ديفيد سموك-
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  3االختبار الموجز في الفصل 
 

  .3لقد أآملت جميع المواد للفصل 
   .واآلن حاول اإلجابة على هذا االختبار الموجز

  
ا  . 1 ام أش و واإلم ان  وضع القس ووي ين األدي وار ب ة للح ًة فعال د    .فا منهجي ان أح ور آ ذه األم ن ه أي م

   مبادئهما؟
  
 في البداية، إنهما يشجعان الجماعات المسيحية والمسلمة على االعتذار عن األخطاء السابقة لتسخير قوة التسامح في    -أ

  .الحوار بين األديان
 
شابه واال -ب ه الت شة أوج شارآين مناق ن الم ان م ا يطلب ين   إنهم سيحية واإلسالمية والمجتمع ديانتين الم ين ال تالف ب خ

  .المسيحي واإلسالمي
 
ا،         -ج ي برامجهم دوس ف سيحيين وهن ود وم سلمين ويه شارآين م راك م ق إش ن طري وع ع ى التن زان عل ا يرآ  إنهم

  .وتعريض آل مجتمع لمعاٍن أعمق في المعتقدات الدينية األخرى
 
اريخ       -د شقاق وألن الحاضر وحده هو             إنهما يتجنبان النقاش حول الت ى إحداث ال ٍر عل شكٍل آبي ، ألن الماضي يعمل ب

  .الذي يلعب دورًا هامًا في الفهم المتبادل
 
 
   :لعب آل من اإلمام والقس دور المنسق الناجح في عملية الحوار بين األديان في نيجيريا ألنهما. 2
 
ل            يقدمان مثاًال قوًيا على آيفية تحول مسلم ومسيحي من       . أ ا يمث ا م ٍد غالًب ٍي في بل ى صانع سالم دين ٍل متطرٍف إل مقات

  .الدين فيه أحد عوامل االستقطاب
 
ة،    . ب ة أو العرقي ة الديني عورهم بالهوي ن ش وى م ة أق ة القومي ريين بالهوي عور النيجي شفا أن ش ت، اآت رور الوق ع م م

  .ونتيجة لذلك فهما يرآزان جهودهما في صنع السالم حول مفهوم القومية
 
  .تخليا في معظم األحوال عن الطرق التجريبية لحل النزاع واآلن يستخدمان منهجية دينية بحتة. ج
 
  .جميع ما ذآر أعاله. د
 
 

  .انظر الملحق للحصول على اإلجابات
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  جهود األطراف الثالثة القائمة على الدين في غواتيماال: 4

  مقدمة
   .ل النزاعات وعلى العالقات المتبادلة للجماعات الدينية نفسهالقد بدأنا دورتنا بالترآيز على حوار األديان لح

 
ونتحول اآلن إلى الترآيز على نقطٍة ذات صلٍة باألمر ولكنها مختلفة إلى حٍد ما، أال وهي آيف يمكن للجماعات الدينية                    

ان في      وهذا ليس    .أن تتعاون آأطراف ثالثة في المساعدة في حل النزاع بين طرفين متنازعين أو أآثر              حواًرا بين األدي
شابهة       ادئ الم د من المب ى العدي ي تعمل          .حد ذاته ولكنه ينطوي عل ة الت درس آيف ساعدت الجماعات الديني وسوف ن

  .  عاًما في غواتيماال36آطرٍف ثالث في إنهاء الصراع المسلح الداخلي الذي دام لمدة 
 

   :ويمكن التمهيد لهذه القصة بسؤالين
 

ة   -أ  ود  آيف حدث أن مجموع ان واليه ك الروم ا األصليين والكاثولي ن الماي ة م ات الديني ن الجماع ضة م عري
وآيف  واإلنجيلين آانوا قادرين على إنهاء النزاع المسلح الداخلي الذي خلف الكثير من الدمار في غواتيماال؟            

ل في    من العمل معًا- الذين آثيًرا ما تنافسوا فيما بينهم -تمكن قادة هذه المعتقدات الدينية        لبلوغ الهدف المتمث
 تسوية سلمية عن طريق التفاوض؟

 
اال؟   -ب  ة غواتيم دان األخرى من تجرب ي البل ة ف ه الجماعات الديني ا يمكن أن تتعلم اك شيء م ي أي  هل هن وف

اآن                      سالم في أم صنع ال ه ل ذى ب ًا يحت د نموذج ى عناصر تع وي عل اال أن تحت ة غواتيم الجوانب يمكن لتجرب
 أخرى؟

 
ة موجزة           ولإلجابة عل  ق بإعطاء لمحة تاريخي سالم ودور        .ى هذه األسئلة، سنمهد الطري ة ال ك سننظر في عملي د ذل بع

دروس                    .الجماعات الدينية فيها   ك ال ى تل زين عل ة مرآ ستفادة للجماعات الديني دروس الم ة، سوف نلخص ال وفي النهاي
  .التي قد يثبت نفعها لآلخرين

 
دو الصراع المسلح العن         د يب ين عامي            ألول وهلة ق ا ب ا الوسطى فيم ة في أميرآ اال الواقع ذي عم غواتيم  1960يف ال

ومن المعروف أن النزاع     . مختلًفا جدًا عن النزاعات ذات النطاق األصغر والتي تظهر في المجتمعات المحلية            1996و
سالم، شارك    بالتوقيع على اتف1996آانون األول / ديسمبر 29في غواتيماال والذي تمت تسويته بشكٍل رسمي في          اق ال

م   ة األم ات ومنظم ذلتها الحكوم ي ب ة الت ود المكثف ضًال عن الجه سلحة ف ات م ع منظم تمكن وأرب ام عسكري م ه نظ في
ذا الصراع المكلف            .المتحدة والجمعيات غير الحكومية    اء ه ا إلنه م العمل به ي ت ادئ الت وعلى الرغم من ذلك فإن المب

   .المبادئ التي يتم العمل بها في صراعات أصغر نطاًقا وأقل تعقيًداتشابهت إلى حٍد آبير ومن عدة جوانب مع 
 

  وجهات نظر
د              ي ق اآن الت يما في األم زاع، والس ال يتم قبول الزعماء الدينيين آوسطاء أو صانعي سالم من الطرف الثالث في آل ن

سيحي الذي ينفرد بالتصرف قد ُينظر  فإذا آان نزاًعا بين المسلمين والمسيحيين، فإن الم        .يكون الدين فيها أحد عناصره    
د                      إليه على أنه شديد المواالة وربما ال يتم االعتراف به آصانع سالم غير متحيز بسبب تعاطفه مع الطائفة المسيحية وق

وا                          . يحمل تعصًبا ضد المسلمين    ون سوًيا أن يكون ة يعمل اء من آل جماعة ديني ا للزعم إال أن هناك أوضاعًا يمكن فيه
ٍل                      - صانعي سالم  دينيون في آ اء ال ان الزعم  أو أوضاعًا مثل جنوب أفريقيا وغواتيماال وموزمبيق حيث صادف أن آ

ال                            شكٍل فع ام ب ام األمور والقي ولي زم وا من ت د تمكن سيحية، وق من هذه الحاالت مسيحيين في البلدان ذات األغلبية الم
  . بدور صانعي السالم

   ديفيد سموك-
 

ات الد ود الجماع اول جه واهر    تتن دى الظ ود إح تمرار وج سبب اس ة ب ا مختلف اال زواي ي غواتيم سالم ف ز ال ة لتعزي يني
ى                          .المعقدة ر إل ان ُينَظ زاع، آ سياق العسكري للن ع خارج ال ذي يق فبالنسبة لألشخاص في العالم الخارجي، أي العالم ال

وق ا                  ق بحق ضايا تتعل ه حول ق سان        المجتمع الغواتيمالي على أنه مجتمع يجري النزاع في وق اإلن سكان األصليين وحق ل
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صادي         افؤ االقت دم التك ه وع ع برمت وق للمجتم ن الحق سياسي م ان ال ات     . والحرم ف المنظم ضطلع مختل م ت ن ث وم
اء             . والحرآات بموقف تجاه إحدى هذه القضايا      ة بإنه اال منادي ى غواتيم أتي إل ة ت لذا فإنك تجد مختلف الجماعات الديني

تأتي جماعة أخرى لترآز      .ود المبذولة والرامية إلى زيادة حقوق السكان األصليين الحرب مثًال، وذلك بسبب الجه    وس
ساني                .على مسألة حقوق اإلنسان    إنهم يقولون إن السكان األصليين يتعرضون للمضايقة باستمرار، إال أن هذا جانب إن

دًال من ذل          .ووطني ال يتناول الجماعات األصلية وحدها       م تجد جماعة أخرى ترآز ب وق في األراضي     ث ى الحق ك عل
ة في           .وعلى القضايا االقتصادية المتعلقة بعدم المساواة      دم مع قطاعات مختلف ة تتق ة مختلف سيكون أمامك جماعات ديني
   ".الحرآات المؤيدة للسالم"غواتيماال وتتحالف معها ويمكن أن نطلق عليها 

   مانويل أوروزآو-
 

ين         ا ب ة                    إن الحالة في غواتيماال ليست نزاًع ا أمكنك رؤي ر آلم ا أآث ا اقتربت منه ام األول، إال أنك آلم ان في المق  األدي
ة المؤسسات    .العوامل الدينية رى أهمي ة          :ثانًيا، ت ا بوصفها جماعة روحي ة وجماعة الماي ة الروماني سة الكاثوليكي الكني

ة  ة الحديث ي الحقب اال ف اء غواتيم ى بعض رؤس ر عل سبما ظه ين، ح ذه هي عو. واإلنجيلي ر فه شكل تفكي سية ت ل رئي ام
  .األشخاص ولها بالتأآيد تأثير على حياتهم االقتصادية والسياسية واالجتماعية

   بول وي-
 
  
  تراث تاريخي من العنف:4-1

  االستعمار والدين والثقافة
سا                            ه ي وجزًا ل ًا م د، ولكن طرح اال المعق اريخ غواتيم ى ت صلة عل عد في   ال يتسع المجال في هذه الدورة إللقاء نظرة مف

  .إظهار الدور الذي اضطلعت به األطراف الثالثة القائمة على الدين في عملية السالم
 

ي آانت    ) العنف" (la violencia"في غواتيماال، غالبًا ما آان تعبير  شعواء الت يستخدم لوصف الحمالت العسكرية ال
ات الغواتيما   شرين الحكوم رن الع ن الق ات م سبعينات والثمانين ي ال شنها ف سين  ت ا الرئي يما حكومت ة، والس ة المتعاقب لي
ى    .روميو لوآاس غارسيا وإيفران ريوس مونت، ضد الحرآات المسلحة القوية   ذه عل وآانت حمالت العنف المتبادل ه

ة                   سياسية والعسكرية مع المحاول شاآلة العنف الذي وقع في غواتيماال أيام الغزو األسباني، حيث اجتمعت الحمالت ال
ا            الدينية إلرغ  وآتب   .ام السكان األصليين على اعتناق المسيحية، مما دمر تقريبًا الحضارة والدين التقليديين لقبائل الماي

اال     اريخ غواتيم دلر أن ت ي ني ارتين س الك وم رز ب ان نيب ال    "ج رد واألعم صراع والتم ن ال ة م سلة متقطع صة سل ق
  . 1"باني منذ ما يزيد على أربعة قرون ونصفاالنتقامية التي آان المتسبب األول فيها هو أشكال الغزو األس

  
رة من                       ا في الفت  900 و 600لقد آانت حضارة المايا من بين أآثر الحضارات تقدًما في األميرآيتين حيث بلغت ذروته

يد       .بعد الميالد ثم أخذت في التدهور في السنوات التالية ألسباب لم تكن أبدًا واضحًة تماًما               ه راشيل س ا قالت ا لم ر، وطبًق
ة           "فإنه عندما جاء األسبان في أوائل القرن السادس عشر           ك مختلف ين ممال واجهوا جماعات عرقية متشرذمة ومتفرقة ب

ر تمكن       . 2"تتقاتل من أجل الهيمنة السياسية واالقتصادية   وجي الكبي وق التكنول سات وتوظيف التف وباستغالل هذه المناف
ة واال             ة المطاف من غزو المنطق ة              األسبان في نهاي ا مختلف م استخدموا طرًق ا أنه وارد آم ى األراضي والم تيالء عل س

  .الستعباد السكان األصليين
 

ديولوجًيا للغزو                  ًرا أي ة أعطت تبري سة الكاثوليكي ى أن الكني الكي           .ويشير بالك ونيدلر إل بانية لم ة اإلس د وفرت الدول فق
ويعني هذا من الناحية العملية أنه آان  ".ماية أرواحهمالعمالة الهندية والسيطرة الفعالة على حياتهم مقابل ح    "األراضي  

الكو األراضي          نهم          "من المتوقع أن يقوم م سيحية بي ادة الم ى أشكال العب اء عل نهم واإلبق ود عن دي ل الهن د  . 3"بتحوي وق
                                                 

، سلسلة آتيبات إقليمية، الطبعة الثانية، تحرير دراسة قطرية: غواتيماالفي " الخلفية التاريخية" ومارتن سي نيدلر، جان نيبرز بالك 1
  .3، )1983حكومة الواليات المتحدة األميرآية، : واشنطن، العاصمة.(ريتشارد إف نيروب

، دراسات استقصائية للعالم، الطبعة الثالثة عشرة، 2005بي أميرآا الجنوبية، أميرآا الوسطى والكاريفي " غواتيماال،"راشيل سيدر،  2
  .Europa Publications ،2005( ،471: لندن(تحرير جاآلين ويست 

، سلسلة آتيبات إقليمية، الطبعة الثانية، تحرير دراسة قطرية: غواتيماالفي " الخلفية التاريخية"جان نيبرز بالك ومارتن سي نيدلر،  3
  .8، )1983حكومة الواليات المتحدة األميرآية، : واشنطن، العاصمة.(ريتشارد إف نيروب
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ل            ام وم          "نسب بالك ونيدلر للكنيسة الكثير من األعمال الخيرية مث شفيات ومالجئ األيت دارس والمست راآز  تأسيس الم
ال               "، إال أنهما ذآرا أيضًا أنه       "اإليواء ام لألعم مع تقدم الحقبة االستعمارية، أصبحت الكنسية تولي قدًرا أقل من االهتم

ي                           ة الممتلكات الت ر لحماي درًا أآب النفس وق سمت بالتضحية ب ي ات ى الت شيرية األول ات التب ا البعث الخيرية التي قامت به
  .4"حصلت عليها واالحتفاظ بها

  ستقاللاال
ة المطاف عن                           ة أسفرت في نهاي ال حرآ في أوائل القرن التاسع عشر، قاد أصحاب األراضي األثرياء ورجال األعم

صاد           .االستقالل عن إسبانيا د من الحكومات في تحديث اقت وعلى مدار القرنين التاسع عشر والعشرين، نجحت العدي
ذلك، آانت محاوالت تحسين األحوال المعيشية للسكان األصليين         وعلى الرغم من     .غواتيماال والنهوض ببنيتها التحتية   

ام       ذي حقق                   .غير مؤثرة وقصيرة األجل بوجه ع ة للتصدير، وال م يكن تطوير الحاصالت النقدي ال، ل ى سبيل المث فعل
  .ثرواٍت ضخمة لألسبان، لم يكن بالنسبة للهنود أآثر من مصادرة لألراضي بشكٍل أآثر تنظيًما

 
ا ه     بانية ومن ينحدرون من                       وحتى يومن ذين ينحدرون من أصوٍل أس ين أولئك ال رة ب سامات آبي اك انق زال هن ذا، ال ت

لم يعش "وعلى حد قول بالك ونيدلر  .أصول المايا، بما في ذلك الفوارق الكبيرة في الثروات المتوارثة والترقي ألعلى        
ويخلص المحللون إلى القول بأن غواتيماال ". ٍل ناجحاألسبان والهنود في عوالم منفصلة ولكن ثقافتيهما لم تنصهرا بشك      

ذين                  "قد ظلت في النصف الثاني من القرن العشرين          ساوي له ر المت ر المتكامل وغي ات توريث للتطور غي سم بعملي تت
  . 5"المجتمعين

  
  وجهات نظر

ى وقت الغزو      له سابقة تاريخية طو1996 وانتهى في عام 1960إن النزاع الذي بدأ في غواتيماال في عام          ود إل يلة تع
ا الوسطى،      ى أميرآ زاة األسبان إل سة            عندما قدم الغ رهم باسم الكني ا وغي ا واإلنك ل الماي ى قبائ م االنتصار عل دما ت عن

ام ونحن من يحدد     ”. وقد أدى هذا بالطبع إلى خلق عالمين وإلى توتر دام خمسمائة عام .والحكومة اإلسبانية نحن الحك
و ن يق ال وم دول األعم يحدثج اذا س بان " ل م زاة األس ب الغ ن جان ود م ة الهن اك إذالل آلدمي ان هن مَّ  .وآ ا ت ذا م وه

ة       ي الثقاف ط ف يس فق ل أحد جوانب الضعف ل ه َمثَّ ا أن ى آم ة األول ات من الوهل ع الكتاب ه بالفعل في جمي اإلعراب عن
  .فقد نظرت إلى نفسها على أنها األفضل .األوروبية ولكن أيًضا في عقيدتها

  ول وي ب-
 

شياباس           ي ت ازاس ف ومي دي الس آ ال برتول شعب، أمث ب ال ى جان وا إل ذين وقف ا ال ة أبطاله سة الكاثوليكي ان للكني آ
اال ا ُيعَرف بغواتيم زًءا مم ك الوقت بالفعل ج ي ذل سابع عشر، وآانت ف رن ال ل الق ي أوائ صيًرا . بالمكسيك ف ان ن وآ

ك     . نصيًرا للشعوب األصلية وحقوقهاللفقراء، إال أنه آان استثناًء حقيقًيا، آما آان       ة أخرى توضح ذل وآانت هناك أمثل
ة   ا وهي     . إال أنها بوجه عام تتمثل في إجبار الكنيسة الكاثوليكية الناس على التحول إلى الكاثوليكي ة الماي اك روحاني وهن

ر     وبمرور الوقت أصبحت ال      . روحانية أصلية وأجبر الناس بالسيف على التحول إلى الكاثوليكية         ة أآب سة الكاثوليكي كني
  . مالك لألراضي وتمكنت من الوصول إلى الرؤساء والسلطة ولكنها لم تأخذ في األساس جانب الفقراء

   فيليب أندرسون -
 

ان العصور                            ه إب ا أصبحت جزًءا من سياسية ألنه سلطة ال سل الهرمي لل ا بالتسل ة تاريخًي لقد ارتبطت الكنيسة الكاثوليكي
شئ في                        ومن شأ . االستعمارية دين أن ين سل الهرمي لرجال ال رتبط بالتسل سياسية الم سلطة ال ن هذا التسلسل الهرمي لل

ى                           سعى إل ا وت ة تحافظ دائًم سة الكاثوليكي د آانت الكني ذا فق األساس عالقة تعايش بين السلطة والجماعة المسيطرة ، ول
رة     وقد شمل ذلك إضفاء الشرعية على القمع      . الحفاظ على طريقة التفكير هذه     وا من      .  العسكري في أحواٍل آثي م طلب إنه

سير                    ي آانت ت ة الت السكان األصليين تقبل األحوال التي غرقوا فيها ألنهم سيجدون الجنة في حياة أخرى ولتقبل الطريق
  . بها األمور ألنهم سوف يرثون الجنة في نهاية المطاف

   مانويل أوروزآو-
                                                 

، سلسلة آتيبات إقليمية، الطبعة الثانية، تحرير دراسة قطرية: غواتيماالفي " الخلفية التاريخية"جان نيبرز بالك ومارتن سي نيدلر،  4
  .12، )1983حكومة الواليات المتحدة األميرآية، : واشنطن، العاصمة.(ريتشارد إف نيروب

، سلسلة آتيبات إقليمية، الطبعة الثانية، تحرير دراسة قطرية: غواتيماالفي " الخلفية التاريخية"جان نيبرز بالك ومارتن سي نيدلر،  5
  .3، )1983حكومة الواليات المتحدة األميرآية، : واشنطن، العاصمة.(ريتشارد إف نيروب
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  الفترة الحديثة

ي الحرب  ية ف ة الفاش ب هزيم ي   عق ى اإلصالح ف ات المتعطشة إل ن الجماع الف عريض م ة، شن تح ة الثاني  العالمي
رئيس                          ديكتاتوري لل م ال اء الحك ة المطاف في إنه ي نجحت في نهاي غواتيماال موجة من اإلضرابات واالحتجاجات الت

  .جورجي أوبيكو آاستانيدا وخليفته فديريكو بونسي فايديز

 جوان جوزيه أريفالو رئيًسا في انتخابات تم االعتراف عموًما بأنها آانت حرة    ، انتخب الغواتيماليون  1945 وفي عام   
ان    .ونزيهة ز غوزم . وأعقبت رئاسة أريفالو انتخابات ديمقراطية أخرى وانتقال منظم للسلطة إلى خليفته جاآوبو أربين

ان من بينها إلغاء مختلف أنواع      وقد اتسمت حكومتا أريفالو وأربينز بسلسلة من اإلصالحات االجتماعية واالقتصادية آ          
  .السخرة وتوسيع حق التصويت وإدخال تحسينات على الصحة العامة والتعليم واإلصالح الزراعي

ة المتحدة                    ولكن برنامج اإلصالح الزراعي هدد العديد من المصالح التجارية األميرآية، والسيما مصالح شرآة الفاآه
ال  رت م د وف ز ق ة أربين ي ادعت أن حكوم ي الت ومي األميرآ ن الق ًدا لألم كلت تهدي شيوعيين وش ذه . ًذا لل شرت ه وانت

ة    ي الصحافة األميرآي ى نطاٍق واسع ف الك    . االتهامات عل ال ب يهم أمث ا ف اليين بم ين الح ر من المحلل د خلص الكثي وق
ي اللغ         ة ف ت المبالغ د تم ه ق ول بأن ى الق ة إل ر األمريكي ات النظ ع وجه ام م ه ع اطفين بوج دلر المتع ضة وني ة المناه

ذي آانت                       شريعي ال اال الت للشيوعيين التي استخدمت ضد أربينز، مع العلم أنه تساهل مع الشيوعيين في مجلس غواتيم
رآيين     شكٍل الذع   6لغته مناهضة لألمي رئيس                    .  ب ادرة، خلصت إدارة ال ان الحرب الب ه إب ذي زادت حدت وتر ال اء الت وأثن

تالف من جماعات              األميرآي أيزنهاور إلى أن حكومة أربينز ت       دعم ائ شكل تهديًدا ألمن القارتين األميرآيتين، وقامت ب
 . 1954المعارضة من داخل غواتيماال والذي أطاح بأربينز في عام 

ة           تبدادية القمعي ة           –وحلت حكومة آارلوس آاستيللو أرماس االس ور اإلصالحات االجتماعي ى الف ذي أوقف عل   وهو ال
إن       .  محل حكومة أربينز  - وشرع في البطش العنيف بمعارضيه     اس ف ى حد وصف سوزان جون ة قامت   "وعل الحكوم

وليس  سابق للب رئيس ال ة برئاسة ال ة عنيف ي حمالت مالحق تورية وشرعت ف ضمانات الدس ة ال ق آاف ور بتعلي ى الف عل
ى المنفى              ". السري اليين إل سياسيين والعم اء ال ستطيع           . وقد فر المئات من الزعم م ي ذين ل ين أولئك ال رار،   ومن ب وا الف

، آما تم   " شخٍص وتعرض الكثيرون للتعذيب في ظل سلطات االعتقال الالمحدودة للحكومة          9000ُسِجَن ما ال يقل عن      
ى          "استهداف منظمي االتحادات والزعماء القرويين الهنود        ه إل اً  8000وُقتل ما يصل في آثرت ى    ".  فالح وباإلضافة إل

  .7"لى جميع المنظمات الشعبيةتم القضاء فعلًيا ع"اضطهاد أفراد بعينهم 
 

ي                           الي وحسبما ذآر جيمس دانكرل الكثيرين في المجتمع الغواتيم ذه األحداث الضرر ب ام      "وقد ألحقت ه ان ع ا آ بينم
اال                       1954 شعب غواتيم سبة ل ان بالن ة، آ شيوعية الدولي  بالنسبة لواشنطن بمثابة غزوة ناجحة على نحو استثنائي ضد ال

ة وراسخة في                 المعدم تاريخًيا، إنهاء     داع صارت بالفعل مدون ة دامت عشر سنوات من اإلب وعودة إلى الوراء لتجرب
ق ظروف العصيان المسلح من خالل                  .  8"وعي الشعب  ع   "وتشير جوناس إلى أن الحكومة ساعدت في خل قطع جمي

اء الوسط المع                      ى زعم ًا عل ل القضاء فعلي ة، ب سياسية الغواتيمالي اة ال دلين السبل القانونية في الحي ي    ". 9ت ويوافق دانكرل
ى ضرورة     " آان بالنسبة للكثير ممن دعموا اإلصالح        1954على هذه النقطة، منوًها إلى أن ما حدث في عام            إشارة إل

  ".10الكفاح المسلح ونهاية لألوهام بشأن الوسائل السلمية والقانونية واإلصالحية
 

                                                 
، سلسلة آتيبات إقليمية، الطبعة الثانية، تحرير دراسة قطرية: غواتيماالفي "  التاريخيةالخلفية"جان نيبرز بالك ومارتن سي نيدلر،  6

  .27-26، )1983حكومة الواليات المتحدة األميرآية، : واشنطن، العاصمة.(ريتشارد إف نيروب
بولدر  (5 نظر أميرآا الالتينية، رقم ، سلسلة وجهاتالمتمردون وفرق الموت والقوة األميرآية: الكفاح من أجل غواتيماالسوزان جوناس،  7

  .41، )1991 مطبوعات ويستفيو،  :آولورادو
مطبوعات : نيويورك(التاريخ السياسي ألميرآا الوسطى المعاصرة : القوة في البرزخفي " الدولة العسكرية،: غواتيماال"جيمس دانكرلي،  8

  .429-428، )1988فيرسو، 
بولدر  (5، سلسلة وجهات نظر أميرآا الالتينية، رقم المتمردون وفرق الموت والقوة األميرآية: ماالالكفاح من أجل غواتيسوزان جوناس،  9

  .64، )1991 مطبوعات ويستفيو،  :آولورادو
مطبوعات : نيويورك(التاريخ السياسي ألميرآا الوسطى المعاصرة : القوة في البرزخفي " الدولة العسكرية،: غواتيماال"جيمس دانكرلي،  10
  .429، )1988يرسو، ف
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ام  ي ع ستا   1959ف ام باتي ة بنظ ي اإلطاح ترو ف دل آاس ح في ات     نج ن جماع دًدا م م ع ذي أله ر ال و األم ا وه ي آوب ف
ا       -وقد بدأت هذه الجماعات     . المعارضة في غواتيماال بالتحول إلى شن حرب عصابات        سوفيتي وآوب  يدعمها االتحاد ال

سلة من الحمالت المسلحة         -أيديولوجًيا ومالًيا ويقودها ضباط عسكريون سابقون معارضون للنظام الجديد            في شن سل
ملت ا ات اختطاف   ش وك وعملي ى البن طو عل ات س يش وعملي ى الج ات عل ي وهجم ذاتي المحل دفاع ال د ردت .. 11ل وق

ي   ماه دانكرل ا أس وٍة حيث شرعت فيم ك بق ى ذل ة عل ة الغواتيمالي ي "الحكوم ة ف ألرض المحروق ة ل ة حقيقي أول سياس
ضارِي أسفرت عن       ". 12العصر الحديث  شريد    وهكذا بدأت ثالثة عقود من الصراع المسلح ال وة وت اء اآلالف عن  اختف

وآما ينوه سيدر فإن حاالت الوفاة هذه ترجع إلى         .  شخص 200000عشرات اآلالف من األشخاص داخلًيا وموت نحو        
حٍد آبيٍر إلى العمليات العسكرية التي شنتها الدولة ضد المدنيين والسيما جماعات المايا الريفية التي آان يشتبه في أنها                   

  ".13تدعم العصيان
 

ا     ا آتب بالك   . وقد دعمت الكنيسة الكاثوليكية في غواتيماال مصالح مالك األراضي آما فعلت في معظم تاريخه  وآم
اليم     "ونيدلر، واصلت الكنيسة تقديم الكثير من التبريرات األيديولوجية لسياسات الحكومة   ى أجزاء من التع بالتشديد عل

م            ِسَم له اء           المسيحية ترشد الفقراء إلى قبول ما ُق اء واألقوي ا من األثري ر ِنعًم سهم أآث ار أنف وشكلت  ". 14بتواضٍع واعتب
وذ                              ى الجيش ومجموعة من األسر ذات النف ة، باإلضافة إل ا الالتيني رة في أميرآ الكنيسة في غواتيماال وفي أنحاء آثي

ر ديمقراطي س   "آرسي ذي ثالثة أرجل"المالكة لألراضي، ما سماه البعض بـ        ستقًرا غي ا    ، أساًسا م ًيا وقاصر ثقافًي ياس
  .لالحتفاظ بالسلطة

  
  وجهات نظر

سينات           رزت في الخم ي ب سوية المشكالت الت سبب عدم ت ر ب ا أن  . تصاعدت وتيرة العنف في غواتيماال إلى حٍد آبي آم
سابق                      ا في ال تم تناوله م ي وحاولت  . المشكالت التي آانت موجودة في الخمسينات آانت أيضًا إحدى عواقب مشكالت ل

ة إرساء شكٍل من                      غواتي ماال المرور بسلسلة من التحوالت في الفترة ما بين العقد األول من القرن والخمسينات لمحاول
ي      دخول ف ى ال درتها عل دم ق ي ع دها ف ل أح رة يتمث باٍب آثي شل ألس اءت بالف ة ب ديمقراطي، إال أن العملي تقرار ال االس

ذ             ة للجيش ال وة متنامي سينات، أصبح بالفعل أعظم سلطة سياسية              المعترك الدولي واآلخر في وجود ق ول الخم ي، بحل
ر               . مؤثرة في البالد   شكٍل آبي سيطرتها ب بالد ل ة بإخضاع ال ة للغاي صادية فعال ة اقت ك، قامت نخب ى ذل وفي  . باإلضافة إل

ة م            ين بالمائ دي اثن ز األراضي في أي ن الفترة ما بين الخمسينات والستينات بشكٍل أساسي آان هناك مستوى من ترآي
بالد    90جميع المزارعين الذين يسيطرون في األساس على    زارع في ال ع الم در      .  بالمائة من جمي ذا الق ذا فإنك تجد ه ل

اال                     ة غواتيم ا في حال ر عمًق ه،    . الكبير من عدم المساواة والذي يخص المجتمعات الزراعية إال أنها آانت أآث اًء علي وبن
ستينات  فإن جميع تلك العناصر أدت إلى ظهور         دأ في       . بذور عملية النزاع التي بدأت في ال ا ب رى تراآًم ذا فإنك ت وهك

ق        .التصعيد بالنسبة لكثافة التوتر الذي خلقه في المجتمع وترات، تفجر مستوى القل ذه الت ول له وبدًال من عدم وجود حل
 .الذي نما لدى السكان إلى بعض من أشكال النزاع

   مانويل أوروزآو-
 

ة في    ... آنوٍع من  1965 إلى   1962 مجلس الفاتيكان الثاني في الفترة من        إذا حدد شخص ما    أو آنقطة تحول أو آعالم
د           -مسيرة التاريخ في غواتيماال، فعندئٍذ يجب عليه إن يقول أن الكنيسة             ذا يع رغم من أن ه ى ال اني عل  قبل الفاتيكان الث

دموا من         .ية والسياسية لألسبان  اعتبرت نفسها إحدى رآائز السلطات االقتصاد-تعميًما بالطبع د ق م ق فال ريب في أنه
شعب            ه من استغالل لألرض وال أسبانيا، وآانوا برفقة الغزاة األسبان قبل خمسمائة عام وعرفوا أن ما آانوا يقومون ب

صادية باالشتراك       .آان شيًئا يرضي اإلله حسب فهمهم سلطة والمصالح االقت از وال  مع  هم الذين آانوا يحظون باالمتي
  . الجيش وقد أبقى هذا الهيكل الثالثي للسلطة الحياة لصالح األسبان وأبنائهم وبناتهم على مدى التاريخ

   بول وي-
                                                 

 5. ، سلسلة وجهات نظر أميرآا الالتينية، رقمالمتمردون وفرق الموت والقوة األميرآية: الكفاح من أجل غواتيماالسوزان جوناس،  11
  .67-66، )1991مطبوعات ويستفيو، : بولدر آولورادو(

مطبوعات : نيويورك(ريخ السياسي ألميرآا الوسطى المعاصرة التا: القوة في البرزخفي " الدولة العسكرية،: غواتيماال"جيمس دانكرلي،  12
  .430، )1988فيرسو، 

، دراسات استقصائية للعالم، الطبعة الثالثة عشرة، ، 2005أميرآا الجنوبية، أميرآا الوسطى والكاريبي في " غواتيماال،"راشيل سيدر،  13
  .Europa Publications ،2005( ،471: لندن(تحرير جاآلين ويست 

، سلسلة آتيبات إقليمية، الطبعة الثانية، تحرير دراسة قطرية: غواتيماالفي " الخلفية التاريخية"جان نيبرز بالك ومارتن سي نيدلر،  14
  .30، )1983حكومة الواليات المتحدة األميرآية، : واشنطن، العاصمة.(ريتشارد إف نيروب
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، آان الكاردينال آازاريجو، رئيس أساقفة مدينة غواتيماال، حليًفا للجيش بطرق            1980في فترة الخمسينات وحتى عام      

ا   وآ. فهو الذي آان يبارك الجيش. آثيرة جدًا ات وقبله في   ان ذلك أثناء الفترة التي بدأ فيها العنف الذي وقع في الثمانين
   .لقد أبى أن يرى العنف الذي آانت تقوم به النخبة بحق الفقراء. الخمسينات والستينات والسبعينات

  فيليب أندرسون 

  )1965-1962(مجمع الفاتيكان الثاني  :الثورة الكاثوليكية الرومانية
ة       ولكن آانت هن  ة للحرب الداخلي ا لوضع نهاي د منه اك عوامل أخرى على مسرح األحداث أثناء هذه الفترة تجمَّع العدي
اال ي غواتيم سة       .ف وت الخاص بالكني م الاله ًدا لعل كًال جدي ث أعطى ش ستينات حي ي ال ل ف ذه العوام د ه ع أح د وق وق

  .فاتيكان الثانيال ذلك الحدث هو مجمع .الكاثوليكية الرومانية وممارساتها ورسالتها
 

رة ال                            اًرا آثي ا الثالث والعشرون آث ا يوحن شائه الباب آان لتجمع زعماء الكنائس هذا الذي دام لثالث سنوات ودعا إلى إن
سة في الصراعات في مختلف       .يتسع المجال لذآرها هنا    إال أن هناك نتيجة رئيسية واحدة وهي أنه غيَّر من دور الكني
اال    أنحاء أميرآا الالتينية ب ك غواتيم ا في ذل ة             .م ى مهم د عل اني أآ ان الث د بمجمع الفاتيك ا بع ذي عرف فيم المجمع ال ف

  .الكنيسة في المجتمع أن تكون تأمين مجتمع ديني ملتزم بالفقراء
   

ا                راد فقط ولكنه شرية ال توجد في أرواح األف ة الب ا أن الخطيئ الٍي تماًم شيء راديك اني ب ان الث آما صرح مجمع الفاتيك
اتها      توجد صادية وممارس سلطة         .  أيًضا في هياآل الحياة السياسية واالقت د من ال نح المزي ضًا عن ضرورة م وتحدث أي

راء     لكافة الناس في الكنيسة وشجع الدور القيادي للمرأة إضافة إلى حديثه المباشر الذي اتسم بالتحدي الواضح عن الفق
  .نوا أحرارًا، فاآلن آونوا آما خلقكم اهللالقد خلقكم اهللا أعزاء وخلقكم لتكو :المضطهدين بقوله

 
ان الكاثوليك                       اقفة الروم ؤتمران لألس د م اني، ُعق ان الث ة لمجمع الفاتيك سنوات التالي ا      (وفي ال المجلس األسقفي ألميرآ

ام       1968أحدهما في ميدلين عام     ) الالتينية ة            1979 واآلخر في بويبال ع ا الالتيني شعوب أميرآ ى المجمع ل سير معن  لتف
ر   و ا عرف باسم الهوت التحري ر واقعي لم ام    . إلعطاء تعبي ق أم دلين الطري ؤتمر مي د م د مه سية "وق الجماعات الكن

ا                         " األساسية ة آله ا الالتيني سة في أميرآ اة الكني اس والتي حولت مسرى حي ة الن ا عام ي تقوده ع الطرق       .الت ن نتتب ول
ة                  الكثيرة التي أثبت فيها الهوت التحرير نفسه في آافة أنحا          ى عملي ك سنرآز عل دًال من ذل ا ب ة، ولكنن ء أميرآا الالتيني

  .المصالحة في غواتيماال
 

دي       م التقلي نهم دعمه رون م ل واصل الكثي دة، ب ار الجدي ذه األفك اال ه ي غواتيم سة ف ادة الكني ي قي ع ف ق الجمي م يعتن ل
ان الث     .للحكومة والجيش ومالكي األراضي    ؤتمرات المجلس األسقفي    وعلى الرغم من ذلك، شجع مجمع الفاتيك اني وم

روا                        ي اعتب ة الت اه إجراءات الدول ألميرآا الالتينية التالية له عدًدا آبيرًا من زعماء الكنائس على اتخاذ موقف حاسم تج
  .أنها تخالف رسالة الكنيسة

 
شيو           "وطبقًا لبالك ونيدلر فقد      اق في      آان هناك شعور بأن المسيحية طالبت بأآثر من المعاداة البغيضة لل عية وأن اإلخف

ة، وهو                     سية اإللحادي مراعاة المطالب األولية للعدالة االجتماعية يصعب أن يكون متمشًيا مع المسيحية أآثر من المارآ
آذار /الموضوع الذي شدد عليه البابا يوحنا بولس الثاني في خطاباته التي ألقاها أثناء زيارته إلى البالد في شهر مارس               

  ".198315من عام 
 
  امي المقاومة الخالية من العنفتن

دعم من مجموعة                     ة، ب على مدار عقدي السبعينات والثمانينات، قام العديد من الجماعات الكنسية والحرآات االجتماعي
صدي        ف للت ن العن ة م ة خالي ادة مقاوم يم وقي رهم، بتنظ سان وغي وق اإلن شطاء حق ة ون ر الحكومي ات غي ن المنظم م

ك ردً  ة وذل سياسات الحكومي ـ   لل اس ب فته جون ا وص ى م ة    "ا عل ات الطبق ة احتياج ادة لتلبي ة ج ة محاول ود أي دم وج ع

                                                 
واشنطن، .(، سلسلة آتيبات إقليمية، الطبعة الثانية، تحرير ريتشارد إف نيروبقطريةدراسة : غواتيماالفي " المجتمع وبيئته"بي أيه آلوك، 15

  .72، )1983حكومة الواليات المتحدة األميرآية، : العاصمة
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ة المناهضة للقمع    "، تجمع ما يربو على سبعين منظمة في  1979وفي عام   ". 16السفلى ة الديمقراطي لالحتجاج  " الجبه
ية   ة األساس وق الديمقراطي ل الحق ن أجل ني ضال م ع والن ات القم ى سياس ه"17عل ت ذات ي الوق ات ،  وف ت التعاوني  آان

ي     ريع ف شكٍل س ساع ب ي االت ذة ف ا آخ ة وغيره ر حكومي ات غي سية ومنظم ات آن طة جماع ة بواس صادية المنظم االقت
الكي األراضي والجيش  ع م ة م صراعات المحلي دة ال ادة ح ى زي ا أدى إل ة، مم اطق الريفي ذه  .المن ن ه دد م ع ع وتجم

ى        75000 بتنظيم إضراب ضخم ضم         1980 الحرآات في لجنة وحدة الفالحين التي قامت في عام         ا أدى إل امًال مم  ع
ا      ور وغيره ي األج ازالت ف ى تن ى الحصول عل ر إل ر األم ي آخ ت، وف ن الوق رة م ن لفت سكر والقط اج ال ف إنت  .توق

  ". 18آان هذا اإلضراب بالنسبة لكٍل من مالكي األراضي والجيش بمثابة آابوٍس قد تحقق"وبكلمات جوناس، 
 

  وجهات نظر
ذي استمر من                      دعا   اني ال ان الث ى مجلس الفاتيك ا الثالث والعشرون إل ى    1962البابا يوحن اريخ     . 1965 إل ل الت ال يحف

ولكنه عندما ينعقد يكون مجلًسا تحويلًيا حيث يأتي الكرادلة وغيرهم من الزعماء، وفي هذه المرة  بالكثير من المجالس،
سة الر    سألوا          اجتمع زعماء عالميون من آنائس أخرى والكني سنوات لي ذه ال ا طوال ه ة سوًيا في روم ة الكاثوليكي وماني

اريخ؟              " رة من الت ذه الفت ه في ه ا فعل رب من دًثا    " من نحن اآلن؟ في ضوء آلمة الرب، ما الذي يطلب ال د ح ٍذ ُيَع وعندئ
تقبال   آانت هناك روح من االنفتاح لإلصغا    . بارًزا بروح هذا البابا يوحنا الثالث والعشرين العظيم ورفاقه         ذلك الس ء وآ

ادمين من    .أولئك القادمين من آسيا وأفريقيا وأميرآا الالتينية والذين لم يسمع صوتهم في الماضي آان هناك أشخاص ق
ا يجترحه                                 شرية، وهي م ة الب يس فقط عن الخطيئ دأوا في التحدث ل د ب رة وق وا المجتمعات الفقي أميرآا الالتينية ليمثل

ى وممارسات      األفراد من أفعال خاطئة بالم     خالفة لكلمة الرب وشريعته ، ولكنهم بدأوا في التحدث عن الخطيئة داخل بن
  . النظام االجتماعي واالقتصادي والسياسي

 
ول     .لقد آان هذا األمر جديًدا للغاية ذا الق ى ه ة،    "دعا الفاتيكان الثاني الكنيسة إلى انفتاح جديد عل أنت شخص ذو آرام
ذا                !" ك إلى الحرية، فكن حًرا    دعاك الرب إلى الكرامة ودعا     ة أخذ ه ا الالتيني اقفة في أميرآ ؤتمرات األس ومن خالل م

ا           . فقد ذآر أن الكنيسة تقف إلى جانب الشعب       . األمر شكًال ملموًسا للغاية    راء والمضطهدين آم إنها تقف إلى جانب الفق
رة       وفوجئ القساوسة الذين أخذوا هذا األمر على محم       . آان يسوع يقف إلى جانبهم     شكلٍة آبي ل الجد بأنهم قد وقعوا في م

ة                            د مواجه ك يع ى ذل ا إل صادًيا وم ًيا واقت ه سياس ر عن ألن الوقوف مع الشعب وتأآيد حقوقه والتصريح بأنه يجب التعبي
  .للقوى القائمة

   بول وي-
 

سة             ا الثالث والعشرين    وللباب . لقد تمثل التغير الهام والرئيسي في موقف االنفتاح والحاجة إلى التغيير داخل الكني ا يوحن
د                            "قول مشهور وهو     واء جدي ى ه ًا بحاجة إل ا حق د، إنن واء جدي ى ه ٍة إل ا بحاج ا هن ". إننا سوف نفتح نوافذ الكنيسة ألنن

ام        اقفة الكاثوليك في       1977وبفعل قوة الدفع هذه آان هناك اجتماع لألساقفة الكاثوليك في ع اني لألس ؤتمر الث ع الم  يتب
  . وآان الغرض منه النظر إلى الكنيسة الكاثوليكية في أميرآا الالتينية في ضوء مجلس الفاتيكان الثانيأميرآا الالتينية

 
ة    ك عنصران أو ثالث ذا               .ثم انبثق عن ذل ق عن ه د انبث ى اإلصالح، وق ٍة إل ا بالفعل بحاج ى أنن ة عل ا هو الموافق أولهم

راء      العنصر المقولة الشهيرة بأنه ينبغي على الكنيسة أن تعبر           صالح الفق د      . عن خياٍر تفضيلي ل ا ق اني العنصرين أنن وث
سيحية            .أصبحنا أآبر حجمًا وأشد قوة وأآثر بعدًا عن شعبنا   شاء مجتمعات م ه هو إن وم ب اج ألن نق ا نحت إن م ه ف وعلي

ا                        ستطيع األشخاص التح اء بحيث ي ة للبق ة صغيرة وقابل ور صغيرة على مستوى القاعدة ننقسم فيها إلى مجتمعات ديني
ل، وتحدث     . بشأن ماهية الدين على أن يتم ذلك في ضوء سياقها         اح الهائ ذا االنفت وبسبب مجلس الفاتيكان الثاني، آان ه

سالم              د نحو ال ق الجدي ة بوصفها الطري ضًا      . يوحنا بولس الثالث والعشرون عن التنمي ة ذآرت أي ك المقول د أن تل وأعتق
ة الصحية        شيئا ما عن رغبات الناس، عن التنمية البشرية     يم والرعاي شعبية في التعل  مرًة ثانية، على مستوى القاعدة ال

  . والفرص االقتصادية وشبكات المياه في مجتمعاتهم وما شابه ذلك

                                                 
 بولدر (5، سلسلة وجهات نظر أميرآا الالتينية، رقم المتمردون وفرق الموت والقوة األميرآية: الكفاح من أجل غواتيماالسوزان جوناس،  16

  .7، )1991مطبوعات ويستفيو، : آولورادو
 5. ، سلسلة وجهات نظر أميرآا الالتينية، رقمالمتمردون وفرق الموت والقوة األميرآية: الكفاح من أجل غواتيماالسوزان جوناس،  17

  .126-125، )1991 مطبوعات ويستفيو،  :بولدر آولورادو(
 5. ، سلسلة وجهات نظر أميرآا الالتينية، رقمون وفرق الموت والقوة األميرآيةالمتمرد: الكفاح من أجل غواتيماالسوزان جوناس،  18

  .129-128، )1991مطبوعات ويستفيو، : بولدر آولورادو(
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سلفادور        اال وال ي غواتيم شعبية ف دة ال ستوى القاع ى م ي عل شكل فعل ل ب دة والعم ة واح ك جمل ل ذل ذ آ الي فبأخ وبالت

ل              ونيكاراغوا وهندوراس وآولومبيا    - والبرازيل، فإن تطلعات الشعب، مقترنة بما آانوا يسمعونه آبشاراٍت من اإلنجي
  . سوف تؤتي ثمارها-بأن الرب يريد الحياة للجميع، حياة بها سعة من العيش 

  أندرسون .  فيليب جيه-

د      م تكن    أن تفكر إلى أي مدى آانت هذه الجهود الدينية مناسبة لعملية السالم في غواتيماال يعني أن ت اال ل رك أن غواتيم
ضًا                   . أبدًا بمفردها  سكان ولكن أي ى ال يس فقط عل ومن بين األمور التي حاول الجيش القيام بها هو أن يفرض سيطرته ل

الم      .على ما آان يجري في البالد وفًقا لما آان معلوًما ة الع سبة لبقي ولكن مع   . فقد حاول اإلبقاء على وضٍع منعزل بالن
ام               زيادة حدة القمع و    بالد في ع ذي ضرب ال ا           1975األضرار الناجمة عن الزلزال ال  فضًال عن النزاعات في أميرآ

ة         ة العملي ستحيًال من الناحي بالد م تح   . الوسطى والتي أخذت طابع الحرب الباردة، أصبح دور الجيش في عزل ال د ف وق
ة من الخارج لكي                        دٍد من المنظمات القادم ام ع ى مصراعيها أم يم شراآات مع مختلف الحرآات          هذا األبواب عل تق

اال  ي غواتيم ة ف ة   . االجتماعي ع جمعي بعض م الف ال ال، تح بيل المث ى س ل  CONAVIGUAفعل ة أرام ي جمعي  وه
شاؤها في                   م إن اليين والتي ت دعم الغواتيم شو ل ا مينت الغواتيماليين الذين اختفوا، وتحالف آخرون مع مجموعة ريجوبيرت

الي وجدت            األساس في منتصف الثمانينات، وع     ة مباشرًة، وبالت سة الكاثوليكي مل آخرون على تكوين تحالفات مع الكني
  .نحتاج إلى التوصل إلى تسوية سلمية :جهود مختلفة أتت من أجزاء مختلفة وحملت جميعها نفس الرسالة

  . مانويل أوروزآو-

  اتخاذ إجراءات صارمة من قبل الدولة
نت دول  ة، ش ديات المختلف ذه التح ى ه سة    رًدا عل ي الكني صارمة ضد معلم ة ال راءات العنيف ن اإلج سة م ة سل  المنطق

ل في              الرومانية الكاثوليكية العلمانيين وغيرهم من داعمي تطلعات الفقراء        ذيب والقت نهم للتع رون م حيث تعرض الكثي
  .مختلف أنحاء أميرآا الوسطى

 
ة،    وبكلمات جوناس، لم يتوقع المقاومون وال الجهات الفاعلة في المجتمع     مَّ   " المدني حجم العنف في رد الحكوم ومن ث

اء     ".  19فإن عشرات اآلالف من المايا في المناطق الجبلية ترآوا على غير استعداد للدفاع عن أنفسهم             نُج زعم م ي ا ل آم
داءات   ذه االعت ن ه ة م ات الديني ود     . الجماع د الوف كويفيل أح ا إس شهيرة، جولي ة ال شاعرة الغواتيمالي رت ال ا أخب وآم

ًرا   "، 1981سيحية العالمية في عام الم ا خطي ى ال        .لقد أصبح الكتاب المقدس آتاًب ًا في األرض حت ه عميق ا نخفي د آن لق
ين تحت وطأة موجات القمع                    ". 20تصل إليه حراب الجنود    ان الكاثوليك واإلنجيلي اء الروم وقد عانى الكثير من الزعم

د            ليس فقط في غواتيماال بل أيضًا في السلفادور المجاور         و غران اهن روتيلي ة، ومن بينهم القس الروماني الكاثوليكي الك
ه            ا وعائلت يو إالآوري اهن إيغناس ديز والك د فرنان وثري ديفي س الل وميز والق ا غ ة ماري ة المعمداني ة العلماني والزعيم

ائ   .اليسوعية الذين تعرضوا للقتل والتعذيب على يد الجيش السلفادوري    اء الكن وا   ومن بين المئات من زعم ذين تول س ال
سلفادوري                          اقفة ال يس األس رزهم رئ ان أب ا آ ذه المخاطر، ربم الكهنوتية بروح مجمع الفاتيكان الثاني على الرغم من ه

سلفادوري            1980آذار  / مارس  24وفي   .أوسكار أرنولفو روميرو   رو من الجيش ال ٍد من طلب رومي وم واح د ي  أي بع
  .م قداسًا في إحدى الكنائس الصغيرة بالقرب من الكاتدرائيةالتوقف عن قمع الشعب، تم اغتياله بعد أن أقا

 
رغم من              ى ال ذا المنظور، عل إنه لمن األهمية بمكان ذآر مجمع الفاتيكان الثاني نظًرا ألن توسيع الكنسية الكاثوليكية له

وا دوًرا هامً                 أن يلعب دينين ب اء ال سالم في     وقوع هذه األحداث المأساوية الفردية، ساعد في السماح للزعم ا في إحالل ال
اال         .غواتيماال اقفة في غواتيم وبدون القيادة القوية ألساقفة ما بعد مجمع الفاتيكان الثاني المرتبطين بمنصب رئيس األس

ابريرا               - و آ سنيور جولي و، ومون ويزادا تورون و آ سنيور رودولف اريو، ومون ل ب ادوز دي بيرو بين  مثل مونسنيور بروس
سنيور جوان     سنيور جورجي                   أوفالي، ومون ري، ومون ازيني ايمي ل رام ارو ليوني سنيور ألف ديرا، ومون راردي آوني  غي

ى        -ماريو افيال ديل أغويال      اٍح إل  لم يكن لُينَظر إلى الكنيسة الكاثوليكية على أنها مؤسسة ذات قاعدة عريضة تدعو بإلح

                                                 
  .24، )2000مطبوعات ويستفيو، : بولدر آولورادو(عملية السالم في غواتيماال : القنطور والحمامسوزان جوناس،  19
المجلس الوطني لكنائس  : ويتاح أيًضا التقرير الرسمي للوفد .حسبما نقله بول وي1981وفٍد عالمي عام جوليا إسكويفيل، تقرير شفهي ل 20

المجلس الوطني : نيويورك(من غواتيماال، رسالة إنجيلية إلى الجماعات المؤمنة في الواليات المتحدة المسيح في الواليات المتحدة األميرآية، 
  ).1981دة األميرآية، لكنائس المسيح في الواليات المتح
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ة الجوانب        ا        .تفهم احتياجات ومخاوف وتطلعات آاف ان الث دون مجمع الفاتيك سية في أواخر           وب ادرة الكن ني، آانت المب
  .الثمانينات وأوائل التسعينات لتكون أصعب بكثير، إن لم تكن مستحيلة

  
  وجهات نظر

، آان ثمة تصعيد آبير في  1975وبعد الزلزال الذي ضرب غواتيماال في عام      . وفي السبعينات رأينا تصعيًدا في القمع     
زال            القمع سببه أن المجتمع بدأ في التظاهر بشك        شأن الزل ة ب شتكي من عدم استجابة الدول دأ ي ذا    . ٍل أآثر وب د ه د مه وق

ة  . األمر الطريق لزيادة القمع من جانب الجيش       وفي أواخر السبعينات رأينا زيادة سريعة في مقاومة المتمردين وإمكاني
  .د زمام السلطةألن يصبح المتمردون في غواتيماال أآثر قوًة وخصًما ال يستهان به للجيش الذي آان يتقل

  
وق                   إال أنه في الثمانينات والسيما في الثالث سنوات األولى من العقد، تصاعدت بالفعل الحمالت المتعلقة بانتهاآات حق

اتيكيٍ             شكٍل درام بالد ب ل عن                 . اإلنسان والقمع والعنف في ال ا ال يق ل م ى مقت شأنها إل ي نتحدث ب ديرات الت شير التق وت
ام خالل ت       20000 رة    شخًصا آل ع ك الفت سم مستوى العنف بالوحشية         . ل د ات ستهدفة          . وق ل م ات قت اك عملي وآانت هن

يما          ومستويات ال يستهان بها من حاالت االختفاء إبان تلك الفترة ومجازر تعرضت فيها شرائح آبيرة من القرى، والس
سكان األص            أن ال ة     قرى الجماعات األصلية، للتدمير بالكامل بواسطة الجيش اعتقادًا منه ب ريبين من مقاوم انوا ق ليين آ

رة مع      . المتمردين، على الرغم من أن األمر لم يكن آذلك من الناحية العملية            ردين بمواجهات خطي وقامت حرآة المتم
بالد        لكته العصابات المسلحة           . حرآة المقاومة من السكان األصليين في ال ذي س ق ال اع نفس الطري وا باتب م يؤمن م ل . فه

ك،  ن ذل رغم م ى ال ي  وعل ودة ف ك الموج رى وخصوًصا تل دمير الق شكل أساسي بت ك ب ة وذل نفس الطريق رد الجيش ب
ا                         اطق جميًع ك المن ع في تل انجو، حيث وق از وآويزالتين ا فيراب از وباج األراضي الجبلية في غواتيماال، وهي التا فيراب

   .قدر آبير من العنف آان مصدره الجيش في المقام األول
   مانويل أوروزآو-
 

ـ              آان   ا     " من نكون   "رد فعل الدولة قاسًيا للغاية على هذه الموجة المتنامية من الوعي ب ة    .... من جانب الماي في مواجه
اذ                 ه يجب اتخ ساوسة الكاثوليك بأن اقفة والق هذا اإلحساس المتنامي ليس بين جميع الكاثوليك ولكن بين بعض آبار األس

ساواة        ال . جانب الفقراء ألجل العدالة وألجل الم ه                 وب ى أن ذا األمر عل ى ه سلطات إل د ال دهم مقالي طبع نظر من آانت بي
ا   " .تهديد ا ليخبرون سلطة      -من هم هؤالء األشخاص اآلن، هؤالء القساوسة الذين يأتون إلين ام ال ك زم ذين نمل  - نحن ال

ه يجب تقاسمه مع اآلخرين؟          ر شرعي وأن ات من        " بأن هذا غي ذه المئ ع ه ل جمي ا، وتخي ان رد الفعل قوًي ين  آ  المعلم
ة            ) الذين يعلمون المبادئ الدينية بطريقة السؤال والجواب      ( دي الحكوم ى أي تلهم عل ذيبهم وق واآلن، . الذين تم أخذهم وتع

ا       . السجل واضٌح للغاية ع لالطالع عليه ه   .فال دور للتخمين حول هذه النقطة، حيث أن اإلحصائيات متاحة للجمي ولكن
سة                 آان وقًتا عصيبًا ليس فقط بالنسبة        ا جوميز من الكني ة وماري سة اللوثري للكاثوليك الرومان، ديفيد فرنانديز من الكني

صديقه                       شكٍل ال يمكن ت ي عانت ب ة الت المعمدانية، ولكنه آان على وجه الخصوص بالنسبة للكنسية الرومانية الكاثوليكي
  . أثناء اندالع العنف

   بول وي-
 

دي        200000ل أوائل الثمانينات، علمنا بمقتل      وفي ذلك الوقت ولنقل على سبيل التأآيد بحلو        ى أي  شخًصا على األقل عل
ال            400الجيش، وبتدمير قرابة     ون شخص من          .  قرية من قرى قبائل المايا الواقعة داخل البالد في الجب شريد ملي م ت وت

ك الوقت نحو          سمة  7.5منازلهم بسبب العنف من مجموع السكان البالغ في ذل ون ن د ه   .  ملي ا ال يع رقم ضخًما   ربم ذا ال
ه                        ستهان ب ا ال ي ان رقًم ا الوسطى آ د صغير في أميرآ اة            . باألرقام المجردة إال أنه بالنسبة لبل ى حي ر عل ه أث ان ل د آ فق

  .الجميع في غواتيماال
   فيليب أندرسون -

  عودة ظهور المايا
ة         سة الروماني ة،     إذا آانت بيانات مجمع الفاتيكان الثاني قد سمحت بتغيير عميق في الكني ا الالتيني ة في أميرآ  الكاثوليكي

  .فقد آانت هناك أيضًا أصداٌء للمقاومة داخل جماعات المايا األصلية
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ين                    سحاب ب عمل تاريخ االضطهاد والوحشية الطويل على الصعيد الثقافي على خلق جو من عدم النشاط السياسي واالن
ة،     . ي غواتيماال الحديثةالكثير من أفراد جماعات المايا، وهي النزعة التي استمرت ف         ان الحمالت العسكرية الدموي وإب

ى        و عل ى        200000لقي ما يرب د عل ا يزي دمير م م ت ون من       440 شخصًا مصرعهم وت ا يتجاوز الملي شريد م ة وت  قري
  .21المدنيين

 
رً                   ان تغي اني آ ان الث دأه مجمع الفاتيك يس فقط    ومع ذلك، فإن التغير في الكنيسة الرومانية الكاثوليكية الذي ابت مًا ل ا حاس

ه ساعد في                         ًضا ألن ل أي ة، ب دي مع الجيش والحكوم ألنه تسبب في جعل زعماء الكنائس يتساءلون بشأن تحالفهم التقلي
  .انفتاحهم على تطلعات جماعات المايا األصلية في غواتيماال والبالغ عددهم خمسة ماليين

 
ا،           "فقراءالخيار التفضيلي لل  "إذا تحدث مجمع الفاتيكان الثاني عن        راء من الماي ، فسيشمل ذلك في غواتيماال جموع الفق

سالم والتي                         ل لل ائزة نوب ائزة بج وم، الف شو ت ومن بينهم زعماء أقوياء من النساء أمثال روزالينا تويوك وريغوبيرتا مين
 .طالبت بشجاعة بنظام اجتماعي أآثر عدًال

 
اة   ولتسهيل تحول السكان األصليين عن دينهم في السنوات األ  ة بمحاآ ولى من الغزو األسباني، قامت الكنيسة الكاثوليكي

دلر               الك وني ماه ب ا أس ور م ى ظه ي أدت إل ة الت ي العملي ا، وه ة بالماي ة الخاص د الديني دات والتقالي ن المعتق دد م ع
ى بعض            . 22"الكاثوليكية الشعبية التوفيقية  " اء  وفي الفترة التي تتراوح بين منتصف وأواخر القرن العشرين، أول  الزعم

ا                             سيحية، وهو م دات الم ة والمعتق ا التقليدي دات الماي ين معتق ام بدراسة أوجه التطابق ب الدينيين نوعًا مختلفًا من االهتم
د سعى   . 2عكس في العديد من الحاالت انجذاًبا جديدًا ألوجه التوازي والتداخل والتبادلية التي وصفناها في الفصل      وق

يتالينو سيميلوآس، وهو أحد الزعماء األصلين وقس من الكنيسة المشيخية، إلى استخدام  بعض األفراد من بينهم القس ف 
  .مصادر المايا الروحية التقليدية في تعبئة جماعات المايا اإلنجيلية لدعم العملية السلمية في التسعينات

  
  وجهات نظر

سهم   ا أنف راد الماي و أف ر ه ل اآلخ وق  . العام د بحق ي متزاي ى وع انوا عل د آ سة   فق الل الكني ن خ ا م ٍد م ى ح ك إل هم وذل
ين     . الكاثوليكية الرومانية عن طريق تعليم المعلمين العلمانيين   ذه ب ساواة ه الة الم فقد قام المئات والمئات منهم بنشر رس

سكان األصليين   ذا األمر اآلن      .جماعات المايا ومن ثمَّ فقد آان هناك شيء ما بدأ يسري في مجتمع ال ل ه الطبع يتمث وب
شعوب األصلية                   ف ي روزالينا تويوك وريجوبيرتا مينشو توم التي فازت بجائزة نوبل للسالم والتي بدأت حملة لصالح ال

ين  . إال أن هذا يعد حرآة تعود إلى نصوصهم القديمة، أي بوبول فوه .في مختلف أرجاء العالم وأحياًنا بالجمع بينهما وب
ا  "ئي تمثل في قول إال أن الناتج النها .عناصر التحرر المسيحية ر    ".اآلن هو وقتنا، اآلن هو الوقت المناسب لن د عب وق

يهم               يقص عل م ل اآن تجمعه اء أداء طقوسهم الخاصة في أم ه أثن اء جلدت الزعيم فيتالينو سيميلوآس عن هذا بطالقٍة ألبن
  .السبعينات والثمانيناتوأصبح هذا األمر أآثر إلحاحًا وواقعية بكثير أثناء الستينات و .قصص أسالفهم وما إلى ذلك

   بول وي-
 

ائلين                   أتحدث في األساس عن بعٍض من طائفة البنتكوستل والبروتستانت وأنا على يقين بوجود بعض من الكاثوليك الق
ة  ن الريب در م ه بق ل مع سيانه والتعام ا ون ذا جانًب ل ه ة آ ه يجب تنحي ا أن بعض . بأن د حًق ر، أعتق ى الجانب اآلخ وعل

رن               الكاثوليك وبعض ال   ي أتت في الق بروتستانت يرون عدم وجود أي تعارض بين ذلك النوع من المسيحية الغربية الت
ًرا     يًال آبي الرب حي في    . السادس عشر وبين روحانية المايا التي تقوم على أساس وجود خالٍق ُيِكن له أفراد المايا تبج ف

  .نه تبجيل إليمان عمره آالف السنينالخليقة والقس يقدر ذلك لذا فهو ليس توفيًقا بين المعتقدات ولك
  أندرسون .  فيليب جيه-

ا             سيرها وفهمه إذ آيف يمكن   . تجد بالفعل في غواتيماال مستوًى متزايًدا من التنظيم برغم القمع، وهذه مسألة يصعب تف
ة الم                   ة أن ثقاف ى حقيق ام     لجماعات المايا أن تنظم نفسها في الوقت الذي تعاني فيه من القمع؟ وبالنظر إل ا هي بوجه ع اي

ة                          إن ثقاف اال، ف وعلى نحٍو متناقض ثقافة غير عدوانية وذلك إلى حٍد ما بسبب ما نتج عن االستعمار والغزو في غواتيم
                                                 

عملية السالم في : القنطور والحمام، واشنطن، العاصمة، سوزان جوناس، 2008 يونيو 24فيليب جيه أندرسون، مقابلة مع آيث بوين،  21
  .24، )2000مطبوعات ويستفيو، : بولدر آولورادو (غواتماال

، سلسلة آتيبات إقليمية، الطبعة الثانية، تحرير دراسة قطرية: ماالغواتيفي " الخلفية التاريخية"جان نيبرز بالك ومارتن سي نيدلر،  22
  .12، )1983حكومة الواليات المتحدة األميرآية، : واشنطن، العاصمة.(ريتشارد إف نيروب
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ولكن في السبعينات، آانت هناك قيادة      . المايا قد تعرضت لقهٍر شديد وهو ما أدى في األساس إلى تقليل مستوى التنظيم             
شك  رتبط ب بالد ت ي ال ئة ف ر   ناش ي تثي ة الت ال الدولي وق العم ق بحق ي تتعل سائل الت ي الم ة ف التغييرات العالمي ي ب ٍل جزئ

الم                      . االهتمام وي في الع ة وجود حي ة الدولي ومما يكتسب أهمية بالغة أيًضا أنه في السبعينات بدأ يكون للجماعة اإلنمائي
م     سألة األه ت الم ا آان ة، بينم ق بالتنمي ي تتعل سائل الت ى الم لطة عل ق باإلصالح   وس سبعينات تتعل ي ال رزت ف ي ب الت

ي ادات       . الزراع ة واالتح ات الالتيني ع الجماع تراك م ي باالش سألة اإلصالح الزراع ليون م اء األص ار الزعم د أث فق
ة ي       . العمالي ة ف وق معين ة بحق ليين للمطالب اء األص ف الزعم ن مختل ة م ود حرآ ى وج ضايا إل ي للق ك التالق وأدى ذل
  . األراضي

  أوروزآو مانويل -

  الجماعة اليهودية دور
 .آذلك لعبت الجالية اليهودية المؤثرة على الرغم من صغرها دوًرا في إحالل السالم في غواتيماال

 
 شخصًا تنحدر أصول معظمهم في غواتيماال من المهاجرين القادمين من ألمانيا   1000ربما يبلغ عدد الجماعة اليهودية      

م تكن           . أثناء القرنين التاسع عشر والعشرين    وأوروبا الشرقية والشرق األوسط      اال ل وعلى الرغم من أن حكومة غواتيم
م المتحدة                            ة األم دى لجن اال ل دوب غواتيم دوًما مضيافًة لألقلية اليهودية، إال أن هذا قد تغير إلى حٍد آبيٍر عندما نجح من

ام    ي ع دالوس، ف يا غران ورج غارس سطين، ج ة بفل دفا1947الخاصة المعني ي ال ة   ف راف بدول سيم واالعت ن التق ع ع
رائيل ي       .إس اون ف رامج للتع ى وضع ب دين إل ومتي البل ين حك دخل ب ذا الت دها ه ي أوج صلة الخاصة الت ذه ال وأدت ه

  . المجاالت السياسية واالقتصادية والعسكرية
ى       -لفاتيكان الثاني    شأنها في ذلك شأن الكنيسة الكاثوليكية بعد مجمع ا         -إال أن الجالية اليهودية في غواتيماال      م تتفق عل  ل

دافع وراء                    .دعم أحد الجانبين   ي آانت ال سية الت فقد دعم بعضها الحكومة في حين التزم اآلخرون بتفهم المشكالت الرئي
اال                 .حرآة المتمردين  وقد أدرك ماريو بيرموث، أحد المحامين البارزين وأحد زعماء هذه الجالية أنه إذا أرادت غواتيم

رام               إنهاء العنف  انون واحت ى أساس الق وم عل د يق اك نظام جدي سكان، فيجب أن يكون هن  والخوف اليوميين في حياة ال
ر                         .حقوق اإلنسان  ة المسلحة غي ادة الحرآ رام ق ال احت ه ن على الرغم من أنه آثيًرا ما آان يعمل لصالح الحكومة، إال أن

   .النظامية وزعماء جماعة المايا
 

راد الجماعات                 وعلى الرغم من العوامل الت     د أف ى توحي ي عملت على تفريقهم، أدت الرغبة في إنهاء الحرب الداخلية إل
سعينات  اء الت اال أثن ي غواتيم ة ف ة واليهودي ا واإلنجيلي ة والماي ة الكاثوليكي ة . الروماني دة واقعي دة وح ذه الوح ن ه م تك ل

لية السلمية، بل إنها أيضًا ضربت بجذورها في  وسياسية فحسب، حسبما تم التعبير عنه في الصلوات والعبادة أثناء العم          
  .الوعي المتعمق بالبعد الروحي في حياة الشعب

 
  المبادرة العالمية بين األديان: 4-2

  االجتماعات مع زعماء المتمردين
اق اسكيبوالس   سانشيز  بدأ رئيس آوستاريكا أوسكار أرياس1986في عام  ع    عملية سالم بلغت أوجها في اتف ذي وق ال

ي  ام ف اال ع ة غواتيم اراغوا 1987مدين سلفادور ونيك دوراس وال اال وهن اء غواتيم اس ورؤس ل أري ن قب ا   م ث دع حي
ا                 .االتفاق إلى إنشاء لجنة قومية للمصالحة في آل بلد         ى في بحثه ة خطوة أول اال بمثاب وآان هذا االتفاق بالنسبة لغواتيم

  .عن سالٍم عادل قد يستمر لعقود
 

ام           بدأت المرحلة الثانية   ار حرآات               1988 من عملية البحث عن السالم في ع ل آب ة دبلوماسية تمث دما اتصلت لجن  عن
ة    ة الغواتيمالي ة الوطني دة الثوري سمى الوح ا تحت م دت مًع ي توح ردين والت  Unidad Revolucionario(المتم

Nacional Guatemalteca ( سرا ي جنيف بسوي وثري ف المي الل اد الع اك سوى ع .باالتح يس هن ن ول ل م دد قلي
ين                              سيحيين اإلنجيلي ة النطاق من الم ة عالمي ارة عن طائف وثري عب المي الل اد الع اال، ولكن االتح اللوثريين في غواتيم

   . دولة78 مليون عضوًا في 66.7تربطهم روابط وثيقة ويبلغ عدد األعضاء فيها في الوقت الحالي 
 

   . لالتصال بغواتيماالآان لالتحاد العالمي اللوثري ثالث قنوات طبيعية أخرى
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عمل االتحاد لسنواٍت عدة على أرض الواقع في مجاالت التنمية والصحة والتعليم وآان ذلك في األساس من      -أ 
شمالية         ا ال ر                 .خالل شرآائه في أوروبا واسكندينافيا وأميرآ ين الجماعات األآث ا سعى من خالل العمل ب آم

المي             .غذية والفقر فقًرا إلى تقديم العون في القضاء على سوء الت         اد الع ة االتح ال الخيري ذه األعم وقد منحت ه
ة          ة الغواتيمالي ة الوطني دة الثوري ن الوح ٍل م د لك شكل جي ا ب ه معروًف صداقية وجعلت رآاءه الم وثري وش الل

  .والحكومة
 

ون والكاثوليك الروم    .آانت لالتحاد عالقة ممتازة بالكنيسة الرومانية الكاثوليكية  -ب  ا  وقد حقق اللوثري ان إجماًع
الم                   ة في مختلف أرجاء الع شيرية والتنمي  .هاًما حول المسائل المذهبية آما توحدوا في مجاالت اإلرسالية التب

ادة                       رٍر بق شكٍل متك ون ب ه يلتق املون في وآان رئيس االتحاد العالمي اللوثري وأمينه العام وآذلك األعضاء الع
 .با يوحنا بولس الثاني خالل الثمانينات والتسعيناتمجلس الفاتيكان لتعزيز الوحدة المسيحية، وبالبا

 
ائس           -ج  المي ومجلس آن آما عمل االتحاد عن قرب مع طائفة من الشرآاء العالميين والسيما مجلس الكنائس الع

ة             ات المتحدة األميرآي ذه المنظمات       .أميرآا الالتينية والمجلس الوطني لكنائس المسيح في الوالي شارك ه وتت
 .وال والعاملين والنطاق الواسع التصاالتها داخل مجتمع المنظمات غير الحكوميةفي الوقت واألم

 
ام                ان في ع ى الفاتيك ه إل د مشترك من الكاثوليك      1988واقترح االتحاد العالمي اللوثري أثناء إحدى زيارات  إرسال وف

  .اللوثريين والرومان إلى أميرآا الوسطى لدعم عملية اسكيبوالس للسالم
  

  وجهات نظر
سالم في أغسطس                         اس لل ي نتجت عن خطة أري ك الت ة هي تل ك     1987آب  /ُتَعد المبادرة األآثر أهمي ارًا من ذل ، فاعتب

ا بجدوٍل              م إرفاقه ة ت ات مختلف ا مكون ان له سالم والتي آ ات ال زام باتفاق التاريخ آان هناك جدول زمني تم وضعه لاللت
ز           لذا فقد تمَّ تفويض لجنة المصالحة الوطنية آج  .زمني ى تعزي اس والتي ترمي إل سالم في خطة أري ة ال زٍء من عملي

تح    . ولم يكن لديهم تفويض بالصالحية لتغيير األمور  .حوار المصالحة حول المسائل التي تهم البالد ان تفويضهم لف وآ
ك م        . مناقشٍة ذات شرعية من المجتمع الدولي وآذلك من الحكومة الغواتيمالية          ة المصالحة تل ًدا من    وقد أعطت عملي زي

ه            . القوة لمنظماٍت مختلفة آانت تؤيد إجراء تسوية وتتفاوض بشأنها         إال أنه آان هناك في نفس الوقت اتفاق نص على أن
ة           راح الحرآ ع دخول واقت ذا في األساس فرصًة م ا ه اح لن ذا أت ة سالم، ول ى عملي دان التوصل إل ذه البل ى ه زم عل يل

  . 1990العالمية لهذا االجتماع في أوسلو في عام 
   مانويل أوروزآو-
 

ة                        سة اللوثري ة والكني سة المانوي شيخية والكني سة الم ه آل من الكني ذي قامت ب أعرف جيًدا وعلى وجه التحديد العمل ال
رٍب    . والكنيسة األسقفية إلى حٍد آبير فيما يتعلق بعملها ليس فقط من أجل السالم ولكن أيًضا لتنمية المجتمع                 اعمل عن ق

سه                   شديد مع ما ُيط    وقر وهو نف يميلوآس الم الينو س َلق عليه المؤتمر اإلنجيلي لكنائس غواتيماال والذي يتولى إدارته فيت
ا  راد الماي د أف ستانت       . أح ك والبروت ن الكاثولي ر م ين الكثي ة ب دام الثق وترات وانع اك بعض الت زال هن ان ال ي أو . وآ

والرسالة الواضحة   . ب بين بعض البروتستانت والكاثوليك    إال أنه آان هناك على األقل تقار      . اإلنجيليين حسبما يعرفون  
د أن تكون في الحوار                   ان من الجي ائس والتي آ األخرى المنبثقة من مجلس الفاتيكان الثاني هي النزعة إلى توحيد الكن

اع           . مع المسيحيين اآلخرين   ائس في االجتم اء الكن دأ زعم مع  ومن خالل هذه الروح ولكن بدافع الضرورة باألساس، ب
ة      . بعضهم بعضًا وفي بناء الثقة والعالقات والعمل سوًيا بشأن العديد من المشروعات           دة المتعلق ياء الفري ومن أحد األش

ه                    ذي حقق ر ال ار الكبي رغم من االزده ى ال ة، عل زال هي المهيمن د آانت وال ت ة بالتأآي بغواتيماال أن الكنيسة الكاثوليكي
ًال               ) وبعض آنائس البنتكوستل  (اإلنجيليون   ين آ والسيما في الستينات وحتى الثمانينات، إال أنك تجد في أي مجتمع مع

ة المجتمع             . من البروتستانت والكاثوليك   ى مستوى تنمي ستانت والكاثوليك عل ه آل من البروت ام ب آما أن العمل الذي ق
   .جميعولكنه آان ألجل ما فيه صالح ال" هل أنت آاثوليكي؟ هل أنت إنجيلي؟"اإلنساني لم يميز 

  أندرسون .  فيليب جيه-
 

اك بالفعل إحساس                          ان هن ه وآ غ العنف أسوأ حاالت مررت بتجربٍة شخصية في غواتيماال في مطلع الثمانينات عندما بل
اس             ه الن اني من ذي يع الكرب ال داخلي ب د آنت سأرغب في                    . يدب ب أنني بالتأآي ات ب ل الثمانين زام في أوائ ذآر االلت وأت

اد           .  لرؤية نهاية لهذا الوضع    االنضمام إلى اآلخرين   دما آنت في االتح وفي منتصف الثمانينات، آانت هناك فرصة عن
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سان إلجراء اتصاالت مع بعض الجماعات في                    وق اإلن ة وحق شؤون الدولي ام لل العالمي اللوثراني آمساعد لألمين الع
ردين     غواتيماال، تلك الجماعات التي آانت جزًءا من المعارضة، حتى أولئك الذين آان          ة للمتم ا أصبح حرآ وا جزًءا مم

ى    . في غواتيماال بفئاتها األربع الرئيسية التي توحدت مع بعضها لتكون االتحاد الثوري الوطني الغواتيمالي              وتحدثت إل
ى                ه وعل الي وتعرفت علي وطني الغواتيم وري ال اد الث ة لالتح ة التابع ذه اللجن جورج روزال، وهو طبيب وعضو في ه

م                   . بعض من زمالئه   وعلي أن أقول إنني بدأت منذ األيام األولى أآن له االحترام وأتحدث إليه وهكذا، ومن ثم، فعندما ل
ٍل                        وفير محف ستطيعون ت وثراني وشرآاؤه ي يكن هناك شيء يجري في غواتيماال، سألته عما إذا آان االتحاد العالمي الل

   .ايةوبالطبع آانوا مهتمين للغ. إلجراء مناقشة مع الحكومة والجيش
   بول وي-

  

  اقتراحات على وزير الدفاع الغواتيمالي
ا           ادة العلي تمَّ الترتيب لعقد اجتماع غير مقرر من قبل مع وزير الدفاع الغواتيمالي، هيكتور غراماجو، وأعضاء في القي

ام                 اال ع ى غواتيم ان إل وثريين الكاثوليك والروم ك ب 1989للجيش أثناء زيارة الوفد المشترك من الل ة    وذل مساعدة لجن
  .المصالحة الوطنية

 
دوبين                               ى إرسال من دأ عل دفاع من حيث المب ر ال ه المسؤولين، وافق وزي شاوره مع زمالئ وأثناء ذلك االجتماع وبعد ت

يس         .لحضور اجتماٍع خارج البالد مع الوحدة الثورية الوطنية الغواتيمالية المعارضة            ًدا من رئ وقد لقي هذا القرار تأيي
  .ذي قام بتسمية وفٍد يضم ثالثة أشخاص للسفر تحت مظلة لجنة المصالحة الوطنيةغواتيماال ال

 
ذات                 ه بال ى يوم ر     . ولم يعقد االجتماع لستة أشهر بعد ذلك، حتى أن أحدًا لم يصدق أنه سيعقد حت ل وزي دما قب ه عن إال أن

ين ال          ة، شرع األم ة الغواتيمالي ة الوطني اع ووافقت الوحدة الثوري ار      الدفاع باالجتم وثري، غون المي الل اد الع ام لالتح ع
  . ستالست، في االتصال بأصدقائه في وزارة الخارجية النرويجية

 
انبين      ال الج دى آ صداقية ل ون بم ضًا يحظ ون أي ان النرويجي سية      .آ ساعدة الكن ة الم ت منظم سنين، ظل ر ال ى م فعل

األموال               ة ب ة المدعوم ة الديني ادئ لتحسين أحوال         النرويجية، وهي إحدى المنظمات اإلنمائي شكٍل ه ة، تعمل ب الحكومي
ة          سين الزراع شروعات مخصصة لتح الل م ن خ ليين م ا األص كان الماي اال وس ي غواتيم ًرا ف ر فق خاص األآث األش

دهم       .والرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية     ان عن وهذا النوع من التنمية الريفية المتكاملة المحققة بين الناس الذين آ
  . من نوايا األجانب أسس قاعدة راسخة من الثقة-باب وجيهة  ألس-شك 

 
ووضع األفراد العاملين في االتحاد العالمي اللوثري ووزارة الخارجية النرويجية بالعمل سوًيا خطة الستضافة اجتماع               

ولن خارج ا                 1990آذار  /على درجة عالية من السرية في مارس       ال هولمنك ة في جب شاليهات العالي لعاصمة   في أحد ال
  .أوسلو

  
  وجهات نظر

سلة           وم بسل ا أن نق ه يمكنن ان، أن ا من الكاثوليك الروم قررنا، نحن في االتحاد العالمي اللوثراني، باالشتراك مع نظرائن
سياسيين    اء ال ى بعض الزعم اال، للتحدث إل ى غواتيم ه الخصوص إل ى وج ة، وعل ا الالتيني ى أميرآ ارات إل ن الزي م

ى       ولدينا ات .واالقتصاديين ارات األول د دلت إحدى الزي سنين، وق صاالت جيدة مع الفاتيكان آما آان لنا معه على مر ال
وثراني   المي ل د ع وي لوف م ق دينا دع يكون ل ه س ى أن اني عل ولس الث ا ب ع يوحن ارات م ان والزي ى الفاتيك اثوليكي -إل  آ

اني ن       . روم شكلت م ود ت ا وف ت به ي قام ارات الت ن الزي ى م سلة األول ت السل وثرانيين   وآان ك والل ن الكاثولي ٍل م آ
ة،        ة المصالحة الوطني ه لجن د بأن ا بع ي ضمت    والمشيخيين وغيرهم مفيدة للغاية في إجراء اتصال مع ما عرف فيم الت

اس وأشخاص في                           نهم جورج سيرانو إلي سياسية من بي ة ال زعماء يهود من بينهم ماريو بيرموث وأشخاص في العملي
سعو      انوا ي ضًا، حيث آ اً            الجيش أي ين عام تًة وثالث ي دامت س ذه الحرب الت اد سبيل للخروج من ه ى إيج انوا   .ن إل فك

ة         ى الجماع صادرات إل صادية وال صالح االقت دمير الم دان وت ي المي ادة ف سارة الق ت آخ وال الوق سائر ط دون خ يتكب
ى اإلطالق م     ن عل ر الممك ن غي ل م ا جع ي صالحهم مم ن ف م يك المي ل رأي الع ا أن ال ة، آم ى األوروبي ساعدتهم عل

  . األصعدة األخرى



 55 

ان         ي اتخذها الجانب رغم من المواقف الت ى ال شترآة عل ة في      .ومن ثم فإن لدينا هنا مصلحة م ردين، ممثل ة المتم فحرآ
سياسية                  صادية وال اة االقت ة في الحي رات عميق ا مصالح في إجراء تغيي الي، آانت له وطني الغواتيم وري ال االتحاد الث

داها بحيث              .والعسكرية في البالد   ي طال م ذه الحرب الت ا مصلحة في أن تنتهي ه  إال أن الحكومة من جانبها آانت له
شه                             ذي آانت تعي د ال صادرات، وبحيث ال تبقى في الخوٍف المتزاي سالم ومن تصدير ال ا  . تتمكن من إحالل ال ووجهن

ة      "السؤال للجانبين    اٍت هادئ سية      هل بإمكاننا في نهاية األمر توفير إطار عمل لمحادث اوين رئي ة أو عن ا دعاي يس به  - ل
ى بعضها بعضًا،            -ولكن ذلك فقط عند مستوًى ما     م تتحدث إل ي ل  بحيث يمكن بالفعل أن تجلس وتتحدث األطراف الت

  "علمًا بأنه آانت هناك محاولتان سابقتان لم يكن النجاح حليفهما؟ 
   بول وي-
 

اع مع                وآما اتضح األمر مع الوفد الذي نظمه بول وي إلى أمير           ذهب لالجتم ا أن ن ا علين الطبع لزاًم آا الوسطى، آان ب
ذه  ة ه ة المصالحة الوطني يال. لجن سينيور أف ع مون ة م ا الطيب ا عالقتن د نمين ا ق ول فإنن ا أق مًيا . وآم اع رس ان االجتم وآ

ة  حسًنا، لقد حاولنا آثيًرا، فقد تفضلتم بالحضور و     "للغاية، وفي نهايته صرح مونسينيور أفيال قائًال         طرحتم على الطاول
ه   .الرغبة في االجتماع مع الجيش بوصفه السلطة الحاسمة في بالدنا، إال أنني ال أعتقد أن هذا سيكون من الممكن عمل

دل                        ًا ت بالد حالي ا ال ي تتحدث به ا نعرف أن اللهجة الت ك ألنن اجو وذل فلن يكون من الممكن االجتماع مع الجنرال جرام
وري            . خارجيًاعلى أنهم ال يريدون تدخًال اد الث ون في التحدث مع االتح م ال يثق ا أنه ة تجري آم فهناك عمليات مختلف

ا                        ". الوطني الغواتيمالي  دوب الجيش جانًب ي من م تنحى ب وداع ث ات ال ادل تحي وفي ختام االجتماع، وقفنا جمعًيا وآنا نتب
ذا     "قلت  " أين ستكونون اليوم؟  "وقال   دق آ ال  ". سوف نمكث في فن اًء ا "فق ي       رج ة من ة هاتفي وا مكالم اك، توقع وا هن بق

داء           . ثم عدنا إلى الفندق   ". وسوف أرى ماذا يمكنني فعله     ا الغ ا    . آان ذلك االجتماع في الصباح ثم بعد ذلك تناولن م تلقين ث
اجو        "اتصاًال من هذا الشخص العسكري قال فيه         رال جرام ساعة          . لقد رتبت لالجتماع مع الجن ام ال اك في تم وا هن آون

  ".ةالرابع
 

ه            ان شخصًا لدي ه آ ل، ولكن ة آك يس باسم اللجن ه ول لذا فقد آان ذلك الشخص العسكري هو الذي أخذ المبادرة من جانب
ان                               . شعور بما يجري   ا آ ا أًي ذي جرى بينن اع ال ذلك في سياق االجتم ى التصريح ب ادرًا عل م يكن ق ومن الواضح أنه ل

ه                السبب، ولكنه فتح الباب أمامنا والتقينا بالفعل         ار قادت ى أحد آب اجو باإلضافة إل رال جرام ة  . بعد ذلك مع الجن وبطبيع
ة           اجو            . الحال، استعرضنا أثناء الحوار الكثير من األحداث والتوترات وانعدام الثق رال جرام ه الجن ا قال وبالفعل أذآر م

شر   إننا نعرف ما هي  . لسنا بحاجٍة إلى التحدث إلى االتحاد الثوري الوطني الغواتيمالي        : "وهو  مواقفهم، فهم يقومون بن
يتي، حيث يمارسون            .تصريحاتهم ورك س سيكو سيتي أو في جينيف أو نيوي إننا نراهم من حين آلخر في شوارع مك

وم         ". وفي األساس ال توجد أي أسباب للتحدث إليهم       . سياسة الضغط للتأثير على القرار     ديثًا مطوًال وآنت أق وأجرينا ح
ه توافق في اآلراء           . ل وآان بول هو الممثل الرئيسي لمجموعتنا      بالترجمة بين بول وي والجنرا     د ب ا وف وشددنا على أنن

الم           اال     -يمثل إرادة الكنائس المسيحية الرئيسية حول الع ى شرآائنا في غواتيم سة ولكن     - باإلضافة إل يس فقط الكني  ول
  . أيًضا شعب غواتيماال الذي ينشد تحقيق انفراجة سالم

 
ول ع    ا طرحه ب ة بطًال،            وآان م ة التاريخي ذه الحقب ه الخروج من ه اجو يمكن رال جرام ة هو أن الجن ى الطاول ا   ل إذا م

سالم في            "خاطر بالتحدث إلى االتحاد الثوري الوطني الغواتيمالي، وبأن يقول بالفعل            نعم، لقد آن األوان للبحث عن ال
دور         ، يمكنه أن يخرج بطًال في التاريخ الغواتيمالي وأن        "فترٍة من الحوار   ام ب اريخ آشخٍص ق دوَّن اسمه في آتب الت  ي

  . رئيسي في إحداث انفراجة في هذه الحرب التي طال أمدها والتي آانت مأزقًا بالفعل
 

والشيء اآلخر الذي تم طرحه على الطاولة بشكٍل غاية في الجدية، وأعتقد أن هذا أثر على الجنرال جراماجو، هو في                     
ى        .واتكم أضرار وأن جثث الجنود تأتي دائمًااألساس قولنا نعلم أنه يلحق بق ا عل شوًرا في الصحف ولكنن يس من وهذا ل

ى     علم به، ٍي عل شكٍل أساس حيث ينمو إلى سمعنا من أشخاٍص في تلك المجتمعات أن حقائب رفات القتلى يجري نقلها ب
تريد هذا اإلرث وهذه الحرب  هل . وهذا أمر مؤلم. مروحياٍت من منطقة آيتش هيوهيوتنانجو وبيتن ومن أماآن أخرى        

وري                    اد الث ة االتح ذه النقطة بمقابل ذي يخاطر في ه رد ال أن ينتقال إلى أبنائك وأبناء أبنائك؟ أم أن بإمكانك أن تكون الف
  الوطني الغواتيمالي وفتح سبيٍل للسالم؟
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  مواجهة الطرفين الغواتيماليين :أوسلو
الصراعات التي تنشب داخل الدول وفيما بينها، آان الصراع في غواتيماال حول مسائل آبيرة              آما هو الحال في معظم      

  .االقتصاد وحقوق اإلنسان واستخدام األراضي وطبيعة األنظمة السياسية والقضائية ودور القوات المسلحة :الشأن مثل
 

ة             وآما يتوقع المرء، جرت سلسلة من المحادثات الصاخبة والمتفجرة أحياًنا          ه الحكوم ذي وفرت اريخي ال شاليه الت  في ال
د    .النرويجية ل األم اة طوي ورأت أن  .فمن جانبها، فهمت الحكومة الغواتيمالية مهمتها على أنها الحفاظ على أسلوب حي

ذي                      جهاز سلطة الدولة ُيستخَدم ضد أي شخص يسعى إلى تغيير الوضع الراهن وتقويض تراث الغزو األصلي وهو ال
  .في غواتيماال، إحداهما طبقة الثروة والقوة واألخرى طبقة الفقر والضعفخلق طبقتين 

 
ومن جانبها، لم تكن الوحدة الثورية الوطنية الغواتيمالية تهتم بمجرد وقف األعمال العدائية آما أن قادتها لم يرغبوا في                

ى األرض،  التوصل إلى اتفاق سالم يستلزم بعض التغييرات في الوقائع االقتصادية والسياسي      إذ أن أي  ة والعسكرية عل
سالم                اق است ة اتف د نظام االستغالل                 سالم من هذا القبيل آان من شأنه أن يكون بمثاب ى توطي ان سيعمل عل ه آ حيث أن

ذا                    .الذين آانوا يحاربون ضده      ة بالكامل مع ه اال آانت متفق سية في غواتيم ة الرئي ذآر أن الجماعة الديني والجدير بال
ي تناصرها  الموقف األساسي صادية الت سياسية واالقت ع المواقف ال ال م أي ح ا ب ابق رؤيته دم تط ن ع رغم م ى ال  عل

ا                      وم به ي تق ة الت شطة حرب العصابات العنيف ة أو مع أن ى         .الوحدة الثورية الوطنية الغواتيمالي إن سالمًا ال ينطوي عل
  .ة لم يكن سالًما على اإلطالقتغييرات عميقة في الحياة السياسية والقضائية واالقتصادية واالجتماعي

  
  وجهات نظر

صراحًة لم أآن متأآًدا من ظهور أي شخص، فقد حصلنا على وعود وما إلى ذلك، وال أقلل مطلقًا من أثر توفير تذآرة                   
ة في          ة النرويجي ى الحكوم ذهاب وعودة لبلٍد آخر للتحدث عن السالم، فقد آان األمر في غاية الفعالية والفضل يرجع إل

اال ومن المكسيك                   .ذلك ا ومن غواتيم ووصلت  .  ولكنهم أتوا إلى هناك، حيث حضر أوًال أحد الوفود واآلخر من أوروب
ذا       اج لمجرد حدوث ه ا شعور باالبته ه غمرن رآم بأن دٍد من المفاوضات     . الطائرات وأود أن أخب ك بع رَّ ذل الطبع م وب

اًما من أنك ال ُتِكن بعض الدوافع الخفية، في أنك ترغب             للتوصل إلى هذه النقطة، ألن هناك أشخاصًا ليسوا متأآدين تم         
ات سالم               -لذا، عليك أن تكون مستعًدا      . في آسب شيء ما من خالل هذا       ا في مفاوضات أو محادث  - إذا آنت طرًفا ثالًث

ا يكفي  إال أنه آان هناك م    . ألن تخضع لالختبار بحيث تقول الصدق، وأن تقول نفس الشيء لكال الطرفين مرة بعد مرة              
انوا                       م آ ادلون وأنه ا ع م وأنن اك من أجله ا هن ا آن ة بأنن انبين الثق من تلك العوامل المتعلقة باألمر والتي أعطت آال الج

  . موجودين هنا بالفعل
 

تالل        ات والترحيب               . وهكذا ُأخذنا إلى شاليه في أعلى ال ادل التحي ال وتب دأ األمر باحتف ة الحال، يب اك    . وبطبيع ان هن وآ
ا         أعضاء من    اح فيه الحكومة النرويجية، من وزارة الخارجية، إال أن األمر تحول بالطبع بعد ذلك إلى مرحلة أخرى تت

دائهم ضد اآلخرين             تيائهم وع ق غضبهم واس روا عن بعض من عمي ا يجب أن     .الفرصة لألشخاص ألن يعب ذا م وه
سماح ل                    ة في ال ديك الرغب أن يحدث إذا آنت أحد األطراف         يحدث بالفعل في أية عملية سالم، وعليك أن تكون ل ذلك ب

ر         . الثالثة حتى وإن أصبحت محل غضب، وهو ما يحدث أيًضا      ى األشخاص التعبي ه يجب عل ك ألن يجب أن يحدث ذل
انبين                       ى آال الج رر عل تياء مب اك اس ه بصراحٍة وأن يكون هن ك           . عن ذلك والتعامل مع ى ذل د عل ويجب عليك أن تؤآ

د        . عملية إذا آنت طرًفا ثالًثا لهؤالء األشخاص المشارآين في ال     سيطرة ولكنك تري د أن يخرج األمر عن ال فأنت ال تري
  .أن يتم اإلخبار بالحقيقة والتعبير عن المشاعر

   بول وي-
ة                            سياسية واالجتماعي اة ال ى الحي ون عل ين من يهيمن اين ب أعتقد أن هناك مسألتين، تتمثل إحداهما بشكٍل واضح في التب

ة في               . د ثم بعد ذلك الغالبية العظمى من الفقراء       واالقتصادية في البال   ة التاريخي ل بالفعل من الناحي لذا فإن الصراع تمث
اال؟  " بالد، غواتيم وتهم؟        أين تتكيف الغالبية العظمى من األشخاص في هذه ال ون لكسب ق وقهم؟ آيف يعمل ا هي حق  م

ة الصحية؟     ى الرعاي ق في   " آيف يتم تعليمهم؟ آيف يحصلون عل ذا ينطب شكلون       وه ذين ي ا ال راد الماي ى أف  األساس عل
بالد         %. 50الغالبية في البالد من حيث التعداد حيث يتجاوز عددهم   ي شنت القمع في ال ة الت ة هي النخب والمسألة الثاني

صادية                ة االقت م    / ضد األشخاص الذين أرادوا التغيير، حيث آان هناك صراع على الفروق في الحال سياسة، ث سلطة ال ال
  .  استخدام النظام العسكري لقمع أي جهد يرمى إلى التغييربعد ذلك
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  نقطة التحول:4-3

  حافة الفشل
شاليه،      1990آذار  / مارس 29جرى تناول العشاء في      ه                  في مطعم بالقرب من ال ان علي ا آ ًا مم ل حماس ٍو أق دأ في ج وب

  .ت للتعرف والتحدث بشكٍل عام عن المستقبلأثناء األمسيات السابقة حينما آان هناك متسع من الوق
 
 

د             .واآلن عكس الظالم المحيط بالمكان حالًة أآثر آآبة        ة ق داعبات األولي ومما ال ريب فيه أن أجواء التوتر التي تلت الم
شبعة بدرجة م           ن ذهبت اآلن، آما ذهبت أيضًا حالة التقاتل التي سادت في األيام الوسطى من األسبوع، والتي آانت مت

د                .الغضب واالتهامات المضادة   ومن مفارقات القدر أن فترات العداء التي أفضت باالجتماع إلى نقطة االنهيار تقريًبا ق
  .عملت على التنفيس عما بالداخل بشكٍل هادف

 
ى أي     /وبينما اجتمع األطراف لتناول عشاٍء أخيٍر مساء التاسع والعشرين من شهر مارس            اق عل اك اتف م يكن هن  آذار، ل

ه                    .إطار عمل أو عملية التخاذ خطوات أخرى       اال وطباعت ى غواتيم ه إل ودة ب وٍس يمكن الع ولم يكن هناك أي شيء ملم
  . واإلعالن عنه من قبل آال الجانبين آخطوة لألمام في إنهاء الصراع المسلحLa Prensa Libreفي جريدة 

 
ي هي   شفيات ف دى المست ى إح ة إل ت مكالم سابقة، أجري ة ال ي الليل ويزادا  وف و آ سنيور رودولف ل مون ث يتماث تن حي وس

ه في حال وجود                     تورونو للشفاء من عملية جراحية،     ه أن وتحدث أعضاء آل وفد معه وحصلوا على تأآيد شخصي من
ا    صالح فيه دور الم وم ب ي أن يق عيًدا ف يكون س ه س اء، فإن ة للبق لمية قابل ة س تخدام  ( .عملي ب اس صد تجن ن ق م ع د ت وق

صطلحي  يط وا"م اوضالوس ذه    " لمف مية له ر الرس ة وغي ة التمهيدي وء الطبيع ي ض ين ف ر مالئم ا غي باعتبارهم
ويزادا   .)المحادثات سنيور آ ا المشترك شرفًا           وقد وجد الجانبان أن مون ر طلبهم ه اعتب ا فحسب، ولكن ا لهم يس مالئًم ل
  . واضحًا

  
دار ا                 ى م ودًة عل ر م دريجًيا من             وسارت األمور أثناء العشاء في جٍو أقل توتًرا وأآث رب ت ل أن يقت اليتين قب ساعتين الت ل

ا                            ى أنه د استرجاع األحداث الماضية عل ا عن ر إليه نهايته، وعندئٍذ حدث شيء فاجأ جميع الحاضرين وهي لحظة ُينَظ
  . على درجة من األهمية ليس فقط بالنسبة الجتماع أوسلو ولكن أيضًا لعملية السالم ذاتها

 
  

  وجهات نظر
رام        بالطبع آانت المش   كلة تتمثل في أننا بعد آل هذا وصلنا إلى نهاية األسبوع ولم يكن قد تم التوصل إلى أي اتفاق أو إب

شات أن             .أي شيء على الورق ق من خالل المناق شفنا بالفعل في منتصف الطري ا اآت اق، ولكنن ا التف ليس ألننا احتجن
ى غواتيم    لو إل ن أوس ودة م ى الع ة إل انوا بحاج ن حضروا آ ضًا مم وا بع ذا "اال ليقول ا ه د حققن ا ق ال ". ه صد أن آ أق

ا           ى شيٍء م ٍة إل انوا بحاج ة، آ ى    . الجانبين، وباألخص عدد من األشخاص في جانب الحكوم وا إل م أرادوا أن يرجع فه
م     .هنا، تحدثنا إلى جماعات المتمردين تلك وأحدثنا انفراجة ألجل تحقيق السالم"غواتيماال ويقولوا  سوية ت إنها ليست ت

   ".تفاوض عليها ولكن لدينا شيء ماال
   بول وي-
 

ة                  ة للغاي ائج قليل ان، أتت بنت ا عام د  . أعتقد أنه آان هناك قلٌق من حقيقة أن خطة أرياس للسالم، التي آان قد مر عليه فق
وق  آانت التعبئة العسكرية ال تزال قائمة، وآانت جماعات المتمردين مستمرة في المقاومة، وآانت هناك انتهاآات لح            ق

سالم       . اإلنسان في البالد  ة ال يتغير من خالل عملي ان س ا حصل هو أن    . وهكذا آان االعتقاد محدودًا بأن هذا األمر آ م
سالم في              رار ال هذا الحشد من الجماعات الدينية حاول الدفع نحو التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى بدء المفاوضات حول إق

  .غواتيماال
   مانويل أوروزآو-
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  البعد الشخصي
 

م                           ه من ه ا يفهم ذي سريًعا م لعبت الديناميكيات الشخصية دوًرا في غاية األهمية في النتيجة المتمخضة، وهو األمر ال
ة         ة من أطراف ثالث الجهود المبذول ة ب ة            على داري وة الهام د الشخصي أحد مصادر الق ذا البع م ه إذ يمكن أن يكون فه

  . إلى األساليب الدينيةبالنسبة لألطراف الثالثة ذوي التوجهات التي تميل
 

تحدث أحياًنا لحظات في حياة الزعماء األفراد حيث يكون بمقدورهم قلب الموازين وتغيير اتجاه مسار أحد التطورات                
ساء                .التاريخية أو التأثير عليه    ك اللحظات م د حدثت واحدة من تل دما تأهب الضيوف إلسدال         / مارس  29وق آذار عن

  . هد المبذول في هذا الشأنالستار على هذه األمسية والج
 

ة    رتبط باألناني ا ت ا م ك المواقف دائًم ة إال أن تل ة اإلعالمي ي التغطي ة ف ي المواقف األيديولوجي ات ف رز االختالف د تب ق
فينبغي على من يشترآون في الجهود التي ُتبَذل من  . الفردية والرغبة في تبوء السلطة والحاجة إلى القبول أو االستيفاء   

ق   .ثة إدراك بعض الديناميكيات األساسية في السلوك البشري وآيفية عملها في سياقها االجتماعي           أطراف ثال  وفيما يتعل
ة أن                            ه من الضروري معرف اال، فإن سالم في غواتيم ة ال باالجتماعات التي جرت بين الجماعات المتعارضة في عملي

رة             بعض المشارآين في عملية السالم آانت لديهم تطلعات شخصية، بينم             بيًال للخروج من دائ بعض اآلخر س ا أراد ال
  . عاًما36العنف، وبعض ثالث آان وببساطة يريد إيجاد تبرير ممكٍن الستمرار الصراٍع لمدة 

 
فقد آان رجًال يتحلى بالهدوء      ويرجع الفضل الكبير فيما حدث أثناء اجتماع العشاء األخيٍر إلى الدآتور ليوبولدو نيلوس            

ه   والصبر ولكنه آان أ    سبها من سنوات                       .يضا محبًا لعمل ارة دبلوماسية اآت ر عادي ومه صيرة غي اذ ب ع نيلوس بنف يتمت
وقد لعب      .عمل فيها في سويسرا مع لجنة الكنائس في الشؤون الدولية، وهي إحدى فروع المجلس العالمي للكنائس

سبعينا                 ل ال سودان في أوائ ر من مناسبة خالل             .تدورًا رئيسيًا في التفاوض على معاهدة السالم في ال ام في أآث د ق وق
ى تفجر الوضع بحسه                 ؤدي إل أنه أن ي ل أي جدال من ش األسبوع الذي قضاه مع طرفي النزاع في غواتيماال بنزع فتي

شة  . الفكاهي وقدرته الفريدة على توجيه أقوال فظة إلى آال الجانبين دون إهانة   آما اشترك نيلوس بشكٍل آبيٍر في المناق
  .ق التي جرت في اجتماع العشاء األخيرواسعة النطا

 
  

  وجهات النظر
وآان هناك مطعم جميل في الجبال الواقعة في آولوم وخصص    . وصلنا إلى نهاية اليوم، وآالعادة خرجنا لتناول الطعام       

ر رسمية        صفة غي د من التحدث ب م تكن     .لنا هناك مكان تجمعنا فيه لتناول الطعام والشراب وللمزي بة، ل ك  وبالمناس تل
ات   األمور مجرد نوع من اإلضافات، حيث أن تلك األوقات غير الرسمية التي تدور حول مفاوضات السالم أو المحادث

بشأن السالم يمكن أن تكتسب األهمية القصوى في أي موقٍف فردي لمفاوضات األطراف الثالثة ألن األشخاص يبدأون  
دأون     اتهم، ويب ضون دفاع ف، وُيخِف ن التكل رر م ي التح شاعر      ف سم بالم ة تت ضًا بطريق ضهم بع ى بع دث إل ي التح  ف

  .فقد واصلنا تناول العشاء بشكل لطيف حتى الليل وهذا ما حدث في هذا المساء،. والعواطف
   بول وي-
 

أعضاء في االتحاد الثوري الوطني الغواتيمالي  :آان األشخاص الجالسون في الغالب عبارة عن ثالثة العبين رئيسيين
ة            والجيش ووزي  ة الغواتيمالي شارين آخرين والحكوم دفاع بصحبته مست واجههم هو          . ر ال ذي ي سي ال ان التحدي الرئي آ

اع       ذا االجتم ساءلون   . تحديد الغرض من ه انوا يت شة مع أشخاص                 : "آ ا المناق دور حوله ي ت سائل الت نتناول الم آيف س
اء ألنه            " نعتقد أنهم أعداؤنا؟   ر من العن ى             لقد آانت مسألة تنطوي على الكثي سانية عل ادة إضفاء صفة اإلن ا تضمنت إع

ى األرض،         . ذلك العدو الذي سبق وأن جردته منها       دة أساسية عل ٍو خاص لوضع أجن ى نح ًا عل وقد آان هذا األمر هام
سوية        . وبالجلوس وجهًا لوجه أفصحنا عن هذه المرحلة من إعادة إضفاء الصفة اإلنسانية على العدو              دأ ت ي، تب وفي رأي

  . ما تقوم بتحويل هوية عدوك السياسية وهويتك السياسية عن طريق فهم أنه يمكنكما التواصلالنزاعات عند
   مانويل أوروزآو-
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  روح االعتراف
ال، حيث وقف جورج روسال               سلة من ردود األفع ى سل شاء إل د الع وي بع وفي تلك الساعة المتأخرة، أدى خطاب عف

د                    وهو أحد أعضاء اللجنة السياسية الدبلوماسية للو       ا بع ه نخب م د بأن ا اعتق ة لعرض م ة الغواتيمالي حدة الثورية الوطني
الي          .العشاء وقد آان ما قاله وهو يواجه الحاضرين أشبه باالعتراف واإلقرار بأنه في محاولته لتغيير المجتمع الغواتيم

  . وإلحالل قدٍر أآبر من العدالة لمن هم أآثر فقًرا في المجتمع، لم تسر األمور آما تمنى
 

اريو بيرموث                 ك، وم ة فوليبي ر الخارجي ساعد وزي ى م م إل ه ث وقد جال بنظره حول المائدة، حيث نظر أوًال تجاه نظرائ
ك       والدآتور ليوبولدو نيلوس واآلخرين ثم استدرك مفارقة حقيقة أن الغواتيماليين من آال جانبي هذا الصراع بما في ذل

ة                   من هم حول المائدة قد تربوا سوًيا ولعبوا سويً         ات رؤي ديهم في وقت من األوق ى المدرسة سوًيا وآانت ل وا إل ا وذهب
ستقبل  اال الم شترآة لغواتيم ي         .م ف لق المهم وآي دهور ع ف ت رة وآي صداقة المبك ذه ال سدت ه ف ف تدرك آي ا اس آم

ام في        .ثم ساد الصمت  .  شخصًا في البالد حتفهم على الرغم من حبهم المشترك لبلدهم          200000 شيء اله ك  إال أن ال  ذل
  .هو أن روسال لم يلق باللوم على الحكومة الغواتيمالية وال على الجيش ولكنه ألقى باللوم على نفسه

 
ي                          دني المروعة الت دفاع الم ات ال د الجيش أو دوري ولم يتحدث عن حاالت االختفاء والتعذيب والقتل التي جرت على ي

ا ال          تنوب عنه،  ي انتهجته ال التخويف             وال عن سياسة األرض المحروقة الت ات، وال عن أعم ل الثمانين ة في أوائ حكوم
ة                           اال من العقوب ًا مناهضًا إلفالت عناصر الجيش في غواتيم ًا عام  .والقتل لزعماء المجتمع المدني الذين اتخذوا موقف

ة، وآيف         أن ولكنه بدًال من ذلك تحدث عن نفسه وعن أخطائه الشخصية وآذلك عن الوحدة الثورية الوطنية الغواتيمالي
شعب                اة لل د من المعان ى المزي اق              .النوايا الحسنة تفضي في بعض األحيان إل ًة التف ده تحي ي آانت بي ع الكأس الت م رف ث

  .سالم نهائي ثم جلس
 

سابق وأخذ      .وما حدث بعد ذلك أذهل الجميع      فقد وقف عضو في لجنة المصالحة الوطنية ونظر مباشرة إلى المتحدث ال
اجم      .ثم فاجأ الجميع بإدالئه باعتراٍف علني بما ارتكبه من أخطاء          .ا سمعه للتو  في التعبير عن امتنانه لم     وبدًال من أن يه

سه ى نف اللوم عل ى ب اراٍت غاضبة، ألق بيلها وآيف  .اآلخرين بعب د ضلت س ا الحسنة ق ا تحدث عن آيف أن النواي آم
  .أصبحت رؤية النظام والسالم رؤيًة شيطانية

 
راف ا ة االعت تمرت حلق م اس اقهم  ث ر عن إخف ود للتعبي ي الوف ذه، حيث نهض أعضاء آخرون ف ة ه ر العادي ي غي لعلن

سهم ه ألنف وا ب م يعترف ا ل ل وربم ه ب راف ب ى االعت ل عل دموا من قب م يق ذي ل شارآون من آال  .الشخصي ال ذ الم وأخ
  .الجانبين في البكاء ثم تعانق الجميع

 
أخر                    وعندما تم االنتهاء من إلقاء الخطابات وشرب النخب،        رغم من ت ى ال داؤه من مالحظات وعل م إب  وفي ضوء ما ت

الوقت تم اقتراح العودة إلى الشاليه ومحاولة إنهاء الوثيقة الموجزة التي عكفوا علي صياغتها بين الحين واآلخر طوال             
  . األيام الماضية

 
دفيك  في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم التالي، شهد وزير الخارجية النرويجي، آيي    د    (ل ماغن بون ذي صار بع ال

ل بضع ساعات فقط             ) ذلك رئيًسا للوزراء   ة من صفحة ونصف انتهت المجموعة من صياغتها قب  .التوقيع على وثيق
  . االتفاق األساسي للسعي إلى السلم بالوسائل السياسيةوعرفت هذه الوثيقة فيما بعد باسم

  
  وجهات نظر

اع، ولكن أصبح يعرف بعضنا                     "وفجأة قام أحد األشخاص وشرب نخب السالم       ذا االجتم إننا لم نحقق آل شيء في ه
اال    ... بعًضا بشكٍل أفضل وما إلى ذلك      ك الشخص    " ولذا فمن الممكن أن ننعم بالسالم في غواتيم م جلس ذل ام   . ث ولكن ق

 قاله أي شخص     بعد ذلك جورج روزال، أحد أعضاء االتحاد الثوري الوطني الغواتيمالي، وقال شيئا يختلف تماًما عما              
ل   ع الحاضرين      . من قب ه لجمي د أعرب عن امتنان ة          :فق ذا األمر وللحكوم ة لتوسطها في ه ائس والجماعات الديني للكن

م عن       . النرويجية لحسن ضيافتها وللمعارضة للحكومة الغواتيمالية وللجنة المصالحة الوطنية وممثل الجيش           ر له ثم عب
هو أنه على مدار الستة والثالثين عاما الماضية، عندما آنت ...قول شيئا واحدًالكنني أريد أن أ"وقال  .الكثير من الشكر

ًضا ارتكبت أخطاءً                          إنني أي اد، ف ذا االعتق ى ه اًء عل اال وتصرفت بن ا    . أريد بشدة أن يأتي التغيير إلى غواتيم د ارتكبن لق
ى    وآانت هذه هي المرة األولى التي يطرح في    . ، متحدثا بالنيابة عن وفده    "أخطاًء ر إل ها أي شخص هذا النوع من التفكي
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بالد "وقال  .حد ما ة         ". لقد أردت ما فيه مصلحة هذه ال ى األشخاص في جانب الحكوم ال وهو ينظر إل ا   "وق د تربين لق
لقد مات ما يزيد عن  . إال أن آًال منا ذهب في طريقه وانظروا ماذا حدث         . سويًا في غواتيماال، وذهبنا معا إلى المدرسة      

م يتحقق شيء              . صًا شخ 200000 ال   ". وتعرض الناس للتعذيب حتى الموت، وال نزال دون تغيير، ل ه ق أدرآت  "ولكن
ر،       دافع الخي ك ب ان ذل ى وإن آ ي      اآلن أنني ارتكبت أخطاء حت إخوٍة ل وا آ نكم أن تعرف د م اًال    " وأري انوا رج يعهم آ جم

ل، وفي       لم يكن هذا ما نويت القيام به،  أعتذر عن تلك األشياء،"وقال . هناك ا حدث بالفع ذا هو م ولكن لسوء الحظ، ه
  .ثم جلس بعد ذلك ".هذا المساء األخير لنا معًا، أريد بكل بساطة أن أعترف لكم بأخطائي

 
دًا     .وفجأة وقف شخص من الجانب اآلخر  . وأذآر الشعور برعشٍة خفيفة ثم ساد الصمت في هذا المكان ذآر جي ي أت إنن

يم ا      اريو بيرموث زع دما وقف م ال             عن ة ـ وق امّي الحكوم ة ـ أحد مح ة ولكن في جانب الحكوم ة اليهودي أخي  "لطائف
ذا       ى ه ذه                          . جورج، أشكرك عل اًء في ه ا بأنك ارتكبت أخط ة حيث أخبرتن اح واألمان در الصراحة واالنفت ًا أق ي حق إنن

ا     .طاًءلقد ارتكبنا أخ. لقد ارتكبت أخطاًء :ولكنني أريد أن أخبرك بشيء ما أيضا .األعوام الماضية ضا أردن نعم نحن أي
اال         ا في غواتيم ا وأحفادن ر والصواب من أجل أبنائن ستطع         .شيئا فيه الخي م ن ف، ول اد العن دهورت األمور وس ولكن ت

ك             .تحقيق األشياء التي آنا نأمل في تحقيقها ول ل د أن أق شديدة، ولكن أري سم بالصراحة ال ذي يت ى بيانك ال أشكرك عل
  ".ء التي ارتكبناها آثيرة أيضا وأعتذر لكباعتبارك أخًا، إن األخطا

 
. وبعد ذلك دار األمر في هذه الدائرة وقام آل شخٍص تقريبا وقال نفس المقولة وأحيانا بشكٍل أآثر تحديدًا .ثم جلس فجأة

ٍع لم أستطع التصديق، آان االستماع إلى هذا آمراقب من الطرف الثالث شيئًا لم نسمع عنه من قبل، ألنك تأتي في وض            
اً               ذه         . دفاعٍي، تريد الدفاع عن حقك، وتبرير تاريخك، وماضيك، وهنا يفعل الناس العكس تمام أة أن ه درك فج ولكنك ت

ى مسرح األحداث     دة إل ا يكون هو     .الحلقة المفرغة من االتهام المضاد والهجوم تنكسر فجأة، وتدخل عناصر جدي ربم
افي العنصر الوحيد في أية عملية سالم والذي بمقدوره آ      م  . سر هذا النوع من الحلقات المفرغة، ويعيد إليها بعض التع ث

  .عرفت فجأة وبغض النظر عما تمخض عن هذا اللقاء أن شيئًا رائًعا إلى حٍد ما قد بدأ ساعتها
 

ساء،          "وعندما انتهى آل شيء، أعتقد أن ماريو بيرموث هو الذي وقف وقال              ذا الم ه في ه أيها األخوة، بعد ما مررنا ب
ة؟      د أن أطرح هذا السؤال، ألن نحاول مرًة أخرى؟أري ذه العملي ة له ساعات إضافية قليل ة   "أال يمكننا أن نلتزم ل وبطبيع

الوا                   ... الحال آان الجميع منشغلين بتناول الطعام والشراب       نهم ق ذلك، ولك م ب سمح له ة ت وال أعرف ما إذا آانوا في حال
اب      .بلى ذي تق شاليه ال ى ال شارع إل صياغة صفحة ونصف من           ثم قطعوا ال اموا ب ة ق ع ساعات التالي ه، وفى األرب لوا في

   .االتفاقات المشترآة حول إطار عمل للسالم
   بول وي-
 

ى هي                 رة األول سالم، وآانت الم يمكنك القول بأنها المرة الثانية التي تلتزم فيها الحكومة الغواتيمالية بالتفاوض حول ال
ل مجموعات                   خطة أرياس للسالم، أما الثانية فهي      ا من قب سيق له  هذه العملية الداخلية المستمرة فيما بينهم والتي تم التن

ة أطراف      ين ثالث رار يظل ب سية        . خارجية ولكنه ق سائل رئي شة خمسة م ى مناق اق عل م االتف م ت اإلصالح الزراعي    :ث
دخل واإلصالح االجتم  ي ال ساوي ف دم الت سألة ع سان وم وق اإلن سكان األصليين وحق وق ال ة وإضفاء وحق اعي للدول

ٍر              . الطابع المدني على الشرطة التي آانت في قبضة الجيش         دٍد آبي ى ع اوض عل ولذا قاموا بالتوقيع على اتفاٍق لبدء التف
 وآانت هذه المسائل الخمس هي أهم ما اعتقدوا أنهم بحاجة لتناوله،            –آانت تلك هي االنفراجة بالنسبة لي       . من المسائل 

سالم                  ثم انفتحوا بعد ذلك ع     ات ال اريخ اتفاق ًا في ت سالم طموح لى عملية التفاوض برمتها والتي أدت إلى أآثر اتفاقات ال
  .حسب اعتقادي

   مانويل أوروزآو-

  ما بعد أوسلو
اء      ل للبق ى والممارسات           -لم يكن البحث عن سالم عادل وقاب ة في البن رات عميق ذي يتطلب إجراء تغيي  وهو األمر ال

صادية و سياسية واالقت سكرية ال ضائية والع دة -الق سائية واح سة م ي جل ه ف ن إبرام رًا يمك الطبع أم ذه  . ب د اتبعت ه فق
  .االنفراجة األولية بعملية تفاوضية دامت ستة أعوام بين الزعماء في الحكومة وفي الوحدة الثورية الوطنية الغواتيمالية

 
ا جه              ة وشارآت فيه ة    وعقدت المفاوضات التالية هذه على مستويات مختلف ة مختلف اء         .ات فاعل ا شارك زعم رًا م وآثي

ا في               الجماعات الدينية المختلفة آما حدث في أوسلو،       بعض منه م ال وعلى مدار عملية السالم، ُعقد عدد من القداسات ت
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. الجبال، والبعض في الكاتدرائية الرومانية الكاثوليكية في مدينة غواتيماال، والبعض في آنيسة اإلصالح في واشنطن                
ي                          وآان ٍد دين ة آل معتق ا لنزاه دت احترامه ي أب تالوات الت صلوات وال  من سمات آل حدث عزف الموسيقي وأداء ال

  . وتجاوزت في الوقت ذاته آل هذا للتعبير عن الجذور الروحية العميقة واألساسية للسالم
 

سهم   وا الفرصة لألطراف أنف دينيون عن األنظار ليتيح اء ال د الزعم ود، ابتع و معه ا ه ي وآم ازات ف وا عن إنج ليعلن
ان دور          .العملية السياسية، وتدخلت األطراف الثالثة في األوقات المناسبة بأنواع أخرى من الخبرة            ين هؤالء، آ ومن ب

شطاء  دني ون ع الم ات المجتم ة ومنظم ر الحكومي ات غي ى مختلف المنظم يًا، باإلضافة إل دة الوسيط أساس م المتح األم
  . الدولي والمحليحقوق اإلنسان على الصعيدين 

 
  :وشملت الخطوات الهامة في العملية االتفاقات المؤقتة التالية

 1994آذار /االتفاق الشامل لحقوق اإلنسان، مارس •

 1994حزيران /اتفاق إعادة توطين الجماعات السكانية التي تشردت بسبب الصراع المسلح، يونيو •

  1994حزيران /اتفاق إنشاء لجنة اإليضاح التاريخي، يونيو •

  1994حزيران /اتفاقية االنتهاآات وأعمال العنف التي تسببت في معاناة السكان الغواتيماليين، يونيو •

 1995آذار /االتفاق المتعلق بهوية وحقوق الشعوب األصلية، مارس •

 1996أيار /االتفاق المتعلق بالجوانب االجتماعية واالقتصادية وحالة الزراعة، مايو •

 1996أيلول /لمدنية ودور القوات المسلحة في مجتمع ديمقراطي، سبتمبراتفاق تعزيز السلطة ا •

 1996آانون األول /االتفاق المتعلق بالوقف النهائي إلطالق النار، ديسمبر •

 1996آانون األول /اتفاق اإلصالحات الدستورية والنظام االنتخابي، ديسمبر •

 1996آانون األول /الوطني الغواتيمالي، ديسمبراالتفاق المتعلق بأساس اإلدماج القانوني لالتحاد الثوري  •

سمبر   • ا، دي ق منه ا والتحق زام به سالم وااللت ات ال ذ اتفاق ي لتنفي دول الزمن ق بالج اق المتعل انون األول /االتف آ
1996 

 1996آانون األول /اتفاق إقامة سالم وطيد ودائم، ديسمبر •

ة، إال أن االتف ا الهام ات منجزاته ذه االتفاق ل من ه ان لك م آ ذي ت سياسية ال ائل ال سلم بالوس ى ال سعي إل اق األساسي لل
التوقيع                           ا ب ي بلغت ذروته ة الت ا، وهي العملي ذه برمته سالم ه ة ال ة إطار عمل لعملي ان بمثاب التوقيع عليه في أوسلو آ

  .1996آانون األول / ديسمبر29النهائي على اتفاقات السالم الكاملة في 
 

  وجهات نظر
دًة صغيرة    إذا آانت أوسلو بداية ل       . ـ أو انفراجة ـ فإنه يمكن القول بأنها آانت خطوة واح ا ستة أعوام قب ا زال أمامن م

ياء      .التوقيع على اتفاٍق نهائٍي الكثير من األش ام ب ًا      .وفى الطريق إلى ذلك، آان البد من القي ول، أشعر حق وبصريح الق
شوء    ة الن اال  باالمتنان ألعضاء المجتمع المدني الذي آان في مرحل ى الجماعات       . في غواتيم شكر إل دم بال يجب أن أتق

الدينية التي عملت على االرتقاء بالمجتمع المدني آله في غواتيماال، ألن هذه الخطة التي تم التوقيع عليها في أوسلو أو      
بانيا   سياسيين في ا     :خارجها قد دعت إلى إجراء سلسلة من االجتماعات في إليس آوريل في أس اء ال لمجتمع  مع الزعم

اء    المصالحة الوطني الغواتيمالي، ولجنة الثوري المدني، واالتحاد اوا، والزعم الوطنية، والزعماء االقتصاديين في أوت
وفي آل هذه االجتماعات، . الدينيين في آيتو عاصمة اإلآوادور، ومع الصحفيين، وصغار رجال األعمال في المكسيك  

م             حضرت أيضًا جماعة المايا والطائفة اليهو      ول إنه دية ذات األهمية البالغة والجماعة الكاثوليكية الرومانية، وأود أن أق
  .رفعوا من شأن هذا الحوار

   بول وي-
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ذي               يميلوآس وال الينو س ا فيت وفيما يتعلق بعملية السالم برمتها وبشكٍل ملموس، يتطرق إلى ذهني زعيمان بارزان وهم
ائس وهو قس          ي للكن ؤتمر اإلنجيل سا للم ان يعمل في           آان رئي ذى آ و ال سادو تورن و آوي ا، ورودولف مشيخي من الماي

ة          ين حكوم ه ب م التوصل إلي اق ت منصب األسقف فى زاآابا غواتيماال واختير الحقًا آُمصالٍح في عملية السالم وهي اتف
شغل ال                      اال وي ة غواتيم اقفة مدين يس أس الي وأصبح مؤخرا رئ وطني الغواتيم وم منصب    غواتيماال واالتحاد الثوري ال ي

  .الكاردينال
 

وآانت تربط بين هذين الشخصين والزعيمين الدينيين عالقة شخصية قوية للغاية وقد عمال معا في عدد من النزاعات                    
ام                                  سالم في ع اق ال ى اتف ع عل ذ التوقي دلعت من ي ان ذلك بعض األحداث الت ا وآ ـ في آل من عملية السالم األوسع نطاق

ى ج       . 1996 ا إل ين                       آانا يعمالن جنب شكل مباشر مع الرؤساء ومع أم اس والتوسط ب ات مع الن ق بالعالق ا يتعل نب فيم
ات                           ين الجمعي سيق ب ة التن صادية في لجن ة االقت ونجرس ومع بعض النخب المظالم المعني بحقوق اإلنسان وأعضاء الك

ة  صناعية والمالي ة وال ة والتجاري ر(الزراعي زم األم و األخرى )إذا ل رة تل ذا يحدث م ت ه ان .، رأي ا يحتفظ ا أنهم  آم
دة  ة بالقاع ى عالق ضا عل نهم أي سياسيين، ولك سيين ال ين الرئي ع الالعب سياسية وم ع األحزاب ال ع جمي دة م ات جي بعالق
سالم والتي تلعب دورًا،                         ل لل ائزة نوب ائزة بج وم الف الشعبية من الناس والزعماء اآلخرين من أمثال ريجوبيرتا مينشو ت

ا   ديق لريجوبيرت ا ص سياً      إ. وآالهم ب دورًا رئي ا تلع ا أنه ا آم صال به انهم االت صال    . ن بإمك ى ات ضًا عل نهم أي ولك
وهناك مثاٌل آخر حيث توجد وساطة في مقاطعة   . باالتحادات العمالية وحرآات الفالحين وحرآة الالجئين وما إلى ذلك        

علق بالعمال وبشكل رئيسي في     أو والية سان مارآوس، حيث ال يزال األسقف يعمل حاليا من أجل حقوق الناس فيما يت               
  .إنه يعمل هناك عن آثب مرة أخرى مع الكنائس البروتستانتية. آل من موسم حصاد البن وآذلك في قطاع التعدين

   فيليب أندرسون-

  يوم السالم
اهير                    ه حشود الجم دافعت في اٍر وضاٍء توهجت شمسه المشرقة وت د نه ساء بع ّل الم اج حيث ح ة من االبته سادت حال

  . بين أآثر من أي وقٍت مضى من القلعة المهيبة والتي هي القصر الوطني للثقافة في مدينة غواتيماالمقتر
 

اليين     ن الغواتيم شرات اآلالف م ل ع ان بالفع د آ ة      -لق اطق الريفي ن المن ليين م ا األص ين والماي ن الفالح يما م  والس
ات            في حالة من اإلنهاك بعد ي      –والضواحي الشاسعة مترامية األطراف      ومين من الخروج في مسيرات وإطالق الهتاف

رقص  اء وال الل أداء        .والغن ن خ اريخهم م ات ت ترجاع ذآري ة الس ات الديني ف الجماع ن مختل خاص م شد األش واحت
وآان من بينهم معظم قادة المتمردين الذين آانوا يتفاوضون مع           .الطقوس وعزف الموسيقي وسرد القصص أثناء الليل      

دار ا ى م ة عل صارهم     الحكوم تقبلهم أن ث اس ى حي ي المنف نوات ف د س اال بع ى غواتيم ادوا إل وام الماضية وع ستة أع ل
  . بترحيب حار

 
ا                      ي طال انتظاره ذه اللحظة الت م وضعها لبث ه ومع هبوط الشمس، توجه انتباههم إلى شاشات الفيديو العمالقة التي ت

ة           ين حكوم سالم ب ع        في تاريخ البالد وجرى التوقيع على اتفاقات ال ا أرب ي ينضوي تحت لوائه ة الت اال والمنظم  غواتيم
  . مجموعات متمردة، هي االتحاد الثوري الوطني الغواتيمالي، يضع نهايًة لستة وثالثين عامًا من الحرب الداخلية

 
درامي  صراع ال ي ال سية ف ة الرئي و األطراف الفاعل ذ ممثل سوية -وأخ ى ت م التوصل إل ى ت وام حت تة أع ذي دام س  - ال

وطني                  : آنهم على المنصة  أما وري ال اد الث ة لالتح ادة األربع ة والجيش والق ارو أرزو وأعضاء من الحكوم رئيس ألف ال
  . الغواتيمالي ومفوض األمم المتحدة جين أرنولت، واألمين العام لألمم المتحدة بطرس بطرس غالي

  

  مرحلة ما بعد االتفاق
ان  واصل زعماء الجماعات الدينية االشتراك في عمليات   المصالحة الصعبة في غواتيماال، وهو األمر الذي آثيًرا ما آ

ال                    .يعرضهم شخصيًا للكثير من المخاطر     شر سجل لألعم اال األسقفي بجمع ون ؤتمر غواتيم ام م فعلى سبيل المثال، ق
ي خطوة أس               "استرجاع الذاآرة التاريخية  "الوحشية وأطلق عليه اسم      شكٍل علن ذه المعلومات ب د إتاحة ه اسية في    ، وتع

ر من الجدل                      رًا للكثي ًضا أن تكون إجراًء مثي ره        . اإلخبار بالحقيقة والعالج، بيد أنها يمكن أي يس تحري د تعرض رئ وق
  .المونسنيور جوان غيراردي آونيديرا للضرب حتى الموت بعد يومين فقط من نشره
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سيرة المصالحة استمرت ح                    ذه، إال أن م اوية آه ال مأس وع أعم وا            وعلى الرغم من وق راد تحل ذا بفضل أف ا ه ى يومن ت
اال        ه نحو            .بالشجاعة في مختلف أنحاء غواتيم ستهان ب دًما ال ي بالد تق ررة، أحرزت ال ة االنتكاسات المتك وفي مواجه

  .تحقيق المصالحة
  

  وجهات نظر
سمبر يتذآر المرء يوم االحتفال، اليوم الذي تم فيه التوقيع على اتفاق السالم في التاسع والعشرين من شهر                        انون  /دي آ

ام   ن ع ي          . 1996األول م صر ف ام الق خاص أم ن األش شرات اآلالف م ع ع ث تجم دًا حي ة عي ك اللحظ ت تل د آان لق
اال  بالد        .غواتيم ع أرجاء ال أتي من جمي واج ت اءات، وأقيمت الحفالت         :آانت األف دت اللق ة، عق ا الهندي جماعات الماي

ًة في          ولكنه آان احتفاالً  . الراقصة ومورست الطقوس الدينية    الطبع غاي  واحدًا حتى الليل وآانت األجواء داخل القصر ب
ذي رحب    .االبتهاج األمم المتحدة، األعضاء المشارآون في العملية من مختلف البلدان، الرئيس أرزو رئيس الدولة، ال

  . حقًا ولذا فهذه لحظة رائعة–بقادة االتحاد الثوري الوطني الغواتيمالي ـ حرآات المتمردين المحاربة 
   بول وي-
 

ين عامي       1994بدأت المفاوضات الفعلية تنجح في عام        ا ب ات رسمية     1996 و1994، وفي الفترة م اك اتفاق  آانت هن
سالم              اق ال اموا بوضع أساٍس التف خ، حيث ق اعي إل حول حقوق اإلنسان، وحقوق السكان األصليين واإلصالح االجتم

اق أوسلو                النهائي والذي آان في األساس بمثابة ترآيبة       دأت باتف ي ب سابقة الت ات ال ع االتفاق اق    .  تتألف من جمي د اتف ويع
ى                ه للقضاء عل ود تحقيق السالم في األساس مجموعة من الوثائق لتسوية النزاع وهو يعد تقريبًا بمثابة وثيقة مثالية لما ت

وم تطبيق          . النزاع ذر الي زل من المتع م ت ة ل د     لقد آان االتفاق في األساس مجموعة مثالي ك البل ا بالكامل في ذل ا  . ه ولكنه
   .تضمنت قضايا هامة للغاية والسيما تلك المتعلقة بحقوق السكان األصليين

   مانويل أوروزآو-
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  4االختبار الموجز في الفصل 
 

  .4لقد أآملت جميع المواد الخاصة بالفصل 
  .واآلن حاول اإلجابة على هذا االختبار الموجز

  
  ؟1990جًة في عملية السالم في غواتيماال والتي تمت في أوسلو عام   أٌي مما يلي يصف انفرا-1
  

سوية النزاعات وصنع                        -أ  دريب في مجال ت ة الت الي والحكوم وطني الغواتيم وري ال اد الث عندما استكمل اإلتح
ى تحسين التواصل في                         ا أدى إل ة، مم السالم الديني وهو التدريب الذي تم تقديمه من قبل المنظمات الدولي

  .مفاوضات السالمعملية 
 

ة خالل                -ب  الي والحكوم وطني الغواتيم وري ال اد الث سيين في آل من االتح راد الرئي عندما تحولت مواقف األف
  .سلسلة من االعتذار والصفح، مما أدى إلى تحسن التواصل في عملية مفاوضات السالم

 
الي والحكو           -ج  وطني الغواتيم سوية سالم       عندما ساعد الزعماء الدينيون اإلتحاد الثوري ال ى ت ة في التوصل إل م

صادية       ضائية واالقت سياسية والق ى ال ي البن ة ف ة العميق الحات الهيكلي صيل اإلص ح بالتف املة توض ش
  .واالجتماعية بالدولة

 
  .جميع ما ذآر أعاله  -د 

  
  إن أفضل ما توصف به دراسة حالة غواتيماال آمثاٍل على جهود األطراف الثالثة القائمة على الدين هو          -2
  ...أن
  

ة                 -أ  ة والعرقي االختالفات بين المعتقدات الكاثوليكية ومعتقدات المايا التقليدية أدت إلى تفاقم االختالفات الثقافي
  .بين من هم من نسل المستعمرين األسبان وبين جماعات المايا األصليين

 
ًا        -ب  ديانات مع ف ال ن مختل خاص م ع أش اموا بجم دينيين ق اء ال ك واإلنجي (الزعم ل الكاثولي ا  مث ين والماي لي

  .وفهمه ولحل النزاعات بين األديان" اآلخر"لكي يتمكنوا من معرفة ) واليهود
 

  .الزعماء الدينيين من مختلف الجماعات قاموا بدور منسقين من الطرف الثالث لعملية صنع السالم  -ج 
 

ة، قامت بطرح مطالب                     -د  ٍر من المنظمات الدولي دعٍم آبي ى     الكنيسة الكاثوليكية في غواتيماال، ب  صارمة عل
 .الحكومة واالتحاد الثوري الوطني الغواتيمالي لحل خالفاتهما

  
  . للحصول على اإلجاباتالملحقانظر   -ه 
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   الدروس المستفادة في غواتيماال: 5
 

  نقاط قوة النهج القائم على الدين
 

ال              ه الخاصة ب اك دروس  ما الذي يمكن تعلمه من جهود إحالل السالم في غواتيماال؟ إن لكل نزاٍع طبيعت طبع، إال أن هن
 .عامة ينبغي تعلمها من التجربة الغواتيمالية، ويمكن تطبيقها على النزاعات في أوضاع ثقافية أخرى

 
ى العنف في بعض                ؤدي إل ل وي ع، ب سامات داخل المجتم صادية انق ة واالقت ساواة االجتماعي اب الم ق غي ا يخل ا م غالًب

ل   وتر بفع اقم الت دما يتف ان، وخاصة عن ة واألحي ل تاريخي ة و/عوام ة/أو عرقي ة  . أو ديني ة الحال إن دراس ك، ف ع ذل وم
ديني                     دريب ال نهم ذوي الت الغواتيمالية تظهر أن بوسع من قطعوا على أنفسهم التزاًما بالتسوية السلمية للنزاعات ومن بي

 .أن يؤثروا في اآلخرين داخل مجتمعاتهم
 

ى        ومن خالل العمل المشترك، يمكن لصانعي السالم ال   ى النظر إل اء األطراف المتعارضة عل شجعوا زعم دينيين أن ي
ى التوحد في                  شتها سوًيا، وعل ا ومناق ق فيه ى التحقي مصادر انعدام األمن المسببة لالنقسام على أنها تحٍد مشترك، وعل

ين الك              . موقٍف مشترك وتحمل المخاطر من أجل السالم       ذا اإلحساس بالتحدي المشترك ب اثوليك  في غواتيماال، جمع ه
دين دوًرا                       ى ال ائم عل سالم الق سالم حيث لعب صانعو ال ًا من أجل ال الرومان والمايا األصليين واليهود واإلنجيليين مع

 .حاسًما في مساعدة األطراف المتناحرة على إيجاد غرض مشترك
 

زاع  وغالًبا ما يشاطر الزعماء الدينيون المنخرطون في مجتمعاتهم بدرجة عالية في معاناتها في               ات الن ا يمكن   . أوق آم
ة          اء الثق ة بن روابط الناشئة في عملي ى            . أن تساعد ال سيطر عل د ي ذي ق سام ال سالم وتجنب االنق اء ال ولكن ومن أجل بن

ستعدين                             وا م دينيين أن يكون اء ال ى الزعم ف، يجب عل ة والعن ات الكراهي آخرين في المجتمع وللمساعدة في آسر حلق
ة واتخ شكل  لتحدي االفتراضات القديم ة والتصرف ب ر تقليدي ر غي د تعتب صاالت ق راء ات اطراٍت محسوبة وإج اذ مخ

ة عدم وجود          .حاسم ى في حال اال حت دينيون في غواتيم وذلك إلظهار الشجاعة واإللهام بالطرق التي أبداها الزعماء ال
 .أية ضمانات للنجاح

 
رين أه     راد اآلخ ات واألف ع الجماع وارد م شارآة الم تعداد لم سب االس ات    يكت م المنظم ًضا،  إذ أن معظ ة أي ة بالغ مي

والهم       . تحرص على مواردها المالية وغيرها من الموارد حرصًا شديداً       شارك في أم ى استعداد للت م عل ولذا، فإن من ه
 .وعامليهم ووقتهم وآرائهم سيكونون أآثر فاعليًة في بلوغ أهدافهم المرجوة

 
 وجهات نظر

اء         اه الزعم ارات             يمكن للتدريب الذي يتلق م مه ديني أن يرسخ داخله يمهم ال ة أو في تعل دهم الالهوتي دينيون في معاه ال
ابي،          تماع اإليج ارات االس يهم مه ي ف ا تنم ق أنه ن منطل راف م ين األط ط ب ي التوس ة ف ون نافع ن أن تك ددة يمك مح

 والنظر بشكٍل متعمٍق وواسٍع واستجابة الراعي للمعاناة والتي تعد دوًرا هاًما يمكن أن يلعبه الوسطاء، وإلدراك المعاناة         
دة                       ى سبل جدي في مصالح طرفي النزاع أو جميع أطرافه ولكي يكونوا قادرين على االستجابة لذلك فضًال عن دفعهم إل

ى        . للتفكير والتصرف  دريب عل ويتلقى الزعماء الدينيون تدريًبا على ذلك النوع من العمل آما أنهم آثيًرا ما خضعوا للت
زاٍع مع          عاتهم وأصبحت لديهم خبرة فيه سواء   التوسط داخل مجتم   اعهم في ن دخل أتب دما ي راد عن ين األف  أآان توسطًا ب

ين الجماعات            ى التوسط ب ائالت، أو حت ين الع ازع ب ديهم    . بعضهم بعضًا أم توسطًا بين العائالت في حال التن إن ل ذا ف ل
ى           آما أنهم يعالجون قضايا العدالة بم     . بالفعل المهارات لمعالجة هذا    دريًبا عل قتضى عقيدتهم الدينية،  ألنهم تلقوا أيًضا ت

د فض                    ا عن د من التطرق إليه ا إذ الب قضية العدالة التي تعد جوهر الكثير من النزاعات ولديهم القدرة واإلدراك تجاهه
  .النزاعات

 سوزان هايوارد  -
 

ه                ا ب م يقاسون أهوال         . من نزاعات   يميل الزعماء الدينيون إلى أن يكونوا األآثر التزامًا بمجتمعهم وم م يعلمون أنه فه
ًة من الصراع          اعتهم تعيش حال م أفضل          . الحرب ألن جم رى، وه سمع وأول من ي م أول من ي دينيين ه اء ال إن الزعم

ى األرض  رات عل راقبين ألي تغيي ون    . م ون ومحلل نهم مراقب سماع فقط ولك ى ال ان ال يقتصرون عل ي بعض األحي فف
ضاياه        مهمون للنزاع نظًرا ألنه    ه  . م أول من يبادر إلى تفسيره واستيعاب تطوره وق ذا فإن ان أن نفكر     ل ة بمك  من األهمي
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ا            صها وتحليله يم األحداث وتشخي ا، حيث أن بوسعهم تقي ستهان به ادة ال ي بالزعماء الدينيين على أنهم موارد هامة وج
ديم  ى تق ادرين عل ساعد اآلخرين الق أنه أن ي يلهم من ش ًرا ألن تحل ًضا نظ وع أي ة دون وق ي الحيلول ساندة ف  العون والم

 .المزيد من النزاع أو توسيع نطاقه
 قمر الهدى -
 

دينيون دورًا              اء ال إذا آان الدين جزًءا محورًيا في المشكلة وينظر الجميع إليها على أنها نزاع ديني، فعندئٍذ يلعب الزعم
م           . ًيافعليهم أن يجتمعوا ويثبتوا إمكانية إنهاء النزاع سو .مختلفًا ا في األساس ول ًا دينًي زاع نزاع م يكن الن ه إذا ل ر أن غي

ا                       يكن الدين من أسبابه بشكلٍ مباشٍر، فعندئٍذ يكون للزعيم الديني ميزة تتمثل في آونه خارج نطاق النزاع إلى حٍد ما آم
زاع، آر         ع جوانب الن ى جمي ساٍن    ينظر إليه على أنه رمز للسالم ورمز لكل من يهتم بأمور األشخاص عل ي وإن ٍز دين م

دع              . دينٍي وآذلك آشخص على مستوى معين من القرب من آال الجانبين           ي مب يم دين ديك زع د أن يكون ل إنه لمن المفي
ين    .بإمكانه إظهار مجموعة من المثل وال ينظر إليه على أنه جزء من المشكلة فعلى سبيل المثال، آان للكنيسة في الفلب

زاع،        إبان الفترة الثورية أثٌر إيجا     بٌي للغاية في االنتقال الخالي من العنف نظًرا ألنه لم ينظر إليها على أنها جزء من الن
ادة            بل على أنها ببساطة ممثل إلرادة الشعب تسعى، بطريقٍة سلميٍة إلى جمع آافة األطراف من الزعماء السياسيين والق

ة من                 العسكريين والفالحين وعامة الشعب، ال ليقتل بعضهم بعضًا بل من           ٍة خالي د بطريق ى وضٍع جدي ال إل  أجل االنتق
ا           . العنف وب أفريقي شيء في جن ا دورًا                      . وقد حدث نفس ال دين فيه ًا وفرصًا يمكن أن يلعب ال اك أوقات إن هن م ف ومن ث

سوريين ال ينظرون            . إيجابًيا للغاية  ي، حيث أن ال دما عملت مع المفت ومن المثير أنني وجدت هذا أيضًا في سوريا عن
وقد .  النزاعات الجارية هناك في األساس من منظوٍر ديني، ومن ثم تمكنت أنا والمفتى وآخرون من نيل المصداقية           إلى

و غريب وبعض              آان للرمز الذي أوجدناه سوًيا من خالل االعتذار والصفح، والسيما بشأن التعذيب الذي جرى في أب
  .  قوٌي للغاية على شعبه ألنهم وثقوا بهمن االعتذارات التي قمنا بتقديمها عالنيًة عن ذلك، أثٌر

 مارك جوبين -
 
   الحيادية: 5-1
  

 بناء الثقة والحفاظ عليها
ا                      ة في آل م ذه العملي ة في ه ة التام اة الحيادي ة مراع أطراف ثالث ذين يتصرفون آ يجب أيضًا على الزعماء الدينيين ال

 .يبذلونه من جهود
 

م                     وعلى الرغم من إمكانية أن تكون مصالح ا        ا يحدث، إال أنه ا م ه وهو غالًب زاٍع بعين ألطراف الثالثة على المحك في ن
فليس . يجب أن يصمموا عملية متزنة وغير متحيزة ويلتزموا بها لكي ينالوا الثقة الالزمة ليكونوا صانعي سالم فاعلين                

ائي للمعاهدات      بناء الثقة والحفاظ عليها باألمر السهل، وخاصة مع أشخاص مروا بتجربة خرق الوعود وا               ذ االنتق لتنفي
 .ودائرة العنف وغيرها من المشاآل ذات الصلة والتي تميز نزاًعا عصًيا طويل األمد

 
ة             ا الجماعات الديني ادي به ي تن اء     . ومن حسن الطالع أن بناء الثقة هو أحد المطالب الخاصة الت ا يحظى الزعم ادًة م فع

رد    -الدينيون  ا لآلخرين      المدربون على موازنة تطلعات آل ف سنوات من الممارسة     - مع االحتياجات األوسع نطاًق ب
دتهم            ين أنصار عقي ارات            . التي تساعدهم على فض النزاعات الشخصية ب اال مه دينيون في غواتيم اء ال استعمل الزعم

 .الصبر واالستماع الالزمة لفض النزاعات على مستوى شخصي لبناء الثقة في سياٍق أوسع نطاًقا
 

ة     . بناء الثقة الضرورية على أرض الواقع بإظهار االلتزام بعيد المدى تجاه المجتمع           يمكن أيًضا    وتقوم الجماعات الديني
ة         ذي                 . ببناء الثقة بطرق ملموسة من خالل األعمال الخيري ل األجل ال ة طوي ة الديني االت اإلنمائي د ساعد عمل الوآ ولق

ٍخ   يحظى باالحترام، بما في ذلك الخدمات اللوثرية العالمي       ة ومنظمة المساعدة الكنسية النرويجية، في وضع أساٍس راس
 .للثقة مع جميع األطراف في غواتيماال وهو ما فتح الباب لمبادرات بناء السالم القائمة على الدين

 
ك الصراحة                           ل تل ة القصوى،   حيث تكتسب مث آما أن ضرورة التحلي بالصدق والشفافية هي من األمور ذات األهمي

زاع            أهمية خاص  راًرا              . ة عندما يكون لطرف ثالث مصلحة في الن راًرا وتك ار م ات محًال لالختب ة والثب ستكون النزاه
ا      ى      . أثناء عملية التفاوض وسيترتب على أي خرق للثقة عواقب سلبية ال يستهان به وا عل سقين أن يكون ى المن يجب عل

سرية    . التي قطعوها على أنفسهم   استعداد لذآر نفس الحقيقة لكال الجانبين وللوفاء بجميع الوعود           ى ال آما يعد الحفاظ عل
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ا               ا فيم أحد الخبرات األساسية للزعماء الدينيين حيث يتيح لهم اشتهارهم بالنزاهة فرًصا خاصة لبناء الثقة والحفاظ عليه
 .يبذلونه من جهد آأطراٍف ثالثة

 
 وجهات نظر

ًا  إن ما يجعل للزعيم الديني أو المنظمة الدينية دورًا فاعًال ة     - عند التوسط في النزاعات هو أنهما غالب صفٍة دائم يس ب ل
ا    . يتمتعان بمصداقية وثقة لدى أطراف النزاع -وإنما في بعض المواقف  ى أن لهم ا عل فليس بالضرورة أن ينظر إليهم

ي بعض األحوال، تجد     . واآلن وآما ذآرت فإن هذا ال يحدث في آل األحوال  . مصالح سياسية خاصة بهما    مؤسسة  فف
ه    زاع ذات د     . دينية أو زعماء دينيين على صلٍة خاصة بأحد أطراف النزاع ولديهم مصالحهم الخاصة في الن إنهم ق ذا ف ل

ع األطراف  ة جمي انهم أن يحظوا بثق يس بإمك ه ل ق أن ة من منطل ك الحال ي تل اعلين ف ضرورة وسطاء ف ون بال ال يكون
يكون الدين فيها عامًال محرضًا أو ذا صلٍة من الناحية المؤسساتية بمن  إال أنه في الحاالت التي ال       . إلجراء المفاوضات 

ه                  ا يحظون بالمصداقية ألن ًرا م دينيين آثي اء ال إن المؤسسة أو الزعم يدفعون نحو النزاع أو من يعملون على نشوبه، ف
سه                  زاع ضمن المفاوضات نف ز   . اليست لهم مصالح سياسية ومن ثم فإنهم لن يصبحوا طرًفا آخر في الن نهم تعزي ويمك

صادية                      سياسية واالقت ضايا ال يس فقط الق الجون ل أفكار المصالحة والصفح في سياق المفاوضات ذاتها ليضمنوا أنهم يع
ستدام  سالم الم ا إلحالل ال ي يجب تناوله ر الت سية األآب ة والنف ضايا االجتماعي ًضا بعض الق ل أي صدر . ب ا ت ًرا م وآثي

ى          . وط األمامية للنزاع  الزعماء والمنظمات الدينية الخط    ا إل ي وصلوا من خالله سانية الت ة اإلن فقد آانوا يقدمون اإلغاث
ة سانت                               ة موظفي منظم ا في حال زاع آم ة في الن آثيٍر من أطراف النزاع آما طوروا عالقاتهم مع األطراف المختلف

ال  بيل المث ى س ق عل ي موزمبي ة ف ديو الكاثوليكي د . إيجي بالد طوال م ي ال وا ف د عمل ة فلق ديم اإلغاث زاع بتق دالع الن ة ان
ق           ة في موزمبي ة الوطني ة المقاوم وا بحرآ ة والتق امو ()اإلنسانية وتواجدوا في المناطق الريفي اتهم   )رين ، وطوروا عالق

دور الطرف           ام ب سبوها القي ي اآت ة الت ى الثق تناًدا إل معها آما أنهم أقاموا عالقات مع الحكومة أيضًا وهو ما أتاح لهم اس
  .الوسيط في النزاعالثالث 

 سوزان هايوارد  -
 

ل حول الغرض المشترك                   أعتقد أن أهم دور للجماعات الدينية هو التحلي بنوٍع من الحيادية، ليس حول األيديولوجية ب
شرط        . من إنهاء النزاع، وهو الحد من االنتهاآات والمواجهات المسلحة          شفافية هي ال ذه الجماعات أن ال د ه ذا تعتق له

ل تحسين األحوال األساسية للمجتمع                األساسي ل  ة مث ضايا المهم ة    . لتعامل الحقيقي مع المزيد من الق و بالمرجعي د أت وق
ة مفاوضات                              اق ينهي عملي ى اتف ع عل ة للتوقي ى طاول ر جمع األطراف عل األخالقية ألفراد لم تكن لهم أية مصلحة غي

 .السالم
 مانويل أوروزآو

 
لعة           د أصبحت س ة ق ادرة الوجود    يمكن القول بأن الثق ى مع مرور                   .  ن ا تبن شٍة وضحاها  ولكنه ين عي فهي ال تكتسب ب

راًرا    راًرا وتك ار م سأل   . الوقت على أرض الواقع مع األشخاص   وتخضع لالختب د للمرء أن ي دينا أساس      :والب هل ل
ا بالفعل             ا إذا آن ا نتفهمه درآون أنن اتهم وهل ي ًا     للثقة؟ هل آنا نعمل مع الناس؟ هل نتفهم احتياج سنا طرف ًا ول ًا ثالث طرف

عندما نبدأ في لعب  -أساسيًا في النزاع ذاته؟ هل يمكننا اآتساب تلك الثقة على أرض الواقع من خالل األصدقاء بحيث 
 ال ُنستبعد آأشخاص لهم دوافع خفية؟  -دور يسعى إلى الجمع بين الناس 

 بول وي -
 
   العدالة: 5-2
  

 االلتزام بالتوافق االجتماعي 
 .غي على الزعماء الدينيين وجماعاتهم أن يلتزموا بالتوافق االجتماعي القائم على العدالةينب
 

ي                      ة الت ادئ العدال يقضي العديد من الزعماء الدينيين الكثير من حياتهم المهنية في الدراسة المكثفة والتأمل الشديد في مب
ودهم             ومن منطلق هذه الخبرة، فإنهم ي     . تتخطى أي زمن أو حالة بعينها      د المشكالت العصيبة فضًال عن تع قدرون تعقي

اه   . على فصل الطموحات المعلنة عن االحتياجات األساسية األآثر عمًقا    ة تج وتمنحهم هذه العادات الذهنية نزعًة طبيعي
 التطبيق المثمر ألساليب فض النزاع القائمة على تحقيق المصلحة، وهي األساليب التي تكون ناجعة في توجيه أطراف                 

 .النزاع نحو تحقيق سالم مستقر ونهائي وقابل للبقاء على أساس التوفيق والحل الجماعي للمشكالت
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ُيصر الكثير من الجماعات الدينية على استنفاذ جميع الوسائل الخالية من العنف لتحقيق تسوية سلمية للنزاعات، إال أن                   
سالم في غي   . هي فكرة زائفة "تحقيق السالم بأي ثمن"فكرة  ى أساسٍٍ راسخ        فال ستند إل ة هو سالم هش ال ي . اب العدال

دما تكون                     ة، أي عن ويجب على الجماعات الدينية العمل من أجل تحقيق سالم حقيقي ودائم وهو ما يقتضي وجود العدال
 .الموارد والفرص الالزمة لتحقيق النجاح متاحًة لجميع أفراد المجتمع

 
، آانت هناك فرص أمام آال  1993إلى  1990 غواتيماال في الفترة من عام أثناء المراحل األولى من عملية السالم في

ة        . "سالم"الطرفين للتوقيع على بيان      ذه الوثيق ل ه ع مث إال . ومن جانبها اقترحت الحكومة في العديد من المناسبات توقي
صادية                 سياسية واالقت إن      أنه نظرًا لعدم وجود خطٍة إلجراء تغييرات في البنى والممارسات ال ضائية والعسكرية، ف والق

هذه العروض قوبلت بالرفض من جانب الوحدة الثورية الوطنية الغواتيمالية دون اعتراض من األطراف الدينية الثالثة                
 .بل وفي بعض األحيان بدعم ضمني منها

 
 وجهات نظر

ه ا                         ا في ط، أو أن م ديني فق ه ال ة في نطاق ان حصر عمل الجماعات الديني سة هو     يتم في بعض األحي راد الكني ر ألف لخي
ه          ة داخل ضايا الديني اول الق ى تن ومن  . االقتصار على العمل في الكنيسة، أو أن يقتصر عمل األشخاص في المسجد عل

ة      ات الديني د أن األشخاص ذوي التوجه ة، نج ضايا الديني اق الق اوز نط ات تتج اك نزاع ون هن دما تك ه عن الواضح أن
ون                والجماعات الدينية ال يزالون مهتم     سالم، ونجدهم ال يزال ق ال ين بتقليص دائرة النزاع وبإدارته والعمل صوب تحقي

اون         مهتمين بالحد من الفقر وبالقضايا المتعلقة بحقوق عمالة األطفال والبطالة والسياسة الوطنية والسياسة الدولية والتع
ي ة دو  . اإلقليم انوا منظم واء أآ م س ساواة والظل دم الم ه ع ين بأوج دهم مهتم دوا أن  نج ي ووج د أجنب ي بل ا ف ة مقره لي

وق       . المواطنين المحليين في ذلك البلد ال يستفيدون من أصول المؤسسات           م مهتمون بالعمل في المؤسسات أي حق إنه
 .آما تشارك الجماعات الدينية من عدة أوجه في فض النزاعات خارج نطاق العمل الديني. الملكية في المؤسسات

 قمر الهدى -
 

د             آثيرًا ما    زهم عن اآلخرين في المجتمع وفي البل ٍة تمي . يستطيع الزعماء الدينيون التحدث، في وضٍع قمعي، بطريق
دها              ا يؤي ًرا م ة آثي ويرجع هذا بشكٍل جزئي إلى أنهم يرسخون طرحهم وتصريحاتهم في سياٍق ديني، تبرره قناعة ديني

ذه        " يصعب إسكاتهم أو قول      زعماء البالد أنفسهم ولو من الناحية الشكلية على األقل، بحيث          وه به ينبغي عليكم عدم التف
ًضا          "األشياء سياسيون أي اء ال ه الزعم ذي يعتنق دين ال دينيون ال اء ال ق الزعم اك     . عندما يعتن ضا أن هن د أي ي أعتق إال أنن

إذا تحدثوا، فمن الم                      ة، ف ة الدولي سمح  خوفًا من المجتمع الدولي،  إذ يحظى الزعماء الدينيون بنوٍع من المكان رجح أن ُي
دينيون                     اء ال دولي إذا ُأسكت الزعم ة  . لهم بالتحدث بسبب خشية الحكام المستبدين المحليين من أن يغضب المجتمع ال ثم

نهم                           ا يمك انيين وهو م ر أن بالء وغي م ن شيء يتعلق بالمكانة التي يحظى بها الزعماء الدينيون حيث ينظر إليهم على أنه
 .ي لم يكن ليحظى بها غيرهم من المدافعين العلمانيينمن نيل هذه المكانة الدولية الت

 ديفيد سموك -
 

 -على األقل عندما ينظر إليه في إطار الديانات اإلبراهيمية  -إن لمعظم المعتقدات الدينية فهمها للعدالة وهو الفهم الذي 
ذي   ما الذي سوف ي . ال يقوم إلى حٍد آبيٍر في إطاٍر قانونٍي ولكنه يقوم على العالقات            ا ال شكل العالقة الصحيحة فعلًيا؟ م

داتها وإدراك        ى معتق ًا إل وع حق ن الرج ة م ات الديني ت الجماع ات؟ وإذا تمكن ين الجماع صحيحة ب ات ال يعيد العالق س
ع الجماعات األخرى   ة م ات طيب ة عالق ى إقام ل إل ى األق تفهم الحاجة عل دها س ة، عن م للعدال ك الفه آيف . مصادر ذل

ى          يتعامل المرء مع هذه    ا يتضمنه معن  المهمة يمكن أن يكون غايًة في الصعوبة، ولكن هناك توجه ديني أساسي نحو م
  .العدالة، على األقل في جميع الديانات اإلبراهيمية، وهو ما يعد أمًرا هاًما للفهم والتقدير

 ديفيد ستيل -
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  التواضع: 5-3
 

 فهم الدور
ة مع االستعداد                يجب على الزعماء الدينيين الذين يتصرفون        داتهم الديني د معتق ستعدين لتأآي آأطراف ثالثة أن يكونوا م

 .للسمو فوقها
 

ا                         ستحوذ عليه ة وت ة المطلق ا تعرف الحقيق دعي أنه ي ت ة الت ى الجماعات الديني ويخاطر صانعو    . يصعب هذا األمر عل
ودهم                      ستندون في جه دما ي رهم، بفرصهم في النجاح عن ي          السالم، سواء الدينيون أو غي ة الت ى ادعاءات عن الحقيق إل

راتهم   رين أو خب دات اآلخ ة أو صحة معتق راف بحقيق رفض االعت ة   . ت راف الثالث شد األط ا تن ادة م ذلك، ع ة ب ومقارن
دل      شترك بالع التزامهم الم راف ب ى االعت ًا عل زاع دائم شجع أطراف الن ات النظر وت دد وجه ي تع ة ضالتها ف الناجح

سالم  اء الجماعات ا . وال اء    وشدد زعم ررة أثن باٍت متك ي مناس ا ف ة وجماعات الماي ستانتية واليهودي ة والبروت لكاثوليكي
رغم من                   ى ال ودهم عل عملية السالم في غواتيماال، على أن االلتزام المشترك بتحقيق السالم والعدل آان هو أساس جه

 .اختالف معتقداتهم في األمور الالهوتية والعقائدية
 

ة  د لألطراف الثالث ا ال ب ين  آم ام ب رق اله ذآرون الف ا يت ًا م صانعي سالم،  ودائم م آ دود أدواره وا ح ة أن يعرف الديني
ل في   . التوسط في القضايا الهامة وتسهيل سير العملية   وبوجٍه عام، ال يتمثل دور األطراف الثالثة الدينية في الوساطة ب

راءات    اذ إج دء اتخ ضايا وب ي توضيح الق زاع وف ين أطراف الن ع ب سهيل الجم صداقيةت ة والم اء الثق ساق .  لبن د ين وق
ى      دريب عل الزعماء الدينيون إلى االعتقاد بأنهم قادرون على حل القضايا ولكنهم، إن لم يكونوا على درجة جيدة من الت

سنيور   . التوسط بموضوعية، يجب أن يقوموا بدوٍر داعٍم فقط    ال مون وآما رأينا في غواتيماال، تجنب زعماء دينيون أمث
ى   "المفاوض"و "الوسيط" آويزادا تورونو استخدام مصطلحات رودولفو في وصف جهودهم وشددوا بدًال من ذلك عل

ل    سق "و "المصالح "مصطلحات مث سحوا المجال           . "المن ى يتنحون ليف وا مت اء عرف ك أن هؤالء الزعم م من ذل واأله
 .لألطراف األخرى مثل األمم المتحدة لتطبيق خبراتهم وتولي دفة األمور

 
ب أن يتذآر الجميع أن النضال من أجل السالم يخص في المقام األول المشترآين في النزاع ولكن لديهم رغبة في                     ويج

راد والمجموعات        . فهم األعرف بواقعهم وهم الذين يحتاجون إلى التوصل إلى حل         . العمل من أجل حله    ى األف يجب عل
ل الث        ة تجنب اإلغواء لني ود األطراف الثالث ة المشارآة في جه ع المنظمات      . ق رغم من أن جمي ى ال ك     -عل ا تل ا فيه بم

ى      -القائمة على الدين  ي عل اء علن ى ثن تحتاج إلى تقديم تقارير وافية لجمهورها، إال أن هذا المطلب ينبغي أال يترجم إل
ا   فما أن تسعى أية منظمة إلى نيل الثقة عالنيةًًًًً ت. الذات بشأن أي نجاح واضح في مشروٍع لصنع السالم        حط من فاعليته

ار حولهم من مجد                 ا يث ستخدموا م نهم أن ي ذين يمك سابق وال ًة لألطراف المتصارعة في ال إذ يجب ادخار الثناء عالني
  .وزخم بينما ينتقلون إلى الخطوة بالغة الصعوبة المتمثلة في تنفيذ ما اتفقوا عليه

 
 وجهات نظر

ك     يمكن للزعماء الدينين أن يكونوا فاعلين بشكٍل خاص     ر من ذل ل وأآث  عندما ُيرى أنهم منخرطون بشدٍة في المجتمع ب
ة     اء االمبراطوري ة أو بن و األناني م ه ى أن دافعه يهم عل ر إل دما ال ينظ ي   . عن صادقة ه ة وال م الحقيق ت دوافعه إذا آان

ى آال الطر                         ه االستماع إل ولهم آطرٍف يمكن دها يمكن قب ة، فعن ر األناني ة غي فين والتعاطف  قناعاتهم وتوجهاتهم الديني
دينيين        . معهم وإيجاد عناصر مشترآة يمكن أن تشكل أساًسا التفاق سالم          وسرعان ما يدرك األطراف حقيقة الزعماء ال

يهم آصانعي                    ون إل ا، وال يلتفت ل أو غيره ائزة نوب وز بج الذين يحرآهم العجب بالذات ويسعون إلى آسب شهرة أو الف
شكلٍ       . سالم اطفون من                 إال أن أولئك الذين ينخرطون ب ضايا، ويتع ا الق ة يفهمون من خالله ي في المجتمع بطريق  حقيق

دور                      شترآة، فهؤالء يقومون ب اد أرضية م خاللها مع التطلعات المتأصلة والنبيلة لكال الطرفين ويمكنهم جمعهما وإيج
   .صانعي السالم بشكٍل فعال

   ديفيد سموك -
 

ن أن     ستوثق م ضل أن ت ن األف ارج، فم ن الخ ت م ضالهم     إذا جئ احهم ون و آف ر ه ذا األم ون أن ه م يعلم م وأنه ك تعل
م   ود له ول، إذا آنت ترغب في       .ومعرآتهم،  فإذا ما حققوا انتصاًرا جزئًيا، فإن هذا االنتصار الجزئي يع وبصريح الق

 مرحلٍة مجرد أن يعلو نجمك أو تنال بعض الشهرة أو تحظى ببعض الثقة، فإن هذا األمر سيتم اآتشافه سريًعا جًدا وفي                 
وم  . ليس بمقدورك أن تخفي هذه األشياء،  وتلك هي نهاية األمر          . مبكرٍة جداً  تلك هي نهاية العملية ونهاية الدور الذي تق
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صارنا              . به إذا لم تفلح في ذلك االختبار       دينا أن ا ل ا جميًع شل ألنن تالك          . أحيانًا ما تقترب من الف ى ام ا بحاجة إل ا جميع إنن
روي القصة      .االجتماعاتالموارد واألموال لعقد  ك وعليك أن ت ه يجب عليك في مفاوضات      . عليك أن تجمع ذل إال أن

يس       . إن األمر يتعلق بهم. السالم أن تكون في غاية الحذر   ة ولكن ل ة أو الرابع ة أو الثالث ة الثاني أما أنت فتأتي في المرتب
سك في داخل القضية، فمن       .كآما ينبغي أن يعلموا أنك تعلم ذل. ينبغي أن يعلموا ذلك. في المقدمة ولكن عندما ترى نف

 .األفضل أن ُترى حياديًا قدر اإلمكان
 بول وي -
 

انوا               نهم آ ة   ولك ة والحكوم ة الغواتيمالي ة الوطني لم تكن الجهات الفاعلة في عملية المفاوضات هي فقط الوحدة الثوري
ت ت   ي آان ة الت ات االجتماعي ن المنظم ة م ع طائف ستار م ف ال اك خل ع هن ضايا المزم شأن الق ال ب داول األعم صوغ ج

 .لذا، ففي حين أن أسماءهم لم ترد في الصحف، آانت أفكارهم حاضرة في االتفاقات. التفاوض عليها
 مانويل أوروزآو -
 
   التعاطف: 5-4
  

 قول الصدق وتضميد الجروح والمصالحة
 .ة وتضميد الجراح وبناء األممإن الجماعات الدينية بشكٍل خاص مؤهلة جيًدا للقيام بمهام المصالح

 
ا                 ي استعان به وة الت اط الق م نق ين من أه اال اثن ي غواتيم ا حدث ف ام، توضح دراسة م ى غرار قصة القس واإلم وعل

م     دينيين في عمله سالم ال ول المشترك             :صانعو ال راف والقب االغتراب من خالل االعت شعور ب ى ال رة للتغلب عل الخب
ضميد الجراح م ى ت درة عل اطفوالق ة . ن خالل المصالحة والتع ساعدان األطراف الثالث ان وت درتان فعالت ان الق وهات

اب                      ة في أعق ة وحسن الني ادة الثق ى إع م عل الدينية على وقف دوائر اللوم واالنتقام بين األطراف المتنازعة الغاضبة، ث
ى وجه الخصوص مثا         . الصراعات المريرة  ة عل ى      ولهذه األسباب، تكون الجماعات الديني ساعدة في وضع البن ة للم لي

 .والممارسات التي تجعل تضميد الجراح بين األفراد والتنمية المراعية للحساسية الثقافية فيما بعد النزاع أمًرا ممكنا
 

زاع، وهو أمر جوهري                           د الن ا بع رة م فعلى سبيل المثال، يعد تدوين قصص الضحايا مسؤولية في غاية األهمية في فت
ٍب   . ن قاموا بارتكاب جرائم حرب بل أيًضا لعملية الصدق وتضميد الجراح والمصالحة           ليس فقط لمقاضاة م    وليس بغري

راردي      . أن يالقي الزعماء الدينيون مخاطر جسيمة عند بذل هذه الجهود الهامة          سنيور جوان غي ًا أن مون ا آنف وقد ذآرن
 .وع من العملآونيديرا من مؤتمر غواتيماال األسقفي قد تعرض للقتل في سبيل هذا الن

 
ام                               ذ األي رًا من دمًا آبي د أحرزوا تق دينيين ق سالم ال اال، ولكن صانعي ال وال يزال هناك العديد من المشكالت في غواتيم

بالد ي ال ع ف ذي وق داخلي الوحشي ال زاع ال ة من الن ام . المظلم ي ع ة 2006ف ي مدين سالم ف المي لل ؤتمر الع د الم ، عق
ذي قا    ا للعمل ال ه ر  غواتيماال تكريًم و       مينشو  يجوبيرتامت ب اال األسقفي وجويلرم ؤتمر غواتيم اقفة الكاثوليك لم واألس

 .آيربر ممثل المجلس العالمي للكنائس وآيستين ليد ممثل منظمة المساعدة الكنسية النرويجية في غواتيماال وآخرين
 

 وجهات نظر
د ال   ا بع ة م ي مرحل زاع أي ف د الن د أن يخم ر صعوبة بع ل األآث أتي العم ي  ي دينيون ف اء ال ر الزعم دما يفك زاع،  عن ن

ي             ة تعن ة الديني ا من الناحي ة ولكنه اني المختلف د من المع المصالحة وهي مصطلح في غاية األهمية وينطوي على العدي
اة                     اجم عن المعان ل باالضطهاد والضرر الن ا  . بالنسبة للجماعات الدينية الفهم والمضي قدًما صوب مستقبٍل غير مثق أم

 فهي تعني بالنسبة لهم المضي قدًما والفهم بشكٍل سلمي أن ما حدث باألمس هو شيء من الماضي وأن عمل                      المصالحة
ستقبٍل          . الغد يحتاج إلى القيام به بقدر آبير من االنفتاح والتسامح والتعددية           البد لعمل الغد أو المستقبل أن يكون عمًال لم

نيون في المصالحة ولكن حسب مفاهيم وممارسات محددة تؤثر في حياة           لذا، يفكر الزعماء الدي   . ال يوجد به غير السالم    
 .األفراد والمجتمع األآبر

 قمر الهدى -
 

ى مستوى                     سالم عل ق بالمصالحة وصنع ال شاق المتعل آثيًرا ما يتمكن الزعماء الدينيون من إحراز النجاح في العمل ال
وأعتقد أن  .ر الذي قد ال يكون اآلخرون فيه فاعلين بنفس القوةالقاعدة والذي يعقب التوقيع على اتفاق السالم، وهو األم
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ذار                     ادئ االعت هذا يرجع إلى أن بمقدورهم أن يوّلدوا في أتباعهم مبادئ التعاطف واإلصغاء، وحتى بشكل أآثر قوة، مب
م ارتكابه                   ي ت ال الوحشية الت ه الصفح   والصفح، وليس المقصود منه الصفح الذي يستلزم النسيان التلقائي لألعم ا، ولكن

ستقبل       ة    . القائم على االعتذار والتفاهم المتبادل وااللتزام المشترك بخلق مجتمٍع أآثر عدالًة في الم ادئ الديني د أن المب بي
اء                        دها الزعم ة، والتي يؤي دات الديني ر من المعتق للمصالحة والحب والتعاطف والتي تعد المحور الذي يرتكز إليه الكثي

ن أن  دينيون، يمك ي   ال وًيا ف يش س ة الع تعلم آيفي ا ول روا به ي م شية الت ال الوح اوز األعم ات لتج ا للجماع ون أساًس تك
 .المستقبل

 ديفيد سموك -
 

أثًرا                    ات ت ا المنهجي شأت به ي ن ة الت ا والطريق ا له ة رؤيتن تأثرت المصالحة في النظرية الحديثة لفض النزاعات وطريق
ال       ا                  آبيًرا بمناقشة المصالحة بين الحربين الع ان فيه ا في الفاتيك ان للباب ة، والتي آ ة الثاني د الحرب العالمي ا بع ميتين وم

ة وصفح        راف وتوب ا اعت ا بأنه صفها تقريًب ن أن ت ي يمك سياسي، الت ول ال صالحة والتح ة الم ز عملي ًا لتعزي دورًا قوي
سلطا                  . وانبعاث ا حدث بالضبط وحث ال ى م ا     لقد آانت مسألة اعتراف بمعنى الحقيقة والوقوف عل سياسية وغيره ت ال

م                      ي ت رارات الت ي والق ع بالفعل أو العنف الهيكل ذي وق ي ال على الصدق والشهادة بالحق فيما حدث، سواء العنف العلن
وقهم لحساب اآلخرين               بعض من حق ذه            . اتخاذها سياسًيا واقتصادًيا والتي حرمت ال ول إن ه ة حين تق ك التوب ستكتب ل

حول في البنى السياسية واالجتماعية واالقتصادية بحيث ال تتكرر األخطاء والمظالم          إننا بصدد ت  . األشياء لن تقع ثانية   
أن المسؤولين                      . التي وقعت في الماضي    ة وب ق العدال د من تطبي ق بالتأآ ا يتعل ا فيم ٍد م سوف تكون هناك مساءلة إلى ح

دأت وتم      . عنها سوف يحاسبون على ما فعلوا      د ب دماً ثم هناك مسألة المصالحة التي تكون ق ة انبعاث    . ضي ق وهي بمثاب
دم نحو                          ذلك تق زاع وآ ا الن ام والتي مزقه ة بوجه ع ة للمجتمع والثقاف زاع، وانبعاث للجماعات التي آانت أطرافًا في الن

 .األمام
 

ا                           ٍد م ى ح ًرا إل أثًرا آبي أثرت ت د ت د تطورت بمرور الوقت ق ذه والتي ق سياسي ه لذلك فإن فكرة المصالحة والتحول ال
ايش                     بالمفاهي ى التع زاع إل م الدينية وآذلك بالزعماء الدينيين الذين لعبوا دوًرا في تحديد ما هو ضروري لالنتقال من الن
ا مصطلحات                        . السلمي ع في قلب المصالحة هي جميعه ي تق إن قضايا الحقيقة والعدالة والتعويض وقضية الصفح الت

سالم     وقضايا لها وقع شديد بين ثنايا الخطاب الديني وبين ثنايا     نعم بال ق مجتمع ي  األفكار الدينية وأطر العمل الدينية لخل
 .والعدالة

 سوزان هايوارد  -
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 5االختبار الموجز في الفصل 

 
 .لقد أآملت جميع المواد للفصل الخامس

   .واآلن حاول اإلجابة على هذا االختبار الموجز
  
  ....لٍث في صنع السالم ألنهافي أوسلو تمكنت المنظمات الدينية من لعب دور هام آطرف ثا. 1
 

  .قامت ببناء الثقة بين الشعب وبرهنت على االلتزام بمصالح جميع األطراف  -أ 
  

 .آان لديها فهم عميق لطائفة من القضايا وعليه فقد آانت فاعلة بدرجٍة عالية في الوساطة بشكل حقيقي   -ب 
  

 . الخاصةصبت اهتمامها على تعزيز الحرية الدينية وعدم تجاوز مجال خبرتها   -ج 
 

 .جميع ما ذآر أعاله  -د 
 
ة في صنع         . 2 أطراف ثالث  ما هي الصفة الخاصة التي يجب أن يمتلكها الزعماء الدينيون الذين يتصرفون آ

   السالم؟
  

 .اإلصرار على صنع السالم بأي ثمن  -ه 
 

 .الثقة بأن دينهم لديه، بحق، الحل األمثل لتحقيق السالم الدائم  -و 
 

 .فهم حدود دورهم  -ز 
 

 .السعي لكسب ود النخبة السياسية التي سيكون دعمها ضرورًياالقدرة على   -ح 
 
 
 

  .انظر الملحق للحصول على اإلجابات
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  الموضوعات الرئيسية لحوار األديان: 6
  

  حوار األديان في الديانات اإلبراهيمية 
ى حوا                     ي ترآز عل ة الت ين    قبل أن نصل إلى االمتحان النهائي، سنقدم سلسلة من تمارين الدراسة الذاتي ا ب ان فيم ر األدي

  .الديانات اإلبراهيمية
  

ا             نهم م إن المطلب األول لحوار يشترك فيه أشخاص لديهم رؤى مختلفة حول أمور ذات أهمية آبرى هو أن يفهم آل م
ى                . يقوله اآلخر  ا يلقى عل ه م ستوعب المشارآون في فمن شأن الحوار أن يوسع من نطاق الفكر وذلك فقط شريطة أن ي
سية سوف                     حتى. أسماعهم أن الكلمات الرئي  وإن استخدم المشارآون لغة مشترآة، فإنه ليس بوسع المرء أن يفترض ب

  .تنقل نفس المعاني
  

ان      ة   . وبالنسبة ألتباع الديانات اإلبراهيمية، فهناك تقليد غني مشترك يمكن استخدامه في حوار األدي ة اإلبراهيمي فالديان
ين             تحتوى بالفعل على إطاٍر للغة الحوار، ح       يث يوجد بها نصوص وأحداث تاريخية وشعائر ومعتقدات وتعاليم تجمع ب
  . الديانات اليهودية والمسيحية واإلسالمية

  
يح      . تبدأ حوارات األديان في المعتقدات اإلبراهيمية بفهٍم مشترٍك لكائٍن واحٍد مقدس           فالتوحيد في الديانات اإلبراهيمية يت

شارآين في ا          راد الم ين األف ة والنصوص المقدسة          التالقي ب ات الالهوتي ة والنظري لحوار في بعض األحداث التاريخي
يح                      . المشترآة نهم يت شترآة تجمع بي راهيم شخصية م رون إب آما أن االتفاق على أن اليهودية والمسيحية واإلسالم يعتب

  .وجود مجاالت متعددة للحوار
  

  :براهيميةوهذه ثمان مجاالت جذرية للحوار بين األديان في الديانات اإل
  

  الالهوت 
  القواسم المشترآة المتعلقة بالكتب المقدسة 
  األنبياء 
  األخالق 
  الشعائر والرمزية 
  التأمل 
  القضايا المعاصرة والعدالة االجتماعية 
  حل النزاعات وصنع السالم 

  
  .سوف نعرض في هذا القسم أمثلة معينة للحوار الستخدامها آإطار عمل

  
  الالهوت

  :دراسة الالهوت بالنسبة للحوارهذه هي بعض األسئلة ل
  

  .اآتشفوا معرفة اإلله في اليهودية والمسيحية واإلسالم 
  .ابحثوا في السبل العديدة التي مرت فيها الديانات اإلبراهيمية بتجربة ما هو مقدس 
  .ناقشوا هذا. هو استخدامنا للعقل والخطاب العقالني في فهم عالقتنا باإلله" الكالم عن اهللا" 
  . موضع الوحي في الديناآتشفوا 
  .فسروًا سويًا التعاليم األساسية للدين 
  .قوموا سوًيا بدراسة تعاليم األنبياء وآيف أصبحت هذه التعاليم معتقدات أساسية في الديانات اإلبراهيمية 
  .قوموا بدراسة الموضوعات المتداخلة مثل الخلق والخطيئة والتوبة والحياة اآلخرة والشفقة والرجاء 

  
  اسم المشترآة المتعلقة بالكتب المقدسةالقو

  :يمكن استخدام هذه األسئلة الموضوعة للدارسة في اآتشاف النماذج الثابتة لتفسير العهد القديم والعهد الجديد والقرآن
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  من هو إبراهيم المذآور في العهد القديم؟ ما هو الدور الذي لعبه في التاريخ المستمر لإلسرائيليين؟  
  ث الرئيسية التي يتم التذآير بها في اليهودية والمسيحية واإلسالم؟ ما هي األحدا 
ة  يكم بعض النصوص للدراس وين : إل فر التك وين 12-1س فر التك ين 25-1: 12، س فر الالوي فر 42-26 ، س ، س

  10-8:41إشعيا
اهيم              ديم؟ هل المف د الق ذآور في العه سه الم د؟ هل هو نف ار   من هو إبراهيم المذآور في العهد الجدي يم واألفك والق

  التي آان يمثلها إبراهيم هي ذاتها المذآورة في آال الكتابين المقدسين؟ 
ا    10-1: 3متى  : يرجى استخدام النصوص التالية للمناقشة      ا    75-5: 1، لوق ال    59-31: 8، يوحن ، 8-1: 7، األعم

  .24-18: 2، يعقوب 29-5: 3، غالطية 9-6: 9، روميه 25-1: 4رومية 
   المذآور في القرآن؟ ما هي األحداث الرئيسية في قصته آما يصورها القرآن؟من هو إبراهيم 
  ما هي القيم التي يمثلها إبراهيم في القرآن؟ 
  هل تتشابه هذه القيم والمفاهيم مع تلك التي يمثلها في العهد القديم والعهد الجديد أم تختلف عنها؟ 
ة   ة للمقارن رات التالي رأ الفق رآن : اق ؛ 84 -74: 6؛ 125: 4؛ 84، 71-64: 3؛ 260-258: 2 ؛140-124: 2الق

  .76-69: 11؛ 161: 6
  أي الجوانب في صورة إبراهيم يبدو أنها تكتسب األهمية الكبرى بين مختلف المعتقدات الدينية؟ 
  عند تذآر إبراهيم واالبتالءات التي مّر بها، آيف يتم اليوم تذآر ما أصابه من ضعف؟ 
شابهة في            .  مكة إعادة لالختبار الذي خضع له إبراهيم       في اإلسالم، يمثل الحج إلى      ة م اك شعائر ديني هل توجد هن

  اليهودية والمسيحية؟ 
  آيف ُفِهَم أن إبراهيم يؤيد صحة أحد األديان دون اآلخر؟ 
ه                 ديني بعين د ال ذا المعتق ا في نطاق ه سير والمعنى المقصود منه . استعينوا بالقراءات لفهم التقاليد المتبعة في التف

  . تحروا سوًيا لفهم المناهج واألهداف المحددة للتفسير. تأملوا آيف ساهمت هذه التفسيرات في ذلك الدين
  .ناقشوا هذا. تعلمنا معرفة التفسيرات المختلفة التنوع في التفكير داخل آل دين من األديان اإلبراهيمية 
  . اآتشفوا آيف ُتظهر تفسيرات دينية معينة نفسها في اإليمان 
تفظوا بسجل للمطالعة حول حوار القواسم المشترآة المتعلقة بالكتب المقدسة للتشارك فيه مع مشارآين آخرين                اح 

 .فيما بعد
  

  األنبياء
  :ترآز أسئلة الدراسة التالية على دور األنبياء

  
ه الغنى الكبي       : "في الكتاب المقدس  . ناقشوا الفقرات التالية التي تتعلق باإلعجاب بإبراهيم        ر في الماشية     عرف عن

راهيم              : "مقولة المسيح ". والفضة والذهب  ي إلب ن حقيق ك ولعائلتك ألنك اب د   ". اليوم وهبت العافية ل ة محم : ومقول
 ".إلحياء المحبة الشديدة للنبي إبراهيم"

  
ونس       : تعرفوا على العديد من الشخصيات النبوية في العهد القديم والعهد الجديد والقرآن             وح ويوسف وي موسى ون

ليمان        وإس اجر وداود وس سع وه وث والي ارة وراع اس وس ع وإلي ارون وُيوش ريم وه وب وم وب وأي حاق ويعق
 . الخ....ودانيال وعزير وإرميا وذآريا وميخا وذو الكفل وحجي ومالخي وصموئيل وحنا وشاول

  
 . قوموا بتحديد وضع آل شخصية نبوية في آٍل من الديانات اإلبراهيمية وفكروا آيف يجري تذآرها 

  
تم        . ابحثوا سوًيا آيف يتم تدريس ما جاء عن األنبياء في التربية الدينية للبالغين واألطفال               ي ي ما هي النصوص الت

 االستعانة بها؟
  

 .تأملوا لماذا تستخدم قصص األنبياء في آل دين من األديان 
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  األخالق
ا        يمكن تعريف األخالق ببساطة ودقة على أنها الدراسة المنهجية النقدية ل           ا له ساعد فهمن شري، حيث ي سلوك الب تقييم ال

  .على توجيه عملية صنع القرارات المستقبلية
  

ما هي االفتراضات التي يتم وضعها حول عالقات الناس   . اآتشفوا معايير هذه التقييمات في المصادر اإلبراهيمية       
 فيما بينهم وعالقاتهم باإلله؟

  
اد         ررات واالعتق ة     حددوا النصوص والمصادر والمب وانين األخالقي آيف يناضل المهتمون بدراسة        . ات وراء الق

 األخالق في الديانات اإلبراهيمية في البحث عن الحقيقة؟
  

شافها           انون؛       : هناك العديد من العناوين الفرعية في مجال األخالق يجب اآت ا في الكتب المقدسة؛ الق األخالق آم
األخالق مع اآلخرين               التعاليم األخالقية لألنبياء والرسل؛ أخالقيات ال      ي ب ذات؛ التحل رام وال ة واالحت محبة والحري

 .إلخ.. الحياة/والغرباء والفقراء والمحتاجين والضعفاء والموت
  

شابه في                            اك أوجه ت يم المشترك؟ هل هن تعلم والتعل آيف يمكن أن تكون مجاالت األخالق هذه نقطة حاسمة في ال
 اليهودية والمسيحية واإلسالم؟

  
  رمزيةالشعائر وال

  .إن قوة الشعائر الدينية في اإليمان هي جزء ال يتجزأ من الديانات اإلبراهيمية
  

 .اآتشفوا الطقوس الدينية والصلوات والتضحية واألعمال الدينية األخرى التي تصل المؤمن باإلله 
  

ة للص                      دوافع العميق ل ال ين مث نفس     قوموا بدراسة الطرق التي ُتستَخدم بها آل شعيرة في آل دين مع ذيب ال الة وته
 هل تتيح إمكانية إجراء حوار مستمر بين المرء واإلله؟. المتصل بأدائها

  
 لماذا تعد التضحية بالذات أمًرا ضرورًيا؟. تأملوا في الصيام في الديانات اإلبراهيمية 

  
 .سةتأملوا الحج إلى األماآن المقدسة والقوة الكامنة في المشارآة وترآيز النفس على القبلة المقد 

  
 .ناقشوا هذا. تبعث الرمزية الدينية بالقدسية في أنفسنا وفي اآلخرين 

  
  التأمل

  :تتناول أسئلة الدراسة التالية أهمية التأمل
  

  .ناقشوا دور التصوف في الديانات اإلبراهيمية 
  .طناقشوا الرغبة في االتحاد مع ما هو مقدس، ورؤيته في جميع األشياء، وإلزام النفس بالتحول المنضب 
  .ناقشوا المنهج الروحي الصوفي آمصدٍر لتقديٍر أآثر عمًقا لآلخر 
ديس                          ارد أو الق ديس برن احم أو الق ن من اآتشفوا ما قامت به شخصيات رئيسية مثل عزير بن سليمان أو إسرائيل ب

  . توما أو ابن العربي أو جالل الدين الرومي آشخصيات صوفية ُمِلهمة
  

  جتماعيةالقضايا المعاصرة والعدالة اال
اً                د المشروع    . آثيًرا ما يتشارك الزعماء الدينيون في مشروعات العدالة االجتماعية التي تؤثر على المجتمع عموم ويع

ان                       ين األدي اون ب شعور بالوحدة من أجل التع . المشترك في المجتمعات المحلية خطوة تجاه العمل الجماعي وإظهارًا لل
ي             ويجد الكثير من حوارات األديان في ال       شترآة الت ة الم ديانات اإلبراهيمية عنصرًا تحوليًا في برامج العدالة االجتماعي

  :وفيما يلي بعض المقترحات الخاصة بالمشروعات والموضوعات. تعد مجاالت رائعًة للتأمل والحوار
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  .البيئة والمسؤولية األخالقية 
  .المواطنة في النظام الديمقراطي أو غير الديمقراطي 
  . العقابالعقاب ومفهوم 
  .حقوق المجني عليهم وحقوق الجناة وعقوبة اإلعدام 
  .الحرب والبحث عن السالم 
  . صنع السالم وتعريفات السالم في آل عقيدٍة دينية 
ة         ات الحرب العادل ة نظري ة وإمكاني ديل عن الحديث عن الحرب          . أساليب الحرب الحديث ى ب هل نحن بحاجة إل

  العادلة التقليدية؟
  قة مع اآلخر عالقة عداء؟ آيف يمكن تعريف العدو؟إلى متى تظل العال 
  آيف يمكن لمشروعات الحوار بين األديان ومجموعات اإليمان التدخل إلنهاء حرٍب دائرٍة أو الحد من وتيرتها؟  
  ما هو مقام العمل والممتلكات والمجتمع في حياة الشخص المتدين؟  
  . العولمةسياق الرأسمالية واالقتصاد والعدالة االجتماعية و 
  .دور المرأة والشباب في صنع السالم والوساطة ومنع النزاعات والحد منها واالستقرار في مرحلة ما بعد النزاع 
  .المساواة بين الجنسين والخطوات العملية في تحقيق العدالة بينهما والتصدي للجرائم القائمة على أساس النوع 
  .الفقر وفقر األطفال والتشرد 
  . وعمالة األطفال واالنتهاآات غير المشروعة المتعلقة بعمالة األطفالاالتجار بالبشر 
  .عصابات الشباب والعنف وتغيير سلوك العصابات وخلق األمل 
  .العنف بين األفراد 
يم                  ل      (العنف في المدارس وضغط األقران وجرائم المراهقين ومعالجة عدم التوازن في جودة التعل في المدن مقاب

  ).خاصة في مقابل المدارس الحكوميةالقرى؛ والمدارس ال
  .العنف المتعلق بالثقافة الشعبية والحط من قدر الكرامة اإلنسانية والعالقة بين الثقافة والدين 
ديانات                      ى أساس ال وم عل راد تق ين األف فهم إدارة الغضب في المعتقدات الدينية، وعقد ندوات حول إدارة الغضب ب

  . اإلبراهيمية
  . السالم من خالل حوار األديانممارسة الوساطة في  

  
ذل                     ما هي األدوار المحددة التي تلعبها المعابد والكنائس والمساجد في هذه المجاالت؟ ما هي العقائد التي تتيح المجال لب

  المزيد من التعاون في حوار األديان في قضايا العدالة االجتماعية هذه؟ 
  

ذ    االت الم ة المج د الديني اول العقائ م تتن وار أو     إذا ل شروعًا للح دأ م ة أن تب ات الديني ن للجماع ف يمك اله، آي آورة أع
  مشروعًا للحوار بين األديان؟

  
تراتيجيات                     ا هي االس ة؟ م ات العدال ا هي تعريف ة؟ م آيف يكون للمعتقدات الدينية مناهج متشابهة أو مختلفة تجاه العدال

   على المستويات المحلية واإلقليمية والوطنية؟المشترآة التي يمكن صياغتها لحوار األديان؟ هل هي فرق عمل
  

  حل النزاعات وصنع السالم
دور         ام ب ات والقي وع النزاع ع وق دة لمن رق عدي سالم بط نع ال ي ص شارآون ف دينيون الم اء ال ساهم الزعم ن أن ي يمك

ا    . الوساطة فيها والحد منها    ي يلعبونه يم األدوار الت ى تقي ى     آما أنهم يحتاجون في حوار األديان إل درات وإل اء الق  في بن
  .تنفيذ األهداف األساسية في منع النزاعات والوساطة فيها

  
  :هذه أمثلة ألهداف القيادة في حوار األديان

  .بناء أهداف متماسكة ووحدة الغرض فيما بين أفراد الجماعة المشارآة في حوار األديان 
  .تنظيم فريق قيادة رائد للحوار بين األديان 
زاع من خالل حوار                 ضمان أن جميع األ     طراف المشارآة ملتزمة ولديها صالحية المشارآة في مشروع لحل الن

  .األديان
  .ضمان وجود الموارد المالية والبشرية الكافية التي تشترك فيها جماعة حوار األديان 
  .الحفاظ على الشرعية لدى جمهور الناخبين والمنظمات غير الحكومية 
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  .وضع شبكة من مؤيدي صنع السالم 
  .تنظيم ورش عمل للجمهور حول الوساطة والحد من النزاعات 
  . الحفاظ على اتصاالت جيدة مع قادة الجماعة 
  .جمع وإدارة وتقييم وتحليل المعلومات التي يمكن أن تساعد فريق قيادة حوار األديان في الصراع 
  .تبعًا لتغير الوضعحشد مجموعة من األفراد الذين يمكنهم التفكير في الخيارات واالستراتيجيات  
  .إلى أدنى حد ممكن" المفسدين"تحديد األسباب الجذرية للنزاعات ووضع استراتيجيات لتقليل أثر  
ات        ساسة والجماع سالم وال ي ال سلحة ومراقب وات الم دنيين والق ة والم ال اإلغاث ضاء لعم د االقت ون عن ديم الع تق

  .الدولية وهيئات تطبيق القانون
  

  عاتمثال للدين وحل النزا
ة            ان             )CSIS(عمل الدآتور ديفيد ستيل مع مرآز الدراسات االستراتيجية والدولي ديني في البلق ، ومع مرآز الحوار ال

امي   ين ع سلمين         . 2003 و1994ب اء الم ع الزعم تيل م دآتور س ل ال ان، عم ي البلق دلعت ف ي ان روب الت ان الح وإب
اآلخر     والمسيحيين للمساعدة في حل النزاع ولحثهم على إبداء الم         راف ب ذي دام      . زيد من االعت وخالل العمل الحثيث ال
  .لست سنوات، قام بوضع نهٍج من ست خطوات نوجزه أدناه

  
  :نهج الخطوات الست للزعماء الدينيين للعمل صوب حل النزاع

  
  .معالجة األسى عن طريق االستماع للقصص المتبادلة 
  .مشاطرة المخاوف لبناء الثقة 
  . األخرىتحديد احتياجات الجماعة 
  .االعتراف باألخطاء التي ارتكبها الطرف أو جماعته 
  .الصفح عن اآلخرين على المأل 
  .االشتراك في وضع رؤية وإستراتيجية إلحياء العدالة 

  
  .أثر الجهود التي بذلها ستيل في حوار المصالحة وصنع السالم

  
  .أعاد إضفاء الصفة البشرية على العدو 
  .حّول العالقات بين المشارآين 
  . ُنظر إلى الصفح على أنه عملية بعيدة المدى 
ى احتياجات األشخاص والتحرك                     ا قامت عل أر، حيث أنه اب وال الث ة العق تعادة العدال اء اس ة إحي لم تقتض عملي

  .خارج نطاق التفكير في المجازاة
  

  .مساهمة حوار األديان في السالم
  :يمكن لحوار األديان أن يلعب دوًرا هاًما وناجًحا في

  
  .منع التهديدات والعنف ألية جماعة دينية 
  .تطبيق حوار األديان إلدارة النزاعات المحلية والدولية وحلها 
  .إعادة التفكير في حوار األديان لتعزيز جهود بناء السالم على المستوى الشخصي والمجتمعي 

 
 
  االختبار لنيل الشهادة: 7

ان    وض امتح ك خ دورة، يمكن تكملت ال د أن اس ع  اآلن وبع ى الموق ت عل ق اإلنترن ن طري شهادة ع ل ال : لني
php.exam/interfaith/online/training/org.usip.www://http 

 
  !حظًا موفقًا في االمتحان
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  ملحق 
  

 .إجابات االختبار الموجز الوارد في الفصل الثاني
  
  . أي أفراد مؤثرين داخل مجتمعاتهم الدينية ومنفتحين على الحوار مع اآلخرين-د  .1
ات                 -ب  .2 ان والعرقي ات واألدي ة الثقاف راف بتعددي ة ويحاول االعت دات الديني ع المعتق تبداد جمي  إنه يعارض اس

  .والقبائل والبالد واللغات؛ فكل جماعة لديها ما تقدمه من رؤى صحيحة
 
  

 لموجز الوارد في الفصل الثالثإجابات االختبار ا
  
سيحية        -ب  .1 ات الم ديانات والمجتمع ين ال تالف ب شابه واالخ ه الت شة أوج شارآين مناق ن الم ون م م يطلب  إنه

  .واإلسالمية
ٍد          -د  .2 ٍي في بل  إنهم يقدمون مثاًال قوًيا على آيفية تحول مسلم ومسيحي من مقاتٍل متطرٍف إلى صانع سالم دين

  .دين فيه أحد عوامل االستقطابغالًبا ما يمثل ال
 
  

 ر الموجز الوارد في الفصل الرابعإجابات االختبا
  
ة من خالل                   -ب  .1 ة والحكوم  تحولت اتجاهات األفراد الرئيسيين في آل من الوحدة الثورية الوطنية الغواتيمالي

  .عملية االعتذار والصفح وهو ما أدى إلى تحسن التواصل في عملية مفاوضات السالم
  . قام الزعماء الدينيون من مختلف الجماعات بدور منسقين من األطراف الثالثة لعملية صنع السالم-ج  .2
 
  

 إجابات االختبار الموجز الوارد في الفصل الخامس
  
  . قامت ببناء الثقة بين الشعب وبرهنت عن االلتزام بمصالح جميع األطراف-أ  .1
  . فهم حدود دورهم- ج  .2
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  في دورة حوار األديانجع المستخدمة المرا
  

  .1999مطبعة إبراش،  :الجوس، نيجيريا التصدي للنزاع، :القس واإلمام محمد نورين أشافا وجيمز موفل وويو،
  

الطبعة  سلسلة آتيبات إقليمية، دراسة قطرية، :في غواتيماال "الخلفية التاريخية"جان نيبرز بالك ومارتن سي نيدلر، 
  .1983حكومة الواليات المتحدة األميرآية،  :واشنطن، العاصمة. 39-1يروب، الثانية، تحرير ريتشارد إف ن

 
مطبوعات فيرسو،  :نيويورك التاريخ السياسي ألميرآا الوسطى المعاصرة، :القوة في البرزخ جيمس دانكرلي،

1988.  
 

سان  ان على مستوى العالم،أآبر بلد به تنوع في األدي" بلد مسيحي"آيف أصبح  :ديانا إل إك، أميرآا الدينية الجديدة
  .2001هاربر سان فرانسيسكو،  :فرانسيسكو

 
طباعة  :واشنطن، العاصمة. 123تقرير خاص رقم  تقييم برامج حوار األديان، ما الذي يجدي نفًعا؟ رينه جارفينكل،

  .2004معهد السالم األميرآي، 
 

 .2006أفالم إف إل تي،  :تحدةلندن، المملكة الم أالن تشانر،: إخراج. دي في دي. اإلمام والقس
المتمردون وفرق الموت والقوة األميرآية، سلسلة وجهات نظر أميرآا  :الكفاح من أجل غواتيماال سوزان جوناس،

 .1991مطبوعات ويستفيو،  :بولدر آولورادو. 5الالتينية، رقم 
  .2000مطبوعات ويستفيو،  :بولدر آولورادو عملية السالم في غواتيماال، :القنطور والحمام سوزان جوناس،

 
 سلسلة آتيبات دراسة قطرية، :في غواتيماال "المجتمع وبيئته"بي أيه آلوك، 

حكومة الواليات المتحدة  :واشنطن، العاصمة. 81-41الطبعة الثانية، تحرير ريتشارد إف نيروب،  إقليمية،
  .1983األميرآية، 

 
من غواتيماال، رسالة إنجيلية إلى الجماعات المؤمنة  ة األميرآية،المجلس الوطني لكنائس المسيح في الواليات المتحد

  .1981المجلس الوطني لكنائس المسيح في الواليات المتحدة األميرآية،  :نيويورك في الواليات المتحدة،
  

 .1999المطبعة البولسية،  :حوار األديان، مراجعة وتحرير، نيويورك رايمون بانيكار،
 Worcester, PA: Vision .2003 ب وغواتيماال، دي في دي، إخراج دينيس سميث،الر :السالم المتزعزع

Video ،2006.  
  

منتدى  ،"االنقسام بين المسيحيين والمسلمين :االنتخابات الرئاسية في نيجيريا" روبرت روبي وتيموثي صمويل شاه،
 .2007 مارس 21بيو للدين والحياة العامة، 

  .1996منشورات مجلس الكنائس العالمي،  :جنيف الوزارة العالمية في عالم متعدد، :تينستانلي جيه سامارثا، بين ثقاف
 

مطبعة أوربيس،  :ماري آنول، نيويورك .نحو آريستولوجيا منقحة :ستانلي جيه سامارثا، يسوع واحد وأديان آثيرة
1991.  

 
، دراسات استقصائية 2005 والكاريبي في أميرآا الجنوبية، وأميرآا الوسطى، "التاريخ :غواتيماال" راشيل سيدر،

  .Europa Publications ،2005 :، لندن474-471الطبعة الثالثة عشرة، تحرير جاآلين ويست،  للعالم،
 

  .2002طباعة معهد السالم األميرآي،  :واشنطن، العاصمة ديفيد أر سموك، تحرير، حوار األديان وبناء السالم،
 

 عندما يعمل الدين على إحالل السالم، وليس الحرب، :ت الدينية في صنع السالمديفيد أر سموك، تحرير، اإلسهاما
 .2006طباعة معهد السالم األميرآي،  :، واشنطن، العاصمة55أعمال السالم، رقم 
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  المصطلحات/المسرد

EC  
ياسيًا أآبر طابعًا س) EEC (المجموعة األوربية، وهو مصطلح استخدم بعد أن اآتسب االتحاد االقتصادي األوروبي

 .)EU (وقبل أن يصبح االتحاد األوروبي
  
  أ

  اإلبادة الجماعية
أي من األفعال التالية المرتكبة : "اإلبادة الجماعية بأنها" اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها"تعرف 

 قتل أعضاء من الجماعة، وإلحاق :بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية وهي
األذى الجسدي أو الروحي الخطير بأعضاء منها، وإخضاع الجماعة، عمدًا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي 

آليًا أو جزئيًا، وفرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب األطفال داخل الجماعة، ونقل أطفال من الجماعة، عنوة، 
  ."إلى جماعة أخرى

  االتحاد األوروبي
أطلق على هذه المنظمة . 1992استخدم هذا المصطلح لإلشارة إلى هذه المنظمة منذ توقيع معاهدة ماستريخت عام 

  .)EC (والمجموعة األوروبية) EEC(فيما سبق االتحاد االقتصادي األوروبي 
  (URNG)االتحاد الثوري الوطني الغواتيمالي 

Unidad Revolucionario Nacional Guatemalteca (URNG) جماعة متمردة ضد الحكومة الغواتيمالية ،
 .أسستها أربع جماعات مسلحة

 
 
 

  اتفاقات دايتون
اتفاقات سالم تعنى بالبوسنة والهرسك سميت االتفاقات بهذا االسم نسبة إلى ذلك المكان بأوهايو الذي دارت فيه 

  .1995تشرين الثاني /محادثات بين وفود الصرب وآرواتيا والبوسنة في نوفمبر

  اتفاقيات أروشا للسالم

شجب . اتفاقية شاملة وقعت بمدينة أروشا، في تنزانيا، من أجل تقاسم فعلي للسلطة في رواندا بين الهوتو والتوتسي
  .ناقدون من الهوتو في رواندا تلك االتفاقية ونبذوها تمامًا

  إثيوبيا

عينات القرن العشرين، باإلضافة إلى حرب حدودية مع اريتريا بلد في شرق إفريقيا ابتلي بثورات داخلية في تس
  .المجاورة

  إدارة األزمة

. على منحنى لند للصراع، يقابل مصطلح إدارة األزمة مصطلح دبلوماسية األزمة ويرتبط بالمراحل المبكرة لألزمة
إلدارة التوترات والنزاعات "ل يعرف لند أيضا دبلوماسية األزمة بأنها الجهد المبذو, وفي منع الصراعات العنيفة
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ويكون التهديد باستخدام القوة بواسطة طرف أو أآثر أمرًا عاديًا، والنشوب الفعلي . الحادة التي بلغت مستوى المواجهة
  ."لألعمال العدائية محتمل بدرجة آبيرة

  إدارة الصراع

ويمكن أن يتضمن . و حلها أو تحويلهامصطلح عام يستخدم لوصف الجهود التي تبذل لمنع الصراعات أو الحد منها أ
في . هذا منع اندالع أو تصاعد الصراعات وآذلك وقف العنف أو تحجيمه بواسطة األطراف المشارآة في الصراع

  .منحنى لند للصراع، يقابل مصطلح إدارة الصراع مصطلح صنع السالم ويرتبط بالمراحل المبكرة للحرب

  أذربيجان

آاراباخ -تتنازع إقليم نجورنو. 1991 آانت جزءًا من االتحاد السوفيتي حتى انهياره عام بلد في منطقة القوقاز التي
  .مع أرمينيا المجاورة لها

  أرمينيا

آاراباخ -تتنازع إقليم نجورنو. 1991بلد في منطقة القوقاز التي آانت جزءًا من االتحاد السوفيتي حتى انهياره عام 
  .مع أذربيجان المجاورة لها

  األزمة

األزمة هي مواجهة متوترة بين القوات المسلحة التي تم حشدها وتكون جاهزة للقتال وقد تشترك في "قول لند ي
ويكون احتمال . التهديدات والمناوشات العابرة على مستويات منخفضة ولكنها لم تستخدم أي حجم مؤثر من القوة

 ."اندالع الحرب آبيرًا

  مسلم/اإلسالم
 .، ويعد القرآن بمثابة المرجع األساسي الموثوق لدى المسلمين)صلى اهللا عليه وسلم(مد دين سماوي أسسه النبي مح

  اإلطار التحليلي

حقوق الطبع والنشر والتأليف محفوظة للمعهد . خيارات للمفاوضين: مستمد من الديمقراطية والصراعات المتأصلة
يساعد اإلطار التحليلي على ). http://www.idea.int (1998الدولي للديمقراطية والمعونة االنتخابية أيديا الدولي 

  .توليد األسئلة التي ينبغي طرحها عند دراسة صراع ما

  األطراف الثانوية

في مجال تحليل الصراعات، ليست هي األطراف الفعلية في الصراع لكن تربطها به مصالح قوية وتؤثر فيه بشدة، 
  عادة بسبب قربها منه

  األطراف الرئيسية

  .هم األطراف المشترآون مباشرة في الصراع, يل الصراعفي تحل

  االعتراف
 .واالعتراف طقس في بعض األعراف المسيحية. االعتراف بالذنب سواء آان علنًا أو ألفراد معينين
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  االقتصارية
 .وأن جميع األديان األخرى باطلة "الصحيح"اعتقاد أن الدين الذي يعتنقه الشخص هو 

  الدين) رجال(رجل /اإلآليروس
  .الزعماء الدينيون الرسميون آاألئمة أو القساوسة أو الحاخامات

  ألبانيا

بلد في جنوب شرق أوروبا آان معزوًال بدرجة آبيرة عن الشرق والغرب أثناء حكم إنفر هوآسا الشيوعي في الفترة 
م يكن تحولها من ورغم ذلك ل,  أرست قواعد الديمقراطية متعددة األحزاب1992في عام . 1985 إلى 1945من 

  .يشكل األلبان العرقيون أغلبية السكان في آوسوفو المجاورة. النظام الشيوعي سهًال

  اإلمام
 .الشخص الذي يؤم المصلين في المسجد

  إنتراهاموي

وهي ميليشيا شكلها الرئيس الرواندي جوفينال هابياريمانا وقيادة ". المهاجمين جماعة"تعني في اللغة الكينيارواندية 
  .وة الهوتوق

 األنجليكانية
 بعد 1534وقد تأسست عام . طائفة مسيحية بروتستانتية، تعرف أيضًا بالكنيسة األنجليكانية أو الكنيسة األسقفية

 . انفصالها عن الكنيسة الرومانية الكاثوليكية

  أنجوال

لنصف الثاني من القرن بلد في جنوب غرب إفريقيا ابتلي بحرب أهلية وقتال طائفي استمر لسنوات طويلة خالل ا
  .العشرين

  اإلنجيلية
إحدى الحرآات الدينية المسيحية التي تشدد على سلطة وعصمة الكتاب المقدس والهداية الشخصية عن طريق اإليمان 

 .بيسوع المسيح

  االنقالب

  .اإلطاحة المفاجئة بالحكومة باستخدام وسائل خارجة عن القانون

  إنهاء الصراع

. ع، يقابل مصطلح إنهاء الصراع مصطلح حفظ السالم ويرتبط بحالة أزمة ما بعد الحربعلى منحنى لند للصرا
  .ويصف الجهود المبذولة للحيلولة دون تصعيد الصراعات ودفعها باتجاه الحل

  أوتبور

  .منظمة طالبية في صربيا آانت مسؤولة جزئيًا عن عزل سلوبودان ميلوسوفيتش
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  أوسلو
 .  الجزء الشمالي الغربي من قارة أوروبا- في اسكندينافيا عاصمة دولة النرويج التي تقع

 
  ب

  بانيا لوآا

  .عاصمة جمهورية سربسكا في البوسنة والهرسك

  برشتينا

  .عاصمة آوسوفو

  البروتستانتي
مصطلح عام يرمز إلى الطوائف المسيحية التي نشأت في أوروبا بعد االنشقاق عن الكنيسة الكاثوليكية أثناء اإلصالح 

 .وتستانتي في القرنين السادس عشر والسابع عشرالبر

  بلجراد

  .عاصمة جمهورية يوغوسالفيا االتحادية االشتراآية سابقًا. عاصمة صربيا

  بناء السالم في مرحلة ما بعد الصراع

على منحنى لند للصراع، يقابل مصطلح بناء السالم مصطلح حل الصراع ويرتبط بتخفيف حدة التصعيد من مرحلة 
  .ويتضمن المساعدة في إنهاء الصراعات بإيجاد حلول لها.  إلى مرحلتي السالم غير المستقر والسالم المستقراألزمة

  بوروندي

بلد في شرق وسط إفريقيا شهدت مثل جارتها رواندا صراعًا عنيفًا متكررًا بين سكانها من الهوتو والتوتسي في 
  .النصف الثاني من القرن العشرين

  البوسنة والهرسك

 والتي تسببت في حرب استمرت حتى عام 1992إحدى جمهوريات يوغسالفيا السابقة التي أعلنت استقاللها عام  
  . إلى أن تم توقيع اتفاقيات دايتون1995

  بولييه آوسوفو

حقل طيور "وتعني حرفيًا . وهي اآلن مدينة في آوسوفو. ساحة معرآة لها أهمية رمزية آبيرة في التاريخ الصربي
 ".رالشحاري
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  تحليل الصراع

  .متضمنة دراسة الصراع بصفة عامة ودراسة الصراعات الفردية,  الدراسة المنهجية للصراع

  التبادلية /التداخل 
منظور يرى األديان على أنها مترابطة ومكملة لبعضها بعضًا؛ مع اإليمان بأن تعمق الشخص في فهم المعتقدات 

 .األخرى سوف يعمق من فهمه لمعتقداته

  لتصوفا
 .أو الحقيقة الروحية أو المطلقة من خالل التجربة الشخصية المباشرة/اعتقاد أن الشخص يستطيع معرفة اهللا و

  التعددية
  .منظور يعتقد أن لكافة األديان والمعتقدات شيء قّيم تقدمه

  التفاوض

ى الصراع، يمكن لألطراف أن في الحاالت التي يكون فيها طرفان أو أآثر في صراع، أو لديهما خالفات قد تؤدي إل
فالتفاوض هو عملية لتحقيق األهداف من خالل االتصال والتساوم، مع افتراض أن يكون التوصل إلى . يتفاوضوا

  .اتفاق هو النتيجة

  التمرد
 .ثورة منظمة ضد السلطة من خالل استعمال التخريب والعنف

  تهدئة الصراع

. لصراع مصطلح فرض السالم ويرتبط بالمراحل المتأخرة للحربعلى منحنى لند للصراع، يقابل مصطلح تهدئة ا
  .يصف الجهود التي تفرض أو تطبق االتفاقيات

  توا

  .إحدى الجماعات الرئيسية الثالث التي تعيش في رواندا إضافة إلى التوتسي والهوتو

  التوازي
و آانت مشترآة في رحالت منظور يعترف بصحة األديان األخرى ويبدي تسامحًا تجاهها ويرى األديان آما ل

 .متوازية
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  التوتسي

في رواندا قبل االستعمار أصبح . إحدى الجماعات الرئيسية الثالث الموجودة في رواندا إضافة إلى الهوتو والتوا
، بعد قرون من التزاوج بين الجماعتين، يمثالن إلى حد آبير اختالفات في الطبقة "التوتسي"و" الهوتو"مصطلحا 

, "التوتسي"وآان أي فرد من الهوتو يستطيع تكوين ثروة يمكن أن يصبح من . ليس في األصل العرقياالقتصادية و
وضع البلجيكيون , 1926ولكن في عام ". الهوتو"فإن أيًا من التوتسي تنخفض منزلته االقتصادية يصبح من , والعكس

  .سياسات لتقوية هذه االختالفات وترسيخها بين الهوتو والتوتسي

  قيةالتوفي
 .مزج معتقدات أو أديان مختلفة لتكوين معتقدات جديدة

  تيمور الشرقية

 .بلد يقع على بحر تيمور نال استقالله مؤخرًا عن إندونيسيا
  
  ث
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  مونتينجرو/الجبل األسود

وهي اآلن تشكل مع صربيا جزءًا من جمهورية . جمهورية سابقة في جمهورية يوغوسالفيا االتحادية االشتراآية
  .الفيا االتحاديةيوغوس

  الجيش الوطني الرواندي/ الجبهة الوطنية الرواندية 

وهي منظمة تشكلت في المنفى بهدف تحقيق الديمقراطية في , 1987عام ) RPF (تشكلت الجبهة الوطنية الرواندية
ائل السلمية، ولعدم قدرتها على تحقيق هذه األهداف من خالل الوس. المجتمع الرواندي وعودة الالجئين الروانديين

  .1990شكلت الجبهة الجيش الوطني الرواندي الذي غزا رواندا عام 

  جذور الصراع

  .في تحليل الصراع، األسباب التي تحرك الصراع؛ احتياجات ومخاوف آل جماعة

   )SFRY(جمهورية يوغوسالفيا االتحادية االشتراآية 

ولى حكمها، اتبعت نموذجًا خاصًا من الشيوعية وتبنت عدم أسسها تيتو وت. جمهورية يوغوسالفيا االتحادية االشتراآية
  .االنحياز آسياسة خارجية إبان الحرب الباردة

  جمهورية يوغوسالفيا االتحادية

آان هذا المسمى ينطبق على الجمهوريات الست المكونة لجمهورية يوغوسالفيا االتحادية االشتراآية السابقة، ثم 
لم يصبح . ل األسود فحسب وذلك عقب نجاح جمهوريات أخرى في االنفصالاقتصر على صربيا وجمهورية الجب

  .2003لجمهورية يوغوسالفيا االتحادية وجود رسمي عام 

  جنوب إفريقيا

بلد في جنوب القارة اإلفريقية أنهي نظامه التمييزي الذي آان يعتمد على الفصل العنصري وحكم األقلية وأقام أول 
  .1994عراق في عام انتخابات وطنية متعددة األ

  جواتيماال

  .بلد جبلي في أميرآا الوسطى اْبتلي بحرب العصابات خالل معظم النصف الثاني من القرن العشرين

  جورجيا
ومنذ ذلك الحين، تزايدت الحرآات . 1991بلد في القوقاز آان جزءًا من االتحاد السوفيتي حتى انهياره عام 

  .ا الجنوبيةاالنفصالية في آل من أبخازيا وأوسيتي

  جيش التحرير الوطني
 .انظر جيش تحرير آوسوفو
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  جيش تحرير آوسوفو
وآانت مستويات العنف في آوسوفو قد . 1995جيش تحرير آوسوفو الذي برز إلى السطح بعد اتفاقيات دايتون عام 

من الشتات تزايدت مع ظهور جيش تحرير آوسوفو آمنظمة شبه عسكرية في زيها الرسمي، وممولة بصورة جزئية 
. وبعد حرب آوسوفو، ُنزع سالح جيش تحرير آوسوفو وُسرح رسميًا. األلباني، استهدفت القوات األمنية الصربية

بل ساهم، بالرغم من ذلك، بعض أفراده وقادته ومعداته في . ورغم ذلك لم تتوقف جميع أعمال العنف في آوسوفو
شباط /زية بدأت عصيانًا مسلحًا في مقدونيا في فبرايرتأسيس جيش التحرير الوطني وهو عبارة عن منظمة موا

وهو " (يو سي آيه"في نفس االسم " جيش التحرير الوطني"و" جيش تحرير آوسوفو"وفي ألبانيا يشترك . 2001
  ).اختصار لجيش تحرير آوسوفو

  
  ح
  

  الحاخام
 ."السيد"أو  "المعلم"زعيم رعية يهودية، وهذه الكلمة تعني 

  الحج
 .ة، أحد أرآان اإلسالم الخمسة التي يجب على المسلم أداؤها ولو مرة واحدة في حياتهالحج إلى مك

  الحج
 .رحلة إلى مكان أو مزار ديني مقدس

  الحرب

وقد تتراوح ما بين صراع منخفض الحدة . الحرب عبارة عن قتال متواصل بين قوتين مسلحتين منظمتين: "يقول لند
وبمجرد حدوث استخدام واضح للعنف أو للقوة . الشاملة' المستعرة’ب والحر... لكنه متواصل و فوضى مدنية

ويتزايد شعور آل طرف . المسلحة، تكون النزاعات عرضة بشكل آبير للدخول في دوامة من العنف المتصاعد
لذا فإن حد الصراع المسلح أو الحرب مهم بشكل . بوجود مبررات الستخدام العنف ألن الطرف اآلخر يستخدمه

  ."خاص

  حفظ السالم

وهو . على منحنى لند للصراع، يقابل مصطلح حفظ السالم مصطلح إنهاء الصراع ويرتبط بحالة أزمة ما بعد الحرب
  .يصف الجهود الرامية لمنع إعادة تصعيد الصراعات ودفعها باتجاه الحل

  حل الصراع

 ما بعد الصراع ويرتبط بتهدئة في منحنى لند للصراع، يقابل مصطلح حل الصراع مصطلح بناء السالم في مرحلة
آما يتضمن المساعدة في إنهاء . الصراع من مرحلة األزمة إلى مرحلتي السالم غير المستقر والسالم المستقر

  .الصراعات بإيجاد حلول لها

  الحوار بين األديان
 .رة على التعايش السلميعملية اتصال منظمة بين أفراد ينتمون إلى ديانات مختلفة بهدف تعزيز الفهم المتبادل والقد
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  حواري/حوار
 ويتطلب الحوار اإلنصات .محادثة أو تبادل لألفكار بهدف تحقيق الفهم المتبادل من خالل مشارآة وجهات النظر

 .المتبادل والمشارآة

  حيادية/حيادي
  .عدم االنحياز إلى وجهة نظر معينة أو تفضيلها على أخرى؛ التعامل بإنصاف مع آال الطرفين

 
  خ
  

   نيجيريا–) سوآوتو(الفة خ
 .مقاطعة تاريخية مكانها ما يعرف حاليًا بشمال نيجيريا ويحكمها زعيم مسلم

  خوجاند
 .ثاني أآبر مدن طاجكستان
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  دبلوماسية األزمة

. على منحنى لند للصراع، يقابل مصطلح دبلوماسية األزمة مصطلح إدارة األزمة ويرتبط بالمراحل المبكرة لألزمة
إلدارة التوترات والنزاعات "لصراعات العنيفة، يعرف لند أيضا دبلوماسية األزمة بأنها الجهد المبذول وفي منع ا

ويكون التهديد باستخدام القوة بواسطة طرف أو أآثر أمرًا عاديًا، والنشوب الفعلي . الحادة التي بلغت مستوى المواجهة
  ."لألعمال العدائية محتمل بدرجة آبيرة

  وقائيةالدبلوماسية ال

على منحنى لند للصراع، يقابل مصطلح الدبلوماسية الوقائية مصطلح منع الصراع ويشير إلي الجهود التي يبذلها 
وفي منع الصراعات العنيفة، يعرف لند الدبلوماسية الوقائية . الطرف الثالث في المراحل المبكرة للسالم غير المستقر

لسياسيات والمؤسسات واإلجراءات بين الدول والجماعات على المستويات تكون ا"بأنها العمل الذي ُيشرع فيه عندما 
المحلية والوطنية أو اإلقليمية التي يمكنها معالجة الخالفات وترعى عملية حل منهجي إما غير موجودة أو غير مجدية 

  ."أو ال يمكنها تنظيم الصراعات السياسية وتضارب المصالح

  دبلوماسية أو سياسة وقت السلم

, وفي منع الصراعات العنيفة. ترتبط دبلوماسية أو سياسة وقت السلم بالسالم المستقر والدائم, ى منحنى لند للصراععل
األعمال العادية والعالقات الدولية في وقت السلم والسياسات الوطنية "يعرف لند دبلوماسية أو سياسة وقت السلم بأنها 

  ."والخارجية وسياسات الدفاع

  دوبروفنيك

نة مسورة تطل على ساحل دالماتيا في آرواتيا تأسست في القرن السابع الميالدي، قصفتها القوات اليوغوسالفية مدي
  .يطلق على دوبروفنيك أيضًا اسم راجوسا. مما أثار غضبًا عارمًا على الصعيد الدولي, 1991عام 

  دولة الظل

  ).LDK(ة آوسوفو الديمقراطية حكومة غير رسمية موازية لكوسوفو أسسها إبراهيم روجوفا ورابط

 الديانات اإلبراهيمية
اليهودية واإلسالم : يشير المصطلح إلى الديانات السماوية الثالث التي ترجع جذورها إلى إبراهيم عليه السالم وهي

 .والمسيحية

  الدين
لى عالقته بالخالق أو منظومة من المعتقدات والمبادئ والممارسات تدور حول آيفية ارتباط اإلنسان بالكون وترآز ع

 .الخارق للطبيعة
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  ذ
 
  
  ر

  رابطة آوسوفو الديمقراطية

 وتعرف في األلبانية بالحروف. أسس إبراهيم روجوفا هذه الرابطة بغية مجابهة السيطرة الصربية على آوسوفو
LDK.  

  راآاك

آانون الثاني /ة في ينايرقرية في آوسوفو آانت مسرح االشتباك بين جيش تحرير آوسوفو وقوات األمن الصربي
وقد ذآر المراقبون األجانب أن االشتباك تليه مذبحة للمدنيين األلبان، مما أدى إلى ممارسة الضغط الدولي . 1999

  .وقد أدى هذا في البداية إلى إجراء المفاوضات في رامبوييه ثم إلى استعمال القوة من قبل الناتو. مجددًا على صربيا

  رامبوييه

اولة الدولية للتوصل إلى حل سلمي للعنف المتنامي بين قوات األمن الصربية وجيش تحرير آوسوفو في مكان المح
وقد . طالبت اتفاقيات رامبوييه بقوة دولية للتدخل في آوسوفو وطرح مرحلي لتقرير المصير. 1999شباط /فبراير

وقد . بة اعتداء على السيادة الوطنية الصربيةوقع عليها ممثلو األلبان ولم يوقع عليها الصرب، الذين اعتبروها بمثا
  . من خالل ضربات جوية للناتو1999آذار /أدى فشل محاولة رامبوييه إلى حرب آوسوفو، التي بدأت في مارس

  رجال العصابات
أعضاء وحدة عسكرية أو شبه عسكرية غير نظامية تستخدم أساليب التخريب والتحرش والهجوم المباغت على سبيل 

 . ضد تنظيم أآثر قوةالمثال

  رواندا

  .بلد في شرق وسط إفريقيا، يشترك في حدوده مع تنزانيا وأوغندا وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية
  
  ز
  

  زعماء الحدود
 .هم أعضاء جماعة معينة يتواصلون مع أفراد خارج مجموعتهم وعبر حدود هوية جماعتهم

  الزعماء العلمانيون
 .ماعة دينية من غير رجال الدين أو المرسمين، ولكنهم ناشطون في تلبية احتياجات الجماعةزعماء في طائفة أو ج

  زغرب
 .عاصمة آرواتيا
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  1ستارت 

معاهدة الحد من األسلحة االستراتيجية األولى التي وقعها الزعيم السوفيتي ميخائيل جورباتشوف والرئيس األميرآي 
ب المعاهدة تم تقليص الترسانة النووية لكال البلدين تبعًا لجدول زمني وبموج. 1991تموز / يوليو31جورج بوش في 

  .محدد آما تضمنت شروطًا هامة للتحقق من ذلك

  سراييفو

فرضت الحكومة البوسنية سيطرتها على المدينة التي حاصرتها القوات الصربية على . عاصمة البوسنة والهرسك
وآانت المدينة مسرحًا للعديد من الهجمات الشهيرة .  بالكامل تقريبًا1995 إلى 1992التالل المحيطة طوال الفترة من 

  .1994شباط / شخصًا في فبراير68ضد المدنيين بما فيها قذيفة هاون أطلقت على سوق عامة وأدت إلى مقتل 

  سريبرينيتزا

 يد القوات المسلحة مدينة في جنوب البوسنة والهرسك، آانت مسرحًا لعمليات القتل الجماعي لمسلمي البوسنة على
وقد فشلت قوات حفظ السالم التابعة لألمم . 1995تموز /الصربية بأمر مباشر من الجنرال راتكو مالديتش في يوليو

" الجنة اآلمنة" رجل بوسني في منطقة آان قد تم اإلعالن عن أنها 8000المتحدة هناك في منع قتل ما يزيد عن 
  .بفضل حماية األمم المتحدة

  لدائمالسالم ا

على درجة عالية من التفاعل والتعاون إلى جانب الغياب الفعلي لتدابير ) أو الدافئ(ينطوي السالم الدائم : "يقول لند
‘ السالم اإليجابي’يسود . الدفاع عن النفس بين الطرفين، رغم أنه قد يتضمن تحالفهم عسكريًا لمواجهة خطر مشترك

, )على سبيل المثال، النظم السياسية الديمقراطية وسيادة القانون(مشترآة، بناء على القيم واألهداف والممارسات ال
  ."والترابط االقتصادي واالرتباط بالمجتمع الدولي

  السالم المستقر

من خالل سياق آلي لنظام ) مثل التجارة(هو عالقة اتصال حذر وتعاون محدود ) أو البارد(السالم المستقر : "يقول لند
تكون هناك اختالفات حول القيم أو األهداف وال يوجد أي تعاون عسكري، لكن الخالفات . وطنيأساسي أو استقرار 

  ."ويكون توقع نشوب الحرب ضعيفًا. يتم حلها بوجه عام بطرق العنيفة يمكن التنبؤ بها بشكل أو آخر

  السالم غير المستقر

ولكن مع عدم وجود عنف أو , شك بين الطرفينالسالم غير المستقر هو وضع تتصاعد فيه حدة التوتر وال": يقول لند
إال أن , ]أو استخدامها[ألنه على الرغم من عدم نشر القوات المسلحة ‘ السالم السلبي’ويسود . وجوده بشكل متفرق

يمكن لتوازن القوى أن يحبط العدوان، ولكن مع . آل طرف ينظر لآلخر آعدو ويحافظ على قدراته العسكرية الرادعة
  ".كانية حدوث أزمة ونشوب حرباستمرار إم

  سلوفينيا

  .1991إحدى جمهوريات يوغوسالفيا السابقة التي أعلنت استقاللها وحصلت عليه عام 

  السمو
 .السمو فوق اإلدراآات والتأويالت العادية إلى منظور أآثر روحانية أو تجردًا
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  السنة
  .فة النبي محمدفرقة إسالمية ترتضي أن الخلفاء األربعة األوائل هم األحق بخال

 
  ش

  شبكة الصفر
  .مجموعة سرية من األشخاص محل الثقة شكلها الرئيس الرواندي جوفينال هابياريمانا وقيادة قوة الهوتو

  الشريعة
 .مبادئ الدين اإلسالمي التي تستخدم آأساس للقوانين والممارسات

  الشمولية
التعلم منها، ولكنهم يؤمنون بتفوق معتقداتهم المطلقة على منظور يتمتع أصحابه بقابلية االنفتاح على األديان األخرى و

  .غيرها من المعتقدات

  الشيشان

  .تسعى حاليا إلى الحصول على استقاللها عن روسيا.  إيتشكيريا-جمهورية الشيشان: االسم الرسمي

  الشيعة
  .فرقة إسالمية تعتقد أن عليًا آان الخليفة الشرعي للنبي محمد

 
  ص

  صربيا

  .وهي اآلن جزء من صربيا والجبل األسود). SFRY(ريات يوغوسالفيا االتحادية االشتراآية السابقة إحدى جمهو

  صناعة السالم

. في منحنى لند للصراع، يقابل مصطلح صنع السالم مصطلح إدارة الصراع ويرتبط بالمراحل المبكرة للحرب
  .ويصف الجهود الرامية إلنهاء األعمال العدائية

  دوليصندوق النقد ال

  ).IMF(صندوق النقد الدولي 

  الصومال

  .بلد في شرق إفريقيا أبتلي بالقتال الطائفي منذ بداية تسعينات القرن العشرين

  الصيام
آالتدخين (أحد الطقوس أو الممارسات الروحية التي تتضمن االمتناع عن الطعام وغيره من أنشطة الحياة اليومية 

  .لمدة محددة )مثًال
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  ض
 
  
  ط
  

  الطائفة
  .مصطلح يشير إلى فرع من المجتمع المسيحي األآبر

  طائفي/الطائفة
 .جماعة دينية منشقة عن جماعة أآبر بسبب الخالفات المذهبية عادة

  الطرف المعادي
مفهوم ذهني يصور من خالله فرد ما أو مجموعة اآلخر بخصال سلبية، وبشكل متبادل غالبًا، ويشير آل طرف إلى 

ويعمل هذا المفهوم على خلق مساحة عاطفية تجعل هذا العدو يبدو أقل آدمية، وتسمح ". العدو"الطرف اآلخر على أنه 
 .للشخص أن يتجنب النقد الذاتي بتوجيه اللوم إلى اآلخرين

  طقسي /الطقوس الدينية
  .الطقس الديني هو شكل من أشكال العبادة تقوم به جماعة دينية معينة وفقًا لتقاليدها الخاصة

 
  ظ
 
  
  ع

  لعقيدةا
  .إعالن أو تصريح رسمي بمعتقدات الشخص الدينية

  العلمانيون
 .أعضاء طائفة معينة بدون مسؤوليات أو أدوار محددة

  (La violencia)العنف 
يستخدم هذا المصطلح لإلشارة إلى فترة القتال الضاري الذي وقع بين حكومة غواتيماال وتحالف العصابات المتمردة 

  .ات وثمانينات القرن الماضيخالل الفترة بين ستين
 
  غ
  

  غواتيماال
وقد عانت غواتيماال من . 1821دولة تقع في أميرآا الوسطى آانت خاضعة لالستعمار اإلسباني ونالت استقاللها عام 

من % 40وتمثل قبائل المايا العرقية نسبة . 1996 عامًا ثم انتهت بتوقيع معاهدة للسالم عام 36حرب أهلية استمرت 
  ). ساللة مختلطة من األوروبيين والسكان األصليين(المتبقية فهم من المستيزو % 60 أما نسبة السكان
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  ف

  فرض السالم

. في منحنى لند للصراع، يقابل مصطلح فرض السالم مصطلح تهدئة الصراع ويرتبط بالمراحل المتأخرة للحرب
  .ويصف جهود تطبيق االتفاقيات

  فوجفودينا

  .إقليم بجمهورية صربيا

  الفوالني
  . العرقية التي تنتشر في غرب أفريقيا، وهم عادة من الرعاة ومعظمهم مسلمون"فوال"أحد أعضاء مجموعة 

 
  ق
  

  قرآني/القرآن
  .آتاب اإلسالم المقدس، الذي يعتقد المسلمون أنه آالم اهللا أوحاه مباشرة إلى النبي محمد

  القس
 .الزعيم الروحي لطائفة أو جماعة مسيحية

  توقوة الهو

حرآة راديكالية في رواندا رفضت تقاسم السلطة مع التوتسي، آما تورطت قيادتها في أعمال اإلبادة الجماعية 
  .الرواندية

  
  ك
  

  الكثلكة /الكاثوليكية الرومانية 
 ويترأس هذه . بعد الميالد200طائفة مسيحية ترجع أصولها إلى بداية المسيحية حيث ظهرت تقريبًا حوالي عام 

 .البابا ومقره العاصمة اإليطالية روما، وهي أآبر الجماعات المسيحيةالكنيسة 

  الكاهن
يتمتع بسلطة إجراء الطقوس الدينية  )روماني آاثوليكي أو أرثوذوآسي أو أنجيليكاني أو أسقفي(رجل دين مسيحي 
 . وتختلف شروط الكاهن ومسؤولياته باختالف الطائفة التي ينتمي إليها.الخاصة بالكنيسة

  كتاب المقدس العبريال
 .آتاب اليهودية المقدس الذي يتكون من ثالثة أجزاء هي التوراة واألنبياء والكتب، ويسمى أيضا التناخ
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  آتابي/الكتاب المقدس
وهي تتضمن النصوص المقدسة . مجموعة من النصوص اليهودية والمسيحية التي تعتبر مقدسة عند المسيحيين

د الجديد الذي يتضمن قصصًا عن حياة المسيح إلى جانب الكتابات المسيحية التي جاءت ، والعه)العهد القديم(العبرية 
  .بعد ذلك

  آرواتيا

 لكنها لم تتمكن من فرض سيطرتها على آافة 1991إحدى جمهوريات يوغسالفيا السابقة التي أعلنت استقاللها عام 
  .1998أراضيها حتى عام 

  آشمير

  .1947ان منذ أن نالت الدولتان استقاللهما عام منطقة محل صراع بين الهند وباآست

  آمباال

  .عاصمة أوغندا

  الكنيس
 .دار العبادة والتعاليم الدينية عند اليهود

  الكنيسة
 .أو إلى المؤمنين المسيحيين في مجملهم/مصطلح يستخدم لإلشارة إلى األماآن التي يجتمع فيها المسيحيون للعبادة و

  آوسوفو

وقد أدت جهوده الرامية إلى نيل االستقالل إلى اندالع . انه من األلبان يقع داخل جمهورية صربياإقليم سابق أغلبية سك
  .إال أن وضعه النهائي لم يتحدد بعد. 1999حزيران /حرب لم تنته حتى يونيو

  آيجالي
  .عاصمة رواندا

  آينيارواندا
  .ويشترك فيها آل من التوتسي والهوتو. لغة رواندا

  

  ل
  

 الالتماثل
 ويشير المصطلح إلى موقف ما يتمتع فيه شخص أو طرف واحد - في وصف العالقات - المساواة أو التوازن عدم

  .بقوة أو نفوذ أآثر من الطرف اآلخر
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  الالجئون
تميز االتفاقية الدولية المكرهين على عبور الحدود الدولية و. تضطر الصراعات العنيفة األشخاص إلى هجر أوطانهم

النازحين "الذين ال يزالون داخل حدود بالدهم ولكنهم عاجزون عن العودة إلى مكان إقامتهم المعتاد، ، عن "الالجئين"
. وفي يوغسالفيا السابقة، تختلط بعض الفئات، والسيما بين آوسوفو وصربيا، وبين آياني البوسنة والهرسك.  "داخليًا 

ء الذين قد ينظرون إليهم باعتبارهم أعداء ألداء غير آما أن رغبة العديد من األشخاص في العودة للعيش بجانب هؤال
وفي المنطقة، خالل السنوات العشر األخيرة، وجد ثالثة ماليين شخص على األقل أنفسهم في . واضحة هي األخرى

  .، فإن العدد سيصبح أآثر بكثير"الالجئين االقتصاديين"وإذا أضفنا . أحد الوضعين

  الهوتي/الالهوت
 .لهية والعالقة بين اهللا والكوندراسة الذات اإل

  اللوثرية
طائفة مسيحية بروتستانتية انفصلت عن الكنيسة الرومانية الكاثوليكية في مطلع القرن السادس عشر وقام بتأسيسها 

 .مارتن لوثر في ألمانيا

  ليبيريا

  .ات القرن العشرينبلد في غرب إفريقيا ُابتلي بالحرب األهلية والقتال الطائفي خالل فترة آبيرة من تسعين
  
  م
  

  المايا
يشير المصطلح إلى مجموعة من الشعوب األصلية ولغاتها القاطنة في أجزاء من أميرآا الوسطى وباألخص في شبه 

 .جزيرة يوآاتان وبليز وغواتيماال

  المتطرفون
ة، ويشعرون غالبًا أفراد أو جماعات يتبنون أفكارًا تتجاوز المقبول ويفضلون معتقدات أو ممارسات مغالية ومتزمت

 .بضرورة العمل وفقًا لهذه المعتقدات ضد من يخالفونهم في الرأي

  المذهب الكلي
 .مفهوم يرى أن األديان آلها صحيحة ومتساوية

  المذهب
 .المعتقدات والتعاليم التي تؤمن بها جماعة معينة، ويستخدم غالبًا لإلشارة إلى التعاليم الدينية

  ماعيةمرتكبو أعمال اإلبادة الج

  .مصطلح فرنسي يستخدم آثيرًا لإلشارة إلى مرتكبي أعمال اإلبادة الجماعية في رواندا

  مرآز التوسط بين األديان
 .منظمة قام بتأسيسها القس ووي واإلمام أشافا في نيجيريا لدعم المصالحة بين األديان
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  المسجد
 .ًا، أو آبيرًا وجماعيًاويمكن أن يكون صغيرًا وخاص .مكان الصالة والعبادة عند المسلمين

  مسيحي/المسيحية
ويعد الكتاب المقدس بمثابة المرجع األساسي . دين سماوي منبثق من اليهودية تأسس وفق حياة وتعاليم السيد المسيح

 .الموثوق لدى المسيحيين

  المشيخية
شر وقد نشأت هذه الحرآة في طائفة مسيحية بروتستانتية تتبنى تعاليم جون آالفين الذي عاش في مطلع القرن الثامن ع

 .اسكتلندا

  المصالحة
 .عملية استعادة العالقات المقطوعة والتوصل إلى اتفاق أو أرضية مشترآة

 المعمدانية
حرآة مسيحية بروتستانتية بدأت في القرن السادس عشر، وهي تتألف من مجموعات غير مترابطة ومستقلة تشكل مع 

  .بعضها عدة طوائف
   )UNHCR(دة السامي لشؤون الالجئين مفوض األمم المتح

  .مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئين

  مقدونيا
 فإن االعتراف بها تأجل من 1991وعلى الرغم من أنها أعلنت استقاللها عام . إحدى جمهوريات يوغسالفيا السابقة

 نالت االعتراف الدولي 1995ي عام وف. لدولة مستقلة" مقدونيا"جانب اليونان التي اعترضت على استخدامها السم 
  ".جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة"تحت اسم 

  مكة
 آما .مدينة في المملكة العربية السعودية وهي أآثر األماآن قداسة عند المسلمين حيث أنها محل ميالد الرسول محمد

 .، الذي يعد أحد أرآان اإلسالم الخمسةالحجأنها وجهة 
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  منحنى الصراع
حنى الصراع الذي ابتكره مايكل لند هو عبارة عن أداة مرئية تساعد على إيضاح آيفية تطور الصراعات بمرور من

ويساعد المنحنى على تكوين فكرة عن آيفية ارتباط مراحل الصراع المختلفة ببعضها وآذا تحديد أنواع . الوقت
ه المعرفة في تحديد استراتيجيات التدخل الفعالة يمكن للممارسين استخدام هذ. تدخالت الطرف الثالث المرتبطة بها
  .وآذلك توقيت هذه االستراتيجيات

  الحكومية الدولية) المنظمات(المنظمة 
  .من أمثلة هذه المنظمات األمم المتحدة أو منظمة األمن والتعاون في أوروبا

  غير حكومية) منظمات(منظمة 
  .يب األحمر أو منظمة العفو الدوليةالمنظمات غير الحكومية، مثل اللجنة الدولية للصل

  منظمة األمن والتعاون في أوروبا
هي منظمة حكومية دولية تضم بين أعضائها الواليات المتحدة وآندا وآل الدول األوربية وخمس دول من آسيا 

  .الوسطى

  منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي
 عضوًا من أميرآا الشمالية وأوروبا والبلدان المطلة على المحيط 30هي منظمة تعني بديمقراطيات السوق تتكون من 

  .الهادئ

  منظمة المؤتمر اإلسالمي
 دولة وتعمل على تعزيز التضامن بين الشعوب اإلسالمية في آل من الشؤون االقتصادية 57منظمة دولية تضم 

 .الصراعاتواالجتماعية والسياسية،  آما أنها تلعب دورًا في التوسط من أجل تسوية 

  منع الصراع
في منحنى لند للصراع، يقابل مصطلح منع الصراع مصطلح الدبلوماسية الوقائية ويشير إلى األعمال التي يشرع فيها 

يعرف لند الدبلوماسية الوقائية , وفي منع الصراعات العنيفة. الطرف الثالث في المراحل المبكرة للسالم غير المستقر
تكون السياسات والمؤسسات واإلجراءات التي تتخذ بين الدول والجماعات على "فيه عندما بأنها العمل الذي ُيشرع 

المستويات المحلية والوطنية أو اإلقليمية التي يمكنها معالجة الخالفات وترعى عملية حل منهجي إما غير موجودة أو 
  ."غير مجدية أو ال يمكنها تنظيم النزاعات السياسية وتضارب المصالح

  وديةالميث
  .طائفة مسيحية بروتستانتية أسسها في إنجلترا أوائل القرن الثامن عشر األخوان جون وتشارلز ويسلي

 
  ن

  الناتو
  .منظمة حلف شمال األطلسي

  نارود ونارودنوست
 وال 1991 و1945يستخدمان في الدساتير اليوغوسالفية في الفترة بين " نارودنوست"و" نارود"آان مصطلحا 
بينما . لجمهورية يوغوسالفية" الشعب المؤسس"يشير إلى " نارود"آان مصطلح . ين في الدول الخلفيزاالن مستخدم
يشير إلى مجموعة آانت لديها دولة قومية خارج يوغوسالفيا ومن ثم لم يكن لديها أية " نارودنوست"آان مصطلح 
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". نارودنوست"ان األلبان أآبر في حين آ" نارود"آان الصرب أآبر . مطالبة بالحصول على جمهورية خاصة بها
وأملوا في أن تصبح آوسوفو " نارود"وفي يوغوسالفيا سعى الناشطون األلبان في آوسوفو إلى الحصول على وضع 

، أنفسهم "نارود"ومع انقسام يوغوسالفيا وجد الصرب في آرواتيا والبوسنة، الذين آانوا أعضاًء في أآبر . جمهورية
انية أن يكون دورهم دور أقليات، وهو وضع اصطبغ بالصبغة الرسمية من خالل في ذلك الوقت محاطين بإمك

في مقدونيا، حيث يشير " نارود"ويوجد أيضًا توتر بشأن استخدام مصطلح . 1990الدستور الكرواتي الجديد لعام 
ياسية األلبانية وتسعى األطراف الس. مقدونيا وال يشير إلى أحد آخر" نارود" بصورة أساسية إلى 1991دستور عام 

  .أللبان مقدونيا" نارود"إلى الحصول على وضع 

  النازحون داخليًا
تميز االتفاقية الدولية المكرهين على عبور الحدود . آثيرًا ما تدفع الصراعات العنيفة األشخاص إلى هجر أوطانهم

ن عن العودة إلى مكان إقامتهم عن هؤالء الذين ال يزالون داخل حدود بالدهم ولكنهم عاجزو, "الالجئين"الدولية، 
وبين آياني , والسيما بين آوسوفو وصربيا, تختلط بعض الفئات, وفي يوغسالفيا السابقة. النازحين داخليًا"المعتاد، 

آما أن رغبة العديد من األشخاص في العودة للعيش بجانب هؤالء الذين قد ينظرون إليهم . البوسنة والهرسك
وجد ثالثة ماليين شخص , وفي المنطقة، خالل السنوات العشر األخيرة. ير واضحة أيضًاباعتبارهم أعداء ألداء غ

فإن العدد سيصبح أآثر , "الالجئين االقتصاديين"وإذا أضفنا . على األقل أنفسهم في أحد الوضعين أو الوضع اآلخر
  .بكثير

  النبي
 .شخص يتكلم بوحي من اهللا أو يقوم بدور الوسيط بين اهللا والناس

  لنظام الهرميا
حيث , التي تتطلب موارد متزايدة دائمًا من المضاربين الجدد لسداد الموارد السابقة" الرأسمالية المتوحشة"أحد أشكال 

ومن بينها , وقد طبقت مثل هذه النظم في العديد من البلدان الشيوعية السابقة. أنها ال تستلزم أي استثمار إنتاجي فعلي
ويتم إنشاء بنك يعرض معدالت عائد مرتفعة للغاية على االستثمارات قصيرة . ا وألبانيارومانيا وصربيا ومقدوني

التي يجب أن (ومع ذلك، آلما زاد حجم النظم , ويتم السداد للمستثمرين األوائل بإيداعات المستثمرين التاليين. األجل
ويربح من ينشئون مثل هذه . مودعين التاليينيصبح من المستحيل رد األموال للعديد من ال) تزيد للوفاء بجداول السداد

أدى انهيار العديد من , وفي ألبانيا. النظم بوجه عام على حساب المستثمرين الصغار الذي يتم إغراؤهم بوعد الثروة
  .1997هذه النظم إلى سقوط الحكومة عام 

  نيجيريا
 مجموعة 250وتضم نيجيريا أآثر من .  سكاندولة تقع في غرب إفريقيا وتعد أآبر دول هذه القارة من حيث تعداد ال

فيتبعون طقوسًا % 10أما النسبة المتبقية وهي % 40والمسيحيون بحوالي % 50عرقية ويقدر المسلمون بحوالي 
  .محلية

 

  جائزة نوبل للسالم
، وتسريح لمن قام بأآبر أو أفضل عمل لتحقيق السالم بين الشعوب"جائزة تمنح سنويًا في مدينة أوسلو النرويجية 

  . آما أنها تتضمن جائزة مالية أيضًا".الجيوش الدائمة أو تقليلها، وعقد مؤتمرات السالم أو دعمها
 
  هـ
  

  الهداية
 .السعي إلى نشر معتقد أو مذهب معين، أو ضم الناس إلى الجماعة التي ينتمي إليها الشخص، وال سيما إذا آانت دينية
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  الهوتو

وفي مرحلة ما قبل استعمار .  التي تقطن رواندا، وذلك إلى جانب التوتسي والتواإحدى الجماعات الثالث الرئيسة
يعكسان إلى حد آبير الفوارق بين الطبقات , ، بعد قرون من التزاوج"التوتسي"و" الهوتو"آان مصطلحا , رواندا

 استطاع تكوين ثروة إلى فأضحى من الممكن أن يتحول أحد أفراد الهوتو الذي. االقتصادية بدًال من األصول العرقية
وضع , 1926غير أنه في عام ." قد تتدهور حالة التوتسي االقتصادية ليصبح هوتو, وعلى العكس, "توتسي"

  .البلجيكيون سياسات إلبراز الفوارق بين الهوتو والتوتسي وجعلها مقبولة على مستوى المجتمع

  الهوسا
مال نيجيريا وجنوب النيجر، وهم عادة من المزارعين مجموعة عرقية تعيش في غرب إفريقيا وبالتحديد في ش

 .ومعظمهم مسلمون

  الهولوآوست
عندما يكتب هذا المصطلح بحروف آبيرة فإنه يشير بالتحديد إلى اإلبادة الجماعية التي تعرض لها يهود أوروبا 

   .وغيرهم على يد ألمانيا النازية أثناء الحرب العالمية الثانية
 
  و

  الوساطة
الوساطة "وتتضمن . طة يساعد طرف ثالث الطرفين بنشاط على إيجاد حل ال يستطيعون إيجاده بنفسيهمافي الوسا
النفوذ " وساطة القوة"ولهذه العملية تضيف . مساعدة الطرفين على إيجاد حلولهما مع إمكانية طرح أفكار" الخالصة

والسلطة إلسداء النصح أو تقديم المقترحات أو إلقناع الطرفين، والحوافز اإليجابية والسلبية للوصول إلى اتفاق، 
  .ممارسة التأثير

  
  ي

  يهودي/اليهودية
ويعد التناخ أو الكتاب المقدس العبري بمثابة المرجع األساسي ).  عليه السالم(دين سماوي يرجع بأصله إلى إبراهيم 

 .الموثوق لدى اليهود

  يو سي آيه
  ).KLA(انظر جيش تحرير آوسوفو 

  يوغسالفيا
وآانت تضم حينئذ جمهوريات سلوفينيا وآرواتيا والبوسنة والهرسك وصربيا . ى بالد جنوب أوروبا الشرقية سابقًاإحد

  .والمعنى الحرفي لكلمة يوغوسالفيا هو السالفيين الجنوبيين. والجبل األسود ومقدونيا

  اليوغوسالف
غوسالفيا بلدًا قائمًا، وبخاصة في األماآن إحدى فئات هوية المواطنين آانت تستخدم بواسطة البعض عندما آانت يو

وغالبًا ما آان يستخدم األفراد . المتمدنة مثل نوفي ساد أو سراييفو، حيث لم يشكل االنتماء لهويات قومية أهمية تذآر
  .المتزوجين من أعراق مختلفة ونسلهم هذه الفئة

  


