التعايش الوطني
وإشكالية الدين والدولة
مقاربة إسالمية
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بسم هللا الرحمن الرحيم

التعايش الوطني
وإشكالية الدين والدولة
الحمد هلل وكفى  ،وسالم على عباده الذين اصطفى  ،وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
وبعد :
التعايش الوطني وإشكالية الدين والدولة  ،وهو موضوع جدير بالمناقشة باعتباره أحد القضايا
السياسية التي تتباين فيها وجهات النظر  ،وقد أحببت أن أدلي بدلوي في هذه القضية حسب
رأيي من منطلق إسالمي وباستصحاب الواقع اإلرتري .

المحور األول  :التعايش الوطني :
التعايش الوطني ضرورة من الضرورات اإلنسانية الملحة التي تنشدها األديان وتمليها
العقول ،وتتمثل ضرورته في كونه الضامن األساسي للحفا ُ
ظ على سالمة الكيانات الوطنية
ووحدتها وسيادتها  ،والركيزة األساسية لبناء المجتمعات المتماسكة والقوية  ،والدعامة
األهم في صالح شأن الناس في مختلف جوانبه ( السالم واألمان والتنمية ) .
والتعايش في الذاكرة الجمعية االرترية له قيمة تاريخية وسياسية واجتماعية متأصلة،
فاإلرتريون في األصل شعب متعاون ومتضامن ومتعايش بدرجة كبيرة .
مفهوم التعايش:
ّ
ال يستقيم لنا األمر في بحث مسألة التعايش ،ما لم نحدّد بدقة ،مفهوم التعايش اصطالحا،
المحور الرئيس للقضية موضوع الدراسة برمتها.
باعتبار أن التعايش هو
ُ
بالرجوع إلى الداللة اللغوية للتعايش ،التي هي األصل في اشتقاق االصطالح ،نجد في
المعجم الوسيط ،تعايشوا  :عاشوا على األلفة والمودّة ،ومنه التعايش السلمي ،وعايشه :
عاش معه .والعيش معناه الحياة ،وما تكون به الحياة من المطعم والمشرب والدخل(.)1
وهي على وزن ( تفاعل) الذي يفيد وجود العالقة المتبادلة بين طرفين .
وإذا دقّقنا في مدلوالت مصطلح التعايش الذي شاع في هذا العصر ،والذي ابتدأ روا ُجه
مع ظهور الصراع بين الكتلتين الشرقية والغربية اللتين كانتا تقسمان العالم إلى معسكرين
متناحرين قبل سقوط سور برلين وانهيار االتحاد السوفيتي ،ـ نجد أن البحث في مدلول
هذا المصطلح يقودنا إلى جمل ٍة من المعاني ُمح َّمل ٍة بمفاهيم تتضارب فيما بينها ،ولكن يمكن
تصنيفُها إلى مستويات ثالثة :
المستوى األول  :سياسي ،إيديولوجي ،يحمل معنى الحدّ من الصراع ،أو ترويض الخالف
العقائدي بين المعسكرين االشتراكي والرأسمالي في المرحلة السابقة ،أو
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عرف التعايش،
العمل على احتوائه ،أو التح ُّكم في إدارة هذا الصراع  .وقد ُ
عرف ،على هذا المستوى األول.
أول ما ُ
المستوى الثاني  :اقتصادي ،يرمز إلى عالقات التعاون بين الحكومات والشعوب فيما له صلةٌ
بالمسائل القانونية واالقتصادية والتجارية ،من قريب أو بعيد.
المستوى الثالث  :ديني ،ثقافي ،حضاري ،وهو األحدث ،ويشمل ـ تحديدا ـ معنى التعايش
الديني ،أو التعايش الحضاري .والمرادُ به أن تلتقي إرادة ُ أهل األديان
ُ
األمن والسالم
السماوية والحضارات المختلفة في العمل من أجل أن يسود
خير
جو من اإلخاء والتعاون على ما فيه ال ُ
العالم ،وحتى تعيش اإلنسانية في ّ
الذي يع ّم بني البشر جميعا ،من دون استثناء.
وعلى ضوء المستويات الثالثة يمكن التعامل مع المصطلح في السياق الوطني
وننظر في أبعاده ومراميه .
أسس التعايش الوطني :
يتضح من تأ ّملنا في دالالت ومعاني المستويات الثالثة جميعا ،أن التعايش يستند إلى
أسس أربعة هي :
الحرة المشتركة .
(  ) 1اإلرادة
ّ
( بحيث تكون الرغبةُ في التعايش نابعة من الذات ،وليست مفروضة تحت
ضغوط ،أيّا كان مصدرها ،أو مرهونة بشروط ،مهما تكن مسبباتها ) .
(  ) 2التفاهم حول األهداف والغايات.
( حتى ال يكون التعايش فارغا من أي مدلول عملي ،أو ال يحقّق الفائدة للطرفين،
بحيث يكون القصد ُ
الرئيس من التعايش ،هو خدمة األهداف اإلنسانية السامية
ُ
استتباب األمن والسلم في األرض،
وتحقيق المصالح المشتركة ،وفي مقدمتها
ُ
ع العدوان والظلم
والحيلولةُ دون قيام أسباب الحروب والنزاعات ،ورد ُ
واالضطهاد الذي يلحق باألفراد والجماعات) .
(  ) 3التعاون على العمل المشترك .
( من أجل تحقيق األهداف المتفق عليها ،ووفقا لخطط التنفيذ التي يضعها
الطرفان الراغبان في التعايش ،المص ِّ ّممان عليه ) .

(  ) 4صيانة التعايش :
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( بسياج من االحترام المتبادل ،ومن الثقة المتبادلة والشعور بالمسؤولية
المشتركة أيضا ،حتى ال ينحرف التعايش عن الخط المرسوم ،ألي سبب من
األسباب ،وحتى ال تُغلَّب مصلحةُ طرفٍ على مصلحة الطرف الثاني ،مهما تكن
الدواعي والضغوط ،وذلك بأن يت َّم االحتكام دائما إلى القواسم المشتركة ،وإلى
القدر المشترك من القيم والمثل والمبادئ التي ال خالف عليها وال نزاع حولها ) .
ي لطبيعته ولرسالته ،هو وجود ٌ مشترك لفئتين مختلفتين،
فالتعايش ،بهذا الفهم الموضوع ّ
تتفقان على تنظيم وسائل العيش ـ أي الحياة ـ فيما بينهما وفق قاعدة يحدّدانها ،وتمهيد
السبل المؤدّية إليه ،إذ ان هناك فارقا بين أن يعيش اإلنسان مع نفسه ،وبين أن يتعايش
ثان ،أو
مع غيره ،ففي الحالة األخيرة ّ
يقرر المرء أن يدخل في عملية تباد ُ ِّلي ٍة مع طرف ٍ
مع أطراف أخرى ،تقوم على التوافق حول مصالح ،أو أهداف ،أو ضرورات مشتركة .
القيم اإلنسانية في التعايش الوطني :
هنالك حزمة من القيم األولية واألساسية التي يبنى عليها مبادئ التعايش بين أبناء الوطن
الواحد ،وبإقرار تلك القيم واحترامها وتفعيلها سياسيا وقانونيا وثقافيا تنتج روح التعايش
للمجتمع على تنوع وتعدد مكوناته منها :
 /1الكرامة اإلنسانية :
اإلنسان مكرم بتكريم هللا وتفضيله له على سائر الخلق وبناء على التكريم تمت عملية
التسخير الكوني لإلنسان فالكون كله مسخر له وهو مستخلف في األرض تحقيقا للعبودية
وإعمارا لألرض وهذا التكريم حق لكل إنسان مهما كان وضعه االجتماعي وبصرف
النظر عن جنسه أو لونه أو عرقه أو دينه ،ويبدأ التكريم مع اإلنسان وهو جنين في بطن
أمه ويستمر معه حتى يفارق الحياة وقد جاءت الشرائع ( األديان ) كلها بتأكيد الكرامة
اإلنسانية وتحريم كل ما يؤدي إلى الحط من قدرها سواء كان ذلك ماديا أو معنويا فال
يجوز إيذاء اإلنسان باللسان أو ضربه باليد أو التعدي عليه بالقتل ألن كل ذلك يتنافى
والكرامة اإلنسانية ،وعلى هذه القيمة تتأسس سائر القيم فإذا ما أهدرت هذه القيمة
وانتهكت كرامة اإلنسان فإنه ال معنى لسائر القيم ألن اإلنسان محورها وأساسها.
 /2الرحمة والبر واالحسان بالخلق :
إن من أنبل األخالق اإلنسانية خلق الرحمة وهو ضد القسوة وبالرحمة يتعايش الخلق
ويتعاونون وبالقسوة يتنافرون ويتقاتلون ألنه خلق يتجاوز مسألة الحقوق والواجبات إلى
مرتبة المروءة والشهامة والتبرع واإلحسان فبه تمأل الفجوات التي تسببها طوارئ الحياة
وقصور النظم الثقافية واالجتماعية وهو الخلق الذي يكسو الحياة رونقا وجماال ويمتد هذا
الخلق ليتجاوز عالم اإلنسان إلى عالم الحيوان واألشياء فيكون التعامل معها بالرحمة،
وبذلك يكون اإلنسان رحمة للعالمين جميعا و يستحق المدد والرحمة من الرحمن الرحيم،
4

يقول النبي صلى هللا عليه وسلم (من ال يرحم الناس ال يرحمه هللا) وقال أيضا (ال تنزع
الرحمة إال من شقي ) بل حدث النبي عن دخول امرأة النار في هرة فقال  (:دخلت امرأة
النار في هرة ربطتها ،فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش األرض) وقيمة الرحمة
يجب أن ال تنزع عن اإلنسان حتى في الحروب وذلك بأن ال يقاتل اإلنسان إال المقاتل فال
يقتل طفال وال امرأة وال شيخا كبيرا وال عابدا منكفئا على عبادته وال مدنيا ال يؤدي
وظيفة حربية  ،وأن تكون الحرب محكومة بالقوانين العادلة ومستندة إلى المشروعية في
قيامها.
ومن مظاهر الرحمة الرفق والبر واإلحسان والتكافل ورعاية الفقراء والمساكين و
الضعفاء وأصحاب الحوائج من الناس جميعا ومعاملة األسرى معاملة إنسانية الئقة
فالمجتمع الذي تسود فيه هذه القيم تقل فيه التوترات االجتماعية ويتأسس على المحبة
والوفاق والتعايش.
 /3العدل والمساواة والتكافؤ :
العدل عبارة عن األمر الوسط بين طرفي اإلفراط والتفريط وهو نقيض الظلم ويعد قيمة
إنسانية اتفق عليها العقالء وقامت عليها الشرائع ( األديان ) وتأسس عليها نظام الكون
كله فاألمم والشعوب تلتقي وتتفق على العدل وتختلف على الظلم بل وتنهار كافة
المقدسات عند الظلم فال يبقى في شعور المظلوم شيء مقدس ،والعدل من القيم المطلقة
التي ال تقبل النسبية بأن يكون اإلنسان مثال عادال مع أقربائه وأهل ملته ودينه وظالما
لغيرهم فإن هذا مما ال يقره العقل وال النقل بل العدل يجب أن يكون حتى عند العداوة
والخصومة ،قال تعالى( وال يجرمنكم شنئآن قوم على ا ال تعدلوا )أي ال تحملنكم العداوة
والخصومة على الظلم وترك العدل والعدل هو القسطاس المستقيم الذي به توزع الحقوق
وبه تحمى الحرمات وينتظم به الوجود اإلنساني وتأخذ قيمة العدل قدسيتها في األديان
والشرائع بأن من أسماء هللا العدل وأن الظلم من أكبر المحرمات التي حرمها هللا علي
نفسه وعباده كما جاء في الحديث القدسي ( ياعبادي إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته
بينكم محرما فال تظالموا) والعدل قيمة شاملة تغطي كافة مجاالت الحياة اإلنسانية فيكون
العدل في القضاء والحكم وفي السلطة والثروة وفي بناء العالقات االجتماعية .يقول
اإلمام علي بن طالب لمالك بن األشتر عندما واله على مصر (ليكن أحب األمور إليك
أوسطها في الحق وأعمها في العدل وال تكونن عليهم سبعا ضاريا فالناس صنفان  :إما
أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق) وعلى العدل تتأسس المساواة والتكافؤ في
العالقات اإلنسانية بمعنى أن يشعر الجميع بأنه يأخذ ويعطي وفق مستويات متساوية أو
متقاربة حتى تستمر العالقات ويدوم الوئام بين الناس وعلى المساواة والتكافؤ تتأسس
المواطنة التي هي رابطة بين عنصرين(المواطن )وهو اإلنسان المنتمي و(الوطن) وهو
مكان االنتماء الجغرافي وتوجب المواطنة حقوقا وواجبات بين المواطنين تقوم على
المساواة والتكافؤ لتتأسس الشراكة الوطنية بعيدا عن مفهوم التراتب في المواطنة
(الطبقية) الذي يؤدي إلى الغبن والشعور بالظلم المؤدي إلى االنفجار واالحتراب
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والنفس البشرية جبلت وطبعت على حب الخير للذات واالستئثار بالمغانم التي تؤدي إلى
بناء القصور إلى جان ب أكواخ الفقراء والمعدمين الذي هو من أكبر مصادر الشقاء
االجتماعي المؤدية إلى انفجار الحروب في كل مكان.
ومن قانون العدالة في التعامل اإلنساني بين اآلحاد والجماعات مبدأ المعاملة بالمثل
بالنسبة الستيفاء الحقوق أو أداء الواجبات أو انتهاك الحرمات فإن االعتداء يقتضي
ويبيح االعتداء واالحترام يوجب ا الحترام وهذا من المبادئ األساسية في إطار العالقات
والتمثيل الدبلوماسي الخارجي.
 /4الحرية :
الحرية من أكبر مظاهر الكرامة اإلنسانية  ،وهي الطريق الصحيح إلى اإليمان  ،وهي
أ ساس المسؤولية  ،وإن االنسان حر منذ الوالدة إلى أن يموت ،والحرية تعني أن يملك
االنسان شخصيته ويثبت كيانه ويحدد خياراته  ،بعيدا عن أي نوع من االكراه أو التسلط
وبهذا المعني فإن الحرية أغلى شيء في حياة اإلنسان  ،وفي سبيل الحرية يقدم نفسه
ويعرضها للمخاطر واألهوال  ،وهي من القيم التي تأتلف عليها الشعوب األبية وتناضل
من أجلها وتقدم في سبيلها المهج واألرواح  ،كما أن الحرية هي طريق اإلبداع اإلنساني
واإلعمال العقلي المؤدي إلى النجاحات في كافة الصعد اإلنسانية المتعلقة ببناء
الحضارات واعمار الكون ،واألمة التي تصادر حريتها أمة مسلوبة منكسرة ال تعرف
للحياة معنى وال لإلبداع وإعمال العقل وزنا وغالبا ما تستمرئ التبعية لآلخر( ألن
المغلوب مولع بتقليد الغالب ) -على حد تعبير -ابن خلدون .
والحرية تشمل حرية االعتقاد والتفكير وحرية الكلمة والتعبير وحرية التصرف والتنقل
وحرية االنتماء واالختيار السياسي وحرية التجمع والتكتل الحزبي والتنظيمي أيا كان
نوعه مادام يلتزم بثوابت األمة وقيم المجتمع وينضبط بالقوانين المتفق عليها.
على أن الحرية التي ننادي بها هي الحرية المسئولة المنضبطة حيث ال يسع المرء أن
يمس حقوق اآلخرين وينتهك حرماتهم وإال فهي الفوضى والفساد.
 /5التسامح وقبول اآلخر:
من أهم القيم اإلنسانية في التعايش بين البشر قيمة التسامح وقبول اآلخر ونعني بها تحمل
عقائد الغير وآراءهم وأعمالهم وإن كانت تخالفنا أو باطلة في نظرنا وترك الطعن
والتجريح واإليالم رعاية للعواطف واألحاسيس مع عدم اللجوء إلى وسائل الجبر
واإلكراه لصرفهم عن عقائدهم أو منعهم من اإلدالء بآرائهم أو القيام بأعمالهم وهو من
المبادئ المقررة في آيات الكتاب منها قوله تعالى( وال تسبوا الذين يدعون من دون هللا
فيسبوا هللا عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما
كانوا يعملون) وقوله تعالى( وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم
أعمالكم سالم عليكم ال نبتغي الجاهلين) وقوله تعالى( لكم دينكم ولي دين)  ،وهو
المقصود بعدم فتنة الناس إذ الفتنة حمل الناس باإلكراه على المعتقدات والتصورات قال
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رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ( وال يفتن يهودي عن يهوديته وال نصراني عن
نصرانيته ) والتسامح البد منه إلبقاء جو السالم وحسن التفاهم بين األفراد والجماعات
المختلفة العقائد ،المتباينة اآلراء والمبادئ على أن يكون الحوار الهادئ والمجادلة
بالحسنى هما السبيالن في نقد اآلراء واألفكار بعيدا عن المهاترات والمصادمات،
فالتسامح يثري الحوارات المنضبطة وتجري في إطاره كافة أشكال التعامل بكل حيوية .
وإن المجتمعات والشعوب تكون بأمس الحاجة إلى التسامح في ظل حاالت التوتر
الع صبي من خالل الشعور بالمظالم وما يترتب على ذلك من منازعات واختالفات يحس
فيها كل فرد بأنه يعيش مأساة فريدة وينتظر من اآلخرين أن يقدروا له ذلك وأن
يناصروه ويساعدوه في قضيته ،وهنا تظهر قيمة اإلحساس المرهف بأن يبدي كل واحد
ما يستطيع من التفهم ألوضاع اآلخرين بسعة صدر وانفتاح عقل وهو حقيقة المسامحة.
ولكن أخالق الرجال تضيق
لعمرك ما ضاقت بالد بأهلها
 /6الحوار :
األصل اللغوي للحوار مأخوذ من الحور وهو الرجوع عن الشيء وإلى الشيء
والمحاورة هي مراجعة الكالم فالحوار هو تراجع أو مراجعة الكالم بين طرفين فأكثر
دون أن يكون بينهما ما يدل بالضرورة على الخصومة فالحوار والتواصل مع اآلخر
ي عد من القيم اإلنسانية الفاضلة ومن المبادئ واألهداف العظيمة ألنه األساس في تقريب
األفكار والرؤى ووجهات النظر المختلفة والوصول إلى نقاط التقاء وسد الفجوة والهوة
بمنهجية وعقالنية بين الفرقاء وهو وسيلة ال غنى عنه لتجاوز واقع التجزئة والخروج
من حالة االستقطاب واالستنفار واالستنفار المضاد على المستوى الوطني حفظا للتجانس
االجتماعي واإلجماع السياسي وتعزيزا وحماية للوحدة الوطنية وانتشاال للوطن من
وضع االنحدار والتفتت وصوال به إلى حالة االستقرار السياسي واالقتصادي
واالجتماعي المنشود وكلما تجذرت في المجتمع ثقافة الحوار تراجعت ثقافة العنف
والصدام و به تقاس عملية التمدن والتحضر في المجتمعات.
 /7التعارف والتعاون :
خلق هللا الخلق وجعلهم مختلفين شعوبا وقبائل وملال وطوائف وألوانا وأشكاال وجعل ذلك
سنة ماضية عبر الزمان ال يمكن إلغاؤها وجعل الحكمة من ذلك التعارف والتعاون سبيال
إلى قضاء الحاجات اإلنسانية وقديما قالوا (اإلنسان مدني بطبعه ) أي أنه كائن اجتماعي
ال يستطيع العيش بمفرده دون أن يتعامل مع أخيه في اإلنسانية لتتم االستفادة واإلفادة،
ويعتقد البعض بأن االختالفات العرقية والدينية واللغوية عائقا من عوائق التعايش
والتالحم والوحدة الوطنية فيعمل جاهدا على تذويبها بالعنف واإلكراه دون جدوى ألنها
من حقائق الوجود اإلنساني وأن إدارة التنوع في إطار الوحدة خير من سلوك طرائق
التذويب واإلقصاء واإللغاء.
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واإلنسان محكوم بمجموعة انتماءات ومطلوب منه التوازن بينها ،فهناك دائرة القربى
النسبية والقربى العقدية والقربى الجوارية والقربى الوطنية ،والقربى اإلنسانية ،
واإلنسان ال يستطيع أن ينفك عن أي واحدة منهن ولكنه مطلوب منه إدارتها بشكل
صحيح في إطار مفهوم التعارف والتعاون بعيدا عن العصبيات الممقوتة .
وخالصة القول إن التنوع أساس التعارف والتعارف مدخل إلى التعاون الذي هو أساس
التعايش بين الناس على كل مستوياتهم.
 : /8الوفاء بالعهود :
الثقة من أعمدة العالقات اإلنسانية ألنها األساس للتعاون والتكاتف بين الناس ويستحيل
قيام حيا ة اجتماعية من غير قدر ما من الثقة تؤسس عليه العالقات المختلفة وكثيرا ما
تقوم العالقات بين الناس عبر العقود والعهود التي يلتزمون بها في كافة المجاالت فإذا ما
تم الوفاء بها استقامت الحياة بينهم وتعززت الثقة وأما عند نقضها أو التالعب بها فإنه
ينهار بنيان الثقة ويختل ميزان التعامل بين الناس.
وعلى صعيد التعايش الوطني هناك منظومة من العهود والمواثيق بدء بوثيقة الدستور
ومرورا بالقوانين المختلفة وانتهاء بالنظم واللوائح المنظمة لألعمال المختلفة فمتى
ماالتزم الناس بما تواثقوا عليه ازدادوا قوة وتالحما ودبت فيهم روح الحياة الكريمة
ومتى ما كانت المواثيق عرضة للنقض هان على الناس روح االنضباط وقيمة الوفاء
وسادت بينهم الفوضى واالنتهازية وهنا يكون انتحار المجتمع ،وتأخذ العهود قدسيتها في
األديان بأن كل عهد وعقد مضروب بين طرفين فإن هللا ثالثهما ،قال تعالى( وأوفوا بعهد
هللا إذا عاهدتم وال تنقضوا األيمان بعد توكيدها وقد جعلتم هللا عليكم كفيال إن هللا يعلم ما
تفعلون).
وبااللتفاف اإليجابي حول تلك القيم الموحدة وتحويلها إلى مشاريع سياسية واجتماعية
تحملها كافة األطراف وتتبناها في تعاملها الديني والفكري والثقافي ستشكل أرضية
صلبة يبنى عليها دعائم التعايش المشترك.
كما أن انعكاس معاني ومضامين تلك القيم في دستور وقوانين الدولة يعتبر أقوى ضمانة
لمستقبل التعايش الوطني.
شروط التعايش الوطني
يستند التعايش الوطني على عدد من األمورالضرورية وهي :
 -1إقرارالتعدد والتنوع :
( إقرار التعدد والتنوع كمعطى موضوعي جغرافي وتاريخي  ،بمخرجاته
المتنوعة (دينيا –لغويا – ثقافيا  ---الخ ) .
 -2االعتراف الصريح باآلخر :
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( اإلعتراف الصريح والموضوعي من قبل كافة أطراف وشرائح المجتمع
ببعضها البعض وجودا وحقوقا أوال  ،ومن ثم القبول بأصول وقواعد العمل
السياسي السلمي ) .
 -3إحترام الثوابت والخصوصيات :
( احترام خصوصيات وثوابت كل األطراف وضمان وجودها وحقوقها
والحفاظ على مستقبلها وقيمها  ،والتعامل السليم مع الخصوصيات والثوابت
على أسس العدالة والمساواة  ،وسيادة منطق القانون ودولة المؤسسات ) .
 -4إدارة التنوع واالختالف بشكل سليم :
( التعايش الوطني ال يعنى وال يلزم منه تنازل كل طرف عن ثوابته
وخصائصه ومفاهيمه الدينية والثقافية  ،وكما أنه ال يقوم على أنقاض
الخصوصيات وصهر االختالفات الفردية والفئوية والعقدية وإنما عن طريق
إدارة تلك االختالفات بشكل حضاري سليم ) .
 -5التمثيل العادل لكافة االطراف :
( كلما نجحت الدولة في التعبير والتمثيل الحقيقي والعادل لمواطنيها دونما
تمييز أو إقصاء كلما نجح المجتمع في التعايش والتماسك  ،والعكس صحيح ) .
 -6النظام الديمقراطي الالمركزي :
( ال يمكن تحويل حالة التعايش بين مكونات المجتمع وفئاته إلى حقيقة راسخة
وثابتة إال في ظل نظام ديمقراطي تعددي ال مركزي حقيقي  ،قائم على القانون
والمؤسسات ،يستوعب االختالفات والتنوعات بمختلف درجاتها وأشكالها
ويصون الخصوصيات لكل األطراف ) .
الجهات المعنية بالتعايش الوطني :
كل األطراف المكونة للوطن دون استثناء معنية بتعزيز ثقافة التعايش الوطني
عرى الوحدة الوطنية ،وهي مهمة جماعية مشتركة
واالستقرار والسلم األهليين و توثيق ُ
تمس كل األطراف تأتي في مقدمتها التنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني،
والحكومة بكل مؤسساتها وقوانينها التي يفترض أن تقنن للتعايش خاصة المؤسسات
التربوية والتعليمية واإلعالمية والتي ينبغي أن تسهم بدرجة عالية في تعميق روح
االنتماء للوطن واألرض واحترام الخصوصيات وإشاعة ثقافة المواطنة والتسامح ،
كذلك دور رجال الدين والمؤسسات الدينية يتعاظم بالدعوة لإلخاء والتعايش والعدالة
والمساواة بين المواطنين  ،والمجتمع األهلي بثقافته االجتماعية المتسامحة والنابذة للعنف
والتعصب معني في تعزيز فرص التعايش باعتبار التعايش سالم اجتماعي أوال وقبل كل
شيء .

المحور الثاني  :عالقة الدين بالدولة :
9

يدور جدل واسع في الساحة الفكرية والسياسية حول طبيعة عالقة الدين بالدولة وذلك
منذ نشوء الدولة ا لقومية الحديثة في الغرب ورفعها لشعار فصل الدين عن الدولة
واعتبار ذلك آخر ما وصله الفكر اإلنساني ومحاولة عولمة هذا المفهوم وجعله مفهوما
معياريا يتم من خالله قياس الحداثة والتقدم والورقة تحاول أن تعالج هذه اإلشكالية من
خالل الوقوف على مفهوم الدين وطبيعته في المنظومة الشرقية اإلسالمية إلى جانب
المنظور الغربي ومن ثم إيجاد مقاربة فكرية وسياسية لمجتمعنا اإلرتري المتعدد األديان
واألعراق  ،والذي يعتبر من المجتمعات الناشئة التي تتلمس طريقها للحياة الكريمة .
أوال  :الدين والدولة في اإلسالم :
حتى تتضح الصورة البد من وقفات عامة ومجملة حول طبيعة الدين والدولة في اإلسالم
والمسيحية ولنبدأ بطبيعة الدين والدولة في اإلسالم على صعيد الفكر والممارسة العملية
من خالل النقاط اآلتية -:
 .1ارتبط مفهوم الدين بالدولة عند المسلمين منذ العصر النبوي األول بناء على أن
شخصية النبي صلى هللا عليه وسلم مارست الرسالة الدينية وقامت بأعباء المهام
السياسية دون أن يكون هنالك فصل بين الدين والسياسة والسلطة .
 .2ارتبطت األمة اإلسالمية بالكتاب – القرآن – والذي نجده حافال ومليئا بمعالجة
القضايا الدنيوية في كافة مجاالتها الثقافية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية
في إطار توحيدي بعيدا عن الثنائيات (دين ودولة – جسد وروح – الناسوت
والالهوت – النقل والعقل ) التي هي سائدة في المنظومة الغربية .
 .3إن القرآن جاءت فيه عدد من المفاهيم التي تؤسس لمنظومة سياسية متكاملة وإن
لم يرد فيه معنى الدو لة بمفهومها المعاصر مما أدى إلى ترسيخ مفهوم حاجة
الدين إلى الدولة كوسيلة من الوسائل التي يحتاجها المسلمون في القيام بمهمة
االستخالف ومن هذه المفاهيم (الحكم  ،االستخالف  ،التسخير  ،األمة ،اإلمام ،
البيعة ،الطاعة ،أولى األمر  ،التشريعات المختلفة،الحرب ،السلم  ،الصلح ،
الهدنة  ،الخ )....وهذه المفاهيم يصعب تنزيلها على الواقع إال من خالل نظام
سياسي وسلطة حاكمة وهذا يرسخ االرتباط بين الدين والدولة في المخيلة
والوعي والذاكرة اإلسالمية.
 .4تجربة الخالفة الراشدة في اإلسالم هي استمرار على ذات النهج النبوي والتي
رسخت بدورها مفهوم الترابط بين الدين والدولة وهي التجربة التي تمثل بالنسبة
للمسلمين المثال الذي يحتذى.
 .5الدولة األموية والعباسية والعثمانية لم تنفصل عن مشروع الدولة في التجربة
اإلسالمية وإن اختلفت في بنياتها وهياكلها اإلدارية مستفيدة من اإلمبراطوريات
التي كانت سائدة آن ذاك وذلك ألنها قامت باسم اإلسالم ولم تكن لها مرجعية
غيره تتلقى عنها األحكام التشريعية ،إذ ظلت الشريعة اإلسالمية هي مصدر
األحكام  ،بالرغم من أن هذه الدول شهدت متغيرات في التكوين باعدت بين
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صيغتها المؤسسية وبين صيغة دولة المدينة ليس على صعيد بنية السلطة فيها
وتضخم مؤسساتها بل على صعيد األسس التي قامت عليها دولة المدينة فغابت
مثال الشورى واالختيار الحر وتحولت البيعة من عقد حقيقي بين الحاكم
والمحكوم إلى صورة شكلية يلتزم فيها الضعيف – األمة – بشروط القوي
وتحولت دولة الخالفة إلى ملك تتوارثه العوائل وال شك أن ذلك سيؤثر في مدى
حاكميه الشريعة على الدولة كلها مما يعني تراجع دور الدين بشكل جزئي عن
بعض مجاالت الحياة وخاصة فيما يتعلق بالسلطة.
 .6هذا التراجع لدور الدين على مستوى السلطة ظل محل إشكال بين ما يمكن أن
نسميه حملة الكتاب – العلماء والفقهاء – وبين رجال السلطة السياسية وربما
قامت بسبب ذلك ثورات وسالت فيها دماء لم يستطع أحد طرفي المعادلة من
إبعاد اآلخر أو إقصائه نهائيا بل ظل األمر سجاال بين الطرفين مع التأكيد على
أن الصراع بينهما كان صراع توحيد للسلطتين وليس محاولة إقصاء الدين عن
الحياة  ،فالسلطة السياسية مثال تريد أن تكون جامعة للديني والدنيوي بشرعية
الدين وقوة السلطة والعلماء يريدون التماهي بين الدين والدولة دون أن يكون
هنالك تراجع للدين في أي ٍ من مستويات الحياة غير أنه لم تلغ هذه المتغيرات
وهذا التدافع بين العلماء واألمراء ثوابت دولة المدينة القائم على االتصال بين
المجال السياسي والديني في تحقيق الشرعية .
 .7بالرغم من االتصال بين الديني والسياسي في الدولة اإلسالمية إال أن طابع
الدولة اإلسالمية هو طابع مدني ونعني بذلك بأنها كيان سياسي قام منذ البدء على
رابطة مدنية مع اختالف الدين فكانت دولة المدينة التي أقامها النبي صلى هللا
عليه وسلم هي دولة المواطنة أي أن يكون االنتساب إليها بالرابطة السياسية من
خالل الوالء للدولة ونظامها السياسي  ،وليس بالرابطة الدينية :فالوالء هنا والء
سياسي مدني والء للدولة ال للدين خاصة عند غير المسلمين حيث إنهم لم
يجبروا على اعتناق العقيدة الدينية اإلسالمية ومع ذلك ظلوا مواطنين لهم ما
للمسلمين وعليهم ما على المسلمين ،وعلى ذلك فإن مقولة الدولة الدينية ال تتمتع
في تجربة اإلسالم بأي شكل من أشكال الشرعية إذ إن السلطة في اإلسالم وإن
ارتبطت في مرجعيتها بالدين إال أن الممارسة السياسية فيها ممارسة بشرية ال
قداسة فيها للحاكم وال مجال فيها لطبقة كهنوتية تحتكر الحق والرأي بل مجال
االجتهاد مفتوح لكل من امتلك أدواته ومجال النقد والمناصحة متاح لكل مواطن
رأى خروجا عن القانون المتبع وأن األمة هي صاحبة السلطة الحقيقية تفوض
من تراه أهال لقيادتها دون أن يكون له حق إلهي أو تفويض نبوي بل الشورى
هي الحاكمة .
 .8لم تعرف التجربة اإلسالمية سلطة دينية بالمعنى الذي عليه في الغرب حيث
الكنيسة كانت تمثل سلطة حقيقية بإمكاناتها ونفوذها وتحكمها على السلطة
السياسية بل تحكمها أخيرا علي حركة البحوث العلمية والصدام مع كل ما هو
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جديد من األبحاث العلمية أما دور العلماء والفقهاء فهو دور إرشادي تربوي
ويكون ا لقبول له طواعية مع تنوع االجتهادات من غير أن يعرف في التجربة
اإلسالمية تصادم بين العلم الشرعي والعلم الحديث بل بلغت االكتشافات العلمية
مداها في ظل تأثير رجال العلم الشرعي .
 .9برزت فكرة الفصل بين الدين والدولة في العالم اإلسالمي مع مجيء االستعمار
وارتبطت بفكرة العلمانية فووجهت بالرفض منذ الوهلة األولى ألنها في المخيلة
اإلسالمية تصادم حقائق الدين وثوابت التجربة التاريخية اإلسالمية وظلت
القضية في العالم اإلسالمي مثار جدل وتدافع بين الشعوب وأنظمتها السياسية
وتباينت العالقة بين الدين والدولة وأخذت أشكاال عدة على النحو اآلتي| -:
(أ) االندماج واالتحاد بين السلطتين الدينية والسياسية وكأنها سلطة
واحدة حيث تظهر الدولة بثوبها السياسي بروح ومضمون ديني وهذا
ما تحاوله كل الدول التي تسعى إلى أسلمة نظامها السياسي كإيران
والسودان مثال بالرغم من وجود صعوبات تواجه هذا النوع من
األنظمة والحكومات مع الفارق الكبير بين هذه التجارب من حيث
المرجعية وطبيعة الشرعية والتي تستند فيها التجارب السنية على
الشورى واختيار األمة وبين التجربة الشيعية التي تقوم على نظرية
الوصي المعصوم والتي حلت محلها أخيرا نظرية والية الفقيه
الممهدة لقدوم الوصي والقائمة مقامه حتى خروجه حسب زعمهم.
(ب) التحالف بين السلطتين وهو السائد عمليا وتطبيقيا في الكثير من
البالد التي تدين باإلسالم حيث هنالك فروق ومجاالت عمل لكل
سلطة مع وجود تحالف بينهما في كل ما يخدم الشأن العام ويحقق
مصلحة السلطتين وغالبا ما تكون العالقة متأرجحة حيث تقوى إحدى
السلطتين وتضعف األخرى وحينها تكون الضعيفة تابعة للقوية مع
مالحظة أن ميزان القوة غالبا ما يميل لصالح السلطة السياسية بحكم
طبيعة نظام الدولة الحديثة وميلها نحو التحكم والسيطرة.
(ت) اإلبعاد واإلنكار  ،وغالبا ما يحدث ذلك في األنظمة األيدلوجية التي
تطبق مشروعا شموليا أيديولوجيا و وسياسيا تؤمن به وشكل العالقة
هنا إما اإلنكار التام باعتبار السلطة الدينية معطلة للمشروع الشمولي
وخطرة عليه (كاألنظمة الشيوعية ) أو اإلبعاد باعتبار السلطة الدينية
معرقلة لمشروع العلمنة الشامل كما كان الحال في تركيا سابقا .
(ث) االستقالل والفصل وهو الشكل الذي يختلف عن شكل اإلبعاد
واإلنكار ويقترب من شكل ا لتحالف حيث هو تحالف مع حفظ الحدود
بأن يكون لكل سلطة ميدانها ورجالها مع وجود التعاون فيما يخدم
الشأن العام الديني والسياسي.
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ثانيا :العالقة بين الكنيسة والدولة في التجربة الغربية :
بالرغم من أن األديان السماوية كلها ذات صبغة توحيدية إال أن للمسيحية في تجربتها
العملية من خالل مواقف الكنيسة ورجال الدين نظرة خاصة تميزت بها كجماعة دينية
لوظيفة الدولة وكانت هذه النظرة منسجمة لما هو موجود في الكتاب المقدس المتداول اآلن
والذي يعبر عن الوالء المزدوج من خالل مقولة (ما هلل هلل وما لقيصر لقيصر) فالمسيحي
يمكنه أن يفرق بين والئين الوالء للدين والكنيسة والوالء للدولة والسلطة حتى بعد اعتناق
قسطنطين المسيحية واعتبارها الدين الرسمي للدولة فقد ظل رجال الدين يؤكدون على
ثنائية السلطة المدنية والسلطة الدينية حيث وظيفة األولى حماية الدولة ووظيفة الثانية
حماية األخالق فيما عرف بنظرية السيفين ( ) the tow swordsوظلت المسيحية توازن
بين هاتين السلطتين زمنا طويال ولكن فيما بعد تنازع كل من الكنيسة واألباطرة في
اإلنفراد بالسلطة حيث تحدى شارلمان السلطة الدينية وأدعى أنهه عين بواسطة الرب
مباشرة دون الحاجة إلى البابا ومن ناحية أخري فقد حاول البابا عزل اإلمبراطور هنري
الرابع وشهدت العالقة بين السلطتين مدا وجزرا بين السيادة البابوية المطلقة والنزاع
والشقاق والتحالف بين البابوية وكل من األباطرة ورجال اإلقطاع حتى صار الباباوات
يتولون ت تويج الملوك وعزلهم بل اتسع نفوذ الكنيسة لتتحكم في كافة حركة المجتمع
وطرائق تفكيره و نجم عن ذلك الصراع المعروف بين الكنيسة ورجال العلم ومن هنا
بدأت الثورة على الكنيسة ورجالها وعلى األنظمة الملكية وكان الشعار حينها (أشنقوا آخر
ملك بأمعاء آخر قسيس ) وبالفعل تم االنتصار على االستبداد الديني الكنسي والسياسي
الملكي وبدأت المناداة بفكرة الفصل بين السلطة الدينية المتمثلة في الكنيسة وبين السلطة
السياسية وارتبطت عملية الفصل بفكرة جديدة ترتكز عليها المنظومة الغربية وهي فكرة
العلمانية ،والتي يعرفها قاموس اكسفور بأنها الدنيوية أي ماال يهتم بالروحي والديني،
ويشير القاموس بأن عبارة السلطة العلمانية يقصد بها الدولة مقابل الكنيسة – انظر
العلمانية منظور إسالمي  ،د .عبد هللا حسن زروق ،ص . - 6-5
مبادئ العلمانية وغاياتها :
 .1تقوم العلمانية على تطوير حياة اإلنسان بالوسائل المادية بعيدا عن االحتياجات
الروحية كحاجة اإلنسان للدين واإليمان وتعتقد أن ذلك أكثر كفاءة لتحقيق التقدم
والتطور وإشباع حاجيات اإلنسان.
 .2تاسيس المعرفة العلمية على التجارب والحس بعيدا عن الوحي كمصدر للمعرفة
فالعلم عندها (ما عرف بالحس والتجربة).
 .3أهداف اإلنسان يحدده ا الفرد والمجتمع وهي عادة ما تكون الحصول على اللذة أو
السعادة أو تحقيق الذات حتى ولو تعارضت مع األديان فال اعتبار في المنظور
العلماني لألهداف المرسومة من خالل الهدى المنزل من هللا تعالى عبر رسله وكتبه.
 .4شكلت العلمانية منظومة متكاملة في العلوم ليس على صعيد العلوم الطبيعية والحيوية
والتطبيقية فقط بل حاولت تأسيس نظرية علمانية في مجال العلوم االجتماعية
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والسلوك ورفاهية المجتمع مما يعني أن العلمانية فكرة متكاملة عن الحياة والكون
واإلنسان بعيدا عن المنظور الديني فبالتالي يمكن أن يطلق عليها بأنها دين جديد
ألصحابها لو تعاملنا مع الدين بأنه كل ما يدين به اإلنسان ويقدسه سواء ارتبط
بالسماء أو نبع من األرض.
 .5عالقة العلمانية بالدين عالقة انفصال ال اتصال ويلزم من ذلك عدم دخول اإليمان
واإللحاد في إطار اهتمامات العلمانية ألن كالهما حسب ما تدعيه العلمانية ال يمكن
التحقق من صدقه أو كذبه بالتجربة أو بالتحليل المنطقي المجرد.
 .6العلمانية قد تشترك مع الدين في االهتمام بالمسائل األخالقية ولكن من منظور مغاير
حيث تؤسس منهجيتها في األخالق على الفكر البشري بينما تؤسس منهجية األخالق
في الدين على النص المقدس – انظر العلمانية منظور إسالمي د.زروق ص -15
. 16
العالقة السائدة بين الدين والدولة في التجربة الغربية الراهنة :
وكما سبق القول أن الصراع في الغرب بين الدين والدولة تولدت عنه فكرة جديدة
صارت هي الحاكمة في كافة المجاالت اإلنسانية وهي فكرة العلمانية بكل أبعادها ،وفي
ظل هذه الفكرة يمكننا أن نحدد طبيعة العالقة السائدة بين الدين والدولة في التجربة
الغربية الراهنة وطبيعة المسارات التي اتخذتها على النحو اآلتي -:
(أ ) المصادمة للدين واالستيالء عليه بقوة الدولة كما هو حال فرنسا اليعقوبية
والدول الشيوعية وهو أنموزج تسلطي ال تكتفي فيه الدولة بإضعاف الدين
ورده إلى دور العبادة أو ا لمجال الخاص بل تسعى إلى انتزاع جذوره
وإزاحته بالكلية عن وسائل اإلعالم والوسائل التعليمية .
(ب) االنفصال الوظيفي بين الكنيسة والدولة وااللتزام بحيادية الدولة إزاء الشأن
العام (كالدول االسكندينافية ) مع مالحظة صعوبة الحيادية في الدولة الحديثة
التي هي ذات نزعة تدخلية قوية للسيطرة على أدوات التعبير الرمزي
والديني.
(ت) الربط الوظيفي بين الكنيسة والدولة ( بريطانيا – إيطاليا – اليونان) وإلى حد
ما أمريكا التي فصلت دستوريا بين الكنيسة والدولة ولكن هنالك ارتباط من
الناحية الواقعية وهذا النوع من العالقة يمنح دورا متقدما للكنيسة والدين في
إدارة الشأن المدني ،ويمنح حالة من الوفاق والتناغم بين الدين والدولة حيث
تسمح الدولة للكنيسة بالتواجد في المجتمع المدني وتصبغ الكنيسة على الدولة
نوعا من الشرعية.
ومن خالل النظر لطبيعة العالقة بين الدين و الدولة في الغرب يمكننا أن نقرأ حركة
العلمنة وفقا لالعتبارات اآلتية :
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(أ) إن قراءة العلمانية في السياق الواقعي العملي تختلف اختالفا كبيرا عن سياقاتها
النظرية المتشددة التي تري انتصار المادي على الديني وتبشر بعصر ما بعد
الدين إذ لو كان ذلك صحيحا الختفت الكنيسة من المشهد الغربي ،ولما كان
هنالك حديث بهذا النوع من الترابط بين الدين والدولة مع اختالف مساراته.
(ب) علينا أن ال نقرأ واقع الدين في الغرب من خالل نافذة الدولة إذ يمكن لدولة ما
أن تكون بالغة المفاصلة بين الدين والمتدينين ويكون المجتمع على خالف ذلك.
(ت) ليس بالضرورة أن يكون اإليمان متساوقا مع التعبير المؤسسي إذ يمكن
للمؤسسة الدينية أن تكون في حالة تراجع وتهميش في حين ترتفع معدالت
التدين في الدائرة الفردية والعكس صحيح.
(ث) هنالك بوادر مواجهة بين العلمانية والدين في عدد من البلدان الغربية و بدأ
التدين يظهر بقوة في الساحة السياسية بمختلف أشكالها والحالة األمريكية خير
شاهد على ذلك حيث نالحظ أن المتدينين غالبا ما يصوتون للجمهوريين وأن
غيرهم يصوت للديمقراطيين.
(ج) قضية الصراع بين الدين والدولة مرتبطة في المنظومة الغربية بالصراع
التاريخي الطويل ،حيث كان قديما صراع بين العقل والدين في التجربة
اليونانية وفي العصر الحديث هو صراع بين العلم والدين والجدير بالذكر أن
الدين في العقلية الغربية هو مجموعة من األساطير والتقاليد التي تواضع عليها
البشر ولذلك اختلفت الدراسات التي تبحث عن أصل نشأة الدين بين إرجاعه
إلى السحر أو األساطير أو إعادته إلى نوع من الوحي الذاتي أو الحدس أو
نظرية المادة الحية إلخ  ...والمدهش رغم كل هذه االختالفات في التفسيرات
حول نشأة الدين إال أن الدين مازال لم يتزعزع من وجدان البشر بل يمثل الدين
في كل حضارة أحد مرتكزاتها ألنه يجيب عن أسئلة الوجود الكبرى التي
عجزت سائر الفلسفات عن اإلجابة عنها وبالتالي ال نكاد نجد حضارة من
حضارات التاريخ خالية من الدين كما يقول المؤرخ اإلغريقي (فلوتارخس) (
قد وجدت في التاريخ مدنا بال حصون ومدنا بال قصور ومدنا بال مدارس ولكن
لم توجد أبدا مدنا بال معابد ) وتأسيسا على ذلك يمكن القول إن رفض الفكر
الغربي للدين لم يكن في حقيقته رفضا للدين بالكلية بل كان موجها إلى
الخرافات واألساطير والتجاوزات السلبية لرجال الدين ،ويدل على ذلك
محاوالت رجال اإلصالح في إزالة ما علق بالدين من الخرافات التي نسجها
الباباوات عليه ،وقد كان ذلك مدار جهود رجال اإلصالح أمثال (اسبينوزا –
ولينتز – وكالفن – ولوثر وغيرهم) ويمكننا أن نستند في ذلك على موقف سان
سيمون الذي وقف في وجه البابا وكنيسته قائال  :إنني أتهم البابا وكنيسته
بممارسة البدع والهرطقات واتهم رجال الدين لعدم اكتساب أية معلومات من
شأنها أن تجعلهم قادرين على قيادة األتباع المؤمنين في طريق خالصهم) –
انظر منهاج البحث االجتماعي  ،محمد محمد امزيان ،ص. 14
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(ح) تعددت مسارات المعالجة في العالقة مع الدين في العقل الغربي بدء بمحاوالت
اإلصالح الديني إلشكالية الدين والدولة إلى محاولة الفصل والتمييز بينهما
وانتهاء بالموقف المعادي للدين وإقصائه من الدولة والمجتمع كما تطرحه
الماركسية .
ومحصول القول أننا من خالل السرد لطبيعة العالقة بين الدين والدولة نجد أننا أمام
منظومتين مختلفتين نشأة وتطورا وال يمكن بأية حال نقل وإسقاط إحدى التجربتين على
األخرى دون أن تكون لها مقاومة ربما تصاحبها آثار خطيرة والسبب في ذلك ما يلي:
 .1أن المنظومة الشرقية اإلسالمية تقوم على توحيد الحياة ال تقسيمها وال تعرف
الفصل في تجربتها العملية عبر التاريخ .
 .2أن التجربة اإلسالمية تقوم على كتاب منزل محفوظ يتأسس عليه مفهوم الدين
عندها بعيدا عن األوهام واألساطير مما يصعب معه تنزيل مفهوم الدين عند
الغرب.
 .3إ ن اإلسالم ليس كلمة روحية فحسب بل نظام شامل للحياة شرعت فيه األحكام
لتدور مع المكلف حيث ما كان سواء في قمة الدولة أو في قاعدة المجتمع.
 .4ليس في التجربة اإلسالمية اصطدام مع العلم بل تحفيز عليه كما أنه ليس هنالك
صراع بين العقل والنقل – إال ما تسرب من الغرب في عصر الترجمة – بل
هنالك تحفيز في نصوص الكتاب على إعمال العقول وجعلها مدار التكليف مع
اإلنكار على العقل أن يقتحم أسوارا بعيدا عن ميدانه كالولوج في الغيبيات التي ال
تثبت إال بدليل السمع المنقول – الوحي . -
 .5اإلسالم ال يقر بوجود الدولة الدينية بمفهومها السائد في الغرب بل الدولة عنده
دولة مدنية تكتسب شرعيتها بالتفويض الشعبي بعيدا عن نظرية الحق اإللهي التي
سادت في الغرب والسياسات في هذه الدولة قابلة للخطأ والصواب والمراجعة
والنقد بعيدا عن مفهوم العصمة والقداسة.
 .6ارتباط مسألة فصل الدين عن الدولة بالفكرة العلمانية تجعل المنظومة اإلسالمية
تتصادم معها وال تقبل معها التعايش ألنها تنظر إليها بأنها فكرة مناقضة لمفهوم
الدين عندها  ،كما أن العلمانية تستند إلى تصور دهري غير متجاوز وال يؤمن
بالغيبيات وترى في المادي والدنيوي مصدر للقيمة والمعنى وهذا مناقض لكل
الديانات التوحيدية التي تؤكد على فكرة التجاوز وتربط بين المادي والديني وأنهما
مصدر القيمة والمعنى .
 .7إن القول بفرضية الحياد في العلمانية غير مسلم به في المنظومة اإلسالمية وذلك
ألن الحياد ال يكون إال عندما يكون مجال الدين مختلفا عن مجال الدولة والدين
محصورا خارج مجال الدولة وهذا ما ال يمكن تصوره في اإلسالم الذي يتدخل في
كافة مجاالت الحياة.
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العالقة بين الدين والدولة في المجتمعات المتعددة :
وإذا كان هذا هو الطرح النظري التجريدي لطبيعة عالقة الدين بالدولة في المنظومتين
الشرقية اإلسالمية والغربية فكيف يمكن أن نحدد طبيعة العالقة بين الدين والدولة في
مجتمع متعدد األديان واألعراق والثقافات واألفكار كالحالة اإلرترية ،والتي يصعب فيها
فرض الخيارات بالقوة إذا ما أريد للكيان الوطني اإلرتري االستمرار في تماسكه
ووحدته وفي ظل حالة التوازن إما الكمي أو الكيفي لمكونات المجتمع وبجانب
االختالالت الحاصلة في أرض الواقع من خالل ممارسات النظام الدكتاتوري في إرتريا
فإن الورقة تتجه في النظر إلى العالقة بين الدين والدولة  -وخاصة من وجهة نظر
إسالمية لمعالجة الواقع الماثل أمامنا والذي تشكل فيه نظرية الفصل بين الدين والدولة
مشكلة عند المسلمين -إلى ما يلي :
 .1بالنظر إلى التعريف الكالسيكي للدولة في العلوم السياسية فإنها تعني
(األرض – الشعب – السلطة السياسية ) وبهذا االعتبار فإن الدين ال يمكن أن
ينفك عن الشعب الذي هو ركن من أركان الدولة إال أن تفقد الدولة أهم مكون
من مكوناتها وذلك أن الدين له وجود حقيقي في المعتقدات الشعبية وبالتالي
فإن طرح نظرية فصل الدين عن الدولة غير واقعية وتتصادم مع أهم ركن
من أركانها وهو الشعب.
 .2وبالنظر إلى طبيعة الدين وحقيقته عند المسلمين فإنه يتكون من ثالثة ركائز
وهي ( العقائد والعبادات – األخالق والقيم – الشرائع ) .
( أ ) المكون االول  :العقائد والعبادات :
( فبالنسبة للعقائد والتعبير عنها بالعبادات وهي المكون األول في الدين والذي تتحدد من
خالله طبيعة العالقة بين اإلنسان واإلله وهو ذو طابع خاص ال يلزم منه التعميم وليس
له صلة مباشرة بالدولة أو السلطة وكل ما يحتاجه هو توفير الحرية واألجواء المناسبة
لها وأن ال تتدخل السلطة فيها إال بقدر ما يساعد على أدائها وأن تنظم كل طائفة هذا
الجانب وفقا لمعتقداتها وشعائرها وتقوم عملية التبشير بالدعوة بعيدا عن اإلكراه قال
تعالى( ال إكراه في الدين  )...وهنا نؤكد على ضرورة أن ال تكون دور العبادة مكانا
لالستقطاب السياسي والتنافس الحزبي بل عليها أن تكون محاضن لالئتالف ال
لالختالف ،وال حرج هنا بالمناداة بالفصل الوظيفي بين المؤسسات الدينية والمؤسسات
السياسية وأن يكون لكل ميدانه ومجاله .
( ب ) المكون الثاني  :القيم واألخالق
القيم واألخالق ضرورية للفرد والمجتمع والسلطة ألنها تعمل على تهذيب النفوس
وإيقاظ الضمائر واإلحساس العام بالمسؤولية وال يمكن ألي نظام سياسي أن يكون بال
قيم وهنا على الدولة أن تتبني القيم اإلنسانية المشتركة كالصدق والعدل والحرية
والمساواة والوفاء والرحمة واإلحسان والبر والمواساة والوفاء بالمواثيق إلى غير ذلك
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مما سبق من القيم األساسية في التعايش وهي كلها قيم ترتكز عليها الديانات وتتأسس
عليها المجتمعات الراشدة وفي هذا اإلطار فإن العالقة بين الدين والدولة عالقة وصل ال
فصل.
( ج ) المكون الثالث  :الشرائع :
وشعار الفصل بين الدين والدولة غالبا ما ينظر إليه عند المناداة بهذا المكون في العالم
اإلسالمي ومعالجة هذه المسألة يمكن أن تتم من خالل الدستور ومصادره ومرجعياته
بحيث تعتبر األديان واألعراف والمواثيق الدولية مصادر ومراجع أساسية في إطار
المشتركات الجامعة التي يمكن التوافق عليها .
وأما مجال الخصوصيات التشريعية فإنه يمكن معالجتها من خالل التشريعات
الالمركزية لكل مجموعة دينية في إطار خصوصيتها المكانية واإلنسانية بحسب
اإلمكان.
مع التأكيد على أنه في ظل المجتمعات المتعددة ال سبيل إلى فرض القناعات الخاصة
بالقوة بل البد فيها بقوة المنطق واإلقناع بجدوى وصالحية التشريع المعين وعند تعذر
ذلك فإنه ال سبيل إال االلتزام بما رأته األكثرية حفاظا على التعايش والتوافق الوطني
وتجنيبا للبالد والعباد من االحتراب الداخلي.
ووفقا لما سبق فإن أنسب ما يمكن أن تتفاعل فيه المكونات المجتمعية ويتحقق في ظله
التعايش الوطني هو ليس الدولة الدينية – الثيوقراطية -والتي يتحكم فيها رجال الدين
على رقاب الناس وضمائرهم باسم الحق اإللهي والتفويض منه وال الدولة العلمانية التي
تتبنى مفاهيم الفصل بين الدين والحياة وتؤسس الحياة على منظومات فكرية جديدة دون
التفات إلى طبيعة المجتمع المتدين متذرعة بالحياد لفرض ما تراه بالقوة على المجتمع بل
النظام السياسي األمثل في المجتمعات التي تتسم بالتعددية هو الدولة المدنية الراشدة التي
تكتسب شرعيتها من التفويض الشعبي والقبول الجماهيري وحق األكثرية في الحكم مع
اعتبار ومراعاة حق األقلية دون تعسف من أي طرف على اآلخر وفقا للمرتكزات اآلتية
:
(أ) نظام سياسي يتأسس على الدستور والقانون ويقوم على مبدأ سيادة الشعب
ووحدة المجتمع ويحقق التنمية والعدالة االجتماعية والمشاركة السياسية
وتكافؤ الفرص في السلطة والثروة ويكفل حقوق اإلنسان وحرياته
األساسية.
(ب) نظام سياسي يقوم على التعددية السياسية والحزبية وااللتزام بآليات التداول
السلمي للسلطة.
(ت) توزيع السلطات إلى تشريعية وتنفيذية وقضائية وتجنب عملية التركيز في
السلطة المؤدي إلى االستبداد واعتماد الالمركزية اإلدارية الموسعة توزيعا
للسلطات بين المركز واألقاليم.
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(ث) االلتزام بمبدأ المواطنة والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات
والحريات المدنية والسياسية .
(ج) اإلقرار بالتعددية الدينية والثقافية واإلثنية في البالد مع إشاعة ثقافة المواطنة
والحوار والتسامح وقبول اآلخر.
(ح) العمل على تمكين مؤسسات المجتمع المدني واألهلي والصحافة من دورها
الرقابي بما يؤدي إلى نقل جزء كبير من المهام التي تهيمن عليها الدولة إلى
المجتمع وتقليص هيمنة الدولة حتى ال تستبد على المجتمع وبذلك يتحقق
التوازن بقيام دولة قوية في مقابل مجتمع قوي.
(خ) بناء مؤسسات الدولة وارتكازها على النزاهة والشفافية والمسائلة والحيادية
والكفاءة مع مراعات مبدأ التوازن السكاني في مؤسساتها .
(د) بناء القوات المسلحة واألجهزة األمنية على أسس قومية وطنية ويمنع في
داخلها التنظيم واالستقطاب الحزبي ضمانا لحياديتها .
(ذ) اصدار القوانين التي تضمن المشاركة الوطنية في الحياة السياسية  ،وبناء
المؤسسات التي تعمل على حمايتها وحراستها (محكمة دستورية -مفوضية
انتخابات – إلخ . )...
الخاتمة :
التعايش الوطني ضرورة ال فكاك منها وهي من الثوابت الوطنية  ،واألصول التي نادت
بها األديان واألعراف السليمة  ،فاألديان بكل نظمها وتشريعاتها وبكل ما تحتضنه من
قيم ومتطلبات وحاجات تمثل الرافد األول والبوابة الرئيسية لمشروع التعايش الوطني ،
وتظل المدخل الرئيسي لصياغة الواقع السياسي واالجتماعي المنشود على أساس الحوار
واالحترام المتبادل وتعميق ثقافة حسن الظن والتسامح ونبذ ثقافة الكراهية واإلقصاء .
في المجتمعات المتنوعة والمتعددة مثل مجتمعنا من األهمية القصوى أن نتعامل مع حق
العيش المشترك بوصفه من الحقوق المقدسة  ،والتفكير بالغلبة والتفوق والتمكن لطرف
على حساب آخر غير ممكنة مطلقا  ،ومحاولة دمجه وتذويبه وإلغائه غير أنه نكران
للواقع الفعلي وحقائقه الموضوعية  ،فإنه لن يفضي إال لمزيد من التفكك واالنقسام .
وال خيار هنا سوى اإلبقاء على التعايش الوطني كمظلة تقي حر االنقسام والتمزق
وتحول دون نجاح مشاريع الهيمنة والتفتيت  ،وكمفتاح لتوطيد أسس التالقي والتعاون
على قاعدة الجوامع اإلنسانية والقيم الوطنية المشتركة .
لذلك يظل التحدي األكبر لنا كإرتريين هو كيفية صياغة حياة مشتركة وسليمة على
ضوء احترام حق االختالف والتنوع والتعدد على صعيد الخصوصيات ونقاط التمايز
العديدة فيما بيننا.
وهنا من الضرورة بمكان أن تبتدر فصائل العمل الوطني إلى حوار متعمق حول قضايا
كثيرة ،في مقدمتها التعايش الوطني والوحدة الوطنية والدين والدولة ومشروع التغيير
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الوطني الديمقراطي والدولة الوطنية  ،ولعل مؤتمرات الحوار الوطني تكون المكان
األنسب لوضع أفضل صيغة من صيغ التوافق والتعايش بين مختلف مكونات المجتمع .
ومن الجدير بالذكر مراعاة طبيعة التاريخ البشري للمكان الذي يتم فيه البحث عن الصيغ
المختلفة للتعايش بين المكونات فالمكان تاريخيا هو الحبشة ويرتبط في الذاكرة الدينية
للمسلمين بالهجرة األولى للصحابة رضوان هللا عليهم واستقبال ملك الحبشة آنذاك
للصحابة والنجاشي هو الموصوف شخصا وديارا من النبي محمد عليه الصالة والسالم
بقوله ( اذهبوا للحبشة فإن بها ملكا ال يظلم عنده أحد وهي أرض صدق ) والدالالت
الظاهرة في النص النبوي هو تميز المكان بالصدق واتصاف الحاكم بالعدل وأن هذه
المميزات تبقى حاضرة في الذاكرة والنفس ولها ظاللها عبر الزمان وتغير اإلنسان
وخاصة في ظل األزمات التي تمر بها البالد وتتفشى فيها المظالم فإن الحاجة ماسة
الستلهام التاريخ وعبره ودروسه باعتباره المخزون اإليجابي للذاكرة الجمعية لشعبنا
بمختلف مكونات ه فإن التعايش السلمي كان المدخل الطبيعي منذ قدوم المسلمين األوائل
والترحاب الذي استقبلهم به ملك الحبشة وهو على نصرانيته حينها مما جعل الحبشة من
الديار التي لم يفكر المسلمون لغزوها بل كان التعامل بمقولة (دعوا األحباش ما
ودعوكم) أخرجه أبوداود والنسائي والبيهقي .
وانتشر اإلسالم فيها سلما وصار المسلمون هم األغلبية في عموم المنطقة .
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