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العالقة بين استراتيجية المشتركات القيمية

واستراتيجية دار اإلسالم لتحقيق السالم العالمي
هنية ال�صبحية

تعددت امل�شكالت والق�ضايا التي تعاين منها الب�شرية فمنها :تف�شي النزاعات الدولية من خالل احلروب الداخلية والإقليمية التي جتتاح العامل ،وتهديد البيئة الطبيعية بالتلوث
والت�صحر ،وارتفاع درجات احلرارة ،واالنحراف يف ت�سخري العلم واملعرفة؛ ف�أ�صبحا ي�سخران لت�صنيع و�سائل الدمار ال�شامل ،والتدهور املفرط للقيم الروحية والإن�سانية التي من بينها
االعتداءات على حقوق الإن�سان الفردية واجلماعية .وبالنظر �إىل �أزمات الواقع العربي والعاملي ،والتي ميكن بلورتها يف هذا الت�سا�ؤل؛ لأجل حتقيق �سالم عاملي ،فهل ميكن للن�سق القيمي
القر�آين ودار الإ�سالم جتاوز كل العوائق والتحديات التي تواجه احل�ضارة املعا�صرة؟ ،كل ذلك تطرحه ا�سرتاتيجية امل�شرتكات القيمية وا�سرتاتيجية دار الإ�سالم .هذا ما ناق�شه الباحث
واملفكر املغربي حممد النا�صري يف  -مقاله املن�شور مبجلة (التفاهم)« -ا�سرتاتيجية امل�شرتكات القيمية وا�سرتاتيجية دار الإ�سالم».

يو�ضح املفكر املغربي ب���أن ال�سياق املفاهيمي للم�شرتكات
ال��ق��ي��م��ي��ة ي��ع��ن��ي :جم��م��وع��ة ال��ق��ي��م الأ���س��ا���س��ي��ة ال��ت��ي ميكن
���وح���د ب�ي�ن ال��ن��ا���س م���ن خم��ت��ل��ف اخل��ل��ف��ي��ات ال��ث��ق��اف��ي��ة
�أن ت ّ
وال�����س��ي��ا���س��ي��ة وال��دي��ن��ي��ة وال��ف��ل�����س��ف��ي��ة .ف��ث��م��ة جم��م��وع��ة قيم
�إن�سانية م�شرتكة بني كل الف�ضاءات الثقافية والدينية يف
العامل ،ينبغي ا�ستثمارها والرتكيز عليها؛ لتكري�س وحدة
الإن�سانية ووحدة اجلوهر الإن�ساين .ويرى النا�صري ب�أنه
ينظر �إىل القيم ب�أنها م�شرتكة حينما تكون القيمة نف�سها
عند اجلميع �أو معظم ال��ن��ا���س �أي �أن��ه��ا حتتمل احتمالني
هما :القيم امل�شرتكة هي القيم التي تكون لعدد كبري من
الب�شر يف ح��االت و�أم��اك��ن خمتلفة لها املعنى نف�سه تقريبا
م���ن ح��ي��ث ال��ت��ق��دي��ر وال��رف��ع��ة واالح���ت��رام وي���ب���دو ذل���ك يف
�أقوالهم و�سلوكهم .بينما االحتمال الثاين فيتمثل حينما
تكون القيمة م�شرتكة عند جميع النا�س الذين ميتلكون
االعتقاد �أو امل�سوغ الكايف ب�أنه ي�ستحق هذه القيمة.
كما ي�ؤكد �أن قيم امل�ساواة والعدل واحلرية والتعاون ورف�ض
الظلم والعنف وغريها من القيم جزء ال يتجز�أ من �إن�سانية
ك��ل �إن�����س��ان ،ول��ذل��ك جن��د اجل��وه��ر الإن�����س��اين حا�ضرا يف كل
التقاليد الثقافية والدينية لل�شعوب عرب التاريخ الطويل
للإن�سانية .كما ي�شري املفكر املغربي ب���أن القيم امل�شرتكة
�أو الإن�سانية ال تعني �أن امل�شرتكات ال بد �أن تكون �شاملة
جلميع النا�س يف كل ظروفها و�أحوالها و�إمن��ا ت�ؤكد ب�أنها
م�شرتكات �أو عموميات ك��ث�يرة فيما بيننا ومي��ك��ن البناء
عليها لتجاوز الأزمات العاملية الكربى و�صناعة حياة �أف�ضل
للأجيال القادمة.
وع���ل���ى ����ض���وء ذل����ك ي���ح���دد امل��ف��ك��ر امل���غ���رب���ي ث�ل�اث���ة م��ع��امل
ال�سرتاتيجية امل�شرتكات القيمية ،يتمثل امل َ ْعلَم الأول يف:
االلتزام بثقافة امل�ساملة واحرتام احلياة والتي تعني االلتزام
بحل اخلالفات بطرق �سليمة ت�ضمن العدل لكل الأطراف
وال�سعي لتن�شئة الأج��ي��ال على روح امل�ساملة ت�ضمن للآخر
االحرتام ،كما ت�سعى ملنع تعذيب الإن�سان ب�أي �صورة �سواء
كانت نف�سية �أو ج�سمانية مما يتطلب منا االلتزام باحرتام
احلياة واالهتمام بها� .أما امل َ ْعلَم الثاين فيتمثل يف :االلتزام
بثقافة الت�ضامن وال��ن��ظ��ام االق��ت�����ص��ادي ال��ع��ادل وامل�����س��اواة،

ويقوم هذا االلتزام على اعتبار امللكية اخلا�صة حقا ي�ستلزم
�أداء واج��ب��ات جت���اه الآخ���ري���ن بحيث �إن���ه ي��راع��ي حاجيات
املجتمع رغم وجود م�صالح ذاتية ،كما ي�سعى لرتبية الن�شء
على قيم الرحمة وال��ر�أف��ة والعناية بال�ضعفاء والفقراء،
ب��ل ينبغي جت���اوز ن��ط��اق ال��ت��ك��اف��ل �إىل م�ستوى �إع����ادة بناء
م�ؤ�س�سات االقت�صاد العاملي مبا يحد من اال�ستهالك الربحي
املفرط بحيث ينقل ال�سلطة االقت�صادية من التناف�س على
ال�سيطرة �إىل خدمة الإن�سانية؛ لتحقيق العدالة بني الأمم.
كما يقت�ضي الأم���ر اح�ت�رام قيمة امل�����س��اواة بحيث ت�ضمن
ل�ل�أج��ي��ال ال��ق��ادم��ة ووج��وده��ا ي�شكل �أ�سا�سا ال�سرتاتيجية
ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة .و�أخ��ي��را املَ�� ْع��ل��م الأخ��ي�ر فيتمثل يف:
االلتزام بثقافة الت�سامح واالح�ترام املتبادل وبال�صدق يف
احلياة ،فينا�شد هذا امل َ ْعلم برتك �أ�صحاب الديانات حتقري
ال��ع��ق��ائ��د امل��خ��ال��ف��ة وت�����ش��وي��ه م��ق��ا���ص��ده��ا واخ���ت�ل�اق احل��ق��د
والتع�صب جتاهها ،كما يطالب ال�سيا�سيني والإعالميني
والكتاب �أن يتجنبوا �أ�شكال التحريف والت�ضليل واالحتيال
فيما يقولون ويكتبون ،وعليهم �أن يقوموا برتبية الن�شء
على ال�����ص��دق يف ال��ق��ول وال��ف��ع��ل وال��ف��ك��ر؛ فالت�سامح قيمة
ال ميكن اال�ستغناء عنها لإقامة العالقات ال�سليمة ،وعند
حتولها �إىل احرتام متبادل ت�صبح نوعية العالقات �إيجابية
ومن خاللها ميكن �إقامة جمتمع تعددي.
وي����رى ال��ن��ا���ص��ري �أن����ه لإك�����س��اب ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة امل�����ش�ترك��ات
القيمية فعالية ،ف�إنه الب��د من اتباع نهج ثالثي من �أجل
ت���أ���س��ي�����س ب��ع��د �أخ�ل�اق���ي لإدارة ����ش����ؤون جم��ت��م��ع��ن��ا ال��ع��امل��ي.
في�شري النهج الأول �إىل �إع�لان وت�شجيع االل��ت��زام بالقيم
الأ���س��ا���س��ي��ة امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ن��وع��ي��ة احل���ي���اة وال���ع�ل�اق���ات وت��ع��زي��ز
الإح�سا�س بامل�س�ؤولية امل�شرتكة� .أم��ا النهج الثاين في�شري
�إىل التعبري عن ه��ذه القيم من خ�لال الأ�س�س الأخالقية
ملجتمع مدين عاملي تقوم على احلقوق وامل�س�ؤوليات املحددة
ال��ت��ي ت�����ش��ارك فيها ك��ل ال��ق��وى ال��ف��اع��ل��ة ال��ع��ام��ة واخل��ا���ص��ة
واجلماعية وال��ف��ردي��ة .والنهج الأخ�ير ينتهج �إىل جت�سيد
هذه الأخالقيات يف النظام املتطور للمعايري الدولية ،حيث
ي�سعى املجتمع ال��دويل لبلورة مفهوم القيم امل�شرتكة من
خالل العديد من املبادرات وامل�ؤمترات الدولية.

كما ي�شري املفكر املغربي �أن دار الإ���س�لام تعي�ش يف حميط
دويل تتعاي�ش فيه مع دول �أخرى وبذلك حتكمها عالقات
فيما بينها بحيث تت�أثر وت�ؤثر عليها ،وبهذا ف�إن ال�شريعة
الإ�سالمية ج��اءت بالعديد من القيم التي يجب على دار
الإ�سالم �أن تلتزم بها .وعليه ف�إن ال�سالم الإ�سالمي تربطه
تلك العالقات التي حتكمها قيم العدل وامل�ساواة واحلرية
وه��ذه القيم ت�أتي من قيمة ك�برى تدعى الوحدانية التي
تتبنى جميع القيم الأخالقية الأخرى ،فعالقة دار الإ�سالم
ور�ؤية القر�آن للعامل تنبع من �أ�صل عقائدي وهو التوحيد
الذي يعترب جوهر الإ�سالم والقا�سم امل�شرتك بني خمتلف
الأدي�����ان .وع��ل��ي��ه ي�شري ال��ن��ا���ص��ري �إىل �أن ال��ف��ه��م ال�سلمي
والتعاريف لطبيعة عالقات امل�سلمني ببقية الأمم تبنى على
�ست ثوابت قيمية تدعو �إىل التعاي�ش ال�سلمي والتوا�صل
الفعلي وال��ت��ع��اون العملي ،فهذه القيم تو�ضح عالقة دار
الإ���س�لام بغريها م��ن الأمم واحل�����ض��ارات ،وه���ي :امل�����س��اواة،
والكرامة ،والرحمة ،والعدالة ،والتعارف ،واخلري العام.
و�أخ���ي��را ي����رى ����ض���رورة ت��ع��زي��ز ال���وع���ي ب��ث��ق��اف��ة ال�����س�لام
لتحقيق ال�سالم والأم���ن وال��ع��دال��ة وال��ت��ع��اون الإن�ساين،
و�أن���ه ال غنى ع��ن تعزيز ذل��ك م��ن منطلق ال��ت���أك��ي��د على
امل�����ش�ترك��ات القيمية ال��ت��ي جت��م��ع ب�ين م��ك��ون��ات املجتمع
الإن�����س��اين على اخ��ت�لاف الأدي����ان وال��ث��ق��اف��ات ،باعتبارها
ا�سرتاتيجية كفيلة ب���أن توحد بني النا�س ،و�أن تدفعهم
نحو التفكري يف حلول جماعية لتجاوز �أزم���ات واقعهم
يف احل��ا���ض��ر وامل�����س��ت��ق��ب��ل .ول��دي��ن��ن��ا وحل�����ض��ارت��ن��ا و�أم��ت��ن��ا
�أدوار كربى يف هذه املجاالت التي ت�ؤهلنا لها منظومتنا
الأخ�لاق��ي��ة و�أع��راق��ن��ا احل�ضارية ال��ت��ي يت�ضمنها ديننا.
وما على امل�سلمني �سوى ال�شراكة مع العامل والإ�سهام يف
تفعيل ا�سرتاتيجية امل�شرتكات القيمية ،فالأ�صل �أن كل
ما هو �إن�ساين فهو �إ�سالمي ،والرحابة كل الرحابة �إمنا
ت�أتي من ال�شراكة مع خمتلف مكونات املجتمع الإن�ساين
حول تلك القيم والإ�سهام يف �صياغتها وتفعيلها ،وهو ما
ينقذ دار الإ�سالم من الت�شدد غري امل�س َّوغ ،والتنازل غري
املقبول يف الوقت نف�سه.
heenosaid@gmail.com

