
 

 

 

 ملاذا األخالق العاملية كسبيل مشرتك بني اإلنسانية؟
 هانس كينغ

 
  (  م  2007هـ / 1428  ربيع ) العدد الثامن عشر مجلة التسامح ، 

 

 

فلنتصوَّْر أانساً يشاركون يف لعبة، أو يُفرتُض أهنم كذلك. لكّن الواقع أّن كالً  
منهم يركض وراء اآلخر بدون هدٍف، ويصطدم بزمالئه أو ابجلدران. وذلك ألّن 

اللعبة ليست واضحة املقصد، وليس معروفاً فيها ما هو املباح وما هو غري 
باح. البد من قواعد لكي تكوَن اللعبة منصفًة وواضحًة ويتوافُر فيها امل

االستمتاع. وهذه القواعد أيضاً مطلوبة حيث يعيش الناس معاً، ويسَعون إلجناز 
 أُموٍر معينة.

حىت الصف يف املدرسة ميكن أن يزدهر إذا امتلك الطالب إحساساً ابلعدالة 
أن يثق ابآلخر، وال خياف من اللصوصية واإلنصاف، وإذا كان ممكناً لكٍل منهم 

ٌ  يف هذا السياق أن يشعر  أو قسوة الزمالء أو التمييز أو العنف. بل ومهمُّ
الطلبة إبنصاف األساتذة. ولكي يكون ذلك كلُّه ممكنًا، البد أن تتوافر بعض 

القواعد واألعراف، اليت يكون على اجلميع التالؤم معها لكي تستقيم حياة 
 دارسني فيها.املدرسة وال

والربح مهمٌّ يف عاََل األعمال. لكْن لكي حيصل الربح وتزدهر األعمال، البد من 
توافر جو من الثقة والراحة بني صاحب العمل والعاملني معه، وبني العاملني 

أنفسهم، مث بني املستهلكني والشركة. األمانة يف الشركة ضرورية وذلك يف 
لوفاء ابلوعد والتعهد. ولذلك فإّن القواعد احلساابت والتوقعات والصدقية وا

 ضرورية  يف سائر أجزاء العمل، ويكون على اجلميع دعمها والعمل هبا.
ٍ مكوٍَّن من قوانني  وال تستطيع مجاعة  أن تعيش وتستمّر بدون نظاٍم معنيَّ

وأعراف وترتيبات. وذلك ضروري حلّل النزاعات بدون عنف، إالّ إذا كان األفراد 
ن فيما بينهم بثقٍة وإنصاف. والبد من إجياد تواُزٍن بني مصاحل الفرد يتعاملو 

ومصاحل اجملتمع. ولذا البد من إمجاٍع على بعض القواعد يف احلياة االجتماعية، 



 لكي تبقى اجلماعُة معًا.
ميتلك الناس طبائع ومصاحل خمتلفة، وكذلك األمر بشأن األمم والدول 

ن بلوغ التواُزن، واحلفاظ على السالم، إالّ ابلتزام خبصوماهتا وأولوايهتا. وال ميك
 جانب التفاوض غري العنيف.

وذلك ابحلوار والتعاُون، وجتنب االعتداء واملواجهة. فالسياسة والدبلوماسية يف 
 القضااي الصغرية والكبرية حتتاج أيضاً إىل قواعد للسلوك.

ات  بشأن كيفيات ومنذ كانت اجملتمعات اإلنسانية، طُّورت أفكار  وممارس
الوصول إىل أتمني احلياة الطيبة واملزدهرة للمجتمع ولألفراد. وقد طُّورت مقاييس 

أخالقية أساسية يف كل الثقافات. وقد ظهرت تلك املقاييس يف الدايانت 
والفلسفات، وتكونْت هلا أنظمة  وترتيبات. لكْن يف زمان التعددية هذا ال 

و أيديولوجيا أن يشرتع أخالقاً أو نظاماً أخالقياً يستطيع دين  مبفرده أو فلسفة أ
لكل اجملتمعات. ولذا يكون من املهم أن نكتشف املشرتكات واألمور العامة يف 

الدايانت املختلفة والفلسفات املتعددة، وأن ندفع الناس للوْعي بذلك : ابلنسبة 
، وابلنسبة لألفراد لتحديد االجتاه، وابلنسبة للمجتمع إلجياد أوامر التماسك

لألمم واجلماعات الدينية من أجل أتصيل الفهم والتعاون والسالم. وعلى أساس 
هذه املبادئ األخالقية العامة، اليت نّسميها أخالقاً عامليًة إجيازاً، يستطيع الناس 

 واألمم والثقافات العيش معاً والعمل معاً من أجل عاٍَل أكثر عدالًة وأمناً.
 عاملية؟ماذا تعين األخالق ال

م قدمت يف كتايب : املسؤولية العاملية، أتماليت بشأن األخالق 1990يف العام 
العاملية، للجمهور العام. ويف ذلك الكتاب قلُت إّن األداين يف العاَل تستطيع 
تقدمي إسهاٍم لسالم اإلنسانية إذا أمكن لكٍل منها أن تتأمل يف املشرتك بينها، 

ْلزِمة، واملقاييس احملكَّمة، وأن تصل من خالل ذلك إىل إمج
ُ
اٍع بشأن القيم امل

وأمناط السلوك األساسية. مث تقدمنا خطوًة واسعًة من طريق برملان الدايانت 
م، وقد شارك فيه مخسة آالف عضو. 1993العاملية اجملتمع بشيكاغو عام 

انً أو ويف املؤمتر وقَّع أكثر من مائتني من أتباع الدايانت والثقافات املختلفة بيا
إعالانً لألخالق العاملية. وكنُت قد صغت مسوَّدته يف مشاوراٍت مكثفة. ومنذ 



 ذلك املؤمتر صار اإلعالن هو األساس يف تطوير فطرة األخالق العاملية :
 ال سالم بني األُمم

 بدون سالٍم بني األداين
 وال سالم بني األداين

 بدون حواٍر بني األداين
 وال حوار بني األداين

 ن مقاييس أخالقية عامليةبدو 
 وال إنقاذ للكرة األرضية بدون أخالق عاملية

 أخالق عاملية : مدعومة من املتدينني وغري املتدينني
 لقد صاغ مؤمتر شيكاغو املعاَل العامة لألخالق واألداين يف مبدأين اثنني : 

 : فكل كائٍن بشري جيب أن يُعاَمَل إبنسانية.مبدأ اإلنسانية -1
: يف كل ديٍن وثقافٍة مبدأ  آَخُر أو قاعدة  أخرى هي القاعدة  ويف التطبيق -2

الذهبية للتعايش بني الناس, وهي تقوم على التكافؤ أو التباُدل : فما ال ترغب 
 أن يعاملك به اآلخرون، عليك أن ال حُتاوَلُه مع اآلخرين.

وه احلياة والعيش وهذان املبدآن يفضيان إىل توجهاٍت أربعة يف شىت جماالت ووج
: 
 االلتزام بثقافة الالعنف واحرتام احلياة -
 وااللتزام بثقافة التضاُمن والنظام االقتصادي العادل -
 وااللتزام بثقافة التساُمح وحياة احلقيقية والثقة -
 وااللتزام بثقافة احلقوق املتساوية والشراكة بني الرجال والنساء. -

حتديد فكرة األخالق العاملية يف اجتاهاٍت  وبناًء على إعالن شيكاغو, جرى
 خمتلفة. وميكن يف هذا الصدد ذْكُر الواثئق التالية على اخلصوص :

م مقرتح من جانب رؤساء الدول السابقني من أجل إعالٍن عاملي 1997 -
 للمسؤوليات اإلنسانية.

م نداء إىل املؤسسات القائدة من جانب الربملان الثالث للدايانت 1999 -
 لعاملية يف كيب اتون.ا



وقد أجنزته », َجْسُد االنقسام«م بيان احلوار بني الثقافات بعنوان : 2001 -
اليت اجتمعت بدعوٍة من األمني العام لألمم » جمموعة الشخصيات السامية«

 م، وهي السنة العاملية للحوار بني احلضارات.2001املتحدة كويف أانن للعام 
ومشروع األخالق العاملية، كالمها يسعى للتغيري يف والواقع أّن إعالن شيكاغو 

الوعي الفردي واجلماعي من أجل استمرار الكون. وقد عملت مؤسسة 
م بقوٍة ونشاٍط من أجل املساعدة 1995األخالق العاملية املنشأة بتوبنغن عام 

يف الوصول إىل ذاك التغيري يف خمتلف اجملاالت؛ وذلك من طريق التثاُقف واحلوار 
  األداين والرتبية واللقاءات، وعلى املستويني الوطين والعاملي.بني

 األخالق العاملية يف العمل : مؤسسة األخالق العاملية
تديُن مؤسسة األخالق العاملية يف نشأهتا إىل الكونت ك.ك. فون در غروبن 

Groeben  م، 1995أو الكونية عام » املسؤولية العاملية«الذي قرأ
اعاً قوايً. حبيث تربع مببلٍغ مايٍل كبري لنشر الفكرة. ومن طريق وأحدث لديه انطب

املنحة أنشأان مؤسسًة يعمل فيها فريق  صغري  برائسيت خلدمة فكرة األخالق 
اإلعالن من أجل أخالق «العاملية. والنصُّ الربانجمي الذي عملنا عليه هو 

 سسة يف ثالثة جماالت :والذي أصدره برملان األداين العاملية. وتعمل املؤ » عاملية
 تشجيع احلوار والتواصل الثقايف والديين، والسري يف تنفيذه. -1
من طريق البحث يف األصول الدينية والالهوتية والدراسات الدينية؛ وخباصٍة  -

من خالل تشجيع البحوث الدينية )كتب، ومقاالت( املتعلقة ابلتثاقف 
 ين.والتالقي الديين، والتواصل العميق واإلنسا

تشجيع التثاقف والرتبية الدينية املشرتكة، والسري يف مشروعاٍت إلنقاذ ذلك  -2
: 
التعليم واحملاضرة لنشر نتائج البحوث وخباصٍة أفكار األصول األخالقية  -

املشرتكة لدى سائر البشر، واألخالق العاملية، ابملدارس، واألكادمييات، 
 ألمر، على املستويني الوطين والدويل.والكليات, واجلمعيات, والِفرق املهتمة اب

نشر الرتبية والتعليم هلذه األمور يف األوساط املهتمة من طريق املؤمترات  -
 واحملاضرات واللقاءات وُورش العمل، لتعميق االمتناع ابألخالق العاملية.



العمل العلين واإلعالمي يف الدعوة لألخالق العاملية بواسطة وسائل اإلعالم  -
 , واملقابالت, والراديو, والتلفزيون(.)الصحف

 دعم وتشجيع اللقاءات الثقافية والدينية املتنوعة والضرورية للبحث والرتبية. -3
تشجيع ودعم املبادرات يف اجملال االجتماعي والسياسي والثقايف من أجل  -

 التفاُهم بني الناس )اختاذ إجراءات لبناء الثقة بني أهل األداين(.
قاءات بني األشخاص املختلفني يف الثقافة والدين )من طريق تشجيع الل -

 االجتماعات، ورحالت الدراسة، واملؤمترات(.
 تطوير شبكات التالقي الثقايف والدين لتشجيع فكرة األخالق العاملية. -
فتح اجملال للوصول إىل الواثئق الرئيسية واألدبيات املتصلة ابحلوار الثقايف  -

 ائل االتصال احلديثة.والديين من طريق وس
م، امتدت نشاطاهتا إىل حقوٍل 1995ومنذ أتسيس الوقف أو املؤسسة عام

وجماالٍت خمتلفة مثل املدارس واألعمال والدوائر السياسية، وحظيت ابهتماٍم 
الفت، وصارت إحدى املؤسسات الدولية. وقد أمكن من طريق النشاط 

م 1996العاملية كما يلي :  والفعالية إنشاء مجعيات وجمالس أخرى لألخالق
م أقمنا 2001م يف هولندا, و2000م يف تشيخيا، و1999يف سويسرا، و

م أنشأان مؤسسات األخالق 2006مبادرة األخالق العاملية يف النمسا, و
العاملية يف كولومبيا ومكسيكو. وال شكَّ أّن االستجابة البارزة اليت لقيتها 

عوملة على أساٍس أخالقي، وأّن ذلك نشاطات املؤسسة ُتظهر إمكان وضع ال
          صار ضرورايً وبدون أتخري.

 


