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تقديم
ي�ش��كل الدي��ن �أحد �أهم الدعام��ات الأ�سا�سية ف��ي بناء ون�ش���أة وا�ستمرار وتق��دم الح�ضارة
الإن�ساني��ة في ظل ما يقوم به من دور رئي�سي في �صياغة حياة الإن�سان ،و�سلوكياته ،ومعامالته،
و�أخالقيات��ه( .)1فالدين يخلق داخل المجتمع �آلية للت�صحيح الذات��ي تحد من الإفراط والتفريط
وتدفع �إل��ى االعتدال والتقارب بين �أنم��اط وم�ستويات المعي�شة؛ مما يق�ض��ي على التناق�ضات
االجتماعية وال�سيا�سية واالقت�صادية داخل هذا المجتمع(.)2
وتتر�س��خ �أهمية الدين في ظل حقيقة �أن المجتمع الإن�سان��ي تتحقق وحدته من خالل اقتناء
�أع�ضائ��ه لبع�ض من القي��م المطلقة ،والغايات العام��ة التي ت�ؤثر في ال�سل��وك ،وي�ساعد تكاملها
عل��ى ا�ستم��رار المجتم��ع كن�س��ق متكامل( .)3وفي ظ��ل ما يقوم ب��ه الدين من ت�أكي��د الت�ضامن
االجتماعي ،ون�شر الأمن والطم�أنينة ،و�ضبط ال�سلوك وتوجيهه بما يدعم ا�ستقرار النظم القائمة
ف��ي المجتمع(� .)4إال �أن العالقة بين الدين والتغير االجتماعي وال�سيا�سي تختلف من مجتمع �إلى
�آخ��ر ،ومن مرحلة تاريخية �إلى �أخرى داخل نف�س المجتمع ،تب ًعا للموقع االجتماعي للدين في
المجتمع ،وخ�صو�صية هذا المجتمع وما ي�شهده من �أو�ضاع �سيا�سية واقت�صادية واجتماعية(.)5
و�أم��ام م��ا �شهده العال��م من تحوالت وتط��ورات� ،سار معظمه��ا في اتجاه تر�سي��خ الأبعاد
الديني��ة والثقافية والح�ضاري��ة في مختلف التفاعالت الدولية ،فق��د �أ�صبحت العالقة بين الدين
وال�سيا�س��ات الخارجية لل��دول ،وخا�صة الفاعلة منه��ا� ،إحدى �أهم ق�ضاي��ا العالقات الدولية،
فمعظ��م ال�صراعات والح��روب في العقد الأخير م��ن القرن الع�شرين ،وال�سن��وات الأولى من
الق��رن الحادي والع�شرين� ،أ�صبح الدي��ن ي�شغل موق ًعا محور ًّيا فيها ،وتحولت العودة �إلى الدين
دينيا ي�ؤثر في مختلف
�إل��ى ظاهرة اجتماعية و�سيا�سية و�أمنية ،و�أ�صبح العالم المعا�صر ي�شهد بع ًثا ًّ
جوان��ب الحي��اة ،ويعيد ت�شكيل ال��دول والمجتمعات ،و�صارت الح��ركات الدينية في معظم
فر�صا
�شعورا
�أنح��اء العالم تطرح
ً
جديدا بالهوية واالنتماء ،و�أ�ضافت العولمة وتقنيات االت�صال ً
ً

(((
(((
(((
(((
(((

ح�سني فوزي النجار ،الإ�سالم والدولة الع�رصية (القاهرة :الهيئة العامة للكتاب.33 :)1987 ،
برهان غليون ،امل�س�ألة الطائفية وم�شكلة الأقليات (القاهرة :دار �سيف.101 :)1988 ،
حممد عاطف غيث و�آخرون ،الأنرثوبولوجيا الثقافية (الإ�سكندرية :دار املعرفة اجلامعية.161-158 :)1988 ،
فرحان الديك« ،الأ�سا�س الديني يف ال�شخ�صية العربية» ،يف الدين يف املجتمع العربي (بريوت :مركز درا�سات الوحدة العربية،
.119 :)1990
عاطف العقلة ع�ضييات ،الدين والتغيري االجتماعي يف املجتمع العربي (القاهرة :الهيئة العامة للكتاب:)1990 ،
.20- 19
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وتحدي��ات جديدة ،حيث بد�أت الدول تتخلى عن كثير من وظائفها و�سيادتها لم�صلحة العديد
وخارجيا.
داخليا
من الأطراف الأخرى
ًّ
ًّ
وعن��د ر�صد �أدوار الدي��ن وتوظيفاته في العالقات الدولية ،يبرز دوره ف��ي التعبئة ال�سيا�سية،
وكم�ص��در من م�صادر ال�شرعي��ة ال�سيا�سية ،و�أداة لتبرير الخط��اب ال�سيا�سي واالجتماعي ،كما
ت��ما�ستخدامه ك�أداة للتغييرات ال�سيا�سي��ة، وتحقيق التوازن ال�سيا�سي بين الجماعات المختلفة،
أيديولوجي ،و�أداة لبعث الحيوية ال�سيا�سية واالجتماعية لل�شعوب في �إطار مناه�ضة
أي�ضا ك�إطار �
و� ً
ّ
دفاعي في مواجهة نفوذ
التحل��ل والتفكك والف�ساد واالنهيار،ه��ذا بجانب دوره كحائط �صد
ّ
القوى الخارجية.
ومع ما �أفرزته التحوالت الدولية التي �شهدها العالم في الربع الأخير من القرن الع�شرين ،من
تفكك المجتمعات �إلى تفريعات جديدة تدور حول هويات دينية ،ومذهبية ،وقومية ،ولغوية،
وعرقي��ة مختلف��ة ،فقد ترتب على ذل��ك دعم الدور الذي يلعب��ه الدين في العالق��ات الدولية،
رئي�سا في ال�سيا�سة الخارجية للعديد من ال��دول ،كالمملكة العربية ال�سعودية،
باعتباره مكو ًن��ا ً
وباك�ست��ان ،و�إ�سرائي��ل ،كما تزايدت عمليات توظيف الدين ورم��وزه وتف�سيراته في العالقات
الدولي�� ة. وخا�صة ف��ي النـزاعات وال�صراعات ح��ول الهوية ،والم�صالح ،والح��دود ،والقيم،
أي�ضا في بناء التحالفات الدولية.
و� ً
وفي �إطار هذه االعتب��ارات ،ومن واقع الإ�شكالية التي ت�سعى الدرا�سة �إلى البحث فيها ،ف�إن
بمفهومي «الدي��ن» و«ال�سيا�سة
الأط��ر النظرية والمنهجي��ة التي تثيرها ترتب��ط بالدرجة الأولى
ّ
الخارجي��ة» ،و�أنماط التفاعل بينهما ،وما يثيره هذا التفاعل من ق�ضايا ومتغيرات و�أبعاد تحليلية
ومنهجي��ة ،هذه الأبعاد الت��ي يمكن تناولها عبر ثالث��ة م�ستويات :يتن��اول الأول مفهوم الدين
والمفاهي��م التي يتداخ��ل معها ،والتي كانت مح ًّ
ال لالهتمام في �إط��ار حقل العالقات الدولية،
والثان��ي يتناول موقع الدي��ن في العالقات الدولي��ة وت�أثيره في تطور هذا الحق��ل ،بينما يتناول
الم�ست��وى الثالث ،ت�أثير الدين في درا�سة وتحليل ال�سيا�سة الخارجية ،باعتبار هذه ال�سيا�سة �أحد
الم�ستويات الفرعية للعالقات الدولية:

الف�صل الأول :البعد الديني يف العالقات الدولية :قراءة مفاهيمية.
الف�صل الثاين :ت�أثري البعد الديني يف العالقات الدولية.
الف�صل الثالث :ت�أثري البعد الديني يف ال�سيا�سة اخلارجية.
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الف�صل الأول
البعد الديني في العالقات الدولية :قراءة مفاهيمية

تقديم
ي�ساعد تعريف الدين ،وتو�ضيح حدوده ،وتحليل عنا�صره ،وا�ستجالء مقوماته وخ�صائ�صه،
ودرا�س��ة منظمات��ه وهيئاته وطوائف��ه ،على تفهم الوظائ��ف التي ت�ؤديها النظ��م الدينية ،ومدى
تغلغلها في الأو�ضاع ال�سيا�سية ،ومدى ت�أثرها بالأحوال االقت�صادية ،ومدى تكيفها مع العوامل
البيئي��ة ،وبيان �أوجه الن�شاط الذي تقوم به المنظمات والهيئات الدينية في مختلف المجاالت،
بالإ�ضافة �إلى وظيفتها الدينية الرئي�سة.
والخب��رة التاريخية مليئة بال�شواهد حول ما كان للف��رق الدينية والمذهبية من دور فعال في
الأح��داث التاريخية الهامة ،وف��ي االتجاهات الفكرية ،ب�صرف النظر ع��ن طبيعة النظرة لهذه
التي��ارات ،والر�ؤى التي تقوم عليها .وفهم الدين ي�ساعد على تف�سير كثير من مظاهر التعاطف،
ودرا�سة العالقات بين ال�شعوب التي تقرب �أو تباعد بينها العقيدة الدينية.
�إال �أن��ه على الرغم مما للدين م��ن �أهمية ،ف�إن تعريفه ي�صطدم بالعدي��د من ال�صعوبات ،التي
تحول دون و�ضع تعريف جامع مانع له ،ومن بين هذه ال�صعوبات:
ـ التعددية الدينية :والنابعة من وجود اتجاهات وتيارات متباينة من الديانات ال تكاد تجمعها
لا و ِن َح ً
ومل� ً
وح��دة عام��ة ،هذا ف�ض ً
ال وطوائف
ال ع��ن �أن لكل دين من الأدي��ان ِف َرقًا ومذاهب ِ
مختلف��ة ،قد ت�صل في اختالفاتها وتفريعاتها �إلى حد تبتعد معه عن المبادئ الرئي�سة التي ترتكز
عليه��ا العقائد الدينية ،كم��ا �أن النظم الدينية� ،ش�أنها �ش�أن �أي نظ��م اجتماعية ،ت�شهد العديد من
مظاهر التطور والت�شع��ب والتفريع ،وهذا التحول في الو�ضعية الدينية قد يبعدها عن �أ�صلها في
نقائها و�صفاء جوهرها(.)6
ـ غمو���ض لفظ «الدين» ،وعدم وجود تعريف دقيق ل��ه ي�ساعد على تحديد داللته وتو�ضيح
مجال��ه ،فلفظ الدين من الم�صطلحات القديم��ة ،المرتبطة بالمواقف والت�صورات والتراكمات
الفكري��ة .وق��د �أدى ذلك �إلى تط��ور معاني لفظ الدي��ن ومدلوالته عبر الزمان ،وع��دم ثباته �أو
ا�ستق��راره ف��ي �صياغة مح��ددة .واال�ستعمال الحدي��ث للفظ الدين يختلف ع��ن اال�ستعماالت
القديم��ة ل��ه بفعل هذه التراكمات ،الأمر الذي ي�صعب معه الف�صل بين حقيقة معنى الدين و بين
ما تراكم عليه من المعاني المتجددة .وهو ما يثير جدلية العالقة بين المفهوم والواقع ،والمعاني
الجديدة التي ت َ
ُعطى لمفاهيم قديمة في مراحل تاريخية معينة.

((( �أحمد اخل�شاب ،االجتماع الديني (القاهرة :مكتبة القاهرة احلديثة.86-85 :)1959 ،
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ـ �إنّ لفظ الدين ي�ستعمل على نطاق وا�سع ك�أحد الم�صطلحات العامة والدارجة التي ت�ستخدم
�ص��ورا جامعة تختلف من �شخ�ص لآخر ،وف��ق طبيعة �إدراكه
ف��ي لغة التخاط��ب العادية ،وتثير
ً
له��ا؛ فتكت�سب م�ضامين مختلفة باختالف الأفراد والهيئات والثقافات ،حتى �أ�ضحت من �أكثر
وغمو�ضا في �آن واحد .وال�صعوبة الحقيقية في هذا المجال تنبع من لجوء
الكلمات ا�ستعم��ا ًال
ً
الباحثي��ن �إلى ا�ستخ��دام الم�صطلح الذي �ألفه النا�س وتداولوه فيما بينه��م ،حتى و�إن تميز بعدم
الدق��ة؛ خ�شية من عدم تقب��ل النا�س لم�صطلح �آخر يخالف ما �ألف��وه ،وهذا الت�ساهل من جانب
الباحثين ي�ؤدي �إلى زيادة غمو�ض المعاني ،وات�ساع الهوة بين الحقيقة العلمية والم�صطلح الذي
يعبر عنها(.)7
العرب��ي ونظرته �إلي الدين ،حي��ث ظل الدين حتى وقت قري��ب من الق�ضايا
ـ طبيع��ة الواقع
ّ
�سيا�سي ،والت��ي تتطلب درجة عالية م��ن الح�سا�سية في التعامل
المحظ��ور تحليلها م��ن منظور
ّ
معها ،خا�صة عندما يتعلق الأمر بعالقة الظاهرة الدينية بالقيم التي يتبناها النظام ال�سيا�سي القائم،
وموقع الدين من هذه القيم.
ـ طبيع��ة الدي��ن ك�أح��د المفاهي��م ال�شاملة التي ترتب��ط بمجموعة م��ن المفاهي��م المت�شعبة
نظرا الرتباطه��ا وتداخله��ا( ،)8كالثقافة والقيم
والمتداخل��ة مع��ه ،والتي ي�صعب التميي��ز بينها ً
ً
ارتباطا وثيقًا بين العولمة وبين ب��روز دور الدين كم�ؤثر
والح�ض��ارة والأخالق ،كما �أن هن��اك
ف��ي ال�سيا�سات الدولي��ة ،كما ي�ستدعي الحديث عن الدين الحديث ع��ن «القيم» باعتبار الدين
منبع الكثي��ر من هذه القيم التي ت�شكل المكون الأ�سا�سي والمميز للثقافة ،والمتحكم في �إنتاج
الح�ضارة الحاملة لهذه الثقافة وفي ر�ؤيتها لغيرها من الح�ضارات.
ووفق هذا ال�سياق ،ف�إن تناول البعد الديني في العالقات الدولية ،ارتبط في كثير من الحاالت،
وبي��ن العديد من التيارات البحثي��ة ،بدرا�سة وتحليل «القي��م» ،و«الأيديولوجيا» ،و«الثقافة»،
و«الح�ض��ارة» .وحتى تت�ضح طبيعة هذا التداخل بين ه��ذه المفاهيم ،ي�أتي تناول طبيعة العالقة
بين الدين وكل منها ،والت�أثيرات المتبادلة بينها ،وذلك من خالل المباحث التالية:
 المبحث الأول :الدين وموقع القيم في درا�سة العالقات الدولية. المبحث الثاني :الدين وموقع «الأيديولوجيا» في درا�سة العالقات الدولية. المبحث الثالث :الدين بين الثقافة والح�ضارة في درا�سة العالقات الدولية.((( عبد العزيز عبد الغني �صقر ،دور الدين يف احلياة ال�سيا�سية يف الدولة القومية :حتليل جتريبي (ر�سالة دكتوراه غري من�شورة ،جامعة
الإ�سكندرية.11-7 :)1989 ،
((( �سلوى حممد �إ�سماعيل علي ،العامل الديني وظاهرة اال�ستقرار ال�سيا�سي يف املغرب (ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة القاهرة،
.18-17 :)1999
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المبحث الأول
الدين وموقع القيم في درا�سة العالقات الدولية
يمك��ن النظر �إل��ى القيم على �أنه��ا �أحكام معياري��ة تت�ضمن ُم ُث� ً
لا و�أهدافً��ا �ضابطة للوجود
ونظما وممار�سة ،ولها �صفة ال�ضرورة وااللتزام والعمومية .وبهذا المعنى ف�إن
فكرا
ً
االجتماعي ً
القيم :هي �أحكام معيارية معترف بها في الوجود االجتماعي ،وهي في معياريتها تج�سد المثل
والأه��داف والغايات العلى التي ي�سعى ه��ذا الوجود �إلى تحقيقها ،ويبغي الو�صول �إليها ،وهذا
يفتر�ض الر�ضا بها ،واالقتناع بما تعد به من حقوق ،وما تف�ضي به من واجبات.
والقي��م ك�أح��كام مطلقة في ذاتها ،ون�سبية في التعامل معها ،به��ا ت�ضع مقايي�س م�ستمدة من
م�ص��ادر معترف بها في الوجود االجتماعي ،وم�ؤم��ن بما تحتويه ،وبما ت�سعى �إليه من �صالح،
و�إ�صالح لهذا الوجود .وهذه المقايي�س تتجه �إلى تقويم كل ما له �صلة بالوجود ،وكل ما يعتمل
في��ه من �أف��كار ،ونظم ،وحركات ،وهذا يعني �أن هذه المقايي�س يمك��ن �أن تتعدد وتتنوع ،تب ًعا
للتع��دد والتن��وع في �أبعاد هذا الوجود ،وقد يكون ذلك �أح��د المبررات التي مهدت للحديث
ع��ن م�صفوفات كثيرة للقيم� :أخالقية ،و�سيا�سية ،ودينية ،واجتماعية ،واقت�صادية .وهذا التقويم
ال يمك��ن تحقيقه �إال بالإح�سا�س العا ّم بالحاجة �إلى الأح��كام المعيارية (القيم)ُ ،م ُث ً
ال و�أهدافًا،
وااللتزام العا ّم بما قد تفر�ضه وتقت�ضيه من �أوامر ونواهٍ ،دون الخروج عليها (.)9
وقد ارتبط تحليل البعد الديني في مرحلة من مراحل تطور العالقات الدولية ،بدرا�سة وتحليل
القيم ،وتنازعت فكرة القيم في العالقات الدولية ،في الأدبيات الغربية ،مدر�ستان:
الأول��ى :ت��رى �أنه م��ن العبث التم�س��ك بقيم في عال��م ال�سيا�سة الدولية ال��ذي ال يعرف �إال
الم�صلح��ة ،و�أن تم�سك دول��ة بالأخالق يعني ا�ست�سالمها في موقف ما للطرف الآخر الذي لن
يتب��ع نف�س قواعد ال�سلوك ،وال يمكن تطبيق المبادئ الأخالقية العالمية ب�شكلها المجرد والعا ّم
على �أن�شطة الدول .فالدول تحكمها �أخالقية تختلف عن �أخالقية الفرد في عالقاته ال�شخ�صية،
وال يج��وز الخل��ط بين الأخالقيتين؛ لأن ذل��ك قد ي�ؤدي �إلى كارثة عل��ى الدولة ،وفي حين �أن
ُقوم العمل بمدى تالزمه م��ع القيم الأخالقية ،ف���إن الأخالق ال�سيا�سية
الأخ�لاق في المطل��ق ت ِّ
ُق��وم العمل بنتائجه ال�سيا�سي��ة ،وال تتطابق القيم الأخالقية العالمية مع قيم ومبادئ دولة معينة،
ت َّ
((( م�صطفى حممود منجود« ،القيم والنظام املعريف يف الفكر ال�سيا�سي :ر�ؤية مقارنة يف �إ�سها َمي الغزايل ومكيافيللي»،
جملة �إ�سالمية املعرفة ،العدد  ،19مقالة �إلكرتونية متاحة عرب الإنرتنت ،املعهد العاملي للفكر الإ�سالمي،

http://www.eiiit.org/resources/eiiit/eiiit/eiiit_article_read.asp?articleID=615
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ن�سبي ،وال توجد قيم ومب��ادئ عالمية مطلقة ،بالرغم من �أن كل دولة قد تحاول �أن
ف��كل �شيء
ّ
ت�ص��ور قيمها ومبادئها و�أعمالها وك�أنه��ا تتطابق مع الأهداف والمبادئ الأخالقية التي تفتر�ض
�أن تحكم العالم(.)10
الثاني��ة :وت��رى �أن الحديث ع��ن القيم ال يعني تجاه��ل الواقع ،بل تر�شي��ده حتى ال ينغم�س
العامل��ون في المجال ال�سيا�سي في الح�ساب��ات «البراجماتية» الوقتية ،ويرون �أن القيم تنفذ �إلى
قل��ب العلم عن طريق النظريات ،بو�صفها مبادئ جوهرية ت ّ
زود ًة �إياه
ُ�شكل بناء الفكر النظري ُم ّ
بالمعنى واالتجاه (.)11
وا�ستن��ا ًدا لمق��والت هذه المدر�س��ة؛ ظهر المنظور المثال��ي في درا�سة العالق��ات الدولية.
وي�ستم��د �أن�ص��ار ه��ذا المنظور ر�ؤيته��م للعالقات الدولي��ة من الأدي��ان ال�سماوي��ة ،والتعاليم
والفل�سف��ات الإن�سانية التي تهتم بو�ضع ال�ضوابط والمعايير الأخالقية العامة لل�سلوك الإن�ساني،
وتركز على مخاطبة عقل الإن�سان وقلبه ،وا�ستثارة الجوانب الخيرة في الطبيعة الب�شرية؛ بهدف
االرتقاء بال�سلوك الإن�ساني ،والعمل على �أن ي�أتي هذا ال�سلوك متم�شِّ ًيا مع القواعد الأخالقية التي
تح�ض على قيم التعاون بد ًال من ال�صراع ،وعلى ال�سالم بد ًال من الحرب ،وعلى العدالة بد ًال من
الظلم ،وعلى الحب والإخاء والكرم بد ًال من الكراهية والحقد والأنانية .كما ي�ستمدون بناءهم
الفك��ري من عدة روافد تمثلت في �أعمال ع�صر النه�ضة والتنوير ،وليبرالية القرن التا�سع ع�شر،
ّ
()12
ومثالية الرئي�س الأميركي ول�سون في بداية القرن الع�شرين .
وا�ستلها ًما لهذه القيم طرح عدد من مفكري المثالية ر�ؤى� ،أو نظريات عن الحرب وال�سالم،
�أو اتخ��ذوا مواقف مناه�ضة لال�ستعمار� ،أو للنظم العن�صري��ة� ،أو غير ذلك من ظواهر العالقات
الدولية المختلفة ،ولم يتردد عدد من الأ�ساقفة وعلماء الالهوت من التنديد باال�ستعمار ،وتفنيد
الأ�س���س التي يقوم عليها من منظور ديني .بل وذهبت بع���ض المجال�س الملية الكن�سية �إلى حد
تقدي��م م�ساع��دات مادية ومعنوية؛ لدعم ح��ركات التحرر في �أمريكا الالتيني��ة .وفي المقابل،
اليهودي �أو من التراث
إ�سالم��ي �أو
ب��رزت ر�ؤى ومواقف مماثل��ة م�ستوحاة من تعاليم الدين ال
ّ
ّ
أخالقي لديانات غير �سماوية� ،أو حتى لفل�سفات �إن�سانية عامة(.)13
الثقافي وال
ّ
ّ

( ((1نا�صيف حتى ،النظرية يف العالقات الدولية (بريوت :دار الكتاب العربي.25-23 :)1985 ،
(Robert R. Alford, The Craft of Inquiry Theories, Methods and Evidences ((1

(New York: Oxford University Press, 1998): 35-38.

( ((1هانز كينج« ،احلوار بني الأديان والأمم» ،جملة الت�سامح ،العدد �(17شتاء .204-201 :)2007
(Chris Brawn, International Relations Theory: New Normative Approaches ((1
(New York: Simon & Schuster International Group, 1992): 223-227.
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�إال �أن مق��والت هذا المنظور تراجع��ت �أمام هيمنة مقوالت المنظ��ور الواقعي على درا�سة
العالق��ات الدولي��ة في مرحلة ما بع��د الحرب العالمي��ة الثانية� ،إال �أن المتغي��رات والتحوالت
الدولي��ة في مرحلة ما بعد نهاي��ة الحرب الباردة ،مع عجز دار�سي العالقات الدولية عن التعامل
القيمي ،وهو
مع هذه المتغيرات ب�أدواتهم ونظرياتهم التقليدية ،دفعت �إلى رد االعتبار للتحليل
ّ
الثقافي من �أبعاد درا�سة الظاهرة الدولية ،كذلك ف�إن محاوالت
م��ا مهد المناخ لالهتمام بالبعد
ّ
درا�س��ة الثقافة في �إطار العالقات الدولية ركزت على �أهمية تجدد الدرا�سة والبحث في النظرية
القيمي��ة لتحقيق نتائج �أف�ضل لدرا�سة الق�ضايا الجديدة في �إط��ار واقع العالقات الدولية .خا�صة
الم َـ َّ
ركب الذى تتكون منه الثقافة ،واالهتمام بالبعد
و�أن المكون
القيمي هو الأ�سا�س في تكوين ُ
ّ
الثقاف��ي ف��ي �إطار الر�ؤي��ة الغربية ،ال يت�أتى �إال م��ن خالل الحديث عن القي��م ودرا�ستها ،كنوع
ّ
القيمي الغربى وتعميمه وعالميته ،والبحث في
الن�سق
وتزكية
الغالب��ة،
الح�ضارة
عن
التعبير
م��ن
ّ
المقاب��ل ع��ن تهمي�ش الأن�ساق القيمية الأخ��رى� ،أو افترا�ض عنا�صر مواجه��ة بين الح�ضارات
و�أن�ساقها القيمية(.)14
وفي مواجهة ه��ذه النـزعة الغربية ،خل�صت درا�سة �أجرتها «اليون�سكو»� ،إلى �أن هناك عد ًدا
متزايدا من معتنقي ديانات العالم ،ي�ؤمنون ب�أنه على الرغم من اختالف العقائد والمعتقدات� ،إال
ً
ً
ا�شت��راكا في العديد من القيم والأخالقيات لإيجاد قيم ومثل عالمية ،ال�سيما تلك التي
�أن هن��اك
فغالبا
تحكم المعامالت فيما بين الب�شر .و�أن العالقات بين الأديان ت�ؤثر على المجتمع الدوليً .
م��ا ي�ستخدم الدين لتبرير الم�صال��ح الأيديولوجية ،واالقت�صادية ،وال�سيا�سي��ة ،و�إ�ضفاء ال�شرعية
عليه��ا ،ولكن الدين يمكن �أن يكون له دور كبير في خلق ثقافة ال�سالم التي تجعل من الممكن
تفادي النـزاعات وال�صراعات ،ونزع فتيل العنف ،وبناء هياكل و�أطر �أكثر عدالة وحرية .فالدين
من �ش�أنه الت�أكيد على الجوانب الأ�صلية والأ�سا�سية للكرامة الإن�سانية ،واالنفتاح على الآخرين،
وتحديد الأولويات الحقيقية في حياة الأفراد وال�شعوب(.)15
وهنا ي�شير «كامرن موفيد» (� )Kamran Mofidإلى �أن هناك حاجة �إلى مثل عالمية توفر
جدا ،حيث جمد
أ�سا�س��ا �
أخالقي��ا للعولمة ،حيث يرى �أن «غياب الروحانية ف��ي العولمة �ضار ًّ
� ً
ًّ
خيالن��ا .وللنجاح في عك���س هذا الو�ضع الحرج والمت���أزم المرتبط بالعولم��ة ،علينا �أن نوقظ

(� ((1سيف الدين عبد الفتاح« ،مدخل القيم� :إطار مرجعي لدرا�سة العالقات الدولية يف الإ�سالم» ،يف م�رشوع العالقات الدولية
إ�سالمي.44 :)1996 ،
العاملي للفكر ال
يف الإ�سالم� ،إ�رشاف وحترير نادية حممود م�صطفى (القاهرة :املعهد
ّ
ّ
United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO),
(((1
The Contribution of Religions To Culture of Peace (Barcelona, 1995): 181.
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الرغب��ة في النا�س لكي يطرحوا �أ�سئلة �أعم��ق و�أكبر و�أو�سع حول الحياة وغايتها .فالعولمة اليوم
تفتقر ب�شدة �إلى وعي مدرك ،و�إلى قيم و�أخالقيات وروحانيات» (.)16
مرجعي لدرا�سة العالقات الدولية في الإ�سالم ،قدم
وفي درا�سة لمدخل القيم ،ك�إطار
ّ

ر�صدا لواقع القيم في درا�سة العالقات الدولية ،وقام بالتمييز بين عدة
د� .سيف عبد الفتاح(،)17
ً
اتجاهات:
خاليا منها
الأول :الف�صل بين العلم والقيم :ويقوم على �أنه كلما كان العلم
ً
متحررا من القيمة ً
علما ،ويواكب الم�سيرة نحو علميت��ه .وهذا التوجه تحركه جملة من القيم �ضمن ات�ساقه
�ص��ار ً
المعرفي ور�ؤاه المنهجية ومو�ضوعاته البحثية.
الثاني :النظر للقيم كمو�ضوع للعلوم الإن�سانية واالجتماعية :ويرى �أن القيم بالمعنى المادي
قد ت�صل��ح لأن تكون مكو ًنا للظواهر القابلة للبحث ،والتعامل م��ع تطوراتها ،ولكنها بالمعنى
المادي من القيم القابلة للدرا�سة والتعميم فهو الجدير
المعنوي ،ي�ستحيل اال�ستدالل عليها� ،أما
ّ
باالهتمام ،وما هو غير قابل لذلك فلي�س من الأهمية بمكان.
الثالث :الف�صل بين القيم والواقع :ويرى �أن القيمة الوحيدة تكمن في الواقع المادي نف�سه،
ً
محركا للتنظير ،وهو المقيا���س للدرا�سة المنهجية
فهو ال��ذي يكون الظاهرة ،وهو الذي يع��د
والعلمية.
الراب��ع :محورية القيم :وي�شمل هذا الم�ست��وى جملة الدرا�سات والبحوث التي جعلت من
القي��م �أه��م عنا�صر بحثها في �سياق نماذج معرفية عربية و�إ�سالمي��ة� .إال �أن هذا الم�ستوى ،وفي
الوق��ت الذي حر���ص �أن�صاره على جعل القيم ف��ي المركز من اهتمامات��ه� ،إال �أنه على م�ستوى
الممار�س��ة يقود �إلى تهمي�ش القيم وعدم تفعيله��ا؛ نتيجة لأخطاء تنظيرية ،يجب تعديلها ل�ضبط
درا�سة القي��م ،ومن هذه الأخطاء :ن�سبية القيم ،و�إجرائية القي��م ،وافترا�ض الترادف بين �أن�ساق
القيم من جانب ،والأن�ساق الأيديولوجية من جانب �آخر.
القيمي في العالقات الدولية ،وبروز العديد من الأطروحات
وفي �إطار ت�صاعد االهتمام بالبعد
ّ
إ�سالمي ف��ي العالقات الدولية ،قد
الغربي��ة ف��ي هذا الإطار ،يرى الباح��ث �أن �إ�سهام المنظور ال
ّ
يك��ون �أكبر من غيره من المنظ��ورات الفكرية ،على اعتبار �أن اهتم��ام الدار�سين لهذا المنظور
بالقي��م لي���س فقط ناب ًعا م��ن منطلق رد االعتبار للقي��م� ،أو عودة االهتمام به��ا ،كما هو الغالب
قيمي بالأ�سا�س ،وم��ن ثم ف�إن درا�ساته
أي�ض��ا لأن المنظور ال
ف��ي الر�ؤي��ة الغربية .ولكن � ً
إ�سالمي ّ
ّ
وخطواته �أكثر �إ�سها ًما للدرا�سة النظرية للقيم في العالقات الدولية.
(Kamran Mofid, «Global Capitalism in Crises: Globalization and Business for the Common ((1
Good: Theology and Economics Working Together», Interreligious Insight-Journal of
Dialogue and Engagement 1, no. 3 (July 2003): 18.

( ((1عبد الفتاح« ،مدخل القيم».49-44 :
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المبحث الثاني
الدين وموقع الأيديولوجيا في درا�سة العالقات الدولية
تتع��دد االتجاهات ب�ش���أن مفهوم الأيديولوجيا ،ومن ذلك� :إنه��ا مجموعة القيم والأخالق
والأهداف التي ينوي تحقيقها طرف ما ،و�إذا ما ارتبط مفهوم الأيديولوجيا بع�صر من الع�صور،
ف�إنه يعني النظرة التي يلقيها �أهل ذلك الع�صر على الكون والمجتمع والفرد ،والتي يندرج تحت
قواعده��ا العامة كل تقري��ر� ،أو حكم �صدر في ذلك الع�صر .ف�أيديولوجيا ع�صر من الع�صور هي
�سيا�سي،
الأفق الذهني الذى يحدد فكر �إن�سان ذلك الع�صر .و�إذا اقترنت الأيديولوجيا بمذهب
ّ
ف�إنه��ا ت�سعى �إلى تو�ضيح الأ�سباب التي جعلت الفكر الإن�ساني في كل �أدواره يرى ِطبقًا لدعواه
ه��و ،ال ِطبقًا لذاتها ه��ي .ويقابل مفهوم الأيديولوجيا في ه��ذا اال�ستعمال مفهوم الحق ،وعند
�شخ�صا ما ينظر �إلى الأ�شياء نظرة �أيديولوجية .ف�إن ذلك يعني �أنه يتخير الأ�شياء وي�ؤول
القول ب�أن
ً
أيديولوجي يتعار�ض مع
دائما مطابقة لما يعتق��د �أنه الحق ،فالفك��ر ال
الوقائ��ع بكيفي��ة تظهرها ً
ّ
الخارجي فيت�شبع بقوانينه.
الفكر المو�ضوعي الذي يخ�ضع للمحيط
ّ

�سيا�سي لتعني الن�سق الفكري
وفي �إطار هذه التوجهات ،ف�إن الأيديولوجيا ت�ستخدم بمدلول
ّ
الفكري �أن مجاله هو الواقع� ،أي �أنه يت�ضمن
ال�شام��ل �أ ًّي��ا كان اتجاهه .و�أهم ما يميز هذا الن�سق
ّ
جان��ب الفكر وجانب العمل :بمعن��ى �أنه يت�ضمن مجموعة الأفكار والبرامج التي يترجمها �إلى
عملي ،ف�إذا تقبلها ال�شعب و�آمن ب�أفكارها ،بحيث ت�صبح جز ًءا من حياته اليومية ،وبحيث
واقع
ّ
يعي���ش بها ولها� ،أ�ضح��ت عقيدة .فالعقيدة تت�ضمن الإيمان �أو االعتق��اد ،ومجالها ال�شعب في
مجموعه ،ولي�س النخبة �أو الطليعة فيه(.)18
ومن هنا ف�إن الأيديولوجيا في تعريفها الوا�سع هي «مجموعة من الأفكار المتجان�سة بدرجة
�أو ب�أخ��رى ،والتي تمثل المحرك الأ�سا�سي لحركة �سيا�سية منظمة� ،سواء �أكان هدفها المحافظة
ت�صورا للنظام
عل��ى نظام القوى ال�سائد� ،أو تعديله� ،أو الإطاحة به .ولذا ف�إن الأيديولوجيا تقدم
ً
نموذجا للم�ستقب��ل المن�شود �أو المجتم��ع الأف�ضل/
القائ��م ،ف��ي �صورة ر�ؤي��ة للعالم ،وتق��دم
ً
()19
ال�صالح ،وت�صور كيف يمكن �أن يتم التغيير فيه .
وه��ذا التعريف يتفق مع اال�ستخدام االجتماعي العلم��ي للمفهوم ،كما يلفت االنتباه لبع�ض
�أب��رز خ�صائ���ص ظاهرة الأيديولوجيا ،وي�ؤك��د على �أن تركيب مفه��وم الأيديولوجيا يرجع �إلى
( ((1حمدي عبد الرحمن ح�سن ،الأيديولوجيا والتنمية يف �إفريقيا :درا�سة مقارنة لتجربتي كينيا وتنـزانيا (ر�سالة دكتوراه ،جامعة
القاهرة.23 :)1990 ،
( ((1حممد حممود ربيع ،مناهج البحث يف العلوم ال�سيا�سية (الكويت :مكتبة الفالح.237-235 :)1987 ،
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ك��ون المفهوم يتج��اوز الحدود الفا�صل��ة بين الفكر الو�صف��ي والفكر المثال��ي القيمي ،وبين
النظرية ال�سيا�سي��ة والممار�سة العملية ،فالأيديولوجيا تقوم بنوعين من التركيب �أو الت�أليف :بين
الفه��م وااللتزام ،وبين الفكر والحركة .كما تتخطى الفا�صل بين «ما هو كائن» و «ما ينبغي �أن
يكون» ،فهي تزود الأفراد والجماعات بخريطة فكرية تو�ضح كيف تدور التفاعالت ،الداخلية
�أو الخارجية ،وكذلك تز ِّودهم بر�ؤية للحياة والعالم ،وهذا الدور يقترن بن�سق من القيم العقيدية
وال��ر�ؤى العالجية التي بها يتم تقويم الترتيبات االجتماعية القائمة وطبيعة الم�ستقبل ،وال�صورة
المن�شودة للمجتمع في الم�ستقبل(.)20
والأيديولوجي��ا ،وفق ه��ذه الر�ؤية ،تقوم على ثالثة عنا�صر� ،أوله��ا :مجموعة متما�سكة من
«الأفكار» التي تتعلق بالحقيقة في ذاتها ،كالمعتقدات التي تت�صل بالحقيقة في ذاتها� ،أو بما هو
حقيقي ،وثانيها ،مجموعة متما�سكة من «القيم» وهي �أمور اعتبارية
حقيقي ،و�أي�ضا بما هو غير
ّ
ّ
له��ا قيمتها وقدرها في ذاتها ،وي�سعى النا�س �إليه��ا ،والتي تربط تلك الأفكار وترتبط بها .وتب ًعا
�سيا�سيا ،وثالثها« ،عنا�صر للعم��ل» �أي �أهداف ي�سعى
م�صطلح��ا
له��ذا ف���إن الأيديولوجيا تعتبر
ً
ًّ
النا���س �إليها� ،أو «تكتيكات» قد تكون منا�سبة لهذه الأه��داف .فالأيديولوجية ،كمجموعة �أو
�شبكة من المعتقدات والقيم ،ترتبط بالعمليات الذهنية الخا�صة بالإدراك وتح�صيل المعرفة(.)21
وتتخذ العالقة بين الدين والأيديولوجيا ،عدة م�ستويات ،من بينها:
1ـ الق��ول ب�أن الدين هو �أحد المفاهي��م التي خ�ضعت للتوظي��ف الأيديولوجي وال�سيا�سي،
فاال�ستعم��االت المختلفة للف��ظ الدين تك�شف عما يختفي وراءها م��ن �أيديولوجيات وم�صالح
واتجاه��ات مختلفة .فهناك جماعات لها م�صلحة في غمو���ض اللغة ،وهناك جماعات �أخرى
الدعائية� ،أو الت��ي تدافع عن بع�ض
تتعم��د ا�ستخ��دام الألفاظ ذات المدل��والت والمحتوي��ات ِّ
االتجاهات �أو الم�صالح الخا�صة.
2ـ الق��ول ب�أن الدين «ج��زء» ،والأيديولوجيا «كل» ،و�أن البع��د الأيديولوجي للدين يتمثل
واالجتماعي للدي��ن كجزء من الأيديولوجيا� ،أو من
التاريخي
ف��ي االتجاه الذي يهتم بالتحليل
ّ
ّ
الثقافي
الميراث
واالجتماعي(.)22
ّ
ّ

( ((2هبة ر�ؤوف عزت“ ،هل متوت الأيديولوجيا يف زمن العوملة؟!» �إ�سالم �أون الين .نت،
http://www.islam-online.net/arabic/index/shtml

( ((2ج .هري�سون� ،سيا�سات و�أفكار :درا�سة علمية حتليلية ملفهوم النظرية ال�سيا�سية االجتماعية مع تطبيقاتها على واقع ال�سيا�سة الأمريكية
العامة ،ترجمة �صالح الدين �رشيف (القاهرة :مكتبة الأجنلو.340-339 :)1987 ،
ال�سيا�سي يف املغرب (ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة القاهرة،
(� ((2سلوى حممد �إ�سماعيل علي ،العامل الديني وظاهرة اال�ستقرار
ّ
.23-22 :)1999
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3ـ القول ب�أن الدين ظاهرة �أيديولوجية :حيث يرى «العظمة» �أنه حتى منت�صف القرن التا�سع
ع�شر لم ينف�صل الدين كظاهرة �أيديولوجية عن الهيئة االجتماعية .ولم تبد أ� بوادر هذا االنف�صال
بالظه��ور �إال بعد منت�صف الق��رن التا�سع ع�شر ،بعد هيمنة الفكر المدن��ي الحديث على �ش�ؤون
الدول��ة والمجتمع ،وانف�ص��ال الممار�سة الدينية ع��ن الممار�سة المجتمعي��ة وال�سيا�سية العامة.
وه��ذا االنف�صال �أت��اح للمفاهيم الدينية فر�ص��ة ا�ستجماع م�ضامينها المج��ردة عن الممار�سة،
و�صياغته��ا �صياغ��ة متكامل��ة بمن�أى ع��ن الواقع ال��ذي ا�ستلبته منه��ا عملية تحدي��ث الدولة،
والمجتم��ع ،واالقت�ص��اد ،والحياة العقلية .وهذا م��ا جعل من الممكن للدي��ن �أن يتخذ �صورة
�شمولية و�شاملة(.)23
4ـ الربط بين الأيديولوجيا والدين ،من حيث �إنهما قد يت�سببان في تعقيد النـزاعات ،ولكنهما
ال يخلقانه��ا ،كم��ا �أن الأيديولوجيا ت�شكل منظوم��ة للقيم ،ولكنها ال تدخل ف��ي كل تفا�صيل
كثيرا ،فال�ص��راع بين الدول هو �صراع حول
الحي��اة ،وعن��د الواقعيين ف�إن الأيديولوجيا ال تهم ً

الم�صال��ح ،وكل دولة ت�سعى �إلى تحقي��ق م�صالحها ب�صرف النظر ع��ن الأيديولوجيا ،و�صراع
الح��رب الباردة كان منف�ص� ً
�صراعا على الق��وة بدرجة رئي�سة،
لا عن الأيديولوجيا ،فق��د كان
ً

فالدول تغير �إ�ستراتيجيتها و�أهدافها لكي تحقق م�صالحها(.)24

وفي �إطار هذه الم�ستويات يرى الباحث �أن �إ�شكالية العالقة بين الدين والأيديولوجيا ،لي�ست
أي�ضا في �أن هذه العالقة
فق��ط في �أيهما جزء م��ن الآخر� ،أو في � ٍّأي منهما يكمل الآخر ،ولك��ن � ً

ق��د تكون ت�صادمية ،كما برز في حالة ال�صدام بين الأيديولوجي��ا ال�شيوعية والأديان المختلفة،
�سلبا على
ودعوته��ا للق�ضاء على الأدي��ان وتهمي�شها ،بل وال�سعي الحتوائها ،وهو م��ا انعك�س ً

موق��ع الدين بين االتجاهات الفكرية الم�ؤمنة بال�شيوعية والمنادية بمقوالتها ،كما انعك�س على
درا�س��ة الدين في العالقات الدولية خالل مرحلة الحرب الب��اردة التي حكمها ،من وجهة نظر
الكثيرين ،ال�صراع الأيديولوجي بين الواليات المتحدة واالتحاد ال�سوفيتي.

( ((2عزيز العظمة ،دنيا الدين يف حا�رض العرب ،ط( 2 .بريوت :دار الطليعة.87 :)2002 ،
( ((2جمال ر�شدي ،ال�رصاع الدويل� ،سل�سلة مو�سوعة ال�شباب ال�سيا�سية (القاهرة :مركز الأهرام للدرا�سات ال�سيا�سية والإ�سرتاتيجية،
.)2002
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ومن ناحية ثانية ،ف�إنه رغم التنوع في الأيديولوجيات المنت�شرة في العالم ،والم�ؤثرة في م�سار
العالق��ات الدولية ،ال يمكن القول ب�أن العالم يعان��ي حالة من الفو�ضى الأيديولوجية؛ لأن هذه
الأيديولوجي��ات ،مع تعددها وتنوعها ،لي�ست منف�صل��ة عن بع�ضها تما ًما ،ولكنها تتداخل فيما
بينه��ا ،ويتوقف الأمر هنا على مدى ه��ذا التداخل ،فكلما التقت عنا�صر هذه الأيديولوجيات،
كان ذل��ك �أقرب �إلى دعم م�ؤ�شرات التعاون في العالقات الدولية ،والحد من الطبيعة ال�صراعية
فيها ،والعك�س �صحيح.
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المبحث الثالث
الدين بين الثقافة والح�ضارة في درا�سة العالقات الدولية
ً
ارتباطا جذر ًّيا ،يتج�سد في طبيعة المعرف��ة الدينية ،فهذه المعرفة و�إن
ترتب��ط الثقافة بالدي��ن
وم�ستمدة في عنا�صرها الأ�سا�سية منه ومن الإيمان به� ،إال �أنها لي�ست
تكن م�ستندة على الوحي،
َ
الوح��ي نف�سه .و�سواء تم النظر �إلى الدين بو�صفه ُمن َّز ًال م��ن الذات الإلهية� ،أو كظاهرة تاريخية
عده��ا الثقافي .فح�ضور البع��د الثقافي في الخبرة
�سلب الخبرة الدينية ُب َ
ب�شري��ة ،ف�إنه ال يمك��ن ُ
الديني��ة هو ظاهرة مو�ضوعية؛ لذلك ف���إن تو�سيع دائرة التعامل بين الدين والثقافة ،م�س�ألة ُيمليها
الواق��ع المو�ضوعي ،و�صو ًال �إلى التما�س الحدود والأبع��اد الم�شتركة بينهما ،وكذلك الحدود
والأبعاد التي تخ�ص َّ
كل واحد منهما.
وق��د �أثار ت��� .س� .إليوت ،ق�ضية مكان��ة المعتقدات الديني��ة في بنية الثقاف��ة ،في محاولته
الك�ش��ف عن ال�صلة الجوهرية بين الثقافة والدين ،حيث يرى �أن «الدين والثقافة وجهان ل�شيء
فهما كام ً
ال من خارجه ،فال �أظن �أن
واحد ،وهما �شيئان مختلفان .. ،وال يوجد دين يمكن فهمه ً
تاما� .إذا ذهبت الم�سيحية
ثقافة �أوروبا يمكن �أن تبقى حية �إذا اختفى الإيمان
الم�سيحي اختفا ًء ًّ
ّ
ف�ستذه��ب كل ثقافتنا» .وي�ضيف« :يجب �أن نعمل على تجن��ب خط�أين متعاقبين ،خط�أ اعتبار
الدين والثقافة �شيئين منف�صلين بينهما عالقة ،وخط�أ المطابقة بين الدين والثقافة»(.)25
أخرا في �إطار حقل العالقات الدولية ،عنه في غيرها
ونظ��را لأن االهتمام بالثقافة ق��د جاء مت� ً
ً
من حقول العلوم االجتماعية ،فقد �أثر ذلك على تناول الثقافة في �إطار هذا الحقل ،من ناحيتين:
الأول��ى ،تراكمي��ة ،حيث راكم دار�سو العالق��ات الدولية على �إ�سهام��ات الفروع الأخرى من
كثي��را بتقديم التعريف��ات النظرية ،والعالق��ات المفاهيمية،
العل��وم االجتماعية ،فل��م ين�شغلوا
ً
والفروق فيما بين تلك المفاهيم وبع�ضها البع�ض ،الثانية ،انخراط العديد من الباحثين في العلوم
االجتماعي��ة الأخرى في الإ�سهام بكتاباتهم حول الثقافة ف��ي العالقات الدولية ،وخا�صة حول
نظري��ات الثقافة ،ومناهج و�أ�ساليب درا�سة الثقاف��ة ،وغيرها من المو�ضوعات التي مثلت ً
نقاطا
لالت�ص��ال بين العالقات الدولية من جهة ،وبين غيرها من فروع العلوم االجتماعية الأخرى من
جهة ثانية.

( ((2ت� .س� .إليوت ،مالحظات نحو تعريف الثقافة ،ترجمة وتقدمي �شكري عياد (القاهرة :الهيئة العامة للكتاب:)2001 ،
.53-52
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الثقافي ،وهو ذلك البعد المت�صل
وف��ي �إطار درا�سات العالق��ات الدولية برز االهتمام بالبعد
ّ
ب�آثار اختالف الثقافة والح�ضارة على اختالف الر�ؤى والقيم وقواعد ال�سلوك والأخالق ،وعلى
اخت�لاف الر�ؤية للعالم ،ولمعايير التقوي��م ،ودوافع ال�سلوك و�أ�س�س الهوي��ة .ويمتد هذا الت�أثير
على عدة م�ستويات ،من حيث كون البعد الثقافي م� ًؤثرا في و�ضع �أ�س�س جديدة لتق�سيم العالم،
الدولي و�أدوات ال�سيا�سة
وتقديم محركات للتفاعالت الدولية ،ومحد ًدا لنمطها ولحالة النظام
ّ
وعن�صرا تف�سير ًّيا
ومو�ضوعا من مو�ضوعاتها ،ومحد ًدا لخطاب النخب والقاعدة،
الخارجي��ة،
ً
ً
�أو تبرير ًّيا للتحالفات ومكو ًنا للقوة(.)26
وق��د �شهدت �أدبي��ات العالقات الدولية ،وخا�ص��ة في مرحلة ما بعد انته��اء الحرب الباردة
اهتما ًم��ا ببيان العالقة بين الثقافة والعالقات الدولية �إلى الحد الذي جعل البع�ض يتخذ من البعد
ً
ومح��ركا لهذه العالقات ،وخا�صة ف��ي ظل االرتباط الوثيق بي��ن مفهوم الدين
مف�سرا
الثقاف��ي
ً
ومفه��وم «العولمة» ،الذي ي�شكل �إحدى �أه��م الأطروحات الفكرية التي تقوم عليها العالقات
الدولي��ة خالل ه��ذه المرحلة ،هذا االرتباط ال��ذي يقوم على عدة م�ستوي��ات� ،أولها ،م�ستوى
الدولي ،فالعولمة ال تت�سبب فقط في خلق �سوق عالمي موحد،
العمليات الجارية على ال�صعيد
ّ
آكليا لالختالفات الثقافية
ثقافيا
«عبرقومي»؛ تلعب فيه �أدوات العولمة ً
دورا ت� ًّ
و�إنما تخلق مجا ًال ًّ
ّ
القومي ،وفي الوقت الذي يتوالد فيه تنوع هائل من الكيانات الثقافية
الموجودة على الم�ستوى
ّ
واالجتماعي��ة الجدي��دة ،ف�إن العولمة تعمل عل��ى تجان�س وتفتيت الثقاف��ات في ذات الوقت.
وهن��ا يتم االهتمام بالآث��ار المبا�شرة وغير المبا�شرة للعولمة ،ب�أبعاده��ا ال�سيا�سية ،واالقت�صادية،
والتكنولوجية على البعد
الثقافي( .)27وثانيها ،م�ستوى محورية البعد الثقافي� ،إذا كانت العولمة
ّ
ب�أبعادها االقت�صادية ،والتكنولوجي��ة ،والعلمية ،وال�سيا�سية ت�ستحق االهتمام ،ف�إن �أهم �أبعادها،
هو الثقافة؛ لأن الثقافة هي المعيار الأهم للتمييز بين الهويات المختلفة ،ومن ثم ف�إن �أية عولمة
للثقافة هي ،في جانب رئي�س منها ،هيمنة لثقافة معينة على الثقافات الأخرى(.)28
وق��د ارتبط الجدل حول العولمة والثقافة ،بالخوف على الهويات والخ�صو�صيات الثقافية،
باعتب��ار �أن ه��ذه الهويات والخ�صو�صي��ات قد �أ�ضحت خ��ط الدفاع الأخي��ر لأ�صحابها ،من
ناحية� ،أو دعم تيار العولمة ،من ناحية ثانية .وفي التيارين ت�صاعد االهتمام بالثقافة وموقعها من
العالق��ات الدولية الراهنة .و�إن كانت درجة االهتمام �أعلى ف��ي النوع الأول؛ لأنها تعطى ثق ً
ال
( ((2نادية م�صطفى« ،حتديات العوملة والأبعاد الثقافية احل�ضارية والقيمية :ر�ؤية �إ�سالمية» ،يف م�ستقبل الإ�سالم (دم�شق :دار
الفكر.420-419 :)2004 ،
(Fred Halliday, “Culture and International Relations: A New Reductionism?” in Confronting ((2
the Political in International Relations, edited by Michi Ebata and Beverly Neufeld
([New York]: Macmillan Press, 2000): 50–53.

( ((2حممد ال�شبيني� ،رصاع الثقافة العربية الإ�سالمية مع العوملة (بريوت :دار العلم للماليني.47 -44 :)2002 ،
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الثقافي في ت�أثيره على الظاهرة الدولي��ة ،بينما ال يزال �أن�صار االتجاه الثاني يعلون
�أكب��ر للمتغير
ّ
من ت�أثير المتغيرات الأخرى على الظاهرة الدولية ،وي�أتي حديثهم عن الثقافة في مرتبة تالية من
حيث الأهمية(.)29
نموذجا لتف�سير العالق��ات الدولية لفترة م��ا بعد الحرب
وق��د ق��دم «�صمويل هنتنجت��ون»
ً
الكلي المحدد» لهذه العالقات الدولية ،وينطلق هذا النموذج
الباردة ،تمثل الثقافة فيه «الإطار
ّ
م�صدرا
أ�سا�س��ي للنـزاعات في العالم الجديد لن يكون
م��ن عدة افترا�ضات منها� :إن الم�صدر ال
ً
ّ
أيديولوجيا �أو اقت�صاد ًّيا في المحل الأول ،فاالنق�سامات الكبرى بين الب�شر �ستكون ثقافية ،و�إن
�
ًّ
ثقافيا .و�إن للهوية الثقافية �أهمية متزايدة في الم�ستقبل ،و�إن
الم�ص��در الم�سيطر للنـزاع �سيكون ًّ
�أه��م النـزاع��ات التي �ستحدث في الم�ستقبل �ستكون على امتداد خط��وط التق�سيم الثقافية التي
تف�ص��ل الح�ضارات عن بع�ضها .و�إن ل��ب الثقافة ينطوي على اللغة ،والدين ،والقيم ،والتقاليد،
والع��ادات ،و�إن �أهمه��ا الدين .و�إن �ص��دام الح�ضارات يح��ل محل الحرب الب��اردة باعتباره
الظاهرة المركزية لل�سيا�سات العالمية(.)30
الثقافي في العالق��ات الدولية ،حيث ينقل
ويمث��ل ه��ذا النموذج نقلة في النظر ل��وزن البعد
ّ
نموذجا
الثقاف��ة من هام�ش درا�س��ة العالقات الدولية �إلى قلبه��ا ،و�إذا كان «هنتنجتون» قد قدم
ً
ليعب��ر من خالل��ه عن �صورة واحدة «هي ال�صراع» لتف�سير العالق��ات الدولية من خالل منظور
ً
ومحركا
مف�سرا للعالقات الدولية
الثقافي
ثقاف��ي ،ف�إن ثمة اجتهادات نظرية �أخرى ر�أت البع��د
ً
ّ
ّ
لها نحو مزيد من التفاعل والحوار.
وبرغم تعدد النماذج حول م�ستويات الت�أثير المختلفة للثقافة على العالقات الدولية ،وبرغم
المحاوالت النظرية للعدي��د من التيارات لإدخال بع�ض التعديالت على المنظور ال�سائد ،بح ًثا
عن مكان مالئم للثقافة يتفق والمنطلقات النظرية لهذه المنظورات� .إال �أن ذلك ال يعني القبول
الع��ا ّم بين دار�سي العالقات الدولية عل��ى �أن الثقافة �ست�شهد المزيد م��ن االهتمام والبروز �سواء
واقعيا �أو نظر ًّيا.
ًّ
(� ((2أماين حممود غامن ،البعد الثقا ّ
يف يف العالقات الدولية :درا�سة يف اخلطاب حول �صدام احل�ضارات (القاهرة :جامعة القاهرة،
.104-102 :)2007
( ((3نادية م�صطفى« ،التحديات ال�سيا�سية احل�ضارية اخلارجية للعامل الإ�سالمي :بروز الأبعاد احل�ضارية الثقافية» ،يف تداعي
التحديات واال�ستجابات واالنتفا�ض نحو امل�ستقبل (القاهرة :مركز احل�ضارة للدرا�سات ال�سيا�سية .97 :)2001 ،مقالة .حولية
�أمتي يف العامل ،عدد خا�ص ،الأ َّمة يف قرن :الكتاب .6
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الثقافي في العالقات الدولية ،والراف�ضة لت�أييد مثل
وهذه النماذج الم�ؤيدة لتزايد �أهمية البعد
ّ
ه��ذه الأهمية ،تعبر عن امتدادات لر�ؤى نظرية مختلفة حول �أولوية العوامل المف�سرة للعالقات
الدولي��ة م��ن ناحية ،ووزن الثقافة ف��ي ت�أثيرها على العالقات الدولية من ناحي��ة �أخرى .غير �أن
الثقافي في �إطار �أدبيات العالقات
ؤ�شرا على ت�صاعد �أهمية البعد
الج��دل بين هذه الر�ؤى ،يعد م� ً
ّ
الثقافي لتقديم �إ�سهاماتهم،
الدولية .كما �أن هذا الجدل يط��رح م�ساحة وا�سعة للمهتمين بالبعد
ّ
وتطوير مقوالتهم النظرية ب�ش�أن الثقافة والعالقات الدولية(. )31
وف��ي �إطار هذا الجدل ،ب��رزت �إ�شكالية العالقة بين الثقافة والح�ض��ارة ،حيث يميز البع�ض
بي��ن الح�ضارة والثقاف��ة ،من حيث �شمول مفهوم �إحداهما على الآخ��ر ،فالبع�ض ينطلق من �أنه
الثقافي� ،أي ما يت�صل بالأفكار
لكل مجتمع ح�ضارة ،و�أحد جوانب تلك الح�ضارة هو الجانب
ّ
والمع��ارف والم�شاع��ر ،بمعنى �أن مفهوم الح�ضارة هو الأ�شمل .بينم��ا يرى البع�ض الآخر� ،أن
الح�ض��ارة هي جانب من جوانب الثقاف��ة� ،أي �أن الثقافة هي الأو�سع ،فلكل مجتمع ثقافته التي
تعب��ر عن روحه� ،أما ح�ضارته ومدنيته فهم��ا تعبيران عن مدى �أوجه تلك الثقافة العملية ،ويرى
فريق ثالث �أن المفهومين مترادفان ،وهما ذلك الكل المركب الذي ي�شمل العقائد ،والمعرفة،
والف��ن ،والأخالق ،والع��ادات التي يكت�سبها الإن�سان من حيث هو ع�ض��و في مجتمع� .أي �أن
الح�ض��ارة هي مجموع��ة القيم والأنم��اط التي تتحكم ف��ي توجيه الن�شاط الروح��ي والمادي
للمجتمع(.)32
وللتميي��ز بي��ن الثقافة ،والح�ضارة ،والدي��ن �أهميته عند الحديث ع��ن المكونات (الثقافية)
المختلف��ة لح�ضارة م��ا في الدين� ،أو ال�سيا�س��ة� ،أو االجتماع .وفي هذا الإط��ار يرى «�سيمون
موردن � ،»Murdenأن الح�ضارة مرحلة من مراحل تكوين الثقافة ،ولكنها المرحلة الأعلى.
وبذل��ك ت�أت��ي الثقافة كخطوة �سابقة على تك��ون الح�ضارة ،ويتم تعريف الثقاف��ة ب�أنها «الوعي
بلغ��ة� ،أ�صل �إثني ،تاريخ ،دي��ن ،عادات وم�ؤ�س�سات م�شتركة ،واالنتم��اء لأر�ض واحدة» .و�أن
الثقاف��ات قد تتكون على م�ستويات مختلفة .وعندما ت�س��ود الثقافة بهذا المعنى ،ويعي الأفراد
بت�شاركهم هذه الثقافة؛ تتكون الح�ضارة(.)33

( ((3غامن« ،التحديات ال�سيا�سية احل�ضارية اخلارجية للعامل الإ�سالمي».115-114 :
( ((3زكي حممد �إ�سماعيل� ،أنرثوبولوجيا الرتبية (القاهرة :الهيئة امل�رصية العامة للكتاب.234-232 :)1980 ،
(Simon Murden, “Cultural Conflict in International Relations: The West and Islam”, in The ((3
Globalization of World Politics, edited by John Baylis and Steve Smith (Oxford:Oxford
University Press, 1997): 374 –376.
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وف��ي مقابل ه��ذا االتجاه ينظر البع�ض للح�ض��ارة على �أنها نتاج الثقاف��ة التي �صاغت العقل
الجمع��ي للمجتمع �صاح��ب هذه الح�ضارة .و�أنها مزيج من العالق��ات المت�شابكة التي تج�سد
ّ
منج��زات الإن�س��ان في �أوجه الحياة المختلفة ،ومن ثم فلكل �أمة �أو �شعب ن�صيبه من الح�ضارة،
طالم��ا �أنه يمار���س �أ�سلوب حياة� .أما الثقافة في �أية ح�ضارة فهي التي تحدد اختيارات الح�ضارة
الح�ضاري
الكبرى وم�شاريعها الإ�ستراتيجية ،وتجيب على الأ�سئلة المرتبطة بعالقة هذا الوجود
ّ
بغيره من الح�ضارات الأخرى في �إطار من التعدد والتنوع(.)34
وف��ي �إطار هذه االعتب��ارات ،وحول جدلية العالقة بين الدين والثقاف��ة ،وبينهما الح�ضارة،
ومحوري��ة دور كل منه��ا في العالق��ات الدولي��ة ،وهي الجدلي��ة التي تختلف حوله��ا الر�ؤى
والت�ص��ورات ال�سو�سيولوجية ،والأنثروبولوجية ،والفل�سفي��ة ،وال�سيا�سية( .)35يرى الباحث �أن
الدي��ن �إذا كان في جانب منه �أحد �أهم مكونات الثقاف��ة ،بل �إن الدين هو �أكثر مكونات الثقافة
أثيرا ،وهو كذلك �أح��د �أهم الرموز الثقافية تعزي ًزا
ات�صافً��ا باال�ستمراري��ة واال�ستقرار ،و�أكثرها ت� ً
للهوي��ة وتميي ًزا لها ،ف�إنه في جانب �آخر قد يكون هو م�صدر هذه الثقافة ،والأ�سا�س الذي يقف
خل��ف ن�شوئه��ا وتكوينها ،وتر�سيخ الح�ض��ارات التي ت�ستن��د �إليها ،ويمثل الدي��ن الإ�سالمي،
م�صدرا لثقافة وح�ضارة جديدتين ،تر�سخت �أركانهما
النموذج الأبرز في هذا ال�سياق ،فقد كان
ً
ا�ستنا ًدا لما جاء به من مفاهيم ،وقيم ،و�أطروحات دينية ودنيوية.
و�أمام هذا التداخل في المفاهيم ،وت�أثير كل منها على الآخر ،ف�إنه بجانب الإ�شكاليات التي
يثيرها هذا التداخل تبرز �إ�شكالية نقل هذه المفاهيم من �إطارها الفكري �إلى الواقع العملي ،وهو
م��ا يثير جدلية العالقة بين «القيم والقيمي» ،و«الثقاف��ة والثقافي» ،و«الح�ضارة والح�ضاري»،
و«الدين والديني».
وفي �سياق هذه الجدليات ي�ؤكد «هنتنجتون» على �أهمية تناول الكيفية التي ت�ؤثر بها الثقافة،
ف��ي المدى الذي يمكن �أن تبلغ��ه المجتمعات ،وفي و�سائل ه��ذه المجتمعات من �أجل �إنجاز
االقت�صادي والمقرط��ة ال�سيا�سية ،وبالتالي
تق��دم �أو �إخفاق في هذا الإنج��از في مجال التطوير
ّ
التركي��ز على الثقافة كمتغي��ر م�ستقل �أو تف�سيري .و�إذا ما كانت العوامل الثقافية ت�ؤثر بالفعل في
أي�ضا كمتغير تابع من حيث البحث في
التق��دم الب�شري �أو تعوقه في �أوقات ما ،مع تناول الثقافة � ً

( ((3حممد حمفوظ ،الإ�سالم ،الغرب ،وحوار امل�ستقبل (الدار البي�ضاء :املركز الثقايف العربي.131-130 :)1998 ،
( ((3انظر ت�أ�صي ً
ال لهذه الر�ؤى يف :فوزي خليل ،وف�ؤاد ال�سعيد« ،الثقافة واحل�ضارة .مقاربة بني الفكرين الغربي والإ�سالمي»،
يف الت�أ�صيل النظري للدرا�سات احل�ضارية ،حترير منى �أبو الف�ضل ،ونادية حممود م�صطفى (دم�شق :دار الفكر:)2008 ،
.130-93
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«كي��ف يمك��ن لجهد �سيا�سي �أو غير �سيا�سي �أن يغير� ،أو يزي��ح العوائق الثقافية التي تحول دون
التقدم؟»(.)36
منظ��ورا �أو تحلي ً
ال للعالق��ات الدولية
وي�ؤك��د «فري��د هالي��داي» �أن الدين بذاته ،ال يق��دم
ً
تف�سيرا لممار�سات ال�شع��وب �أو الدول ،فهو قد ي�ستخدم ل�صوغ
المعا�ص��رة ،كما �أنه ال يعطي
ً
تف�سيرا ،فال�س�ؤال لي�س عن الكيفية التي ت�ساعدنا فيها منظومة من
موقف ما ،لكنه بذاته ال يقدم
ً
القيم الدينية على تحليل ممار�سات دول �أو حركات معار�ضة ،بل عن كيفية تعريف تلك الدول
والحركات للدين وا�ستعماله لأغرا�ضها الخا�صة(.)37
وه��و نف�س ما ذهب �إليه «�أوليفيه روي» في قول��ه �إنَّ الأديان ت�أثرت ب�أفكار «العلمنة» ،فغدا
أمرا واق ًعا.
االنف�ص��ال بي��ن ما هو ديني مح�ض ،وما هو م��ن قبيل الممار�سة ال�سيا�سي��ة والثقافية � ً
وهذا االنف�صال �أنتج ثنائية الدين ( )religionوالديني ( ،)religiosityوهو ما انعك�س على
�آلي��ات انت�شار «الأ�صولية الجديدة» ،وعلى مدى اندراجها في �سياق العولمة ،التي نجحت في
�سحبه��ا من ف�ضائها الأ�صلي ،وتحويلها �إلى ظاهرة اجتماعية حديثة .و�ضمن هذه الظاهرة يعيد
الأفراد ر�س��م عالقتهم بالدين انطالقًا من تجربتهم االجتماعي��ة ،وال�سيا�سية ،والثقافية الخا�صة
أ�سي�سا على ثقافة
في�أت��ي تدينهم
ً
مطبوعا بخ�صو�صي��ات تلك التجربة التي �أ�سهموا في بنائها ،ال ت� ً
�أو ح�ضارة معطاة �سلفًا ،بعيدة عنهم في الجغرافيا ،وتاريخها لي�س جز ًءا من تاريخ المجتمعات
الت��ي ن�ش�أوا فيها ،والتي �ص��اروا جز ًءا من تكوينه��ا .وي�ضيف�« :إن التدين عن��د الم�سلمين هو
ممار�س��ة اجتماعي��ة ،وهو انعكا�س لت�صور الم�سلمين عن الإ�س�لام .فالم�س�ألة لي�ست فيما يقوله
القر�آن ،و�إنما في ما يقول الم�سلمون �إن القر�آن يقوله ،والإ�شكال لي�س في الإ�سالم باعتباره دي ًنا،
و�إنما في ممار�سة الم�سلمين ،وفيما ينتجونه من خطاب ديني»(.)38
وف��ي �إطار هذه الجداالت ،ف�إن الباح��ث �سيتبنى في هذه الدرا�سة تعريفً��ا �إجرائيًّا للدين ،في
�إط��ار العالقات الدولية يقوم على �أن��ه« :كل ما تعتنقه الفواعل التي تق��وم عليها هذه العالقات
ً
و�سلوكا،
فكرا
ر�سمية �أو غير ر�سمية ،وت�ؤمن به ،من مبادئ و�أحكام ومعايير ،ت�ضبط ممار�ساتها ً
ق��و ًال وفع ً
ال وتحكم توجهاته��ا� ،سواء �أكانت تل��ك المبادئ� ،أو الأح��كام والمعايير م�ستمدة
(� ((3صمويل بي .هنتنجتون« ،الثقافات ودورها امل�ؤثر» ،يف الثقافات وقيم التقدم ،ت�أليف لوران�س �إي .هاريزون ،و�صمويل بي.
هنتنجتون ،ترجمة �شوقي جالل (القاهرة :املجل�س الأعلى للثقافة.23-22 :)2005 ،
(Fred Halliday, “The End of the Cold War and International Relations”, in International ((3
Relations Theory Today, edited by K. Booth and S. Smith (n.p.: Polity، 1995): 16-39.

(� ((3أوليفيه روي« ،الإ�سالم املعومل يف البحث عن �أمة جديدة» ،تقدمي عزالدين عبد املوىل ،جملة �أقالم �أون الين ،العدد 17
( ،)2005مقالة �إلكرتونية متاحة عرب الإنرتنتhttp://www.mafhoum.com/press7/230C38.htm ،
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م��ن ر�س��االت �سماوية� ،أو م��ن ر�ؤى فل�سفية و�أيديولوجي��ة� ،أو موروثات ثقافي��ة� ،أو تاريخية،
�أواجتماعي��ة� ،أو توجهات �شخ�صية» .بينما يتمثل «الديني» ،في كيفية نقل هذه المعتنقات �إلى
الواقع الفعلي ،ممث ً
ال في العمليات والق�ضايا التي تقوم عليها هذه العالقات.
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الف�صل الثاني
ت�أثير البعد الديني في العالقات الدولية

تقديم
�أ�صبح��ت ظاهرة الع��ودة �إلى الإيمان الديني والتقاليد المتوارثة ظاه��رة عالمية في �أبعادها،
و�ص��ارت تعرف بم�سميات مت�شابه��ة؛ ففي الإطار الكاثوليكي ،تع��رف بالعن�صرة �أو الح�صاد
الكاثوليك��ي ،وفي الم�سيحية البروت�ستانتي��ة ،تعرف بالت�أكيد الأ�صول��ي البروت�ستانتي للكتاب
المقد���س ،وف��ي �ساح��ة الفكر اليه��ودي ،تعرف بحرك��ة الإناب��ة والتوبة ،وف��ي �ساحة الفكر
الإ�سالمي ،تعرف بال�صحوة الإ�سالمية(.)39
ول��م يقت�صر رف���ض الحداثة والعولمة ،عل��ى الديانات ال�سماوية ،بل ظه��ر �إحيا ٌء ديني لدى

الهندو���س ،ولدى البوذيين .وان�صرفت الحركات الجماهيرية للت�أكيد على القيم التقليدية ذات
الأ�ص��ل الديني .و�صنعت تلك الحركات حداثتها الخا�صة ،وحققت تنمي ًة �شا�سعةً ،وتقد ًما في

�ش��رق �آ�سي��ا ،ومع ما بين هذه الحركات من ت�شابه ،ف�إن هن��اك العديد من �أوجه االختالف فيما
بينها� ،سوا ًء في درجة قبولها بالتعددية� ،أو من حيث اهتمامها بال�سيا�سة .وبروز هذه الحركات
ي�شي��ر �إل��ى �أنه ال انف��راط بين الدي��ن والدولة ،والدي��ن والمجتمع ،من �أج��ل الحداثة .وهو ما
يتطل��ب النظر في هذا الفهم الجديد للحداثة ،ولدور الدي��ن ،ولي�س االبتعاد عن �أحدهما با�سم
الآخر»(.)40
هاما في التوجهات التي �سادت درا�سة العالقات الدولية
دورا ًّ
وبالرغم من �أن الدين لم يلعب ً

ف��ي الفترة بي��ن الخم�سينيات ،وحت��ى �أواخر ال�سبعينيات م��ن القرن الع�شري��ن� ،إال �أن مراجعة
تزايدا في االهتمام بدرا�سة دور الدين في
الكتاب��ات الغربية في المراح��ل التالية تو�ضح �أن هناك ً
تحليل العالقات الدولية� ،أمام العديد من المتغيرات والتحوالت التي دفعت نحو هذا االهتمام
�سوا ًء كانت هذه التحوالت على م�ستوى العلم� ،أو على م�ستوى الواقع(.)41

( ((3عرفان عبد احلميد فتاح« ،الفكر الديني املعا�رص وحتديات احلداثة» ،جملة �إ�سالمية املعرفة ،عدد  ،26املعهد العاملي للفكر
الإ�سالمي.20-17 :
( ((4ر�ضوان ال�سيد« ،احلداثة والدين يف جتارب غري �أوروبية»� ،صحيفة االحتاد الإماراتية ،عدد .)2006( 4528
(Chris Brown, International Relations Theory: New Normative Approaches (New York: ((4
Simon & Schuster International Group, 1992): 223–227.
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ويمكن تناول طبيعة البعد الدين��ي وت�أثيره في تطور درا�سة العالقات الدولية ،وتحوالته بين
التهمي�ش والت�صاعد ،من خالل المباحث التالية:
 المبحث الأول :تهمي�ش البعد الديني في الفكر الدولي الغربي. المبحث الثاني� :أ�سباب ت�صاعد االهتمام بالبعد الديني في العالقات الدولية. -المبحث الثالث :م�ؤ�شرات ت�صاعد ت�أثير البعد الديني في العالقات الدولية.
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المبحث الأول
تهمي�ش البعد الديني في الفكر الدولي الغربي
نوعا من االنح�سار والتراجع وفقدان الدين لمرجعيته.
�شهد الفكر الديني ،في الواقع الغربيً ،
ف��ي ع�صر �أطلق عليه «ع�ص��ر العلمانية» و«ما بع��د الدين» و«دين العقل»؛ باعتب��ار �أن الإيمان
الدين��ي في معتق��د الم�ؤمنين به ينطوي على م�سلمات بديهية ،وحقائ��ق �أولية وا�ضحة لذاتها ال
تفتقر �إلى تبريرات منتحلة من خارج الإيمان الديني ذاته.
أقر معطيات الحداثة
كذلك ف�إن العديد من ال�شواهد التاريخية ت�شير �إلى �أن الفكر الديني �إن � ّ
وتب َّن��ى مقدماتها الفل�سفية حول الحقيق��ة ،وطبيعتها ،وو�سائل �إدراكها -يفق��د �شرعيته الذاتية
ويناق�ض م�سلماته الأولية ،وين�سخ فعالية التجربة الدينية ،فالت�أكيد على الحداثة وقبول افترا�ضاتها
الأولية عن طبيعة الواقع ،يقلل من �أمر الإيمان الديني واالعتقاد بفاعلية الممار�سات الدينية.
ثم انح�سار وتراجع
وقد �أدت العوامل التاريخية التي تقف وراء البنى الفكرية للحداثة ،ومن ّ
الإيم��ان الديني وفق��دان الدين لمرجعيت��ه؛ �إلى بروز عدة نزع��ات فل�سفية (ك�أن�ص��ار الفل�سفة
الو�ضعية ،ودعاة فل�سف��ة الأنوار الأوروبية ،و�أ�صحاب النـزع��ات الإن�سانية المتطرفة ،و�أن�صار
الفل�سف��ة المادية (الجدلية الملحدة) ،ونظرية «دارون» ،وتي��ار العلمنة ال�شاملة ،ومناهج النقد
التاريخ��ي الأدبي الحدي��ث للن�صو�ص الكتابية الثابت��ة بالوحي)؛ �شكلت ف��ي مجموعها ر�ؤية
فكرية ممتدة� ،شهدت ثالثة تحوالت حا�سمة حول الدين ،وهي :القول ب�أن الإن�سان هو مقيا�س
الأ�شياء جميعها ،وهو ما ب�شرت به حركات الأنوار الأوروبية ،ثم جعل العقل الإن�ساني مقيا�س
الأ�شي��اء جميعها ،الأمر الذي نادى به دعاة النـزع��ات الإن�سانية المتطرفة من رجال التنوير ،ثم
جعل العلم المادي والكم الح�سابي مقيا�س جميع الأ�شياء في الوجود ،وهو المبد أ� الذي ر�سخته
العلمنة ال�شاملة (.)42
وف��ي �إطار العالقات الدولية ،كانت الحجة الرئي�سة بين المفكرين الغربيين ،وخا�صة خالل
القرن الع�شرين؛ لتبرير تجاهل دور الدين� ،أنه ال يمكن فهمه ب�شكل كامل عند بحث العالقات
الدولي��ة كفرع من فروع العلوم االجتماعي��ة� ،إال �أن هذا غير �صحيح؛ لأنه �إذا كان من ال�صعب
درا�س��ة الدي��ن في �إطار العل��وم االجتماعية ،ف�إن درا�ست��ه �أي�سر و�أكثر �إمكانية وب��رو ًزا في �إطار
العالق��ات الدولية ،بل الغري��ب �أن العديد من فروع العلوم االجتماعية قد بد�أت في �إعادة تقييم
مبكرا عن بحثه في �إطار العالقات الدولية.
دور الدين
ً
( ((4فتاح« ،الفكر الديني املعا�رص».25-22 :
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وفي هذا ال�سياق ،يمكن القول �إنَّ تجاهل دور الدين في تطور درا�سة العالقات الدولية ،جاء
مح�صلة لعدة اعتبارات ،في مقدمتها:
1ـ الن�ش���أة الغربية لعل��م العالقات الدولية :فتراجع دور الدين ف��ي درا�سة العالقات الدولية،
غربيا ،وي�ستمد مقوالته من مقوالت علماء االجتماع
يرج��ع بالأ�سا�س �إلى كون هذا العلم َن ْ�ش ًئا ًّ
الغربيي��ن ،وه�ؤالء يعمدون �إلى تهمي�ش دور الدين� ،أم��ام الخبرة ال�سلبية للدين في المجتمعات
الغربي��ة ،حيث يرد الكثيرون الموقف من الدين في نظري��ات العالقات الدولية� ،إلى ن�ش�أة هذه
مفهومي الدولة الحديثة
العالقات ،والأ�س�س التي قام��ت عليها ،والتي تتمحور بالأ�سا�س حول
ّ
والدول��ة القومية ،حيث يرجع الظهور الأول للدول��ة بمفهومها الحديث �إلى �صلح «و�ستفاليا»
( ،)1648ونج��اح ع��دد من القادة في الق�ض��اء على الإقطاعيات التي حكم��ت �أوروبا طوال
القرون الو�سط��ى ،وظهور ت�شريع جديد حل محل الإقطاعي��ة والإمبريالية التي �سيطرت عليها
ال�شرعي عليها ممث ً
ال في
الإمبراطوري��ة الرومانية المقد�سة ،بتوجهاتها الدينية ،و�سيطرة الرئي�س
ّ
البابا ،على �أوروبا الموحدة ،وت�شكيل��ه القوة الفعلية المركزية ،ومع انهيار الإمبراطورية ظلت
الم�سيحي��ة م�سيطرة على �أوروبا ،ومع الت�ش��دد والتزمت الديني ،تعددت الثورات الإ�صالحية،
وفي �إطارها ظهرت الدولة ،وفق �أ�س�س جديدة كان في مقدمتها �إبعاد الدين عن الحياة ال�سيا�سية،
وتر�سيخ مفاهيم ال�سيادة ال�شعبية كم�صدر لل�شرعية ال�سيا�سية ،على ح�ساب ال�شرعية الدينية.
�أم��ا مفهوم الدول��ة القومية فقد بد أ� يتر�سخ في �أعقاب �صل��ح «فر�ساي» ،وت�سويات الحرب
العالمي��ة الأولى ،وتزايد الدعوة ح��ول الحق في تقرير الم�صير ،و�أ�صبح��ت الم�صلحة الوطنية
والقومية هي محور بناء الدول في هذه المرحلة ،ومعها تزايدت التحليالت والتنظيرات القائمة
عل��ى مفاهيم الواقعية ،والقدرات التي تمتلكه��ا الدولة على ح�ساب القيم والمثل والمعتقدات
الديني��ة .فه��ي تركز على �أن القوة هي العن�ص��ر الرئي�سي الدافع للعالقات بي��ن الدول ،ومن هنا
ت��م تجاهل دور الدين �أم��ام العوامل الأخرى الأكثر �صالبة ،التي يمك��ن قيا�سها ،مثل الأر�ض،
وال�س��كان ،والقدرات االقت�صادي��ة ،والقدرات الع�سكري��ة؛ وتكون النتيجة تجاه��ل ال�سيا�سة
الداخلية التي يبرز فيها ت�أثير الدين.
2ـ �سيطرة تيارات الحداثة :فالعن�صر الم�شترك الذي يجمع بين غالبية المفكرين االجتماعيين
الغربيي��ن ،والذي كان له الت�أثير الأكبر في تطور العل��وم االجتماعية ،يقوم على �أن ع�صر التنوير
يمكن �أن يحل محل الدين ك�أ�سا�س لفهم �إدارة العالم ،وخا�صة مع تراجع االلتزام بالقيم المطلقة
الت��ي ينادي بها الدين ،وبالتالي يمك��ن �أن ت�شكل العلمانية �أ�سا�س لل�شرعية والرقابة ،والعالقات
بي��ن الدول .كم��ا �أن دخول العالم مرحلة الث��ورة ال�صناعية ،والتي تتطل��ب البحث عن المزيد
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م��ن الو�سائل القانونية ،والعلمية ،والمنطقية؛ لتف�سي��ر العالم وما ي�شهده من تفاعالت ،وفهمها
ب�شكل �أو�ضح ،يدفع باتجاه �أن ي�صبح الدين عام ً
ال �أقل �أهمية في تف�سير وفهم هذه العالقات(.)43
3ـ �سيط��رة المنظ��ور الواقعي :كان ظه��ور كتاب «ال�سيا�س��ة بين الأمم :ال�ص��راع من �أجل
القوة وال�سل��م» ،لهانز مورجنثو ،بمنـزلة البداية ال�صلبة لت�أ�سي���س المدخل الواقعي الذي هيمن
عل��ى درا�سة العالق��ات الدولية في مرحلة ما بعد الحرب العالمي��ة الثانية( ،)44و�أ�صبحت معظم
الدرا�سات تنطلق من �أر�ضية الواقعيين وت�ستلهم م�سلماتهم الأولى� ،أو التجديد في �إطارها ،حتى
و�إن بدا في �شكل انتقال نظري ،كالذي قام به «كينيث والتز» الذي �أ�س�س مبد�أ الواقعية الجديدة
�أو الواقعية البنيوية ،في كتابه «نظرية ال�سيا�سة الدولية»(.)45
وقد ورث الواقعيون نزعة ال�شك ل��دى مكيافيللي( ،)46وهوبز( ،)47ورو�سو ،الذين ت�صوروا
�أن حالة عدم الثقة هي الحالة التي ت�سود بين الدول ،فال �أحد يثق بالآخر ،ومن ثم فالبد �أن ي�أخذ
كل ط��رف احتياطاته تح��ر ًزا لأي خطر �أو هجوم من الآخرين� ،سواء �أكان��وا �أ�صدقاء �أم �أعداء.
وال يمك��ن ،والح��ال كذلك� ،أن يثق حتى ب�إمكانية وفاء الآخري��ن ممن تدخل الدولة معهم في
�أحالف �أو مواثيق مكتوبة.
وي��رى «مورجانثو» �أنَّ ال�سيا�س��ة الدولية هي �صراع في �سبيل القوة؛ لأن القوة �سبيل كل �أمة
من �أجل البقاء والنمو ،وتوازن القوى هو ال�سبيل لإدامة ال�سلم ،و�أنه ال �سبيل �إلى تطبيق القوانين
والمثل الخلقية في �ساحة العالقات الدولية ،وذلك فيما عدا ما يتطابق من تلك القوانين والمثل
مع م�صالح الطرف الأقوى .ولذلك ف�إن على قادة الدول �أن يركزوا على االعتبارات الأمنية التي
ت�صون م�ستقبل بلدانهم ،ال على مجرد المباحث والقيم القانونية والأخالقية ،كما يجب التمييز
بي��ن «الحقيقة» التي هي «القوة» ،و«القيم» ،التي هي مجرد ُم ُثل يوتوبية ،واالعتراف لكل �أمة
والديني
القيمي
بمح�صول قوتها فقط ال بمح�صولها
والفكري(.)48
ّ
ّ
ّ

(Jonathan Fox and Samuel Sandler, Bringing Religion into International Relations: Culture ((4
and Religion in International Relations (New York: Palgrave Macmillan, 2004): 9-12.
(See: K. J. Holsti, The Dividing Discipline: Hegemony and Diversity in International ((4
Theory (Boston: Unwind Hyman, 1985): 11; John A. Vasquez, The Power of Power
Politics: An Empirical Evaluation of the Scientific Study of International Relations
(New Jersey: Rutgers University Press, 1983): 162–170.
(Kenneth Waltz, Theory of International Politics (New York: Random House, 1979). ((4

( ((4نيقوال مكيافيللي ،الأمري ،ترجمة فاروق �سعد (بريوت :دار الآفاق اجلديدة.)1982 ،
(Thomas Hobles, The Leviathan (Cambridge: Cambridge University Press, 1996). ((4
(Hans Morgenthau, Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace (New York: ((4
Khopf, 1973): 4-15.
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الدولي هي الدول��ة القومية فقط ،وقد
ويعتق��د الواقعيون �أن وحدة التعام��ل على الم�ستوى
ّ
مرورا بحرب الثالثين عا ًما التي تمخ�ضت
ظلت كذلك منذ نهاية الحروب ال�صليبية الأوروبية،
ً
عنه��ا اتفاقية �صل��ح «و�ستفاليا» ع��ام 1648م ،الت��ي �أنهت وج��ود الإمبراطوري��ة الرومانية،
وقو�ضت ال�سلطة العالمية التي كانت متج�سدة في �سلطان البابا الذي كان �أ�شبه بحكومة عالمية
على م�ستوى �أوروبا ،كما �أنهت �شتات دول المدينة من الجغرافيا الأوروبية.
الكال�سيكي �إلى
وتمث��ل نظرية «ميزان الق��وى» �أهم نظريات الواقعيين ،وت�شير ف��ي �شكلها
ّ
�أن ت��وازن الق��وى هو �ضمانة لتحقيق ال�سلم ،ف�إذا اختل المي��زان ل�صالح دولة ما ،ف�إنها هي التي
تتج��ه �إلى �إع�لان الحرب ،وت�شير في �شكلها المعا�صر �إلى �أن هن��اك �صلة قوية بين معدل النمو
االقت�ص��ادي و�سرعته يزيدان من مقدرات الدول،
االقت�ص��ادي ،والقوة والحرب ،فطبيعة النمو
ّ
ّ
()49
وذلك من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إلى وقوع ال�صراع ون�شوب الحرب بين الدول .
دائما ،ولكنه مطلب
ويرى الواقعيون �أن الحرب هي قدر الإن�سان الأبدي ،فال�سالم مطلوب ً
الطبيعي ،بد ًال من �شجب الحرب وبيان �أ�ضرارها
ع�سير التحقيق؛ لأن حالة الحرب هي الو�ضع
ّ
بالجن���س الب�شري ،وبد ًال من �صرف الجهود في الدعوة �إلى ال�سالم ،يجب التركيز على درا�سة
ظاه��رة الح��رب؛ للخروج بقواني��ن مو�ضوعية عام��ة عن ق�ضايا الق��وة الن�سبي��ة ،والتحالفات
الدولي��ة واالحتواء ،والأداء الدبلوما�سي ،و�أ�سب��اب اندالع الحروب ،ومحاولة التنب�ؤ بلحظات
اندالعه��ا ،وبم��ا يعقبها من ت�سوي��ات و�أو�ضاع .ولذل��ك يهم�ش الواقعيون القان��ون الدولي،
قيم��ي؛ لأن الحرب وال�سعي
ويج��ردون العالقات الدولية من كل م�ضم��ون �أخالقي �أو اعتبار
ّ
�إل��ى اكت�ساب القوة ال يعرفان �أ ًّيا من تلك االعتبارات ،فالأخالق عملة فا�سدة في هذا المجال،
وبتعبير كي�سنجر« :ف�إن الأخالق ال ح�ساب لها هنا»(.)50
ومقاب��ل مقوالت الواقعيين ي�ؤكد «�إدوارد بيرن��ز»�« :إن الدين ك�أ�سا�س للنظرية ال�سيا�سية وما
دائما له �أن�ص��اره المخل�صون ،فكثير من م�شاكل
ا�شت��ق عنها من فروع للعل��وم ال�سيا�سية �سيظل ً
النظري��ة ال�سيا�سية ذات مغزى ديني �أو �أخالقي .فطبيع��ة الإن�سان وعالقته بالمجتمع ،وم�شاكل
الجريم��ة والحرب ،ومدى الحرية التي يمكن منحها ،وعالقات الكني�سة بالدولة ،و�إمكانيات
بع�ض من الأمثلة الوا�ضحة على ذلك»(.)51
التقدم ،وال�صلة بين الأهداف والو�سائلٌ ،

(A. F. K Organski and Jack Kugler, The War Ledger (Chicago: Chicago University Press, ((4
1980): 8.
(Henry Kissinger, American Foreign Policy (New York: Norton Company, 1977): 54. ((5

(� ((5إدوارد م .برينز ،النظريات ال�سيا�سية يف العامل املعا�رص ،ترجمة عبد الكرمي �أحمد ،ط( 2 .بريوت :من�شورات دار الآداب،
.289-288 :)1988
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كم��ا يرى «مار�سيل ميرل» �أن��ه �إذا كانت النتائج التي �أفرزها «�صلح و�ستفاليا» عام ،1648
حدا لل�صراعات بين الق��وى الأوروبية ،والتي كانت قائمة عل��ى �أ�س�س دينية ،وميالد
و�ضع��ت ًّ
الدولة القومية القائمة على �أ�س�س علمانية ،ف�إن الدول الأوربية في �إطار تو�سعها خارج حدودها
كان��ت توظف البعث��ات التب�شيرية باعتبارها �إحدى و�سائل الهيمنة �إل��ى جانب االقت�صاد والقوة
الع�سكري��ة ،و�أن��ه ف��ي الوقت الذي تم في��ه ا�ستبع��اد دور الدين داخل النم��وذج الغربي ،ظلت
ال�صراع��ات الدينية والثقافية و�سيلة لبق��اء القوى الأوروبية مهيمنة عل��ى الم�ستعمرات في �آ�سيا
و�إفريقيا(.)52
وم��ن هنا يرى الباحث �أن تهمي�ش دور الدين ف��ي درا�سة وتحليل العالقات الدولية ،مرجعه
الأول طبيعة ن�ش�أة هذا العلم ،من ناحية ،وخ�صائ�ص البيئة التي ن�ش�أ وتطور من خاللها ،من ناحية
�أخ��رى ،فظروف الح��روب الدينية و�سيطرة الكني�سة على مقاليد الأم��ور في القارة الأوروبية،
ف��ي الع�صور الو�سطى ،وما خلقته ه��ذه ال�سيطرة من جمود وتخلف ف��ي معظم فروع المعرفة
الب�شري��ة ،كانت داف ًع��ا ل�سعي الكثير من المفكري��ن نحو التخل�ص من ه��ذه ال�سيطرة ،حتى لو
تطلب الأمر الق�ضاء على �أي وجود للأبعاد الدينية في هذه الفروع ،ومنها العالقات الدولية.
ي�ض��اف �إلى ذلك الخبرة ال�سلبية لالهتمام بالأبع��اد الدينية في العالقات الدولية في الغرب،
والربط بينها وبين ن�شوب ال�صراعات �سواء بين الدول الأوروبية وبع�ضها البع�ض� ،أو بين �أوروبا
والعال��م الإ�سالمي ،وكانت هذه ال�صراعات داف ًعا لإعالء مفاهيم القوة والم�صلحة الوطنية على
�أي��ة اعتبارات �أخ��رى ،وخا�صة القيمية والأخالقية ،و�ساعد عل��ى ذلك ف�شل مقوالت المنظور
المثالي في العالقات الدولية في منع ن�شوب الحرب العالمية الثانية.

( ((5مار�سيل مريل� ،سو�سيولوجيا العالقات الدولية ،ترجمة ح�سن نافعة (القاهرة :دار امل�ستقبل العربي.43 :)1986 ،
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المبحث الثاني
�أ�سباب ت�صاعد االهتمام بالبعد الديني في العالقات الدولية
م��ع نهاية الق��رن الع�شرين ،وبداية القرن الحادي والع�شرين� ،أ�صب��ح «الدين» وت�أثيراته �أحد
�أهم ق�ضايا العالقات الدولية ،وتحولت العودة �إلى الدين وتوظيفاته �إلى ظاهرة عالمية ،و�أ�صبح
دينيا ي�ؤثر في مختلف تفاعالته ،ويعيد ت�شكيل الدول والمجتمعات،
العالم المعا�صر ي�شهد بع ًثا ًّ
جديدا بالهوي��ة واالنتماء،
�شع��ورا
و�ص��ارت الح��ركات الدينية في معظ��م �أنحاء العالم تطرح
ً
ً
فر�صا وتحديات جديدة ،كان من �ش�أنها انتقال الت�أثيرات،
و�أ�ضاف��ت العولمة وتقنيات االت�صال ً
وتداخل الأديان ،والثقافات ،والح�ضارات في العديد من التفاعالت والعالقات .و�أ�صبح الدين
هامة في العالقات الدولية وال�سيا�سات الخارجية للعديد من الدول  ،حيث يتم
يمار���س وظائف َّ
توظيف��ه لتحقيق التعبئة ال�سيا�سية ،وكم�ص��در من م�صادر ال�شرعية ال�سيا�سي��ة ،وتبرير الخطاب
لبع�ض من
ال�سيا�س��ي واالجتماعي ،و�أداة للتغيي��ر ال�سيا�سي، و�أداة من �أدوات ال�سيا�سة الخارجية ٍ
البلدان، و�إطار مرجعي ل�سيا�سات البع�ض الآخر منها(.)53
وفي هذا الإطار �شهد النظام العالمي تغيرات عميقة� ،شملت بنية العالقات الدولية والمبادئ
الت��ي ت�أ�س�ست عليه��ا منذ نهاية الحرب العالمي��ة الثانية ،وجاء م�صدر هذا التغي��ر ناب ًعا من عدة
عوامل منه��ا :تعقد الم�شكالت الدولية ،ونمو ظواهر االعتم��اد المتبادل ،وتمثلت �أهم معالم
التغير في العالقات الدولية ،في :وجود نظام عالمي �أحادي القطبية ،وبروز المناف�سة االقت�صادية
كمعي��ار كوني للقوة ،والطابع العالمي لبع�ض من م�شكالت المجتمع الدولي المعا�صر ،وثورة
مهما في بلورة الوع��ي الكوني ب�أبعاد المخاطر القائمة ،وتذويب
االت�ص��االت التي تلعب ً
دورا ًّ
الم�سافات والحدود(.)54

( ((5نبيل عبد الفتاح� ،سيا�سات الأديان :ال�رصاعات و�رضورات الإ�صالح (القاهرة :الهيئة امل�رصية العامة للكتاب:)2003 ،
.23-21
( ((5عبد العليم حممد ،حرب اخلليج :ح�صاد املواجهة بني التاريخ وامل�ستقبل (بريوت :مركز الدرا�سات الإ�سرتاتيجية والتوثيق،
 ،)1992كتاب �إلكرتوين متاح عرب الإنرتنت،
http://books.google.com.eg/books/about/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D
8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC.html?id=MFJtAAAAMAAJ&redir_esc=y
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هذا بجانب تعدد عنا�ص��ر التدفقات الثقافية العالمية :كالتدفق��ات العرقية ،والتكنولوجية،
والمالية ،والإعالمية ،والأيديولوجية ،وكذلك التدفقات المدنية والطبيعية الناتجة عن االنت�شار
العالمي للمعلومات وال�صور ،والثقافات ،والمعتقدات الدينية والفكرية والأيديولوجية(.)55
و�أمام هذه االعتبارات فقد تميزت المرحلة الراهنة من تطور حقل العالقات الدولية بتقبلها
لتع��دد وجهات النظ��ر ،في �إطار الجدل الراهن في تاريخ تطور حال��ة العلم ،هذا الجدل الذي
ي�أت��ي في �إطار مراجعة نظرية وفل�سفي��ة للعديد من العلوم االجتماعي��ة ،والذي يركز على ثالثة
مح��اور مترابطة :االهتم��ام بالوحدات� ،أو الأ�س���س الكامنة خلف العل��م والإطار المرجعي،
واالفترا�ضات والم�سلمات التي ينطلق منها ،والتعددية في المناهج التي يرتكز عليها(.)56
ومن ثم ف�إن مراجعة حالة علم العالقات الدولية ،منذ نهاية الحرب الباردة قد اقترنت ب�أبعاد
معرفي��ة ،ومنهجية ،ونظرية متنوعة �أبرزت جميعها تجدد االهتم��ام بالأبعاد القيمية والمعيارية
ب�صفة عامة ،وب�صعود دور الدين والثقافة في درا�سة العالقات الدولية ب�صفة خا�صة(.)57
وفي �إطار هذه االعتبارات تعددت العوامل واالعتبارات ،التي دفعت باتجاه تنامي االهتمام
بالبعد الديني/الثقافي في العالقات الدولية ،ومن ذلك:

�أوالً :ت�أثري مراجعة تيارات احلداثة:
برزت حركة �إعادة تقييم دور الدين في المجتمع ،والتي جاءت مح�صلة لعدد من الم�ؤ�شرات،
وقامت على مقوالت عك�س المقوالت التي قامت عليها نظرية التحديث والعلمانية ،فقد �أدت
الحداثة لتعميق دور الدين في المجتمع ،وبالتالي �إحياء دوره في العالقات الدولية ،وهو ما برز
في عدد من الم�ؤ�شرات ،منها:
1ـ �إنَّ ف�ش��ل جهود التحديث التي قادتها ال��دول الغربية في دول العالم الثالث� ،أدت لتنامي
أ�سا�سا
دور الدي��ن ،حيث نظر �سكان هذه الدول �إلى �أن مقوالت العلمانية الغربية ،والتي كانت � ً
�سببا في ف�شل
للحكوم��ات الموالية للقوى اال�ستعمارية ،التي �سيطرت على هذه الدول ،كانت ً
جه��ود التنمية ،في ه��ذه الدول؛لأنها كانت غير �شرعية ،ومن هنا حدث��ت العودة لما يعتبرونه
�شرعيا ،ممث ً
ال في القيم الدينية والفل�سفية التي ي�ؤمنون بها.
ًّ
(� ((5أنطوين د .كينج ،حمرر ،الثقافة والعوملة والنظام العاملي ،ترجمة �شهرت العامل و�آخرين ،امل�رشوع القومي للرتجمة (القاهرة:
املجل�س الأعلى للثقافة.29-28 :)2005 ،
( ((5ودودة بدران« ،درا�سة العالقات الدولية يف الأدبيات الغربية :م�رشوع العالقات الدولية يف الإ�سالم» ،يف م�رشوع العالقات
الدولية يف الإ�سالم ،ت�أليف نادية حممود م�صطفى و�آخرين (القاهرة :املعهد العاملي للفكر الإ�سالمي.86-82:)1996 ،
( ((5انظر :نادية حممود م�صطفى« ،عملية بناء منظور �إ�سالمي لدرا�سة العالقات الدولية� :إ�شكاليات خربة البحث والتدري�س»،
منوذجا ،حترير نادية حممود م�صطفى ،و�سيف الدين
يف �أعمال ندوة املنهجية الإ�سالمية والعلوم االجتماعية :العلوم ال�سيا�سية
ً
عبد الفتاح (القاهرة :مركز احل�ضارة للدرا�سات ال�سيا�سية ،املعهد العاملي للفكر الإ�سالمي.)2002 ،
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2ـ �إنَّ التحدي��ث و�إن كان ق��د قلل من �ش���أن �أ�ساليب الحياة التقليدية ،ف�إن��ه كان يقف عقبة
�أم��ام القي��م والأخالقيات التي تقوم على الدي��ن ،وبالتالي ف�إن هذا التراج��ع في دور التحديث
و�أهمية النظر �إليه ،كان ل�صالح �إحياء دور الدين .فالتحديث ترتب عليه زيادة ت�أثير كل من الدولة
وم�ؤ�س�ساتها من ناحية ،والم�ؤ�س�سات الدينية من ناحية �أخرى ،وهو ما �صاحبه حدوث نوع من
ال�ص��دام بينهما ،كان في جانب منه ل�صالح الم�ؤ�س�سات الدينية ،كما �أن التحديث ي�صاحبه عاد ًة
ال�سم��اح بالم�شاركة الجماهيرية في عملية �صنع القرار ،وفي مناق�شة الق�ضايا ال�سيا�سية ،وهو ما
ا�ستف��ادت من��ه الم�ؤ�س�سات الدينية ،وتعددت الو�سائل الت��ي اعتمدت عليها في فر�ض وجهات
نظرها على الآخرين ،وهو ما �ساعد في �إحياء ت�صاعد دور الدين في العملية ال�سيا�سية.
3ـ �ساعدت االت�صاالت الحديثة ،وتطور و�سائل الإعالم الدولية في ت�سهيل نقل الجماعات
الديني��ة لأفكارها ،وانت�شار ت�أثير ه��ذه الأفكار على غيرها من الجماع��ات الدينية الأخرى في
ات�ساعا عبر العديد من دول العالم.
مناطق �أكثر
ً
4ـ تع��دد المنظم��ات الدينية التي ت�سه��م في الن�ش��اط ال�سيا�سي على الم�ستوي��ات الإقليمية
والدولية ،وم��ع ات�ساع ن�شاطها ،تتجه �إلى تحديث �آليات عملها ،وتطوير قدراتها في مجاالت
الإعالم ،واالت�صال ،واالقت�صاد� ،أما على الم�ستوى المحلي ،ف�إن هذه الم�ؤ�س�سات كانت بمثابة
غالبا ما تكون
ال�شكل الرئي�سي الذي ي�سمح فيه للأفراد بتطوير مهاراتهم الدينية والقيادية ،والتي ً
مفيدة للأن�شطة ال�سيا�سية ،حيث تتجه �إلى التعبئة الجماهيرية وال�سيا�سية ،وهو ما من �ش�أنه �إبراز
دورها ،وبالتالي مزيد من �صعود دور الدين في العملية ال�سيا�سية الداخلية والخارجية(.)58

ثانيًا :طبيعة التحوالت الدولية:

وا�ضحا في العالقات
�شه��د الن�صف الثاني من القرن الع�شري��ن بروز الدوافع الدينية ب��رو ًزا
ً
الدولية ،وتمثل ذلك في العديد من الم�ؤ�شرات ،منها:
1ـ قي��ام عدد من الدول على �أ�س���س دينية (باك�ستان و�إ�سرائي��ل) ،وكذلك تعدد الجماعات
والتيارات الدينية العابرة للقوميات ،والتي لم تقت�صر على ديانة بذاتها ،بل �شملت كل الديانات
ال�سماوي��ة ،فيما عرف بالمد الأ�صولي� ،أو «ال�صحوة الدينية» �سواء في الم�سيحية� ،أو اليهودية،
�أو الإ�س�لام ،بل وكذلك في العديد م��ن المعتقدات الفل�سفية كالهندو�سي��ة ،والكونف�شيو�سية،
والبوذية ،وال�شنتية ،وت�صاعد ت�أثير هذه الجماعات في �صياغة وت�شكيل ال�سيا�سات العالمية.
2ـ ب��روز ا�صطف��اف عالمي للديانات الكبرى ،في ثمانينيات الق��رن الع�شرين ،في مواجهة
االتح��اد ال�سوفيتي وال�شيوعي��ة ،وبعد انهيار االتح��اد ال�سوفيتي ،تحول االهتم��ام خالل فترة
(Fox and Sandler, Bringing Religion into International Relations: 12-14. ((5
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الت�سعينيات �إلى مجادلة �أُطروحات اليمين الأمريكي حول «�صراع الح�ضارات» ،و«الإرهاب»،
بين «الغ��رب» و«الإ�سالم» ،و�صارت ال�صراعات الأمنية والع�سكري��ة ذات جذورٍ ثقافيةٍ .ولم
تنبه لها ر�أ�س الكني�سة
يكن الم�سلمون وحدهم هم الذين �أدركوا خطورة هذه الأطروحات ،بل َّ
الكاثوليكية ،البابا يوحنا بول�س الثاني؛ ولذلك اتّجه لمحاورة الم�سلمين ،وتح�سين الأجواء مع
قومي ي� ّؤجج ال�صراعات الدينية والمذهبية(.)59
الأرثوذك�سية؛ حتى ال تتحول �إلى دين
ّ
3ـ الفراغ الذي �أعقب انهيار وت�آكل الإمبراطوريات ال�شمولية ،وتنامي ال�شعور باال�ضطراب
الفك��ري على الم�ستويي��ن الفردي والجماعي ،ومن ثم كانت العودة �إل��ى ا�ستعارة المعاني من
ّ
وغالبا عبر الع��ودة �إلى ال�شروح ،والت�أوي�لات ،والتف�سيرات الفقهية
الأط��ر المرجعي��ة الدينية،
ً
أ�سي�سا على الأ�صول في منابعها
والوعظي��ة� ،أو الثقافة الدينية ال�شعبية ال�شائع��ة بكل دالالتها ،وت� ً
الأ�سا�سي��ة .والنظر للتزمت والطقو�سية الأدائية والرمزية كتعبير عن �سعي لتوازنات نف�سية فردية
وجماعية قلق��ة في عالم يت�سم بالتوتر ال�سيا�سي ،وتكنولوجي��ات فائقة التطور .و�أ�صبح اللجوء
ونف�سي ورمزي ،ال يحتاج �إلى ثقافة مركبة(.)60
وحمائي
توازني
�إلى الدين بمثابة �إطار
ّ
ّ
ّ
4ـ ت�أثي��ر بع���ض الأح��داث ال�سيا�سية الت��ي �أدت �إلى االهتم��ام بالخطاب الدين��ي في التعبئة
ال�سيا�سي��ة ،وف��ي �صنع ال�سيا�س��ات الخارجية لبع�ض الدول ،كما حدث ف��ي توظيف العمليات
الع�سكري��ة الأمريكية �ضد العراق ( 1990و )2003في نق��د ال�سلطات ال�سيا�سية ،ومواقفها،
وال�سيم��ا من قبل الجماعات الإ�سالمية ال�سيا�سية المعار�ضة في هذه البلدان ،ومعها الجماعات
القومي��ة العربية وبقايا المارك�سية ،وا�ستخدام بع�ض المفردات والأو�صاف ال�سيا�سية� ،أو الدينية
العاطفي في مواجهة الواليات المتحدة والغرب عمو ًما.
ال�سلبية �إزاء الإ�سالم في ال�شحن
ّ

5ـ ت�صاع��د العمليات الإرهابية ،وا�ستخدام هذه العمليات لإنتاج المزيد من ال�صور النمطية
ال�سلبي��ة ح��ول الإ�س�لام كديان��ة ،وعقائد ،و�شرائ��ع ،وقيم ،وثقاف��ة ،وحول واق��ع الم�سلمين
أثي��را �أحداث الحادي ع�شر من
واتجاهاته��م الديني��ة والفكرية ،وكان من �أكثر هذه العمليات ت� ً
�سبتمب��ر  ،2001والتي تعر�ض��ت لها الواليات المتحدة الأمريكية .والت��ي كان لها العديد من
االنعكا�س��ات ،لي�س فقط على تط��ور العالقات الدولية ،ولكن كذلك على تطور علم العالقات
الدولية (.)61
( ((5ر�ضوان ال�سيد« ،يف مواجهة الأ�صولية الإ�سالمية :انك�سار الأحادية الأمريكية واملتغريات»� ،صحيفة ال�رشق الأو�سط ،عدد
(10276الثالثـاء  16يناير .)2007
( ((6نبيل عبد الفتاح ،الن�ص والر�صا�ص :الإ�سالم ال�سيا�سي والأقباط و�أزمات الدولة احلديثة يف م�رص (بريوت :دار النهار:)1998 ،
.268
(� ((6ستيف �سميث« ،العالقات الدولية :الروابط بني النظرية واملمار�سة يف ال�سيا�سة الدولية» ،جملة العالقات الدولية والتنمية
(�سبتمرب  ،)2003مقالة �إلكرتونية متاحة عرب الإنرتنت،
http://www.geocities.com/adelzeggagh/bridge.html
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ثالثًا :اال�ستجابة العلمية للتحوالت العاملية:
�أدت التحوالت الدولية ال�سابق ذكرها ،والتي �شهدها العالم في نهاية القرن الع�شرين وبدايات
الق��رن الحادي والع�شرين� ،إلى توجيه الباحثين في حقل العالق��ات الدولية �إلى �إعادة النظر في
مكان��ة البعد الدين��ي /الثقافي في درا�سة هذا الحقل ،وبدا وك�أن ه��ذا الحقل ي�ستجيب لإدراك
�سائ��دا قبل نهاية الحرب الباردة ،جوه��ره �أن ثمة حقبة دولية جديدة
مغاي��ر للو�ضع الذي كان
ً
ثقافي��ا ب�شكل ذاتي �أ�سرع
ف��ي طريقها للظه��ور ،و�أنه حينما يبدو النظ��ام الدولي وك�أنه يتحول ًّ
طبيعيا �أن يعيد حقل العالق��ات الدولية النظر في اقتراباته
و�سيا�سيا ،يكون
م��ن تحوله اقت�صاد ًّي��ا
ًّ
ًّ
البحثية ،ومنطلقاته الفكرية ،ور�ؤيته النظرية والأمبريقية .ومع ات�ساع نطاق الر�ؤية النقدية؛ ات�سع
نطاق المرونة في حقل العالقات الدولية.
وم��ع الت�أكيد على مفاهيم القومية ،والهوي��ة ،والوطنية ،والتقاليد ،والجذور ،والتي �شكلت
محاور رئي�سة في العالقات الدولية طوال مرحلة الت�سعينيات من القرن الع�شرين ،تزايد االهتمام
بالبع��د الديني /الثقافي في العالقات الدولية ،وخا�صة مع وج��ود اتجاه يرى في النظام الدولي
حي ًزا تهيمن عليه ال�صراعات بين الثقافة والعرقية ،و�أنه قد دخل مرحلة دولية جديدة من ال�صراع
القائم على الأبعاد الدينية ،والقيمية ،والثقافية (.)62
والخارجي ،والتي وقعت في �صميم
الداخل��ي
وف��ي هذا الإطار برزت �إ�شكالية العالقة بين
ّ
ّ
جه��ود التنظير التي �شهدته��ا كل مرحلة من مراحل تطور العالقات الدولية في القرن الع�شرين،
الخارجي على الداخلي ،وفي طبيعة
تزايدا مطر ًدا في درجة ت�أثير
�إال �أن المرحلة الراهنة �شهدت ً
ّ
الخارجي ،ت�آكلت معه الحدود بينه
ه��ذا الت�أثير ونطاقات��ه ،بحيث برز وجود اختراق كثيف من
ّ
قا�صرا على النطاقات ال�سيا�سية �أو االقت�صادية ،ولكنه امتد
وبين الداخلي ،ولم يعد هذا االختراق
ً
أي�ضا ،وللتعاطي مع هذه المتغيرات وتلك التحوالت في
لي�شمل النطاقات االجتماعية والثقافية � ً
�إطار علم العالقات الدولية ،برز اتجاهان رئي�سان:
الأول :الداعي �إلى مراجعة النظريات واالقترابات القائمة والتوفيق بينها:
وينطل��ق م��ن �أن اهتم��ام منظري العالق��ات الدولية بمو�ضوع��ات مثل القي��م ،والأخالق،
والرم��وز ،والمعارف ،وت�أثيرها عل��ى العالقات الدولية ،جاء من اعتباره��ا مو�ضوعات فر�ض
الواق��ع التعامل معها .ومن ثم كان على نظريات العالقات الدولية المختلفة �إيجاد �سبل للتعامل
معه��ا ك�سبيل ال�ستمرارية هذه النظري��ات ،وتجديد قدراتها الو�صفي��ة والتف�سيرية لهذا الواقع.
(Fred Halliday, “Culture and International Relations: A New Reductionism?” in Confronting ((6
the Political in International Relations, edited by Michi Ebata and Beverly Neufeld
([New York]: Macmillan Press, 2000): 47– 49.
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وقامت جهود هذا التيار على تحديد �أوجه الق�صور في التنظير ال�سائد� ،أو في اقتراحات �إ�صالح
هذا التنظير ،وذلك من خالل:
�أ) التولي��ف بين النظريات القائمة :وهذا التوليف ال يعن��ي تجاهل االقتراب العلمي لدرا�سة
العالق��ات الدولية ،و�إنم��ا العمل على تطوي��ره ،و�إذا كان العلماء الطبيعي��ون ي�ستطيعون �إدراك
�أن المنه��ج العلم��ي التقليدي لم ي�ستط��ع «نمذجة» الواقع على نحو كام��ل ،ف�إنه يمكن للعلوم
االجتماعي��ة فعل المثل ،وفي �إطار هذا التوليف ت�أتي �أهمي��ة التوفيق بين الواقعية وبين المنظور
الليبرال��ي؛ لأن ف�ش��ل نظري��ات العالقات الدولية في التنب���ؤ بنهاية الحرب الب��اردة ،ال يعني �أن
نظرياته��ا عديمة الج��دوى .ولكنها بحاج��ة لتعديالت �ضروري��ة ،يمكن �أن ت�سه��م الليبرالية
الجديدة في تقديمها .خا�صة و�أن فترة ما بعد الحرب الباردة ت�صلح كنموذج يتطلب مقتربات
توفيقية(.)63
ب) االهتمام ب�أبعاد جديدة فر�ضها الواقع :مثل العالقة بين الداخل والخارج ،ودور الأفكار
والرم��وز والقي��م ،وجاءت الدعوة لالهتم��ام بهذه الأبع��اد بو�سائل مختلفة ،منه��ا :ا�ستكمال
النظريات القائمة بمقتربات ت�ؤكد على دور هذه الأبعاد ،وتنطلق من تفاعل الت�أثيرات الداخلية
والدولية على �سلوك الدول ،واالهتمام بدور الأفكار والقيم والمعارف في ت�أثيرها على العالقات
الدولي��ة ،واال�ستعانة بمقتربات من حقول �أخ��رى �أقدر على درا�سة هذه الأبعاد ،مثل �إ�سهامات
علم��اء ال�سو�سيولوج��ي والأنثربيولوجي حول الثقافة ،والقيم ،والهوي��ة وت�أثيرها في الأو�ضاع
ال�سيا�سية(� .)64أو الجمع بين النظريات القائمة لتناول وتحليل هذه الأبعاد الجديدة(.)65
الثاني� :إعادة بناء منظورات تحليل العالقات الدولية:
اتخ��ذ فريق من منظ��ري العالقات الدولية م��ن ق�ضية االهتم��ام بالأبعاد القيمي��ة والثقافية،
القيمي للتيارات الو�ضعية
وت�أثيره��ا على العالقات الدولية فر�صة لمراجع��ة ومعالجة الم�ضمون
ّ
كخط��وة �أ�سا�سية لرف�ض ما تقوم عليه م��ن افترا�ضات ،و�إعادة االعتبار للنظرية القيمية للعالقات
الدولي��ة .ودعا �أن�ص��ار هذا االتجاه �إلى �ض��رورة وجود تنظير جديد قائم عل��ى �أ�س�س جديدة،
وتغيير الأ�س�س القائمة ،لي�س فقط بمجرد �إدخال تعديالت على م�ستوى النظريات المختلفة�،أو
عل��ى م�ستوى ما تعالجه م��ن مو�ضوعات ،و�إنما �إعادة النظر ف��ي الر�ؤية الو�ضعية التي حكمت
المعي��اري وللنظرية المعيارية
ه��ذا التنظير لفترات طويلة ،والعم��ل على �إعادة االعتبار للتنظير
ّ
( ((6انظر :م�صطفى ،م�رشوع العالقات الدولية يف الإ�سالم.20 :
(Martha Fennimore, “Norms، Culture, and World Politics: Insights from Sociology’s ((6
Institutionalism”, International Organization 50, no. 2 (Spring 1996): 325–330.

(Joel H. Rosental, “Rethinking the Moral Dimensions of Foreign Policy”, in Controversies ((6
in International Relations Theory: Realism and the Neoliberal Challenge, edited by
Charles W. Kegley Jr. (New York: Martin’s Press، 1995): 317–329.
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للعالقات الدولية ،وخلق المناخ المالئم لالهتمام بق�ضايا ومفاهيم معينة كالثقافة ،والح�ضارة،
والدين ،والأخالق ،والهوية ،والقي��م ،ورف�ض التعميمات الو�ضعية ومقوالتها المطلقة ،والتي
�سببا في الحد من تطوي��ر نظرية قيمية للعالقات الدولية .وقد وفرت التغيرات الجوهرية
كان��ت ً
الت��ي �شهدها واقع العالقات الدولي��ة الفر�صة لإجراء هذه المراجعة .وخا�صة مع ف�شل الو�ضعية
في ف�صل القيم عن الحقائق(.)66
هذا الف�شل الذي يرجع في جانب منه �إلى التحيز المعرفي والمناهجي عند ُمنظري الو�ضعية
ف��ي العالقات الدولية ،والذي نت��ج عنه ف�صل حاد بين ما يرونه حقائ��ق وبين القيم؛ مما �أعطى
�أولوية تحليلية للمعرفة المبنية على تلك الحقائق ،هذا في الوقت الذي تعاني فيه هذه «الحقائق»
من االنتقادات ،فهي تعاني من الإبهام ،كما ال يمكنها �إثبات �أو دح�ض النظريات بالطريقة التي
تقترحه��ا الو�ضعية المنطقية ،حي��ث ال تقف هذه الحقائق بمن�أى وا�ستقاللي��ة عن النظرية التي
تختبره��ا .وكل نظرية تُبنى على �أ�سا���س التحيز �إلى «االلتزام» بمبد�أ معي��ن .ويختار المنظرون
النموذج الذي يالئم التزاماتهم وتحيزاتهم على نحو �أف�ضل من غيره(.)67
فالمطلوب في المرحلة الراهنة ،لي�س مجرد االهتمام بدرجة �أكبر بق�ضايا ذات طبيعة قيمية،
دائما ما كانت درا�س��ات ال�سيا�سات الدولية ،وعلى نحو ال يمكن تجنبه،
و�إنم��ا االعتراف ب�أنه ً
ذات طبيعة معياري��ة .فلي�س المطلوب توجيه االهتمام لمعالجة ق�ضايا واهتمامات قيمية ،و�إنما
وجودها في �صلب ق�ضايا العالقات الدولية ،وفي طريقة تناولها(.)68

راب ًعا :توظيف البعد الديني لتحقيق امل�صالح الإ�سرتاتيجية:
الثقافي وت�أثيره على العالقات الدولية ،في جانب منه،
ارتبط ت�صاعد االهتمام بالبعد الديني/
ّ
بوج��ود دوافع �سيا�سية ،مرتبطة بم�صالح الق��وى الدولية ،وفي �إطار تحليل هذه الدوافع ،وبيان
ت�أثيرها على تطور العالقات الدولية ،برز اتجاهان رئي�سان:
الثقافي هي الت��ي تحدد ت�أثيره :فالحديث
الأول :ي��رى �أن الدواف��ع التوظيفية للبعد الديني/
ّ
الغرب��ي ،اقترن بمراحل التح��والت الكبرى في
ع��ن الثقاف��ة والح�ضارة والدين ف��ي الخطاب
ّ
�سيا�سيا ،ف�إذا كان القرنان الخام�س ع�شر وال�ساد�س ع�شر ي�شكالن مرحلة
التاريخ ،والغر�ض منها
ًّ
أي�ضا مرحل��ة الت�أ�سي�س للعالقات غير المتكافئة في
الت�أ�سي���س لأوروبا الحديثة ،ف�إنهما ي�شكالن � ً
إ�سالمي وال�شرق .والتي تطورت �إلى ر�أ�سمالية تو�سعية تعتمد على الحروب واالكت�ساح
العالم ال
ّ
(Mark A. Neufeld, The Restructuring of International Relations Theory (Cambridge: ((6
Cambridge University Press, 1995): 96–106.
(Mervyn Frost, Ethics in International Relations: A Constitutive Theory (Cambridge: ((6
Cambridge University Press, 1996): 10–19.
(Neufeld, The Restructuring of International Relations Theory: 107–109. ((6
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عالم��ي ،خالل القرني��ن التا�سع ع�شر
ح�ضاري
وال�سيط��رة .وعل��ى الرغم من وج��ود م�شروع
ّ
ّ
والع�شري��ن ،ف�إن��ه يعبر عن م�صالح القوى والدول الر�أ�سمالي��ة ال�صناعية المهيمنة على العالم في
ظل �سيطرة ثقافة اال�ستهالك ومعاييرها القيمية �أُحادية الجانب(.)69
فالعوامل االقت�صادية واالجتماعية ت�شكل المرجعية الحقيقية للأحداث الدولية ،فهي لي�ست
دالئ��ل على ت�أثير متزاي��د لعوامل الثقافة والح�ض��ارة والدين .فهذه العنا�ص��ر اعتبرها الخطاب
الغرب��ي منذ �أواخر القرن التا�سع ع�شر خ�صو�صي��ات ثقافية ،وتم توظيفها في ال�سيا�سات الغربية
ّ
تجاه المجتمع��ات الأهلية .و�إذا كانت هذه العنا�صر تت�صاع��د �أهميتها الآن ،ف�إن هذا الت�صاعد
ه��و تعبير عن توتر ومخاوف وهواج�س جماعية ،ناجمة عن عوامل كثيرة ال عالقة لها بالثقافة
�أو الح�ض��ارة �أو الدي��ن ،كالفقر ،و�سوء توزي��ع الثروة ،واالخت�لاالت الديموغرافية ،والبطالة،
والخلل في توزيع ال�سلطة ،وال�صراعات الأهلية ،والأزمات االقت�صادية.
الثقافي لحماية م�صالح و�أهداف القوى الكبرى،
االتجاه الثاني :الت�أكيد على ا�ستخدام البعد
ّ
الح�ضاري ،جاء العتب��اره مجا ًال
الثقاف��ي
فاالهتم��ام بالعالق��ة بين الح�ض��ارات و�إحياء البع��د
ّ
ّ
نظرا لأن دور العوامل
تتج�س��د على �صعيده �صراعات جديدة للقوة ،واختبار توازنات القوىً ،
االجتماعي��ة والثقافية قد برز� ،أو تجدد بروزه ،في العالقات الدولي��ة بالمقارنة بالبروز ال�سابق
للعوامل التقليدية ال�سيا�سية الإ�ستراتيجية ،التي حازت الأولوية حتى نازعتها ال�صدارة ،منذ بداية
ال�سبعينيات ،العوامل ال�سيا�سية االقت�صادية(.)70
ومع ب��روز «م�صطلح العولم��ة» ،وحر�ص االقتراب��ات النظرية على تن��اول �أبعادها الثقافية
واالجتماعي��ة� ،إلى جان��ب الأبعاد التقليدي��ة� ،أ�صبحت عولمة الثقاف��ة والمجتمعات ،من �أهم
الم�ستج��دات التي تميز المرحلة الراهن��ة من مراحل تطور العالقات الدولية؛ مما تطلب تقديم
ر�ؤي��ة �شاملة ح��ول خريطة الأبعاد المختلفة للعولمة .ولم يك��ن الدافع وراء كثافة الحديث عن
القيمي
أي�ضا تحليل الإطار
ه��ذه الأبعاد مواجهة تحديات الواق��ع �أو اال�ستجابة لها فقط ،ولكن � ً
ّ
ال��ذي يغلف هذا الواقع وي�ؤطره ،والذي ينبثق م��ن منظومة القيم والم�صالح الغربية الر�أ�سمالية.
مما يعك�س ت�أكيد القناعة ب�أن المواجهة لي�ست حول ال�سيا�سة واالقت�صاد فقط ،ولكن الح�ضارة
والدين في قلبها(.)71
الأم��ر الذي يفر���ض ت�سكين البعد الدين��ي (�أو الثقاف��ي �أو الح�ضاري) ف��ي منظومة الأبعاد
المتفاعل��ة ،ومنه��ا �أبعاد مادية مختلفة ،فال يمكن اجتزاء تف�سي��ر� ،أو تبرير ظاهرة ما �أو �أحداث
ووقائع محددة ببعد ديني� ،أو ثقافي� ،أو ح�ضاري فقط ،والعك�س �صحيح ،ولكن تزايد االهتمام
بالأبع��اد القيمية جاء بغر�ض ا�ستعادة االهتم��ام بت�أثيراتها واتجاهاتها ووزنه��ا ،مقارنة بالأبعاد
الأخرى ،ولي�س �إعالء �أو ا�ستبعاد مجموعة على ح�ساب الأخرى.
( ((6د .وجبه كوثراين�« ،صدام احل�ضارات �أم �إدارة �أزمات» ،يف الغرب وبقية العامل :بني �صدام احل�ضارات وحوارها (بريوت ،مركز
الدرا�سات الإ�سرتاتيجية والبحوث96 :)2000 ،ـ.99
( ((7نادية م�صطفى ،حمرر�« ،إعادة تعريف ال�سيا�سي :ر�ؤية من داخل حقل العالقات الدولية» ،يف علم ال�سيا�سة :مراجعات نظرية
ومنهاجية� ،سل�سلة حما�رضات املو�سم الثقايف( 5 ،4القاهرة :جامعة القاهرة .كلية االقت�صاد والعلوم ال�سيا�سية:)2004 ،
.433-423
( ((7نادية حممود م�صطفى« ،حوار احل�ضارات يف �ضوء العالقات الدولية الراهنة» ،يف حما�رضات يف حوار احل�ضارات� :أعمال ندوة
كيف ندخل �سنة حوار احل�ضارات؟ (دم�شق :امل�ست�شارية الثقافية للجمهورية الإ�سالمية الإيرانية.172-171 :)2001 ،
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المبحث الثالث
م�ؤ�شرات ت�صاعد ت�أثير البعد الديني في العالقات الدولية
ارتبط االهتم��ام بالبعد الديني /الثقافي في العالقات الدولي��ة ،بالتحوالت القيمية العالمية،
الدولي المقبل،
فمع ازدياد موجة الع��ودة �إلى الأ�صوليات ،وتف�سيرها على �أنها م�صادر النـزاع
ّ
مر ّك��ب نق�ص ،وي�شكك في
تزاي��د تخوف الغرب من ظهور جي��ل جديد ينظر �إلى الغرب من ُ
الأ�س���س الفل�سفية للح�ض��ارة الغربية؛ بما يعني ق��رب انتهاء الهيمنة الغربية ف��ي ظل المتغيرات
الثقافي ،هو احتواء النتائج
العالمية الراهنة .وهنا �أ�صبح �أحد �أهداف �إعطاء �أولوية للبعد الديني/
ّ
ال�سلبية التي يمكن �أن تترتب على هذه التحوالت ،من ناحية ،ومواكبة التحوالت التي ي�شهدها
حقل العالقات الدولية ،والتي هي في جانب رئي�س منها انعكا�س مبا�شر للتحوالت الدولية ،في
�إطار من جدلية الت�أثير والت�أثر بين التحوالت الدولية والتحوالت في حقل العالقات الدولية.
وفي هذا الإطار تعددت م�ؤ�شرات ت�صاعد ت�أثير البعد الديني في العالقات الدولية ،ومن بين
هذه الم�ؤ�شرات:

�أوالً :ت�صاعد ت�أثير الرموز والتيارات الدينية في العالقات الدولية:
حي��ث �شهدت المرحل��ة الراهنة ت�صاع��د ت�أثير رجال الدي��ن والتيارات الديني��ة في �صياغة
توجهات العالقات الدولية وتحديد �أجندتها الرئي�سة ،وهو ما برز في الجوانب التالية:
1ـ تنام��ي دور رج��ال الدين في العالقات الدولية :مع نهاية الق��رن الع�شرين ظهر تطور جديد
ف��ي العالقات الدولية ،تمثل ف��ي تغير محتوى ال�صراع ،حيث لم تع��د ال�صراعات متجذرة في
�أيديولوجي��ات الحرب الباردة .وبد ًال من ذل��ك �أ�صبح معظمها ينبع من ال�صدامات ذات ال�صلة
قومي� ،أو ديني ،واتجاه هذه ال�صراعات
إثني� ،أو
بالهوي��ة الجماعية �سواء على �أ�سا�س
ّ
عرقي� ،أو � ّ
ّ
�إلى الحدوث ،وفقًا للخطوط الفا�صلة بين القوميات المتناف�سة� ،أو في المواقف التي تعاني فيها
المجتمعات من قيود المناف�سة االقت�صادية ،والتطلعات المتزايدة.
نظرا لأن
وم��ع تعدد م�صادر هذه ال�صراع��ات ،وعجز الو�سائل التقليدية ع��ن التعامل معهاً ،
أي�ضا فهم الجوانب ذات ال�صلة
المطل��وب لي�س فقط فهم م�صالح الأطراف المت�صارعة ،ولكن � ً
بالجوان��ب المعنوية ،كحق تقرير الم�صير والعدل والحرية .فق��د �أدت هذه الفجوة ،بالإ�ضافة
�إل��ى الطبيعة المتغي��رة لل�صراع� ،إلى تنامي الدور الذي يقوم ب��ه مواطنون من خارج الحكومة،
عل��ى ر�أ�سهم الرموز الدينية ،والأ�شخا�ص الذين تحركهم دوافع روحية ،للقيام ب�أ�شكال متعددة
من الو�ساطة وحل ال�صراعات.
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ولأن الأ�شخا���ص الذين يعملون من منطلق ديني �أو روحي تم تجاهلهم في درا�سة العالقات
الدولي��ة ،خالل العقود ال�سابقة ،ف�إن تجاربهم يجب �أن تحظ��ى بما ت�ستحقه من اهتمام .فمثل
ه�ؤالء الأ�شخا�ص يملكون القدرة على الو�صول بمعدالت �أف�ضل �إلى فئات �أو�سع على الم�ستوى
الفردي ،خا�ص ًة في حالة وجود �صور لعدم الم�ساواة وعدم الأمن ،بدرجة �أكبر من معظم القادة
ال�سيا�سيي��ن الذي��ن يمار�سون ال�سلطة .كما �أنهم �أكثر قدرة عل��ى التعامل مع الق�ضايا ذات ال�صلة
بالجوانب الأخالقية واالحتياجات الروحية.
وهو ما �ساعد في جانب منه على بروز نمط من الفاعلين ،يتمثل في ال�شخ�صيات والقيادات
الروحية التي تعمل على ت�شجيع التغيير ال�سلمي من خالل الو�ساطة الر�سمية في بع�ض الأحيان،
ومن خالل الدبلوما�سية غير الر�سمية في �أحيان �أخرى(.)72
2ـ ت�صاع��د ت�أثير بع�ض من الجماعات الأ�صولي��ة ذات المرجعية الإ�سالمية ،واتجاهها نحو
ودفاع��ا عن الهويات
ا�ستنف��ار القوة الدفاعية للإ�س�لام كحائط �ص��د �إزاء ال�ضغوط الخارجية،
ً
إطارا للتما�سك في مواجهة عمليات التفكك التي تقودها بع�ض الإدارات ال�سيا�سية
الإ�سالمية ،و� ً
الغربية.
أمريكي وجماعات ال�ضغط الم�سيحية ،ال�صهيونية،
3ـ تنامي ت�أثير عدد من تيارات اليمين ال
ّ
في ال�سيا�سة الخارجية الأمريكية ،ودورها في العمل على توتير العالقات بين الإدارة الأمريكية
الجمهوري��ة بقيادة جورج دبليو بو�ش ،وبين بع�ض ال��دول العربية والإ�سالمية� ،سواء عبر بع�ض
م��ن الجماعات ،واللجان الم�ؤثرة كاللجنة الأمريكي��ة للحريات الدينية الدولية� ،أو عبر �أ�شكال
من المنظمات التطوعية المدنية ،المعنية بالحريات الدينية في العالم العربي والإ�سالمي (.)73

ثانيًا :مراجعة حالة علم العالقات الدولية:

بالنظر �إلى حالة علم العالقات الدولية منذ نهاية الثمانينيات والت�سعينيات ،وبعد نهاية الحرب
الب��اردة ،و�أح��داث الحادي ع�شر من �سبتمبر ،ومن خالل الق��راءة المقارنة في �أدبيات مراجعة
ه��ذه الحال��ة ،والأدبيات النظري��ة حول المنظورات الكب��رى التي �شهده��ا العلم والجداالت

(Johnson Douglas, “Introduction: Beyond Power Politics”, in Religion: The Missing ((7
Dimension of Statecraft, edited by Douglas Johnson and Synthia Sampson
(New York: Oxford University Press, 1994): 3-7.

( ((7ر�ضا هالل ،احلرب الأمريكية العاملية :قيامة املحافظني اجلدد واليمني الديني (القاهرة :الهيئة امل�رصية العامة للكتاب:)2003 ،
.58-47
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بينها( .)74اتفق منظرو العالقات الدولية على �أن العلم يمر ب�أزمة ويحتاج �إلى مراجعة ،ومن �أهم
م�ؤ�شرات هذه الأزمة:
1ـ ع��دم وج��ود منظور �سائ��د ومهيمن عل��ى مجال الدرا�س��ة؛ ومن ثم تع��دد المنظورات
المتناف�س��ة على نحو يعك�س وج��ود فو�ضى نظرية ،وخا�صة مع تع��دد روافد كل منظور ،ومع
م�ضمونيا.
منهجيا �أو
تعدد م�سميات كل رافد وفقًا للبعد محل االهتمام،
ًّ
ًّ
2ـ ع��دم وج��ود نظرية عامة للعالق��ات الدولية� ،إلى جانب ف�شل النظري��ات الكبرى داخل
كل م��ن االقترابات التطورية ،والهيكلي��ة وال�سلوكية في التنب�ؤ بنهاية الحرب الباردة ،مع اهتزاز
نظرا الت�ساع
الخط��وط الفا�صلة بي��ن علم العالقات الدولية وعلوم اجتماعي��ة و�إن�سانية �أخرىً ،
نطاق��ه وحدوده ،وتعق��د �أجندة مو�ضوعاته ،بع��د �أن تجدد االهتمام بالأبع��اد الدينية والثقافية
والح�ضارية في درا�سة العالقات الدولية ،وب�أنماط جديدة من الفواعل والعمليات.
3ـ حال��ة ال�سيول��ة الت��ي تعك�سها مرحل��ة «المابعديات» (م��ا بعد الحرب الب��اردة ،ما بعد
الحداث��ة ،ما بعد الو�ضعي��ة) �سواء على �صعيد المنهج �أو الم�ضمون .فمع انتهاء الحرب الباردة،
�شه��د التنظير للعالق��ات الدولية مرحلة اختلفت فيها الر�ؤى ح��ول خ�صائ�ص العالقات الدولية
ف��ي هذه المرحلة ،و�أهم القوى الم�ؤثرة فيها .وتبلور ال�س�ؤال التالي بو�ضوح :هل ك�شف انتهاء
الح��رب عن خ�صائ�ص جديدة؟ �أم �أن تراكم خ�صائ�ص جديدة ق��د قاد �إلى انتهاء الحرب؟ ومن
ثم هناك حاجة لمنظور جديد لدرا�سة العالقات الدولية وكان من �أهم مالمح مراجعات ما بعد
الحرب الباردة ،وما بعد الو�ضعية ،في درا�سة وتحليل العالقات الدولية:
(�أ) ب��روز �أهمية الدين والثقافة ف��ي درا�سة العالقات الدولية ،كمرحلة ثالثة من مراحل تطور
علم العالقات الدولية ،بعد �أن حازت االهتمام والأولوية في ظل �سيادة المنظور الواقعي الق�ضايا
والأبعاد الع�سكرية الأمنية ،ثم ناف�ستها في مرحلة تالية ق�ضايا االقت�صاد ال�سيا�سي الدولي(.)75
( ((7من �أهم هذه الأدبيات ،انظر:

- K. J. Holsti, “Along the Road to International Relations Theory”, International Journal،
no. 2 (1984); P. Viotti and M. Kauppi, International Relations Theory: Realism،
;)Pluralism, Globalism and Beyond (New York: Macmillan، 1993
J. Lewis Gaddis, “International Relations Theory and the End of the Cold War”, International
Security 17, no. 3 (Winter 1992/1993).

( ((7من �أهم الأدبيات التي تناولت دور الثقافة يف العالقات الدولية:

Youssef Lapid, ed, The Return of Culture and Identity in International Relations Theory
(Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers, 1996); Fred Halliday, “Culture and International
Relations: A New Reductionalism?” in Confronting the Political in International
Relations, edited by Michi Ebata and Beverly Neufeld ([Agawam, MA]: Millennium Press
Ltd, 2000); Marysia Zalewski and Cynthia Enloe, “Questions about Identity on International
Relations”, in International Relations Theory Today, edited by K. Booth and S. Smith
(PA: Pennsylvania State University press, 1995): 279-305; Simon Murden, “Culture and
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(ب) مراجع��ة المنهج الو�ضع��ي ال�سلوكي الإمبريق��ي ،وهي المراجعة التي ق��ادت �إلى رد
االعتب��ار للقي��م .على �أ�سا�س �أن �أحد �أهم �أ�سباب عدم الو�ص��ول �إلى نظرية عامة� ،أو عدم وجود
منظ��ور �سائد ،هو �إهمال القيم والتاريخ والفل�سفة .ومن هنا كانت القيم� ،إلى جانب غيرها من
أ�سا�سيا من محاور الجدال الثاني الكبير في تاريخ العلم ،الجدال بين ال�سلوكية
الأبع��اد،
ً
محورا � ًّ
والتقليدية(.)76
وق��د اقترن بتجدد االهتمام بالقيم ،بروز الأبعاد الثقافية والدينية ،وخا�صة منذ نهاية الحرب
أي�ضا جداالت حول :هل
الب��اردة .وبقدر ما �شهدت حال��ة العلم جدا ًال حول القيم ،تبل��ورت � ً
نظرا لبروز دور الدين والثقافة على م�ستوى
حدث تحول في منظورات درا�سة العالقات الدولية ً
التنظير والواقع؟ وهل المتغيرات الثقافية والدينية هي متغيرات م�ستقلة �أو تابعة؟ ،هذا من ناحية،
وم��ن ناحية �أخرى ه��ل االختالفات بين الثقافات والأديان الب��د و�أن تقود �إلى �صراعات؟ وما
ت�أثيره��ا على ا�ستق��رار و�أمن و�سالم العالم؟ وم��ا �أنماط العالقات بين الأدي��ان والثقافات وبين
الم�صالح وتوازنات القوى؟
ويك�ش��ف ا�ستم��رار هذه الجداالت وعمقه��ا وامتدادها كيف �أن درا�س��ة العالقات الدولية
مازال��ت ت�شهد حالة مراجعة قادت �إلى الحديث عن �إعادة تعريف ال�سيا�سي .فالمداخل القيمية
والمداخ��ل الثقافية والح�ضارية (�إلى جانب الدينية) �أ�سهمت في �إعادة تعريف م�ستوى التحليل
بعيدا ع��ن الم�ستوى التقليدي (الدول��ة والنظام الدولي) كما �أ�سهمت ف��ي �إعادة تحديد نطاق
ً
()77
مو�ضوعات العلم ليت�سع لمو�ضوعات جديدة .
و�إذا كان��ت مرحلة ما بعد ال�سلوكية ،قد �أدت �إلى درج��ة من �إعادة تعريف ال�سيا�سي؛ نتيجة
اتجاه االهتمام نحو فواعل جديدة من غير الدول ،ونحو ق�ضايا جديدة ذات �أبعاد اقت�صادية ،ف�إن
المرحلة الراهنة من تطور منظورات العلم تعالج ما �سبق من �إهمال للمتغيرات الدينية والثقافية،
ف��ي محاولة لتج��اوز مرحلة علمانية ومادي��ة العلم المفرطة .كما �أنها تعال��ج �إهمال م�ستويات
للتحلي��ل وفواعل لح�ساب تفوق م�ستوى الدولة القومية؛ ولذا تجدد االهتمام بم�ستويات �أكثر
World Politics”, in Globalization and World Politics، edited by S. Smith and K. Booth, 2nd
ed. (Oxford: Oxford University Press, 1997).

( ((7انظر على �سبيل املثال:

Keen Booth, “Security in Anarchy: Utopian Realism in Theory and Practice”, International
Affairs 67, no. 3 (1991): 527- 545; Martha Finnemore, “Norms, Culture and World
Politics”: 325- 345; Miles Kahler, “Rationality in International Relations”, International
Organizations 52, no. 4 (Autumn 1998); Seymon Brown, International Relations in a
Changing Global System: Toward a Theory of the World Polity (n.p.: Westview press,
1992).

( ((7م�صطفى�« ،إعادة تعريف ال�سيا�سي يف العالقات الدولية».67 :
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كلي��ة و�شمو ًال مثل الجماعة العالمية .وهو ما انعك�س على منهاجية واقترابات درا�سة العالقات
الدولية ،حيث تبلور االهتمام بت�أثير الأفكار والقيم �إلى جانب العوامل المادية(.)78
تحد لنظرية العالقات الدولية ،تتجاوز وتتعدى
وظهرت دعوة لالهتمام بما يمثله الدين من ٍّ
بروز االهتمام التقليدي (�أو المتجدد) ب�أثر الدين على ق�ضايا العالقات الدولية وم�سار تفاعالتها،
�صراعا �أو تعاو ًنا (.)79
ً
وتنتق��د هذه الدعوة حالة «نفي الدين» في ظل النموذج الواقعي التقليدي من ناحية ،وحالة
ا�ستدعائه الحالية في �أطروحات �صدام الح�ضارات وغيرها من الأطروحات التي تربط جميعها
غالبا بين عودة ظهور الدين وبين مناخ حرب باردة جديدة وخطر ال�سيا�سات الأ�صولية الدينية،
ً
وتهديد الإرهاب العالمي وحالة الفو�ضى التي يعي�شها العالم ،من ناحية �أخرى.
وف��ي المقابل تدعو لبيان كيف �أن االهتم��ام بالتقاليد الدينية الكبرى العالمية يمكن �أن يقود
�إل��ى �إنج��ازات نظرية و�سيا�سية خالق��ة ،فالمطلوب لي���س �إدخال تعديالت ف��ي الأطر النظرية
القائم��ة التي تتعامل مع دور الأفكار والثقافة والهوية .ولكن و�ضع طرق نظرية جديدة؛ لتف�سر
وتب��رز مغزى العالقة بين الدين وال�سيا�سات ،ومن ثم ف�إن عودة الدين تحمل معها فر�ص تحرير
العالق��ات الدولية من قيودها الذاتية النظرية ،وتجاوز الج��داالت عن الثقافة والتعددية الثقافية
ف��ي الفك��ر الدين��ي المعا�صر ،وا�ستك�ش��اف كيف يقدم الفك��ر الديني المعا�ص��ر طرقًا جديدة
للبح��ث والتفكير( .)80كما ي�صبح التحدي الأكبر لل�ساعين �إلى ا�ستخدام الأبعاد الدينية /الثقافية
ف��ي العالق��ات الدولية لي�س فقط الدفاع عنه��ا �أمام ناقديها ،بل في انتقائه��م من بين العديد من
المناهج الثقافية المتوافرة (.)81
الثقافي ،ال يعني االتفاق على �أولوياته
ولكن مع الت�أكيد على �أن االهتمام ب�صعود البعد الديني/
ّ
�سلبا �أو �إيجا ًبا عل��ى العالم ،ودرجة ا�ستقراره،
مقارن��ة بغيره من الأبع��اد� ،أو على نمط ت�أثيراتهً ،
(Alexander Wendt, Social Theory of International Politics (Cambridge: Cambridge ((7
University Press، 2004).
(Paylos Hatzopoulos and Fabio Petito، eds., Religion in International Relations: ((7
The Return from Exile (New York: Palgrave/ Macmilan, 2003).

( ((8د .نادية م�صطفى ،عملية بناء منظور �إ�سالمي لدرا�سة العالقات الدولية� :إ�شكاليات خربة البحث والتدري�س( ،يف) ،نادية
منوذجا( ،القاهرة،
م�صطفى ،د� .سيف الدين عبد الفتاح ،دور املناهجية الإ�سالمية يف العلوم االجتماعية :حقل العلوم ال�سيا�سية
ً
املعهد العاملي للفكر الإ�سالمي ،مركز احل�ضارة للدرا�سات ال�سيا�سية240 187 :)2002 ،؛ وانظر كذلك� :سمري �أمني،
بع�ض ق�ضايا للم�ستقبل :ت�أمالت حول حتديات العامل املعا�رص (القاهرة :مكتبة مدبويل.164 :)1991 ،
( ((8من �أهم الأدبيات التي تناولت هذه املتغريات ،انظر:
A. B. Bozeman, Politics and Culture in International History: Form Ancient Near East
;to The Opening of The Modern Age (London: Transaction Publishers, 1994); Ibid: 5-11
Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order
(NY: Touchstone, 1996): 26-28, 26-27, 49.
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وعل��ى ال�سلم والأمن الدوليين ،حيث اختلفت المنظورات الكبرى التي �شهدها علم العالقات
الثقافي ،والقوة والم�صلحة
الدولية ح��ول هذين الأمرين المتداخلين ،العالقة بين البعد الديني/
ّ
الثقافي ،من ناحية �أخرى(.)82
كمحرك للعالقات الدولية من ناحية ،و�آثار هذا البعد الديني/
ّ

وف��ي �إطار هذه التحوالت ،طرح منظرو العالقات الدولية ع��د ًدا من المفاهيم والمقوالت
الأ�سا�سي��ة ،الت��ي �شكل��ت مح��اور رئي�سية للج��دل الفكري ،ح��ول الأبعاد القيمي��ة والدينية،
وت�أثيرها ف��ي تطور درا�سة العالقات الدولية ،وتمحور الج��دل ب�صفة �أ�سا�سية حول �أطروحات
«العولم��ة»( ،)83و«�ص��دام الح�ض��ارات» ،و«نهاية التاري��خ» ،و«المنظ��ورات الدينية لتف�سير
العالقات الدولية»:
فقد �شكل �صعود الأبعاد االجتماعية الثقافية في تحليل العولمة� ،إلى جانب الأبعاد ال�سيا�سية
واالقت�صادي��ة� ،إ�ضافة حقيقية في درا�س��ة التغيرات العالمية ،وكان لهذا ال�صعود عدة مدلوالت،
�أبرزه��ا� :إن االختالف حول العولمة لي�س حول تداعياتها فقط ،بقدر ما هو حول البعد القيمي
لم�ضم��ون ه��ذه التداعيات وعواقبه��ا؛ ولهذا ف�إن الج��دال بين االتجاه��ات الفكرية والنظرية
المختلف��ة ،ق��د اكت�سب �أبعا ًدا قيمي��ة وا�ضحة ،واقترن ع�ص��ر العولمة ب�إحي��اء البعد القيمي في
الدرا�سات الدولية.
ول��م يكن �صع��ود االهتمام بالأبعاد الثقافية الح�ضارية على �صعي��د درا�سات التغير العالمي،
منف�ص ً
تعبيرا عن التفاعل مع ال�سيا�سي واالقت�صادي،
ال عن الأبعاد ال�سيا�سية واالقت�صادية ،بل جاء ً
ب��ل واتجاه ال�سيا�سي واالقت�صادي �إلى توظيف��ه ،فالحديث عن الديمقراطية ،وحقوق الإن�سان،
واقت�ص��اد ال�س��وق ،والتكي��ف الهيكلي ،ال ينف�ص��ل عن الأبع��اد الثقافية الح�ضاري��ة ،وبالرغم
م��ن الحديث ع��ن عدم الف�صل بين الأبعاد الثالث��ة (الح�ضارية ،ال�سيا�سي��ة ،االقت�صادية)� ،إال �أنه
يظ��ل لو�ضع الأبعاد الثقافي��ة خ�صو�صية في هذه المرحلة ،فبعد �أن تحقق��ت الهيمنة ال�سيا�سية،
أي�ضا(.)84
والع�سكرية ،ثم االقت�صادية للنموذج الغربي ،لم يتبق �إال اكتمال الهيمنة الثقافية � ً
حا�ضرا في مواجهة ما تطرح��ه العولمة من مفاهيم و�أفكار وممار�سات،
وهن��ا �أ�صبح الدين
ً
ولك��ن م��ع الأخذ في االعتب��ار �أن ذلك ال يعني تجاه��ل جوهر الم�صلحة القومي��ة العليا للقوة
�ستدعى الدين بهدف تغطية الم�صالح الحقيقية(.)85
المنت�صرة ،والتي لي�ست بالقطع دينية ،و�إنما ُي
َ
( ((8م�صطفى�« ،إعادة تعريف ال�سيا�سي :ر�ؤية من داخل حقل العالقات الدولية».
( ((8نادية حممود م�صطفى« ،العوملة وحقل العالقات الدولية» ،يف العوملة والعلوم ال�سيا�سية ،حترير ح�سن نافعة ،و�سيف الدين
عبد الفتاح� ،سل�سلة حما�رضات املو�سم الثقايف للعام اجلامعي ( 1999/1998القاهرة :جامعة القاهرة .كلية االقت�صاد والعلوم
ال�سيا�سية .ق�سم العلوم ال�سيا�سية.102 :)2000 ،
( ((8م�صطفى« ،التحديات ال�سيا�سية احل�ضارية اخلارجية للعامل الإ�سالمي :بروز الأبعاد احل�ضارية الثقافية».101 -83 :
(Anthony Giddens, The Consequences of Modernity (California: Stanford University Press, ((8
1990).
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�أما عن �أطروحة �صدام الح�ضارات ،فيقوم جوهرها ،كما �أ�س�س لها «�صمويل هنتنجتون»(،)86
على �أن ال�صراع العالمي هو �صراع ثقافات و�أديان ولي�س م�صالح ،وتف�سير تقدم الدول وت�أخرها
بح�س��ب الحالة الثقافية واالنتماء الديني( .)87وو�ضع «هنتنتجون» ت�صوراته للعالم في مرحلة ما
م�صدرا لل�صراعات الرئي�سية بين الب�شر( )88وتحل
بع��د الحرب الباردة على �أن «الثقاف��ة» ت�شكل
ً
«ظاهرة ال�صدام الح�ضاري» محل «الحرب الباردة» ،كما �أعاد النظر في خريطة العالم ،حيث
الحدود الفا�صلة بين دولها هي الح��دود الح�ضارية ،ولي�ست الحدود ال�سيا�سية والأيديولوجية
مثلم��ا كان الحال في الحرب الب��اردة ،وهذه الحدود هي نف�سها «خط��وط المعارك» ،وتقوم
بي��ن �سبع ح�ضارات رئي�سي��ة ،بالإ�ضافة �إلى �أخرى ثامنة محتملة (الغربي��ة ،الأمريكية الالتينية،
الأرثوذك�سي��ة ،الإ�سالمي��ة ،الكونف�شيو�سية ،الهندو�سية ،اليابانية ،وربم��ا الح�ضارة الإفريقية)،
وبالرغم من الخلط في تحديد مفهومي «الثقافة والح�ضارة» من جهة ،وبين«الح�ضارة والدين»
م��ن جهة �أخرى� ،إال �أنه يخرج ب���أن نزاعات الم�ستقبل �ستحدث عل��ى امتداد خطوط التق�سيم
الثقافية التي تف�صل هذه الح�ضارات الواحدة عن الأخرى(.)89
ور ًّدا عل��ى مق��والت «هنتنجتون» ،ت�ؤكد «د .نادية م�صطفي» عل��ى �أن �إ�شكالية العالقة بين
هامة كدور الدين
الح�ض��ارات ،تتقاطع وتتداخل مع مناط��ق �أخرى ،كما تطرح مو�ضوع��ات ّ
ف��ي ال�سيا�سة الداخلية والخارجية ،وال��ذي يحدد االهتمام بالأبعاد القيمي��ة الأخالقية للق�ضايا
الدولي��ة المختلفة التقليدية منها والجديدة ،والتي تحمل �أبعا ًدا ثقافية ح�ضارية وا�ضحة تقع في
�صميم �أي حوار بين الح�ضارات ،كما �أن اختالف المنظورات حول دور الدين/القيم ،يعك�س
اختالف��ات ح�ضارية وثقافية هامة ،ومن ث��م ف�إن القراءة المقارنة النقدي��ة التراكمية بين �أدبيات
العالق��ة بين الح�ضارات ،من �ش�أنها �أن تخل�ص �إلى تحديد االتجاهات الكبرى التي ينق�سم بينها
هذا الخطاب وم�ضامين كل منها بالن�سبة للق�ضايا والإ�شكاليات الأ�سا�سية المثارة (.)90
تيارا م�ضا ًّدا،
و�إذا كان ه��ذا عن جوهر نظرية �صدام الح�ضارات ،والموقف منها ،ف�إن هناك ً
يتحف��ظ عل��ى منطقها ،ويرى �أنن��ا لن نكون مقبلين عل��ى �صدام ح�ض��ارات ،و�إنما على حوار
ح�ض��ارات ،وي�ستن��دون في هذا �إلى ع��دة �شواهد ،منه��ا� :إنَّ القراءة المت�أني��ة للم�ؤ�شرات التي
( ((8بهجت قرين« ،العالقة بني الفكر وال�سيا�سة كما تظهر يف نظرية �صدام احل�ضارات» ،يف �صناعة الكراهية يف العالقات العربية
الأمريكية (بريوت :مركز درا�سات الوحدة العربية.204-181 :)2003 ،
( ((8انظر:

Samuel P. Huntington, The Clash of Civilization and The Remaking of World Order (New York:
Touchstone Book-Simon Schuster, 1997); Lawrence E. Harrison and Samuel P. Huntington,
eds., Culture Matters: How Values Shape Human Progress (New York: Basic Books,
2000).

(� ((8صمويل هنتنجتون� ،صدام احل�ضارات� :إعادة �صنع النظام العاملي ،ترجمة طلعت ال�شايب (القاهرة� :إ�صدارات �سطور.)1998 ،
(� ((8صمويل هنتنجتون ،الإ�سالم والغرب� :آفاق ال�صدام ،ترجمة جمدي �رش�رش (القاهرة :مكتبة مدبويل.10-8 :)1995 ،
( ((9م�صطفى« ،التحديات ال�سيا�سية احل�ضارية اخلارجية للعامل الإ�سالمي .بروز الأبعاد احل�ضارية الثقافية».101-83 :
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تحملها التغيرات الثقافية ،والأيديولوجي��ة ،وال�سيا�سية ،واالقت�صادية ،والعلمية ،والتكنولوجية
الراهن��ة ،ت�ؤكد �أننا ب�صدد ظهور نمط �سيا�سي واقت�صادي وثقافي جديد ،يحاول �أن ي�ؤلف ت�أليفًا
خالقًا بين متغيرات تبدو في ظاهرها متناق�ضة ،لكنها في حقيقتها غير ذلك.

ثالثًا :م�ستويات تحليل البعد الديني في العالقات الدولية:
في �إطار هذه الم�ؤ�شرات الدالة على ت�صاعد ت�أثير البعد الديني/الثقافي في العالقات الدولية،
الدولي ،في حين �أحل البع�ض
معيارا لتق�سيم مراحل تطور النظام
اتخذت البع�ض من هذا البعد،
ً
ّ
مرجعيا
إطارا
ثقافيا ،كمعيار ،واعتبره فريق ثالث � ً
ًّ
الآخ��ر الدين محل الح�ضارة ،باعتباره �سلوكا ًّ
لبناء منظور ح�ضاري للعالقات الدولية ،وهو ما يمكن تناوله على النحو التالي:

1ـ البعد الديني كمعيار لتطور النظام الدولي:
الدولي،
مي��ز « ،»Simon Murdenبي��ن ثالث موجات لت�أثير البعد الدين��ي على النظام
ّ
يرتب��ط كل منها بظهور ح�ضارة مهيمنة جديدة و�أفول �أخ��رى .وقد حدد الموجة الأولى بفترة
نهاي��ة القرن الخام�س ع�شر وحتى القرن التا�سع ع�شر ،وه��ي الفترة التي هيمنت فيها الح�ضارة
الدولي ،والموجة الثانية اقترنت بال�صراع بين القوتين العظميين ،الواليات
الأوروبية على النظام
ّ
المتحدة واالتحاد ال�سوفيتي ،وبد�أت منذ منت�صف القرن الع�شرين وحتى انتهاء الحرب الباردة،
والثالث��ة في الفترة التي �أعقبت الحرب الباردة ،والتي ال تزال في طور الت�شكيل ،والتي يميزها،
�سيا�سيا ،واقت�صاد ًّيا،
انت�شار عدد من العمليات ،التي تنم في مجملها عن هيمنة الح�ضارة الغربية
ًّ
وثقافيا(.)91
ًّ
الدولي باعتباره متمرك ًزا
ور ًّدا على هذا التق�سيم يرى «مزروعي»� ،أن النظرة للعالم وللنظام
ّ
ح��ول الغرب ،ه��ي نظرة ذات جذور ثقافية دينية .ولكن بعد ظه��ور نظام الدولة الذي �أر�ست
الدولي الغربي نحو �أ�س�س جديدة،
قواعده «معاهدة و�ستفاليا» ،تحركت الحدود الثقافية للنظام
ّ
وت��وارت الأ�س�س الدينية وراء الأ�س�س القومية والعرقية ليحل محل م�صطلح «الأمم الم�سيحية»
م�صطل��ح «الدول المتح�ضرة» في مواجهة «الدول غير المتح�ضرة» ،وظهرت نظريات جديدة
للت�صني��ف تمنح للمتح�ضرين ح��ق الهيمنة ،بل وا�ستغ�لال «الآخرين» من غي��ر المتح�ضرين،
ثقافيا للإمبريالية (.)92
و�أ�صبح هذا الت�صنيف يمثل � ً
أ�سا�سا ًّ
(Simon Murden, “Cultural Conflict in International Relations: The West and Islam”, in The ((9
Globalization of World Politics, edited by John Baylis and Steve Smith (Oxford: Oxford
University Press, 1997): 381–385.
(Ali A. Mazrui, Cultural Forces in World Politics (London: James Carrey Ltd., 1990): ((9
17–18.
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2ـ ت�أثير الدين ،ك�سلوك ثقافي ،على العالقات الدولية:
اهتم «جف هاينـز» « ،»Jeff Haynesبتناول ت�أثير الدين ،ك�سلوك ثقافي ،على ال�سيا�سات
الدولية ،من خالل التركيز على العالقة بين الإ�سالم والم�سيحية و�أثرها على ال�سيا�سات الدولية،
وقام بالتمييز بين ثالث مراحل(:)93
الأول��ى :كان الدين يلعب الدور الأ�سا�س��ي فيها ،باعتباره محر ًكا للعالقات الدولية و ُم ِّ
�شك ً
ال
ّ
ّ
لل�سيا�س��ات الدولية ،وكان��ت بدايتها مع ظهور الإ�سالم وامتدت م��ع انت�شاره من نطاقه العربي
�إل��ى كل االتجاهات ،وهو االنت�شار الذي نتج عن��ه �أن دانت م�ساحات وا�سعة من الأرا�ضي في
�إفريقي��ا و�آ�سيا وبع���ض �أرا�ضي �أوروبا بالإ�سالم .كما �شهدت هذه المرحل��ة انتهاء ت�أثير الإ�سالم
كق��وة ثقافية في �أوروبا الغربية ،مع بداية ات�ساع الت�أثير الأوروبي عبر العالم ،وانت�شار الم�سيحية
يمح النظم الثقافية والمجتمعية التي غر�سها الإ�سالم �سواء
الغربية
عالميا� ،إال �أن هذا االنت�شار لم ُ
ًّ
في �أورا�سيا �أو غيرها من المناطق التي اعتنقت مبادئ هذا الدين.
الثاني��ة :بد�أت مع بدايات القرن الع�شرين ،و�شهدت ظهور �أيديولوجيات علمانية ،كالفا�شية
وال�شيوعي��ة� ،أخذت تحل محل الدين في تحديد الهويات وفي الت�أثير على ال�سيا�سات الدولية.
وامت��دت هذه المرحلة لت�شمل فترة ال�صراع الأيديولوج��ي ،وفترة الحرب الباردة بين االتحاد
ال�سوفيتي والواليات المتحدة الأمريكية.
الثالث��ة :ب��د�أت بعد نهاي��ة الحرب الباردة ،و�أهم م��ا يميزها عودة الدين ،كق��وة م�ؤثرة على
ال�سيا�س��ات الدولية ،ويتم في �إطارها التركي��ز على العالقة بين الإ�سالم والغرب ،وترتبط جذور
هذه العودة ب�أواخر ال�سبعينيات من القرن الع�شرين ،ومع اندالع الثورة الإ�سالمية في �إيران.
الديني/الثقافي كعام��ل م�ؤثر على العالقات
وه��ذه المراح��ل و�إن �أ�شارت �إلى تراج��ع البعد
ّ
الدولي��ة في بع�ض من مراحل تطورها� ،إال �أنه يبرز في مراحل تالية .وهو ما يدل على ا�ستمرارية
ت�أثيره ،وهذه اال�ستمرارية قد تتوارى ل�صالح �أبعاد �أخرى تكون لها الأولوية في مراحل معينة(.)94

3ـ الدين ك�إطار مرجعي لبناء منظور ح�ضاري للعالقات الدولية:
وف��ي �إطار هذا التوجه تب��رز �إ�سهامات د .حام��د ربيع ،حيث بلور �أجندة م��ن ق�ضايا الأمة
الإ�سالمي��ة مح��ل االهتمام ،وت�ساءل عن �إمكاني��ة التنظير من مرجعية �إ�سالمي��ة .وهذه الأجندة
وتل��ك المنهاجية ،يمكن �أن تندرج تحت عنوان واحد �أال وه��و «المداخل الح�ضارية القيمية
(Jeff Haynes, “Religion”, in Issues in World Politics, edited by Brian White and Michael ((9
(Palgrave, 2001): 153–169.

( ((9غامن ،البعد الثقا ّ
يف يف العالقات الدولية.122-120 :
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لدرا�سة ق�ضايا الأمة الإ�سالمية»( .)95كما يبرز في �إ�سهامات د .منى �أبو الف�ضل ،ودرا�ساتها حول
مفه��وم الأمة ،حيث ت��رى �أن الت�أ�صيل المنهاجي للمفهوم من �ش�أن��ه �أن يبين �أن الرابطة الدينية/
العقيدي��ة هي الأ�صل في من�ش�أ الأم��ة وا�ستمرارها وبقائها .فالأمة تمث��ل منطقة ثقافية ح�ضارية
يمكن درا�سة تفاعالت وعالقات مكوناتها انطالقًا من البحث في ت�أثير الرابطة الم�شتركة بينها،
ف��ي ظل ت�أثير التن��وع �أو التباين في الجوانب الأخ��رى المادية ،في ظل ت�أثي��ر وقائع الأحداث
وتطوراتها ،وفي ظل تعددية الدول القومية (الإ�سالمية)(.)96
وق��د �أ�س�س��ت د .منى �أبو الف�ضل لمجال ه��ا ّم من مجاالت الدرا�س��ات الح�ضارية المقارنة
انطالقً��ا من التراث ولكن نحو الحا�ض��ر ،وانطالقًا من القيمي ولكن نح��و المادي ،وانطالقًا
من الفكري ولكن نحو الحركي .وهذا مجال ها ّم ي�ستوجب االهتمام به على �صعيد العالقات
الدولية ،ولو من مقترب الر�ؤى والمدركات والأفكار والهويات المقارنة ولي�س فقط الأهداف
وال�سلوكيات وممار�سات القوى وتوازنات القوى فقط.
كذلك يبرز هذا المدخل في �إ�سهامات د .نادية م�صطفى ،التي قدمت العديد من الدرا�سات
التي اهتمت ببناء منظور ح�ض��اري لدرا�سة العالقات الدولية� ،سواء على م�ستوى نقد ومراجعة
المنظورات الأخرى� ،أو �سواء في مجال التفعيل( .)97و�سيتم تناول مقوالت ومنطلقات المدخل
الح�ضاري في الف�صل التالي.
عربيا ،الإ�سالم يف لعبة
( ((9من �أهم الأدبيات التي قدمها د .حامد ربيع يف هذا املجال :الإ�سالم والقوى الدولية� ،سوف �أظل ًّ
الأمم ،عملية توظيف الورقة الإ�سالمية يف حتطيم القدرات الذاتية للوطن العربي الإطار الفكري للتعامل ،الإ�سالم وعملية
تخريب الوطن العربي� ،إ�شكالية الرتاث وتدري�س العلوم ال�سيا�سية يف اجلامعات العربية� ،إ�سرتاتيجية التعامل الدويل يف
تقاليد املمار�سة الإ�سالمية( .انظر قراءة يف هذه الأعمال يف :نادية حممود م�صطفى« ،قراءة يف �أعمال د.حامد ربيع
عن العالقات الدولية وال�سيا�سية اخلارجية» ،يف �أعمال ندوة قراءة يف تراث حامد ربيع ،حترير عمرو حمزاوي (القاهرة،
.)2004
( ((9منى �أبو الف�ضل ،الأمة القطب :نحو ت�أ�صيل منهاجي ملفهوم الأمة يف الإ�سالم (القاهرة :مكتبة ال�رشوق الدولية.)2005 ،
( ((9من بني هذه الإ�سهامات ،انظر:
امل�ؤمتر ال�سنوي احلادي ع�رش« ،1999 ،تعزيز التعاون مع امل�ؤ�س�سات الثقافية خارج العامل الإ�سالمي» ،يف نحو م�رشوع
ح�ضاري لنه�ضة العامل الإ�سالمي (البعد الثقايف) ،نادية حممود م�صطفى (القاهرة :املجل�س الأعلى لل�شئون الإ�سالمية.)2000 ،
نادية حممود م�صطفى« ،العوملة وحقل العالقات الدولية» ،يف العوملة والعلوم ال�سيا�سية ،حترير �سيف الدين عبد الفتاح،
وح�سن نافعة� ،سل�سلة حما�رضات املو�سم الثقايف (القاهرة :جامعة القاهرة .كلية االقت�صاد والعلوم ال�سيا�سية)2000 ،؛
نادية حممود م�صطفى« ،حوار احل�ضارات على �ضوء العالقات الدولية الراهنة» ،يف كيف �سندخل عام حوار احل�ضارات؟
( ،)2001حترير حممد �أذر�شيب (دم�شق :مركز العالقات العربية-الإيرانية)2002 ،؛ م�صطفى« ،التحديات ال�سيا�سية
اخلارجية للعامل الإ�سالمي :بروز الأبعاد احل�ضارية الثقافية»؛ نادية حممود م�صطفى�« ،إ�شكاليات االقرتاب من مفهوم حوار
احل�ضارات يف �أدبيات عربية» ،حولية �أمتي يف العامل (2001ـ  ،1 )2002العدد ( 5القاهرة :مركز احل�ضارة للدرا�سات
ال�سيا�سية)2003 ،؛ نادية حممود م�صطفى« ،حتديات العوملة والأبعاد الثقافية احل�ضارية والقيمية (ر�ؤية �إ�سالمية)» ،يف
م�ستقبل الإ�سالم (دم�شق :دار الفكر العربي)2004 ،؛ �أعمال امل�ؤمتر برنامج حوار احل�ضارات« ،البعد الثقايف لل�رشاكة
الأوروبية املتو�سطية» ،يف �أوروبا و�إدارة حوار الثقافات الأورومتو�سطية .نحو تفعيل ر�ؤية عربية ،حترير نادية حممود م�صطفى
(القاهرة :جامعة القاهرة .كلية االقت�صاد� ،أبريل )2005؛ نادية حممود م�صطفى« ،جداالت حوار� /رصاع احل�ضارات:
�إ�شكالية العالقة بني ال�سيا�سي -الثقايف يف خطابات عربية و�إ�سالمية» ،جملة امل�سلم املعا�رص ،العدد .51-7 :121
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ومن واقع هذا التحليل لم�ؤ�شرات ت�صاعد ت�أثير البعد الديني (القيمي /الح�ضاري /الثقافي)،
في تطور العالقات الدولية ،واتجاهات تحليله ،ي�ؤكد الباحث على عدد من الملحوظات:
ـ �إن االنت�ش��ار الوا�سع لمفه��وم «العولمة» يعك�س اعترافًا بوج��ود اختراق كثيف من العامل
الخارج��ي للق�ضايا الداخلي��ة ،بحيث ت�آكلت وته��اوت الحدود بينه وبي��ن الداخلي ،ولم يعد
قا�صرا على الق�ضاي��ا ال�سيا�سية واالقت�صادية التقليدية ،ولكنه امتد لي�شمل الق�ضايا
هذا االختراق
ً
أي�ضا.
االجتماعية والثقافية � ً
كبيرا على العديد من دول العالم ،وال يقت�صر
ـ �إن واقع العالقات الدولية الراهن ،يطرح تحديًا ً
ه��ذا التحدي على «الواقع» ولكنه يمتد �إلى «الإط��ار القيمي» الذي يحكمه ،والذي ينبثق من
منظومة القيم والم�صال��ح الغربية الر�أ�سمالية .فالحديث عن انت�شار الر�أ�سمالية ،والديموقراطية،
وقي��م الثقاف��ة الغربية و�سلوكياتها ،والرب��ط بين الديموقراطية والتنمية م��ن ناحية ،وبين تحقيق
ال�س�لام والأمن واال�ستقرار في العالم من ناحية �أخرى ،يتم في �أدبيات العالقات الدولية الغربية
م��ن منظور �أحادي ،على نح��و يثير الت�سا�ؤل عن الم�شروع الح�ض��اري البديل ،ومن يمكن �أن
يطرحه الآن.
ـ �إن ت�صاع��د دور البع��د الديني في العالق��ات الدولية في مرحلتها الراهن��ة ،ال يعني تجاهل
الأبع��اد ال�سيا�سي��ة والع�سكرية واالقت�صادي��ة ،وت�أثيرها في �إيجاد الظ��روف التي ت�شجع �صانعي
القرار للبحث عن� ،أو على الأقل التعاون ،مع جهود التفاو�ض المبنية على �أ�س�س دينية ،كما �أنه
م��ن ال�ضروري عند تبني تطبيق المداخل الدينية على العالق��ات الدولية ،الت�أكيد على �أن �أنماط
الجماع��ات والم�ؤ�س�س��ات الدينية يجب �أن ت�ؤخ��ذ في االعتبار ،في ظل التن��وع في التجارب
والقدرات والخبرات التي تقدمها.
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الف�صل الثالث
ت�أثير البعد الديني في ال�سيا�سة الخارجية

تقديم
قام المنظور التقليدي ،الذي �سيطر على تحليل ال�سيا�سة الخارجية حتى منت�صف الخم�سينيات
العلم��ي لل�سيا�سة
م��ن القرن الع�شري��ن ،على مجموعة م��ن الفرو�ض ،منه��ا :ا�ستحالة التحليل
ّ
الخارجي��ة وا�ستبعاد �إمكاني��ة التو�صل �إلى نظرية خا�ص��ة بها ،واعتبار الدول��ة الوحدة الرئي�سة
للتحلي��ل ،واخت�لاف ال�سيا�سة الخارجية ع��ن ال�سيا�سة الداخلية ،و�أولوي��ة ق�ضايا الأمن القومي
بمفهوم��ه الع�سكري ف��ي �أجندة ال�سيا�سة الخارجي��ة للدولة ،والتركيز عل��ى عنا�صر قوة الدولة
باعتباره��ا مفتاح فه��م هذه ال�سيا�سة ،وتتب��ع ال�سيا�سات الخارجية لل��دول الكبرى ،واالهتمام
التاريخي لها ،وبيان �أهدافها و�أدواتها ،ومن ثم الميل لتوظيف �أدوات التحليلين
بو�صف التطور
ّ
والفل�سفي لتطور ال�سيا�سة الخارجية للدول و�أ�س�سها.
التاريخي
ّ
ّ

�إال �أن��ه مع �أواخر الخم�سينيات وبداية ال�ستينيات من القرن الع�شرين� ،أدت الأنماط المتغيرة
م��ن العالق��ات الدولية� ،إلى �صعوبة بقاء هذا التمييز بين الدول��ة والبيئة الدولية ،حيث بدا ف�صل
تحكميا ،وخا�صة مع وجود ارتباط وثيق بينهما ،وهذا
أمرا
ًّ
ال�سيا�س��ات الداخلية عن الخارجية � ً
االرتباط تتبعه �سل�سلة من ال�سلوك الذي يبد�أ في نظام ويكون له ردود �أفعال في نظام �آخر ،ومن
ثم فالبد من االهتمام بتحليل جدلية الت�أثير بين ال�سيا�سات الداخلية والخارجية.
وا�ستتبع ذلك االرتباط ،مراعاة �صانعي ال�سيا�سة الخارجية لأهمية الجماعات ومراكز القوى
الداخلي��ة في تحليل �أخطار و�أعباء ال�سيا�سات الخارجية ،في محاولة لجعل �سيا�ستهم الخارجية
معب��رة عن وجهة نظ��ر هذه الجماعات ،ولم تع��د ال�سيا�سة الخارجية معبرة ع��ن رغبات قيادة
المحلي ،وتنبع م��ن مفاهيم تتعلق بحياة
منعزل��ة �أو طبق��ة مميزة ،بل �أ�صبحت تعب��ر عن الطابع
ّ
الجماعة و�سيا�ستها الداخلية(.)98
و�أم��ام هذه االعتب��ارات ظهر المنظ��ور الحديث ،في تحلي��ل ال�سيا�س��ة الخارجية ،والذي
العلمي لل�سيا�سة الخارجية من خالل الو�صف
ينطل��ق من عدة ت�صورات ،منها� :إمكانية التحليل
ّ
والتف�سي��ر ،والتو�صل �إل��ى تعميمات نظرية ،وات�ساع ميدان وحدات ه��ذه ال�سيا�سة لي�شمل �إلى
جان��ب الدولة العدي��د من الفواعل الدولية ،ورف���ض الف�صل بين ال�سيا�س��ة الخارجية وال�سيا�سة
الداخلي��ة ،وب��روز ق�ضاي��ا اقت�صادية واجتماعية وتقني��ة جديدة تحتل مكان��ة مركزية في �أجندة
ال�سيا�سة الخارجية ،وتعدد المتغي��رات المف�سرة لل�سيا�سة الخارجية ،وكذلك التركيز على فهم
المتغيرات التف�سيرية التي تتفاعل لإنتاج �سيا�سة خارجية لنمط معين من الوحدات الدولية ،بد ًال
التاريخي لتلك ال�سيا�سات (.)99
من االهتمام بو�صف التطور
ّ
( ((9ال�سيد عليوة� ،أ�صول العالقات الدولية (القاهرة :مطبوعات جامعة حلوان.54-53 :)2000 ،
( ((9زينب عبد العظيم حممد ،االقت�صاد ال�سيا�سي ل�سيا�سة م�رص اخلارجية جتاه الواليات املتحدة الأمريكية 1991-1981
(ر�سالة دكتوراه غري من�شورة ،جامعة القاهرة.9-4 :)1994 ،
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ووفقًا لهذا المنظور ،تق��وم ال�سيا�سة الخارجية على عن�صرين �أ�سا�سيين :الأول� ،صياغة تلك
ال�سيا�س��ة� ،أى كيف ت�صوغ وتحدد الدولة �أهدافها في مواجهة وحدة �أخرى �أو �أكثر في محيط
الأ�س��رة الدولية ،وهذه العملي��ة تخ�ضع للظروف الداخلية في الدول��ة ،فال�سيا�سة الخارجية من
حي��ث المتغيرات الأ�سا�سية الت��ي تحدد �صياغتها ،تخ�ض��ع للو�سط الداخل��ي وتتحدد به �سواء
عل��ى م�ستوى الفرد (القيادة)� ،أو على م�ستوى الجماعة (طبيعة المجتمع وخ�صائ�صه)� ،أو على
م�ست��وى الإقليم (النواحي الإ�ستراتيجية المرتبطة بالأم��ن الإقليمي) ،العن�صر الثاني ،الحركي،
ويتمثل في الأدوات التي يمكن من خاللها تحقيق الأهداف التي ت�سعى �إليها هذه ال�سيا�سة.
ورغ��م وجود خ�صائ�ص ذاتية تعبر عنها ،ف���إن ال�سيا�سة الخارجية تخ�ضع من حيث �صياغتها
و�إعداده��ا ،للقواع��د التي تخ�ضع لها ال�سيا�س��ة الداخلية ،ولذلك يج��ب �أن ت�أخذ في اعتبارها
ال��ر�أي الع��ا ّم الداخلي ،كما �أنها كق��رار �سيا�سي يرتبط ب�أهداف معين��ة ال تعدو �أن تكون �صورة
م��ن �ص��ور وظائف الدولة ،ومن هنا ف�إن العالق��ة بين ال�سيا�سة الداخلي��ة ،وال�سيا�سة الخارجية،
وال�سيا�سة الدولية تكاد تكون حلقة م�ستمرة وغير منف�صلة ،فال�سيا�سة الخارجية امتداد لل�سيا�سة
الداخلية ،وال�سيا�سة الدولية امتداد لل�سيا�سة الخارجية ،والفارق بين كل منها ،يتحدد من حيث
�أهداف و�إطار التحليل(.)100
وف��ي �إطار هذه االعتب��ارات ،ي�أتي تن��اول موقع البعد الدين��ي في درا�سة وتحلي��ل ال�سيا�سة
الخارجي��ة ،وفق عدة م�ستويات ،يتناول �أولها البعد الديني ومنهجية درا�سة ال�سيا�سة الخارجية،
ويتناول الثاني ت�أثير البع��د الديني في مكونات ال�سيا�سة الخارجية ،ويتناول الثالث البعد الديني
وتغير طبيعة درا�سة ال�سيا�سة الخارجية ،وذلك من خالل المباحث التالية:
 المبحث الأول :البعد الديني ومنهجية درا�سة ال�سيا�سة الخارجية. المبحث الثاني :ت�أثير البعد الديني في مكونات ال�سيا�سة الخارجية. -المبحث الثالث :البعد الديني وتغير طبيعة درا�سة ال�سيا�سة الخارجية.

( ((10حامد ربيع ،خ�صائ�ص املجتمع الدويل املعا�رص :ال�رصاع الأيديولوجي وتطور املجتمع الدويل املعا�رص ،الدورة الرابعة (القاهرة:
وزارة اخلارجية .معهد الدرا�سات الدبلوما�سية ،د.ت.).
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المبحث الأول
البعد الديني ومنهجية درا�سة ال�سيا�سة الخارجية
ً
هاما يماثل في �أهميت��ه �أهمية ال�سيا�سة الخارجية
يع��د تطوير فهم ال�سيا�س��ة الخارجية
ن�شاطا ًّ
ذاته��ا ،وعلى الرغ��م من �أن التغيرات التي �شهدتها العالقات الدولي��ة قد �أدت �إلى زيادة وتنوع
الفاعلي��ن والق�ضاي��ا ،وتعقد العمليات التي تنط��وي عليها ،ف�إن الكثير مم��ا يجري في ال�ساحة
الدولي��ة هو ف��ي الحقيقة نتاج ل�سلوك ال�سيا�س��ة الخارجية لدولة �أو مجموع��ة من الدول .وفي
التحلي��ل الأخير ف�إن العالقات الدولية تتكون على الأقل ف��ي �أحد م�ستوياتها من �شبكة متفاعلة
م��ن ال�سيا�سات الخارجية ،كما �أن النتائج التي ي�صل �إليها الدار�سون يمكن �أن ت�ساعد في عملية
�صنع ال�سيا�سة .كذلك ف�إن تحليل ال�سيا�سة الخارجية ،مع تركيزه على الدولة في ارتباطها بالبيئة
الدولية ،ينتج ما يمكن ت�سميته بالمنظور «الجزئي» للعالقات الدولية ،وهو ما يوفر القدرة على
بيان االختالفات بين الدول فيما يتعلق ب�سلوك �سيا�ستها الخارجية ومراعاة البيئة الداخلية للدولة
كمحدد لذلك ال�سلوك(.)101
ووفقًا لهذه االعتبارات وا�ستنا ًدا للمنطق الأر�سطي ،القائم على �أن ما ينطبق على الكل ينطبق
على الجزئيات والم�ستويات المكونة له ،ولي�س العك�س بال�ضرورة ،ف�إنه يمكن القول من وجهة
نظ��ر الباحث �إن ما يثي��ره البعد الديني في العالقات الدولية من ق�ضاي��ا ومتغيرات ،يندرج على
ال�سيا�س��ة الخارجي��ة باعتباره��ا �أحد م�ستويات ه��ذه العالقات ،وفي هذا الإط��ار فقد تعددت
م�ستوي��ات ت�أثير البع��د الديني في ال�سيا�سة الخارجي��ة ،وفي �إطار هذه الم�ستوي��ات يبرز الت�أثير
ف��ي منهجية درا�س��ة ال�سيا�سة الخارجية ،حيث �شهدت هذه المنهجي��ة وجود بع�ض االقترابات
والمداخ��ل التحليلي��ة التي تهت��م بالأبعاد القيمي��ة والدينية والثقافي��ة في ال�سيا�س��ة الخارجية،
كالمدخل الأيديولوجي ،والمدخل الأخالقي ،والمدخل الإنجيلي ،والمدخل الح�ضاري:

�أوالً :المدخل الأيديولوجي:
ارتبط��ت درا�سة وتحلي��ل البع��د الديني/القيمي ف��ي ال�سيا�سة الخارجية ،ف��ي جانب منها،
بمفه��وم «الأيديولوجيا» ،حيث نظر بع�ض منظري ال�سيا�س��ة الخارجية للأيديولوجيا على �أنها
الإطار العام لتحليل الأبعاد الدينية ،والقيمية ،والعقيدية ،والثقافية ،والح�ضارية في ت�أثيراتها على
أثيرا قو ًّيا على م�سار ال�سيا�سة الخارجية ،كان �أو�ضح �أمثلته ال�شعور
ال�سيا�سة الخارجية .و�أن لها ت� ً
القوم��ي الذي ي�ؤثر على تحديد م�صال��ح الدولة ،وعلى اختيار و�سائل الدف��اع عنها ،وال�شعور
ّ
( ((10حممد ،االقت�صاد ال�سيا�سي ل�سيا�سة م�رص اخلارجية.10-9 :
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باالنتم��اء �إل��ى دين ما� ،أو �إلى ت�صور ما ع��ن العالم .ويتوق��ف دور الأيديولوجيا على مجموعة
من االعتب��ارات المتداخلة منها مدى قدرة التيارات الداخلية وقادة الفكر على الت�أثير وال�ضغط
عل��ى �صانعي قرار ال�سيا�سة الخارجية من ناحية ،ومدى قدرة الأفكار والقيم الأيديولوجية على
التالحم مع الأحوال ال�سيا�سية العامة ،من ناحية �أخرى(.)102
ورغم وجود اتفاق حول �أهمية الأيديولوجيا في ال�سيا�سة الخارجية ،ف�إن هناك اختالفًا حول
الكيفي��ة التي تتم بها ممار�سة هذا الت�أثير� ،أو الكيفية التي ت�ضغط بها الأيديولوجيات على �أنماط
ال�سل��وك الخارجي للدول ،وكذلك �صعوب��ة تف�سير الم�ضامين الأيديولوجي��ة بالن�سبة لمواقف
ال�سيا�س��ة الخارجي��ة المتغيرة ،باعتبار �أن الأيديولوجيا هي متغير م��ن بين العديد من المتغيرات
المتداخل��ة والمتفاعلة ،كما �أنها تكت�سب م�ضامين دولية تختلف بح�سب النظر �إليها� ،سواء من
جانب الذين يدافعون عنها� ،أو من جانب من ينا�صبونها العداء(.)103
وف��ي �إطار االهتمام بالأيديولوجيا ،برز المنهج الأيديولوجي في تحليل ال�سيا�سة الخارجية،
وال��ذي يفتر���ض �أن ال�سيا�سات الت��ي ت�صنعها الدول تج��اه العالم الخارجي ه��ي تعبيرات عن
المعتقدات ال�سيا�سية ،واالجتماعية ،والدينية ال�سائدة(.)104
ويرك��ز هذا المدخل على تف�سير تطور ال�سيا�سة الخارجية م��ن منظور �أيديولوجي ،يرى �أن
الوقائع التاريخية لي�ست ذات قيمة في حد ذاتها ،و�إنما باعتبارها ميدا ًنا لإثبات �صحة �أيديولوجيا
معينة ،و�أن الت�سلي��م ب�أيديولوجيا معينة تت�ضمن ر�ؤية لطبيعة التطور التاريخي ،يعني ر�صد تطور
ال�سيا�سة الخارجية من منظور الر�ؤى التي تقدمها تلك الأيديولوجيا.
ووفقً��ا لهذا المنهج ،يتوق��ف ت�أثير الأيديولوجيا في ال�سيا�س��ات الخارجية للدول على عدة
عوامل منها :المدى الذي ت�ؤثر فيه الأيديولوجيا كقوة محركة ل�سلوك من ينتمون �إليها ،وطبيعة
�أهدافه��ا ،وعدد الدول التي ت�شتمل على تابعين لهذه الأيديولوجيا ،وعدد التابعين في كل دولة
ونوعي��ة المراكز الت��ي ي�شغلونها ،وموقعهم م��ن ال�سلطة ،هذا بالإ�ضافة �إل��ى نوعية الدول التي
تتغلغل فيها (.)105

(((10
(((10
(((10
(((10

غ�سان �سالمة« ،الأيديولوجيا وال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية :الإدارة الأمريكية احلالية» ،يف ال�سيا�سة الأمريكية والعرب
(بريوت :مركز درا�سات الوحدة العربية.320-319 :)1991 ،
�إ�سماعيل �صربي مقلد ،العالقات ال�سيا�سية الدولية :درا�سة يف الأ�صول والنظريات (الكويت :مطبوعات جامعة الكويت،
.53-51 :)1971
روي مكريد�س ،مناهج ال�سيا�سة اخلارجية يف دول العامل ،ترجمة ح�سن �صعب (بريوت :دار الكتاب العربي:)1966 ،
.28-27
مقلد ،العالقات ال�سيا�سية الدولية.57-56 :
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وتتع��دد التحفظات التي تواجه ا�ستخدام المدخل الأيديولوجي في درا�سة وتحليل ال�سيا�سة
الخارجية ،ومن ذل��ك �أن المعتقدات ،التي تتكون منها الأيديولوجيا ،تت�سم ب�أنها لي�ست دقيقة
دائم��ا ،حي��ث تكون �أحيا ًنا مبهمة وقابل��ة للت�شكيل بطريقة مختلفة ح�س��ب اختالف المرحلة
ً
الزمنية ،وح�سب الأ�شخا�ص الم�ؤمنين بها ،وهنا يتعين معرفة وقيا�س مدى التغير و�سببه واالتجاه
الذي ي�سير فيه ،كذلك قد يف�سر الأفراد الأيديولوجيا التي ي�ؤمنون بها تف�سيرات متعددة قد تنتهي
باالتف��اق� ،أو قد تنحرف عن مفهومها وم�سارها .وتبدو �أهمية ذلك عندما تكون الأيديولوجيا
دلي� ً
لا ت�ستر�شد ب��ه حركة �سيا�سية ما ،حيث ي�صب��ح لالتفاق �أو االختالف ف��ي التف�سير �أهميته،
وتتزايد هذه الأهمية� ،إذا كان لهذه الحركة ت�أثير في ال�سيا�سة الخارجية للدولة التي تنطلق منها.
ي�ضاف �إلى ذلك افترا�ض �أن االعتبارات الأيديولوجية ت�ؤثر وتتحكم في كل الأفعال الفردية.
فم�شاعر الطم��وح والرغبات ال�شخ�صية� ،أحيا ًنا ،لي�ست لها طبيع��ة �أيديولوجية ومع ذلك فهي
تح��ل� ،أحيا ًنا ،مح��ل الأيديولوجيا في الت�أثير عل��ى �سلوك الفرد لدرج��ة �أن الدوافع ال�شخ�صية
للأ�شخا���ص الذي��ن يحتلون مراكز �سيا�سي��ة م�ؤثرة قد تك��ون لها �أهمية كبيرة ف��ي ت�شكيل �سير
الأحداث �سواء الداخلية منها �أو الخارجية(.)106
كم��ا �أن هذا المنهج يميل من وجهة نظر البع�ض �إلى تف�سي��ر الظواهر من زاوية �إثبات حجة
مقوالت الأيديولوجيا ،مع تجاهل الوقائع التاريخية التي ترف�ض تلك المقوالت� ،أو �إعادة بنائها
بما يثبت ُحجتها ،ومن ثم ف�إنه ال ير�صد تطور ال�سيا�سة الخارجية ويف�سرها ،و�إنما ينظر �إلى هذا
التطور من زاوية الأيديولوجيا ،فينتهي �إلى ت�شويه الر�صد والتف�سير(.)107
هذا بالإ�ضافة �إلى ال�صعوب��ات التي تواجه قيا�س ت�أثير الأيديولوجيا على ال�سيا�سة الخارجية،
ك�صعوب��ة تحديد طبيع��ة الأيديولوجيا وكيفية ارتباطه��ا بالمواقف الدولي��ة ،من حيث تحديد
محتواه��ا والعنا�ص��ر الرئي�س��ة التي تدخ��ل في تكوين ه��ذا المحتوى ،وكذل��ك �صعوبة قيا�س
الت�أثيرات الن�سبية للأيديولوجيا في عالقات الدول ببع�ضها ،فالقوى وال�ضغوط والم�ؤثرات التي
ت�ش��كل هذه العالقات �أكب��ر من �أن تكون قا�صرة على العامل الأيديولوجي وحده ،وهذا يجعل
أمرا اجتهاد ًّيا (.)108
من عملية تحديد هذا الوزن الن�سبي � ً
�إال �أن��ه رغم هذه التحفظات ،يرى الباحث �أن المدخ��ل الأيديولوجي قد �أثبت فائدة كبيرة
في تف�سير جانب من الأ�سباب التي تقف وراء قيام العديد من نظم الحكم في الدول الر�أ�سمالية،
والفا�شية ،واال�شتراكية ،وكذلك �شرح �أ�سباب ونتائج الحركة القومية التي اجتاحت �أوروبا ،ثم
( ((10حممد حممود ربيع ،مناهج البحث يف العلوم ال�سيا�سية (الكويت :مكتبة الفالح.240-237 :)1987 ،
( ((10حممد ال�سيد �سليم ،تطور ال�سيا�سة الدولية يف القرنني التا�سع ع�رش والع�رشين (القاهرة :كلية االقت�صاد والعلوم ال�سيا�سية،
.8-6 :)2002
(� ((10إ�سماعيل �صربي مقلد ،العالقات ال�سيا�سية الدولية ،مرجع �سابق.56-55 :

60

كرا�سات علمية 25

بقية �أنحاء العالم بعد ذلك .كما �أنه من غير المقبول �أن يقوم باحث بو�صف التطورات ال�سيا�سية
الهام��ة التي ي�شهدها العالم ،دون �أن يتناول الأيديولوجيات التي حكمتها .ي�ضاف �إلي ذلك �أن
مهمة الباحث عند محاولة تف�سير �أو التنب�ؤ ب�سلوك �شخ�ص ما �أو دولة� ،ستكون �أ�سهل لو توفرت
لدي��ه معلومات �صحيحة يعتمد عليها ح��ول انتماءات ذلك ال�شخ�ص �أو توجهات تلك الدولة،
وانعكا�ساتها على �سيا�ساتها الخارجية.

أخالقي:
ثانيًا :المدخل ال
ّ

ينطل��ق المدخل الأخالقي ف��ي درا�سة وتحلي��ل ال�سيا�سة الخارجية ،من �أن��ه ال يوجد ف�صل
مطل��ق بين الأخالق وال�سيا�سة؛ لأنه ال توجد قطيعة بين الحي��اة الداخلية للفرد ووجوده داخل
المجتم��ع .فال�سيا�سة تتوج��ه للذين لهم وللذين لي�س لهم ت�ص��ورات �أخالقية ،فه�ؤالء هم الذين
يح��ددون اختياراته��م ال�سيا�سية .والقول بالخ�ض��وع للمنطق ال�سيا�سي ال يعن��ي تجاهل �أوامر
ال�ضمير الأخالقي ،حيث ال يوجد رجل �سيا�سي ينعدم لديه كلية ال�ضمير الأخالقي.
ويرى �أن�صار المدخل الأخالقي �أنَّ القول ب�أنه يمكن تطبيق القواعد الأخالقية المتداولة بين
الأف��راد داخل الدول��ة ،على �سيا�ستها الخارجية غير �صحيح ،فه��ذه القواعد تختلف من �شعب
مظهرا للهيمنة الثقافية .كما �أنه مهما
لآخ��ر ،ومحاولة فر�ض �أخالق �شعب على �شعب �آخر يعد
ً
كان �أ�سا���س الأخالق فهو نت��اج لحقيقة �سو�سيولوجية خا�صة .وفي ه��ذا الإطار وعلى ال�صعيد
الخارج��ي ،ف�إن كل الدول متفقة على ال�سير على نهج القواعد الأخالقية ،وعلى �إدانة الحرب.
وال توج��د دولة ملزمة بخو�ض حرب ال تق��وم بتبريرها �أمام ال�ضمير العالمي� ،إال �أن هذا التبرير
ال يعني �أنها دولة �أخالقية.
فق��د تح��دد هذه الدولة �أن م��ن واجبها ن�شر ال�سل��م ،لكنها ال تكون م�ستع��دة لترجمة هذا
فغالبا ما تتجاوز هذه الدولة القواع��د الأخالقية والقانونية
الواج��ب �إلى �إلزام له قوة القان��ونً .
بلجوئه��ا �إلى معيار الم�صلحة العليا للدولة ،ويكون ذلك بتج��اوز المبادئ الأخالقية والحكم
بم��ا تقت�ضيه الظروف وال�ضرورة التي تعد ،في كثير من الأحيان� ،أقوى من المبادئ .ولكن مع
عن�صرا
دائما
مراع��اة �أنه من الخط�أ اعتبار القوى الأخالقية الموجودة غي��ر م�ؤثرة ،فهذه كانت ً
ً
هاما في عالقات القوة ،وفي ال�سيا�سات الخارجية للعديد من الدول(.)109
ًّ
ويثي��ر المدخل الأخالقي ف��ي درا�سة وتحلي��ل ال�سيا�سة الخارجية ،العديد م��ن الت�سا�ؤالت
ح��ول معن��ى �سيا�سة خارجية �أخالقي��ة ،وما ال�سبيل �إلى ح��ل الت�ضارب بي��ن الم�صلحة القومية
والأخ�لاق؟ وما الق�ضايا الأخالقية التي تواجه �صانعي ق��رار ال�سيا�سة الخارجية؟ وما الأدوات
( ((10جنية بن يو�سف« ،عالقة ال�سيا�سة بالأخالق» ،جملة دفاتر ال�شمال ،مقالة �إلكرتونية متاحة عرب الإنرتنت،
http://es.geocities.com/cuadernosdelnorte
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الت��ي ي�ستخدمونها لمعالجته��ا؟ وما مدى نجاحهم في هذا اال�ستخ��دام؟ و�إلى �أي حد تتمكن
الأط��راف الدولية من �إدخال الأبع��اد الأخالقية في ال�سيا�سة الخارجي��ة؟ وما الم�شكالت التي
تواجهه��ا في ذلك؟ وهل من الأخالقي بالن�سبة �إلى الأفراد والمنظمات غير الحكومية والدول
والمنظم��ات الدولية التدخل في ال�ش�ؤون الداخلية للدول الأخرى من منطلقات �إن�سانية؟ ومتى
مبررا �إذا كان ذلك ممك ًنا في �أي من الأوقات؟
يكون ا�ستخدام القوة للأغرا�ض الإن�سانية ً
وف��ي �إطار هذه الت�سا�ؤالت ي��رى «كارن �سميث» و«مارجوت الي��ت» �أن �أجندة ال�سيا�سة
الخارجي��ة �ستبقى خا�ضعة لت�أثيرات الأبعاد الأخالقية والمعنوية ،فالق�ضية تكمن في مدى رغبة
الدول وقدرتها على �أن �إ�ضفاء ُبعد �أخالقي على �سيا�ستها الخارجية ،و�صياغة موقف يقوم على
اتباع �سيا�سة �أخالقية �أف�ضل لت�أمين الخدمات التي يمكن تقديمها �إلى الم�صلحة القومية (.)110
وم��ع �أهمية ما يثيره المدخل الأخالقي ،ال��ذي ارتبط بالمنظور المثالي في تحليل العالقات
الدولي��ة ،من مق��والت� ،إال �أنه تراجع م��ع �سيطرة التف�سي��رات الو�ضعية والواقعي��ة لل�سيا�سات
الخارجي��ة ،والتي �أعلت م��ن �ش�أن مفاهي��م القوة والم�صلح��ة المادية ،و�أهمل��ت االعتبارات
القيمي��ة والأخالقية� ،إال �أن ذلك ال يعني تجاهل ه��ذه االعتبارات ،والتي ا�ستعادت زخمها مع
التح��والت والمتغيرات التي �شهدها العالم في المرحلة الراهن��ة ،والتي فر�ضت �أجندة جديدة
م��ن الق�ضايا ذات �أبع��اد �أخالقية ،على ال�سيا�س��ات الخارجية للدول ،كق�ضاي��ا البيئة ،وحقوق
الإن�سان ،والتدخل العتبارات �إن�سانية.

ثالثًا :المدخل الإنجيلي:
الديني وال�سيا�سي في الواليات المتحدة الأمريكية،
يرتبط المدخل الإنجيلي ،ب�أفكار اليمين
ّ
وكذل��ك بالعديد من التيارات اليمينية التي ت�صاعد ت�أثيرها في الدول الغربية ،بعد نهاية الحرب
الب��اردة ،والتي تغذت بالعداء لل�شيوعية وبمواجهة مظاه��ر العلمنة ال�سيا�سية التي ت�صاعدت في
الديني تنظيم��ات متنوعة (جماعات
الن�ص��ف الأول م��ن القرن الع�شري��ن( .)111وي�ضم اليمي��ن
ّ
م�صالح ،و�شبكات تلفزيونية عديدة ،هذا ف�ض ً
ال عن المدار�س ،والجامعات ،والكنائ�س) ويتمتع
ب�شعبي��ة كبيرة في هذه الدول ،وخا�صة ف��ي الواليات المتحدة ،ويحاول �أن ي�سيطر على مقاليد
ال�سيا�سة الأمريكية ،ليوجهها وجهة جديدة تحكمها الم�سلمات الدينية الإنجيلية(.)112
( ((11كارن �سميث ،ومارجوت اليت ،حمرران ،الأخالق وال�سيا�سة اخلارجية ،ترجمة فا�ضل جتكر ،تقدمي �إبراهيم غرايبة
(الريا�ض :مكتبة العبيكان.)2005 ،
(Robert C. Libeman and Robert Wuthmow, eds., The New Christian Right: Mobilization ((11
and Legitimation (New York: Adline, 1983): 18-21.

(Michael Lienesch, Redeeming America: Piety and Politics in The New Christian Right ((11
(Chapel Hill, NC: University of New Carolina Press, 1993).
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وتقوم المقوالت الأ�سا�سية للمدخل الإنجيلي على:
ـ �إن المجتم��ع الدين��ي هو مجتمع عابر للقوميات ،ال ينح�صر في دولة قومية ،وال في تجمع
�شعبي بعينه ،ومن هنا ف�إن الدولة القومية ال ت�شكل وحدة التحليل المثلى ،وال ي�صح ا�ستخدامها
دينيا بعين��ه ،وال ي�شير الأ�صوليون �إلى النظ��ام الر�أ�سمالي العالمي �إال
�إال بق��در م��ا تمثل مجتم ًعا ًّ
الديني
بق��در تمثيله للمجتمع الديني ،وال �إلى اال�شتراكية �إال على �أنها رديف للكفر ،فالمجتمع
ّ
ه��و �أعل��ى وحدات التحليل ،التي انته��ى �إليها خط الزمن ال�صاعد من م�ست��وى (الأ�سرة )� ،إلى
م�ستوى (القبيلة)� ،إلى م�ستوى «دولة المدينة» ،و�إلى م�ستوى «الدولة القومية» ،ثم �إلى م�ستوى
الديني العالمي».
«المجتمع
ّ

ـ �إن الم�شكالت العالمية هي م�شكالت ذات جذور عقيدية وروحية ،فافتقار الب�شر �إلى عقيدة
حنيفي��ة ،و�إل��ى االطمئنان الروحي ،هو �سبب اندفاعهم الجامح �إل��ى ارتكاب ال�شر والخطيئة،
وبدون جهود روحية �صادقة ف�إن العالم قد ي�صبح «مملكة لل�شر وال�شيطان» .ف�ضالل الب�شر هو
م�شكلة العالم الكبرى ،وهدايتهم �إلى المعتقدات الإنجيلية هي �أهم واجبات ال�سيا�سة العالمية،
احتياجا للهداية هم الم�سلمون والهندو�س و�أتباع كونفو�شيو�س(.)113
و�أكثر ه�ؤالء
ً
ـ �إن الأحادي��ة العالمي��ة الراهنة ،تحت قيادة الواليات المتح��دة ،هي الفر�صة التي يجب �أن
تنته��ز لتعميم المذهب الأ�صولي في العالم ،وفي هذا ال�سياق يوجه �أن�صار هذا التيار العديد من
االنتق��ادات لقادة الدول الغربية على الفر�ص التاريخية التي فرطوا فيها لتحقيق الهيمنة العقيدية
الر�سالي لح�ضارة الغرب.
كثيرا بالأداء
على العالم ،الأمر الذى �أ�ضر ً
ّ

ـ �ض��رورة ا�ستخدام القوة لحل الم�ش��كالت ذات الطابع الإيمان��ي والروحي والأخالقي،
فالقوة �إنما ت�ستخدم �ضد تعدي الكفر على حرمات الإيمان ،وهنا يجب ت�صميم �سيا�سة خارجية
جدي��دة قائمة على االقتحام وتغليب اعتبارات «الدين» على اعتبارات «الأمن» �أو«االقت�صاد»،
وح��ل م�شكالت العالم دفع��ة واحدة بحل م�شكلة الإيم��ان ،وت�أ�سي�س النظ��ام العالمي الإلهي
الجديد(.)114
وفي �إطار هذه المقوالت ،يرى الباحث �أن هذا المنهج قد �صيغ ،لخدمة ال�سيا�سة الخارجية
وتحديدا منذ منت�صف
الأمريكي��ة ،وتبرير توجهاتها ،وجاءت ه��ذه ال�صياغة عبر عدة عق��ود،
ً
ال�سبعينيات من القرن الع�شرين ،مع بداية ت�أثير تيارات اليمين الديني في �إدارة الرئي�س الأمريكي
الأ�سب��ق جيم��ي كارت��ر ( ،)1980 1976وات�س��اع نط��اق ه��ذا الت�أثير ف��ي �إدارة ريجان
( ،)1988 - 1981و�صو ًال �إلى قمة الت�أثير في �إدارة الرئي�س بو�ش (.)2008 - 2001
(Tim Lahay, Coming Peace in the Middle East (Grand Rapids Mich: Zondervan P. ((11
House,1984): 109.
(Pat Robertson, The New World Order (Dallas: World Publishing, 1991): 255. ((11
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أثيرا في دعم
كما �أن �أحداث الحادي ع�شر من �سبتمبر  ،2001كانت من �أكثر التحوالت ت� ً
نف��وذ �أن�صار هذا المدخل في �صنع ال�سيا�سة الخارجي��ة الأمريكية ،ومحاولة نقل مقوالتهم من
نطاقه��ا الفكري �إلى الواقع العملي ،وهو م��ا انعك�س في بروز العديد من الق�ضايا الجديدة على
�أجن��دة ال�سيا�سة الخارجية ،كحرب الأفكار ،والتدخ��ل العتبارات �إن�سانية ،وحقوق الإن�سان،
وتعزيز دور الدبلوما�سية العامة ،والقوة المرنة �ضمن �أدوات هذه ال�سيا�سة.

راب ًعا :المدخل الح�ضاري:

ينطل��ق المدخل الح�ضاري في درا�س��ة وتحليل ال�سيا�سة الخارجية ،م��ن �أن النظام الداخلي
للدول��ة يعك�س ان�سجا ًم��ا في التفكير ووحدة في الت�صور ،والرم��ز ،وبالتالي في التقييم والقرار
ك�إ�ستراتيجي��ة ته��دف �إلى تحقيق غاي��ات وم�صالح ال�شع��ب والتي تت�صل بوجدان��ه وذاكرته،
فال�ص��ورة التي يكونه��ا ال�شعب عن ما�ضيه هي مرجعه الرئي�س ف��ي مواجهة الم�ستقبل ،كما �أن
الحقيقي لمختلف �سيا�ساته(.)115
خبرة ال�شعب هي المحك
ّ
وتمثل خبرة المجتمع ا�ستعداداته الم�سبقة لميول ونزاعات معينة توجه �سيا�سته ب�شكل معين
ف��ي مواجهة موقف معي��ن ،وهي اتجاهات تقرره��ا القدرة عل��ى الإدراك والت�صور ،والمزاج
وال�شع��ور العاطفي ،ومجموعة المعتق��دات والقيم التي ي�ؤمن بها .الأم��ر الذي يتطلب درا�سة
وتحلي��ل مخزونات ال�صور ومكون��ات ُم ُثل وقيم وغايات وم�صالح �شع��ب معين في المواقف
المعينة ،ومحاولة تف�سير ال�سيا�سة الخارجية في �ضوء تلك االعتبارات(.)116
كما يرى �أن�صار هذا المدخل �أن ال�سلوك ال�سيا�سي هو تعبير عن ح�ضارة المجتمع من حيث
رابط��ة الأن�ساق ،ووح��دة االنفعال ،وطريقة اال�ستجاب��ة التي يتميز بها �أف��راد �شعب عن �آخر،
فح�ضارة كل �شعب تبرز مالمحها في تركيبة ذلك ال�شعب ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية،
والت��ي تنعك���س في ال�سلوك ال�سيا�سي عن��د درا�سة البنية الذهنية لمجتمع م��ا ،كالعنا�صر العقلية
الم�شترك��ة ،والتقاليد ،والخ�صائ�ص الخلقي��ة والفكرية ،وم�شاعر الجماع��ة االجتماعية .وهو
م��ا يفيد في تحديد اتجاهات المعتقدات والقيم وال�سل��وك ،وبيان �إدراكات وت�صورات و�آمال
ذل��ك المجتمع .وف��ي ظل هذا الت�أثير ف�إن التوجهات ال�سيا�سي��ة للدولة� ،إنما تنبثق من مجموع
دور ال ي�ستهان به في عالقات
ت�صوراتها و�إدراكاتها وتقييمها ،ف�إذا كان للقُوى والدوافع المادية ٌ
الدول و�سيا�ساته��ا الخارجية ،ف�إنه ال يمكن تجاهل المحركات والدوافع المعنوية كموجهات
ت�شكل قرارات ال�سيا�سة الخارجية(.)117
فالقرار ال�سيا�سي الخارجي ،هو �سلوك �سيا�سي ،ينطلق من ت�صور و�إدراك وتقييم ،ينبعث من
نظ��رة الدولة لنف�سها ومن نظرته��ا للعالم الخارجي .كما ي�صدر من خ�لال المفاهيم الأ�سا�سية
ف��ي الداخل ،وه��ي مفاهيم تت�صل بح�ض��ارة ال�شعب وت�ضرب جذورها ف��ي ذاكرته ووجدانه،
( ((11هرني كي�سنجر ،درب ال�سالم ال�صعب ،ترجمة علي مقلد (بريوت :الدار العاملية.55 :)1981 ،
( ((11عبد اخلبري عطا ،خ�صائ�ص �صنع القرار ال�سيا�سي يف املجتمع الياباين (القاهرة :الهيئة امل�رصية العامة للكتاب.16 :)1980 ،
( ((11بركات مو�سى احلواتي« ،دور املوجهات احل�ضارية يف ت�شكيل قرار ال�سيا�سة اخلارجية» ،جملة الدرا�سات الدبلوما�سية ،العدد
.124-123 :)1986( 3
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م��ع �ضرورة الموازن��ة مع متغيرات الأحداث ومنطلقاتها .فالقرار ه��و ،في جانب منه ،مردود
ح�ضاري تنبعث جذوره من خبرات الأمة ،ومجموع مدركاتها التي تتفاعل مع تدفق المعلومات
الجديدة .والتي يمك��ن �أن تج�سدها� ،أهداف كل دولة ،والتي تتباين مفاهيمها وتختلف بتباين
واختالف ت�صور و�إدراك كل دولة لتلك المفاهيم.
و�ضوحا ل�سلوك الدول
فهما �أكث��ر
ً
ولذل��ك ف�إن تحليل المقوم��ات الح�ضارية للأمم ،يمنح ً
الخارجي ،ويحد من غمو�ض وت�ضارب وتعقد ال�ساحة الدولية ،وحركة الأفعال وردود الأفعال
فيها .وفي �إطارها ت�صبح ر�ؤية القيادات� ،أحد محددات م�سارات �سلوك الدولة الخارجي ،و�إذا
كان��ت القي��ادات ال تن�ش�أ في فراغ ،ف�إن��ه البد من الو�صول للوعاء ال��ذي يمثل �شعبها ،وم�صدر
مقوماته��ا ،ومدى و�سائله��ا ،ممث ً
تعبيرا عن
ال في الح�ضارة ،حي��ث ت�أتي ال�سيا�س��ة الخارجيةً ،
م�س��ار تلك الح�ضارة من حيث تحقيق غاياتها وم�صالحها ،وترتيب �أولوياتها وتحديد �أ�سلوب
تحركها(.)118
فعوام��ل ال�سيا�س��ة الخارجية ،وفق �أن�صار ه��ذا المدخل ،هي في نف���س الوقت ،المقومات
المادي��ة والمعنوي��ة لح�ضارة �شع��ب ما ،والت��ي تبدو من خ�لال مظاهر عقائده��ا وتفكيرها،
وتطورها االقت�صادي ونظمها ال�سيا�سية واالجتماعية و�إنجازاتها المعمارية و�إبداعها الفني ،في
�إط��ار وجداني وعقل��ي متجان�س ،وهو ما ي�شير �إل��ى بناء اجتماعي له م�ؤ�س�سات��ه الر�سمية وغير
«مدنيا» ي�شمل كل العنا�صر المادية والمعنوية.
ح�ضورا
الر�سمية ،كما يعني
ً
ًّ
كبيرا ف��ي الت�سعينيات من القرن الع�شري��ن ،مع �أطروحة
وق��د اكت�سب ه��ذا المدخل ً
زخما ً
�صدام الح�ضارات التي قال بها «�صمويل هنتنجتون» ،وما �أفرزته من جدل فكري بين منظري
العالق��ات الدولية وال�سيا�س��ة الخارجية ،حول مدى م�صداقية اعتب��ار الح�ضارة وحدة التحليل
الأ�سا�سي��ة في هذه العالقات ،وقاد ه��ذا الجدل لت�صاعد االهتمام بالأبع��اد الدينية والقيمية في
�سيا�س��ات الدول الخارجية ،من خالل العديد من المفاهيم والأطروحات الفكرية مثل« :حوار
الح�ضارات والثقافات» ،و«تعاي�ش الح�ضارات» ،و«ال�شراكة الح�ضارية».
وفي القلب من هذه الأطروحات ،كانت العالقات بين الغرب والإ�سالم ،هي المحور الأبرز
لالهتمام ،بين منظري العالقات الدولي��ة وال�سيا�سة الخارجية ب�صفة عامة ،وال�سيا�سة الأمريكية
وتحدي��دا خالل �إدارة الرئي���س الأمريكي ال�سابق «ج��ورج بو�ش» (- 2000
ب�صف��ة خا�صة،
ً
رئي�سا لمحددات وتوجهات
 ،)2008حيث �شكل الدين الإ�سالمي والدول الإ�سالمية،
ً
محورا ً
وم�صدرا للعديد من الق�ضايا التي كانت على ر�أ�س �أولوياتها خالل هذه المرحلة،
هذه ال�سيا�سة،
ً
كالح��رب على الإرهاب ،وح��رب الأفكار ،والحري��ات الدينية ،وحقوق الإن�س��ان ،والتغيير
الثقاف��ي ،والإ�ص�لاح ال�سيا�سي ،وغيره��ا من الق�ضايا الت��ي تعك�س المفهوم الجدي��د لل�سيا�سة
الخارجية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة.
( ((11ح�سن علي الإبراهيم ،الدولة ال�صغرى والنظام الدويل :الكويت واخلليج (بريوت :مكتبة الأبحاث العربية:)1982 ،
.68-65
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المبحث الثاني
ت�أثير البعد الديني في مكونات ال�سيا�سة الخارجية
تك�ش��ف المقاربة الدقيق��ة لما تقوم عليه ال�سيا�سة الخارجية تحلي� ً
لا وممار�سة من مكونات
و�أبع��اد ،عن وجود ت�أثيرات فاعلة للبعد الديني في ه��ذه المكونات� ،سواء من حيث محددات
هذه ال�سيا�سة و�أدوارها ،وق�ضاياها و�أهدافها ،و�أدوات تحقيق هذه الأهداف ،وذلك على النحو
التالي:
1ـ البع��د الديني ومح��ددات ال�سيا�سة الخارجية :تتمثل مح��ددات ال�سيا�سة الخارجية بدرجة
رئي�س��ة في :الخ�صائ�ص القومية ،وطبيعة النظام ال�سيا�سي ومكوناته ،والن�سق الدولي ،والم�سافة
الدولية والتفاعالت الدولية ،والموقف الدولي ،والقائد ال�سيا�سي ،حيث يبرز البعد الديني ك�أحد
العوامل الأ�سا�سية في :ت�شكيل الخ�صائ���ص القومية ،وتحديد طبيعة النظام ال�سيا�سي ،و�إك�ساب
الدول��ة مكانة معينة في الن�سق الدولي ،وفي �ص��وغ وتوجيه التفاعالت الخارجية للدولة ،وفي
�صياغة وت�شكيل البيئة النف�سية للقائد ال�سيا�سي.
2ـ البع��د الديني وق�ضاي��ا ال�سيا�سة الخارجية :تتنوع ق�ضايا ال�سيا�س��ة الخارجية ،وفق المنظور
التقلي��دي له��ذه ال�سيا�سة ،حيث تت�ضمن ه��ذه الق�ضايا :ق�ضايا �أمنية ع�سكري��ة ،وق�ضايا �سيا�سية
دبلوما�سي��ة ،وق�ضاي��ا اقت�صادي��ة تنموي��ة ،وق�ضايا ثقافية وعلمي��ة ورمزية( .)119وف��ي �إطار هذه
الق�ضايا ،ي�ؤثر البعد الديني في ت�شكيل توجهات و�سيا�سات الدولة نحو هذه الق�ضايا ،من حيث
مرجعيا عند �صياغة هذه التوجهات وتلك ال�سيا�سات ،من ناحية ،وكونه �أداة لتنفيذ
إطارا
كونه � ً
ًّ
م�ص��درا للعديد من الق�ضايا الجديدة
ه��ذه ال�سيا�سات وتحقي��ق �أهدافها من ناحية ثانية ،وكونه
ً
التي يفر�ضها على �أجندة هذه ال�سيا�سة من ناحية ثالثة.
3ـ البع��د الدين��ي و�أهداف ال�سيا�سة الخارجية :تتمثل �أه��داف ال�سيا�سة الخارجية في الظواهر
والعالق��ات الت��ي ترغ��ب الدولة ف��ي الت�أثير فيها ،وف��ي �أو�ضاعه��ا الم�ستقبلية ،وم��ن بين �أهم
الأهداف ،التي يظهر فيها الت�أثير المبا�شر للبعد الديني ال�سعي نحو الدعوة �أو التب�شير بدين معين،
�أو ن�ش��ر �أيديولوجيا �أو قيم معينة ،وتحقيق المكانة والهيب��ة الدولية ،وفي حاالت معينة ،يوجد
ارتب��اط وثيق بين مقدرة الدولة على دعم �أمنها القومي ،وبي��ن �إبقائها على بع�ض الدول ملتزمة
ب�أيديولوجيته��ا� ،إذا ما كان لهذه الدول ت�أثيرات �إ�ستراتيجي��ة معينة على احتياجاتها ومتطلباتها
الأمني��ة .وقد يتخذ الهدف المتعلق بترويج بع�ض الدول لأيديولوجيتها في الخارج عدة و�سائل
( ((11حممد ال�سيد �سليم ،حتليل ال�سيا�سة اخلارجية ،ط( 2 .القاهرة :مكتبة النه�ضة امل�رصية.110-107 :)1998 ،
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أيديولوجيا
نهجا �
لتحقيقه ومنها :الدعايات الموجهة لدول معينة� ،أو ت�شجيع الثورات التي تتبع ً
ًّ
مماث� ً
لا� ،أو م�ساندة تل��ك التنظيمات �أو الأح��زاب �أو الحركات التي ت�أخ��ذ ب�أيديولوجيا هذه
الدولة.
كذل��ك تبرز الأهداف الثقافية لل�سيا�س��ة الخارجية ،عندما ت�سعى كل دول��ة �إلى دعم تراثها
الثقافي والمحافظة عليه ،وذلك من خالل حماية ا�ستقالل الدولة �ضد الغزو الخارجي ،وفر�ض
قي��ود على الهج��رة �إلى الدولةً ،
حفظا لتراثها الثقافي م��ن االنقرا�ض ،مع عمل بع�ض الدول في
الوق��ت نف�سه ،على ت�صدير ثقافتها عبر حدودها وفر�ضها على الآخرين ،وذلك في حالة الدول
الت��ي تعتقد في تفوق �أنظمتها ال�سيا�سية واالقت�صادي��ة و�أ�سلوبها في الحياة ،والعمل على ن�شرها
والترويج لها بكل �إمكانياتها(.)120
4ـ البع��د الدين��ي و�أدوار ال�سيا�سة الخارجية :تتبنى الدول ف��ي �سيا�ساتها الخارجية العديد من
الأدوار ،وفقًا لر�ؤيتها لمكانتها وقدراتها ،و�إمكاناتها الت�أثيرية ،وتتمثل هذه الأدوار في :قاعدة
الث��ورة العالمية ،المعادي لال�ستعمار والم�ؤيد لحركات التحرير ،والم�ستقل الن�شط ،والمعادي
لل�شيوعي��ة ،ورج��ل ال�شرطة العالم��ي ،والموازن الدول��ي ،والو�سيط الدول��ي ،و�صانع ال�سالم
العالمي ،والقائد التنموي ،والج�سر الدول��ي ،والحليف المخل�ص ،والنموذج ،و�صانع التنمية
الداخلية ،والمدافع الإقليمي ،وقائد التكامل الإقليمي(.)121
وف��ي �إط��ار هذه الأدوار يبرز ت�أثير البعد الديني ب�صورة مبا�ش��رة في دور المدافع عن العقيدة
(كال��ذي مار�سته فرن�سا ف��ي القرن التا�سع ع�شر الميالدي ،وكل م��ن المملكة العربية ال�سعودية
والفاتي��كان في الق��رن الع�شرين) .والدولة المدافع��ة عن العقيدة هي الت��ي تت�سم بوجود وعاء
عقي��دي ي�ستوعب اخت�صا�صاتها ،ا�ستيعاب وجود وت�أ�سي�س ،وا�ستيعاب ن�شاط وم�سار ،ف�إن هي
ارت�ض��ت �أن يكون للوعاء العقيدي �شريك �آخر ي�ستوعب وجودها وم�سارها� ،أو قبلت �إق�صاءه،
مانح��ة الأولوية والأ�سبقية في اخت�صا�صاتها لمكون �آخ��ر� ،أو مكونات �أخرى ،ف�إنها تكون قد
و�ضعت عقيدتها مو�ضع الت�شكيك والت�سا�ؤل(.)122
وتمثل الفاتيكان ،النموذج الأبرز للدول العقيدية ،في العالم المعا�صر ،حيث ت�شكل العقيدة
الديني��ة مناط �سيا�ستها الخارجي��ة� ،صياغة وممار�سة ،وقد تزايد ت�أثي��ر العقيدة في هذه ال�سيا�سة
ف��ي عه��د البابا رقم  265للكني�س��ة الكاثوليكية (بينيدكتو�س ال�ساد�س ع�ش��ر) ،وهو ما برز في
تدخله في ال�سيا�سة الأوروبية ب�صورة مبا�شرة من خالل دعوته
العديد من الم�ؤ�شرات ،من بينهاّ :
( ((12مقلد ،العالقات ال�سيا�سية الدولية.96 :
(� ((12سليم ،حتليل ال�سيا�سة اخلارجية.62-58 :
( ((12م�صطفى حممود منجود ،الدولة الإ�سالمية :وحدة العالقات اخلارجية يف الإ�سالم (القاهرة :املعهد العاملي للفكر الإ�سالمي،
.215-212 :)1996
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لالتحاد الأوروبي �أن يعيد النظر في م�س�ألة ت�ضمين الد�ستور �إ�شارة �إلى ا�ستلهام الإرث الم�سيحي
(ولي���س الديني) لأوروب��ا .وانتقد البابا زعماء االتحاد الأوروبي لرف�ضه��م الإ�شارة �إلى «الرب
والجذور الم�سيحية» لأوروبا في �إع�لان برلين ال�صادر في ( )2007/3/25بمنا�سبة الذكرى
الخم�سي��ن لت�أ�سي�س االتحاد( .)123كم��ا �أعلن البابا رف�ضه ان�ضمام تركي��ا �إلى االتحاد الأوروبي
ان�ضمت ،على الهوية الم�سيحي��ة لأوروبا ،وقال�« :إن على
لأنه��ا بلد م�سلم ،ويخ�شى� ،إذا م��ا
ّ
ّ
تحتل مقعد ال�صدارة �ضمن
عربية مجاورة لها ،و�أن
تركيا �أن تحاول �إقامة رابطة ثقافية مع دول ّ
منظومة ثقافية ت ّتفق مع هويتها» (.)124
وم��ن خالل هذه الم�ؤ�شرات ،يرى الباحث �أن ت�أثير البعد الديني في ال�سيا�سة الخارجية ،وما
خارجيا على هذه المكونات ،ولكنه ت�أثير ُمكون من
متغيرا
أثيرا
ًّ
ً
تقوم عليه من مكونات ،لي�س ت� ً
وج ْز ًرا ،فالبعد الديني (وما يرتبط
أثراًّ ،
مدا َ
أثيرا وت� ً
ه��ذه المكونات ،يتفاعل معها ويرتبط بها ،ت� ً
مرجعيا لل�سيا�سات الخارجية للعديد من الدول ،ويتم ا�ستدعا�ؤه �إلى
إطارا
به من مفاهيم) ي�شكل � ً
ًّ
�صدارة الأحداث ،وفقًا لطبيعة المواقف والق�ضايا التي تت�صدى لها هذه ال�سيا�سات ،خا�صة في
ظل الت�أكيد على �أنه من ال�صعب� ،إن لم يكن من الم�ستحيل تف�سير ال�سيا�سة الخارجية ،لأية دولة
من الدول ببعد ديني فقط� ،أو م�صلحي فقط ،فهناك تداخل بين البعد الديني والبعد الم�صلحي،
ف��ي ال�سيا�س��ة الخارجية ،وتزايد االهتم��ام ب�أحد الأبعاد دون �آخر ،يك��ون العتبارات تحليلية،
من ناحي��ة ،وا�ستعادة االهتمام بت�أثيراته واتجاهاته ووزنه ،مقارن��ة بالأبعاد الأخرى ،من ناحية
�أخرى.

( ((12قال البابا يف كلمة �ألقاها خالل ا�ستقباله للم�شاركني يف م�ؤمتر جمال�س �أ�ساقفة املجموعة الأوروبية�« :أوروبا ترتكب �شك ً
ال
من �أ�شكال التخلي عن الذات ،وهي بذلك ت�شك يف هويتها» .و�أ�ضاف�« :إذا كانت حكومات االحتاد تريد يف الذكرى
اخلم�سني التفاقية روما� ،أن تقرتب من مواطنيها ،فكيف ميكنهم ا�ستبعاد عن�رص �أ�سا�سي لهوية �أوروبا مثل امل�سيحية التي
ينتمي لها الغالبية من �شعبها؟!» .و�شدد على �أن االحتاد الأوروبي يتجه �إىل منحدر زلق من الالمباالة �إذا مل يعرتف بالدين
والرب .وقال� :إن الزعماء ال ميكنهم ا�ستبعاد القيم التي �ساعدت على ت�شكيل «روح» القارة .و�أردف« :لي�س مفاج�أة �أن
�أوروبا اليوم يف حني تدعي �أنها جمتمع قيم ،تبدو وك�أنها تطعن ب�صورة متزايدة يف وجود قيم مطلقة وكونية» .وت�ساءل:
«�ألي�س هذا ال�شكل الفريد من التخلي عن الذات حتى �أمام الرب ي�ؤدي ب�أوروبا �إىل ال�شك يف هويتها ذاتها؟!» ،انظر:
«البابا ينتقد قادة �أوروبا لتجاهلهم اجلذور امل�سيحية»� ،إ�سالم �أون الين)2008/3/25( ،
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1173695329026&pagena
me=Zo ne-Arabic-News/NWALayout

( ((12جريوم �شاهني« ،الإ�صالح يف الكني�سة الكاثوليكية الرومانية» ،جملة الت�سامح ،العدد ( 10ربيع .174-170 :)2005
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المبحث الثالث
البعد الديني وتغير طبيعة درا�سة ال�سيا�سة الخارجية
كان لتزاي��د االهتمام بالبعد الدين��ي في درا�سة وتحليل ال�سيا�سة الخارجية ،في مرحلة ما بعد
الح��رب الباردة ،العديد من الت�أثي��رات على طبيعة هذه الدرا�سة على ع��دة م�ستويات� ،سواء ما
يتعل��ق منها بالفواعل الرئي�سة في ال�سيا�سة الخارجي��ة ،وفي العمليات التي تقوم عليها ،وكذلك
ف��ي الق�ضايا التي تت�صدى له��ا� ،سواء كانت هذه الق�ضايا ق�ضايا جديدة ذات بعد ديني� ،أو ق�ضايا
تقليدية �صلدة ،ت�صاعد االهتمام بالبعد الديني فيها:

�أوالً :الفاعلون الدوليون:
ف��ي �إطار التعري��ف الحديث لل�سيا�س��ة الخارجية ،وخا�صة وفق مق��والت منظور المجتمع
العالمي ،يتم تعريف وحدات هذه ال�سيا�سة� ،أي الفاعلين الم�ؤثرين فيها ،طبقًا لمعيار اال�ستقالل،
�أي الق��درة عل��ى �صياغة وتطبيق برنامج عمل ق��ادر على الت�أثير في م�س��ار ال�سيا�سة الخارجية،
وبالتبعي��ة ف��ي مجرى العالق��ات الدولية ،وب�شكل ال يمك��ن التنب�ؤ به بمج��رد معرفة خ�صائ�ص
الوحدات الأخرى ،وذلك في �إطار تنظيمي معين(.)125
وا�ستن��ا ًدا لمقوالت هذا المنظور وغي��ره ،و�أمام التحوالت النظري��ة والعملية التي �شهدتها
العالق��ات الدولية ب�صفة عامة ،وال�سيا�سة الخارجي��ة ب�صفة خا�صة ،انتقلت النظرة للفاعلين غير
الر�سميي��ن من حالة التهمي���ش والتبعية �إلى الت�أثير واال�ستقالل الن�سب��ي في ال�سيا�سات الخارجية
والداخلية ( .)126فالدول لي�ست الفاعل الوحيد في ال�سيا�سات العالمية ،كما ال ت�ستطيع ال�سيطرة
عل��ى مخرج��ات الفاعلين غي��ر الر�سميين ،ب��ل �إنها قد ت�ستخ��دم المنظمات غي��ر الحكومية،
والفاعلين العابرين للقومية ك�أدوات لها �أكثر من القوة الع�سكرية للح�صول على القوة(.)127
وق��د طرح «ديفيد �سينجر» م��ا �أ�سماه «النموذج التنموي لل�سيا�س��ة العالمية» ،والذي يقوم
على �أن الن�سق العالمي هو وحدة متكاملة تقوم على مجموعة من الأن�ساق والوحدات الفرعية

(Raymond Hopkins and R. Manasbach, Structure and Process in International Politics ((12
(New York: Harper and Row, 1973): 4.

( ((12حممد حممود ربيع ،و�إ�سماعيل �صربي مقلد ،حمرران ،مو�سوعة العلوم ال�سيا�سية (الكويت :مطبوعات جامعة الكويت،
.٤٨٦ :)١٩٩٤
( ((12حممد ال�سيد �سليم« ،تطور الإطار النظري لعلم ال�سيا�سة الدولية» ،جملة ال�سيا�سة الدولية ،العدد ( 161يوليو :)2005
.51-٤٦

�سبتمرب 2014

69

الت��ي تب��د�أ من وحدات داخل الدولة ،ولكنه��ا ت�ؤثر في ال�سيا�سة الخارجي��ة بدرجات مختلفة،
فالوحدات الداخلية قد ت�صبح ،في بع�ض المراحل ،وحدات لل�سيا�سة الخارجية(.)128
وف��ي �إطار هذا التعدد للفاعلين الم�ؤثرين في ال�سيا�سة الخارجي��ة ،برز ت�أثير البعد الديني من
خ�لال وجود فاعلين غير حكوميي��ن داخليين ،وعبر قوميين ،ممن لهم توجهات قيمية ودينية،
كان له��م ت�أثير وا�ضح لي���س فقط على ال�سيا�سة الخارجية للدول الت��ي ينطلقون منها �أو ينتمون
�إليه��ا ،ولكن في العديد من ال��دول ،كما برز ت�أثير التيارات الدينية في ت�شكيل توجهات ور�ؤى
العدي��د من الوح��دات الفاعلة ف��ي ال�سيا�سة الخارجية ،ه��ذا بجانب ت�أثي��ر المنظمات المعنية
بحق��وق الإن�سان وحرياته� ،سواء الوطني��ة �أو الدولية غير الحكومية ،والتي تنطلق من اعتبارات
قيمية ،على �سيا�سات العديد من الدول ،وخا�صة عند ا�ستخدام هذه الق�ضية كورقة لل�ضغط على
بع�ض الدول لتغيير �أو تعديل �سيا�ساتها الخارجية.

ثانيًا :العمليات :

كان ت�صاعد االهتمام بالبعد الديني في ال�سيا�سة الخارجية �أكثر برو ًزا على م�ستوى العمليات
الت��ي تق��وم عليها هذه ال�سيا�سة ،وفق المنظور الراهن لها ،وم��ن �أهم العمليات التي �شكل البعد
القيمي /الديني ركيزتها الأولى ،القوة المرنة ،والدبلوما�سية العامة والتدخل الإن�ساني.

1ـ القوة المرنة (الناعمة):
ف��ي تعريفه للق��وة الناعمة يرى «جوزيف ن��اي» (� ،)Joseph S. Nyeأنها« :القدرة على
التو�ص��ل �إلى الغاية المطلوبة من خالل ج��ذب الآخرين ،ولي�س باللجوء �إلى التهديد �أو الجزاء.
وهذه القوة تعتم��د على الثقافة ،والمبادئ ال�سيا�سية ،وال�سيا�س��ات المتبعة»( .)129وقد �شكلت
الق��وة المرن��ة �أو الناعمة واحدة من �أهم عمليات ال�سيا�س��ة الخارجية في مرحلة ما بعد الحرب
الب��اردة ،وكان��ت محل اهتمام العديد م��ن دول العالم ،وكانت الوالي��ات المتحدة في مقدمة
ال��دول التي اهتم��ت بهذه القوة ،على الم�ست��وى الفكري والعملي ،حي��ث تعددت الأدبيات
الت��ي تناولت هذه الق��وة و�أبعادها ،كما تعددت الممار�سات الت��ي تناولتها الإدارة الأمريكية
( )2008 - 2000لال�ستفادة من هذه الأبعاد في �سيا�ستها الخارجية.
وتمث��ل القوة المرن��ة ال�شكل الثالث من �أ�ش��كال القوة ،وفق «جوزي��ف ناي» ،حيث يرى
�أن منظوم��ة ق��وة الدولة �أ�شبه برقعة �شطرنج ثالثي��ة الأبعاد تمثل مظاهر الق��وة الثالثة في العالم
(David Singer, «The Global System and its Subsystems: A Development View», in Linkage ((12
Politics, edited by James Rosenau (New York: Free Press, 1969): 21-43.

( ((12جوزيف ناي« ،القوة الناعمة والكفاح �ضد الإرهاب» ،ترجمة �إبراهيم حممد علي ،موقع بروجيكت �سنديكيت،

http://www.project-syndicate.org/commentary/soft-power-and-the-struggle-against-terrorism/
arabic
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وه��ي :القوة الع�سكري��ة ،واالقت�صادية ،والثقافي��ة .ويرى �أن الواليات المتح��دة تتمتع بقوة ال
تقبل المناق�شة على الم�ستويات الثالثة ،لكنها تتجاهل البعد الثالث للقوة وهي القوة الثقافية �أو
(الق��وة الناعمة) ،والجزء الأكبر من م�شكالت العالم الم�ضطرب تنبع من هذا الم�ستوى الثالث
كثي��را .فالواليات المتحدة مازالت ت�صب اهتمامها على الم�ستوى
للق��وة الذي ال يهتم به �أحد
ً
الأول من القوة �أي القوة الع�سكرية (القوة ال�صلبة) رغم انفرادها بال�سيطرة المطلقة على العالم
من هذه الزاوية(.)130
وم��ن مفهومه��ا ،و�أدوات ت�أثيره��ا ،يمكن الق��ول �إنَّ القوة الناعمة ،ه��ي التج�سيد الواقعي
للأبع��اد القيمية والدينية ف��ي ال�سيا�سة الخارجية ،وبل��غ من �أهميتها وت�أثيره��ا ،النظر �إليها على
�أنه��ا ت�شكل ال�ضلع الثالث لمثلث القوى التي تتمتع بها �أية دولة من دول العالم ،وهو ما يعك�س
تر�سيخا لتزايد
م��دى االهتمام بها كعملية محورية في ال�سيا�سة الخارجية ،وج��اء هذا االهتمام
ً
فكرا
االهتمام بالبعد القيمي والديني في ال�سيا�سة الخارجية ،في مرحلة ما بعد الحرب الباردةً ،
وممار�سة.

2ـ الدبلوما�سية العامة:
يع��د مفه��وم الدبلوما�سي��ة العام��ة ( )Public Diplomacyمن المفاهي��م القديمة التي
اتخ��ذت مدلوالت حديثة ف��ي مرحلة ما بعد الحرب الباردة .وتق��وم الدبلوما�سية العامة ،وفقًا
لتعري��ف مركز الواليات المتح��دة للدبلوما�سية ال�شعبية ،على الطرق الت��ي ت�ستخدمها الدول،
�أو المنظم��ات الدولية ،لالت�صال بالمواطنين في المجتمعات الأخرى .والنظر للحوار على �أنه
الو�سيلة المركزية في تحقيق �أهداف ال�سيا�سة الخارجية (.)131
وطبقً��ا لتقرير اللجنة اال�ست�شارية الأمريكية للدبلوما�سي��ة ال�شعبية ،1991،ف�إن الدبلوما�سية
العامة هي «التبادل المفتوح والحر للأفكار والمعلومات ،والذى يعد �سمة مال�صقة للمجتمعات
الديمقراطي��ة» .كم��ا �أنها «الترويج للم�صال��ح الوطنية عن طريق �إعالم و�إخب��ار المواطنين �إلى
جانب جذبهم والت�أثير عليهم»(.)132
وق��د تع��ددت التحوالت الت��ي �أدت لتط��ور الدبلوما�سية العام��ة ،حتى �أ�صبح��ت من �أهم
عملي��ات ال�سيا�سة الخارجية ،ومن هذه المتغيرات :ثورة االت�صاالت والمعلومات التي �سهلت
(Joseph S. Nye, Soft Power: The Means to Success in World Politics (New York: Public ((13
Affairs, 2004).
( ((13املركز الأمريكي للدبلوما�سية ال�شعبيةwww.uscpublicdiplomacy.org ،

(The US Advisory Group on Public Diplomacy for the Arab and Muslim, Changing Minds ((13
& Winning Peace: A New Strategic Direction for U.S. Public Diplomacy in the Arab
Muslim World (Washington, DC: US House of Representatives, 2003): 13.
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نقل المعلومات والأفكار ،بل والقيم ،مما �أدى لزيادة تنوع وكم المعلومات �إلى جانب ارتفاع
وع��ي الجماهير .كما �أ�صب��ح الر�أي العام يمثل قوة يعتد بها في ال�ش���ؤون الدولية ،و�أ�صبح ي�ؤثر
ب�ص��ورة كبيرة في اتخاذ الق��رارات والت�أثير عليها ،وكذلك ظهور فاعلي��ن �سيا�سيين �إلى جانب
الدول��ة القومية ،مث��ل المنظمات الدولية ،وال�ش��ركات متعددة الجن�سي��ات ،والمنظمات غير
الحكومي��ة ،والتي اعتمدت على التوا�صل مع ال�شع��وب والمجتمعات المحلية ،ك�أهم �أدوات
تحقيق �أهدافها(.)133
وقد كان له��ذه المتغيرات ت�أثيرها ف��ي االهتمام بالدبلوما�سية العام��ة والعمل على تفعيلها،
بحي��ث تك��ون �أداة للح��وار والتفاهم وبناء عالق��ات �صديقة بي��ن الدول� ،إل��ى جانب كونها
�أداة لتنفي��ذ ال�سيا�س��ة الخارجية .فالدبلوما�سي��ة العامة في جوهرها ،هي العم��ل على نقل القيم
والثقاف��ات والح�ض��ارات ،وتر�سيخها ف��ي الدول الم�ستهدف��ة؛ لخلق قيم وتوجه��ات م�ؤيدة
ل�سيا�سات ومواقف الدولة التي تقود هذه الدبلوما�سية ،وفي ذلك تعزيز وتر�سيخ للأبعاد القيمية
والدينية والثقافية والح�ضارية في ال�سيا�سات الخارجية لهذه الدول(.)134

3ـ التدخل الإن�ساني:
ت�صاعدا في عمليات التدخ��ل العتبارات �إن�سانية،
�شه��دت مرحلة ما بعد الح��رب الباردة،
ً
والت��ي قام��ت بها الدول الكب��رى ،وخا�صة الوالي��ات المتحدة الأمريكية ،ف��ي عدد من دول
العال��م ،كما حدث ب�ش�أن التدخل الأمريكي في ال�صوم��ال ،وفي هايتي ،وفي العراق ،وكذلك
التدخ��ل الفرن�سي في رواندا ،حيث كانت االعتب��ارات الإن�سانية �أحد المبررات التي تم رفعها
ف��ي هذه الحاالت وغيرها؛ بدع��وى حماية حقوق الإن�سان وحريات��ه ،ون�شر قيم الديمقراطية
والحرية(.)135
�إال �أن رف��ع �شع��ارات الديمقراطي��ة وحقوق الإن�س��ان؛ لإ�ضفاء الم�شروعي��ة على التدخل،
التقلي��دي للديمقراطيات الليبرالي��ة ،كما يتجاهل م�س�أل��ة المفا�ضلة بين حقوق
يتجاه��ل النقد
ّ
نظرا لأن الدعوة للتدخل من �أجل حقوق الإن�سان
الإن�سان و�أولوية بع�ضها على البع�ض الآخرً ،
وف��ق المفهوم الغربى ،تركز على الحقوق ال�سيا�سية ،دون الحقوق االقت�صادية التي تراها بع�ض
إن�ساني �إذا ما �أقرت م�شروعيته ف�سوف ي�ستخدم فقط
م��ن الدول �أكث��ر �أهمية .كما �أن التدخل ال
ّ
(((13

“State Department Report”, Public Diplomacy for the 21st Century,
http://www.state.gov/r/adcompd/1995rep.html

(Mark Leonard, «Diplomacy by Other Means», Foreign Policy 132 (Sep-Oct 2002): 50-51. ((13

( ((13يا�رس احلوي�ش ،مبد�أ عدم التدخل واتفاقيات حترير التجارة العاملية (ر�سالة دكتوراه ،جامعة عني �شم�س .كلية احلقوق:)2001 ،
.164-158
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ن�سبيا .و�سي�ستخدم كذريعة لحماية الم�صالح االقت�صادية؛
ن�سبيا� ،ضد دول �ضعيفة ًّ
من دول قوية ًّ
�أو لتبرير التدخالت التي تكون بواعثها �ضد الإن�سانية(.)136
واحدا من �أهم عمليات ال�سيا�سة الخارجية،
و�إذا كان التدخل الدولي الإن�ساني� ،أ�صبح يمثل
ً
والت��ي يبرز فيها ت�أثي��ر الأبعاد القيمية والدينية ،ف�إنه يمكن الق��ول �إنَّ الإ�شكالية لي�ست في قبول
إن�ساني ،و�إنما في كيفية ممار�سته عل��ى نحو من�ضبط ،ومعاملة جميع
�أو رف���ض مبد�أ التدخ��ل ال
ّ
إن�ساني معاملة واحدة من حيث المبد�أ ،و�أن يتم اتخاذ قرارات
الحاالت التي تتطلب التدخل ال
ّ
التدخل في جميع الحاالت من خالل الأمم المتحدة.

ثالثًا :الق�ضايا:
�ساعد االهتمام بالأبعاد الدينية في درا�سة ال�سيا�سة الخارجية ،على بروز مجموعة من الق�ضايا
رئي�سا في تكييفه��ا ،وتحديد طبيعتها وخ�صائ�صها،
الجدي��دة ،التي ت�شكل هذه الأبعاد
ً
محورا ً
كق�ضايا ح��رب الأفكار والتغيير الثقافي ،والدفاع عن الحق��وق والحريات الإن�سانية ،هذا من
ناحية ،ومن ناحية �أخرى فقد �ساعد هذا االهتمام ،على �إثارة منظري ال�سيا�سة الخارجية للبحث
عن موقع هذه الأبعاد في الق�ضايا ال�صلدة التقليدية لل�سيا�سة الخارجية.

1ـ بروز ق�ضايا جديدة ذات بعد ديني:
كان ف��ي مقدمة الق�ضايا الجدي��دة التي �شكلت مح ًّ
ال الهتمام منظ��ري ال�سيا�سة الخارجية،
والت��ي ت�شكل الأبع��اد الدينية والقيمي��ة� ،أهم الأبعاد الت��ي تقوم عليها -ق�ضاي��ا حرب الأفكار
والتغيي��ر الثقافي ،وحقوق الإن�س��ان ،وحوار الأديان ،حيث تمح��ورت درا�ستها على البحث
ف��ي المقومات الديني��ة ،والقيمية ،والثقافي��ة ،والح�ضارية لل�شعوب ،وبيان م��دى ت�أثيرها على
محددات وتوجهات و�أدوات ال�سيا�سة الخارجية للدول المختلفة.
�أ) ح��رب الأف��كار :مع ما �أفرزته �أح��داث �سبتمبر من تداعيات ،ثار الج��دل داخل المجتمع
الأمريك��ي ب�ش�أن الت�أييد ال�شعبي في العالم الإ�سالمي لتنظيم القاعدة ،والأفكار التي يدعو �إليها،
وكان م��ن �إف��رازات هذا الج��دل ،بروز ق�ضي��ة حرب الأف��كار ،ك�إحدى �أهم ق�ضاي��ا ال�سيا�سة
الخارجي��ة الأمريكية في مرحلة ما بع��د هذه الأحداث ،حيث انطلق��ت الإدارة الأمريكية من
�أن التغل��ب على تنظيم القاعدة ،وغيره من التنظيمات التي ت�صفها بالإرهابية ،لن يتحقق �إال من
خالل �شن حرب �أفكار م�ضادة لما يقوم عليه من �أفكار.

( ((13م�سعد عبد الرحمن ،تدخل الأمم املتحدة يف النـزاعات امل�سلحة غري ذات الطابع الدويل (ر�سالة دكتوراه ،جامعة القاهرة،
.100-99 :)2001
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وتقوم هذه الحرب على عدد من الآليات ،من بينها :الترويج للديمقراطية وحقوق الإن�سان
والإ�صالح��ات ال�سيا�سي��ة ،وتغيير خريط��ة العالم الإ�سالم��ي ،والغزو الثقافي عب��ر الف�ضائيات
والإذاع��ات واالعتم��اد على ال�ص��ورة بد ًال م��ن المو�ضوع ،كخط��وة لتغيي��ر مفاهيم �شعوب
المنطق��ة ،خا�صة فئة ال�شباب ،وفر�ض مناه��ج تعليمية جديدة تعمل على تذويب الهوية الثقافية
العربية والإ�سالمية والتراث التاريخي والديني لهذه ال�شعوب(.)137
ومن خالل طبيع��ة هذه الحرب و�آلياتها ،تت�ضح محورية الأبع��اد القيمية والدينية التي تقوم
عليها ،حيث تتجه بالأ�سا�س �إلى هذه الأبعاد في الدول الم�ستهدفة ،والتي تمثلت بالأ�سا�س ،في
مرحلة ما بعد �أحداث �سبتمبر ،في الدول العربية والإ�سالمية.
ب) حق��وق الإن�سان� :شكلت ق�ضية حقوق الإن�سان� ،إحدى �أهم ق�ضايا ال�سيا�سة الخارجية في
العقدي��ن الأخيرين ،حيث تبن��ت الدول الكبرى هذه الق�ضية ،وجعل��ت من الدفاع عنها ،وفق
ر�ؤيته��ا ،وبما يتفق وم�صالحها� ،إحدى �أولويات �سيا�سته��ا الخارجية .وفي هذا ال�سياق ن�صت
�إ�ستراتيجي��ة الأمن القوم��ي الأمريكي ،2002 ،على �أن الواليات المتح��دة ت�أخذ على عاتقها
الدف��اع عن «الحرية» و«الع��دل»؛ فهذان المبد�آن ي�سعى وراءهما جمي��ع �أجنا�س الأر�ض .فال
يوج��د مجتمع �إال ونجده ي�أمل ويرغب في «تحرير» �أبنائ��ه من الفقر والظلم والعنف .ومن ثم
يتحت��م على الإدارة الأمريكية �أن تقف ب��كل ب�صرامة �ضد كل ما يهدد وجود الكرامة الإن�سانية
الت��ي ال يختلف عليها اثن��ان ،والد�ستور الأمريكي يت�ضمن كل ما تتطلب��ه الكرامة الإن�سانية من
حرية العبادة ،وحرية الكلمة ،والعدال��ة ،والت�سامح الديني والإثني ،واحترام الملكية الخا�صة،
واحترام المر�أة ،وتحديد �سلطة الدولة ،و�سيادة القانون.
وع��ن �أدوات ذل��ك� :إدانة كل اختراق �أو انتهاك يهدد وج��ود الكرامة الإن�سانية ،وذلك من
خ�لال الم�ؤ�س�سات والمنظم��ات الدولية ،وا�ستخدام المعون��ات الخارجية الأمريكية من �أجل
تدعي��م «الحرية» ،وتطوي��ر الم�ؤ�س�سات الديمقراطية في �إطار العالق��ات الثنائية ،وبذل جهود
خا�صة من �أجل تدعيم حرية العبادة ،وحمايتها من �ضغوط الحكومات القمعية(.)138
وهذه الن�صو�ص وغيرها ،تك�شف عن طبيعة هذه الق�ضية ،ومنطلقاتها ،وت�أثير الأبعاد القيمية
والديني��ة في ت�شكيلها ،و�صياغة توجهاتها ،فالمعايير الت��ي تنطلق منها �سيا�سات الدول الغربية،
وخا�صة الواليات المتحدة الأمريكية ،في تعاطيها مع هذه الق�ضية ،ت�ستند �إلى قيمها وت�صوراتها
ومخزونها الفكري والثقافي ،دون مراع��اة لخ�صو�صية دول العالم الأخرى ،الدينية والثقافية،
(Robert Satloff, The Battle of Ideas in the War on Terror: Essays on U.S. Public Diplomacy ((13
in the Middle East ([Washington]: Washington Institute for Near East Policy, 2004): 3-9.

(� ((13شريين حامد فهمي« ،ملخ�ص الوثيقة اخلا�صة ب�إ�سرتاتيجية الأمن القومي الأمريكي البيت الأبي�ض»� ،إ�سالم �أون الين،

http://www.islam-online.net/arabic/politics/2002/10/article05.SHTML
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والت��ي قد تتعار�ض مع هذه المنطلق��ات ،فالهدف من و�ضع هذه الق�ضية عل��ى �أجندة ال�سيا�سة
الخارجية ،هو فر�ض المعايير والت�صورات الأمريكية ،على هذه الدول ،وا�ستخدام هذه الق�ضية
ك�أداة �ضغ��ط بما يتف��ق وم�صالحه��ا الإ�ستراتيجية ،وهو ما ي�ؤك��د التداخل بي��ن الأبعاد الدينية
والم�صلحي��ة ،في ال�سيا�سة الخارجية الأمريكية ،ب�صفة عام��ة ،وتجاه الدول العربية والإ�سالمية
ب�صفة خا�صة.
(ج) ح��وار الأديان� :شكل��ت ق�ضية حوار الأديان� ،إحدى ق�ضايا ال�سيا�سة الخارجية للعديد من
الدول ،في مرحلة ما بعد الحرب الباردة ،وجاء االهتمام بهذه الق�ضية ناب ًعا من عدة اعتبارات،
م��ن بينها� :سعي بع�ض الدول �إلى ن�شر وترويج معتقداتها الدينية والقيمية� ،أو احتواء التوجهات
الدينية لبع�ض الدول والتنظيمات التي ترى فيها تحديًا لمنظومتها القيمية� ،أو الرغبة في تح�سين
�صورته��ا ،والت�ص��دي لالتهامات التي توجه له��ا بدعم الإرهاب والفك��ر المتطرف ،وكانت
الواليات المتح��دة الأمريكية والمملكة العربية ال�سعودية ف��ي مقدمة هذه الدول ،حيث تبنت
الدولتان العديد من ال�سيا�سات ،ورعت العديد من الفعاليات في �إطار هذه الق�ضية.
وفي هذا ال�سياق تعددت م�ؤتمرات حوارات الأديان ،ك�إحدى الأدوات التي اعتمدت عليها
هذه الدول في �سيا�ستها الخارجية ،بل �إن هذه الق�ضية كانت مح ًّ
ال الهتمام العديد من المنظمات
تقريرا بعنوان «تجاوز االنق�سام حوار بين
الدولي��ة وفي مقدمتها الأمم المتحدة ،التي �أ�صدرت
ً
نموذجا للحوار بين الأديان ،يقوم على تر�سيخ �سيا�سات التوافق
الح�ض��ارات» ،2001 ،تناول
ً
()139
الإقليمي ،والتفاهم والتعاون بد ًال من ال�سيا�سات الوطنية القائمة على الم�صلحة الذاتية .
و�أم��ام هذه الأهمية ،كانت ق�ضية حوار الأديان مح� ًّ
لا الهتمام منظري ال�سيا�سة الخارجية؛
فكرا وممار�سة،
لو�ض��ع الأطر التحليلي��ة والت�أ�صيلية التي ترتك��ز �إليها ،وكيفية التعاطي معه��اً ،
وخا�صة من حيث �أنماط ت�سيي�س هذه الحوارات وت�أثيراتها على �إدارة ال�صراعات المت�صلة بها،
وتحديدا في مرحلة ما بعد الحرب الباردة،
وخا�ص��ة ال�صراعات بين العالم الإ�سالمي والغرب،
ً
�ستهدفًا بجانب كبير من هذه المبادرات على نحو �أفرز ردود
حي��ث �أ�ضحى العالم ال
إ�سالمي ُم َ
ّ
فعل عديدة(.)140

2ـ بروز الأبعاد الدينية لق�ضايا تقليدية:
كان م��ن بين الت�أثيرات التي �أفرزه��ا االهتمام بالأبعاد القيمية والدينية عل��ى درا�سة ال�سيا�سة
الخارجية ،ت�صاعد االهتمام بهذه الأبعاد عند درا�سة وتحليل الق�ضايا التقليدية التي تقوم عليها
( ((13هانز كينج« ،احلوار بني الأديان والأمم» ،جملة الت�سامح ،العدد ( 17م�سقط :وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية:)2007 ،
.208
( ((14م�صطفى« ،جداالت حوار� /رصاع احل�ضارات».51-7 :
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ه��ذه ال�سيا�سة ،كال�ص��راع ال�سيا�سي ،وا�ستخدام القوة في ت�سوي��ة النـزاعات ،وحماية الم�صالح
الوطني��ة ،م��ع تغير طبيعة النظرة لل�ص��راع بمفهومه العا ّم ،والنظر �إليه عل��ى �أنه تعبير طبيعي عن
الفروق واالختالف��ات االجتماعية ،و�أنه جزء من الن�ضال والكفاح الإن�ساني الم�ستمر من �أجل
تحقي��ق العدالة وتقرير الم�صير ،و�أنه ال يمكن �إلغاء ال�صراع��ات ،بل و�ضع حد للطبيعة الدائرية
إيجابيا،
لل�صراع ،عن طريق الإقرار بوجود م�صالح مختلفة ،و�أنه من الممكن �أن يكون ال�صراع � ًّ
�إذا تم��ت �إدارته ب�شكل فعال ،و�أنه بالرغم م��ن �أن ال�صراع ي�شمل �أطرافًا �سيا�سية وع�سكرية� ،إال
�أن��ه يمكن �أن ي�شمل البنى التحتية في المجتمع ،وبالتالي ،ف���إن ت�سوية ال�صراعات ذات الطبيعة
الممتدة يجب �أن تتم على كافة الم�ستويات وب�شكل متزامن(.)141
ونتيجة لهذا التغير في طبيعة ال�صراع؛ تغيرت النظرة لدور الفاعلين غير الر�سميين في �إدارته،
أطيرا له( .)142وجاء
تعبيرا عن هذا الدور
ً
وتر�سيخا وت� ً
وب��رز مفهوم «دبلوما�سية الم�سار الثان��ي» ً
االت�صالي لل�صراعات ،وال��ذي يعتبر �أن العوامل
تر�سي��خ هذا المفهوم �ضمن المنظ��ور النف�سي
ّ
دورا في تعوي��ق �أو ت�سهيل حل ال�ص��راع� ،أي «�أن�سنة» ال�صراع من
النف�سي��ة والإدراكي��ة تلعب ً
خ�لال االعتراف بالمظالم ،وقب��ول ال�شكاوى ،والتعه��د ب�إدارة العالقات عل��ى �أ�سا�س جديد
وب�شكل �أخالقي وخالق وتعاوني (.)143
ه��ذا بالإ�ضافة �إلى عدة م�سارات نوعية ،ت�سهم ف��ي بناء قدرات ال�سالم بعد ال�صراع ،وهي:
م�س��ار البح��وث ،وم�سار التعليم ،ويتعلق ب�إع��ادة النظر في النظام التعليم��ي ،وتنقية التعليم من
المعلوم��ات والآراء الت��ي ت���ؤدي لت�أجيج ال�صراع ،وب��ث �أفكار ت�ؤدي لثقاف��ة ال�سالم .وم�سار
المجتم��ع المدني ،ثم الم�سار الديني ،وي�ضم رجال الدين من �أطراف ال�صراع المختلفة ،الذين
دورا في دعم ثقافة ال�سالم ومنع ال�صراع ،خا�صة �إذا كان للبعد الديني دور في
يمك��ن �أن يلعبوا ً
ا�شتعال ال�صراع (.)144

( ((14خالد حنفي ،الدبلوما�سية غري الر�سمية :دور امل�سار الثاين يف ت�سوية ال�رصاعات الإقليمية املمتدة� ،سل�سلة ق�ضايا (القاهرة :املركز
الدويل للدرا�سات امل�ستقبلية والإ�سرتاتيجية.10-7 :)2007 ،
(Oliver P. Richmond, “NGOs and an Emerging Form of Peacemaking: Post- Westphalian ((14

Approaches, Working Paper”, International Studies Association 41st Annual Convention
(Los Angeles, CA: March 14-18, 2000).

(William D. Davidson and Joseph V. Montville, “Foreign Policy According to Freud», ((14
Foreign Policy, no. 45 (Winter, 1981-1982): 145-157.
(The Institutional Analysis and Development Mini-Conference, The Role of NGOs in ((14
Conflict Resolution in Africa: An Institutional Analysis, edited by Becky Nesbit (Indiana:
Indiana University, 2003).
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الخاتمة
م��ن واقع هذا التحلي��ل ،لت�أثير البع��د الديني في العالق��ات الدولية ب�صفة عام��ة ،وال�سيا�سة
الخارجي��ة ب�صفة خا�صة (فاعلين ،وعمليات ،وق�ضايا) ،ت�أتي �أهمية الت�أكيد على عدد من النتائج
الأ�سا�سية:
كبيرا على العدي��د من دول العالم،
�أو ًال� :إنَّ واق��ع العالق��ات الدولية الراه��ن ،يطرح تحديًا ً
وال يقت�ص��ر هذا التحدي على «الواقع» ،ولكنه يمتد �إلى «الإطار القيمي» الذي يغلفه وي�ؤطره،
والذي ينبثق من منظوم��ة القيم والم�صالح الغربية الر�أ�سمالية .فالحديث عن انت�شار الر�أ�سمالية،
والديموقراطي��ة ،وقيم الثقافة الغربية و�سلوكياتها ،والربط بين الديموقراطية والتنمية الر�أ�سمالية
من ناحية ،وبين تحقيق ال�سالم والأمن واال�ستقرار في العالم من ناحية �أخرى ،يتم في الأدبيات
الغربية من منظور �أحادي ،على نحو يثير الت�سا�ؤل عن الم�شروع الح�ضاري البديل ،ومن يمكن
�أن يطرح��ه الآن ،خا�ص��ة في ظل النظر �إل��ى العالم الثالث على �أنه م�ص��در لتهديد هذه الأمور،
وم�ص��در من م�صادر الفو�ضى واال�ضطراب ف��ي العالم ،وتعبير عن ا�ستم��رار ال�صورة التقليدية
لل�سيا�سات الدولية �أي ال�صراعية الواقعية ،فبعد نهاية الحرب العالمية الأولى ،نجد �أنه في مقابل
انت�ش��ار الحديث عن حق تقرير الم�صير لل�شعوب ،والأم��ن الجماعي في ظل دور ع�صبة الأمم
المتحدة كانت حال��ة «الجنوب» �أو الدول الم�ستعمرة ال ت�ؤكد هذه المقوالت ،وفي منت�صف
ال�سبعينيات من القرن الع�شرين ،حين برزت �أدبيات االعتماد المتبادل الدولي ،والتي �شخ�صت
اتج��اه العالق��ات الدولية نح��و حالة �أكثر تعاوني��ة تناف�سية ،برزت في المقاب��ل �أدبيات تبين �أن
حال��ة االعتماد المتب��ادل هذه ال ت�صدق عل��ى العالقة بين ال�شمال والجن��وب ،وخالل مرحلة
الت�سعيني��ات ومع تعدد الأدبيات التي ت�شرح النظام العالمي الجديد ،ظهرت الر�ؤى التي تحذر
م��ن �أن العالم الثالث ب�صراعاته وم�شاكله مازال قنبل��ة موقوتة ،و�أن انتهاء ال�صراع الأيديولوجي
والقطبية الثنائية لن ينعك�س �إيجا ًبا على �أو�ضاعه المتردية و�صراعاته العرقية والدينية والحدودية.
ثاني��ا� :إنَّ الطبيع��ة التداخلي��ة المعق��دة للعالقات الدولي��ة الراهنة في ظل ث��ورة تكنولوجيا
ً
المعلوم��ات واالت�صاالت� ،أفرزت العديد من القنوات وال�سبل ،التي تدعم وتعمق القناعة لدى
غير الغربي لي�س بتفوق الغرب فقط كما حدث في مراحل �سابقة ،ولكن بحتمية انت�صاره وعدم
القدرة على مناق�شته؛ ومن ثم �ضرورة االقتداء به وااللتحاق به؛ لأنه ال بديل له.
والأم��ر ال يت�صل بتفوق الخ�صم وتحدياته فق��ط ،ولكن باالعتراف من الداخل بعدم القدرة
عل��ى المقاومة والتغيير و�إ�صالح النم��وذج من الداخل ،ولقد لعبت قن��وات االت�صال الحديثة
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والتفاعالت العبر قومية في مجال الإنتاج والمال ،دورها في تحقيق تجان�س اجتماعي �سيا�سي
بين المجتمعات.
ثال ًث��ا� :إن الظه��ور الحالي لدور البع��د الديني في العالقات الدولية ف��ي مرحلتها الراهنة ،ال
يعن��ي تجاه��ل تقدير الدور الحي��وي للعنا�صر ال�سيا�سي��ة ،والع�سكري��ة ،واالقت�صادية في �إيجاد
الظ��روف التي ت�شجع �صانعي القرار للبحث ع��ن� ،أو على الأقل ،التعاون مع جهود الم�صالحة
�أو التفاو���ض المبنية عل��ى �أ�س�س دينية ،كما �أنه من ال�ضروري عند تبن��ي تطبيق المداخل الدينية
عل��ى العالقات الدولية الحالي��ة والم�ستقبلية ،الت�أكيد على �أن �أنم��اط الجماعات والم�ؤ�س�سات
الديني��ة يجب �أن ت�ؤخذ في االعتبار ،فهناك تنوع في التج��ارب والإمكانات والنطاق .كما �أن
جديدا لهذه العوامل ،وجهو ًدا متزايدة
ا�ستغالل العوامل الدينية في �صنع ال�سالم يتطلب �إدخا ًال
ً
من جانب م�ؤيديها.
تعبيرا
راب ًع��ا� :إنَّ ال�سيا�سة الخارجية هي عن�صر من عنا�صر ال�سيا�سات الدولية ،لي�س بو�صفها ً
نموذجا من نماذج ال�سلوك الدولي .فدرا�سة الن�شاط الداخلي
عن �أهداف داخلية� ،إنما بو�صفها
ً
ف��ي مواجه��ة العالم الخارجي ه��ي من �صميم ال�سيا�س��ة الخارجية ،ولكن درا�س��ة هذا الن�شاط
كنموذج من نماذج المواقف التي يعبر عنها المجتمع الدولي هي �أحد �أهداف درا�سة العالقات
الدولية ،هذا من ناحية .ومن ناحية �أخرى ف�إن ال�سيا�سة الدولية تفتر�ض وجود عالقات تقاطعية
وتفاعلي��ة بي��ن �أكثر من دولة ،ومع طبيعة ما �شهده العالم م��ن تحوالت في العقود الأخيرة ،ف�إن
ه��ذه العالقات تتم عبر �أكثر من م�ستوى ،ر�سمي وغير ر�سمي ،فال�سيا�سة الدولية ال تقت�صر على
مجرد العالقات بين الدول� ،أو بين الهيئات الحكومية والر�سمية ،بل تتعدى ذلك �إلى العالقات
بين مختل��ف التنظيمات غير الحكومية طالما �أخذت ال�صفة الدولي��ة ،وال�صفة الدولية ال تعني
فق��ط ال�صف��ة الحكومية ،و�إنم��ا تتعداها لترتبط بكل م��ا هو معبر عن �أكثر م��ن مجتمع �سيا�سي
واحد.
خام�س��ا� :إنَّ ال�سيا�س��ة الخارجية ،كعملية ،ال تقوم فقط على ال�ش��ق الر�سمي ،الذي ت�ضطلع
ً
ب��ه الجهات والهيئات والم�ؤ�س�سات الحكومية ،ولكنها تت�ضمن كذلك مواقف القوى الم�ؤثرة
ف��ي عملية �صنعها� ،سواء كانت هذه القوى تيارات فكرية (دينية �أو �سيا�سية)� ،أو قوى اجتماعية
فاعل��ة� ،أو مراك��ز بحثية ،معنية بعملي��ة �صنع ال�سيا�سة الخارجية ،وهو م��ا يتطلب مراعاة طبيعة
مواقف هذه القوى ودرجة ت�أثيرها ،عند تحليل ال�سيا�سة الخارجية لدولة من الدول ،خا�صة مع
وج��ود العديد من الم�ؤ�شرات عن بع�ض الحاالت والتجارب التي ت�شير �إلى �أن ت�أثير هذه القوى
يفوق� ،أحيا ًنا ،ت�أثير بع�ض الجهات والهيئات الر�سمية.
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�ساد�سا� :إنَّ ت�أثير البعد الديني في ال�سيا�سة الخارجية ،ت�أ�صي ً
ال وممار�سة لم يقف فقط عند درا�سة
ً
الواق��ع الراهن لل�سيا�سة الخارجية ،ومكوناتها ،ولكنه امتد ليطرح العديد من الإ�سهامات �سواء
عل��ى م�ستوى الت�أ�صيل النظري لل�سيا�سة الخارجية (من خ�لال المداخل التحليلية واالقترابات
المنهجي��ة)� ،أو عل��ى م�ستوى الممار�سة (من خالل الت�أثير ف��ي مكونات هذه ال�سيا�سة ،وتقديم
فاعلين ج��دد ،و�إثارة ق�ضايا جديدة ت�شكل الأبعاد القيمية والديني��ة� ،أهم ركائزها ومنطلقاتها،
وكذل��ك طرح عدد من العمليات ذات الطبيعة القيمي��ة والدينية؛ لتكون في مقدمة �آليات دول
العالم ،خا�صة الكبرى منها ،في تنفيذ �سيا�ستها الخارجية).
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