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األخالق في وثيقة دينية عالمية مشتركة
أسماء القطيبية
قرها د�ساتريها
َ�س َعت الأديان -عرب التاريخ الطويل للب�شرية� -إىل ت�أ�صيل قيم املح َّبة وال�سالم بني ُمنت�سبيهاُ ،م�شددة على �أهمية التحلي بالأخالق الفا�ضلة التي ُت ُّ
على امل�ستوى الفردي واجلماعي ،ومع تقارب الثقافات وتداخلها ،وتعدُّ د امل�شكالت االجتماعية وال�سيا�سية ُت�شكِّل ما ُيعرف بالربملان العاملي للديانات ،والذي �أ�صدر يف
مئويته عام  1993بيانا �أو وثيقة �أطلق عليها ا�سم «نحو �أخالق عاملية» ،كتب عنها هانز كينج يف مقاله «نحو �أخالق عاملية� ..إعالن عاملي �صادر عام - »1993واملن�شور
مبجلة «التفاهم» -وتعد هذه الوثيقة ح�صيلة ت�شاور دامت �سنتني بني علماء ورجال دين من عدة جتمعات دينية؛ بهدف و�ضع �أ�س�س وقواعد عاملية للأخالق والعي�ش
امل�شرتك ،ويعدُّ هذا البيان دقا لناقو�س اخلطر الذي بات يهدد كوكب الأر�ض وخملوقاته من جراء الأفعال اللأخالقية للب�شر مثل احلروب ،والتعدي على البيئة
بتلويثها و�إبادة كائناتها.

�إ َّن فكرة �إ�صدار بيان �أخالق عاملية جتعلنا نت�ساءل عن
عالقة الأدي��ان بالأخالق؟ فهل الأدي��ان مبثابة حار�س
ل�ل�أخ�لاق امل�ف�ط��ور عليها الب�شر ،ي�ضع لها القواعد
والأ� �س ����س ال �ت��ي ال ت�ت�غ�ير ب�ت�غ�ير ال ��زم ��ان وامل �ك ��ان؟ �أم
كما جاء يف البيان� -إن وظيفة الأديان لي�ست �إحداثالتغيري ال�سيا�سي واالجتماعي ،و�إمن��ا تغيري توجهات
وفكر الفرد نف�سه لي�صبح ذا خلق فا�ضل؟ وهل الأخالق
هي الأ�صل ال��ذي ي�أتي الدين معززا له؟ �أم �أن الدين
ه��و الأ� �ص��ل ال ��ذي ي�غ��ر���س الأخ �ل�اق النبيلة يف نفو�س
�أتباعه ب�شعائره وتوجيهاته؟ وهذا الأمر ي ُقودنا بدوره
�إىل التفكر يف ثنائية امل�صالح والأخالق التي كثريا ما
تتنافر يف القرارات ال�سيا�سية واالقت�صادية الكربى؛
ف �ه��ل ت�ك�ف��ي الأخ � ل��اق ك � ��رادع ف� ��ردي ل�ت�غ�ي�ير ق� ��رارات
منظومة ك�برى تتداخل فيها امل�صالح وتتفاوت فيها
ت�أثريات القوى العاملية؟ �إن �أ�سئلة مثل هذه حتتاج �إىل
بحث عميق يقا�س فيه مقدار الت�أثري والت�أثر للأديان
يف املجتمعات ،لنتمكن من معرفة مدى ت�أثري دعوة �أو
بيان مكتوب من رجال الدين يف منت�سبي الأديان.
ُّ
ت�ستهل وث�ي�ق��ة «ن�ح��و �أخ�ل�اق ع��امل�ي��ة» -وال �ت��ي �صاغها
جمموعة من رج��االت الدين -ببيان لأ�سباب �صياغة
هذه الوثيقة؛ حيث ُذكِر �أن العامل �-آن��ذاك -يف حمنة
وك ��رب ع�ظ�ي�م�ين ،ب ��دءا م��ن احل ��روب وم���ش��اك��ل الفقر
ولي�س انتهاء بالتعدي على البيئة وامل�شاكل االجتماعية
وال�سيا�سية ال�ك�ب�يرة ،و�أن ��ه ال ب��د م��ن االل�ت�ف��ات لهذه
ال �ك��وارث وم�ع��اجل�ت�ه��ا ،ب��ال�ت�ع��ايل ع�ل��ى االخ �ت�لاف��ات ،ال
��س�ي�م��ا ال��دي�ن�ي��ة م�ن�ه��ا ،وب��ال�ن�ظ��ر ل �ت��اري��خ � �ص ��دور ه��ذا

ال�ق��رار يف العام  1993جند �أن العامل عانى منذ ذلك
ال��وق��ت �إىل الآن م��ن ان�ح��دار وت��ده��ور كبريين؛ حيث
ات�سعت رقعة احلروب وزادت امل�شكالت البيئية وا ُتخذت
ق��رارات �سيا�سية واقت�صادية زادت من معدالت الفقر
والعوز� ،إ�ضافة لظهور م�شاكل معا�صرة مثل اجلرائم
الإل �ك�ت�رون �ي ��ة وغ�ي�ره ��ا .وه ��و م ��ا مي �ك��ن -م ��ن وج�ه��ة
نظري� -أن يكون م�ؤ�شرا لأمرين؛ �أولهما �أ َّن النا�س مل
تعد تلتفت لدعوات رجال الدين كما كانت تفعل �سابقا،
خا�صة تلك التي حتمل خطابا لطيفا ال يتوعد بغ�ضب
ال��رب وبط�شه مثل ه��ذا اخل�ط��اب� .أو �أ َّن ه��ذا اخلطاب
وجه للعامة بينما كان من الأوىل والأج��دى توجيهه
ل�صانعي القرار و�أثرياء العامل واملتنفذين فيه؛ كونهم
امل��ؤث��ري��ن احلقيقيني؛ وب��ال�ت��ايل فهو مل ي ��ؤتِ ثماره؛
لأنه وجه لل�شريحة غري املنا�سبة من النا�س.
احتوى البيان يف ُممله على مُقدمة تناولت مبادئ
اخل�ل��ق ال�ع��امل��ي ذك��ر فيها �أن ال�ن�ظ��ام ال�ع��امل��ي ي�ج��ب �أن
يحتكم �إىل الأخالق ،و�أن من حق كل �إن�سان �أن يعامل
باملبادئ الإن�سانية ومب��ا يحفظ كرامته ،كما احتوى
ال �ب �ي��ان ع�ل��ى ت��وج �ه��ات ث��اب�ت��ة ي�ت��وج��ب ع�ل��ى ال�ب���ش��ري��ه
اتباعها؛ وه��ي :االل�ت��زام بثقافة ال�لاع�ن��ف ،واالل�ت��زام
بن�شر ثقافة التعا�ضد والت�سامح ،وامل���س��اواة ،وال�سعي
لتحقيق نظام اقت�صادي عادل .وب�شكل عام ،ف�إ َّن البيان
ي�شبه اخلطب الوعظية الدينية من ناحية العمومية
واللغة التي �صيغ بها وميله �إىل ا�ستخدام الأ�سلوب
العاطفي وا��س�ت�ج��داء امل�شاعر؛ وب��ال�ت��ايل فهو مل ي ��أتِ
بجديد ،ولكي ال جنحف البيان حقه ،فلعله كان وقت

كتابته منا�سبا لروح ع�صره ،خا�صة مع احتفاظ الأمم
بطابع هوياتها اخلا�ص ،بعك�س ع�صرنا احل��ايل الذي
تداخلت فيه الهوايات ومتازجت فيه الثقافات وتعددت
فيه طرق التعبري وو�سائله ب�شكل كبري.
� ...إ َّن التحلي بالأخالق الفا�ضلة واملعاملة الإن�سانية
�أ��ش�م��ل م��ن �أن ي�ك��ون ��ش��أن��ا دي�ن�ي��ا؛ ك��ون��ه ي�ضم جميع
ال �ن ��ا� ��س� �� :س ��واء امل �ت��دي �ن�ين م �ن �ه��م ،و�أت � �ب� ��اع الأدي � � ��ان،
وال�لادي �ن �ي�ين ،ب ��ل �إ َّن ج�ع�ل��ه � �ش ��أن��ا دي�ن�ي��ا خ��ال���ص��ا قد
ينعك�س �أحيانا بال�سلب على تلك الأدي��ان حني يظهر
ب�ع����ض �أت �ب��اع �ه��ا ��س�ل��وك��ا ق�ب�ي�ح��ا ي�ح���س��ب ع�ل��ى ال��دي��ن،
ومثاله ما فعلته اجلماعات الإ�سالمية املتطرفة من
ا�ستباحة قتل امل��دن�ي�ين ،وال��دع��وة ل��رف��ع ال�سالح على
غري امل�سلمني .ولي�س معنى ذلك امتناع رجال الدين
عن حماوالت �إخماد نريان احلروب والف�ساد والدمار،
ولكن لي�س باخلطب العتيقة وامل��واع��ظ امل�ك��ررة التي
باتت ال ت�ؤثر يف املتدين لفرط ما �سمعها ،بل بغر�س
القيم النبيلة يف النا�س مثل التعاي�ش والت�سامح وتقبل
االختالف واالحتفاء به يف النا�س منذ �صغرهم ،وجعل
كل ذلك �سلوكا اجتماعيا ،و�إع��ادة النظر يف الن�صو�ص
الدينية التي حت�ض على كره الآخ��ر وتكفريه ونبذه؛
كونه ال يعتنق نف�س الدين .والأهم من ذلك �أن ميتلك
رجال الدين ال�شجاعة للإقرار ب�أن الف�ساد �إمنا ي�أتي
م��ن �أ��ص�ح��اب ال �ق��رار ،ومواجهتهم ب��ذل��ك؛ لأ َّن �إل�ق��اء
ال �ل��وم ع�ل��ى ال���ض�ع�ف��اء مل ي�ع��د ي�ج��دي يف زم ��ن �أ��ص�ب��ح
النا�س فيه ميتلكون وعيا �سيا�سيا كافيا للتمييز بني
الفا�سد واملغلوب على �أمره.
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