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الأن�ساق القيمية العاملية احلاكمة للعامل املعا�صر
وليد العربي

يف مقاله «امل�س�ألة القيمية وامل�ستقبل؛ الدين واملعرفة والأيديولوجيا وامل�س�ؤوليات امل�شرتكة» واملن�شور مبجلة التفاهمُ ،ي�شري الكاتب علي حممد املكاوي �إىل
ق�ضية ُمهمة عن طريقة عي�ش الإن�سان يف هذه احلياة وفق قيم معينة يط ّبقها �أو ي�سعى للو�صول �إليها ،كما تعترب القيم نوعاً من �أنواع املحددات �أو الغايات،
ويعد الو�صول �إليها نوعاً من �أنواع النجاح ،فالقيم هي جملة املقا�صد التي ي�سعى القوم �إىل �إحقاقها متى ما كان فيها �صالحهم� ،أو �إىل �إزهاقها متى ما كان
ال �أو �آج ً
فيها ف�سادهم عاج ً
ال .وهي القواعد التي تقوم عليه احلياة الإن�سانية.
ويعتق ُد الكاتب �أن القيم ماهي �إال جمموعة مفاهيم وت�صورات
حت ��دد م��ن خ�لال�ه��ا ط�ب�ي�ع��ة الأ� �س �ل��وب ال���ش�خ���ص��ي امل�ق�ب��ول وغ�ير
امل �ق �ب��ول ،وه ��ذا ب�ح��د ذات ��ه ن�ت��ج م��ن خ�لال��ه ت�ب��اي��ن يف املجتمعات
والأفراد.
و�إن ظهور م�صطلح العوملة قد بات �أم ًرا مقل ًقا للغاية ملا لها دور
يف �إعاقة القيم واملفاهيم الإن�سانية والتي ظهرت م�ؤخرا يف جميع
دول ال�ع��امل ،وه��ي غالبا م��ا ت��أت��ي م��ن ال��دول امل�سيطرة ،وتهيمن
على جميع الثقافات الوطنية ،لكن الأمر املقلق والذي البد من
�أخ ��ذه بعني االع�ت�ب��ار ،ه��و �أن القيم االجتماعية الب��د �أن ت�صمد
وتواجه جميع التغريات التي قد ت�سهم يف انحرافها �أو تغيريها
مبا يواكب الع�صر احل��ايل ،ومن منطلق الدين الإ�سالمي الذي
يفر�ض وجود القيم الأخالقية والإن�سانية فال بد من مراعاتها
والتم�سك ال �ت��ام ب�ه��ا م��ع امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى ال�ه��وي��ة واخل�صو�صية،
ودع��م الإح�سا�س بامل�س�ؤولية بني جميع الب�شر يف �إع�م��ار الأر���ض
مبا ير�ضي اهلل عز وج��ل ،وهناك مفاهيم �أ�سا�سية مرتبطة جدا
بالقيم وامل�ستقبل مثل الأن�ساق القيمية ،وامل�س�ؤولية امل�شرتكة،
والأيديولوجيا واملعرفة والدين ،وقد ظهر الآن م�صطلح يدعى
بالعلمانية قد ي�شكل خطرا على كافة املجتمعات الإ�سالمية ما مل
تتغلب عليها مبا فيها املذاهب الإ�سالمية ،وه��ذا ب��دوره مرتبط
ارتباطا وثيقا جدا بامل�ستقبل.
وم��ع ب��داي��ة ال��رب��ع ال�ث��اين م��ن ال�ق��رن الع�شرين ت��زاي��د االهتمام
بدرا�سة القيم االجتماعية طبقا لوليام توما�س ومنذ عام 1918م،
�أ�صبحت القيم م��ن �ضمن حم ��ددات ال�سلوك الإن���س��اين ،وهناك
اجتاهات و�سلوكيات مرتبطة بالقيم قد تكون اجتاهات �سلوكية.
هناك ثمانية اجتاهات ت�صف القيم ب�أنها جمموعة من الت�صورات
واملفاهيم الدينامية ،قد تكون �صريحة �أو �ضمنية ت�سهم يف تباين
ال�ف��رد واملجتمع ،وه��ذا يكمن يف الأ�ساليب والأمن ��اط ال�سلوكية
واملعتقدات التي يظهر بها الأفراد واملجتمعات.
امل�ستقبل وعلم امل�ستقبل :امل��راح��ل التي مي��ر فيها امل�ستقبل هي
مت�سل�سلة ومنها التفكري اخليايل ،ثم الغيبي ،فالديني ،فالفل�سفي
ثم التفكري العلمي كمرحلة �أخرية ،ولكل مرحلة طابعها اخلا�ص
و�إنتاجها امل ُ�ع�ين ،وكلمة م�ستقبل لها م�ع��انٍ باختالف �شخ�صية
الإن�سان ،فالإن�سان ال�ضعيف تعني له امل�ستحيل ،واجلبان تعني
له املجهول ،واملفكرون تعني لهم املثال ،هذا االختالف قد ينتج
عنه غمو�ض يف�سر ب�سببه الهزائم ،لأن امل�ستقبل ال ي�أتي ل�شخ�ص

�أو جمتمع ما مل ي�سعيا معاً له ،واال�ستك�شاف والتطلع يف املا�ضي
مرتبط بال�س�ؤال عن املا�ضي واحلا�ضر معا ويكون الهدف عنه �أمرا
م�ستقبليا متعلقا بالأحداث التي جرت يف املا�ضي والتي �ستحدث
وم��ا نحن مقدمون عليه .وم��ن هنا ك��ان «علم امل�ستقبل» يتناول
الأح��داث التي مل تقع بعد ،وعند حدوثها ي�صبح حا�ضرا .وعلم
امل�ستقبل ي�ستهدف درا�سة االجتاهات طويلة الأجل يف املجتمع من
�أجل تطوير وتنويع الأحداث اجلديدة وطريقة التعامل معها.
العلمانية هي عبارة عن جمموعة من املُعتقدات التي ُت�شري �إىل
�أنه ال يجوز �أن ي�شارك الدين يف املجاالت ال�سيا�سية واالجتماعية
للدول ،وتعرف العلمانية ب�أنها النظام الفل�سفي االجتماعي �أو
ال�سيا�سي ال��ذي يرف�ض كافة الأ�شكال الدينية ،وم��ن هنا يقا�س
مدى تدهور الدين بامل�شاركة يف املمار�سات الدينية �أو ح�ضورها،
والتم�سك باملعتقدات الدينية ال�صحيحة ،ودعم امل�ؤ�س�سات باملال
والع�ضوية.
واالح �ت�رام ك��الأع�ي��اد خ�ير م�ث��ال على ذل��ك ،وبع�ض امل�ع��اي�ير ف��إن
املجتمعات احلديثة مرت بعملية حتول علماين يف القرن الع�شرين،
�إ�شارة �إىل �أن العلمانية مرتبطة بن�ش�أة املجتمع ال�صناعي وحتديث
الثقافة ،و�أدى حت�ضر املجتمع �إىل خلق �سمات فردية ال معيارية،
وت�آكل احلياة الأ�سرية ،وجعل امل�ؤ�س�سات الدينية �أقل �ش�أنا .ومن
منظور �آخ ��ر ،ف ��إن ظ�ه��ور التكنولوجيا ب�شتى �أن��واع�ه��ا �ساهم يف
متكني النا�س من ال�سيطرة على بيئتهم بدرجة جتعل الإله كامل
القدرة ،وهذا �أقل خطورة �أو �أقل �إقناعا ،لذا ت�ستخدم العلمانية
كمقيا�س ومعيار ملا يق�صده ماك�س فيرب نحو الت�شييد واملجتمع.
ظهور نقاد النظرية العلمانية يف �أنها مبالغة يف التم�سك بالدين
يف املجتمعات التقليدية ،وتقلل من �أهمية احلركات الدينية يف
املجتمعات ووج��ود جمتمعات �صناعية مثل بريطانيا والواليات
املتحدة هذا بالإ�ضافة �إىل �أن هذه املجتمعات قد �أخفقت يف دور
الدين كما هو احلال مع �إيرلندا وبولندا.
الأن �� �س��اق القيمية ال�ع��امل�ي��ة احل��اك�م��ة ل�ل�ع��امل امل�ع��ا��ص��ر :ي���س��ود يف
ال�ع��امل �أن���س��اق قيمية خمتلفة كبع�ض ال��دي��ان��ات ال�سماوية مثل
الإ� �س�ل�ام وامل���س�ي�ح�ي��ة ،وب�ع���ض�ه��ا ت��رج��ع ج ��ذوره ��ا �إىل ال��دي��ان��ات
واملذاهب الأخ��رى ،كالبوذية والهندو�سية ،والبع�ض الآخ��ر لي�س
م�صدره الأدي��ان ال�سماوية وال الو�ضعية و�إمن��ا هي م�ستندة �إىل
مذاهب فكرية كالإن�سانية اجلديدة ،ومن هنا فالأن�ساق القيمية
ت��رج��ع �إىل امل���ص��ادر الأ�سا�سية وم�ن�ه��ا :امل �� �ص��درالأول :املتمثل يف

الديانات ال�سماوية والتنوع الذي ي�سود بينهما كالديانة امل�سيحية
والإ� �س�لام �ي��ة ،وحت ��وي ال��دي��ان��ات ر��س��ال��ة واح� ��دة ،وه ��ي �أن الإل ��ه
ال��واح��د احل��ق وه��ي احلقيقة بحد ذاتها يف العامل وم��ن هنا كان
م�صدر خالف بني الديانتني ،فمن املعروف �أ ّن الإ�سالم هو الدين
الذي مكن الإن�سان من عمارة الأر�ض م�ستمدا من �شرع اهلل ،ولكن
ال�س�ؤال ي�أتي هنا :كيف يكون الإن�سان امل�سلم علمان ًيا دون التخلي
عن قيمه ومبادئه الإ�سالمية؟ يكمن يف �أخذ امل�ستجدات والأمور
النافعة مب��ا ير�ضي ال��دي��ن دون التخلي ع��ن �أرك��ان��ه الأ�سا�سية،
وامل���ص��در ال�ث��اين ال ��ذي يخت�ص ب��ال��دي��ان��ة الهندو�سية وال�ب��وذي��ة
والتي ت�ؤكد �أن القيم ت�ستند �إىل التغيري .وهناك م�صدر ثالث
مرتبط باملذاهب العلمانية ترجع �أ�صولها �إىل ال��روم��ان و�شرق
�آ�سيا ،ومنذ زمن تدخلت الأطراف الأمريكية لتن�سج طابعا ثقافيا
يف هذه الديانات مما �شكل �أم ًرا مقل ًقا لهذه الديانات.
القيم وامل�س�ؤوليات امل�شرتكة والتنظيمات الدولية :ارتباط القيم
بالدين �أم��ر مهم ي�ترت��ب عليه م�صطلح «امل�س�ؤولية امل�شرتكة»
ومن هنا ات�ضح �أم��ر امل�ساواة يف القانون ال��دويل نتيجة التفاهم
بني اجلن�س الب�شري ،وقد ت�صدرت بع�ض الدول معرفة امل�س�ؤولية
امل�شرتكة كال�صني مث ً
ال تدعو بع�ض الدول �إىل �ضرورة امل�شاركة
والعمل يف الق�ضايا البيئية حتى ميكن حل امل�شكالت والتغلب على
جميع التحديات الع�صرية ،وقد اجتاح العامل موجة من العوملة
االقت�صادية مما �ساعد على ظهور القرية الكونية كم�صطلح �آخر
للعوملة جعلت جميع ب�ل��دان ال�ع��امل وك��أن�ه��ا قرية �شاملة جلميع
املفاهيم التي �ساعدت على حل جميع امل�شاكل والتغريات الكونية،
والعوملة ماهي �إال م�س�ؤولية م�شرتكة ميكن من خاللها تعزيز
التعاون ال��دويل ،وال�ت��زام الأح ��زاب بامل�س�ؤولية امل�شرتكة والأخ��ذ
بعني االعتبار جميع الربوتوكوالت الدولية.
الدين وامل�س�ؤولية امل�شرتكة مالمح امل�ستقبل :البد من التم�سك
بالدين لكونه م�ب��د�أ وقيمة �إمي��ان�ي��ة ينبغي الأخ ��ذ بها ،ل��ذا ف��إن
العامل الإ�سالمي مير مبراحل من التطور والتجارب ،مع مراعاة
وب��ذل جهد يف معرفة الأ��ص��ول والأول��وي��ات لهذا الدين ،مقارنة
ب��ال��دي��ن امل�سيحي ال��ذي يتجدد نتيجة العلمانية الغربية التي
تهيمن عليه وتفر�ض �آراءه ��ا على ه��ذا الدين مما يعزز اجلانب
الإعالين لكي تكون احلا�ضنة للعلمانية ،باملقابل ف�إن املجتمعات
الأجنبية بحد ذاتها تدعو غريها �إىل التم�سك بالدين والقيم
الدينية يف مواجهة التغريات والعلمانية.
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