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مقدمة

 تعكس الدبلوماسية ق?ي<م<   الشعوب والمم وخصوصياتها الثقافية والحضارية
 واختياراتها السياسية وعقائدها الدينية وأعرافها وتقاليدها .  فهي   صورة للماضي 

  ومرآة للحاضر ورؤية للمستقبل .  فما من دبلوماسية إلI   وهي   تستندI   إلى
 المبادئ التي   يقوم عليها الكيان السياسي   للدولة التي   تنطق باسمها،   وتعبر

عن مصالحها،   وتمثIل شخصيتها في   الخارج . 

 وقد تعبر الدبلوماسية عن مصالح مجموعة سياسية أو اقتصادية،   أو عن كتلة
 إقليمية أو جغرافية،   فنقول على سبيل المثال،   الدبلوماسية السيوية،   أو

 الدبلوماسية الوروبية،   أو الدبلوماسية الفريقية،   أو دبلوماسية عدم النحياز،   أو
 دبلوماسية المم المتحدة، .  وقد تكون الدبلوماسية تعبيرا�   عن مصالح جماعة

 حضارية أو ثقافية متجانسة،   أو ناطقة باسم أمة ذات خصوصيات دينية واحدة، 
  فنقول الدبلوماسية السلمية،   أو الدبلوماسية العربية أو الدبلوماسية الوروبية .
  وفي   جميع الحالت،   تعكس الدبلوماسية من حيث هي،   إرادة الجماعة الناطقة

بلسانها،   المدافعة عن مصالحها،   الممثلة لكيانها .  



 ومنذ قيام منظمة المؤتمر السلمي،   مع مطلع العقد السابع من القرن
 الماضي،   برز مصطلح الدبلوماسية السلمية،   فدخل قاموس مصطلحات

 السياسة الدولية،   ليعبر عن السياسة التي   تتبن<Iاها هذه المنظمة،   والتي 
  تعتمدها مؤتمرات القمة السلمية،   والمؤتمرات السلمية لوزراء الخارجية، 

  والمؤتمرات السلمية المتخصصة .  فالدبلوماسية السلمية إذن،   هي 
  دبلوماسية العالم السلمي،   ودبلوماسية المة السلمية؛ لنها اللسان

 الناطق باسم الكتلة السلمية الحضارية المتجانسة المترابطة التي   يجمع بين
 أطرافها النتماء الروحيI   والثقافيI   والحضاريI،   الذي   هو من العناصر القوية في 
  صناعة السياسة القليمية والدولية التي   تتحرك الدبلوماسية السلمية في 

 إطارها وتتخذ قراراتها ومواقفها في   ضوئها .  

  عضويته السفراء  في  يضمI  الذي  المغربي،  الدبلوماسي  النادي ولقد وجIه لي
  : حول موضوع  إطار أنشطته الثقافية،  في  الدعوة لحاضر، المغاربة السابقين،

  لهذه  مني  وتقديرا�".  خدمة قضايا الحوار والسلم  الدبلوماسية السلمية في"
 نوفمبر 29  يوم  لبيت الدعوة وألقيت الهيئة المحترمة،

ر

 
  بوزارة الشؤون الخارجية)  بنهيمة  أحمد الطيبي ( قاعة  في  محاضرتي  م، 2007



  أمام حشد من الدبلوماسيين  الرباط عاصمة المملكة المغربية، والتعاون في
 وصفوة من الكاديميين والمثقفين والعلميين وجمهور من المهتمين بمثل

  عن الجذور الفكرية للدبلوماسية  تحدثت فيها بإسهاب، هذه القضايا،
  وشرحت  وحددت مفهوم<ها المنهجي<I،  وعن أصولها المبدئية، السلمية،

  قطعتها ومنطلقاتها والمسارات  واستعرضت المراحل التي خصائصها ومميIزاتها،
  وخلصت.  اتخذتها  والمواقف التي  خططت لها،  سارت فيها والهداف التي التي

  هو  أولهما :  خطين متوازيين إلى القول إن الدبلوماسية السلمية تسير في
  سواء على مستوى  هو التعاون الدولي،  وثانيهما  المشترك، العمل السلمي
 . أو على مستوى العلقات الدولية العلقات الثنائية،

 ولقد طرحت   في   محاضرتي   مفهوما�   جديدا�   للدبلوماسية السلمية من منظور
 المفهوم القانوني   للدبلوماسية وللعلقات الدولية في   إطار المنتظم السياسي 
  الدولي،   استنادا�   إلى المبادئ السلمية التي   تقوم عليها انطلقا�   من التضامن

 السلمي .  وأبرزت من خلل ذلك،   ما تتميIز به الدبلوماسية السلمية باعتبارها
 تحمل رسالة إيمانية إنسانية،   وتخدم قضايا الحوار والسلم .  ثم انتهيت إلى

 تقرير النتيجة المستخلصة التي   صغتها على النحو التالي  :« إن<I   العالم
 السلمي   كتلة حضارية تسعى من أجل الحوار والسلم،   وهما هدفان 



  يندمجان في   هدف استراتيجي   واحد،   باعتبار أن السلم لن   يأتي   إل<I   من خلل
 تعزيز الحوار بين المم والشعوب،   على جميع المستويات،   السياسية، 

  والقتصادية،   والثقافية،   والحضارية،   حوار بن<Iاء،   مثمر،   حوار حضاري   في   عمقه
 وجوهره،   وحوار إنساني   يستهدف الرتقاء بالحياة النسانية من أجل بناء
السلم النساني   الشامل القائم على قواعد العدل والحق والفضيلة ».  

 في   هذا الطار الرحب تعمل المنظمة السلمية للتربية والعلوم والثقافة،   وفي 
  هذا التجاه القويم تسير،   تحمي   المصالح العليا للمة السلمية،   وتدعم جهود
 المجتمع الدولي   من أجل نشر قيم الحوار والسلم .     وبذلك   يمكن اعتبار الدور

 الذي   تقوم به اليسيكو في   مجال اختصاصاتها،   دورا�   متم?Iما�   للدبلوماسية
 السلمية في   قنواتها الرسمية،   بحكم أن العمل في   مجال تعزيز الحوار بين
 Iالثقافات وتدعيم التحالف بين الحضارات وإشاعة قيم التعايش والتفاهم،   كل 

  ذلك ن<م<ط�   من الدبلوماسية الموازية،   أو الدبلوماسية البديلة التي   ل   ي�فترض فيها
 أن تنهج نهجا�   تقليديا�   عبر القنوات الدبلوماسية العتيادية،   وذلك انطلقا�   من أحد
 الهداف المنصوص عليها في   ميثاق اليسيسكو : ( تدعيم التفاهم بين الشعوب

 في   الدول العضاء وخارجها والمساهمة في   إقرار السلم والمن في   العالم، 
  والنهوض بهذه المجالت وتطويرها،   في   إطار المرجعية الحضارية للعالم



السلمي،   وفي   ضوء القيم والمثل النسانية السلمية ).  

 وأحسبني   قد ألقيت الضوء على جوانب من الدبلوماسية السلمية،   تتعلIق
 بالجهود المبذولة في   إطار العمل السلمي   المشترك،   من أجل خدمة قضايا
 الحوار والسلم،   وهي   جوانب تشكIل مجال�   واحدا�   من المجالت التي   تتحرIك

 فيها هذه الدبلوماسية التي   هي   الوجه الحضاري   والسياسي   للعالم السلمي 
 والصوت الناطق باسم المة السلمية .  

 وقد حرصت،   تعميما�   للفائدة ولمخاطبة   الناطقين بغير العربية،   على أن   أنشر مع
النص العربي   للمحاضرة،   الترجمتين النجليزية والفرنسية في   طبعة واحدة .  

والل<Iه الموفIـق والهادي   إلى سواء السبيل . 

 
الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري 

المدير العام للمنظمة السلمية للتربية والعلوم والثقافة ــ إيسيسكو



 Uواصطلحا   Uالدبلوماسية   لغة

 

  دبلوما ( كلمة مشتقة عن اليونانية الدبلوماسية

 

Diploma(،  ومعناها الوثيقة  
  وتخوIل حامل<ها  البلد،  السلطان في  تصدر عن الشخص ذي المطوية التي

  منذ أواسط القرن  وقد دخلت هذه الكلمة المعجم الدولي. امتيازات خاصة
.السابع عشر الميلدي

.

 ويمكن تعريف الدبلوماسية بأنها فن وعلم إدارة العلقات   الدولية .  وهي   على
أنواع  :   

أول�     :    الدبلوماسية الثنائية،   التي   تتمI   مباشرة بين دولتين .  

  عبر المؤتمرات  تتم بين مجموعة من الدول  الدبلوماسية الجماعية التي : ثانيا�
 .)1والمنظمات الدولية(

  ومهنة لها  وفن له أصول�ه،  علم له قواعد�ه، والدبلوماسية من حيث هي



  قد.  ومن مجموعة إقليمية إلى أخرى  ل تختلف من دولة لدولة، تقاليد�ها،
  الداء والممارسة  يختلف السلوب في  وقد تختلف الهداف والمصالح،

  مجموعة ( هي  يصطلح عليها الجميع،  ولكن تبقى الدبلوماسية كما أحيانا�،
 المفاهيم والقواعد والجراءات والمراسم والمؤسسات والعراف الدولية

 الدبلوماسيين، تنظم العلقات بين الدول والمنظمات الدولية والممثلين  التي
 العامة للدول، بهدف خدمة المصالح العليا المنية والقتصادية والسياسات 

  وللتوفيق بين مصالح الدول بواسطة التصال والتبادل وإجراء المفاوضات
 .)2()السياسية وعقد التفاقات والمعاهدات الدولية

  الداة الرئيس<ة من أدوات تحقيق ولقد استقر المر على أن الدبلوماسية هي
  التأثير على الدول والجماعات الخارجية بهدف أهداف السياسة الخارجية في

  إضافة إلى توصيل المعلومات استمالتها وكسب تأييدها بوسائل شتى،
  وتعنى الدبلوماسية بتعزيز العلقات بين الدول. للحكومات والتفاوض معها

  المجالت المختلفة والدفاع عن مصالح وأشخاص رعاياها وتطويرها في
 .)3 المناسبات والحداث(  وتمثيل الحكومات في  الخارج، في

 المصالح، فل بسلح منطق   باردة، ولما كانت الصراعات الدبلوماسية حربا�



Iبحكم  بكل شاردة وواردة تتعلق بالمر،  المحيط علما�  القوى بالعقل،  يكسبها إل  
Iالمر،  آخر  في  العلقات الدوليـة ل تخضع، أن  Iولن  لقانون المصالح،  إل  

  غطاء القيم  على المصالح الحقيقية الدبلوماسية من مهارتها الفائقة أن تضفي
  فإن السمات المميزة لدبلوماسية عن  ــ لما كان المر كذلك، ) 4والمبادئ(

 . هذه القيم الخلقية والمبادئ النسانية  هي أخرى،



الدبلوماسية في   التاريخ السلمي 

 وقد اعتمدت الجراءات الدبلوماسية في   التاريخ السلمي،   أول المر وسيلة
 لنشر الدعوة،   فقد بادر الرسول صلى الل<Iه عليه وسلم،   إلى إرسال الرسل

 داعيا�   الملوك والمراء في   زمنه إلى السلم .  وتبعه الخلفاء الراشدون في   ما
 سنI   من مبادرات .  وقد اقرI   السلم حصانة المبعوثين الدبلوماسيين،   حيث

    رسل مسيلمة الكذاب الذين رفضوا   صلى ال عليه وسلمحمى الرسول 
 اليمان بالسلم وبرسوله .  وتروي   كتب التاريخ أن الدبلوماسية بمعنى التعامل
 السلمي   المطلق،   قد است�عملت منذ زمن الخلفاء العباسيين الذين دأبوا على

إرسال الرسل أو استقبالهم . 

 ويعدI   التاريخ الدبلوماسي   لدى المسلمين تاريخا�   راقيا�   مشرفا�   سواء من حيث
الشروط المطلوب توفرها في   الرسول،   أو من حيث مهامه وحصانته وامتيازاته .  

 وحيث   إنI   الدبلوماسية السلمية هي   التي   تخدم المصالح العليا للعالم
 السلمي،   وتدافع عن حقوق الشعوب السلمية،   وتنتصر لقضايا المة



 السلمية،   سواء أكانت على مستوى دول العالم السلمي،   كل منها في 
  نطاق سيادتها ووفقا�   لختياراتها وسياساتها الوطنية،   أم على مستوى

 المنظمات السلمية،   فإنها تجمع بين القواعد والصول المرعية وبين القيم
 والمبادئ .  ولذلك فإن الهدف المشترك بين دبلوماسية دول العالم السلمي 

  ذات السيادة الكاملة،   وبين   الدبلوماسية التي   تعبر عن مواقف المة السلمية، 
 ينفي   الفروق<   بين الحالتين التي   قد تتبادر إلى الذهن .  



الدبلوماسية   في   إطار العمل السلمي   المشترك 

 في   هذا الطار العام،   سأتحدث بتركيز واختصار،   عن الدبلوماسية السلمية من
 Iخلل مسيرة العمل السلمي   المشترك،   باعتبار أنها المجال�   الحيوي� 

  للدبلوماسية في   المحيط السلمي   وفي   الساحة الدولية .  ثم انتقل بعد ذلك، 
  إلى استعراض المراحل التي   قطعها التأصيل القانوني   للدبلوماسية الدوليـة في 

  إطار القوانين التي   اجتمع حولها المجتمع الدولي،   وذلك من أجل إبراز العلقة
 بين المفهومين السلمي   والدولي   للدبلوماسية،   قبل أن أخلص إلى الحديث
 عن اهتمامات العمل السلمي   المشترك بتعزيز الحوار بين الثقافات والتحالف
 بين الحضارات،   وبالعمل مع المجتمع الدولي،   من أجل استتباب المن والسلم

في   ربوع العالم .  

 أودI   أن   أشير في   البداية،   إلى مسألة تاريخية مهمة،   أرى من المناسب جدا� 
  الشارة إليها،   وهي   السبق الذي   يسجله التاريخ للمسلمين في   تأصيل قواعد

 العلقات الدولية،   بالكتاب الرائد الذي   أصدره محمد بن الحسن الشيباني   في 
  القرن الثاني   الهجري،   بعنوان  ( الس?Iي<ر الكبير ).  وهو الكتاب الذي   يعدI   العمدة



  العالمي   في   العلقاتالسياسي والمرجع<   التاريخي<I   الساس<   في   تاريخ الفكر 
 الدولية .  وهو أول كتاب في   القانون الدولي   العام والخاص في   العالم كله،   مما 

 يجعل مؤلف<ه الشيباني   رائد<   القانون الدولي   بل منازع .  

  أنشئت  هذا الحقل المعرفي،  لمكانة هذا العالم المسلم الرائد في وتقديرا�
  جمعية ( غوتنجن بألمانيا جمعية دولية باسم  في1955  سنة في

 القانوني المصري وانتخب لرئاستها آنذاك الفقيه   ،) للقانون الدولي الشيباني
  والعضو  عميد كلية الحقوق السبق بجامعة القاهرة،  الدكتور عبد الحميد بدوي

 ف وتهدف هذه الجمعية إلى التعري.  محكمة العدل الدولية السبق في
 الدولي وإظهار آرائه ونشر مؤلفاته المتعلقة بأحكام القانون  بالشيباني
 .)5 السلمي(

 ا) وستفالي ( معاهدة وهكذا فقد سبق كتاب محمد بن الحسن الشيباني
  وأنشأت  أرست قواعد الدبلوماسية الدائمة والمقيمة،  التي ،1648  الموقعة عام

 وتعززت هذه المعاهدة بانعقاد مؤتمر فيينا عام.  أوروبا  في فكرة التوازن الدولي

م

 
  وضع قواعد دولية  والذي.  تطور الدبلوماسية  مرحلة متميزة في  يعدI  الذي1815

  اتفاقية  الرائد،  المسلم بإنجازه العلمي  كما سبق هذا العالم العربي. جديدة



  من ثلث  وهي ،1961  أبريل18 فيينا للعلقات الدبلوماسية الموقعة في
  من عصبة المم وخمسين مادة تشمل القواعد الخاصة بالنظام الدبلوماسي

 .إلى المم المتحدة

ــ فهل تختلف الدبلوماسية السلمية عن   غيرها بوجه من الوجوه ؟ .  

 الواقع أن الدبلوماسية السلمية ل تختلف من حيث القواعد والمبادئ والصول
 والطار العام عن أي   دبلوماسية أخرى .  ولكنها دبلوماسية ذات خصوصيات

 تستمدIها من القيم والمفاهيم السلمية،   ومن الهداف النسانية السامية
 التي   تتحرك في   إطارها لخدمة قضايا المن والسلم،   ولترسيخ قواعد الحوار

 فالساس فيها الذي تنبع منه نقيوالتعايش والتعاون بين المم والشعوب .  
ومستقيم من عقيدة ودين قويم شامل لكل أحوال الناس وطبائعهم.

 وفي   هذا التجاه تسير الدبلوماسية السلمية من خلل العمل   السلمي 
  المشترك في   إطار منظمة المؤتمر السلمي،   ومن خلل التعاون   الدولي   في 

 إطار المم المتحدة وما   يتفرع عنها من منظمات دولية .  



فالدبلوماسية   السلمية إذن،   تسير في   خطين متوازيين  :  

أولهما    :  العمل السلمي   المشترك .  
 ثانيهما    :  التعـــاون الدولــي،   سـواء على مستـوى العــــلقـــات الثنائية،   أو

على مستوى العلقات الدولية .  

 فلننظر في   مفهوم العمل السلمي   المشترك،   ولنتعرف على أهدافه،   حتى
 نكشف عن طبيعة الدبلوماسية السلمية ونعرIف بجهودها في   خدمة قضايا

الحوار والسلم .  

  الخامس والعشرين  في  الرباط،  في  منظمة المؤتمر السلمي لقد تأسست
م،   1969 من شهر سبتمبر سنة

 الول  مؤتمر القمة السلمي (بمناسبة المؤتمر الول لقادة العالم السلمي

ل

  تعرIض له  الذي  على إثر الحريق الجرامي  العاصمة المغربية،  عقد في  الذي) 
 والعشرين من شهر أغسطس  الحادي  في المسجد القصى المبارك،

 . عناصر صهيونية  يد  على  ، م1969



  لقد كانت هذه الجريمة البشعة انتهاكا�   لشرف المسلمين وكرامتهم .  وكان لزاما� 
  على قادتهم الرد�I   على هذا التحدي   السافر الذي   تمثل في   العتداء على

 المسجد القصى المبارك في   القدس أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين .

  ولقد استطاع قادة العالم السلمي   المجتمعون في   الرباط،   انطلقا�   من هذا
 العدوان الذي   أثار استنكار وتنديد العالم بأسره،   استخلص<   القوة اللزمة لتجاوز

 خلفاتهم وتوحيد كلمتهم وتركيز دعائم هذا التجمع الدولي   الواسع المتمثل
 في   منظمة المؤتمر السلمي،   التي   عهدت إليه  ( أي   إلى التجمع الدولي 

 السلمي   الجديد )  مهمة رئيس<ة،   وهي   تحرير   القدس من الحتلل الصهيوني .  

 هدافأوكان   ميثاق منظمة المؤتمر السلمي   قد اعتمد في   صيغته الولى 
 ،   والمحورهي   القاعدة الساس التي   تقوم عليها الدبلوماسية السلمية

 الذي   تدور حوله .  وهذه الهداف هي:  يالرئيس

 . بين الدول العضاء تعزيز التضامن السلمي- 1



  المجالت القتصادية والجتماعية  دعم التعاون بين الدول العضاء في- 2
  والتشاور بين الدول العضاء  المجالت الحيوية الخرى،  وفي والثقافية والعلمية،

 . المنظمات الدولية في

. العمـل على محـو التفرقة العنصرية والقضاء على الستعمار بجميع أشكاله- 3

.

 

 . لدعم السلم والمـن الدوليين القائمين على العدل  اتخـاذ التدابيـر اللزمة- 4

  تنسيق العمل من أجل الحفاظ على سلمة الماكن المقدسة- 5
  ومساعدته على استرجاع حقوقه  ودعم كفاح الشعب الفلسطيني وتحريرها،

 .وتحرير أراضيه

 . بيـن الدول العضاء والدول الخرى  لتعزيز التعـاون والتفاهم  إيجـاد المناخ- 6

 أما المبادئ التي   قامت عليها منظمة المؤتمر السلمي،   فهي   المبادئ
الخمسة التالية  :  



 . بين الدول العضاء  المساواة التامة- 1

  الشؤون الداخلية للدول  احترام حـق تقرير المصيـر وعدم التدخل في- 2
العضاء.  

 . كل دولة  ووحدة أراضي  احترام سيادة واستقلل- 3

4 -Iينشأ من منازعات فيما بينها بحلول سلمية كالمفاوضة أو  ما قد  حل  
 .الوساطة أو التوفيق أو التحكيم

  علقاتها عن استخدام القوة أو التهديد  امتناع الدول العضاء في- 5
  لية دولة  أو الستقلل السياسي  ضد وحدة وسلمة الراضي باستعمالها،

 .عضو

 مارس 15  الجديد  حدIدها ميثاق منظمة المؤتمر السلمي أما الهداف التي

س

 
  بزيادة عن  أي  فقد ارتفعت إلى عشرين هدفا�،  م  ضمن المادة الولى، 2008

  : وهي أهداف الميثاق التأسيسي،



 . ودعم أواصر الخوة والتضامن بين الدول العضاء  تعزيز - 1

  ومناصرة القضايا العادلة للدول  صون وحماية المصالح المشتركة،- 2
  للتحدIيات  وتنسيق جهود الدول العضاء وتوحيدها بغية التصدIي العضاء،

 . عامة  خاصة والمجتمع الدولي  تواجه العالم السلمي التي

3 -Iالشؤون الداخلية للدول  تقرير المصير وعدم التدخل في  احترام حق  
 . دولة عضو  كلI  واحترام سياد ة واستقلل ووحدة أراضي العضاء،

  استعادة السيادة الكاملة للدولة العضو الخاضعة للحتلل من جراء- 4
  والتعاون مع المنظمات الدولية  إلى القانون الدولي  وذلك استنادا� العدوان،

 .والقليمية ذات الصلة

  اتخاذ القرارات على المستوى  ضمان المشاركة الفاعلة للدول العضاء في- 5
  المجالت السياسية والقتصادية والجتماعية لضمان مصالحها  في العالمي

 .المشتركة



  وحسن  تعزيز العلقات بين الدول على أساس العدل والحترام المتبادل- 6
 . العالم الجوار لضمان السلم والمن والوئام في

  ميثاق المم المتحدة  تأكيد دعمها لحقوق الشعوب المنصوص عليها في- 7
 .والقانون الدولي

  تقرير المصير  وتمكينه من ممارسة حقIه في  دعم الشعب الفلسطيني- 8
  والحفاظ على الهوية وإقامة دولته ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف،

 .التاريخية والسلمية للقدس الشريف وعلى الماكن المقدسة فيها

  من أجل تحقيق  الب<ي�ن?ي  والسلمي  والتجاري  تعزيز التعاون القتصادي- 9
 . إلى سوق إسلمية مشتركة  يفضي  فيما بينها بما التكامل القتصادي

  بذل الجهود لتحقيق التنمية البشرية المستدامة والشاملة والرفاء- 10
 . الدول العضاء  في القتصادي



  نشر وتعزيز وصون التعاليم والقيم السلمية القائمة على الوسطية- 11
 . والحفاظ على التراث السلمي  وتعزيز الثقافة السلمية، والتسامح،

  لتشويه صورة  حماية صورة السلم الحقيقية والدفاع عنها والتصدIي- 12
 .السلم وتشجيع الحوار بين الحضارات والديان

13 -Iوتشجيع البحوث والتعاون بين الدول  بالعلوم والتكنولوجيا وتطويرها،  الرقي  
 . هذه المجالت العضاء في

  ذلك حقوق  بما في  تعزيز حقوق النسان والحريات الساسية وحمايتها،- 14
  الحتياجات الخاصة والحفاظ على قيم المرأة والطفل والشباب والمسنين وذوي

 .السرة السلمية

  تعزيز دور السرة وحمايتها وتنميتها باعتبارها الوحدة الطبيعية والجوهرية- 15
 .للمجتمع

  غير العضاء  الدول  حماية حقوق الجماعات والمجتمعات المسلمة في- 16



 .وصون كرامتها وهويتها الدينية والثقافية

  تعزيز موقف موحد من القضايا ذات الهتمام المشترك والدفاع عنها- 17
 . المنتديات الدولية في

  مجال مكافحة الرهاب بجميع أشكاله ومظاهره والجريمة  التعاون في- 18
  المخدرات والفساد وغسيل الموال والتجار  غير المشروع في المنظمة والتجار

 . البشر في

 . حالت الطوارئ النسانية مثل الكوارث الطبيعية  التعاون والتنسيق في- 19

  المجالت الجتماعية والثقافية  تعزيز التعاون بين الدول العضاء في- 20
 .والعلمية



المفهوم   الدولي   للدبلوماسية

  شبكات " كتابه  في  قد أشار  Harold.K Jacksonإذا كان هارولد.ك جاكسون ــ
  إلى ثلثة"  الدولي  المنظمات الدولية والمنتظم السياسي : العتماد المتبادل

  إنشاء هذا العدد الكبير من المنظمات الدولية أفكار رئيس<ة ساعدت على
  استغلل كوامن التطورات  الرغبة في :  الدافع الول :  وهي  القرن العشرين، في

  المحافظة على المن وأنماط معينة من :  والدافع الثاني التقنية لزيادة التجارة،
  رعاية أهداف إنسانية وترقية الرفاه :  والدافع الثالث النظام السياسي،

 وحقوق النسان،    الجتماعي

  تتعامل مع قضايا كثيرة بصورة مشابهة فإن منظمة المؤتمر السلمي
  آخر من المنظمات  أن المنظمة تشكل نوعا�  إلI للمنظمات الدولية الخرى،

  عندما أسست  قبل أربعة عشر قرنا�،  فأساس المنظمة قد أ��رسي الدولية،
  الجزيرة العربية تحت قيادة الرسول محمد صلى الل<Iه عليه  فيالدولة السلمية

  منظمة  يقوم في  لن التعاون الدولي. وسلم ونبعت فلسفتها من القرآن الكريم
.)7 للمة(  على المفهوم القرآني المؤتمر السلمي،

.



المراحل التأسيسية للدبلوماسية السلمية 

 القليمي يضفيوهذا   المفهوم السلمي   للمة التي   هي   شكل�   متميIز للتجمIع 
 الدبلوماسية السلمية طابعا�   يجعلها تختلف من حيث السس والهدافعلى 

والغايات النسانية عن الطابع الدبلوماسي   التقليدي .  

 عام  قامت عليها وأعلنتها الثورة الفرنسية في وإذا كانت المبادئ التي

م

 
  حديثة على أسماع الشعوب  من الحرية والخاء والمسـاواة، م،1789

  منذ نزل القرآن قبل ذلك بثلثة عشر  تعاليم السلم  أصيلة في  فإنها الوروبية،
 .)8قرنا�(

  اختيار نظمها  نادت بحق المم في ولقد استرعت أنظار أوروبا تلك المبادئ التي
  إطاره استكملت  في  الذي  وكانت قاعدة من قواعد النظام الدولي الدستورية،

.  أجوائها الدبلوماسية الوروبية  نشأت في قواعد العلقات الدولية التي

 

 وقد
    القانون     ثبت لدى الباحثين الغربيين المنصفين أثر السلم في

.)9(   العام الوروبي     الدولي

.



 التضامن، حول مبدإ  وكان من الرهاصات الولى لفكرة التجمع السلمي
  صدر عنه  والذي  القاهرة،  في  م1926 شهر مايو سنة  عقد في  المؤتمر الذي
  :بيان جاء فيه

 ملئمة، في جمعية تعقد أن ت�ـمثل كل الشعوب السلمية بصورة  ( من الضروري
  يجتمعون فيها لمناقشة الجراءات  يختاره ممثلو الشعوب السلمية،  بلدفي 
() أوجبتها الشريعة  ستتخذ بهدف إنشاء الخلفة لتمام كل الشروط التي التي

10(. 

  فعل للغاء الخلفة  عقد  كان ردI  فإن مؤتمر القاهرة الذي وكما هو واضح،
. م1924  اليوم الثالث من مارس سنة العثمانية في

 

  هذا  يهمنا في ماو
  عن  كما كان تعبيرا�  أن مؤتمر القاهرة كان أول حشد للقوى السلمية، السياق،

. أحد أشكاله  في التضامن السلمي

  أما المؤتمر الثاني   الذي   عقد في   إطار فكرة التضامن السلمي،   قد أسفر هذا
 المؤتمر عن إنشاء مؤسسة دائمة سميت بـ  ( مؤتمر العالم السلمي )  ل   تزال

قائمة حتى الن . 



  عقد  فهو الذي  التأم لتعزيز فكرة التضامن السلمي،  المؤتمر الثالث الذي أما
  وكان مؤتمر القدس بمثابة رد فعل على )11م،(1931  سنة  القدس في في

  يسمى حائط  فلسطين والمتعلق بما  اتخذته سلطات النتداب في القرار الذي
  وكان من أهم النتائج.  للمسجد القصى  هو الجدار الغربي المبكى الذي

  إنهاؤه الحرب بين المملكة العربية السعودية  أسفر عنها مؤتمر القدس، التي
 .م1934  سنة واليمن في

  وتله )،12م(1949  بباكستان سنة  كراتشي  رابع في وعقد مؤتمر إسلمي
  هذين  المدينة نفسها.  واقترح في  في )13م(1951  سنة مؤتمر آخر عقد في

 الجتماعي، حقول التجارة والتعليم والرفاه  المؤتمرين عدد من المشاريع في
  والمساعدة على تبادل  للتعليم،  إسلمي  بإنشاء صندوق دولي اقتراحمنها 

  كما أن.  والبحث الساتذة والطلب وتقديم المنح الدراسية للتعليم العالي
 المؤتم<رين خططا لقامة حلقات دراسية للدراسات السلمية لبحث الجوانب

 .المختلفة للسلم بروح علمية وموضوعية

 ثم تبلورت فكرة التضامن السلمي،   وسارت في   هذا التجاه،   حيث شهدت



 أواخر الربعينيات وأوائل الخمسينيات من القرن الماضي،   جهودا�   متجددة لجمع
 المسلمين في   نظام سياسي   واحد،   أو على القل ضمن منبر إسلمي   واحد .

 المتحدة، وبدأت الدول السلمية تعمل في   اجتماعات الجمعية العامة للمم 
 إطار وحدة وانسجام حول القضايا المختلفة .  في 

  الكتلة ( كانت مختلفة عن  ،) كتلة إسلمية ( يتحدثون عن وجود وبدأ الكثيرون
  توحيد جهود الدول  وساهمت قضيتان رئيستان في).  الكتلة الشرقية( و) الغربية

  الهتمام المشترك للدول :  أولهما  كانت  المنظمة الدولية، السلمية في
  إنشاء دولة :  ثانيتهما  وكانت  دول العالم السلمي، السلمية باستقلل باقي

  كما بدا أن.  قلب العالم السلمي إسرائيل مدعومة بالقوى العظمى في
  قد  بصورة عامة،  العالم السلمي  غير الحكومية في الجمعيات والمؤسسات

 عادت إلى النشاط مرة أخرى بعد الحصول على الستقلل من القوى
 .)14الستعمارية(

  السبعينيات من القرن  في وقام الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الل<Iه،
  إلى  داعيا�  عدد كبير من الدول السلمية،  بجولت تاريخية في الماضي،

 التضامن السلمي،   ولقيت دعوته تلك الترحيب والتأييد من جميع الدول التي 



 زارها وفي   مقدمتها المملكة المغربية.

 وكـان التنسيق والتشـاور بين الملكيـن الراحليـن الحسن الثاني   وفيصـل بن
 عبد العزيـز رحمهما الل<Iه،   في   هـذا الطار قويـا�   ومثمرا�،   مما وضع السس الولى

 للتضامن السلمي،   وفتح المجال أمام العمل السلمي   المشترك وتفعيل
الدبلوماسية السلمية .  



نشوء   العلقات الدولية 

  هيئة دولية عامة تهيئ سبل التعاون والتفاهم بينها لقد كان اشتراك الدول في
  فكرة قديمة ترجع إلى أوائل القرن  العالم، وتعمل على استتباب السلم في

  بوا فوضع  بيير دي  جالت هذه الفكرة بخاطر المشرIع الفرنسي<I. الرابع عشر
 وتله الكثيرون بعده..  بها م مشروعا�1305 سنة

  ولم تخرج الفكرة إلى حيز التنفيذ غير أن هذه المشروعات بقيت كما هي،
I>فقد لمست الدول.  بعد الحرب العالمية الولى  أوائل القرن الحالي  في إل  

  اكتوت بنار الحرب ضرورة إيجاد هيئة دولية عليا تشرف على الشؤون التي
  ظلت تمارس ما تقرر لها من  فكانت عصبة المم التي العامة للمجتمع الدولي،

اختصاصات وسلطات زهاء ربع قرن من الزمان .  

  وقف العتداءات ومنع  أداء رسالتها الولى وهي ولكنها لم توفق في
  فما انتهت هذه  فتصدIع بنيانها وعصفت بها الحرب العالمية الثانية، الحروب،

Iهيئة  شملها في الحرب حتى سارعت الجماعة الدولية إلى لم  



.)16 فتكونت هيئة المم المتحدة( جديدة،

.

 ونجد من بين أهداف عصبة المم   تنشيط التعاون الفكري   بين الشعوب .  وقد
 مهدت لذلك بعقد الكثير من المؤتمرات ذات الغراض العلمية والثقافية .  وكان

من اللجان التي   أنشأتها العصبة   لجنة التعاون الفكري .  

  هو أداة المم  الذي  والجتماعي، كما نجد ضمن وظائف المجلس القتصادي
  فصلتها  العمل لتحقيق مقاصدها القتصادية والجتماعية التي المتحدة في

  وتلك).  أمـور الثقافة والتعليم  في  تعزيز التعاون الدولي : ( من الميثاق 55 المادة
 نوفمبر سنة 4  الخطوة الولى نحو تأسيس اليونيسكو في هي

ة

 
  توطيد السلم والمن عن طريق تنمية  تهدف إلى المساهمة في  التي م1946

  يزداد الحترام  حتى  ميادين التربية والعلوم والثقافة، التعاون بين المم في
  ويشيع احترام سيادة القانون وحقوق  جميع بقاع الرض،  للعدالة في العالمي

 .النسان وحرياته الساس

 وتحقيقا�   لهذه الهداف تقوم اليونيسكو بخمس وظائف،   منها  :  



ــ   الحث على تعليم الشعوب ونشر الثقافة .  

ــ   تحقيق التقدير المتبادل بين القيم الثقافية للشرق   والغرب .  

 وجاء في   ديباجة ميثاق المم المتحدة بعد أربعة التزامات   وتعهدات أولية  : ( وفي 
  سبيل تحقيق هذه الغايات   اعتزمنا أن نأخذ أنفسنا بالتسامح،   وأن نعيش معا� 

 في   سلم وحسن جوار ).    



كيف بدأت؟دبلوماسية الحوار والسلم.. 

  وعلى لقد انطلقت الدعوة إلى حوار الحضارات من قلب العالم السلمي،
  الرئيس السابق للجمهورية السلمية لسان السيد محمد خاتمي

  وقد تبنت.  يرأس الدورة الثامنة لمؤتمر القمة السلمي  حينما كان اليرانية،
 الجمعية العامة للمم المتحدة الفكرة التي   طرحها رئيس منظمة المؤتمر

 السلمي،   فأصدرت قرارها بشأن   جعل سنة   1002   م   سنة المم المتحدة
للحوار بين الثقافات والحضارات . 

 وليس من المصادفات أن تنطلق فكرة الحوار بين الثقافات والحضارات من رئاسة
 مؤتمر القمة السلمي،   وأن تتبلور الفكرة وتنضج في   قرار دولي،   يدعو العالم

 إلى تعزيز قيم الحوار بين الثقافات والحضارات النسانية،   للتغلب على المشاكل
التي   تعترض مسيرة النسان المعاصر نحو الستقرار والمن والسلم والوئام .  

 وكان من الطبيعي   جدا�   أن   يتجاوب العالم السلمي   تجاوبا�   كامل�   مع قرار
 الجمعية العامة للمم المتحدة،   وأن   يتبنى المؤتمر السلمي   لوزراء الخارجية



 في   دورته الخامسة والعشرين،   هذا القرار،   ويعهد إلى المنظمة السلمية
 للتربية والعلوم والثقافة ــ إيسيسكو ــ بالقيام بعدد من النشطة على الصعيد
 القليمي   والدولي،   لنشر ثقافة الحوار،   ولتعميق مفاهيمه،   ولبلورته في   مواقف

 وإجراءات وخطوات عملية ليصبح الحوار طابعا�   من طوابع العصر،   وذلك ترسيخا� 
 لمفهوم الدبلوماسية الثقافية من منظور إسلمي .  

 2001 عشر من سبتمبر سنة  الرغم من أن رياح العالم بعد الحادي وعلى
  وزجت بالمجتمع  اتجاهات بعيدة عن الحوار،  في  جرت عاصفة مزمجرة�  م، 

 فكرة الحوار بسبب نشوء أزمة   زعزعت الثقة في مسارات ملتوية،  في الدولي
ات النسانية.دولية و�جد من    ينفخ فيها لتتفاقم ولتهدد استقرار المجتمع

 إطار الدبلوماسيةفي  فإن اليسيسكو قامت بالدور  على الرغم من ذلك كله،و
 الثقافية للعالم السلمي   بتفويض من المؤتمر السلمي   لوزراء الخارجية .

 خطة عمل وشرعت اليسيسكو في   التحرك المدروس في   هذا التجاه،   وفق 
 ،   لنشر قيم الحوار والتعايش باعتبارهما المدخل الوحيد إلى استتبابمدروسة

  في مؤتمرات وندوات دوليةالمن والسلم في   العالم،   فعقدت أكثر من عشرة 
  عديد من العواصم العربية السلمية والغربية،   حول قضايا الحوار بين الثقافات



 والحضارات،   وشاركت وساهمت في   عقد العشرات من المؤتمرات والندوات
 متغير ،الخرى،   منها  الندوة الدولية حول الحوار بين الحضارات في   عالم 

  الدولي   للتربية والثقافة حول تحالف الحضارات ،   والندوة العلمية حول و الملتقى
 جامعة القرويين وحوار الديان والحضارات.  

 وقد شارك في   هذه المؤتمرات والندوات الدولية نخبة من المفكرين والباحثين
 والكاديميين والعلميين،   من العالم العربي   السلمي   ومن أوروبا والوليات

المتحدة المريكية وغيرهما .  

 أصدرتوتوثيقا�   للدبيات والوثائق الخاصة بالحوار بين الحضارات والثقافات،   
 الكتاباليسيسكو،   بالتعاون مع المانة العامة لمنظمة المؤتمر السلمي،  ( 

 )  بثلث لغات وفي   طبعتين .  كماالبيض حول الحوار بين الثقافات والحضارات 
أصدرت اليسيسكو مجموعة من الدراسات والكتب حول القضايا ذاتها .  

  برنامجا�   موسعا�   حول الحوار بينوأدرجت ضمن خطتين ثلثيتين متعاقبتين،  
 ،   تتفرع عنهمابرنامجا�   آخر حول ثقافة العدل والسلم،   والثقافات والحضارات

مجموعة من النشطة .  



  اعتمده   على ميثاقها     تعديل� أدخلت اليسيسكو  ومن أجل ترسيخ ثقافة الحوار،
  : هو  أضيف بموجبه هدف جديد إلى أهداف المنظمة، المؤتمر العام التاسع،

  والعمل على نشر قيم ثقافةوالدين تشجيع الحوار بين الثقافات والحضارات (
 الحضاري للمنظور   وفقا� العدل والسلم ومبادئ الحرية وحقوق النسان،

 .)17() السلمي

  وعيIنت أربع ،برنامج سفراء الحوار بين الحضاراتكما وضعت اليسيسكو 
  كأول مجموعة من شخصيات سامية من ماليزيا والردن والسنغال وأذربيجان،

  وسينضم إلى هذه الشخصيات عدد آخر من السفراء خلل العام. السفراء
 . إن شاء الل<Iه  ،) م 2008 :  الحالي (القادم



اليسيسكو تخدم الدبلوماسية السلمية 

 العمل الذي   نهضت به اليسيسكو وتواصل النهوض به في   هذا الطار،   هو من
 صميم وظائف الدبلوماسية السلمية الثقافية من أجل خدمة قضايا الحوار

ونشر ثقافة العدل والسلم .  

 وهو عمل مستمر   يتعزIز ويتطور ويتوسIع مداه،   من خلل عقد سلسلة من
 المؤتمرات السلمية المتخصصة،   منها:  المؤتمر السلمي   لوزراء الثقافة، 

 والمؤتمر السلمي   لوزراء العلم.

 وهذان المؤتمران   يخدمان أهداف الدبلوماسية السلمية،   كما   يخدم المؤتمر
 السلمي   لوزراء الخارجية قضايا المن والسلم،   ليس في   العالم السلمي 

  فحسب،   بل في   جميع مناطق العالم .  وتأتي   في   مقدمة هذه القضايا جميعا�، 
  القضية الفلسطينية التي   من أجلها تأسست منظمة المؤتمر السلمي، 
  والتي   يمكن القول إنها المحور�   الرئيس�   للدبلوماسية السلمية في   جميع

مجالتها وعلى مختلف مستوياتها . 



 ولعلI   من المناسب أن أشير هنا إلى أنه ل   يوجد فرق بين    ( الدبلوماسية
العربية )    وبين  ( الدبلوماسية السلمية )    في   مجال خدمة قضايا المن والسلم . 

  وعلى سبيل المثال،   أذكر أن  ( الخطة العربية للسلم )  التي   تتبنIاها جامعة
 الدول العربية،   هي   الخطة ذاتها التي   تتبنIاها منظمة المؤتمر السلمي،   وأن

 القرارات التي   تصدر عن مؤتمرات القمة العربية بخصوص القضية الفلسطينية،   ل
تختلف في   شيء عن القرارات التي   تصدر عن مؤتمرات القمة السلمية .

  ولذلك   يصح أن نقول  ( الدبلوماسية العربية السلمية ).  وفي   جميع الحوال،   فإن
 الدبلوماسية السلمية تلتزم قواعد<   القانون الدولي،   ول تحيد عن الشرعية

 الدولية في   مواقفها وقراراتها .  ولذلك فإن الربط بين تعزيز الحوار بين الحضارات
 والثقافات،   وبين العمل على استتباب المن والسلم،   هو وجه من وجوه التزام

 الدبلوماسية السلمية بالقانون الدولي،   من جهة،   والوفاء للقيم الخلقية
الكونية وللمبادئ النسانية،   من جهة ثانية .  

 وإذا كانت الدبلوماسية تعبيرا�   عن الرادة السياسية للدول،   فإنها أيضا�   تعكس



 ميزان القوة القتصادية والصناعية والعلمية والتقانية التي   تمتلكها هذه الدول .
  ولذلك فإن ثقل الدبلوماسية السلمية،   والدبلوماسية العربية أيضا�،   يأتي   من
 مستوى القدرات والمكانات والموارد التي   تتوافر لدول العالم السلمي،   ومن

المكانة التي   تتبوأها بين دول العالم .  

  أن القدرات  هذا المقام،  الموضوعية والواقعية تقتضيان منا أن نؤكد في
  يتبوأها العالم  والمكانة التي  تمتلكها دول منظمة المؤتمر السلمي، التي

  توفران للدبلوماسية السلمية  ضمن المجموعات الدولية، السلمي
Uمن  لدعم جهود المجتمع الدولي ،   كثيرة للتحرك على أكثر من صعيد     فرصا  

  ولخدمة المن أجل تعزيز قيم الحوار بين الثقافات والتحالف بين الحضارات،
والسلم في   العالم .  

  طرف مشارك  أن العالم السلمي  هذا السياق،  يجدر ذكره في وممIا
  أنشئت بقرار من  التي  المجموعة رفيعة المستوى لتحالف الحضارات  ، في

  فإنها تضم شخصيات  فإضافة إلى تركيا، المين العام السابق للمم المتحدة،
  الجتماعات  وتشارك اليسيسكو في. من المغرب وقطر وإيران وأندونيسيا

 .)19 تعقدها هذه المجموعة( التي



العالم   السلمي   كتلة حضارية 

 وهذا مجال جديد للدبلوماسية السلمية في   إطارها الثقافي   والحضاري 
  النساني،   يفتح آفاقا�   واسعة أمام العالم السلمي   لتقديم رؤيته الحضارية إلى

العالم أجمع،   وللمساهمة في   تعزيز القيم الحضارية الثقافية السامية . 

 إن<I   العالم السلمي   كتلة حضارية   تسعى من أجل الحوار والسلم .  وهما
 هدفان   يندمجان في   هدف استراتيجي   واحد،   باعتبار أن السلم لن   يأتي   إل من

 خلل تعزيز الحوار بين المم والشعوب،   على جميع المستويات،   السياسية، 
  والقتصادية،   والثقافية،   والحضارية...   حوار بن<Iاء،   مثمر،   حوار حضاري   في   عمقه

 وجوهره،   حوار إنساني   يستهدف الرتقاء بالحياة النسانية،   من أجل بناء
السلم النساني   الشامل القائم على قواعد العدل والحق والفضيلة . 

  ولذلك فـإن الدبلوماسية السلمية تعمل في   هذا الطار الرحب،   وتسير في 
  هذا التجاه القويم،   تحمي   المصالح العليا للمة السلمية،   وتدعم جهود

المجتمع الدولي   من أجل الحوار والسلم .  



Iعن  صدر حديثا�  الكتاب الذي  هذا السياق إلى ما ورد في  أن أشير في وأود  
 . الماضي ..  السلم : " بعنوان  القاهرة باللغة النجليزية، الجامعة المريكية في

  ــ للمفكر ISLAM, PAST, PRESENT, FUTURE"  والمستقبل ..  الحاضر. 
  هانز كونج (السويسري

 

Hans Kung (يقول.  مؤسسة الخلق العالمية  راعي  
 :المؤلف

 « لقد أضحت الخيارات واضحة :  تناحر بين الديان،   وصراع بين الحضارات،   وحرب
 بين المم،   أو  :  حوار بين الثقافات وسلم بين الديان سعيا�   نحو سلم بين

الشعوب ». 

  المدمIر المحدق بالنسانية بأن  يجدر بنا أن نواجه الخطر<  أل :  يتساء ل الكاتب  ثم
 السلم، بدل الحوار مع   جسور<  وأن نبني  بعد حجر، نهدم جدران التعصب حجرا�

 .)20() ؟  من عوائق الكراهية وال?نتقام والعداء ن نقيم مزيدا�من أ

ذلكم هو السؤال الذي   تتحرك الدبلوماسية السلمية في   إطاره .  



  خلفتها المحاضرة  تابعت الصداء التي  كتاب، أثناء إعداد هذا العرض للنشر في
  الدراسات الجيوسياسية  مدير مرصد  ألقاها الدكتور شارل سان برو، التي
  أكتوبر 20  يوم  مركز المارات للدراسات والبحوث الستراتيجية،  في  باريس، في

 

 
  أثارت انتباه جمهور الباحثين والدارسين المهتمين بقضايا الحوار  والتي  ، م2008

  هذه المحاضرة ما كنا نتطلع إلى  فقد جاء في.  والغرب بين العالم السلمي
 : حيث قال سماعه من المفكرين الغربيين منذ زمن بعيد،

 المتطرفة،« إن من الخطأ ربط السلم بالنزعة المحافظة الصارمة أو القلية 
  أبعد ما   يكون عن تشجيع التطرف أو الرهاب،   وسلفية السلم النقيةفالسلم

 هي   الصوت العاقل الذي   يسعى إلى التوفيق بين العقيدة والحترام من خلل
 الجتهاد،   الذي   يعني   بذل الجهد لدراك حكم شرعي .  والجتهاد هو طريق

 المستقبل بالنسبة للسلم،   وأن سلفية السلم النقية أفضل رد على
 مشكلة المتطرفين السلميين الطائفيين وعلى نزعة التغريب التي   يمكن أن

تؤدي   إلى إلغاء الهوية السلمية ».  



  الجتهاد هو طريق المستقبل  إن<I ( يثير الهتمام أكثر قول المحاضر هنا وممIا
  والدللت الجديرة  على العديد من المعاني  ينطوي  وهو قول�  ،)بالنسبة للسلم
  وكان  هذا السياق،  فقد أحسن المحاضر التعبير في. بالتأمل والتعمIق

  الجتهاد فريضة دينية وضرورة حياتية لن<I بعيد؛   قوله هذا إلى حدI  في مصيبا�
للتعامل مع المتغيIرات ولبناء المستقبل المزدهر .  

  العلقات  المنصف المكانة المحورية للسلم في وأوضح المحاضر الفرنسي
  حيث قال إن هناك أكثر من مليار ونصف مليار مسلم الدولية المعاصرة،

%20  نحو  يوازي  بما  العالم، في

%

  فإن  وفضل عن ذلك،  من سكان الكرة الرضية، 
  يجعل من السلم  وهو ما الدول السلمية تعد المصدر الهم لنتاج النفط،

 . العالم  في  مؤثرا� فاعل�

 وأضاف   المحاضر المفكر البارز قائل� : « إن<I   صورة   السلم في   الغرب مشوهة
 للغاية،   وأن هناك مخاوف كثيرة   غير مبررة من السلم،   مستوحاة من فهم

مغلوط لطبيعة الدين السلمي ».  

 وأضاف   يقول في   وضوح وشفافية وتأكيد قويI  : « إن<I   الغرب ل   يميIز بين السلم



 كدين وحضارة وبين ما   يطلق عليها  ( السلموية )  التي   هي   نتاج لفكر متطرف
وليست من أصل الدين في   شيء »  . 

  مؤكدا�   أن الجماعات الغربية المتحالفة مع الصهيونية هي   التي   عملت بخبث
 على تشكيل هذه الصورة .  وأوضح أن من الخطأ الجسيم ربط السلم بالرهاب، 

  إذ أن السلم ـ كما قال المفكر الفرنسي   ـ هو دين التسامح،   وهو دين مكمل
للديانات السابقة .  

  الغرب ناجم عن حالة من عدم الفهم  إن هذا الربط الحاصل في : «وأضاف قائل�
  وليس  لصوله الحقيقية،  يحول دون إدراك السلم وفقا�  الذي والكسل الفكري

) 21(». غير صحيحة  يتم فهمه بطريقة  الكثير منها من خلل كتابات بعينها،

  وما ذهب إليه المحاضر بخصوص نظرة الغرب إلى السلم،   يعكس الرؤية
 المفكر العاقل التي   من الغرب لهذا صوت الالسليمة إلى المور .  ولشك أن هذا 

  يدعونا إلى مزيد من ال?نفتاح على العصر،   لكسب المزيد من النصار    المؤيدين
كليا�   أو جزئيا�،   للمبادئ الرئيس<ة التي   تقوم عليها الدبلوماسية السلمية .  



 فمن شأن هذا الموقف المنصف من هذا المفكر الفرنسي   البارز،   أن   يعزIز
 جهودنا في   الساحة الدولية باعتبار أن التحرك على المستوى الفكري   والثقافي 

  هو في   حدI   ذاته من صميم   الدبلوماسية الموازية أو الدبلوماسية الشعبية، 
  التي   نحن في   أشدI   الحاجة إلى تطويرها ودعمها وتوسيع دوائرها،   لتعزيز الدور

الذي   تنهض به الدبلوماسية السلمية في   هذا العصر وفي   كلI   عصر .    


