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 دولة الثقة /االئتمانية  الدولة رسالة في
 من أجل عالم عربي جديد

 )سبل الخروج من مأزق العقل التجزيئي(

 محمد حصحاص . د

 باحث مغربي بشعبة العلوم السياسية بجامعة لويس الدولية بروما

كيف نبحث عن أمساء جديدة للدولة؛ وهناك ما هو أهم وأوىل؟ وهذا التساؤل صحيح، : قد يقول القارئ منذ الوهلة األوىل
لكنَّه مردود على صاحبه لعدة أسباب ال ميكن أن نبث فيها بإسهاب يف مقال قصري، وكنا يف مقاالت علمية وغري علمية تطرقنا 

يف هذا املقال، وهو موجز فكرة نشتغل . اين احلديثاإلسالمي املعاصر وممكنات مسامهاته يف الفكر اإلنس -لوضع الفكر العريب 
، نقرتح أن يتم جتاوز مصطلحات الِعلمانية أو الَعلمانية والثيوقراطية والدينية يف التداول ( )عليها تدرجييًّا وعلميًّا باللغة اإلجنليزية

                                                           

أو دولة الثقة؛ كما « االئتمانيةالدولة »األخالقي للدعوة ملفهوم « االئتمانية»حنيل بإجياز إىل مقالنا التقدميي لفكر طه عبد الرمحن الذي منه نقتبس مصطلح ( 4)
لحاته وتنفتح سنشري يف آخر املقال حتته، هذا االقتباس ال يعين أن فكرة الدولة عندنا هي نفسها عند الفيلسوف طه بل إهنا فقط تتعذى من مشروعه ومصط

د عابد اجلابري ورؤيته التارخيية واالجتماعية للفكر السياسي بشكل كبري على تيارات الفكر السياسي العريب املعاصر ويف مقدمتها وأمهها مشروع الفيلسوف حمم
 :العريب ماضًيا وحاضرًا ومستقباًل 

1- “Taha Abderrahmane’s Trusteeship Paradigm: Spiritual Modernity and the Islamic Contribution to 
the Formation of a Renewed Universal Civilization of Ethos,” OrienteModerno 95 (2015), pp. 67-
105; 
2- “Taha Abderrahmane as a Political Philosopher: the Concept of the Awakened Youth and the 
Moroccan Spring,” (forthcoming book chapter, 2017). 

الذي سهرنا على تنظيمه « يوم اجلابري الدراسي»ذكرى ميالده وإىل كما نشري إىل مقالة يف . نشري إىل كتاب مجاعي نشتغل عليه حول فكر حممد عابد اجلابري
مبشاركة املنظمة العربية للتنمية والدميقراطية باألردن ومؤسسة ريست حلوار احلضارات بروما وسفارة اململكة ، (م 5 51ماي  5)جبامعة لويس الدولية بروما يف 

 :املغربية بروما
1- Mohammed Hashas, “Mohammed Abed al-Jabri: the Future of the Arab World?”, 27 December 
2015, http://www.resetdoc.org/story/00000022474 
2- International Study Day, “Mohammed Abed al-Jabri and the Future of the Arab World,” LUISS 
Guido Carli University of Rome, 05 May 2015, http://sog.luiss.it/event/2015/05/05/mohammed-
abed-al-jabri-and-future-arab-world 

http://www.resetdoc.org/story/00000022474
http://sog.luiss.it/event/2015/05/05/mohammed-abed-al-jabri-and-future-arab-world
http://sog.luiss.it/event/2015/05/05/mohammed-abed-al-jabri-and-future-arab-world
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الفكري والسياسي العريب املعاصر على اخلصوص للخروج من مأزق الدولة وطبيعتها، وتسميتها يف زمن االنقسامات املهولة يف 
[ Overcoming( ]التجاوز)هذا . خرى داخلية انتهازيةمن قوى خارجية مهيمنة، وأ -اجملال العريب الذي يعاد تشكليه 

ليدخاَل مًعا مرحلة جديدة من العمل الفكري  -أوروبا كمكون أساسي لِـَما يسمى بالغرب  -ضروري للعرب وألوروبا مًعا 
من أجل خدمة  والسياسي واالقتصادي التشاركي اجلاد، مِسته األساسية االعرتاف باالختالف والتعدد كنمط للحياة، والتعاون

بني اجملتمعات وتوازن حس الوجود ( توازن املصاحل)مصلحة اجلانبني، ومن أجل خلق حضارة إنسانية مستقبلية جديدة مبنية على 
اإلنساين يف هذه األرض املشرتكة، لكي ال تغلب املادة واالستهالك املفرط روح اإلنسان، ولكي ال يضيع اإلنسان بفرط 

إنَّ هذا . على ويف األرض اليت تعترب جماله الطبيعي الذي يعطي حلياته ووجوده معىن وهدفًا راقًيا وعميًقااالنسحاب من االشتغال 
التجاوز يبدأ كفكرة وكمصطلح وكمفهوم من أجل نقد املوجود واملفكر فيه واخلروج إىل املمكنات من الوجود، ويبدأ كمدرسة 

 .مستقبلي أفضلمن أجل تواجد عريب : ، أي(الغدية)نقدية من أجل 

  :نبدأ بثالثة نقاط مهمة تؤطر ما ندعو إليه هنا - إجمااًل 

حيتاج العامل العريب ملصطلحات التجاوز؛ ألنَّه منذ قرنني من تعامله مع أوروبا احلديثة لـم ينتج مصطلًحا حديثًا خاصًّا به يف  :أواًل 
احلالية يف البالد العربية حتتاج ملن جيمع مشلها مبصطلحات ومفاهيم السياسية، خاصة أنَّ االنقسامات  -جمال السيادة الفكرية 

، أو «الدولة االئتمانية»هلذا السبب سنطرح مصطلح ومفهوم . وجديدة مرتبطة برتاثه ومنفتحة على جتارب العامل املتقدم/حمايدة أو
يطمئن هلا عدد مهم من األفراد واألطياف الفكرية للخروج من دوامة أمساء أصبحت ُملوَّثة بأثقال تارخيية لـم يعد « دولة الثقة»

، «الدولة العلمانية»، و«الدولة اإلسالمية»و« السياسة الشرعية»لـم تعد مصطلحات . والسياسية يف العامل العريب وخارجه
لبسيط والعريب املفِكر ، وغريها من املصطلحات تُبهج خاطر العريب ا«الدولة الليربالية»، و«الدولة املدنية»، و«الدولة الدينية»و

حنتاج ملفهوم يَأمتن فيه املواطُن العريُب املواطَن العريَب املختلَف بتجاوز مأزق احتكار السلطة وغياب األمان، مفهوم . على السواء
بدل  حضورًا يليق جبديته وخصوصيته ومرحلته التارخيية،« العريب اجلديد»تعاقدية جديدة من أجل إعطاء « كتلة تارخيية»يشكل 

 .اقرتاض املصطلحات دائًما أو إسقاطها على التاريخ وكأهنا جامعة وشاملة

                                                                                                                                                                                                 

 (:م5 51شتنرب  52-55)جبامعة الربتا بكندا أيام « الربيع العريب الذي لـم يكتمل»بري السياسية يف ندوة دولية حول وكنا قد قدمنا خالصات اجلا
The Predicament of the Arab Spring: Mohammed Abed Al Jabri’s Project of Renewal and the Way “

of the Arab Spring Conference, University of presentation for The Unfinished Project -, paper”Ahead
Alberta, Edmonton-Canada, 25-27 September 2015. 



 

4 
 

ألنَّ الغرب ومفاهيمه اليت أثرت على العامل أمجع والعامل العريب باخلصوص لـم يعد هو وحده سيد العامل كما كان يُنظر إليه  :ثانًيا
يف العامل؛ ألنَّ « أصح ما يكون»، أو «أمجل ما يكون»والسياسي أو كما كان يَنظر إىل نفسه وما يزال ومل يعد منوذجه الفكري 

اإلسالمية باخلصوص شديدة وطغيانه يعاكس خطابه احلداثي وأزماته الداخلية تكفيه،  -ثغراته كثرية وعقدته مع الثقافة العربية 
وعدم املباالة ألوضاع مزرية ساهم يف التأسيس ؛ ألنَّه لـم يظهر منها خارج حيزه اجلغرايف إال اهليمنة «فكرة مجيلة وحيدة»فلم يعد 

حماوالت حممد علي باشا وابنه إمساعيل، ومجال عبد الناصر، وحماوالت : أجهض الغرب حماوالت عربية كربى لإلصالح. هلا
عربية؛ ألنَّه ليس للغرب أخالق دولية يف ما خيص القضايا ال. مجاهري الربيع العريب، بدعمه للدكتاتوريني أو لسكوته عن مزاجرهم

 .ليس من مصلحته التارخيية واالقتصادية أن نتدمقرط

فتاريخ أوروبا وتاريخ العرب متشابك . ومع ذلك؛ فهذا ال يعين النفور من الغرب، بل التعاون معه ضروري وحتمي جغرافيًّا وتارخييًّا
االعرتاف املتبادل باآلخر كشريك، ال   وال ميكن؛ بل ال جيب كسره، بل فقط جيب نقده بشدة وأخذ مسافة منه إىل أن يتم

عندما يأمتن الواحد منهما . فالغرب غرب والشرق شرق وقد التقيا وجيب أن يلتقيا بالتعاون واالعرتاف املتبادل. كمستعمرة
ن فالفكر يغذيه األمل ولوال ذرة األمل ملا كتب اإلنسا. اآلخر، فذلك هو السبيل السليم، وإن كان ذلك يبدو شبه مستحيل

الشرق : عقل الثنائيات والضديات« جتاوز»اإلسالمي يف أوروبا دور يف التأسيس ملرحلة  -وللحضور العريب . ونظر لتجاوز ماضيه
 .والغرب، اإلسالم والغرب، الدين والسياسة، الدين والعقل، إخل

خيرج من الثنائيات الضدية العدائية من هنا العريب الذي سينضج عقله السياسي تدرجييًّا و « العريب اجلديد»يقصد بـ : ثالثًا
بعد حماوالت النهوض منذ قرنني من  -، إخل؛ ألنَّ النموذج العريب الذي ميكنه البناء «لُغوية»، و«أثنية»، و«علمانية»، و«دينية»

َمنهج الذي تشهده املنطقة منذ ما يزيد عن نصف قرن من الزمن 
ُ
َروع والتقسيم امل

ُ
 ميكنه البناء إالَّ إذا ال -الزمن وهذا اهلدم امل

، سقطت كل األقنعة، وال يستطيع تيار «فويب-العروبو»من فكره الديين الرجعي، وفكره العلماين العدائي، وفكره األثين « خرج»
وية عقالنية ودميقراطية، تدافع عن خصوصيتها احمللية واجله« كتلة تارخيية»ال بُدَّ من . واحد أو فكر واحد قيادة اجملتمع لوحده

سياسية، أي إنَّه ال -والعروبة هنا ليست عرقية وال لغوية، بل باألساس جغرافية. معروف« عريب»والقطرية لكن يف حيز أو جمال 
هذه العامة اآلن تضررت من كوارث االنقسام . بُدَّ من فكر عريب حديث هو موجود، ولكنه لـم يصل بعد لِلعامة من الناس

إنَّ الدولة اليت ندعو إليها ُتوسع من أُفق تفكري . طرق تفكريها الذي كان وما يزال منغلًقا العريب، وهي نفسها من سرتاجع
أدري، واألغلبيات تأمتن األقليات وهذه  مواطنيها، فيأمتن العريب الكردي، واألمازيغي يأمتن العريب، واملؤمن يأمتن غري املؤمن والالَّ

الطريق احلق »، أو «احلقيقة املطلقة»ال يتحدث العريب اجلديد عن . كس صحيحاألخرية تأمتن بدورها أقلياهتا الصغرى، والع
العقد االجتماعي »، بل ينفتح عقله على كل احلقائق املمكنة؛ ألنَّ األمن والعدل االجتماعي واحلرية والكرامة هي أساس «الواحد
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عقد وتدافع عنه من منظورها اخلاص؛ ألنَّ اهلدف ، ولكل أثنية ودين وفلسفة حقها يف أن تساهم يف هذا ال«االئتماين اجلديد
. أكرب من أن حتميه مجاعة واحدة أو دين واحد أو عرق واحد يف زمن العوملة الذي يفتك باألقليات ويقسم األغلبيات الضعيفة

نظور ديين أو فلسفي أو للعريب احلق يف أن يكون متديًنا وغري متدين، وله احلق يف أن حُياِجج من أجل الدولة االئتمانية من أي م
الالئكي الفرنسي مثاًل -علمي شاء، بشرط االنقياد لإلطار العام للدولة االئتمانية اجلديدة ومصاحلها العليا، كما حياجج العلماين

رتف هبا فلكل تيار أخالقه السياسية اخلاصة اليت تدخل يف األخالق السياسية العامة املع. يف بلده، ممثاًل اليمني واليسار والوسط
فال يتكلم باسم الدين تيار واحد فقط يعترب نفسه حافظًا هلل وهلوية الوطن، كما ال يتكلم غري املتدين ضد الدين . يف اجملتمع

كما ال يتكلم الذي يف األغلبية بازدراء ضد األقلية . وكأنَّه حافظ العقالنية اإلنسانية وحده ولواله لضاع اإلنسان واإلنسانية
كان هذا وما . العريب اجلديد حيافظ على العقد االئتماين اجلديد، ويقويه مهما بلغت شدة االختالف الداخلية .والعكس صحيح

يزال حاضرًا يف العامل العريب، ولكن ليس باملعىن املرجو بعد؛ ألنَّ كل تيار وكل طائفة تشكك يف اآلخر، وال تأمتن عليه نفسها 
العريب اجلديد تعدد اآلراء يف األوساط العامة واحلياة اليومية آنذاك نكون قد َوجلنا حاضنة  عندما يقبل العقل. ووطنها وال تأمن له
آنذاك سيحرتم اآلخر غرُي العريبِّ العريبَّ اجلديَد؛ ألنَّ فكره أوسع وأعمق وأكثر فهًما ملعىن السياسة والتعدد . االئتمانية املنفتحة
عىن لـم ميت؛ ألنَّ اإلنسان الذي عا ى وما يزال من اخلراب العريب والقهر هو الذي سيقوم والربيع العريب هبذا امل. السياسي والثقايف

رغم االنتكاسات فالربيع العريب يفكر، كما كنا طرحنا يف مقال رأي . مبراجعات فكرية ستفتح له ما كان مغلًقا يف عقله سابًقا
 .(5)تضنه كما جيب بعدسابق؛ ألنَّ طموحاته مشروعة وإن لـم تتوفر البيئة اليت حت

  

                                                           

 (.م 2 51أكتوبر  1 )مؤسسة مؤمنون للدراسات واألحباث، « هل الربيع العريب يفكر؟»(  )
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 :خمس عشرة مقالة في مفهوم الدولة االئتمانية

 -وسأعد تحته خمس عشرة نقطة تحاجج من أجل هذه الدعوة نحو اصطالح جديد للدولة في المجال السياسي العربي 
 . فكًرا وممارسة

تلك املؤسسة احلاكمة والراشدة اليت تدبر  -باإلجنليزية ( Trust State) -نقصد بالدولة االئتمانية أو دولة الثقة  :األول
شؤون مواطنيها يف حيز جغرايف وزماين معينني، وتسهر على شؤوهنم، وترعى حقوقهم، وتبني هلم واجباهتم، ومتثلهم لدى األمم 

طنيها على اختالف لساهنم وهي ال متيز بني موا. فهي مؤسسة شرعية يأمتنها الشعب ويأمن هلا باختيارها دميقراطيًّا. والدول
وألنَّ الشعوب العربية تدين بدين اإلسالم فلكل قطر عريب أن يرى كيف تبقى . اجلميع سواسية. وعرقهم ولوهنم ودينهم وفكرهم

 فبعض الدول العربية تستمد. هويته الدينية ممثلة وحمفوظة عن طريق الدولة أو مؤسساهتا أو عرب مؤسسات غري تابعة للدولة مباشرة
شرعيتها يف الوجود من الدين وليس سهاًل الفصل بينهما فصاًل باتًّا، بل جيب السعي إىل تكريس مضامني الدولة الدميقراطية عرب 
ما نسميه هنا الدولة االئتمانية، وبعضها اآلخر جيعل الدين من هوياته ومرتكزاته األوىل، وهذه هي جتربة العامل العريب مع الدين 

هو من خلق منها حضارة إنسانية، على عكس أوروبا اليت كانت هلا حضارة إغريقية ورومانية قبل أن تصبح  إىل اآلن؛ فالدين
الكنيسة عنصرًا من عناصرها التارخيية الحًقا؛ فالكنيسة ركبت على حضارات موجودة يف حني أنَّ اجلزيرة العربية وما أصبح يسمى 

دين منذ بداياهتا السياسية يف اخلمسة عشر قرنًا األخرية، وهلذا للدين مكانة خاصة بالبالد العربية الحًقا تواجدت وكربت باسم ال
يف تاريخ اجملال السياسي العريب، وِإن تغريت أوجه ذلك عرب الزمن، وسيبقى األمر كذلك على األقل إىل املستقبل املنظور، ومع 

ال توجد دولة . فعلها يف الذهن العريب وعالقاته بالدين مرور الوقت ستفعل احلداثة وما ختلقه من جتاذبات واختيارات جديدة
دميقراطية حديثة يف أوروبا مثاًل ِإالَّ وهلا تراثها الديين الذي بقي حمفوظًا يف الذاكرة اجلماعية بشكل من األشكال رغم تبدل 

جتاربه كيف أنه لـم ينسلخ عن  يكفي أن نرى يف الغرب احلداثي الذي جيب االستفادة من. القوانني أو تطور الفكر اإلنساين
 . هويته الدينية وِإن تعلمن وتطور وتأثر بفكره احلداثي العقالين

ال تفصل الدولة االئتمانية بني السلطة الدينية والسلطة الِعلمانية فصاًل قدحيًّا أو شرًسا، بل ُتَدِبر هذه العالقة عرب توضيح  :الثاني
أساس هذا االتصال . واتصال يف أشياء وانفصال يف أشياء، ال بتضاد وانفصال حادينمكان كل واحدة منها بانسجام وتكامل 

أن كينونة اإلنسان واحدة وال ميكن فصل بعضها عن بعض، فالعقلي فيه مرتبط بالروحي والنفسي مثاًل، ممَّا جيعل تواجد هذا 
ا أدبياته اليت يتعلمها الفرد عرب اجلماعة ومؤسسات الفرد يف الفضاء العام هو نفسه يف الفضاء اخلاص ولو أنَّ لكل مقام منهم

الدولة كاملدرسة، فينشأ هذا الفرد عالـًما بانسجام كينونته، ولو اختلفت يف طرق تعبرياهتا بني الفضائيني، فال ينشأ عن ذلك تنافر 
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الئتمانية، ال يُنظر إىل ما هو غييب أو يف الدولة ا: مبعىن آخر. أو ازدراء ملا هو ديين أو روحي عندما يعرب عنه يف الفضاء العام
روحي أو ديين بالسلب وال ينظر إليه بأنَّه غري متحضر أو رجعي، بل ينظر إليه كرتاث إنساين حُيرتم كما حُترتم باقي االختيارات 

عقل أن يُنظَر إىل من كيف يُ . الفردية، من حب للموسيقى أو السفر أو قراءة الكتب أو زيارة املنشآت التارخيية والدينية القدمية
يكتب روايات فانتازيا وروايات فائقة اخليال بالعبقرية يف حني يُنظر إىل من يصنع خياالت حول الروحانيات ومسالكها على أهنا 

 ال عقالنيات؟ أليست كلتا التجربتني نتاج عقالنيتني خمتلفتني ورمبا متكاملتني أيًضا يف بعض أو كثري من األحيان؟

ا تفصل بني السلطتني الدينية والسياسية، باعتبار أهنما متضادتان؛ فإنَّ  -بشكل عام  -إذا كانت العلمانية  :الثالث تدعي أهنَّ
فالتاريخ األورويب خاص بأوروبا وحدها وال . هذه القراءة للعامل ليست عاَلمية جيب تعميمها على كل اجملتمعات وبنفس الدرجة

أليست احلداثة يف أساسها مبنية على االختيار احلر؟ إنَّ التاريخ األورويب الذي  . يار ما أمكنفلكل احلق يف االخت. جيب تعميمه
كانت فيه الكنيسة حاكمة بقوة خشنة بالتواطؤ مع االرستقراطيات وامللكيات هي ما أجج البورجوازية والعامة من املفكرين 

ركات االستكشافية، وبعدها االستعمارية، واحلركة االقتصادية كلها األحرار من أجل جتاوزها، خاصة أنَّ العلوم الفيزيائية واحل
كمذهب ( العلم)لتعين ( ِعلمانية)سواء قرأناها  -عوامل ساعدت على أن تظهر سلطة الشعب كمقياس للسلطة العلمانية 

، عرب تطور العلوم (ر املمكن أو الغييبالرتكيز على هذا العامل وهذه احلياة بدل العامل اآلخ)لتعين ( َعلمانية)للحياة، أو قرأهنا كـ 
الطبيعية وسرب أغوار العامل أصبحت العلمانية إمجااًل وتدرجييًّا ترسم فكرة أنَّ العامل ميكن أن حيكمه العقل وحده، وليس قانون 

بق العقل الديين الكنسي اهلل، وحسب هذه القراءة للعامل؛ فإنَّ اإلنسان العاقل له احلق يف أن ميتلك العامل الذي امتلكه يف ما س
إذن، فاملسألة مسألة صراع حول السلطة باألساس تلتها أو زامنتها نظرة حتكمية بالعامل، وكأن العقل من اكتشاف . وسيطر عليه

ي فيه، ومبا أي إنَّ اهلل هبذا اخلط يف التفكري لـم خيلق اإلنسان ليعقل العامل، بل ليطبق القانون اإلهل. اإلنسان أمَّا غري ذلك فهو هلل
اإلنسان )إنَّ : مبعىن آخر. رجعي وال يشجع العلم؛ فِإنَّه جيب جتاوزه بقانون اإلنسان العاقل -الكنسي  -أن هذا القانون اإلهلي 

فاهلل حسب هذا . التقليدي، شيء آخر يعاكسه ويضاده( اإلنسان الديين)، أو (اإلنسان الكنسي)واحلداثي شيء، و( العاقل
. ري ال حيب اإلنسان؛ ألنَّه أجربه على أن ال يفكر، بل عليه فقط أن يتحدث بامسه، ويطبق أوامره بدون اجتهاداملنطق يف التفك

قد نصل إىل خالصة تبسيطية ُمدمِّرة، هي أنَّ الدين ضد اإلنسان،  -وبعض من مدارس اإلحلاد  -ففي العلمانية املتشددة 
إنَّه صراع حول السيادة يف العامل . ب الدين، وبالتايل فاحلداثة ضد الدينواإلنسان ليكون حديثًا جيب أن يقف ضد اهلل صاح

هذا النموذج يف الصراع حول السلطة أورويب، ولو أنَّ ثقافات أخرى شهدت بعًضا منه كذلك، . وحول حرية اإلنسان أو عدمها
اين عاملي أن تبين مناذج حكم وسيادة خاصة ولكنَّه يبقى ذي صبغة أوروبية خاصة، وحيق للثقافات األخرى اليت تزخر برتاث إنس

وعندما نقول أوروبا؛ فهذا ال يعين كل أوروبا وال كل أوروبا الغربية احلداثية؛ . اإلسالمي من هذه الثقافات -هبا، واجملتمع العريب 
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خاصًّا لعلمانيتها، منوذج أكثر نفعية ألنَّ النماذج داخلها تتباين، ففرنسا ليست هي بريطانيا وال أملانيا مثاًل، وأمريكا بنت منوذًجا 
سياسيًّا واقتصاديًّا ومن الناحية الفكرية أكثر انفتاًحا على الدين يف عمومه، بل إنَّ املؤسسني األوائل للواليات املتحدة كانوا 

ة تدبر اختالفها متدينني جدًّا وحيلمون ببناء مدينة اهلل فوق األرض، لكن اختالف التوجهات أدى إىل والدة دولة دميقراطي
وهو ما  -الديين أكثر  -واخلوض يف كيف متيز اللغات األوروبية بني الديين والدنيوي يقرب هذا الصراع السياسي . بنفسها

 . نتجاوزه هنا إجيازًا

 على النموذج وعلى عكس العلمانية اليت أوجزنا بعض مالحمها األساسية يف النقطة الثالثة أعاله؛ فإنَّ االئتمانية تبين :الرابع
ا يف صراع وجودي مع الفكر الديين . العلماين وتتجاوزه أو مع اهلل يف أقصى  -يف نظرهتا للعامل، ال ترى االئتمانية احلداثية أهنَّ

ا ال تـَُعرف اإلنسان بالعقل وحده، بل تنظر إليه يف جممله كمخلوق متميز قادر على التطور حنو األفضل باستمرار،  -احلدود  ألهنَّ
ولكن دون الدخول يف صراع مع الغيبيات ومع النفس اإلنسانية، اليت تؤثر فيها مؤثرات ال يسيطر عليها العقل يف كثري من 

ِإن منظورها الوجودي منفتح على الالهنائي ألنَّ اإلنسان ما يزال موجوًدا ومبدًعا باستمرار، . األحيان، ومع الطبيعة الستعبادها
اإلنسان عامل وخادم . غرر به وتدعي أنه سيد العامل وإنَّ العامَل وأسراره يستطيع العقل التحكم فيها كليًّاوال تريد االئتمانية أن ت

وألنَّ العقل وحده ليس . وسيد للعامل ولكن ليس بإطالق ألنَّ اجملهول عن العامل ما يزال كثريًا ولإلنسان أن يكتشفه ويستكشفه
روحيات أو املاورائيات ال ينظر إليها بازدراء، بل باحرتام؛ ألنَّ العقل وحده يبدو قاصرًا على سيد اإلنسان؛ فإنَّ مكان الغيبيات وال

هذا االحرتام للروحانيات منبعه احرتام الذات اإلنسانية ككل . تفسري العامل تفسريًا يعطي الطمأنينة الداخلية الروحية لإلنسان
. ينمو هبا ومعها، وخياله ينشط داخلها، وليس ضدًّا عنها أو تسيًدا عليها فاإلنسان جزء من الطبيعة. وليس الذات العاقلة فقط

اإلنسان ُمؤمَتن على الطبيعة والكون، وألنَّه يرى الطبيعة واإلنسان من منظور االئتمان والتكامل والرتاحم، وليس من : مبعىن آخر
اًء يقوي ِقَيمه الكربى، كقيم احلب واملساواة والعدل واالحرتام املادية املطلقة؛ فإنَّه يستلهم من الروحي والغييب غذ-منظور النفعية

عندما يـَُلخص اإلنسان يف العقل؛ فإنَّ النفعية تطغى، وكل من بدا أقل عقالنية أصبح قاباًل لالستهتار والالَّ إحرتام . واجلمال
 . وحىت االستعمار

لـم تنضج العلمانية األوروبية إىل مناذج سياسية ناجحة إال بعد . لعريبفلننظر اآلن إىل ماذا أنتجت العلمانية يف العامل ا :الخامس
فال حقوق األقليات الدينية وغري الدينية وال حقوق املرأة وغريها وجدت طريًقا سلًسا لثقافة اجملتمع الغريب ِإال . احلربني العامليتني

وقبلهما كان الفكر . ، بعضها رِكب اخلطاب الديين كذلكبعد احلربني اللتني استنزفتا أيديولوجيات علمانية وقومية متصارعة
حربني مدمرتني لـم  -لعوامل متشابكة  -االستعماري ونظرته االزدرائية لآلخر والقومية املتصلبة سائدة، فأنتجت ممَّا أنتجت 

نتوقع مثاًل أن تنهج اهلند املتعددة هل . أما العلمانية خارج أوروبا فقد مت التعاطي معها بشكل خمتلف. يشهد مثلهما التاريخ مثياًل 
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يف العامل  -سكانية وجغرافية وتعددية  -الثقافات واألثنيات والديانات علمانية متشددة؟ طبًعا ال؛ ولذلك فهي أكرب دميقراطية 
االت الكنيسة أمَّا أمريكا الالتينية، فهي جمتمع متدين؛ ألنَّ بعًضا من رج. رغم كل مشاكلها االجتماعية والعرقية والدينية

التقدميني لعبوا دورًا مهمًّا يف حترر اجملتمع من السلطات االستعمارية والدكتاتورية فبقي للدين مكانة خاصة يف اجملتمع الذي يسري 
لته أما اجملتمع العريب، فلم ينجح ال يف اإلبقاء على أصا. حنو الدميقراطية، رغم التعثرات الكربى واالنقالبات والتدخالت األجنبية

منذ التقليدية قبل احلداثية وال يف تبين منوذج علماين راشد، ألنَّه لـم يغري من نظرته املعرفية للعامل واجملتمع، فأنتج خطابات خمتلفة 
 .وأخصص النقطة التالية ملزيِد توضيح  . قرنني من الزمن، ومل يهتِد بعُد ألي خطاب خاص ويتشبث به حىت يُنِجحه

واملسلمون عامة  -ريب حديث مع أوروبا كان لقاَء أعداء  يف زمن االستعمار، فكان بدهيًّا أن يرفض العرب أول لقاء ع :السادس
مفهوم العلمانية وما تعنيه هلم باخلصوص من ِإضعاف للدين وللخالفة العثمانية، وإضعاف ملكانة الدين األخالقية عند  -

عشر واألفكار اجلديدة تنساب على العقل العريب، من نظرية الداروينية،  أما فكريًّا؛ فمنذ القرن التاسع. اإلنسان بشكل عام
وتبعها فلسفات العدمية والوجدودية والفردانية، وتبعها التحرر اجلنسي وغريها، فلم جيد العقل العريب العام متسًعا للوقت الفكري 

الفكري حيتاج لوقت طويل، وألنَّ العامل العريب يعيش حتت التغيري والتطور . ليجدد ذاته أواًل، ولُِيَمحَص هذه النظريات واألفكار
ضغط الغرب وسياساته وأفكاره؛ فإنَّك تراه يف النصف األول من القرن العشرين إمَّا رافًضا لكثري  من هذا الغرب أو متبنًيا لكثري 

ولة بعد سقوط اخلالفة العثمانية، يف بداية نقاشات منوذج الد. من فكره بدون مسامهة مبفاهيم تتناسب مع تارخيه وخصوصيته
راجت أطروحات الكومونولث اإلسالمي واالشرتاكية الدميقراطية والعلمانية، كما تبنتها القومية العربية، وبعد استقالل باكستان 

ا التعدد مغن  هذ. والثورة اإلسالمية اإليرانية وانتكاس القومية العربية؛ ظهر من جديد خطاب الدولة اإلسالمية والدولة املدنية
يًّا للفكر؛ ألنَّ األمر يعين أنَّ هناك مشكاًل عميًقا وهناك حركة فكرية ولن حتله إال سلطة سيادية حترز توافًقا جمتمعيًّا عدديًّا ونوع

 .مهمًّا

حدة هذا  ظهرت -وهو خراب عريب موسع كما تراه العني اآلن، وإن كانت أهدافه الشعبية نبيلة  -بعد ما يسمى الربيع العريب 
ظهُروا مبظهر َظَهَر به  -فالعلمانيون، ومنهم من يسمي نفسه ليرباليًّا كذلك وهو يف فكره أشد انغالقًا وتسلطًا . التمزق الفكري

فقد اصطف . ليرباليون داخل أوروبا ومع األوروبيني واستعماريون خارج أوروبا: األوروبيون يف أوروبا خالل قرون قريبة مضت
 املتشددين ضد اإلسالميني، وتشدد بعض اإلسالميني، فلم يصلوا حلل وسط يف بعض الدول، فظهرت فاحشة بعض العلمانيني

أمَّا أغلبية . ، يف حني التحق بعض السلفيني بالعلمانيني الدكتاتوريني(داعش: )، أي(الدولة اإلسالمية يف العراق وسوريا)امسها 
ة قد تسري كما يشاؤون هم مبجرد أن صناديق االقرتاع أتت هبم، فقد أرادوا أن يغريوا اإلسالميني فقد استفاقوا ِمن ُحلم أنَّ الدول
ا لـم تنضج بعد ليأمتنها اجلميع، . واقًعا متعولِـًما ومتشعًبا بدون فكر حديث كل اخلطابات السياسية فاشلة يف العامل العريب؛ ألهنَّ
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تتجاوز هذه الصراعات واملفاهيم اليت أصبحت دموية يف األذهان ( يةكتلة تارخي)أو األغلبية، على نفسها؛ لذلك هناك حاجة لـ
وفاشلة يف الواقع، كتلة يشعر هبا اجلميع أو األغلبية الساحقة باألمان، األمان األمين والثقايف واالقتصادي والروحي ملن أراد 

 .الروحانيات

ج هنًجا استعماريًّا وهيمناتِيًّا مع العامل العريب منذ قرن من الزمن قد هن -أوروبا الغربية وأمريكا أساًسا  -إذا كان الغرب  :السابع
ويزيد، فقسمه كما شاء، وأعطى بعًضا من أرضه ملن شاء، وتعامل مع بعض خنبه املوالية له وليس مع مطالب الشعب عموًما، 

يا عندما أراد ولـم يفعل يف سوريا إىل أن ُدمِّرت ومؤخرًا مع الربيع العريب تكتم على عودة الدكتاتوريات وَدَموِيَِتها، وتدخل يف ليب
ال يُؤمتَن؛ فإنَّ كل هذه ( مشبوه)املسلمني يف الغرب ذاته كعنصر -وهي اآلن تسقط كمشروع للتقسيم، واستمرار تصوير العرب

أية علمانية ميكن . انيةالعوامل جتعل السياسة الغربية غري ُمرحب هبا إىل أن َترُشد، وينطبق ذلك على مصطلحاهتا كمصطلح العلم
يقوضها وال يريد هلا جناًحا؟ للشعوب املستعَمرة بشكل مباشر أو غري مباشر ( الغريب)أن تنجح يف العامل العريب والعامل العلماين 

 -لك حق رفض املصطلحات اليت تسيء حلركتها السياسية ولتطلعات شعوهبا؛ ألنَّ تـََبنيها يَرِن يف األُذن رَنات استعمارية؛ ولذ
فالفكر الغريب النقدي املنفتح قد انَكب بنفسه عن . نقرتح مراجعة املصطلحات -وليس هذا بالسبب الوحيد كما قلنا أعاله 

، فِلَم ال (ما بعد احلداثة)، و(ما بعد العلمانية)مراجعة أخطاء العلمانية املتشددة وخطاباهتا املركزية الالَّ تعددية وأصبح يبحث يف 
ليس يف . إنَّ الغرب السياسي مصاحل وال شيء غري املصاحل. اإلسالمي-الجتاه فكر العوامل األخرى، كالفكر العريبيسري يف نفس ا

. نافسونصاحله أن يرى جاره العريب املمتد جغرافيًّا وبشريًّا جارًا قويًّا دميقراطيًّا واقتصاديًّا؛ ألنَّ ذلك ينافسه يف وقت كثر فيه املت
احلديقة اجلميلة الوحيدة اليت يلعب فيها الغرب كيفما شاء، ولصد هذه العجرفة جيب مواجهتها فكريًّا  فالعامل العريب أصبح

ال يبدأ حترر الشعوب إالَّ عندما َتستعمل لُغاهتا ومصطلحاهتا يف احلديث عن سيادهتا، وكيف تريد . مبصطلحات غري مصطلحاهتا
ا مقاومة ثقافية ال . أن حتكم ذاهتا بذاهتا  . بُدَّ منها من أجل مستقبل تشاركي يعرتف باالختالفإهنَّ

حيتاج العريب إىل . والدينية يف العامل العريب -والليربالية  -وقد سبق وقلت بسقوط النماذج اليت تسمت بالعلمانية  :الثامن
مية املتفشية يف العامل صحيح أن األ. مصطلحات جديدة تعطيه األمل يف احلياة ويف منط سياسي جديد أكثر تعددية وانفتاًحا

الشعب يساعد . العريب قد ال تساعد لكن التغيري اجلذري تصنعه النخب دائًما وتقوده وليس عامة الشعب يف بداية األمر
والنخبة اليت تقود الشعب تكون من . باخنراطه ال بتفكريه، وهذا ليس انتقاًصا من قدر الشعب، بل احرتاًما ملوقعه يف التغيري

وألنَّ مفاهيم . عرف آماله وتطلعاته، فرتمسها يف أفكار واضحة ُتسايِر اجملتمع وما هو عليه العامل اخلارجي من تقدمالشعب، ت
العلمنة والليربالية ال يقبلها الكثري من عامة الشعب العريب ولو قبلوا كثريًا من موادها اجلزئية؛ فإنَّه من حقهم أن تـَُولد هلم 
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فاألمان حق واالئتمان حق . ن هلا ليشعروا باألمان ويعطوا الثقة ملؤسساهتم وممثليهم السياسينيمصطلحات يقبلوهنا ويرتاحو 
 . حنتاج لدولة الثقة. وكل ذلك يولد الثقة يف الدولة ومؤسساهتا. واالئتمانية حق

ا ترى فوضى السلطة الدينية  إنَّ دولة االئتمان ال َترى الدين مشكلة بعينها يقوض سلطة الدولة احلديثة ومتاُسكها، :التاسع وِإمنَّ
إنَّ املشكلة األساسية اليت حتاول الدولة االئتمانية يف هذه الظرفية الزمانية بالضبط التعامل معها هي مشكلة العدالة . هي املشكلة
نسانية بشكل عام، فما ينقص الشعوب العربية هو احلرية يف االختيار واألمان االجتماعي واالقتصادي والكرامة اإل. االجتماعية

وهذه احلقوق تبنيها سياسات واقتصادات راشدة وغري فاسدة، وعالقات جوار وعالقات دولية مبنية على تبادل املصاحل واالحرتام 
 إنَّ الدولة االئتمانية تأمتن الشعوب اليت ائَتَمَنتها على حياهتا وكرامتها. وتضامن الشعوب وليس على اهليمنة والتفرقة واالزدراء

أساس الدولة . فاحلاكم أمني يف الدولة االئتمانية، واملؤسسات استئمانية يوثَق هبا واحملكوم ُمستأَمن. وهويتها وأرضها وثرواهتا
 . االئتمانية العدل االجتماعي الذي خيلقه أفراد متخلقون ومسئولون ومؤسسات حازمة تسهر على الصاحل العام

اإلسالمي جيعل منه مفهوًما متصاًل هبذه -به من معان  أخالقية ومسؤولة يف الرتاث العريب  مصطلح االئتمانية وما يزخر :العاشر
مفاهيم . اإلسالمي -اللغة واألرض والشعب، وليس هجيًنا أو دخياًل كمصطلح الِعلمانية الدخيل على اللغة والتاريخ العريب 

ية قبل اإلسالم تنم عن املسؤولية األخالقية، وما يتبعها من ثقة وأمان جتاه األمانة يف القرآن الكرمي، والسرية النبوية، ويف اللغة العرب
( Trust)ونقرتح . ولكل لغة أن ترتجم االئتمانية حسب ما تراه أنسب هلا. ال يكون األمان إال باألخالق. اإلنسان واجملتمع

 . كنسق للفكر االئتماين( Trusteeship)كمقابل باإلجنليزية، و

ليس كرسول  -عليه الصالة والسالم  -تنظر أدبيات الدولة االئتمانية اليت نقدمها هنا إىل رسول اإلسالم حممد  :الحادي عشر
فقط، كما يريده العلمانيون واإلسالميون كل حسب منظوره اخلاص، بل كنموذج عريب فريد ورائد يف القيادة السياسية جملتمع لـم 

تؤخذ هنا من باهِبا السياسي أساًسا؛ لُِتفِصح عن  -إذن  -فعبقرية حممد . تكن له قيادة راشدة سطعت لتصبح عاملية
فمحمد العريب لـم يـَُوحِّد فقط قبائل عربية متصارعة . اإلمكانيات الكربى اليت تفتحها قوته يف تدبري جمتمع قبلي وديين متعدد

يم والعبد واملرأة وغريه، بل أعطى كذلك مثااًل مهمًّا حول السلطة واملال، ومل يعِط للفقري من غىن الغين فحسب، وطالب حبق اليت
فكل دولة يف اجملتمع احلديث هلا آباؤها وُمنظُِّروها . ، املدينة املتعددة دينيًّا وثقافيًّا(صحيفة املدينة)جدًّا يف العقد االجتماعي بـ

يف اجملال العريب املتعدد َصنعها أو َيصَنِعها التاريخ، األوائل، وللدولة العربية احلق يف أن يكون هلا منوذج مركزي، مع مناذج قطرية 
إنَّ األمة اليت صنعها حممد باملدينة ليست دينية، بل َمدنية، ولو كانت دينية لفرض على اجلميع . ويف ذلك فليتنافس املتنافسون

عة السياسية اجلديدة أي الدولة باملفهوم الدخول يف اإلسالم واالحتكام لقانونه، وهو ما لـم يفعله، فاألمة عنده كانت تعين اجملمو 
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قد يقول بعض العلمانيني املتشددين . احلديث؛ لذلك دخل اليهود واملسيحيون والوثنيون يف عقدها، فكلهم شكلوا أمة متعاقدة
أمريكا، كانوا  عندما غادر األوروبيون األوائل إىل. ليس صحيًحا! إنَّ الدولة احلديثة ال تأخذ مناذج سياسية من الرتاث الديين

ولننظر إىل . اململكة الدينية فوق األرض، فغريوا من نظرهم نظرًا لتعدد الواقع الذي يعيشون فيه -يأملون أن يؤسسوا الدولة 
إسرائيل، أمل تنِب دولتها احلديثة والقوية ارتباطًا برتاثها الديين؟ ولننظر إىل الدول اإلسكندنافية وبريطانيا وكيف أن الدين كان 

زد على ذلك أن الفكرة هنا هي الرتكيز على اعتبار النموذج السياسي يف حياة حممد العريب  . اضرًا يف تكوهنا وشرعنتها التارخييةح
أما منوذجه الديين كرسول صاحب رسالة؛ فهو عاملي وليس عربيًّا فحسب، . كأساس يتم حتديثه حسب تطور الفكر اإلنساين

 .دم إغفال نقاط االلتقاء العميقة بني الديين والسياسيوالقول فيه ليس الغرض هنا، مع ع

ا تعرتف بالدين كمكون إنساين أساسي ال جيب  أمَّا اإلسالميون؛ فهم بدورهم ال جيب أن يفهموا أنَّ الدولة االئتمانية هلم؛ ألهنَّ
حياته اخلاصة، ولكنه يرفض سيطرة القانون قد يكون متديًنا جدًّا يف ( العلماين)فـ. ازدراؤه، أو التشديد يف تغييبه من حياة الناس

إنَّ الدولة االئتمانية حتتكم للشعب، والقوانني اليت ترتضيها . الديين يف الفضاء العام مثاًل؛ ألنَّ فهمه للدين خيتلف عن اإلسالميني
 -لكي تدخل اجملتمعات العربية  الشعوب بالتوافق هي قوانينها، باالنفتاح على واالعرتاف باحلقوق األساسية املعرتف هبا عامليًّا

. إىل مستوى احلداثة السياسية والثقافية، مع االحتفاظ خبصوصياهتا -وأقلياهتا الكردية واألمازيغية والدينية وغري الدينية األخرى 
جاهتم هبا؛ فهي فالدولة االئتمانية تلتزم بأخالق املواطنني كما ارتضوها، أخالق يتواضعون عليها حسب تغري الزمان واملكان وحا

ا وضعية، أمَّا األخالق الدينية أو الالَّ دينية املثالية؛ فهي مقياس يتم االحتكام إليه كلما اشتد ( أخالق تارخيية)إذن  متغرية ألهنَّ
ا النقاش يف اجملتمع حول قضية من القضايا، دون جعلها اهلدف الذي جيب أن هتدف إليه الدولة حبد ذاهتا؛ ألنَّ للدولة منطقه

املثالية تصبح ِملًكا ( األخالق الالَّ تارخيية)فـ. اخلاص يف السيادة ورؤية العامل وإن تكلمت بِاسم الدين أو استعملته أو استغلته
ا خارج  للجميع، أو لألغلبية التقليدية اليت تستمد منها هويتها ومرجعيتها الكربى، وهي أخالق ليس للدولة التدخل فيها؛ ألهنَّ

ا تصبح سلطتها وفوق  رجع-األخالق)قدرهتا، بل إهنَّ
َ
؛ ألنَّ مصدرها مرتبط باملاورائيات وتشرتك فيها اإلنسانية على اختالف (امل

كمرحلة مهمة من مراحل تغري منط تفكري الشعوب واالنتقال من ( أخالق النسيان)وكنت يف مقال سابق حتدثت عن . تأويالهتا
 .(1)تعدًدا فكر قدمي إىل آخر أكثر حداثة وانفتاًحا و 

احلياة واحلرية والعقل واملساواة : واالئتمان هنا ينصب على القيم الكربى اليت تصنع اإلنسان واحلضارة اإلنسانية :الثاني عشر
والعقل اإلنساين قادر على إعادة تفسري هذه القيم . والعدل والكرامة والعائلة واألرض، وغريها من القيم الصغرى املتولدة عنها

                                                           

 ، (م5 51غشت  52)هافينتون بوست عريب،  ،«أخالق النسيان من أجل عقد اجتماعي ائتماين يف الفضاء العريب العام»راجع مقالنا ( 3)
http://www.huffpostarabi.com/mohammed-hashas/-_1284_b_8058190.html 
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حسب الزمان واملكان والتطور العلمي والنفسي اإلنساين، ويلعب العامل الال متناهي والغري احملسوس دورًا مهمًّا يف إغناء  الكربى
فاإلنسان ُمؤمتن على اآلخر وعلى . هذه القيم بقيم أخرى جتلبها كالطمأنينة والكرامة اإلنسانية واحلب والتضامن مع اآلخر

هبذا خترج االئتمانية من عقالنيتها املفرطة يف التجربة إىل . فسه وعقله وعرضه وعائلته وأرضهالطبيعة مثلما هو مؤمتن على ن
وللشخصية العربية التارخيية رصيد  . عقالنية أكثر انفتاًحا على الروح اإلنسانية وما جيلب هلا السعادة الداخلية من قيم غري مادية

 . دياتهكبري من هذه القيم جيب حتديثها لتساير العصر وحت

اإلسالمي  -جديًدا؛ فإنَّ مقوماته موجودة يف الفكر العريب ( دولة الثقة)، أو (الدولة االئتمانية)إذا كان مفهوم  :الثالث عشر
إذا ما متَّ الرتكيز على العصر احلديث واملعاصر؛ فإنَّنا نرى أنَّ أغلب املدارس الفكرية والفلسفية السياسية اليت . القدمي واحلديث

أت يف العامل العريب خالل القرن املاضي حاولت أن تتبىن مفهوم العلمانية بدون إسقاط ُكلي للدين فأنتجت خطابات قريبة نش
ا لـم تسمه مبا نسميه، مستعملني يف ذلك مفهوم  الذي يعترب من أهم مفاهيم فلسفة ( االئتمانية)ممَّا نرمي إليه هنا، ولو أهنَّ

وإنَّنا نرى (. الدهرانية) املعروف طه عبد الرمحن، حيث ينقد فيه املدرسة العلمانية، أو ما يسميه بـ األخالق عند الفيسلوف املغريب
أنَّ دفاعه عن التحرر الفكري والفلسفي العريب وفلسفته األخالقية وترتيبه للعقل وفلسفة اإليثار واألمل اليت نراها منثورة يف 

كمنظور فلسفي للحياة لنستعمله هنا يف جمال الفكر السياسي العريب ( االئتمانية) مشروعه الفريد والضخم جيعلنا نقتبس مفهومه
وألنَّ مشروع طه عبد الرمحن االئتماين يركز على الفرد واإلنسان وصالح أخالقه أواًل قبل صالح اجملتمع، جاعاًل . الذي نرمي إليه

سية أنَّ اجملتمعات احلديثة، واجملتمعات العربية اليت تعيش بعًضا من السيا-الدين مرادفًا لألخالق؛ فإنَّنا نرى من الناحية الفكرية
مظاهر احلداثة، ومتأثرة هبا بدون تبنيها كلية يف نسق منتظم خاص هبا، وانطالقًا من التجاذبات الفكرية واأليديولوجية اليت تعرفها 

متيًنا كما يفعل طه عبد الرمحن عال  جدًّا عمَّا ميكن أن تفرضه الساحة السياسية العربية؛ فإنَّنا نرى أنَّ ربط الدين واألخالق ربطًا 
الدولة أو املؤسسات الدينية احلرة على عامة املواطنني املتعددي اآلراء والعقائد واللهجات واللغات والتوجهات يف اجملال العريب 

 . العام

أقرب للخروج من مأزق الدولة ( األخالق التارخيية)اله بـ فاحلرية يف العصر احلديث وتعدد املراجع األخالقية جيعل ما أمسيناه أع
، هي املرجع األعلى، جتنًبا ألدجلة الدين من جديد وجتنًبا للتنافر العميق بني التوجهات (األخالق املثالية الالَّ تارخيية)بدل جعل 

السياسي األخالقي احلديث مطلب -واألخالق يف الفكرإنَّنا نرى أنَّ ربط الدين . اهلوياتية الكربى يف العامل العريب املرتدي حاليًّا
ونظن أن قوة . اليت هلا أتباع مهمة يف الفضاء العريب العام( الفكرولوجيات)صعب التحقيق، وجتاَوزَتٌه كثري من التيارات و

ا هي األقدر على تصحيح تصبح أكرب فأكرب أمهية مع مرور الزمن يف العصر احلديث؛ أل( األخالق الالَّ تارخيية املثالية الكربى) هنَّ
 . اعوِجاجات اإلنسان الفرد واجلماعة والدولة كلما دعت الضرورة لذلك
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ا مصدر إهلام للمجتمع املدين الذي جيب أن يبقى يقظًا دائًما ملراقبة حسن سري احلكام ومؤسسات الدولة من أجل الصاحل  إهنَّ
أو ترمجته ملشروع سياسي نتائج عكسية ال تبين /ة قد تعطي حماولة تسيسية وإنَّ فكر طه األخالقي مثايل لدرج: مبعىن آخر. العام
، ولكن يف نفس الوقت فقوته يف مثاليته؛ ألنَّه يرفع سقف العمل األخالقي الذي حتتاجه اجملتمعات لبناء الثقة يف (دولة الثقة)

ال تـََقدم ِبدون . تمع يف قيم أفراده وجمموعاته البشريةفكل ازدهار ينبين على ثقة الفرد يف اجملتمع وثقة اجمل. أفرادها ومؤسساهتا
والعامل العريب حباجة لثورة أخالقية من منابعه وأصوله الثقافية وفكر طه . أخالق، مهما كانت أصول وتأويالت هذه األخالق

 . منبع كبري ال مرد له

ا من قبل العلمانيني املتشددين واإلسالميني املتشددين فإنَّنا ولكن ألنَّنا ال نريد لألخالق العامة وخاصة الدينية أّن يتم سوء تأويله
الذي جيمع مشل خمتلف األطياف املتصارعة يف الفضاء السياسي العام مهمٌّ جدًّا؛ ألنَّه حيمل رؤية ( الكتلة التارخيية)نرى أنَّ منوذج 

ولنا يف مشروع . سياسيًّا للمصلحة الوطنية أواًل  سياسية حضارية وعصرية تقبل التعدد واالختالف يف التوجهات الفكرية وجيمعها
حممد عابد اجلابري العريب خري سند من الناحية الفكرية السياسية، حبيث ينفتح على احلديث بدون قطيعة سافرة مع اهلوية 

ولنا يف املشرق . ونعترب مشروعه صاحب رؤية تارخيية وحضارية فريدة يف جيل املفكرين والفالسفة العرب املعاصرين. والرتاث
أمَّا من . فالسفة أغنوا هذا التوجه من منظورهم اخلاص، ونذكر للتمثيل ال للحصر املصري حسن حنفي والسوري طيب التيزيين

الليرباليني العرب، فنكران اجتهاداهتم وجرأهتم غري مقبول ولو أنَّ بعضهم ساند العلمانية والدكتاتوريات العربية -يسمون بالعلمانيني
وأمثلة الليرباليني التنويريني املعاصرين السوري صادق جالل العظم واملغريب عبد اهلل . غ فكره من مفهوم التنوير والتحريرفأفر 

 . كتلتنا التارخيية لبناء دول الثقة حتتاج لكل هؤالء الكبار وغريهم كثري. العروي

األخالق وحُمَدداهتا اجلُزئية لألفراد واجملموعات الدينية والالَّ  إىل أنَّ الدولة االئتمانية ترتك جمال -إذن  -خنلص  :الرابع عشر
دينية، وتُركز على األخالق العامة اليت تؤطر اجملتمع وخترجه من ظلم احلكام، وجور الفاسدين عموًما، حسب ما ترتضيه األغلبية 

ا يف األصل ليست مهمة الدولة تع. من الشعب ريف األخالق، بل حفظ األخالق كما يريدها فاألخالق هنا متواضع عليها؛ ألهنَّ
 .الشعب

ِإنَّ الدولة االئتمانية أخالقية يف أبعادها الكربى ونظرهتا للكون واإلنسان، عكس الدولة العلمانية اليت تركز على الفرد ومادياته، 
بية يف الدولة االئتمانية، لكنها األخالق جوهر الشخصية العر . لكنها يف نفس الوقت ترتك اجملال واسًعا لتحديد معاين األخالق

سياسية عربية خمتلفة، ومن أبرزها مشروع  -فاالئتمانية هبذا املعىن تنهل من مشاريع فلسفية . أخالق حركية، تارخيية ومنفتحة
امسًا  الفيلسوف حممد عابد اجلابري الذي رسم أهدافًا واضحة للخروج من أزمة العقل العريب وسياساته وأخالقه، دون أن يُعطي
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ملشروع دولته العربية الدميقراطية احلديثة؛ لذلك ارتأينا أن ندمج مدرستني خمتلفتني يف قالب مفهومي يطرحه فيلسوف األخالق 
وال حنتاج إلضافة؛ ألنَّ هذين الَعَلَمني  -طه عبد الرمحن من جهة، ويؤطره فيلسوف الفكر السياسي اجلابري من جهة أخرى 

سياسية رائدة قد تقف مع أو ضد  -فقط، وال يـَُلخصان ما تزخر به الساحة العربية من مشاريع فلسفية  الِفكرِيني مها مثاالن
أنَّ الفكر العريب القومي التجديدي، وفكر اليسار : ونضيف باطمئنان. هذين العلمني اللذين اخرتنامها للتمثيل لِـما نَرمي إليه هنا

ثالن قطبني آخرين للتمثيل لبعض مقومات الدولة االئتمانية التعددية اليت ندعو اإلسالمي، أو ما بقي منه يف املكتبات قد مي
 . (2)إليها، أو اليت نود على األقل التفاكر حوهلا يف هذا املقال التمهيدي 

خالق حتتاج الدولة ألخالق قوية تشد الفرد واجملتمع حوهلا، وخاصة يف زمن االضطرابات واالنقسامات واحلروب، وحتتاج هذه األ
لـَمسلك سياسي واضح يسري هبا إىل األمام، ونرى أنَّ هذا السبيل الذي قد جيمع خمتلف األطياف يف عقد اجتماعي هو سبيل 

وما مكان . اليت جتعل التعددية والعدالة االجتماعية واملصلحة العامة مبادئها العملية األساسية(دولة الثقة)، أو (الدولة االئتمانية)
الليرباليني مسامهة مهمة يف الفكر العريب  -لليرباليني يف دولة الثقة هذه؟ دولة الثقة متعددة يف فكرها وللعلمانيني ا -العلمانيني 

ما يالمون ! املعاصر وخاصة يف بعض منطلقاهتم اليت تدعوا للقطيعة مع الرتاث، وكأنَّ اجملتمعات احلديثة قطعت مع تراثها قطًعا
أهنم إمَّا أسقطوا املفاهيم األوروبية على التاريخ العريب تقليًدا منهم، أو استعصى على فكرهم هو  -وليس كلهم طبًعا  -عنه 

 . استخراج احلديث من ذخائر الرتاث ضعًفا منهم

، (داعش)قد يسقط العامل العريب يف مشروع تقسيم جديد، خاصة بعد تعقد التدخالت يف سوريا وتشكل  :الخامس عشر
ل استقالل ذايت قد ميهد لقيام كردستان الكربى يف املنطقة، وهو ما ال نتمناه؛ ألنَّ ذلك يعقد وضع املنطقة وحترك األكراد من أج

ا ِإرث (سايكس بيكو)ليس سهاًل أن يتم نسيان حدود اتفاقية . أكثر ويدخلها يف نزعات مستقبلية ال تنتهي ، رغم أهنَّ
ذ قرن من الزمن هوية قائمة يف ذاكرة العرب، وِإعادة خدش هذه لقد أصبحت القوميات اليت تشكلت بعدها من. استعماري

، والتقسيم (ضد االستعمار اجلديد)الذاكرة اجلماعية احلديثة وإعادة تقسيمها سيدخل املنطقة من جديد يف خطابات وحركات 
لن يأمن . من الزمن من جديد اجلديد حَتِبس التقدم يف الفكر السياسي العريب، ويف باقي األصعدة، ويرجعه إىل الوراء قدًحا

اجلريان ألي تشكل سياسي جديد يف املنطقة يف تلك احلالة وستتشعب التحالفات ويغيب األمن واألمان، ويستحيل تكوين 
ومن أجل تقوية ما تبقى قائًما من صف داخلي من أجل مستقبل أحسن ال بُدَّ من العمل مع خمتلف . الدولة السيادية احلديثة

تعارضة يف العامل العريب حاليا، كل قطر داخل حيزه اجلغرايف أواًل، ويف تعاون مع اجلريان ما أمكن، فليس الزمن زمن األطياف امل

                                                           

 .راجع مالحظاتنا يف الصفحة التقدميية أعاله( 1)
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فالدمقرطة . العمل القطري الواحد، ودليل ذلك أنَّ عدًدا من الدول العربية كانت تستهدف وما تزال الواحدة بعد األخرى
. (5)أساس السيادة االئتمانية، وبدوهنا تضيع األمانة والسيادة الوطنية وهويتها وثرواهتا  الداخلية وتأمني املستأمنني على حقوقهم

رغبة العرب يف التحرر والتغيري وحدها ال . حديثة -ائتمانية  -إنَّ املسري ما يزال طوياًل وصعًبا إلقامة دولة عربية : والواقع يقول
 . افتة؛ ليس هناك بديل غري املسري بالتغيري ومؤازرة الشعوبتكفي يف زمن اهليمنات اإلقليمية والدولية املته

                                                           

فرغم تعدد العلمانيات يف الغرب . اإلسالمي هباتعيش أوروبا الفكرية نقاًشا عميًقا حول مكان األقليات يف الدولة املتعددة الثقافات وخاصة مع احلضور (  )
ا لـم يكن فكرها التأسيسي متعدًدا مبا يكفي؛ لذلك فهو يقوم منذ الستني سنة املاضية مبراجعات مهمة من أجل ِإعطاء  غري »مزيد من املكان للدين عموما إالَّ أهنَّ

؛ ألنَّه يقوم بدوره األخالقي جتاه الفرد واجملتمع وعامة «ديًنا ائتمانيًّا»، الدين الذي قد نسميه الليربالية-والختيارات األفراد يف اجملتمعات العلمانية« السياسي
فإذا كان هذا حال الفكر املستنري . اإلنسانية خارج حيزه اجلغرايف وال خيص خبدمته األخالقية املتدينني به فقط، بل ينفتح على اآلخر بشكل عميق وعلمي

فهذا يعين ممَّا يعنيه أنَّ احلداثة لـم تكتمل بعد كما صرح بذلك  -حلضور القوي للفكر املركزي الرافض خاصة للتصور اإلسالمي رغم ا -بالغرب عموًما 
« احلداثة املستمر»الفيلسوف األملاين املعروف يورغن هابرمس؛ لذلك ندرج مشروع الدولة االئتمانية يف ما أمسيناه يف أطروحتنا لنيل الدكتوراه بـ 

[Perpetualmodernity .]إليه يف  ال بُدَّ من حتديث احلداثة، ولكي ال يبقى العامل العريب تابًعا دائًما لِـما جيري يف فكر وواقع أوروبا؛ فإنَّنا هدفنا ممَّا هدفنا
 -أن نقدم مفهوًما يستوعب مشاكل العلمانية وحياول جتاوزها، والتجاوز ال يتم إالَّ من خالل الفكر واللغة بداية؛ لذلك فإنتاج « الدولة االئتمانية»تقدمينا ملفهوم 
ا لنا، وذلك كان مذهبنا وحماولتنا -أو اقرتاض  ا ويؤثرَا يف للمزيد حول كيف ميكن للعامل العريب واألورويب أن يلتقي. مصطلح يفهم السياق التارخيي هنا مهم جدًّ

  / ص)، (م2 51مارس   5)، مركز مناء للبحوث والدراسات، (25)، أوراق «من الفهم إىل املفهوم: اإلسالم األورويب»بعضهما إجيابًا، نقرتح مراجعة مقالنا 
-  2.) 


