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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 تأثیر األدیان على صناعة القرار االستراتیجي
 تأمالُت في الزمن الحاضر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

��الةُ  ��ْكُر لَ��ھُ تََع��الَى َعلَ��ى َواِس��عِ فَْض��لِھ َوَكَرِم��ھ، َوالصَّ الحم��ُد ہلل حم��داً ی��وافِي نَِعَم��ھ، َوالشُّ
َوالسَّالُم َعلَى ھَاِدي اِإلْنَسانِیِة، َوَخیِر البَِریَِّة،  ُمحمِد ب�ِن َعْب�ِد هللاِ َص�لّى هللاُ علی�ِھ َوعلَ�ى 

ا بَْعُد،آلِھ وصحبِِھ أْجَمعیَن،   أَمَّ

یطیب لي في مستھل لقائنا ، شكركم على تنظیم ھذه المحاضرة ، ودعوتي للحدیث 
إلیكم تحت قبة ھذا الصرح العماني المھم ، حیث تلتقي ھا ھنا تدارس االستراتیجیات 
الكبرى في مجالي األمن والدفاع ، وفق رؤیة مستمدة من حكمة قائد فذ ، جعل نصب 

را ومستقبال ، مع تھیئة أسس الریادة والتمكین لعمان وأھلھا ، عینیھ بناء عمان حاض
داعیا هللا جل وعال أن یحفظ حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعید المعظم 
بعین رعایتھ ، ویكأله بأسباب عنایتھ ، ویمده على الدوام بالصحة والعافیة والعمر 

 السعید.
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 أیھا الحضور الكریم:

أثیر الدین في صناعة القرار االستراتیجي للدول یكون ذلك بأحد عندما نتحدث عن ت
 ثالثة معاٍن وتداعیات:

األول: موقع الدین في قیام الدول وأنظمتھا العاّمة، وما صار یُعرف برؤیتھا للعالم. 
فالدین عنصٌر أساٌس لیس في تكوین الدولة فقط، بل وأیضاً في الَمَدیات االستراتیجیة 
التي تؤثّر في تحدید مصالحھا وأمنھا وتحالُفاتھا أو خصوماتھا. فاإلمبراطوریة 

لى سبیل المثال ظلّت تعتبر نفَسھا حامیةً للكاثولیكیة. الھنغاریة ع -النمساویة
واإلمبراطوریة الروسیة ارتبطت في أخالد الشعب الروسي باألرثوذكسیة وفي الوقت 
نفِسھ بالعنصر السالفي المنتشر فیھا وفي محیطھا القریب. وقد لعب الدین دوراً بارزاً 

انتمائھا األوروبي المسیحي حتى في تكوین الدولة األمیركیة،وصار جزًءا أساسیاً في 
في زمن الدولة القومیة أو الوطنیة. وما یصدُق على الغرب حتّى في زمن أو أزمنة 
العلمانیة، یصدُق أیضاً على دول العالم اإلسالمي في زمن الخالفة وبعدھا عند ظھور 

نة الدولة الوطنیة أو القومیة. فالدولة العثمانیة كانت تعتبر نفسھا (حتى في أزم
ضعفھا) مسؤولةً عن "دار اإلسالم"، والمسلمون الھنود الذین ما خضعوا أبداً لسیطرة 
العثمانیین كانوا یتطلعون إلیھا للتضاُمن والنصرة المتبادلة في زمن االستعمار 
البریطاني. وكذلك األمر مع شعوب آسیا الوسطى والقوقاز حتّى بعد خروج 

الیم الشاسعة لإلمبراطوریتین الروسیة العثمانیین من ھناك، وخضوع تلك األق
والنمساویة. وال شكَّ أّن قیام الدول القومیة، ثم النظام الدولي بعد الحرب األُولى غیَّر 
من ُسلَّم األَولویات، لكّن ھذین المسارین (القومي والدولي) ما غیَّرا كثیراً في المشاعر 

 الدیني، والمصالح الُمْدَركةُ كذلك. والمصالح البعیدة المدى. فالمشاعر ترتبط باالنتماء

والمعنى الثاني: ھو المعنى القومي، أو نوعیة ارتباط الدین بالقومیة أو الوطنیة. وھذا 
ظاھٌر لدى الشعوب الصغیرة والمتوسطة األحجام، مثلما ذكرناه عن السالف 
وارتباطھم باألرثوذكسیة وبخاصٍة الصرب، في حین ارتبط الكروات في قومیتھم 

الكاثولیكیة، واألرمن بدورھم باألرثوذكسیة بصیغٍة خاصٍة بھم. وال ینبغي أن ننسى ب
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نموذجاً لھذا االرتباط المنتظم أو المتغالب والمتنافر في الوضع الباكستاني على سبیل 
المثال. فقد انفصلوا عن الھند محاولین اعتبار اإلسالم بمثابة دیٍن قوميٍّ جامع، ثم 

لبنجاب وتقدمت االعتبارات اإلثنیة فانقسمت البالد إلى قسمین كما تغالب البنغال مع ا
ھ القومي القوي،  ھو معروف. واألمر نفُسھ مع إیران حتى في زمن الشاه ذي التوجُّ
فقد كان یعتبر نفَسھ مسؤوالً عن التشیُّع كلھ بمعنًى من المعاني. أّما في زمن الثورة 

فري صار بمثابة الدین القومي بداخل إیران، اإلسالمیة فإّن التشیع على المذھب الجع
ثم اعتبرت إیراُن نفَسھا مسؤولةً عن التشیُّع ُكلِّھ في مزجٍ ظاھٍر بین المصالح القومیة 
للدولة، واالستراتیجیات العامة التي تتبعھا تُجاه الشیعة خارَجھا في رؤیٍة عابرٍة 

 للحدود والدول والترتیبات اإلقلیمیة والدولیة.

ى الثالث: تأثیرات الدین في سیاسات الدول واستراتیجیاتھا واستقرارھا في والمعن
زمن اإلحیاء؛ وھو الزمن الحاضر. إذ تشھد سائر الدیانات الكبرى والصغرى 
وبخاصٍة البروتستانتیة واإلسالم والیھودیة والبوذیة والھندوسیة، حركات إحیاٍء قویة، 

السیاسات الداخلیة وأنظمة الحكم أو في  سواء في أسلوب الحیاة، أو في التأثیر في
 العالقات مع الدیانات والدول األُخرى.

I 

إّن في النزوع اإلحیائي المنتشر الیوم في الحیاتین الخاصة والعامة، اتجاھاً للتركُّز 
من حول الھویة الخاّصة، والُمنافَرة أو استعداء الھویات األُخرى ذات الُعمق الدیني. 

في العالقات الدولیة بسبب تأثیراتھ القویة على االستقرار وعلى  وھو ظاھرةٌ جدیدةٌ 
القرار االستراتیجي. وھذه الظاھرة على ِجدَّتِھا ال تعني في أكثر األحوال الُمناقضة 
للمعنیین األولین اللذین ذكرناھما للتأثیرات الكونیة للدین. بل یحصل نوٌع من التالؤم 

لبة أحِدھا لھذه الفترة أو تلك. واألمر اآلَخُر الذي بین سائر العناصر والمعاني، مع غ
أودُّ التنبیھ إلیھ أّن الھویات اإلحیائیة الثائرة ھذه ال تتنافر دائماً بل قد تتالقى وتتعاون 
على المسرح الدولي لتحقیق ھدٍف معیَّن، ثم تعود إلى نزوعھا الغالّب في التخاصم 

د والتنظیر نذكر نموذجاً بارزاً لتالقي والتناُزع. ولكي ال نبقى في حیّز التعدی
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األُصولیات وتعاُونھا وعودتَھا بعد ذلك للتصادم. ففي مطالع الثمانینات من القرن 
الماضي تالقت البروتستانتیة مع الكاثولیكیة وإحیائیات اإلسالم، في خضمِّ حملٍة 

وضعھ لھا البابا قادتھا الوالیات المتحدة على االتحاد السوفیاتي السابق، وتحت شعاٍر 
األسبق یوحنا بولس ھو: اإلیمان والحریة. وقد استطاعت تلك الحملةُ بالفعل،وخالل 
عقٍد من الزمان ال أكثر ھْدم االتحاد السوفیاتي وتشتیت منظومتھ المتشكلة بعد الحرب 

 العالمیة الثانیة. 

اتیجي بھْدم كیف أثّر الدین في ھذا المثال في القرار االستراتیجي؟ القرار االستر
االتحاد السوفیاتي ومنظومتھ اتخذه بالفعل الرئیس األمیركي رونالد ریغان. لكْن من 
ھو الرئیس ریغان، وكیف وصل إلى ُسّدة الرئاسة؟ أوصلْتھ إلى ُسّدة الرئاسة 
اإلنجیلیات الجدیدةُ في الوالیات المتحدة، وھي إنجیلیاٌت ھاجمةٌ وفاتحة. بل إنھا كانت 

في التاریخ األمیركي التي تتدخل فیھا في السیاسات الداخلیة والخارجیة  المرة األولى
للدولة األعظَم في العالم. وعندما كان الرئیس ریغان یرسم صراعھ مع الدولة العظمى 
األُخرى والتي سّماھا إمبراطوریة الشّر، كان یستخدم تعابیر توراتیة مثل معركة 

قدیم من أَمارات یوِم القیامة وأزمنة الفِتَن والمالحم ھَْرَمِجدُّون التي ھي بحسب العھد ال
بحسب المأثورات اإلسالمیة. وكان البابا یوحنا بولس البولندي المنشأ، قد فتح ثغرةً 
د نقابة تضاُمن العّمالیة بدانزیغ البولندیة،  في جدار الستار الحدیدي عندما دعم تمرُّ

ون المسلمون األفغان والعرب وغیرھم بداعي نُصرة اإلیمان والحریة. أّما اإلحیائی
وغیرھم فقد تسابقوا إلى أفغانستان للجھاد لتحریرھا من حكومتھا الشیوعیة، التي 
دخل السوفیات إلى البالد لنُصرتھا. وكان الرئیس ریغان أوَل من سّماھم الُمجاھدین 

األبیض  مستخدماً المصطلح القرآني العربي في ذلك، عندما استقبل ممثلیھم في البیت
. فالموجةُ جدیدةٌ من حیث الفكرة، لكنھا تستلھُم مثاالٍت من األزمنة القدیمة 1983عام 

والوسیطة، واألھمُّ أنھا تستجیب لموجٍة شعبیٍة دینیٍة زاخرة. وكذلك األمر مع حركة 
أن تكوَن الوالیاُت المتحدة ھي التي  اإلحیائیین اإلسالمیین الذین لم یِضْرھُْم في شیئٍ 

ُدھُم من وراء الحكومة الباكستانیة. ثم إّن اآللیات تقلیدیة أو قدیمة، فھم یَھُبُّون تقو
لنُصرة شعٍب مسلٍم احتّل بالَده الروس، وفي حالة االحتالل ال بُدَّ من الجھاد الستعادة 
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الدار وھویتھا، أو ال تعوُد داَرإسالم ! لقد  سمَّى الرئیس  ریغان تلك الحرب حرباً 
ي التسمیةُ ذاتُھا التي أطلقھا الرئیس بوش االبن على حربھ ضدَّ العراق صلیبیة. وھ

 . 2003عام 

والرئیس بوش اإلبن إنجیليٌّ أیضاً كما ھو معروف، وینتمي إلى طائفة المولودین ثانیةً 
ى الداخلون في تلك الحركات أنفَُسھُْم.  بحسب ما یسمِّ

ر االستراتیجي؛ فإّن السؤال الثاني وإذا كان السؤال األول: كیف أثر الدین في القرا
ھو: من الذي استخدم اآلَخر أمیركا أم األُصولیون؟ إّن الواقع أنھ بالنظر إلى المقاصد 
واألھداف ما كان أيٌّ منھما خاسراً. فاألمیركیون أرادوا االنتصار على االتحاد 

لجھاُت السوفیاتي، فاستخدموا جمھوَرھُم والجھات الكاثولیكیة واإلسالمیة. وا
الكاثولیكیة واألصولیةُ تمكنت من مواجھة خصمھا الدیني والجیواستراتیجي بفضل 
الوسائل التي أتاحتھا لھا الوالیات المتحدة. وھكذا فإّن لدینا ھنا شاھداً على أمرین؛ 
ل األدیان إلى قوٍة تؤثر في القرار االستراتیجي، والثاني أّن ھذه القوة أو  األول تحوُّ

لھا أن تعمل في سیاقاٍت محلیٍة وعالمیٍة إذا تالقت المصالح المشتركة، القوى یمكن 
كما یمكن لھا أن تخرج على السیاسات والمساقات والبرامج إذا اعتقدت أنھا تستطیع 
ذلك وتملك أدواتھ. وإذا كان ما حصل في الثمانینات من القرن الماضي یشّكل الدلیل 

ت الدینیة وصاحب القرار السیاسي، فإّن على إمكانیات التالؤم بین ذوي األجندا
التنافُر الحاصَل في التسعینات وما بعد دلیٌل على اإلمكانیات الھائلة لإلحیائیات الدینیة 
الجدیدة في نشر االضطراب،واجتراح المشكالت في مواجھة القرار االستراتیجي من 

م العالمي من جھٍة جھة، وفي محاولة اجتراح بدائل لألنظمة القائمة وُرعاتھا وللنظا
 ثانیة.

لقد راقبنا اإلحیائیة الدینیة المسیحیة واإلسالمیة وھي تؤثر في القرار االستراتیجي من 
ل ھذه اإلحیائیة أو اإلحیائیات وھي تُصاِدُم وتتصادم.  مواقع االستجابة والتالؤم. فلنتأمَّ

اسیة الداخلیة على في الوالیات المتحدة، وبعد ُمھادنٍة من نوعٍ ما بین األطراف السی
أثر االنتصار في "عاصفة الصحراء" على العراق، استمرت لست أو سبع سنوات 
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)، عادت اإلنجیلیات الجدیدة إلى الھجوم مقیمةً رابطاً 1999-1992أیام كلنتون(
األخالقیة من جھة، والسیاسات الداخلیة والخارجیة  -ُمْحَكماً بین أجندتھا الدینیة

فھي مستعدةٌ في انتخابات مجلسي النواب والشیوخ وحكام الوالیات لإلدارة األمیركیة. 
والرئاسة لدعم الشخصیات التي تُعارض اإلجھاض وزواج المثلیین واستخدام حبوب 
منع الحمل، والتي تصارع اإلرھاب والدول المارقة والتھدیدات إلسرائیل، في 

د حدثت تطوراٌت لدى السیاسات الخارجیة. وفي ذلك العقد، عقد التسعینات كانت ق
إحیائیات الدیانات األُخرى، ومن ضمن ذلك انصراف البابویة عن التحالُف مع 
االستراتیجیة األمیركیة بعد إعراض األمیركیین عن مشاركة اآلخرین في َمناعم 
الھیمنة وسطوة السوق. وانطلق مجاھدو أفغانستان لیصبحوا جھادیین عالمیین 

یةٌ للمسلمین لیس لدى إنجیلیي البروتستانت وحْسب؛ بل وظھرت میوٌل إحیائیةٌ ُمعاد
ولدى الھندوس والبوذیین. وفي أواسط عقد التسعینات ھذا انتشرت األدبیات بشأن 
ظاھرتین: عودة الدین، وصراع الحضارات. وفي حین اعتبر المفكرون 

في  واالستراتیجیون أّن عودة الدین ظاھرةٌ عامةٌ،  تشمل سائر المجتمعات، وتؤثّر
سیاسات الدول؛ فإّن بعَضھم (برنارد لویس، وفوكویاما، وھنتنغتون على سبیل 
المثال) ذھب إلى أّن عودة اإلسالم بالذات تُنتج صراعاً بین الحضارات. وذلك ألّن 

یملك تخوماً أو حدوداً دمویة. أي أنھ یمیل إلى التوسُّع  -بحسب ھنتنغتون –اإلسالم 
، وكان بوش االبن 2001سبتمبر عام  11صلت ھجمات واالشتباك مع اآلخرین. ثم ح

مرشح اإلنجیلیین الجدد قد وصل للرئاسة، فجرت الحروب والغزوات التي نعرفُھا 
  جمیعاً، والتي ما نزال نحیا أو ال نحیا في ظلّھا وتداعیاتھا إلى الیوم.

ات في ھذا الصدد، یسارع الناقدون العرب والمسلمون إلى التساؤل: ھل كانت ھجم
سبتمبر فعالً ابتدائیاً ُمباِدراً أم كانت ردَّة فعل؟ في حین یسارع اإلعالمیون  11

ح،  الغربیون واستراتیجیو المواجھة إلى االستنتاج أّن ھذه ھي طبیعةُ اإلسالم فیما یُرجَّ
ویصدقون بذلك ھنتنغتون وُمشایعیھ! بید أّن االنجراحات المتباَدلة ال تصلُُح تعبیراتھا 

أساساً للفھم وبالتالي للتفاھُم. ولذلك ینبغي اإلدالء ببعض الُمالحظات الُمعینة لتكوَن 
على الفھم.  أول ھذه المالحظات: أّن اإلحیائیات واألصولیات في العقود الثالثة 
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األخیرة تؤثّر في القرار االستراتیجي، ھذا أمٌر ُمسلٌَّم بھ. إنما كیف تؤثّر؟ أثرت 
وتغییر سیاساتھا، ولذلك عندما تراجعت شعبیةُ الموجة  اإلنجیلیات من خالل الدول

اإلحیائیة في أَوساط الرأي العام وبخاصٍة الشباب، استطاع خصوُمھا الداخلیون ومن 
خالل االنتخابات دفَعھا بعیداً عن بیئات القرار، وتغییر السیاسات التي تسبّبت بھا. 

دولة األمیركیة إلى الحرب وھكذا فكما كان الرئیس بوش االبن یستمیت في دفع ال
بحججٍ مختلفة؛ فإّن أوباما غیر اإلنجیلي یستمیت منذ خمس سنواٍت في االبتعاد عن 
النزاعات الخارجیة. ولذا ما عاد یشكو من اإلنجیلیات الجدیدة غیر بابا الكاثولیك الذي 

ود. استلب منھ اإلنجیلیون ُربع سكان أمیركا الالتینیة الكاثولیكیة خالل ثالثة عق
وبالطبع ما عاد أحٌد یتحدث عن الطبیعة العدوانیة للبروتستانتیة على سبیل المثال، 
ألّن االنكماش الظاھر لتأثیراتھا السیاسیة واالستراتیجیة یصرف االنتباه عن التغییر 
السابق الذي أحدثتھ في الذھنیة الدینیة في سائر أنحاء العالم. أّما اإلحیائیة اإلسالمیة 

األصل وعند السنة والشیعة، خارج نظام الدولة بل وفي مواجھتھا. وما  فتحركت في
انفجر النھوض الشیعي عنفاً في مواجھة اآلَخر الدیني أو االجتماعي أو السیاسي في 
السبعینات، ألّن المؤسسة الدینیة الشیعیة استوعبت الحراك الشعبي الزاخر ضد الشاه، 

باً ضبط الحراك اإلحیائيَّ وقاده بداخل إیران وأنشأت نظاماً دینیاً/ سیاسیاً مركَّ 
وخارجھا. وما استطاع اإلحیائیون الُسنّة الوصوَل إلى السلطة في دولٍة معتبرٍة في 
ھت إلى أفغانستان في  السبعینات، فانفجرت الجماعات الجھادیة بمصر، ثم توجَّ

لثانیة على العراق الثمانینات بتسھیالٍت أمیركیة، ثم اشتّد ھیاُجھا بعد حرب الخلیج ا
فنشرت العنف في سائر األنحاء، وصیَّرت اإلسالَم مشكلةً عالمیة. وھكذا فاإلحیاء 
الدیني في دیانات التوحید على الخصوص، عامٌّ وشامل. لكنھ صار في حالة العرب 
والمسلمین مشكلةً عالمیةً، لیس بسبب اختالف طبیعة اإلسالم؛ بل ألّن المؤسَّسات 

ینیة من جھة، والسیاسات الدولیة من جھٍة أُخرى حاولت إعادتھ السیاسیة والد
ل إلى ُعنٍف خالٍص شاسع المدى. وبالطبع فإنھ ما استطاع  لالنضباط بالقوة، فتحوَّ
االنتصار في أي مكاٍن لیس لعنف المواجھة فقط؛ بل وألّن الناس في البیئات 

في العیش والتصرف. لكنھ   االجتماعیة اإلسالمیة ال یریدون ذلك وال یتقبلونھ نمطاً 



9 
 

استطاع إنھاك الجمیع، ونشر الفوضى في البیئات التي كانت بنیة الدولة ضعیفةً فیھا. 
وقد كنُت أرى أّن اإلحیائیة ھذه ستزول جوانبُھا العنیفة بتغیُّر السیاسات الدولیة، 

لسیاسي بعد وبسقوط األنظمة العسكریة التي تؤثر الحلَّ األمني. بید أّن تقدم اإلسالم ا
اندالع حركات التغییر یطرُح علینا تحدیاً یكوُن علینا مواجھتُھُ في الثقافة الدینیة 

 للمجتمعات، كما في بناء الدول طرائق المشاركة في مؤسَّساتھا وَمرافقھا.

II 

یؤثّر الدین إذن في القرار االستراتیجي أو في الرؤیة االستراتیجیة من جانب الدول 
نھ یُسھُم إسھاماً أساسیاً في ُصنع رؤیٍة للعالَم لدى الناس الذین والمجتمعات، أل

یعتنقونھ. لكنھ في العادة وفي المجال التطبیقي ال یدخل إلى المسرح منفرداً، بل 
یتزاوُج مع القومیات واإلثنیات والنَُخب واألقلیات، فیتوازى أو یتغلَّب أو ینكمش دون 

حدُث مشكلة مستعصیةً في الحاالت العادیة، بسبب أن  یختفي تأثیره تماماً. وھو ال یُ 
قدرتھ على التعبیر عن قوتھ ونفوذه بأشكاٍل تتالءُم مع الحالة العامة في األمة أو 
الدولة. بید أّن النصف الثاني من القرن العشرین شھد إحیاًء دینیاً قویاً في دیانات 

بین اإلحیاء التوحیدي واآلخر  التوحید أوالً ثم في الدیانات األسیویة أخیراً. والفرقُ 
األسیوي، أّن األسیوي بل واإلفریقي العاّم ما یزال شدیَد المیل لاللتصاق بالقومي 
واإلثني ( أي أنھ مزدوُج الھویة)؛ في حین یمیل اإلحیاء التوحیدي إلى االستقاللیة 

العتبار  والعالمیة. بل وھناك أمٌر آَخر وھو أّن اإلحیائیات في دیانات التوحید تمیل
نفِسھا ممثِّالً وحیداً للحقیقة المطلقة. ولذا یمیل بعُض المراقبین لما صار یُسمَّى بعودة 
الدین إلى اعتبار ظواھر الثوران في البیئات األسیویة واإلفریقیة غیر إحیائیة بل ھي 
نوٌع من الصراعات اإلثنیة. فبعض البوذیین في میانمار(بورما) یالحقون أقلیة 

ا لیس ألنھا مسلِمة فیما یقال بل ألنھا غریبة. وفي االضطرابات األخیرة في الروھینغ
مالي (وشعبُھا مسلٌم في غالبیتھ العظمى) تصاعدت الحملة على العرب دون 
الطوارق، مع أّن االضطرابات أثارھا المتطرفون العنیفون من الطرفین الطوارقي 

ن أھل المنطقة، وال یعتبرون العرَب والعربي. وذلك ألّن المالیین یعتبرون الطوارق م
كذلك. وھكذا فالظاھر من ھذه المالحظات أّن اإلحیائیة العنیفة وغیر العنیفة ھي 
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ظاھرةٌ جدیدةٌ من نوعٍ ما في سائر المجتمعات والدول. وإذا اعتبرنا أّن االنفجار 
ّن العنیف لإلحیاء اإلسالمي یعود لشدة التعرض للضغوط الداخلیة والخارجیة؛ فإ

التطرف اإلنجیلي في أوساط واسعة بالوالیات المتحدة ال یستطیع الزعم أنھ ثائٌر على 
 التھمیش أو االضطھاد.

ولنُعد إلى الخطّ الرئیس في محاضرتنا: كیف واجھت المجتمعاُت ھذه اإلحیائیات؟ في 
المجتمعات ذات الدول القویة والعریقة حصل االستیعاُب من داخل المؤسَّسات 

ة اآللیات المعتادة. أّما في المجتمعات ذات الدول الضعیفة؛ فإّن اإلحیائیات وبواسط
حتى لو اختلطت باإلثنیات والقومیات؛ فإنھا تحولت إلى مشكالٍت مستعصیة، ألنھ ما 
ُوجَدْت آلیاٌت تستطیع االستجابة واالستیعاب بمرونة. وھذا باإلضافة إلى أّن بعَض 

ي مطالبھا وممارساتھا بحیث تستحیل االستجابة تلك اإلحیائیات ھي من التطرف ف
الُمالئمة، ویتحول األمر إلى عنٍف وعنٍف ُمضاّد. وال بُّد من القول ھنا إّن ھذه ھي 

 الحالةُ مع بعض ظواھر ومظاھر التطرف والعنف في المجتمعات اإلسالمیة.

یة اإلسالمیة. وھكذا فإّن لدینا مشكلتین في زمن إحیائیات األدیان، ومن ضمنھا اإلحیائ
المشكلة األُولى كیف نتعامل مع التیارات األصولیة في بلداننا ومحیطنا بما یحفظ 
علینا وسطیة الدین وسكینتھ واستقرار المجتمعات وقوة الدول. والمشكلة الثانیة كیف 
نتعامل مع األدیان األُخرى والسیاسات الدولیة في زمن اإلحیائیات أیضاً عندھم 

 وعندنا. 

مشكلة األولى یمكن للباحث والمراقب حكایةَ القصة في األربعین عاماً األخیرة في ال
من الصراع بین الجماعات المتطرفة والسلطات في أنحاء مختلفة من العالمین العربي 
ْتھُ جھادیاً،  واإلسالمي. وقد اتخذت ھذه الحركات التأصیلیة مسلكین: مسلكاً عنیفاً سمَّ

اضل بالخارج تحت شعار الجھاد وفرضیتھ في مجتمعاٍت وھو یناضل بالداخل كما ین
إسالمیٍة باالسم من وجھة نظر ُدعاتھ. والمسلك اآلَخر ھو مسلٌك تنظیمي وحزبي 
سّري اعتمد طویالً على عملیة تحویل المفاھیم بما یؤدي إلى قیام سلطٍة دینیٍة یحكمھا 

وعیة الضائعة بھذه حزٌب یقع في برنامجھ موضوع تطبیق الشریعة الستعادة المشر
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الطریقة. ومن المعروف أّن الجھادیات العنیفة بداخل الدول العربیة بدأت في زمٍن 
ٍر في السبعینات من القرن الماضي. وتحولت  إلى مشكلٍة  -كما سبق القول –مبكِّ

عالمیٍة بعد الحرب األفغانیة في الثمانینات، إذ صّعدت عنفھا تجاه المسلمین اآلخرین، 
غربین األمیركي واألوروبي. واألُطروحةُ عبثیةٌ وال تعني غیر سفك الدم، وتجاه ال

سبتمبر وبعدھا،  11وزعزعة األمن بالمجتمعات والدول. وقد زاد من تفاقُِمھا قبل 
االندفاع الكبیر في شّن الحرب العالمیة على اإلرھاب، والتي ھلك فیھا في شتى بلدان 

رات األُلوف من سائر األطراف، أكثرھم من العالم، وبخاصٍة البالد العربیة، عش
المدنیین الذین فاجأھم الموُت في مساكنھم أو أماكن عملھم أو منتزھاتھم. ما العمل  
بعد الدروس المستفادة خالل ثالثة عقوٍد وأكثر من أحداث العنف التي وقع عبئُھا 

شعواء على  األكبر على العرب والمسلمین؟ كما سبق القول فإّن العالم شّن حرباً 
القاعدة ومتفرعاتھا، وما یزال األمر ماضیاً على النحو نفسھ منذ أكثر من عقد. وقد 
انكسرت شوكةُ شبان العنف ھؤالء تحت وطأة الضربات، لكْن أیضاً بسبب عزلتھم 
في مجتمعاتھم وبین بني قومھم. لكّن الظاھرة لم تنتھ، رغم "حرب األفكار" التي شنّھا 

ا باسم اإلسالم الوسطي والمعتدل العرب والمسلمون. وقد وقع األمیركیون وشنّھ
الضرر على العرب والمسلمین اآلخرین من ثالث نواح: إساءة سمعة اإلسالم 
والمسلمین، واستجالب العدوان علیھم من القریب والبعید. واستنزاف الدول 

ى السیاسیة والمجتمعات. والتحطیم والتقسیم ونشر الفوضى في مجتمعات مخلخلة البُن
 واالجتماعیة مثل الصومال من قبل واآلن لیبیا وسوریة والیمن.

ومرةً ثانیةً وثالثةً ما العمل أمام ھذه الظاھرة التي تُفسد الدین واألخالق، وتُشرذُم 
المجتمعات، وتھدم الدول، وتدّمر عالقاتِنا بالعالم؟! ال بد من الدفاع عن النفس والدین 

فاُع حتى اآلن أمنیاً واستراتیجیاً بالتعاُون مع المتضررین والمجتمع. وقد كان الد
اآلخرین لمكافحة الظاھرة. وھذا أمٌر ضروريٌّ ومشروع. لكّن المبادرة ینبغي أن 
تكون أوَسع لتكوَن أكثر جدوى. وأعني باألكثر جدوى العمل الدیني التربوي حتى ال 

ساَس في ھذه الظواھر المأزومة تظھر أجیاٌل جدیدةٌ جھادیةٌ أو إبادیة. ذلك أّن األ
العملیات الواسعة التي جرت لتأویل المفاھیم وتحویلھا. ومن ضمن ذلك اعتبار القتال 
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داخل المجتمعات والدول ومع العالم عمالً دینیاً واجباً وجھادیاً! وبالطبع ال یمكن 
بیات لیست مكافحة ظاھرة الحزبیات الدینیة المسیَّسة بنفس الطریقة. ذلك أّن تلك الحز

عنیفةً في الغالب. لكنھا تقوُم منذ عقوٍد بعملیاٍت شاسعة النتائج في تحویل المفاھیم. 
ومن ضمن ذلك اعتباُرھا أّن الدول وأحیاناً المجتمعات فقدت الشرعیة الدینیة، وال بُّد 
من استعادتھا من طریق تطبیق الشریعة. والشریعة ھي الدین، وھي متجّذرة في 

هللا سبحانھ وتعالى یقول: { الیوم أكملُت لكم دینكم وأتممُت علیكم نعمتي مجتمعاتنا، و
ورضیُت لُكُم اإلسالَم دینا}. فدینُنا كامٌل غیر منقوص وھو حافظٌ وآِمٌن ومأموٌن  
وحاضٌر في مجتمعاتنا ودولنا، وهللا سبحانھ وتعالى یقول أیضاً: { إنّا نحن نّزْلنا الذكر 

ا كان المراُد صون الدین؛ فإنھ ال یُصبُح َمصوناً إذا أُخرج من وإنّا لھ لحافظون}. وإذ
المجتمع، وُوضع في ید جماعٍة حزبیٍة تمتلك المرجعیة فیھ، وتستولي بواسطتھ على 
الشأن السیاسي بحجة تطبیق الدین أو الشریعة. ثم إنّھ ال سلطةَ دینیةً في اإلسالم، وإن 

دینیة.  ذلك أّن قصر معنى السلطة الدینیة نفى الحزبیون أنھم یقومون بإنشاء دولة 
على سلطة الكھنوت في العصور الوسطى المسیحیة غیر صحیح، ألّن الشریعة 
معصومةٌ، وتحكیمھا في إدارة الشأن العاّم المصلحي والتدبیري، یجعل الشان 
السیاسيَّ معصوماً أیضاً، فال تعود السلطةُ مدنیةً حتى لو قیل إّن المقصود بذاك 

 حكیم ھو المرجعیةُ العلیا ولیس اإلدارة التنفیذیة!الت

إّن المھمَّ بالنسبة لنا في ھذا الصدد نحن رجاالت العلم ھو َصوُن الدین من أجل َصون 
المجتمعات وأمنھا وسكینتھا ووحدتھا. وصیانةُ الدین وأعرافھ وأخالقیاتھ ال تكوُن 

، وإدخالھ في بطن ا لدولة بحجة إعادة الشرعیة بتسییسھ أو تسلیمھ لحزٍب سیاسيٍّ
إلیھا، والعھد إلى الحزب المسیطر فیھا بتطبیق الدین. ففضالً عن خطَل ھذه الفكرة؛ 
فإّن معدة الدولة قاسیة، وتشرذُم الدین وتفتّتھُ إذا استُخدم لالستئثار بالسلطة من جانب 

 حزٍب دیني.

إّن الذي أقِصده أّن علینا نحن، أعني نَُخب المجتمع الدینیة والثقافیة، مسؤولیات في 
اجتراح عملیاٍت نھضویٍة تتصّدى لالنشقاقات الرامیة إلى تحویل الدین إلى 
دوغمائیات وأَیدیولوجیات سیاسیة. ألّن في منع الَسیر في ذلك مصالح كبرى لسكینة 
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ا وبقائھ جامعاً في عقائده وعباداتھ وأخالقھ. فالعنف مجتمعاتنا ووحدتھا، وسالمة دینن
م أیضاً االنشداد إلى أُطروحات  حراٌم حراٌم أیاً تكن مبرراتھ ومعاذیره. لكّن الُمحرَّ
تسییس الدین بأیة حجٍة كانت. فالناس یختلفون على إدارة الشأن العاّم، وھناك آلیاٌت 

خل النظام السیاسي. بید أّن االنقسام الدیني متعاَرٌف علیھا في العالم لحّل االختالفات دا
شدید الخطورة، ألنھ یؤدي إلى انقسام المجتمع وتصاُرع فئاتھ. فلیس من المشروع 
أبداً استخدام الدین لنُصرة ھذا الفریق أو ذاك في الصراع السیاسي بسبب انعكاساتھ 

 السلبیة على وحدة المجتمعات واستقرارھا.

األُخرى: عالئق العرب والمسلمین بالدول األُخرى والمجتمع ولنمِض باتجاه المشكلة 
الدولي في زمن اإلحیائیات وتأثیراتھا في القرار االستراتیجي وعالئق العرب 

 والمسلمین اآلخرین بالدیانات األُخرى وأتباعھا في زمن اإلحیائیات أیضاً. 

ت األُخرى التوحیدیة سأبدأ بالعالقات باألدیان. الواقُع أّن العالقات بأھل الدیانا
واألسیویة لیست على ما یُرام في العقود األخیرة. وكثیٌر من الزعماء الدینیین 
المسیحیین یذھبون إلى أّن السبب ھو عنف األُصولیات اإلسالمیة وعدم القدرة على 
ضبطھا من جانب المجتمعات والدول. والشواھُد من وجھة نظر ھؤالء على ذلك 

السابق بندیكتوس السادس عشر عندما أراد ُمقاربة الموضوع كثیرة. لكّن البابا 
الخاّص بمخاوفھ على المسیحیین كما بدا من المجامع التي عقدھا من أجل مسیحیي 
الشرق؛ ما احتّج بالوقائع الُمعاصرة، بل عاد شأَن المحافظین الجدد، واإلنجیلیین 

الً مفتََرضاً جرى في الُجدد إلى طبائع اإلسالم في العصور الُوسطى، فذكر جدا
تسعینات القرن الرابع عشر بین عالٍِم فارسي(أي مسلم ) واإلمبرطور البیزنطي 
مانویل الثاني، ذكر فیھ اإلمبراطور أّن اإلسالم ال یقیم اإلیمان على العقل، وأنھ ینھج 
نھجاً عنیفاً في إرغام الناس على اعتناقھ. وقد أغضب ذلك شیَخ األزھر فأرسل إلى 

رداً على أحداث ُعنف  -تیكان رسالة عتاب. لكّن البابا طالب بعد ذلك بأُسبوعینالفا
بحمایٍة دولیٍة للمسیحیین المصریین وغیر المصریین،  -ضد المسیحیین بصعید مصر

وردَّ األزھر على ذلك بقطع الحوار مع الفاتیكان، وما یزال األمر على ھذا النحو إلى 
متفرقة ضدَّ المسیحیین بالمشرق، وھناك انكماٌش في الیوم. نعم، ھناك أحداُث عنٍف 
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أعدادھم في العراق وفلسطین وسوریة. بید أّن األسباب متنوعة، وال یمكن نسبةُ ذلك 
في الغالب إلى اإلحیائیین أو المتطرفین المسلمین. وملُف المسیحیین العرب وغیر 

مین وغیرھم في دیار العرب بالمشرق، أقلُّ سلبیةً من ملفّات التوتُّر بین المسل
االغتراب األوروبي على وجھ الخصوص. وقد قاربنا نحن في ُعمان، ومن ضمن 
سیاسات السلطنة االستراتیجیة في حوار الحضارات، موضوع العالقات بالكنائس 
المسیحیة في أوروبا والوالیات المتحدة، منذ أكثر من عقٍد من الزمان. فأقمنا عالقات 

ر، سواء من خالل الدعوات والمؤتمرات، مع البروتستانت شراكٍة وتعاُوٍن وحوا
والكاثولیك، أو من خالل مبادرات وحوارات وكتابات القیم المشتركة واألخالق 
العالمیة. والذي أراه أّن الملفَّ واعٌد ویستحقُّ المتابعة. فللكنائس المسیحیة تجارُب 

التبشیریة. بید أّن الكنائس  عریقةٌ یمكُن اإلفادةُ منھا بعد أن تخلّْت عن األھداف
المسیحیة الكبرى لدیھا إحیائیاٌت أُصولیةٌ في قلبھا وعلى حواشیھا، تُشبھُ ما لدینا وإن 
لم تشھد العنف الذي شھدْتھ بعُض مجتمعاتنا باسم الدین. وبسبب التواُصل العمیق 

یننا حواٌر والطویل األمد مع المؤسَّسات الَكنَسیة والجامعات وكلیات الالھوت، نشأ ب
متعّدد األطراف، وكتب عندنا في مجلة التسامح/التفاھم عشرات األساتذة والالھوتیین 
األمیركیین واألوروبیین عن تجاربھم المعاصرة مع جمھورھم وكنائسھم، وعن 
فھمھم لإلسالم والمسلمین قدیماً وحدیثاً، وعن اختالف التجربة األمیركیة عن التجربة 

ة بین الدین والدولة. ومن ذلك تقاریرھم المتعددة عن تأثیرات األوروبیة في العالق
الدین على القرار االستراتیجي األمیركي في ھذه الحقبة بالذات. ولذلك، وكما سبق 
القول، فإنھ رغم االختالل الذي حصل في العالئق منذ التسعینات من القرن الماضي 

قط؛ فإّن الحوار مع المسیحیین بسبب تغیر المزاج واألَولویات عندھم ولیس عندنا ف
یملُك فَُرصاً واعدةً، ویتطلُب متابعةً جدیة. وقد یفیُد في المتابعة والفھم والتأثیر، 
التشاُوُر مع األزھر والجھات الدینیة العربیة األُخرى لتباُدل الخبرات والوصول إلى 

ت مشتركة تجاه نوعٍ من التراُكم المعرفي والتأثیري ، والتعاون على القیام بمبادرا
 المسیحیین في العالم العربي ، والعالم األوسع.
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ولنُعْد أو لِنَِصْل إلى العالقات الدولیة، والمتعلقة بسیاسات الدول واستراتیجیاتھا. 
فالحرب العالمیة على اإلرھاب ما شنّھا رجاالُت الكنائس، بل السیاسیون 

ما لیس الحروب فقط؛ بل واالستراتیجیون. وقد ذكرُت من قبل كیف حدث ذلك. إن
الملفات االستراتیجیة والثقافیة حتى ذات األصول الدینیة، إنما  أُثیرت من جانب 
أولئك االستراتیجیین من مثل صراع الحضارات، ثم حوار الحضارات أو ائتالفھا أو 
َل بعُضھا إلى مؤسساٍت أو ُمبادرات،  تحالُفھا. فھذه العناویُن جمیعاً والتي تحوَّ

ھي من صناعة االستراتیجیین  -فیھا بفعالیة دوٌل عربیةٌ وإسالمیة، وشاركت
ورجاالت الدولة. وإذا كان ذلك یعبّر في وجٍھ منھ عن التأثیرات المتبادلة بین  الدین 
والثقافة واإلعالم في القرار االستراتیجي؛ فإنھ یعبّر من وجٍھ آَخر عن الحاجة عندنا 

ت السیاسة واالستراتیجیات وبیئات صناعة القرار إلى التعاُون والتشاور بین رجاال
من أجل االستجابة المفیدة  -من جھة، ورجاالت العلم الدیني والثقافي من جھٍة ثانیةٍ 

 والمالئمة للتحدیات والخیارات.

**** 

وفي النھایة یؤثّر الدین في الحاالت العادیة في صناعة القرار االستراتیجي 
ثیر تصاعد واتخذ اتجاھاٍت متعددة ومتناقضة أحیاناً في والجیوسیاسي إذن. لكّن التأ

زمن اإلحیاء الدیني في الغرب والشرق. وفي حین استطاعت المؤسسات السیاسیة 
والدینیة في الغرب ضبطَ نوافر ذاك اإلحیاء وتطویعھ أحیاناً ألغراضھا االستراتیجیة؛ 

نا ومع الخارج اإلقلیمي فإنھ حدث بأشكاٍل انفجاریٍة أحیاناً في مجتمعاتنا وُدَول
والعالمي. وبالُوسع القول إّن اإلحیائیات العنیفة وغیر العنیفة توشُك أن تُنتج أو تؤثّر 
في إنتاج زمٍن جدیٍد أو عصٍر جدید. فھناك من یقول إّن القرن الواحد والعشرین ھو 

العودة  قرُن الدین الناھض أو الثائر. وفي حین تھتمون أنتم العسكریون بتأثیرات ھذه
على الدول والمجتمعات وبیئات صنع القرار، فإّن المؤسسات الدینیة بالغرب 
والشرق، معنیةٌ أو ساعیةٌ لالستیعاب والمراجعة وتجدید أشكال التواُصل، ومكافحة 
دة، والدول ضابطة وحافظة،  دواعي التخاُصم، من أجل أن تبقى المجتمعات موحَّ

ا في هللا حقَّ جھاده ھو اجتباكم وما جعل علیكم في ویظلَّ الدیُن كلُّھ ہلل: {وجاھدو
الدین من حرجٍ ملَّةَ أبیكم إبراھیم ھو سّماكم المسلمین من قبل وفي ھذا لیكوَن الرسوُل 



16 
 

شھیداً علیكم وتكونوا شھداء على الناس فأقیموا الصالة وآتوا الزكاة واعتصموا باہلل 
 ). صدق هللا العظیم.87ھو موالكم فنعم المولى ونعم المصیر}( الحج: 

 

 أیھا الحضور الكریم:

في ختام ھذا اللقاء ، ال یسعني إال أن أشكركم على اھتمامكم وإنصاتكم، متمنیا 
للجمیع الخیر والتوفیق ، ولبلدنا الحبیب عمان دوام الرقي واالستقرار، وأن یدیم 

السلطان سبحانھ مكنون ألطافھ على قائد عمان وسلطانھا حضرة صاحب الجاللة 
 قابوس بن سعید المعظم ، أیده هللا وحماه.

 

. الُح الَعامُّ  ھَذا، َوهللاُ الموفُّق لماَ فِیِھ الَخیُر والصَّ

 َوالسَّالُم علیُكم ورحَمةُ هللاِ وبَرَكاتُھ.
 


