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 بین الُمْمكن والمرتجى المسؤولّ�ة األخالقّ�ة الكونّ�ة

 *مشیر �اسیل عون البروفسور 

 

�ضطّرنا فیروس الكورونا إلى النظر في االختالل األخالقّي الذي �ضرب األرض �لَّها من مشارقها 
تساكن عیُنه إلى مغار�ها. فاإلنسان �ائُن الخیر والشّر یتساكنان في ��انه على تفاوٍت في الغل�ة. وال

تختبره المجتمعات والشعوب واألمم. فاإلنسان الصالح فرًدا ینشئ مجتمًعا صالًحا �ائتالف الصالحین، 
واإلنسان الشّر�ر فرًدا ینشئ مجتمًعا شّر�ًرا بتواطؤ األشرار. فما السبیل إلى ردع الشّر وتعز�ز الخیر في 

ین الشعوب إذا ما انحرفت األخالق في وعي الفرد وفي الجماعة؟ وهل تستق�م األمور في العالقات ب

                                                   
في الِفسارة الفلسفّ�ة (علم أستاٌذ جامعيٌّ (قسم الفلسفة، �ّلّ�ة اآلداب والعلوم اإلنسانّ�ة، الفرع الثاني، الجامعة اللبنانّ�ة)، و�احٌث   *

أصول التفسیر)، وفلسفة الدین، وقضا�ا التعّددّ�ة الثقافّ�ة وتالقي الحضارات في التجا�ه والتحاور. تناهز �تُ�ه األر�عین �اللغَتین 
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 ).٢٠٢٠( )، الثورة اآلت�ة: الفلسفة في معترك االنتفاضة اللبنانّ�ة٢٠١٦الفكر الفلسفّي المعاصر في لبنان (
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األفراد عن صراط الحّق؟ وما الذي �ضمن لألفراد أن یثابروا على صون القَ�م األخالقّ�ة حین �عاینون 
، وقد اجتاح السلطات الس�اسّ�ة المحّلّ�ة، وأفسد العالقات بین الشعوب، وأنهك المجتمعات اإلنسانّ�ة؟  الشرَّ

فرد أن یتخّلق �أخالق السمّو والرفعة حین یدرك جسامة االنحراف األخالقّي من هل �ستط�ُع اإلنسان ال
حوله، أي في بیئته ومجتمعه ووطنه، وفي المح�ط الس�اسّي األدنى واألوسط واأل�عد؟ أّما السؤال 
األخطر، فهو الذي ینظر في أخالقّ�ات الفرد، وقد تنّوعت مراتُبها �حسب نشاطه اإلنسانّي، إذ تستق�م 
�عض االستقامة في حضن أسرته ودائرة خّالنه، وتضطرب في مسؤولّ�اته اإلدارّ�ة والتقنّ�ة في المجتمع 
األوسع، وتفسد فساًدا مقیًتا في أفعاله الس�اسّ�ة المحّلّ�ة الوطنّ�ة والخارجّ�ة اإلقل�مّ�ة والعالمّ�ة. فهل �كون 

ومنطق المغال�ة والتفّوق، سبً�ا في تسو�غ  ع،صوُن المصالح القومّ�ة، ومسعى التكّسب والتصّون والتوسّ 
الفساد األخالقّي في عالقات الناس �عضهم ب�عض؟ وما السبیل إلى إنقاذ المجتمعات والشعوب واألمم 

 من غلواء اّدعاءاتها اإلیدیولوجّ�ة وَمنازعها الفوقّ�ة وَمطامحها االستعالئّ�ة؟

من مظاهر االختالل البنیوّي في إدارة الشأن العاّم، في ظّني أّن انتشار األو�ئة الجرثومّ�ة مظهٌر 
وهو اختالٌل �فضح االنحالل األخالقّي المتفّشي في األفراد وفي الجماعات، شأُنه في ذلك شأُن المشاّدات 
والصراعات واالقتتاالت والحروب التي تفتك �المجتمعات اإلنسانّ�ة، والسّ�ما الصغیرة الواهنة منها، حّتى 

 في وعي الناس أّن المجتمعات الصغیرة، خصوًصا في قرائن العالم الثالث النامي، �جب أن لقد استقرّ 
ر داخَل أسواره، فإّن  تخضع خضوًعا حتم��ا إلرادة القوى اإلقل�مّ�ة. أّما في قرائن العالم الغر�ّي المتحضِّ

عًضا من الكرامة مراتب الوعي الحضارّ�ة والتوازنات الجیوس�اسّ�ة تضمن للمجتمعات الصغیرة �
 واالستقالل والس�ادة والِمْنعة. 

ومن ثّم، ین�غي النظر في مقام األخالقّ�ات في ح�اة األفراد والشعوب ألّن الحلول القصّ�ة ال ُتبنى 
على حسن التدبیر التقنّي فحسب، بل �عوزها سنٌد معنويٌّ فكريٌّ أخالقيٌّ رف�ع. لكّن الوعي األخالقّي عند 

بتفاوت الوضعّ�ات الماّدّ�ة، واألحوال الس�اسّ�ة، والذهنّ�ات االجتماعّ�ة، والعمارات الشعوب یتفاوت 
الفكرّ�ة، والتصّورات الغیبّ�ة الماورائّ�ة. ولكّل حدٍّ أخالقّ�اُته المالئمة. حدُّ االقتصاد �حتمل ِنَسً�ا معّینة من 

جتماعّ�ات والفكرّ�ات والماورائّ�ات ینعم التطّلب األخالقّي، شأنه في ذلك شأن حّد الس�اسة، ف�ما حدُّ اال
�قسط وافر من االقتضاء األخالقّي الذاتّي. في هذا الس�اق، �ضع الفیلسوف اللبنانّي بولس الخوري 

....) األخالق في صلب األنظومة الثقافّ�ة التي تنطوي على مجموع النشاط اإلنسانّي، راسمًة -١٩٢١(
ین.هیئة الوعي الثقافّي األشمل الذي   في �لّ  �شتمل على التقن�ة والعلم والفّن واألخالق واالجتماع والدِّ

ین) ترتسم (التقن�ة، العلم، الفّن، األخالق، االجتماع، الدِّ  مجاٍل من مجاالت األنظومة الثقافّ�ة الشاملة
د�ة، القَ�م الها على خصوصّ�ة ینفرد بها، أال وهي دوائر من االستقطاب تسّوغ انعقاد المجال ثالثُ 

�رسم الخیر، و �الهاد�ة في األخالق یوجز بولس الخوري الق�مة  والنشاطات والمواقف، والقدرات والكفا�ات.
على الحكم في  الخیر والقدرةَ  مجال األخالق (أنماط السلوك والعادات والقواعد والنوام�س) �قتضي فعلَ أّن 

ق مقترنة أّن األخالفي هذا �ّله  ال�قین السوّي. الحّرة والضمیرَ  الخیر والشّر، و�فترض في اإلنسان اإلرادةَ 
نات الثقافّ�ة األخرى.  �المكوِّ
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ال بّد إًذا من السؤال عن المسؤولّ�ة األخالقّ�ة التي ین�غي أن �ضطلع بها ال�شُر في صونهم الح�اة 
وث�ًقا �األخالقّ�ات.  اإلنسانّ�ة على رحا�ة امتداد المسكونة قاط�ة. لذلك �ان وعي المسؤولّ�ة مقترًنا اقتراًنا

فال �جوز أن تساس أموُر الناس في الشرق والغرب من غیر أن یزدان المسؤولون �مثل هذا الوعي. 
-١٨٦٤ُ�سعفنا في هذا المقام عالم االجتماع واالقتصاد والفیلسوف ورجل القانون األلمانّي ماكس فیِبر (

) من أخالقّ�ات Verantwortungsethik( ) حین �مّیز تمییًزا حص�ًفا أخالقّ�ات المسؤولّ�ة١٩٢٠
. في أخالقّ�ات المسؤولّ�ة یت�ّصر المرء في عواقب فعله، و�تحّمل )Gesinnungsethik(االقتناع 

المسؤولّ�ة الكاملة عن اآلثار التي قد تنجم عن قراراته وأفعاله وأعماله، في حین أّن أخالقّ�ات االقتناع 
قي اللوم على انعطاب العالم وشروره، وتعّقدات الواقع وانسداداته، تجعل اإلنسان، في حال اإلخفاق، یل

ومعاصي الناس وابتالءاتهم. و�قینه األصلب أّن الخلل ال �كمن في اقتناعه، بل في امتناع العالم عن 
 اعتناق مثل هذا االقتناع واالمتثال ألحكامه ومقتض�اته.

مییز أّن الس�اسات الكونّ�ة �جب علیها الیوم أن من األمثوالت التي �ستخرجها المرء من مثل هذا الت
ینّ�ة واالنتفاعّ�ة التي  تت�ّصر في عواقب قراراتها التدبیرّ�ة، فال تتصّرف تصّرف اإلیدیولوج�ات القومّ�ة والدِّ
تفعل فعلها في التار�خ، وتنسب إلى اآلخر�ن أس�اب اإلخفاق والهدم والتدمیر واالنحالل. أخالقّ�ات 

تدرك أّن اإلنسان ل�س �ائًنا �امَل القوام، وأّن االجتماع اإلنسانّي ل�س موضًعا لتحّقق المُثل المسؤولّ�ة 
العل�ا، وأّن التار�خ ل�س مسرًحا لتجّلي التناغم واالنسجام والهناء. أخالقّ�ات االقتناع تظّل أسیرة الشعلة 

ر التدبیرّي في تضاع�ف الواقع التار�خّي. الوجدانّ�ة التي ُتلهب العقیدة الفكرّ�ة، فال تكترث لمآالت القرا
ها صوُن االقتناع الذاتّي الوجدانّي في إشعاعه الملتهب واستنهاضه المّتقد. أّما أقصى ما �مكن أن  جلُّ همِّ
تضطلع �ه، فهو التحّسر واإلعراض والتزّهد وتسو�غ العجز عن تغییر الواقع. والحال أّن أخالقّ�ات 

حدود التصّور اإلیدیولوجّي الذي ینطوي عل�ه االقتناع نفُسه. فالواقع إّما أن یالئم  االقتناع تأسر الواقع في
مفترضات االقتناع ومضامینه، و�ّما أن �سقط في الخطیئة والضالل واالنحالل �حیث �كّف عن أن �كون 

 واقًعا.

ت التي طرأت على یبدو لي أّن أزمة المسؤولّ�ة األخالقّ�ة في المجتمعات المعاصرة ترت�ط �التحّوال
أخالقّ�ات االقتناع، خصوًصا في نطاق األنظمة الس�اسّ�ة الحاكمة، �معزل عن انتماءاتها وم�ا�عاتها. 
كثیٌر من القرارات التي ترسم مصیر الناس ینبثق من إحساس االقتناع الذاتّي في وعي الحاكم الس�اسّي أو 

نّ�ة الحّرة ب�طالن اإلحالة على األس�اب العلمّ�ة الصّف الس�اسّي المه�من. حیئنذ ت�طل المناقشة العقال
موقراطّ�ة إلى التصّبر والتعّزي اآلنّي ر�ثما تدور  التي تسوِّغ مثل هذه القرارات. فُتضطّر المجتمعاُت الدِّ
دورة الح�اة الس�اسّ�ة، وتنتقل السلطة من یٍد إلى أخرى ومن فئة إلى أخرى. ول�س من المضمون أن �أتي 

مسلك آخر �ضع أخالقّ�ات االقتناع تحت مجهر أخالقّ�ات المسؤولّ�ة. أّما في المجتمعات البدالء �
الثیوقراطّ�ة واالستبدادّ�ة، فإّن المداولة مستحیلٌة �استحالة التغییر السلمّي و�استحالة التحّول الجوهرّي في 

 المنقطع النظیر.طب�عة االقتناع االستعالئّي الذي �ملي على المستبّدین المجاهرة بنبوغهم 

في جم�ع األحوال، تدور األمور في دائرة التعّثر األخالقّي، وُتفضي في �ثیر من األوضاع إلى 
توّترات جس�مة في عالقات الناس �عضهم ب�عض، وعالقات الشعوب �عضها ب�عض. وعل�ه، �سأل المرء 
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لس�اسّ�ة واالقتصادّ�ة التي غدت ك�ف �مكن االنعتاق من الدائرة المغقلة هذه، وقد أط�قت على القرارات ا
ُتعّین في وجٍه من الوجوه مستقبَل ال�شرّ�ة جمعاء؟ هل ثّمة من أنوار هاد�ة ُ�طّل منها اإلنسان على آفاق 

) �جتهد الفیلسوف األلمانّي إرنست Das Prinzip Hoffnungتحّررّ�ة واعدة؟ في ثالثّ�ة الرجاء المبدأ (
قة االستشرافّ�ة التي �متلكها الوعي اإلنسانّي، و�ستخدمها في تخّیل ) في تسو�غ الطا١٩٧٧-١٨٨٥بلوخ (

عوالم وأوضاع وأنظمة مثالّ�ة متحّررة من أثقال التواطؤات الرخ�صة والمساومات الضّ�قة. ذلك �أّن 
اُألطو��ا أو االستشراف الطوَ�وّي �جعل اإلنسان یتخّیل عالًما أفضل من العالم القائم، سنُده في ذلك 

سعى انفطاُر ��انه على الرغ�ة المتوّهجة التي ُتلهب مخیِّلته، فتدفعها دفًعا إلى الحلم اللیلّي والتخّیل الم
النهارّي. في �لیهما ینتفض الوعي اإلنسانّي، و�ثور على الواقع القائم، مغترًفا من أعماق وع�ه الناهض 

تحصى، تخّوله أن یتصّور الوجود في هیئاٍت رو�ًدا رو�ًدا من س�اته إمكاناٍت وقابلّ�اٍت واستعداداٍت ال 
 جدیدة و�ق�االت فّذة.

في حال الوعي المقبل إلى ذاته �ختبر اإلنساُن صَوًرا مبتكرة لم تألفها الح�اة من حوله في حقول من 
ن الثقافة شّتى، والسّ�ما في الفّن واألدب والروحانّ�ات والصوفّ�ات واإل�مانّ�ات. فالزمن �حمل في المقِبل م

ان�ساطاته إمكاناٍت جلیلة لن �قوى على استطالعها سوى الع�اقرة من النساء والرجال الذین �متلكون القدرة 
على النفاذ إلى أعماق وعیهم حیث ینهلون نهَل اإلبداع، فیرّ�بون العالم تر�یً�ا طوَ�و��ا مثال��ا �منح األعمال 

اإللهامّ�ة. ما من صن�ع فّنّي أو أدبّي أو إنجاز  الفّنّ�ة، على سبیل المثال، صفة الخلود والد�مومة
اجتماعّي وس�اسّي واقتصادّي أجمع الناس على فرادته وتفّوقه وسوّ�ته وخصو�ته الحضارّ�ة إّال وقد اعتجن 
في معمل الوعي الع�قرّي األعمق، أي في وظ�فة الوعي الطوَ�وّ�ة. اُألطو��ا ممكنٌة ألّن الوقائع تنطوي 

مشّرعة على المطلق. إمكانها مستلٌّ من الجدلّ�ة التي تنشط بین الواقع والمرتجى، أي بین على قابلّ�ات 
الع�ش الملموس والتطّلع التخّیلّي المثالّي. فاإلنسان الطوَ�وّي المثالّي ال یرضى �أن تظّل مشار�ُعه 

سه من أجل تحقیق مقاصده اإلصالحّ�ة التحسینّ�ة التجو�دّ�ة التغییرّ�ة أسیرة التصّور الواهم، بل �قف نف
الصالحة، مستعیًنا �اإلدراك العقالنّي التجر�بّي الذي یبّین له مرامي التحّوالت الماّدّ�ة الفعلّ�ة الناشطة في 

 میدان الوجود اإلنسانّي التار�خّي.

ة، من خصائص الطوَ�وّ�ة المثالّ�ة، �حسب بلوخ، االنعتاُق من اآلجال الزمنّ�ة واالستحقاقات اإلغالق�ّ 
إذ إّن التار�خ في عرفها ال �ستقّر على حال، بل ینتقل من طور إلى آخر، منعتًقا انعتاًقا صر�ًحا من 
حتمّ�ات الضرورات القاهرة، تؤازره الطاقاُت االبتكارّ�ة الخّالقة التي یزخر بها الوعي اإلنسانّي في مطاو�ه 

لك تنخرط طوَ�وّ�ة إرنست بلوخ في المسعى األشّد عص�اًنا على األخذ الحّساب واالستن�اء الضا�ط. لذ
المار�سّي الذي �جعل الفكر مهماًزا أساس��ا في تحّول التار�خ، و�حّول مهّمة الفلسفة من التأّمل األثیرّي 
والتأو�ل النظرّي إلى الفعل التغییرّي واإلنجاز اإلصالحّي. في هذا المقام، تنبري الفلسفة تستجمع قوى 

ل الوجود البراكس�س (الممارس ة التغییرّ�ة) واُألطو��ا (االستشراف المثالّي) والفعل الناجز، لكي تحوِّ
الشخصّي عامًال حاسًما في تغییر البنى التحتّ�ة والفوقّ�ة، والمؤّسسات المرئّ�ة والمحجو�ة، واألنظومات 

 نسانّي الحضارّي.الضاغطة المه�منة. وعل�ه، ینقلب الرجاء تحر�ًضا على التحّرر وحث�ا على الرقّي اإل
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إذا �ان األمر �ذلك، انفتحت أمام اإلنسان آفاُق االنعتاق من انعطا�ات الفعل الس�اسّي المبنّي على 
أخالقّ�ات االقتناع الضّیق. وأضحى في اإلمكان االنتقال من وعي التغّرب إلى وعي األصالة، وذلك 

ة التّواقة. جمال هذا المرتقى لم �منع الفیلسوف �مقتضى الطاقة الرجائّ�ة التي تزخر بها النفُس اإلنسان�ّ 
) من انتقاد طوَ�وّ�ة بلوخ المثالّ�ة. فإذا �ه �عیب على رجائّیته ١٩٩٣-١٩٠٣األلمانّي هانس یوناس (

مثالّیتها البر�ئة وصوفّیتها المنّزهة، ف�ضعها في مصاّف المحاوالت الَعلمانّ�ة الرام�ة إلى وراثة االخت�ار 
ستعاضة عنه بتصّور أخروّي ُ�عتق العالم من نها�اٍت مقفلة أثبتتها األد�اُن محكمَة تمییٍز الدینّي، واال

 ودینونٍة، وسلطَة فرٍز و�قصاٍء، ومحفَل اصطفاء و�كرام.

 Das Prinzip( عوًضا من الرجاء الطوَ�وّي، یؤِثر هانس یوناس المسؤولّ�ة المبدأ
Verantwortungة الملقاة على عاتق هذا الجیل من أجل إعداد بیئة نظ�فة، ) یبّین بها جسامة الرسال

وأرض مخضوضرة، واجتماع سل�م، وائتالف س�اسّي عالمّي منصف ناظم، ورقّي أخالقّي �ونّي واعد. 
فتتآزر س�اسات التنم�ة المستدامة وس�اسات التضامن اإلنسانّي العابر الحدود، وتنفتح القومّ�ات الضّ�قة 

إلنسانّي الواحد. ینطلق یوناس في بناء فكره من االستفسار عن جدوى وجود ال�شرّ�ة في على آفاق الُ�عد ا
رحا�ة الكون. وقد تفاقمت حّدة االستفسار من �عد أن أدرك الجم�ع أّن التقن�ات المتفّلتة، والغرائز القومّ�ة 

ل�شرّ�ة ومحوها من على الجامحة، واإلیدیولوج�ات المنفعّ�ة الجارفة، توشك أن تفضي إلى إزهاق النفس ا
 وجه ال�س�طة.

في خلفّ�ة هذا المبدأ أّن اإلنسان ق�مٌة �حّد ذاته، �جب الحفاظ علیها في أنظومة الكون الفس�ح. وال 
�مكن صون هذه الق�مة إّال �صون الطب�عة عینها التي ارتضت أن تغامر مغامرًة قصوى حین أتاحت 

الخطر األعظم الرا�ض دوًما على الطب�عة وعلى نفسه.  لإلنسان أن ینشأ في أحضانها. فاإلنسان هو
و�ما أّن التقن�ات المتفّلته �مكنها أن ترتكب حماقة الحماقات، فت�طل الوجود اإلنسانّي برّمته، فإّن الحكمة 

 inتقتضي أن �عتصم العقل �مبدأ التحّوط األقصى الذي استثمره هانس یوناس في ع�ارته الالتینّ�ة (
dubio pro mal معنى هذه القولة المأثورة أّن اإلنسان �جب عل�ه أن �فترض في �ّل فعل أو نشاط .(

أو مسًعى أشدَّ اآلثار إنهاًكا وتدمیًرا و�فناء. فالتكنولوج�ا المعاصرة تنطوي على إمكانات تغییرّ�ة خطیرة 
مسلَكه االستثمارّي الشأن. لذلك ین�غي لإلنسان أن یتحّرى عن اإلمكان األخطر واألشّد فتًكا، ف�قّرر 

�الت�ّصر في مثل هذا اإلمكان. حینئذ یتسّنى له أن یتخّیر الخّطة التي تنطوي على أقّل األخطار 
واألضرار. أّما إذا اكتفى بت�س�ط األمور وتهو�ن اآلثار وتسخ�ف المخاطر، فإّن استثماره سُ�فضي حتًما 

 إلى هالك ال�شرّ�ة.

دة ألّنها تنظر إلى ال ر�ب في أّن أخالقّ�ات المسؤول�ّ  ة الجامعة تناسب الوضعّ�ة الكونّ�ة المهدَّ
المستقبل و�لى إمكانات ال�قاء واالستمرار في الح�اة والوجود. أّما األخالقّ�ات القد�مة التي نشأت في 
المدینة اإلغر�قّ�ة، فإّنها تأّسست على أصول التعامل اإلنسانّي في داخل أسوار المدینة، واعتمدت مبدأ 

یر الجماعة العاّم، واحتكمت إلى قواعد المحافظة على مصلحة األفراد في معیّتهم الحاضرة. خالًفا خ
لألخالقّ�ات الفردّ�ة المنتظمة في راهن المدینة اإلنسانّ�ة الواحدة، تضطّرنا التقن�اُت المعاصرة إلى استن�اط 

لذاتّ�ة، ف�شّرع أحكامه على آفاق ضرب آخر من األخالقّ�ات ینعتق من أسر الحاضر ومن سور المدینة ا
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صون الح�اة في المقبل من األج�ال. من المعلوم في هذا الس�اق أّن ال�شرّ�ة، منذ أن ُوجدت، لم تختبر 
إمكان فنائها �مثل ما طفقت تختبره الیوم في مختتم القرن العشر�ن وُمستهّل القرن الحادي والعشر�ن. ذلك 

أن �كون منفصًال عن مصیر الطب�عة، إذ إّن ارت�اط اإلنسان �الطب�عة  �أّن مصیر اإلنسان �فَّ الیوم عن
أضحى ارت�اًطا أخالق��ا �ه یتقّرر مصیُر الوجود اإلنسانّي برّمته. ما من أخالقّ�ات معاصرة جدیرة �صون 
 كرامة اإلنسان إّال تلك التي تحرص على صون وجوده الفعلّي و��انه التار�خّي. وعل�ه، �ستثمر یوناس
الم�ادئ األخالقّ�ة الشاملة التي وضعها �انط، فیوجزها في المبدأ التالي: إفعل فعًال تستجیب آثارُه 

 ونتائُجه لمقتض�ات صون الح�اة اإلنسانّ�ة األصیلة على األرض.

قد �كون مبدأ المسؤولّ�ة هذا السند األقوى في إعتاق األخالقّ�ات من مأزق القرارات التدبیرّ�ة المبنّ�ة 
ى االقتناع الذاتّي المقترن �الذهنّ�ات السائدة لدى الط�قات الس�اسّ�ة وفي مراكز النفوذ العالمّي. وقد عل

یتحّول السنُد العقالنّي هذا إلى مع�اِر تمییز ومق�اِس استقامة �حّث الجم�ع على فضح عیوب 
ینّ�ة والنفعّ�ة التي تفتك فتًكا �المجتمعات اإلنسانّ�ة المعاصرة. ذلك �أّن الوعي  اإلیدیولوج�ات القومّ�ة والدِّ

األخالقّي المتطّلب �متلك من القدرة النقدّ�ة ما یؤّهله للتندید �ق�ائح استغالل المشاعر االنتمائّ�ة 
ینّي أو االقتصادّي االنتفاعّي. من جّراء مثل هذا التندید، تسقط  والتضامنّ�ة في بناء الوعي القومّي أو الدِّ

تي تنتهك القَ�م األخالقّ�ة الكونّ�ة. هنا �سأل المرء ��ف �مكن أن تبني المجتمعات جم�ع االعت�ارات ال
ینّ�ة واالقتصادّ�ة االنتفاعّ�ة؟  المعاصرة أخالقّ�ات �ونّ�ة تض�ط غلواء االقتناعات اإلیدیولوجّ�ة القومّ�ة والدِّ

ر الحوار بین ا لحضارات الالهوتّي السو�سرّي من النافع في هذا المقام أن نستحضر عالم األد�ان وُمنظِّ
 ....) في مشروعه الفكرّي الكونّي الرامي إلى صوغ شرعة أخالقّ�ة �ونّ�ة.-١٩٢٨الكاثول�كّي هانس ُ�ْنغ (

ا أخالق��ا �ون��ا �جعل  �ستعین هانس ُ�ْنغ �ال�عد الروحّي الذي تزخر �ه األد�ان لكي �ستخرج منه حس�
الح�اة وتعز�ز الكرامة وترس�خ الحّرّ�ات، وذلك على الرغم من الناس یتضامنون و�تآزرون على صون 

اختالفاتهم الثقافّ�ة. فالحّس األخالقّي الكونّي ال �فترض، في عرفه، نشوء عقیدة أخالقّ�ة تتضّمن مجموعًة 
 من الم�ادئ واألحكام والنوام�س والقواعد، بل �قوم على الوعي األخالقّي، واالقتناع الذاتّي األخالقّي،
والقرار الحّر األخالقّي. ال ر�ب في أّن �ّل مجتمع �مكنه أن �حظى بتصّوره األخالقّي وم�ادئه وأحكامه. 
غیر أّن ال�شرّ�ة قاط�ًة ین�غي لها أن ُتجمع على ضّمٍة من الم�ادئ الجوهرّ�ة التي ال �ستق�م الوجود إّال 

ة. مثل هذه األخالقّ�ات األساسّ�ة �جب أن بها، وفي طل�عتها حما�ة الح�اة وصون الحق�قة وتعز�ز العدال
تعتنقها وتلتزمها �لُّ المجتمعات اإلنسانّ�ة، على اختالف مشار�ها ومذاهبها وعقائدها، و�ّال اضطر�ت 

 أحوال األرض، وتنازعت األمم، واحترب الجم�ع ذئاً�ا ینهش �عُضها �عًضا.

الس�اسّ�ة، وترتیب مسائل الح�اة الجنسّ�ة، أّما المسائل األخالقّ�ة األخرى، ومنها اخت�ار األنظمة 
وسواها من الحاالت اإلنسانّ�ة الجزئّ�ة، �الموت الرح�م واإلخصاب االصطناعّي واإلجهاض واإلنجاب، 
فإّنها قد تختلف من ثقافة إلى أخرى. غیر أّن جم�ع األنظومات األخالقّ�ة في مختلف الحضارات تدین 

الزنى. الثابت في هذا �ّله أّن اإلنسان، إذ �ستنیر �أنوار العقل الطب�عّي، القتل والسرقة والكذب والعدوان و 
 �مكنه أن �ستن�ط معاییر التمییز بین الحّق وال�اطل، بین الخیر والشّر، بین النفع والضرر.
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بید أّن المشكلة األخطر تنشأ من تعّقد أوضاع ال�شرّ�ة في مطالع القرن الحادي والعشر�ن �حیث 
اع على المسائل الحیوّ�ة ش�ه مستحیل من دون تناصر اإلرادات الطّی�ة في جم�ع أضحى اإلجم

المجتمعات. لذلك یوصي هانس ُ�ْنغ �استنهاض جم�ع الناس، المؤمنین وغیر المؤمنین، من أجل الخروج 
س مخاطر اإلفناء الذاتّي التي تترّ�ص �المسكونة جمعاء.  �قینه �شرعة أخالقّ�ة حضارّ�ة مبنّ�ة على تحسُّ

أّن التراثات الروحّ�ة التي تزخر بها اإلنسانّ�ة ین�غي لها أن تسهم إسهاًما فاعًال في إغناء الحّس األخالقّي 
الكونّي المبنّي أصًال على مسّلمات التفّكر العقلّي السل�م. ال غرا�ة، من ثّم، أن ُ�حّس المرء التشّتت 

هالك االستنفادّي من داخل التراثات الروحّ�ة الكونّ�ة والخواء والض�اع من �عد أن أ�طلت مجتمعاُت االست
 مفاعیَل المعنى اإلنسانّي األشمل، والق�مة الوجودّ�ة األرحب، وال�صیرة الجّوانّ�ة األسمى.

ل�س المطلوب، والحال هذه، أن تعود الفلسفة والالهوت إلى عتیق تحالفهما وقد�م تواطئهما، بل أن 
الروحّ�ة الكبرى ألهمت الناس في جم�ع الحضارات رقيَّ الحّس اإلنسانّي  �عترف الجم�ع �أّن األنظومات

وسموَّ االخت�ار التضامنّي، فتجّلت مناراِت هدا�ة عصمت اإلنسان من غلّوه، وردعته عن عدوانه، وزّودته 
ة وسائل االست�صار األخالقّي النز�ه. وحده الحسُّ األخالقيُّ المستند إلى تضامن األنظومات الفكر�ّ 

والروحّ�ة الكونّ�ة �ستط�ع أن �حّث الجم�ع على بناء حضارة الالعنف واحترام الح�اة، وتعز�ز روا�ط 
التضامن وترس�خ سُبل االقتصاد العادل، وتنم�ة طاقات االعتصام �الحق�قة والتحّلي بروح االنفتاح 

لمساواة بین الحقوق وتدع�م واستثمار االختالف واالغتناء �ه، وابتكار أنماط ثقافّ�ة راق�ة في ضمان ا
 الشراكة التكاملّ�ة بین المرأة والرجل.

ی�قى أّن السؤال الجوهرّي �جب أن یتحّرى عن إمكانات الجمع األخالقّي الحص�ف بین التنم�ة 
االقتصادّ�ة السل�مة والنمّو الشخصّي المستق�م والنماء القومّي الس�اسّي المتحّضر المهّذب الراقي. ��ف 

اس، على اختالف مجتمعاتهم وثقافاتهم ومذاهبهم ومعتقداتهم وتصّوراتهم، أن ینعموا بتكاملّ�ة �مكن الن
حضارّ�ة تضع في صدارة اعتناءاتها الحسَّ األخالقّي الذي �ضمن وعَي األفراد والجماعات المسؤولّ�َة 

ن ضرورات صون الذات التار�خّ�ة الملقاة على عاتق اإلنسان المعاصر؟ وهل �ستط�ع الناس أن یوّفقوا بی
الفردّ�ة والجماعّ�ة، ومقتض�ات التضامن التنموّي في المجتمعات المتحاورة، ومتطّل�ات الحفاظ على 
سالمة البیئة الحاضنة، ومستلزمات اإلعداد الفطن لح�اة تلیق �األج�ال القادمة؟ و��ف �مكن أن ُتصاغ 

قدّ�ة، التي تستط�ع أن تستنهض جم�ع الناس إلى التخّلق تلك األخالقّ�ات الناظمة، المثالّ�ة في واقعّیتها الن
�أخالق اإلنسان الحضارّي الراقي الذي اقتنع بوحدة المصیر، مصیر األرض ومصیر الشعوب ومصیر 

 المجتمعات، وسلك مسلك التسو�ات العقالنّ�ة المنصفة والترّفعات الوجدانّ�ة التصالحّ�ة البّناءة؟

ء من اجتهادات أهل الحكمة والفلسفة الذین ین�غي لهم أن �خرجوا الجواب الشافي �ستخرجه المر 
بتصّور أخالقّي ق�مّي مشترك �ستصفي أبهى ما تختزنه التراثاُت اإلنسانّ�ة من مُثل روحّ�ة سنّ�ة وم�ادئ 
أخالقّ�ة رف�عة، و�ستحّث الجم�ع على تعز�ز أر�عة ضروب من الوعي النقدّي المتطّلب البّناء. الضرب 

ل �ستوي في مقام األنترو�ولوج�ا التكاملّ�ة التي تتصّور التعّدَد الثقافيَّ في هیئة الوحدة المبنّ�ة على األوّ 
التنّوع. والضرب الثاني ینشط في مستوى الحرص البیئّي الكونّي الذي ینظر إلى الطب�عة حاضنًة أمومّ�ًة 

في دائرة اإلح�اء األشمل واالنغالل الهنّي  ترعى المائتین المجاهدین المناضلین األنق�اء من أهل المسكونة
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في رحا�ة الكون. ینطوي الضرب الثالث على إحساس رقیق �مسؤولّ�ة التضامن اإلنسانّي بین جم�ع 
سّكان األرض یدفع بهم إلى صون الح�اة واألرض في �ّل قرار و�ّل تدبیر و�ّل فعل. أّما الضرب الرا�ع 

ا في مسالك الرقّي الروحّي الذي یلیق �الجوهر اإلنسانّي المتفّكر، من الوعي المتطّلب، ف�جري جرً�ا حر� 
 المت�ّصر، المدرك، المبتكر، الخّالق.

حین یتعّزز الوعي في ضرو�ه األر�عة هذه تنجلي أمام اإلنسان صورُة المسؤولّ�ة األخالقّ�ة 
في �ّل خطوة من خطوات  الصح�حة الشاملة التي ین�غي أن �عتصم بها الناس في مجتمعاتهم المتنّوعة،

التدبیر الفردّي والجماعّي، الداخلّي والخارجّي، الوطنّي والعالمّي. و�ذا ثبت أّن جائحة الكورونا اضطّرت 
العقل االقتصادّي إلى ترتیب مقام الصدارة في المَهن اإلنسانّ�ة األساسّ�ة، فاقتصر معظُمها على علم 

لفهم والتكّ�ف، ومهارات اإلبداع في إدارة الموارد ال�شرّ�ة أو رأس الب�انات، و�فاءات التواصل واالستماع وا
المال ال�شرّي، وتطو�ر طاقات الذ�اء االصطناعّي، فإّني أقترح أن تض�ف المجتمعاُت المعاصرة مهنًة 
أخرى أساسّ�ة، عنیُت بها مهنة التنشئة على إعادة تكو�ن الحّس األخالقّي الكونّي وتهذی�ه وصقله 

في اقتناعي أّن مثل الحّس األخالقّي هذا هو الوحید الخلیق بترم�م صورة اإلنسان التي شّوهتها  وتفعیله.
ینّ�ة واالقتصادّ�ة النفعّ�ة.  اإلیدیولوج�ات القومّ�ة والدِّ


