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 השלום במזרח התיכון זקוקה בדחיפות למימד דתי-עשיית
 

 ירושלים, בוביץוהרב שמואל יעק

 
;   פוליטי ת או  אפילו א תנית  בלבד -תיכוני  בן  מאת ה שנים  אינה גיאו -הרצאת סיפור תולדות  הסכסוך המזרח

,   ערבי אווהב ין  היהוד י , במהו תו, כאן א ין  המאבק. היסטורי מוב הק-היא כרוכה גם במימד אידיא ולוגי ועל

ב ין  , חי לוניותוה אלא דווקא   בין  הדת  –איסלאם  ו הב ין  הי הדות  , כפי שרוצים  ג ורמים שולי ים  לשכנע אותנו

שהרי  לא היהדות   ). מתירנותה, כלומר" (מוסריתהיחסי ות "והלוהי -בין  המוסר הא, אגנוסטיותוההאמונה 

נוצרית  - עם התפיסה  הני אומסוגלים להשלים או עם ה חילוניות המוחלטת או,   במלואם,ולא האיסלאם

 .לבבות  בצ וותאהכאילו הדת וה חילוניות יכולות לדור באותם 
 

עצם . עשיית  שלום ח ילונית בלבד  אינה עולה יפ ה במזרח התי כון,   המר מוכיחן ניסיוהו כפי ש, בהתאם לכך

שוג   אשר בו יה יו  הגבולות בין   העמים מטוש טשים וה שאי פה לשג,"מזרח תיכון חדש"של , למשל,  התפיסה

ניסיונות  . סלאמיות אותנטיותיעומדת בסתירה לרגישויות יהודיו ת  וא, כלכלי תהיה  מולכת על הכל

,   ערבי ם , ידי  יהו דים- אפילו  הם   מוגשים במשו תף על– הסכמים  המושת תי ם על  תפיסות  מעין  אלה  הנחיתל

יון שהם   כ,  משמשים א ך ורק להחרפת הסכסוך–האומות המאוחדות והאיחוד האירופי , ארצות הברית

 . מתעלמים ממרכיביו הדתי י ם העמוקים 
 

חילוניים כשותפ י ם לשלום ובה תייחסות אל  אנשי דת " מתונים"כל עוד יתמידו הכוחות השולטים בטיפוח  

דחופה בי ותר היא   , כן-על. ימשי ך ה שלום לחמוק מן האזור, כאל האויב שלא ניתן לעבוד אתו" נוקשים"

  ותתמודד נחים שלהםתחשוב  במ ו, תדבר  אליהם בשפ ת ם,  יים הגורמים הדתל גם א פנהיוזמת שלום  שת

תכנון נרחב ושיטת י  , נחוצים  חזונות חדשים מן ה יסוד, לש ם  כך. עם חששותי ה ם ועם רגישו יותיה ם

 . ופעילות חיובי ת ונחושה

 
אולם  עלינו לעשות כן   בהקשר   . אלימותהגנות בשלום   והשבח לדרוש ב ,  כמובן, עלינו,  כמנהיגים דתי ים

עלינו לדאוג לכך שהא מונה והדת  י חזירו לעצמם את  העליונות המוסרית  . א   הרבה יו תר מ כךמקיף שהו

.  בעולם המגמד בהתמדה את  שיעור קומתו  של האדם וה מידרדר לקראת תוהו  ובהו   מוסרי וריקבון  רוחני

 השימו ש בכוח בשם  הדת מחלל שם שמי ם   .בנסיבות של  היום אפ שר להשיג תכלית   זו רק בדרכי נועם

 .ל-ק אנשים מהא ומרחי
 

הב ה נצא בקריאה לכל הממשלות והסוכנויות הב ינלאומיות העוסקות בדבר  להכיר , כצעד חשוב ראשון

תיכוני ולשלב בכל הרמות של מאמציהם  -ולהוקיר לאישורם את המ ימדים הדתי י ם של הסכסוך המזרח

ס טורי הגדול של  הבה  נתמודד בעצמנו באתגר ההי,  כן-כמו . להשכנת שלום מרכיבי ם ד תיי ם מוב הקי ם

-עשויה סוף, בסייעת א דשמיא, אשר היא  לבדה, הנעת גלגליה של יוזמת  שלום בעלת אור יינטציה דתי ת 
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הישג  מעין זה  יה י ה אף . פוסקת וסבל ם של כל עמי האזור-סוף להביא להקלה משפיכו ת הדמים  הב לתי

 .ה המוכתם  ש ל הדתה בעולם  ושיקו ם כבוד"בעל משמעות שאין לשערה  בתהליך  של ק ידוש שמו של  הקב
 

-שהרי  א ין  השלום מצ ב אנושי ',  כך שנהיה  ראויים  לו בע יני ה-ידי -את  השלום  י ש להשיג על , בסופו של דבר 

נוכל לצפות להתממשו ת ן   , אם נעמוד בכך. אבל עלינו לעשות את המו טל עלינו.  טבעי כי אם  מתת שמי ם

 .אמן.   של ום גם עלינו שהעושה  ש לום במרומיו  הוא יעשה–של תחינותינו  הנרגשות ביו תר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. מרוקו, באיפרן, הודעה לכנס העולמי הראשון של אימאמים ורבנים למען השלוםכ, 2004עמדה קצר זה נכתב במאי -נייר* 

 .תחת חסותו של מלך מרוקו,  מצרפתHommes de Paroleידי קרן -אורגן עלהכנס 


