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الدين والدولة :عالقة المد والجزر التاريخية
�أ�سماء القطيبية
لي�س من اجلديد احلديث عن العالقة بني الدين والدولة ،وطرح الأ�سئلة حولهما ،خا�صة يف العامل العربي ،الذي تدين الغالبية فيه بدين الإ�سالم ،وتتكرر الأ�سئلة حول
مدى �أهمية هذه العالقة ،وهل ميكن الف�صل الكلي بينهما؟ وهل ي�ستطيع كالهما امل�ضي جنبا �إىل جنب يف ركب احل�ضارة؟ �أ ّم �أنه البد من تقدمي �أحدهما لبع�ض التنازالت؟
و�إن كان والبد ،ف�أي منهما هو الثابت و�أيهما املتحول؟ ت�سعى مقالة «م�ستقبل العالقة بني الدين والدولة يف العامل العربي» املن�شورة يف جملة التفاهم للإجابة عن مثل
هذه الأ�سئلة با�ست�شراف م�آل العالقة بني الدين والدولة يف عاملنا العربي ،وذلك من خالل ا�ستعرا�ض تاريخ هذه العالقة منذ بداية ن�ش�أتها يف الع�صر الإ�سالمي ،مرورا
بالدولة العثمانية ،و�أبرز الأحداث التي فجرت اجلدل حول العالقة بني الدين والدولة يف الع�صر احلديث والتي جعلت من هذه العالقة مثار جدل و�صراع �أحيانا ،كو�صول
الإ�سالميني للحكم يف �إيران ،و�صدام الإخوان امل�سلمني مع حكومة جمال عبدالنا�صروغريها من �أحداث ،وعلى �ضوء هذه الأحداث ونتائجها يقدم الكاتب توقعاته مل�ستقبل
العالقة بني الدين والدولة يف العامل الإ�سالمي.
ق�ب��ل �أل ��ف و�أرب �ع �م��ائ��ة ��س�ن��ة ع�ن��دم��ا ج ��اء ال�ن�ب��ي ال�ك��رمي
بالر�سالة املحمدية �أ�س�س ال��دول��ة الإ�سالمية يف املدينة
املنورة ،وكانت �سيا�سات الدولة النا�شئة ت�ستقي تعليمها
م��ن القائد الوحيد النبي حم�م��د ،وق��د ا�ستطاعت هذه
ال ��دول ��ة ال ��وق ��وف ع�ل��ى ق��دم�ي�ه��ا .ف�ف��ي ال �� �ش ��أن ال��داخ�ل��ي
ا��س�ت�ح��دث��ت �أن �ظ �م��ة حت �ق��ق احل �ي ��اة ال �ك��رمي��ة مل��واط�ن�ي�ه��ا
كنظام امل�ؤاخاة بني املهاجرين والأن�صار ،والتوزيع العادل
ل�ل�أم��وال ،و�إق��ام��ة احل��دود على كل من يحاول االعتداء
على الغري� .أ ّم��ا على امل�ستوى اخل��ارج��ي فقد ا�ستطاعت
ال��دول��ة الإ�سالمية خ�لال وق��ت ق�صري فر�ض هيبتها يف
املنطقة ،وتو�سعت حدودها يف زمن قيا�سي .ومن ال�صعب
يف هذه الفرتة الزمنية التمييز بني ما هو (ديني) ،وما هو
غري ذلك ،فقد كانت على �سبيل املثال القرارات الع�سكرية
مزيجا من الأوامر الربانية ،واحلكمة النبوية ،واالجتهاد
الب�شري .ل��ذا فقد ب��رزت بعد وف��اة النبي ع��دة �إ�شكاليات
تتعلق بـ(اخلالفة) بدءا من اختيار خليفة النبي ولي�س
انتهاء بكيفية التعامل م��ع اخل��ارج�ين ع��ن ال��دول��ة .كما
ب ��د�أت ال ��دول تتعقد وظ �ه��رت �إ��ش�ك��ال�ي��ات ك �ب�يرة خا�صة
يف الأم���ص��ار البعيدة ع��ن م��رك��ز اخل�لاف��ة ،واملختلفة يف
عاداتها وتعاملتها عن املتعارف عليه يف منطقة اجلزيرة
العربية .وقد حاول بع�ض الفقهاء جتنب االختالف من
خالل جعل الإجماع والقيا�س مراجع معتمدة بعد الكتاب
وال�سنة .وهكذا ظل الدين والدولة يتداخالن ويتباعدان
مبا يحقق امل�صلحة العامة ،حتى �أثار امل�أمون ق�ضية خلق
ال �ق��ر�آن ،وا�ستدعى العلماء م��ن ك��اف��ة الأق �ط��ار ل�ل�إق��رار
بذلك و�إال فال�سجن ،وقد كان للأمر وقع كبري على كثري
م��ن ال�ع�ل�م��اء ،لي�س ل�ل�أم��ر بحد ذات ��ه � -أي م�س�ألة خلق
القر�آن ،و� ّإنا لكون امل�أمون قد ا�ستخدم �سلطته ال�سيا�سية
لفر�ض ر�أيه الديني و�إجبار علماء الدين على الت�سليم به،

وقد جعلت هذه الأزمة كال اجلانبني ،ال�سيا�سي والديني،
يعيدان النظر يف م�س�ؤوليات كل واح��دة منهما بحيث ال
ي ��ؤدي ال�ت��داخ��ل �إىل ت�شابك و� �ص��دام �أو قطيعة ،وا ُّت�خ��ذ
لذلك عدة قرارات �ساعدت يف ا�ستقرار الو�ضع.
وق ��د ب ��رزت  -ك�م��ا ي ��ورد ال �ك��ات��ب -يف ع���ش��ري�ن�ي��ات ال�ق��رن
الع�شرين وم��ا بعده م�س�ألة احلفاظ على الهوية ،خوفا
من ت�أثريات اال�ستعمار الأجنبي للمنطقة ،وقد كان من
نتائج هذا التوجه ظهور جماعات تت�سم تنظيماتها بطابع
ديني ،مثل جماعة الإخ ��وان امل�سلمني التي انت�شرت �إىل
دول �شرق �آ�سيا و�إيران ،ودعت هذه اجلماعات �إىل العودة
للدين لأنه ميثل الهوية ،وقد احت�شد النا�س خلفها �ضمن
ن�ضالهم للتخل�ص م��ن اال��س�ت�ع�م��ار ،وم ��ع م ��رور ال��وق��ت
مل تكتف ه��ذه اجل�م��اع��ات ب��ال��دور ال�ث�ق��ايف واالج�ت�م��اع��ي
وحاولت �أن ت�شارك �سيا�سيا ،فف�شلت يف الو�صول للحكم
يف باك�ستان ،وت�صادمت يف م�صر مع ال�سلطة ،وجنحت يف
�إقامة دول��ة �إ�سالمية يف إ�ي��ران .وبني ح��االت املد واجلزر
تلك ت�شكلت جماعات متفرعة م�سحلة اتخذ غالبها و�ضع
ال�سرية ،مار�ست القتل والتدمري وترويع ال ُعزل مما �أفقد
الكثريين ثقتهم بالتجمعات التي تقدم نف�سها على �أنها
�إ�صالحية� ،إ�سالمية.
ولع ّله من املهم قبل احلديث عن م�ستقبل العالقة بني
الدين والدولة يف العامل العربي �أن �أعرج هنا على واحدة
م��ن �أه ��م ال �ت �ج��ارب احل��دي�ث��ة ال �ت��ي ت���ض��اف ل�ت��اري��خ ه��ذه
العالقة من �أج��ل درا�ستها وتقييمها ،وهي فوز الإخ��وان
امل�سلمني يف االن�ت�خ��اب��ات امل���ص��ري��ة ع�ق��ب �أح ��داث الربيع
العربي يف االن�ت�خ��اب��ات يف م�صر ،وتعيني حممد مر�سي
رئي�سا جلمهورية م�صر العربية .حيث � ّإن هذا الأم��ر له
دالالت هامة تك�شف عن توجهات النا�س وت�أثري الدين.
فعلى م��ا يبدو �أن العامة م��ن النا�س اخ�ت��اروا الت�صويت

لهذه اجلماعة لكونهم يتوقون لدولة ع��ادل��ة ،من�صفة،
حت �ق��ق ال �ع �ي ����ش ال �ك ��رمي ل ل��إن �� �س ��ان ،ك �م��ا ف�ع�ل��ت ال ��دول ��ة
الإ�سالمية يف بداية عهدها ،وبالتايل ف�إ ّنه ميكن القول
� ّإن النا�س �صوتت للدين �أك�ثر م��ن ت�صويتها (للدولة)
و�أق �� �ص��د ب��ال��دول��ة ه�ن��ا م ��دى م �ق��درة امل��ر��ش��ح ع�ل��ى �إدارة
�ش�ؤون بالد خارجة من ث��ورة �شعبية ،وبرتكة ثقيلة من
نظام فا�سد .وقد عد بع�ض املحللني فوز جماعة �إ�سالمية
ف�شال للثورة التي كانت تطالب بدولة مدنية قادرة على
اح�ت��واء ك��ل ال��دي��ان��ات حت��ت �سقف ق��وان�ين غ�ير متييزية،
وبداية تراجع يحتمي بغطاء الدين يف قراراته ومواقفه،
وم�ؤ�ش ًرا على عدم تطور الوعي ال�سيا�سي لدى املنتخبني.
ويف احلقيقة ف� ّإن الفرتة التي ق�ضاها مر�سي يف احلكم -
وه��ي ال تتجاوز ال�سنة -ف�ترة ق�صرية للحكم على جناح
التجربة من عدمها .يرى الكاتب � ّأن الأنظمة ال�سيا�سية
يف ال�ع��امل ال�ع��رب��ي تعاملت م��ع امل��ؤ��س���س��ات �أو التجمعات
ال��دي �ن �ي��ة ب� ��إح ��دى ه� ��ذه ال� �ط ��رق ال� �ث �ل�اثّ � ،إم� � ��ا اجل �ف��اء
واالن �ت �ق��ا���ص� ،أو اال��س�ت�ت�ب��اع مب�ع�ن��ى �أن �ه��ا ��س�خ��رت ه ��ؤالء
لدعم قراراتهم ،و�إما احلياد .ولكن مع ظهور اجلماعات
الإره��اب�ي��ة املتطرفة وج��دت الأنظمة ال�سيا�سية �أنف�سها
م�ضطرة للتعامل مع امل�ؤ�س�سات الدينية ملواجهة اخلطر
القادم .وهكذا نرى �أ ّنه من ال�صعب التنب�ؤ مب�آل العالقة
بني الدين وال��دول��ة لأنها تتغري تبعا للمتغريات ،ول ّأن
امل�ؤ�س�سة الدينية نف�سها تتغري قناعاتها حول ما يجب �أن
يكون عليه الو�ضع ال�سيا�سي ،فقد �سعت �سابقا �إىل �إعادة
اخلالفة ،ثم �إىل ت�أ�سي�س دول �إ�سالمية خال�صة ،و�أخريا
�إىل التعاون م��ع ال�سلطات ال�سيا�سية لتحقيق امل�صلحة
امل�شرتكة .لكن من امل�ؤكد � ّأن هذا الإرث التاريخي للعالقة
يجعل امل�ؤ�س�ستني قادرتني على التو�صل �إىل �صيغة تفاهم
�سلمية دون احلاجة للجوء �إىل �أ�ساليب القمع والعنف.
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