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 الدين، الدولة، القطر، الفصل بني الدين والدولة، اخلالفة، االجتهاد.كلمات مفتاحية: 

 
 بني العدائية مناخات يف الفصل حبوث جتري أن والعلمانية القطرية الدولة ظهور حىت واضحال غري من

 يصح ما اتقاطع   أن اىل نلتفت أن دون لآلخر، النقيض البديل أنه منهما واحد لكل ُخيل طرفني
 متايزو  الدين عن الدولة متييز مبفهوم الدولة عن الدين فصل مفهوم استبدلنا لو فيما بينهما ينشأ أن

 أو تدري حيث من انتهت الفصل هذا مقولة على الدينية الفعل ردة أن ذلك... الدولة عن الدين
 الوعي غياب ويف. الدولة ووظيفة الدين وظيفة بني خيلط الذي االندماج شعار اقرتاح ىلإ تدري ال

 أيهما حول للجدل املثرية اإلجابة إشكال العريب عاملنا يف بعد حنسم مل الوظيفتني لكلتا املوضوعي
 أن يفرتض اليت هي الدولة أن أم الدولة؟ يدير الذي هو الدين هل اآلخر، إدارة شرف يستحق

 والتقاطع التمايز نظرية تأكيد يف عليها نرتكز حىت اإلدارة هذه مفهومات هي ما اوتالي   الدين؟ تدير
 ال املرة هذه اجلديدة ساتوالدرا األحباث فتح ضرورة يعين ما الدين؟ ومهمات الدولة مهمات بني

 ضوء يف العالقة هذه صياغة على وإمنا بينهما القطع بنظرية بالدولة الدين عالقة مشكلة اختزال على
 غري من النهضة شروط إجناز يستطيع ال جمتمع يف املتبادل احلصار من عقود بعد تنظيمهما إعادة

 .والدينية الثقافية هويته عن الدفاع يف اجملتمع حبق اأساس   تعرتف اليت العلمية اإلجابات تصحيح
 الروحي النتمائه التنكر على اجملتمع إكراه الدولة عن الدين فصل شعار من يفهم ال ولكي

 اجملتمع روح بني الفظيعة اهلوة لردم املؤمنة العلمانية الدولة ملشروع التأسيس بنا جيدر واحلضاري،
 رسالة اختزال يريد السماوي الدين وال وتأميمه، ينالد ابتالع تريد احلديثة الدولة فال. وجسده

 ...وشكلها الدولة إطار حدود يف العاملية اإلنسانية
 ااختالف   يكن ملصلى اهلل عليه وآله،  اهلل رسول وفاة بعد املسلمني اختالف أن أزعم وأراين

 يكن مل يومها. جملتمعبا الدولة عالقة على دنيوي اختالف هو وإمنا بالدولة، الدين عالقة على اديني  
 .واحلكم اإلدارة أسلوب إلنتاج مصدرين سوى اجلديدة اخلالفة يدي بني

 .وسريته الرسول بسنة الفقهاء عليها يصطلح فيما الشريفة النبوية اخلربة: أحدمها
 يأ. واجملتمع الدولة لبناء املستجدة احلاجات رؤية لتفهم الوحيد املرجع بوصفه القرآين النص: وثانيهما

 تكن مل واليت الفتية الدولة هذه نشوء مبالبسات البداية منذ اقرتن - الدولة إسالمية - مصطلح أن
 ومل واالجتماعي، السياسي نظامها لصوغ املطهرة والسنة القرآن مبرجعية االحتماء إال توسعها إزاء متلك
 الفقهاء باجتهادات ستعنيت أن إال أفريقيا مشال ىلإ آسيا وسط من السريع التطور إزاء بوسعها يكن



 النوعية االجتهادات تلك من واإلنسانية األخالقية القيم عن ومبعزل. وأسئلته الواقع حتديات ملواجهة
 خيطئ الذي االجتهاد لعقل اواضح   انتاج   كانت الفقهاء بفتاوى تأطرت اليت احلكم أنظمة فإن

 :ظاهرتني نشوء مع إال الدولة مشروع على اخطر   العقل هذا يشكل ومل. ويصيب
 ىلإ انزوع   حاالته بعض يف أنتج الذي واملذهيب الطائفي النزوع على االجتهاد انغالق ظاهرة: إحدامها

 .وتكفريه اآلخر ختوين على قائمة سياسية حزبية
 انزوع   حاالته بعض يف اآلخر هو أنتج الذي التارخيي النزوع على االجتهاد انغالق ظاهرة: وثانيهما

 .الدين باسم احلداثة وتكفري التطوير ختوين ىلإ
 بشعارات واجملتمع الدولة بني الفنت خنادق حيفر بدأ أن املغلق االجتهاد هذا لبث ما مث

 وضمن. الفقهاء بني واختالف نقاش موضوع األساس يف هي غامضة، ومصطلحات ملفاهيم التعصب
 هذا ومشروعية الدولة هنج على االحتجاج قضية بني جوهرية فاصلة نضع أن بنا جيدر اللفتة هذه

 الدولة شكل على واالحتجاج االعرتاض قضية وبني إسالمية، الدولة هذه كانت لو حىت االحتجاج
 ومع. واملساواة والعدالة احلرية يف اإلسالمية القيم خصائص جل   مناذجها بعض يف حتمل اليت احلديثة
 هو عما البحث بضرورات نعرتف اإلسالمي يالسياس اخلطاب يف القضيتني هاتني بني االلتباس شيوع
 طوابق من طابق يف الدين حشر خطأ خالله من لنؤكد الدولة عن الدين فصل شعار يف إجيايب
 اهلوية على املرتكز مبشروعها ليتصل الدولة عن ينفصل السماوية رسالته حبكم ألنه ومبانيها، الدولة

 والراهن االختالف من اأساس   ناجتة والدولة الدين بني السجال أزمة وكأن للمجتمع، والثقافية احلضارية
 .الدولة وتعريف الدين تعريف بشأن

 ظل يف بينهما العالقة هيكلة بإعادة لنا سيسمح لتعريفهما ادقيق   حتليال   أن يف شك من وما
 ن  أ ذلك. املستباح والدين املستباحة الدولة لواقع العوملة اجتياحات فرضتها اليت والتحوالت التغريات

 يف امع   والدولة الدين لتصدم عليها واالختالف بالسلطة االنفراد إشكال جتاوزت الراهنة التحديات
 احلرب هذه داللة ويف... الثقافية هويتنا ضد علنية أمريكية حرب من نشهده فيما املشرتك مشروعهما

 وميكن هلويتنا األساسية املكونات ضد التواطؤ يف اشريك   الدولة ضد الديين اخلطاب عنف سيظهر
 صور أبشع من لبالدنا االحتالل ماضي يف حدث ما ىلإ واإلسالمي العريب العقل إللفات اإلشارة

 متس اليت النظريات أخطر من لنظرية الرتويج حيث ومنابته، أرضه مسارح على للدين االستغالل
 الدين باسم احلاكمة لسياسيةا السلطة بإقامة مشروط الدين إقامة أن مفادها ومضمونه الدين جوهر
 نفسها تقدم دينية حركات بني صراع ىلإ السياسي الدين هذا إقامة على الصراع مشهد لينتهي

 الديين العنف بواعث تراكمت. الباطل أهنا أساس على مرفوضة الدولة وبني - للحق - كمرجعية
 والوصول السلطة مواقع لىع باالستحواذ إال - الدين إقامة - مصطلح من يفهم أن يريد ال الذي
 تفتك اليت االنشطارات هذه دوافع يغذي الذي اجلديد لالحتالل اجلاهزة اخلطط يرى أن دون إليها،



 .واجملتمع والدولة الدين بوحدة العمق يف
 فريضة الدولة إلغاء يصبح الذي احلد ىلإ الدولة وصورة الدين صورة تشويه أن يل ويبدو

 بوصفها الوطنية اهلوية مفهوم هتدد اليت التحديات أخطر من هو علمانية، ةفريض الدين وإلغاء دينية،
 بوجوب إمياين ومع واالحتالل احلصار وطأة حتت يرزح اجملتمع فيما. احلضارية هلويتنا األول احلاضن
 يؤسس وطين ملشروع االعتبار رد ىلإ أدعو فإين الدين بناء وأزمة احلديثة الدولة بناء أزمة يف البحث

 جمتمعنا يف املذهبية التعددية وواقع الدينية التعددية واقع بأن االعرتاف قاعدة على املرجتى نهوضنال
 على باالعتماد إال لنا بديل وال الدولة، بنيان يف الدين قحامإب اإلطالق على تسمح ال العريب

 اللحظة هذه يف سيما ال والتضامن بالتكافل وحدتنا لتحصني االجتماعي الوطين التعاقد مرجعية
 اهليمنة أشكال جلميع املقاوم الوطن راية حتت الدين مبشروع الدولة مشروع هبا يتماهى اليت التارخيية

 التجلي هي اإلنسان وحقوق املواطنة قيم على واالستقالل السيادة إقامة تغدو وبذلك. واالحتالل
 الدولة سيادة عن الدفاع لباتح يف الدين يف الدولة ومعىن الدولة يف الدين معىن حلضور األبرز

 .اجملتمع وكرامة الدين وإنسانية


