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 حتوالت مفصلية حنو بلورة نظام دولي جديد

 ( أي قطبية تصلح هلذا النظام..؟ )

 42احللقة 

 الدكتور أبو احلكماألستاذ 

                    

 : املقدمة

 ( على اهلويةة القوميةة   الدينية يديولوجيا )خل الدين يف السياسة.. وتقديم األتد  -

: 

 ؟: ، ماذا يعين برنامج املساعدات اخلارجية األمريكي اجلديد  -

 : حتماالت، األهداف واال إستعراض العضالت يف السياسة .. إختبار القوة  -

 

 : الدين يف السياسةتدخل   -أ -1
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أمريكةي للعةراق قةد حمةتممم      - لةو حتال  األجغ األمن أو القوة، الذي أوجده االإن فرا 

، احلقيقية ومقوماتها القائمة على سلطة الشعب يف احلكم  ( السياسة اختفاء أسس )

هةا يف  ءختفااسةتقال  الةو.ين .. حمةتممم    واالوالفصل بني السةلطات وتكةريس السةيادة    

..  لتوغل املذهبية العقيدية يف السياسة مللء هذا الفراغ ًاالفوضى، وفسح اجملا  واسع

سةتال   ا( يف السياسةة مةن أجةل قيادتهةا و     املةذهب  – الةدين  ومن هنا نشة  إقاةام )  

 . وظيفتها املعروفة

( يف السياسةة أم أنة     خملميمتدم ، يتوجب معرفة هل أن الدين ) ومن هذا اجلانب ايضا

، فكية    وإذا كان لكل من الةدين والسياسةة وظيفتة  اخلا ةة    ، ( فيها ؟  يتداخلم )

 ؟ حيصل التدخل وكي  حيصل التداخل

 ، أي يف أعقا  التدخل السوفياتي يف أفغانسةتان  ، ومنذ بضعة عقود  رارملاذا اإل  -

أن يتةدخل الةدين يف   ، مبعنةى   يف عةا  السياسةة   ًاملموسة  ًان ، على أن يكون للدين ش

وما املقصود ، ؟  السياسة ويقود مفا لها املهمة ويدير عالقاتها كلما تطلب األمر ذلك

وملاذا الغمةوض الةذي حية      ،؟  يف وضع مفهوم الدين ومفهوم السياسة يف إ.ار واحد

 –ألهةداف سياسةية    ًا( مرسةوم  تةداخالً  ( أم ) تةدخالً  العالقة فيما إذا كان األمةر ) 
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بني التةدخل   ًام.. والفرق واضح متا ت نتائجها بعد بضعة عقود، تكشف سرتاتيجيةا

، قةد حيتةاا األمةر إع بعةت التوضةيح لفةك التشةابك املتعمةد يف غمةوض           والتداخل

 . العالقة بني الدين والسياسة

( الدين بصةورة   تداخل ، وليس ) الدين يف السياسة ( تدخل جتاه املتعمد هو )اال  -

هةةوم الةةدين وكةةذا السياسةةة واضةةاان وال حاجةةة غةةم مباشةةرة يف السياسةةة .. ألن مف

( أي  وظيفةة  حية  حتةدد )   - ليس ذلك يف مفهةوم الفقة    - للتفسم أكثر مما جيب

.. فهةو ال   ةظيفة روحية إ الحية إرشادية سةامي .. فللدين و منهما .بيعة وجودها

يصدر قرارات سياسية دنيويةة .. فيمةا تصةدرها السياسةة لتصةري  شةدون الدولةة        

تها املدنية املخولة من لدن الشعب  ةاحب السةلطة احلقيقيةة يف لويةل     بكامل وظيف

.. وللةدين أيضةا وظيفةة     السلطة السياسية وألغراض العالقات السياسةية بةني الةدو    

روحية تشريعية تالمس حاجات اجملتمع ومةداخل ومفا ةل العالقةات بةني أفةراده      

واألنصةاف وخا ةة   لتسوية نزاعات أو خالفات تضفي عليهةا مفهةوم احلةا والعةد      

، مكفولةةة  تضةةعها الدولةةة يف قاعةةدة القةةوانني التشةةريعية ،  ( حلقةةوقا موضةةوعة )
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 ، كلما دعت احلاجة إليهةا  ، وتقوم أجهزتها التنفيذية ب حكامها بالتطبيا بدستور

. 

ال تغيب تشريعات الدين من قوانني الدولة .. ولكن الةدين ال يصةنع القةوانني وال      -

، ألن  ( يف السياسةةة التةةدخل تطبيقهةةا .. هنةةا ينشةة  )يتاةةو  إع سةةلطة تنفيذيةةة ل

رشةاد والتبصةم والتنةوير فهةو مةن      تطبيا منوط بوظيفةة سياسةية أمةا اإل   التنفيذ وال

 . وظيفة الدين

 

 : أشكا  ظهور التداخل بني رجل الدين ورجل السياسة

، فهةو بهةذا العمةل يضةفي علةى       حني ميارس رجل الدين السياسة يف هذا العصر  -

لدينية وظيفة أخرى هي السياسة .. وملا كانت الوظيفتني ال تستقيمان حتت وظيفت  ا

قدسية النص الديين وإشةكالية القةرار   ، ألسبا  عديدة تقع يف مقدمتها  سق  واحد

رشةادية التنويريةة   رجل الدين إع وظيفت  الروحية اإل.. ف ن مس لة إرجاع  السياسي

 ، هي مس لة يف غاية األهميةة  السياسةالتبصمية وترك الوظيفة السياسية لرجاالت 

 ، .املا عاشها الغر  وللص من تلك اجلدلية اليت يتداخل فيها الديين يف السياسي
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ختزا  الةدين يف بعةده الروحةي عةن قواعةد العمةل السياسةية املدسسةاتية ..         ا.. وإن 

، ال تشةكل أي إسةقا.ات عنةد     وعملية الفصل بعدم التداخل بةني الةديين والسياسةي   

.ي بفصل الدين عن السياسةة .. وال مفاضةلة يف هةذا الطةر  بةني ديةن وديةن يف        التعا

تمةايز القيمةي..   المس لة التداخل ال يف املعطى الواقعي وال يف التارخيي وال يف مسة لة  

سالم على أساس ديين وليس مذهيب وال عالقة ل  بالنسةب واحلسةب   فالتفاضل يف اإل

.. فتةةدخل الةةدين يف السياسةةة   ( لسياسةةةا ( و ) الةةدين هةةي  ) ًافاملوضةةوعة حصةةر.. 

، ويشةل السياسةة ويعرقلةها يف تصةري  شةدون الثنائيةات يف        يدذي الةدين ويلوهة   

، لةيس   .. فالدين   ينِب دولة قوميةة بةاملعنى احلةدي     العالقات واملتعددة األ.راف

ذلك يف إ.ار الثنائيات إمنا يف اجململ العةام الكةائن بةني الةدو  عامةة ويف اجملتمةع       

جتمةاعي ويشةارك   لدين ميكن أن يدسس يف التعامل اال.. فا دولي والعالقات الدوليةال

، ويةدخل التشةريع القةانوني يف تصةري       عةن السياسةة   رشاد والتوعية بعيةداً يف اإل

كما حيصل يف أندونيسيا اليت جتةاوتت مرحلةة العةا  الثالة  إع     شدون اجملتمع ، 

اا فيمةا هةي تعتمةد علةى التشةريع      نتة لرابةع مةن حية  التطةور والتقةدم واال     العا  ا
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، ال أن جتعل املدسسة الدينية من نفسها مدسسةة سياسةية    ًاأساسي ًااعتمادسالمي اإل

 ، حي  يتداخل الديين يف السياسي . تتوع دفة احلكم

،   ية ت  بةنظم تشةريعية     ، وهةو كةذلك   ذا كةان الةدين املسةياي ديةن روحةي     إف  -

 هو دين روحي ل  تنظيم تشريعي للمجتمةع  سالمي احلني الدين اإل ، ف ن للمجتمع

ري دون ( القةانوني والدسةتو   التشةريع  ، إذ يظل يف نطاق ) .. وال غبار على ذلك أبًدا

عيبهةةا وتناقضةةاتها وتراجعاتهةةا وكبواتهةةا وتدليسةةها حشةةره يف إ.ةةار السياسةةة وأال

ومن الصعب تصور أن تكةون نصةوا الةدين    ..  ومساوماتها وفضاعات بعت قراراتها

، يف خضةم هةذا الكةم اهلائةل مةن سةياقات السياسةة         جتهاد فيهاا، اليت ال  ةاملقدس

 .!! ، اليت تعين بإدارة وتصري  شدون الدولة اخلارجية وأساليبها امللتوية

دعونةا  ( ..  املةذهب  ، فما بالنةا علةى مسةتوى )    ( العام الدين هذا على مستوى )  -

 : سبيل املثا  ال احلصر نرى األمور من تاوية الطائفية حني تتدخل يف السياسة على

 . ال تقبل الطائفية إال منطا واحد وحتار  املنطا اآلخر  -1

 ال تقدم الطائفية حلواًل إمنا تفرخ مشكالت يعاني منها اجلميع .  -2
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 ال لدم الطائفية اجملتمع املوحد اآلمن املستقر إمنا تسعى إع متزيقة  وتةدممه    -3

. 

 كلة للجميع .ال تصبح الطائفية حاًل بل مش  -4

 . الطائفية تتفرد وال تتعايش أو تدعوا إع العيش املشرتك بسالم  -5

، وليس دافًعةا   قتتا  وسفك الدماءرك لغرائز التفرقة والتناحر واالالطائفية حم  -6

 . ًاالناس مجيعياة وبنائها مبا يرضي حلب احل

 . الو.نيةمصلاة الطائفية يف ذاتها املتفردة وليست يف الذات اجلمعية   -7

، فهةي بهةذا    ، بل تعمل على متزيق  الطائفية تضخم نفسها على حسا  الدين  -8

، بةل تعمةل    نسانية اليت حتملها رسالة للعةاملني تدمن جبوهر الدين وال بالقيم اإل ال

 . نسان من إنسانيت  وقيم  ليتاو  إع كائن فاسد وقاتلعلى جتريد اإل

وتقسم اجملتمةع   ًاوهروة وجور ًااملستفيدين غنوتغين   ًاتزيد الطائفية الناس فقر  -9

 . جتماعياجي  يف األمن والغذاء والسلم االوال تسع  فقراءه وحمت

،  ، ألنها تشعر فةوق الةدين وفةوق القوميةة     ال تدمن الطائفية ب ي هوية قومية -10

 . ويتغو  فيها التطرف والتعصب والغلو على حسا  اجملتمع
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، إمنا تتبنى سياسات ما وراء احلةدود   ال تصلح العبادال تبين الطائفية البالد و -11

 ال متت للو.نية بصلة . 

 . الطائفية سال  بيد األجنيب وليس أداة بيد الو.نية للبناء والتطور -12

، وال  رهةا  وسةيلة للو ةو  إع غاياتهةا غةم املشةروعة      والطائفية تستثمر اإل -13

 . جتماعيالنزعة الطائفية لتكريس السلم االتستجيب لغم 

هذا هو واقع الطائفية من أي .رف كان يف اجملتمع إذا مارسةت دورهةا وتةدخلت يف    

 – لةو سةتعمار األج اقةع احلةا  يف العةراق حةني تةدخل اال     .. وكمةا نةرى و   السياسة

ب العراقةي   م مسةارات األحةداب بطريقةة تفكيةك الشةع     ، حموَّ يرانياإل – األمريكي

 .!!ة ب داة الطائفية املقيت

، بةل وضةع الةدين يف نصةاب       ليس ما تقدم ي تي مةن بةا  إقصةاء الةدين عةن الدولةة      

، علةى   ، كمةا أسةلفنا   دون أن يتمدد ليقود السياسةة ،  التشريعي والقانوني الصايح

( يف مظهرها العةام   دينية مذهبية يرانية ).. فالدولة اإل وفا مفهوم الدولة احلديثة

سةرتاتيجيتها  ااسةة دولةة هلةا    ، متةارس سي  ( يف جوهرها اخلةاا  قومية ولكنها )

الوقةت ذاتة  علةى    ، وتعمل يف  ( مذهبية - دينية .. فهي تظهر بنزعة ) وتكتيكها
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فما هي املساة الدينية يف و و  إيران عرب العراق   -سرتاتيجية حتقيا أهدافها اال

 ، ؟ ، مةثال  نشاء قواعد عسكرية هناكع حافات البار األبيت املتوسط إلإع سوريا إ

.. املةةذهب هنةةا حتةةو  إع أداة  لةةة وليسةةت أهةةداف ديةةن أو مةةذهبهةةذه أهةةداف دو

 . سرتاتيجية القومية الفارسية لال

 ( من شتات القوميات يف العا  تسعى إع بنةاء )  دولة ( فهي ) إسرائيل وكذا األمر )

، الةدين ديةن روحةي يةاوي      ، وال مجهوريةة  ( .. فالدين ليس دولة دولة يهودية

يةةران تسةةمية نفسةةها ، كمةةا حيلةةو إل أو رئاسةةيلةةيس لةة  إ.ةةار ملكةةي أو مجهةةوري 

أن اهلل ال  اال تعتةدو  سةالم يقةو  )  ، اإل سالم براء منها، واإل سالميةباجلمهورية اإل

 .!! سالمي يدعو إع السالم والعد  والرمحة بني البشر، الدين اإل ( حيب املعتدين

ات الدولة بكيانها وهياكلها ومقومات وجودها حتتضن كل مكونات شعبها من قومية 

 ، أمةا املطلقةات يف )   ، والةدين هلل والةو.ن للجميةع    واديان و.وائ  وتراب حضةاري 

، بينما حتت خيمة الدولة تنضةوي كةل األديةان والقوميةات      ( فهي إقصائية املذهب

.. فالتشةةدد الةةديين   واملةةذاهب يسةةودها دسةةتور الدولةةة وقوانينهةةا دون تفريةةا     

 الةديين  .. أما التطرف ) م وحدهسالاالت موجودة يف كل األديان ال اإلجتماعي حواال
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إال بعةد يةيء    ًاسالمية أبدأمر خمتل    تعرف  اجملتمعات اإل( فهو  السياسي –

( مةن   شيعي وسةين  ، الذي شجع على التطرف املذهيب ) 1979مخيين للسلطة عام 

أجل استخدام القوة للو و  إع احلكم والتمدد إع ما وراء احلةدود يف  ةيغة جيةو     

، تتشكل من خلةيط مليشةيات    ية تكون بدياًل عن اجليو  الو.نيةليشياوية إرهابيم

فغانية وباكستاني وإيرانية ، وبالتالي فهو تطرف إرهابي يهةدد  أعراقية ولبنانية و

 .!! مشروع الدولة الو.نية والقومية

 

 : ( على اهلوية القومية املذهبية – يديولوجيا الدينيةاأل تقديم )  -  -2

سالمي ، والدين اإل ، هي  الثابت الوجودي بالضرورة قومينتماء االقومية هي هوية 

ة بةني القوميةة العربيةة والةدين     ،  متالتمة وجودية كائن احلني  رو  هذه اهلوية

الدينية وهةي يف نهجهةا احلركةي     - نفصاهلا .. األيديولوجيااسالمي ال جدا  يف اإل

ة ( يف السياسة  ملمكةن ا بني ) ًابارت ًايواج  تناقض الذي يسيس النهج يف واقع السياسة

نها يف تنظمها تقفز على حقةائا  أأرض الواقع .. كما وبني املستايل يف التطبيا على 

 ( الةذي يقفةز أو يتجاهةل )    األممةي  : مبعنةى الةنهج )   الواقع بالعةام علةى اخلةاا   
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، ألنهةا أسةاس اهلويةة     ( الذي هو مرحلة من الصعب جتاوتها أو جتاهلةها  القومي

( وهةي   الشيوعية .. فاأليديولوجيا ) نظام الدولة احلديثةالقومية اليت ت سس أركان 

بسةبب كونهةا جتةاوتت     ًاوعملية  ًاات األبعاد األممية قد فشلت نظرية ليست دين ، ذ

 . ( كمرحلة أساسية ملسمة البناء والتطور القومية مفهوم )

 ( الةيت تشةيعها إيةران تعمةل علةى جتةاوت )       املذهبية – يديولوجيااأل والراهن أن )

( كهويةة   القوميةة العربيةة   ، كمةا تعمةل علةى جتةاوت )     سالمي احلني ( اإل الدين

 يديولوجيا الدينية املسيسةة .. والفشل يعم األ ، من أجل إلغائها وجود األمة العربية

 ، اليت تتجاهل حقيقة الوجةود القةومي واهميتة  يف إرسةاء دعةائم الةنظم السياسةية       

دود الدينية والقومية لت سةيس  يرانية جتاوتت كل احلاملدنية .. فالدولة املذهبية اإل

ية دمويةة  قليميةة .. وهةي جتربةة قسةر    ج مةذهيب فارسةي يف خةارا حةدودها اإل    نه

 ( على منهج التقية . البا.ين والظاهري تدواجية املعيار )اوعدائية فاشلة ، تعمل ب

فاخلط  الفةاد  يكمةن يف تقةديم أيةديولوجيا العقيةدة الدينيةة املسيسةة علةى اهلويةة          

حتكار املوق  بقرار التجاوت أو التجاهل علةى الو.نيةة والقوميةة يعةد     اوالقومية .. 
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، الةذي يفضةي إع النجةا      شكاًل من أشكا  عدم اليقني يف مس لة أولويات بناء املنهج

 . م مع الواقع املعا ءويتال

 ؟ : ، ماذا يعين برنامج املساعدات اخلارجية األمريكي اجلديد  -

 : املنطقة العربية -(  الناتو ) حتاد األوربياال -حتوالت يف الثالهي : واشنطن   -

 .!! حتماالت.. األهداف واال .. إختبار للقوة إستعراض العضالت يف السياسة  -

 يتبةةةع ...

 د. أبا احلكم

31  /05  /2017 

 

 

 

   

 


