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بثقافة  املناقشات حمتدًة حول رشعيِة تطبيِق سياساِت حقوِق اإلنسان اخلاصة  الثقافات، حيث ال تزال  بالعاملية وتعدد  يّتسم  يف جمتمع 
واحدة عاملّيًا، فإنَّ رضورة حتديد أخالق عاملية مشرتكة أمر من األمهية بمكان، وإذا ما كانت هذه األخالق العاملية ناجحة ومشرتكة فعلّيًا 
فال بّد من أن تتمكن جمموعة من الثقافات املتعددة من االلتزام هبا، بحيث ال يؤدي ذلك إىل ضياِع وجهاِت نظِرها املتفردة واألصيلة 

نحو احلياة والعامل من حوهلا.

نراه  ولكن  بعينها،  األطروحة  هذه  جمتمعًة  م  لتقدِّ دينية  منظورات  أمام  مفتوحة  زالت  ما  مهمة  فرصٍة  نافذَة  أن  الرمحن  عبد  ويرى طه 
يف الوقت ذاته يؤكد عىل أن املحاوالت احلالية التي ُقدمت حتت اسم  هذه الديانات لتوفري ضوابط مبدئية قد أخفقت يف حتقيق هذا 
الوعد. واملؤلف يقوم بمحاولِة طرِح حتليٍل نقدي ورؤية تصحيحية من خالل استحضار الرتاث اخلصب للمنظومة العقائدية اإلسالمية، 

باإلضافة إىل بصريته التي اكتسبها من خالل مرشوعه الفكري املمتد منذ أكثر من 30 عامًا.

عاملية  ألخالق  قاعدٍة  لوضع  حماوالت  من  املختلفة،  العامل  ديانات  ممثلو  هبا  يقوم  التي  احلالية  املساعي  أنَّ  هو  هنا:  األسايس  اهلاجس 
ل تنازاًل كبريًا ملصلحة العلامنية، األمر الذي جيعل انتامءهم إىل الدين بال معنى، وىف احلقيقة ال خيتلف األمر، سواء شاركت  مشرتكة، تشكِّ
أنفسهم من  أم مل تشارك، بل إن حماولتهم يف تربئة  املتدينني- يف تشكيل أخالق عاملية مشرتكة،  –بصفتها جمموعة من  هذه املجموعة 
مع  التناقضات  من  عدد  إىل  هبم  أودت  قد  العلامنية-  -كوابيس  والالعقالنية  واإلطالقية  الذاتية  مثل:  إليهم  موجهة  حمتملة  اهتامات 
اّدعائهم بأن مرشوعهم ذو أصل وأساس ديني. ويف هناية املطاف يؤدي هذا األمر إىل منح التصورات العلامنية مكانة تبدو أعىل، ولو كان 

ذلك ملجرد عدم وجود تناقضات ذاتية يف فرضياهتا، وهو األمر الذي يثقل كاهل املنظور الذي يطرحه املتدينون.

إّن مرشوع األخالق العاملية – وهو ما نحن بصدد النظر فيه ههنا- يطرح املجموعة السائدة من القيم اإلنسانية حلقوق اإلنسان واملجتمع 
املدين: »املساملة« و»التضامن« و»التسامح« و»املساواة«. وهذه األربع نراها مشرتكة بني املفاهيم احلقوقية يف العرص احلايل، دينيًة كانت 
أو علامنيًة؛ ولكّن مؤسيس املرشوع مل يتوقفوا عند هذا احلّد بل جتاهلوا حّتى املبادئ األساسية التي تدخل يف صلب مرشوعهم: كاإليامن 
والعمل الديني. كام أن رغبتهم  يف كسب رضا اجلمهور العلامين-وذلك بمحاولة احتوائهم فرضيات العلامنية املبدئية-وهي: ختصيص 
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الدين، ونسبية احلقيقة، وسطوة العقالنية– قد أودت هبم إىل حماوالت جانحة الستيعاب تلك املبادئ، وهذا األسلوب يف استيعاب تلك 
ا أية مسامهة ملموسة من ديانات العامل يف هذه املعادلة. األفكار هيمش فعليًّ

ووفقًا لتحليل طه عبد الرمحن فإن أي تصور ألخالق عاملية مشرتكة ينبغي أن تتبناها ديانات العامل املختلفة، ال بد من توفر رشطني فيه: 
ااًل للدين يف املجتمع ، ثانيًا: جيب أن يقوم بتوسيع جمال األخالقيات بعينها، باإلضافة إىل  أواًل: جيب عىل هذا املرشوع أن يضمن دورًا فعَّ
هذا فإنه جيب عىل مرشوع مشرتك حّتى يكون ناجحًا أن يضع نصب عينيه جمموعة معيَّنة من املعايري من أجل حتقيق هدف جتسيد مسامهة 
دينية عىل وجه اخلصوص نحو الوعي األخالقي للمجتمع الدويل املوّسع، ومن هذه املعايري أن يقوم هذا املرشوع عىل أساس اإلحاطة 
بالربط بني االنتامء الديني والسلوك األخالقي، وعالوة عىل ذلك جيب أن يكون متجاوبًا مع توجيهاته األخالقية، كام جيب عليه أن يسهم 

يف تطوير مضمون  األخالقيات ذاهتا.

إن إدارة األبحاث بمؤسسة طابة تترشف بتقديم دراسة د. طه عبد الرمحن النقدية هذه، والتي جاءت يف حينها لتقدم مثااًل رائدًا لنوعية 
التداخل النقدي من منظور شامل، وهو األمر الذي َنِجدُّ كل اجِلد يف إدراكه، ونأمل أن يكون خطوة يف ازدهار مساعي جتديد مسامهة 

املسلمني يف عامل األفكار.

 ج. هاشم براون 
مدير األبحاث
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يف  واملفكرين  الفالسفة  أبرز  أحد  الرمحن  عبد  طه  الدكتور  يعّد 
من  العلمية  رحلته  بدأت  املعارص.   اإلسالمي  العريب  العامل 
عىل   1972 سنة  »السوربون«  جامعة  من  حصل  أن  إىل  املغرب، 
رسالة يف  اللغة« عنوانه:  الثالث ببحث يف »فقه  دكتوراة السلك 
الدولة  دكتوراة  1985 عىل  الوجود، وسنة  ملبحث  اللغوية  الُبنى 
يف اآلداب والعلوم اإلنسانية بأطروحة عنواهنا: رسالة يف منطق 
أستاذ  منصب  شغل  ونامذجه.   والطبيعي  احلجاجي  االستدالل 
اللغة بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية يف  مناهج املنطق وفلسفة 
جامعة حممد اخلامس بالرباط من 1970 إىل 2005.  وهو ممثِّـل 

أمسرتدام،  مقرها  التي  احِلجاجية«  للدراسات  العاملية  »اجلمعية 
»هولندا«، وممثل »مجعية الفلسفة وتواصل الثقافات« التي مقرها 
كولونيا، »أملانيا«.  حصل عىل جائزة املغرب يف العلوم اإلنسانية 
الكالم«،  علم  وجتديد  احلوار  أصول  »يف  كتابه:  عن   1988 سنة 
له  الرتاث«.   تقويم  يف  املنهج  »جتديد  كتابه:  عن   1995 وسنة 
وحوارات  العقل،  وجتديد  الديني  العمل  منها:  كثرية  مؤلفات 
من أجل املستقبل، واحلق العريب يف االختالف الفلسفي، وروح 
واألصول  اإلسالمية،  احلداثة  تأسيس  إىل  املدخل  احلداثة: 

األخالقية للمقاصد الرشعية )يف طور اإلنجاز(.





حتليال   - العاملية«  ــالق  »األخ مفهوم  يف  النظُر  منا  يقتيض 
مفهومي  أحدمها  خمترصين:  ببيانني  له  د  ُنمهِّ أن  وتقويام - 

واآلخر تارخيي.

مفهوم  بني  بالفرق  البيان  هذا  يتعلق  املفهومي؛  البيان   - أ 

تناول  العاملية«)1( ومفهوم آخر يدل، هو أيضا، عىل  »األخالق 
األخالق ألفراد اإلنسانية مجيعا، وهو: »األخالق الكلية«)2(. 

فاملقصود بـ »األخالق الكلية« هو »األخالق التي توىلَّ املفكرون 
أهنا  أساس  عىل  قواعدها  وترتيب  أصوهلا  وضع  والفالسفة 
إنساين  فرد  كل  عىل  يتعنّي  بحيث  وموضوعية،  عقلية  أخالق 
يف  السعادة  طلب  أو  سلوكه  يف  االستقامة  أراد  متى  هبا  األخُذ 
التي  الواجب«  »أخالق  مها:  مثالني  عليها  ولنرضب  حياته؛ 
و»أخالق  كانط«)3(،  »إيامنوئيل  األملاين  الفيلسوف  أنشأها 
اإلنجليزي  والقانوين  الفيلسوف  أركاهنا  وضع  التي  املنفعة« 
اإلنجليزي  الفيلسوف  َخلُفه  عها  ووسَّ بِنتهام«)4(،  »جرييمي 

»جون اْستِورات ِمل«)5(.

أساسية هي:  الكلية« بصفات ثالث  تتصف »األخالق  وهبذا، 
بالنظر  استنباطها  يتم  إذ  طبيعتها،  يف  نظرية  أخالق  أهنا  أوال، 
م هبا؛ وثانيا، أهنا أخالق ُأحادية يف  د من مبادئ مسلَّ العقيل املجرَّ
مصدرها، إذ يستقل هبا الفيلسوف، حيث إنه ال يتقيد يف وضعها 
َعلامنية يف  وثالثا، أهنا أخالق  بحصول االتفاق عليها مع غريه؛ 
عىل  ونتائجه  أحكامه  يبني  أن  جيتنب  واضعها  إنَّ  إذ  هها،  توجُّ

مسلامت مأخوذة من الدين أخذا مبارشا أو ظاهرا.

إهنا  بل  قط،  األوصاف  هبذه  فليست  العاملية«،  »األخالق  أما 
إذ  عملية،  طبيعة  ذات  أخالق  أوال  فهي  بأضدادها،  تتصف 
أخالق  وثانيا  لإلنسان؛  احلية  األخالقية  التجربة  من  ُتستقرأ 
حتديد  يف  كثرية  أطراف  تشرتك  حيث  متعددة،  مصادر  ذات 
أهنا  إذ  ديني،  ه  توجُّ ذات  أخالق  وثالثا  وأحكامها؛  قواعدها 

تستقي قيمها ومبادئها من األديان املختلفة.

التارخيية  بالظروف  البيان  يتعلق هذا  ب - البيان التاريخي؛ 

التي َتبلور فيها مفهوم »األخالق العاملية«.

األخالق العاملية: مداها وحدودها

أ. د. طه عبد الرحمن

 )Weltethos( :واملقابل األملاين )Ethique mondiale( :واملقابل الفرنيس )Global Ethic( :املقابل اإلنجليزي )1(

)Allgemeine Ethik( :واملقابل األملاين  )Ethique universelle( :واملقابل الفرنيس   )Universal Ethic( :املقابل اإلنجليزي )2(

  Immanuel KANT  )3(

 Jeremy BENTHAM  )4(

 John Stuart MILL  )5(
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ر وضع مصطلح »األخالق العاملية« إىل سنة 1990)6(،  لئن تأخَّ
فقد ظهرت بوادر التفكري يف »أخالق جتمع أمم العامل« يف إطار 
منذ  الدينية  التيارات  خمتلف  مارسته  الذي  احلواري  النشاط 
العاملي األول لألديان يف  املؤمتر  َتمَّ عْقُد  أن  وَنيِّف، أي منذ  قرن 
»برملان  باسم  بعد  فيام  ُعرف  والذي   ،)7(1893 سنة  »شيكاغو« 
العلمي  بالتقدم  االحتفال  أجل  من  وذلــك   العامل«،  أديــان 
»األخوة  اْعُترِبت  والذي  احلداثة  حققته  الذي  والتكنولوجي 

الدينية« ثمرة من ثامره.

ذات  دينية  حوارات  إقامة  يف  النشاط  هذا  مظاهر  جَتلَّت  وقد 
العامل  بلدان  شتى  يف  خمتلفة  وأهداف  ومستويات  مواضيع 
مؤسسة  منها  متعددة  ومنظامت  مؤسسات  إنشاء  يف  جتلت  كام 
للدين  العاملي  »املؤمتر  ومنظمة  للكنائس«)8(  العاملي  »املجمع 
يف  النَّشطة  احلوارية  احلركة  هذه  وجود  ومع  والسالم«)9(؛ 
لـ»برملان  الثاين  املؤمتر  عقد  يتم  مل  الدينية،  األوساط  خمتلف 
انعقاده  تاريخ  عىل  الزمن  من  قرن  ُميضِّ  بعد  إال  العامل«  أديان 
ألول مرة، وذلك يف سنة 1993 بنفس املدينة األمريكية، احتفاء 
بذكراه املئوية؛ لكن، يف مقابل ذلك، مل متض سنوات ست حتى  
انعقد املؤمتر الثالث هلذا الربملان بمدينة »كاب تاون« يف جنوب 
إفريقيا)10( - أي يف سنة 1999، كام انعقد مؤمتره الرابع بمدينة 

.2004 سنة  إسبانيا  "برشلونة" يف 

متمّيز  بيان  بإصدار  العامل«  أديان  »برملان  لـ  الثاين  املؤمتر  د  وتفرَّ
حتت اسم »إعالن من أجل أخالق عاملية«)11(، وكان منظموا 
الكاثوليكي  الالهوت  عامل  إىل  عهدوا  قد  الثاين  املؤمتر  هذا 
هذا  ة  مسودَّ يضع  أن  كونغ«)12(  »هانز  األصل  السويرسي 
انعقاد  قبل  ونرشه،  املوضوع  بنفس  اشتغاله  لسابق  اإلعالن 
العاملية سنة  مرشوع األخالق  هذا املؤمتر بسنتني، كتابا بعنوان: 
1990)13(؛ وبعد أن َتبنىَّ هذا املؤمتر اإلعالن املذكور، ضاعف 

ومصنَّفاته،  ومقاالته  حمارضاته  فتوالت  جهوده،  العامِل  هذا 
وآفاَقه،  تطبيقه  فوائَد  وُمبّينًة  وأهداَفه  مرشوعه  معامِلَ  موضحًة 
من  بيان  غريه:  مع  باشرتاك  بعضها  ألَّف  التي  اآلتية  كتبه  منها 
العاملية  لألخالق  وَنَعم   )14()1993( العاملية  األخالق  أجل 
العامليني  واالقتصاد  للسياسة  العاملية  واألخالق   )15()1995(

َ األخالق  )1997()16( والعلم واألخالق العاملية )1998()17( ولمِ

العاملية؟ الدين واألخالق يف زمن العوملة )2002()18(؛ كام أنه 
بـ  إنشاؤها  تم  التي  العاملية«  األخالق  »مؤسسة  رئاسة  توىلَّ 
اإلعالن  من  ذت  اختَّ والتي   )19(1995 سنة  بأملانيا  »توبِْنجن« 
السالف الذكر املرشوع األسايس لعملها، وجعلت من أهدافها 
جمال  يف  التكوين  وتوفري  اللقاءات  وتنظيم  األبحاث  تطوير 

العالقات بني الثقافات والديانات.

البالغ يف  أثُره  الذي توىلَّ »كونغ« حتريره  لـ »اإلعالن«  وقد كان 

.)Global Ethic( الذي دخل فيه العامل يف إجياد احلاجة إىل مصطلح  )Globalization( ساهم طور العوملة )6(

)7( انعقد هذا املؤمتر حتت اسم أول هو: »برملان العامل لألديان«.

 World Council of Churches )8(

 World Conference on Religion and Peace )WCRP( )9(

)10( دعا املؤمتر الذي انعقد بـ Cape Town مؤسساِت املجتمع الفاعلة إىل االلتزام بالنتائج األخالقية املشرتكة التي توصل إليها املؤمتر الثاين والعمِل عىل تطبيقها يف الواقع.

 ”Declaration toward a Global Ethic“ )11(

  Hans KÜNG )12(

 Projekt Weltethos, Piper 1990 )13(

Erklärung zum Weltethos, Piper 1993 )14(

 Ja zum Weltethos, Piper 1995 )15(

Weltethos für Weltpolitik und Weltwirtshaft, Piper 1997 )16(

Wissenschaft und Weltethos, Piper 1998 )17(

 Wozu Weltethos ? Religion und Ethik in Zeiten der Globalisierung )18(

     http://www.weltethos.org :انظر موقع هذه املؤسسة ،Global Ethic Foundation )Stiftung Weltethos( )19(
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تشجيع التوجه إىل تأسيس أخالقيات عاملية، بحيث َتواىل صدوُر 
تقريرات ونداءات تدخل يف هذا املضامر، نذكر منها، عىل وجه 

اخلصوص، ما ييل:

• »جوارنا العوملي«)20( سنة  1995 يف التقرير املطول لـ »جلنة احلكامة 
ص الفصل  العوملية« التي عينتها هيئة األمم املتحدة، والذي خصَّ

الثاين منه ألخالق العوملة.

عنا اخلالق«)21( سنة 1995 يف التقرير املطول لـ »اجلنة العاملية  • »تنوُّ
للثقافة والتنمية« التي عينتها هيئة األمم املتحدة واملنشور بتعاون 

بني هذه اهليئة ومنظمة اليونسكو.

1996 الذي وضعه عامل  • »اإلعالن الكيل لألخالق العاملية« سنة 
الالهوت األمريكي »ليونارد سويدلر«)22(.

وضعه  الذي   1997 سنة  اإلنسان«  ملسؤوليات  الكيل  »اإلعالن   •
»جملس العمل املشرتك«)23( الذي يضم رؤساء الدول ورؤساء 
احلكومات السابقني؛ وتمَّ عرضه عىل رؤساء الدول واحلكومات 

واألمم املتحدة واليونسكو.

»قسم  وضعه  توىلَّ  الذي  لليونسكو«  العاملية  األخالق  »مرشوع   •
ندوتني  أجله  من  م  نظَّ والذي  باليونسكو«  واألخالق  الفلسفة 
بباريس بعنوان: »مقدمات من أجل  عامليتني كبريتني، إحدامها 
السنة،  نفس  »نابويل« يف  بـ  والثانية   ،1997 أخالق عاملية« سنة 

وقد استدُعي هلا كبار فالسفة األخالق يف العامل.

• »اإلعالن عن حقوق وواجبات اإلنسان« سنة 1999 يف مرشوع 

احتفاال  لليونسكو،  تقديمه  تم  الذي  الثالثة  لأللفية  »َبلنسية« 
بحلول السنة 2000.

الذي   1999 سنة  التوجيه«  عن  املسؤولة  مؤسساتنا  إىل  »النداء   •
صدر عن الربملان الثالث ألديان العامل املنعقد يف »كيب تاون«، 
ل إليه املؤمتر الثاين من نتائج، وداعيا  دا التأكيد عىل ما توصَّ جُمدِّ

املؤسسات املؤثِّرَة إىل ترمجتها عىل أرض الواقع.

الذي أصدره  اإلعالن  النظر يف  باألساس هو  هنا  يعنينا  والذي 
املؤمتر الثاين ألديان العامل، أي اإلعالن من أجل أخالق عاملية)24(، 
التي  املرموقة  الشخصيات  من  كبري  عدد  بتوقيع  حظي  والذي 
أشهرهم  من  املسلمني،  بعض  منها  األديان  خمتلف  إىل  تنتمي 
العالمة الباكستاين األصل حممد محيد اهلل واملفكر اإليراين األصل 

السيد حسني نرص. 

 ”Our Global Neighbourhood“ )20(

  ”Our Creative Diversity“ )21(

 Leonard SWIDLER : ”Toward a Universal Declaration of a Global Ethic“ )22(

InterAction Council: ”Universal Declaration of Human Responsibilities“ )23(

http://www.weltethos.org :24( انظر النص الكامل هلذا اإلعالن يف املوقع(
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1 - حتليل مضمون »إعالن األخالق العاملية«

إذا متّهد هذا، فلنأِت إىل حتليل مضمون هذا اإلعالن األول؛ فقد 
أوَردت مقّدمُته السبَب األسايس الذي دعا إىل إصداره، وهو أن 
العامَل يواجه أزمات عدة: أزمة اقتصادية متمثلًة يف الفقر واملجاعة 
واألغنياء  الفقراء  بني  الفاحشة  والفروق  واالستغالل  والبطالة 
انخرام  يف  متمثلة  بيئية  وأزمة  الفقرية؛  للدول  اهلائلة  والديون 
الطبيعية  للموارد  اجلنوين  االستنزاف  بسبب  البيئية  األنظمة 
للحياة؛ وأزمة سياسية متمثلة يف تزايد النزاعات العقدية بني أهل 
اإليامن من خمتلف األديان واشتداد التوترات واالستقطابات بني 
النفوذ؛  العنيفة عىل  املتدينني والعلامنيني، فضال عن الرصاعات 
وأزمة اجتامعية متمثلة يف االستخفاف بالعدالة وانتشار الفوىض 

واهنيار األرسة وهتميش املرأة.

مبادئه األخالقية عىل ركائز هي  بناء  إىل  اإلعالن  ثم يميض هذا 
بمنزلة رضورات أربع:

1. 1 - رضورة األخالق العاملية؛ املراد هو أنه ال يمكن بناء نظام 
املتعددة بدون أخالق تأخذ  عاملي جديد خيرجنا من هذه األزمة 
األرسة  بمثابة  العامل  هذا  يف  اإلنسانية  كانت  وملا  األمم.  كل  هبا 
النظام  هذا  بناء  يف  املسؤولية  يتحمل  اجلميع  صار  الواحدة، 
العاملي اجلديد؛ وتقوم مسؤولية املتدينني، عىل اخلصوص، يف أن 
يتفقوا عىل جمموعة من القيم امللزمة واملعايري الثابتة والسلوكات 
األدنى  اإلمجاع  بمنزلة  االتفاق  هذا  يكون  بحيث  األساسية، 
اإلنسان  عليها حقوق  س  تتأسَّ عاملية«  »أخالق  لقيام  الرضوري 

كام جاءت يف إعالن األمم املتحدة.

1. 2 - مطلب املعاملة اإلنسانية؛ صيغته هي: »ينبغي أن ُيعاَمل كل 
إنسان معاملة إنسانية«؛ واملقصود بذلك حفظ كرامته، فال ُيَرم 
ر ذاته  من ثابت حقوقه، وال ُينَزل منزلة الوسيلة لغريه، وال ُتقدَّ
عىل أساس الِعرق أو اجلنس أو السن أو اللون أو الدين أو اللغة 
أو املوطن أو املجتمع؛ ويتصل هبذا املطلب مبدأ أسايس أخذت 
به األديان ُعرف باسم »القاعدة الذهبية«، وصيغته السالبة هي: 
»ال ُتعاِمل غريك بام ال تريد أن ُتعاَمل به«؛ وصيغته املوجبة هي: 
من  دين  ال  أنه  والراجح  به«؛  ُتعاَمل  أن  تريد  بام  غريك  »عاِمل 
القاعدة؛  هلذه  خاصة  صور  أو  صورة  من  خيلو  الكربى  األديان 
دت عن غريها بجعل إيامن  ونجد هلا صورا متعددة يف اإلسالم تفرَّ
املرء نفسه موقوفا عىل هذه املعاملة، نذكر منها األحاديث الرشيفة 
التي وردت يف شعب اإليامن: »ال يؤمن أحدكم حتى يب ألخيه 
ما يبه لنفسه«)25(؛ وأيضا »أِحبَّ للناس ما حتب لنفسك، تكن 
مسلام«)26(؛ وواضح أن هذه القاعدة تقيض باجتناب كل أشكال 

الظلم التي تنتج عن األثرة واألنانية يف خمتلف جماالت احلياة.

عىل  متفرعة  التوجيهات  هذه  معتربة؛  أربعة  توجيهات   -  3 .1
مطلب املعاملة اإلنسانية وواردة، هي كذلك، يف صورتني اثنتني: 

سالبة وموجبة، وهي كالتايل:

أ - االل��ت��زام  بثقافة  املساملة  واح��ت��رام  احل��ي��اة؛  صيغة  

هي:  املوجبة  وصيغته  تقتل«،  »ال  هي:  السالبة   االلتزام   هذا 
بالطريق  اخلالفات  بحّل  االلتزام  هذا  ويقيض  احلياة«؛  »احرِتم 
السلمي يف إطار من العدل مع السعي إىل تربية النشء عىل هذه 
الروح املسامِلة؛ إذ ال بقاء لإلنسانية من غري سالم عاملي؛ كام يقيض 
باجتناب تعذيب اإلنسان، جسامنيا أو نفسانيا، وباأَلْوىل َقتِله ما 

)25( يروي الشيعة أحاديث وأخبارا كثرية يف هذا الباب؛ فعن الصادق - ريض اهلل عنه - قال : قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »أعدل الناس من ريض للناس ما 

يرىض لنفسه، وكره هلم ما يكره لنفسه«؛ وعن أمري املؤمنني - عليه السالم - فيام كتبه ملحمد بن أيب بكر : »أحب لعامة رعيتك ما حتب لنفسك 
وأهل بيتك، واكره هلم ما تكره لنفسك وأهل بيتك، فان ذلك أوجب للحجة، وأصلح للرعية«.

)26( السيوطي، اجلامع الصغري؛ وأيضا، يف صحيح البخاري، عن أيب هريرة أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »يا أبا هريرة كن ورعا تكن أعبد الناس وارض بام 

قسم اهلل لك تكن أغنى الناس وَأِحبَّ للمسلمني املؤمنني ما حتب لنفسك وأهل بيتك واكره هلم ما تكره لنفسك وأهل بيتك تكن مؤمنا، وجاور 
من جاورت من الناس بإحسان تكن مسلام، وإياك وكثرة الضحك، فإن يف كثرة الضحك فساد القلب«.
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أخرى،  جهة  من  االلتزام،  هذا  ويتطلب  غريه؛  بحقوق  يرض  مل 
ها كوكب األرض،  التي يضمُّ الطبيعية للحياة  العنايَة باألسباب 
نظرا ألن املوجودات يف هذا الكون متعلق بعُضها ببعض، وألن 
التفاعل  وإنام  فيها،  الفعل  هي  ليست  بالطبيعة  املطلوبة  الصلة 

معها. 

ب - االلتزام  بثقافة  التضامن  والنظاِم  االقتصادي  

العادل؛ صيغة  هذا  االلتزام  السالبة  هي: »ال ترسق«، وصيغته 

الثاين يف  املوجبة هي: »كن مستقيام وأمينا«؛ ويقوم هذا االلتزام 
إزاء اآلخرين،  أداء واجبات  يستلزم  املِْلكية اخلاصة حّقا  اعتبار 
حلاجات  مراعيا  اخلاصة  املادية  املصالح  تدبري  يصري  بحيث 
الرمحة  أخالق  عىل  الصاعد  اجليل  تنشئة  يف  يقوم  كام  املجتمع؛ 
هذا  بموجب  ينبغي،  بل  والفقراء؛  بالضعفاء  والعناية  والرأفة 
الظرفية  اإلعانات  يف  املتمثل  التكافل  نطاق  جتاوز  االلتزام، 
املجتمعات  لبعض  املساعدات  مشاريِع  ويف  املحتاجني  لألفراد 
بام  العاملي  االقتصاد  مؤسسات  بناء  إعادة  مستوى  إىل  الفقرية 
السلطة  وَينُقل  الفاحش،  والربح  اجلامح  االستهالك  من  ّد  َيُ
االقتصادية من التنافس عىل السيطرة إىل خدمة اإلنسانية، حتقيقا 

للعدل بني األمم؛ فال سالم عاملي بغري عدالة عاملية. 

ج� - االلتزام  بثقافة  التسامح  وبالصدق  في  احلياة؛ 

صيغة هذا  االلتزام  السالبة  هي: »ال تكذب«، وصيغته املوجبة 
هي: »كن يف قولك وفعلك صادقا«؛ واملراد هبذا االلتزام الثالث 
وتشويه  املخالفة  العقائد  حتقري  الديانات  ممثلو  يرتك  أن  هو 
ضد  والعداء  والتعصب  احلقد  أسباب  واختالق  مقاصدها 
الفن  وأهل  اإلعالم  رجال  من  غريهم  واجب  أن  كام  معتنقيها، 
والكتاب والعلامء ورجال السياسة واحلكام أن جيتنبوا كل أشكال 
التحريف والتضليل والنفاق واالحتيال واالنتهاز والكذب فيام 
يقولون ويكتبون؛ هذا مع العمل عىل تربية الناشئة عىل الصدق يف 

الفكر والقول والفعل؛ إذ ال عدالة عاملية بغري تصادق يف األقوال 
واألفعال بني بني البرش.

د - االلتزام  بثقافة  املساواة  في  احلقوق  والشراكة  

َتْزن«،  »ال  صيغة  هذا  االلتزام  السالبة  هي:  بني اجلنسني؛ 

بعضكم  وليحب  أنفسكم  »لتحرتموا  هي:  املوجبة  وصيغته 
أشكال  اجتناب  األخــري  االلتزام  هبذا  واملقصود  بعضا«؛ 
التي  األبوية  والسيطرة  النوعي  والتمييز  اجلنيس  االستغالل 
توعية  مع  هذا،  قارصات؛  أو  ُكنَّ  بالغاٍت  النساء،  هلا  تتعرض 
النشء عىل أن العالقة اجلنسية ليست مناسبة لتدمري اآلخر، وإنام 
لالشرتاك معه يف أسباب اخللق وإقامة احلياة متى متت ممارستها 
يف إطار من املسؤولية، متمثلًة أساسا يف االعتبار املتبادل واحلب 

ة بغري حياة مشرتكة حترتم الرشيكني. والثقة؛ فال إنسانية حقَّ

هذه  وجه  تغيري  يمكن  ال  الضامئر؛  حتويل  إىل  احلاجة   -  4 .1
ت قلوب األفراد وضامئر اجلامعات نفسها؛  األرض إال إذا تغريَّ
هذا  يف  بمسؤوليتهام  الشعوُر  مجاعة  وكلَّ  فرد  كلَّ  يلَزم  لذلك، 
التغيري وبواجبهام يف إيقاظ الطاقات الروحية الكامنة يف النفوس 

ر أو التأمل أو الصالة)27( أو الفكر الوضعي.  بالتفكُّ

بعض  يف  كيل  إمجاع  حصول  بصعوبة  اإلعالن  يقر  اخلتام،  ويف 
املسائل اخلاصة بمختلف املجاالت مثل »أخالق احلياة« و»أخالق 
والسياسة«  االقتصاد  و»أخــالق  العلم«  و»أخــالق  اجلنس« 
و»أخالق اإلعالم«؛ لكنه يرى بأنه باإلمكان االستفادة من روح 
اإلعالن الكتشاف حلول مناسبة هلا؛ كام  املبادئ التي جاءت يف 
أخالقية  مواثيق  وضَع  املهن  أصحاُب  يتوىل  أن  عىل  َيُث  أنه 
خاصة هبم، تتضمن توجيهات ملموسة للنظر يف املشاكل العملية 
التي تواجههم يف ميادينهم؛ وأخريا يدعو مجاعات املؤمنني، هي 
آراءها  موضحة  اخلاصة،  أخالقها  صياغة  تتوىل  أن  األخرى، 

)27( َيِرد لفظ »الصالة« هنا بمعنى »الدعاء« )املقابل األملاين: »Gebet«(، ال بمعناه االصطالحي عند املسلمني.
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و»الفرح«  و»األمل«  و»املوت«  »احلياة«  مثل  املصريية  املسائل  يف 
و»اإلخالص« و»الرمحة«.

اإلعالن،  يف  العاملية«  »األخالق  معامل  عرض  من  فرغنا  أن  بعد 
هذه  عىل  النقدية  مالحظاتنا  إبــداء  يف  اآلن  نرشع  أن  يتعني 

األخالق.

2 - تقويم »إعالن األخالق العاملية«

التي قام هبا »برملان  التأسيسية  املبادرة  ليس من شك يف أن هذه 
األديان« تدل عىل زيادة الوعي لدى املتدينني املعارصين بأمرين 

أساسيني:

بينها  فيام  والتسامل  التحاور  إىل  حتتاج  الديانات  أن  أحدمها، 
والبحث فيام جيمع بينها، ال سيام وأن القائمني عىل هذا »الربملان« 
أوروبا،  يف  احلروب  تاريخ  أذهاهنم  يف  يستحرضون  انفكوا  ما 

وُيّملون األديان مسؤولية إيقاد نارها.

ال  واألمر الثاين، أن الديانات ال تزال قادرة عىل أن تقوم بدور فعَّ
هه نحو العوملة التي  كه باحلداثة العلامنية وتوجُّ يف العامل، عىل متسُّ
تكاد ُتوّحد أطرافه اقتصاديا وسياسيا وثقافيا، حتى كأن واضعي 

اإلعالن يرّضون لـ »عوملة دينية« قادمة، مبناها عىل األخالق. 

املجال  يبقى  اإلعالن،  هذا  عنه  يعرب  الذي  الوعي  أمهية  وعىل 
مفتوحا إلبداء مالحظتني فاصلتني: 

بل  دينية،  أصول  العاملية  لألخالق  تكون  أن  يكفي  ال  أوالمها، 
العامل  هذا  يف  »الدين«  بقيمة  األخالق  هذه  تنهض  أن  ينبغي 
املأزوم هنوَضها بالقيم التي حصل اإلمجاع عىل أهنا ترفع أزماته، 
وال  و»التساوي«؛  و»التسامح«  و»التضامن«  »التسامل«  وهي: 
الدين  مكانة  األخالق  هذه  رفعت  إذا  إال  القيمة  هبذه  هنوض 
نا دينيا يف العال؛ ذلك  وعزّزهتا، أي إذا حققت - ما أسميه - متكُّ
أن واجب الديانات األول هو أن تعمل عىل أن يستمر دورها يف 
بها أِلن ُتنقذ  هداية األمم إىل ما ينفعها وُيصلحها، وأن يدوَم تأهُّ
اإلنسانية من املهالك التي تتهددها، وليس أن تسعى إىل أن تكون 

يف األخالق املتفق عليها كفايٌة دوهنا، بل َغناء عنها. 

والثانية، ال يكفي أن حَتُصل األخالق العاملية عىل إمجاع األديان، 
اإلنسانية«  »اخُلُلقية  بـ  ترتقي  أن  عىل  قادرة  تكون  أن  ينبغي  بل 
إىل رتبة فوق الرتبة التي يمكن أن يوّصل إليها أي دين بمفرده، 
وإال َبَطلت فائدة اجتامع األديان؛ وال ارتقاء  هبذه اخُلُلقية إال إذا 
قت - ما أسميه  -  زادت يف األخالق وطّورهتا، أي إال إذا حقَّ
ما ُخُلقيا يف العال؛ ذلك أن املطلوب من األخالق العاملية هو  تقدُّ
متكني اإلنسان من حتصيل قدرة ُخلقية فائقة تستطيع أن تتصدي 

ألزمات العامل بام ال تستطيع أخالق الدين الواحد.

بناء عىل هاتني املالحظتني، َيقُّ لنا أن نضع السؤالني التاليني: 
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أوهلام، هل اإلعالن من أجل األخالق العاملية جيعل الدين يتمكن 
يف العال؟ 

اخُلُلقية  جيعل  العاملية  األخالق  أجل  من  اإلعالن  هل  والثاين، 
تتقدم يف العال؟ 

فلنشتغل اآلن باجلواب عن السؤال األول، حتى إذ انتهينا منه، 
انعطفنا عىل السؤال الثاين، فوفيناه حقه من اجلواب.

2. 1 - اإلعالن واإلخالل برشط التمكن الديني

عدُة  انتباَهنا  لفتت  اإلعالن،  هذا  تفاصيل  تأملنا  إذا  أننا  الواقع 
إجراءات قام هبا واضعوه كان فيها رْصٌف رصيح ملقومات دينية 
مظاهَر خمتلفة إلخالل  اإلجراءات  ُتشكل هذه  بحيث  أساسية، 

هذا اإلعالن برشط التمكن الديني يف العامل.   

2. 1. 1 - مظاهر اإلخالل برشط التمكن الديني

إعالهنم  أن  اإلعالن  واِضعو  يزعم  التأسيس؛  حذف  أوهلا، 
يتأسس بوضوح عىل الدين، وحجتهم يف ذلك أن أصحابه أناس 
يؤمنون بأن احلقيقة املطلقة تتعاىل عىل هذا العامل، ويشعرون بأن 
واحلال  الروحية؛  احلقيقة  هبذه  موصولة  عليها  املتفق  األخالق 
أننا إذا دققنا النظر يف ركائز هذا اإلعالن األربع، ال نجد فيه ما 
بنية األخالق، وال ما جيعل  الغيبية تدخل يف  جيعل هذه احلقيقة 
بالتقرب منها؛ وكل ما نجده هو اإلشارة إىل  يتم  َق اإلنسان  ختلُّ
أن الديانات تويص هبذا اخُلُلق أو ذاك أو أن روح الرتاث الديني 
حتمل اإلنسان عىل أن يترصف عىل هذا الوجه أو ذاك، مع استغناء 
هذا اخُلُلق أو هذا الترصف بنفسه؛ وعليه، فال يمكن أن َنُعدَّ هذه 
التأسيس  ِمْثل هذا  العاملية، ألن  دينيا لألخالق  تأسيسا  اإلشارة 
بعينها  غيبية  وحقائق  روحية  مبادئ  هناك  تكون  أن  يقتيض 
بأن  اإلعالن  هذا  يكتفي  حني  يف  األخالق،  هذه  عليها  تتفرع 

ينسب األخالق املتفرعة عىل »مطلب املعاملة اإلنسانية«، وهي: 
»املساملة« و»التضامن« و»التسامح« و»املساواة« إىل األديان عىل 
عىل  و»التأسيس  الدين«  إىل  »النسبة  بني  وشتان  العموم؛  وجه 

الدين«.

والثاين، حذف اسم اإلله؛ ارتأى واضعو اإلعالن أنه من احلكمة 
األديان  أن  بحجة  اإلله،  باسم  إعالهنم  يفتتحوا  ال  أن  بمكان 
من  جمموعات  أربع  مؤمتُرهم  ضمَّ  لقد  حقا،  عليه؛  تتفق  ال 
الديانات سموها عىل التوايل: »جمموعة الديانات النبوية للرشق 
و»جمموعة  واإلسالم؛  واملسيحية  اليهودية  وتشمل  األدنى«، 
والبوذية؛  اهلندوسية  من  وتتشكل  للهند«،  الصوفية  الديانات 
من  وتتكون  األقىص«،  للرشق  احِلكمية  الديانات  »جمموعة  ثم 
»جمموعة  وأخريا  اليابان؛  وديانات  والطاوية  الكونفوشيوسية 
وأسرتاليا«؛  وأمريكا  وآسيا  إفريقيا  لشعوب  الطبيعية  الديانات 
تبلغ  لأللوهية  الدينية  املجموعات  هذه  تصورات  أن  ومعلوم 
ال  ما  الديانات  من  إن  حتى  والتضارب،  التعارض  يف  النهاية 
متعددة  بآهلة  يؤمن  ما  ومنها  اإلهلية«،  »الذات  معنى  فيه  يوجد 

ليس فيهم واحد هو ذو العرش. 

هبذا  االبتداء  ر  تعذَّ فإذا  غ؛  مسوَّ غرَي  احلذف  هذا  يبقى  هذا،  مع 
االسم يف اإلعالن للعلة املذكورة، فقد ال يتعذر االبتداء بصيغة 
نعبد«  الذي  »باسم  نحو  به  للمؤمنني  بالنسبة  معناه  تفيد  أخرى 
أو »باسم الذي نؤمن به«، بل ربام وجب أن ُتستعمل عىل األقل 
الصيغة األعم: »باسم الدين الذي نعتنقه«؛ ولكن اإلعالن خال 
ذات  غري  اإلعالنات  من  غريه  مساق  عىل  فجاء  ذلك،  كل  من 

املصدر الديني كإعالن حقوق اإلنسان.

اإلعالن املذكور أن يقتنع  حذف اإليامن؛ أراد واضعو  والثالث، 
املتدينني؛ وإذ  املتدينني، فضال عن  التي ُيصوهنا غرُي  باألخالق 
ذاك، ال عجب أن يغيب ذكر اإليامن عن الئحة القيم األخالقية 
القيمة  اإلعالن يف توجيهاته األربعة، مع أن هذه  إليها  التي دعا 
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مشرتكة بني األديان كلها؛ فام دامت هذه القيمة الروحية ال تعني 
الذين ليسوا بمتدينني، مل ُتعترب قيمة عاملية كبقية القيم التي جاء 
ذكرها فيه؛ لكن اإلشكال الذي يربز يف هذه احلالة هو أن اتفاق 
أيضا  بد  بل ال  العاملية،  القيم  تقرير  كاف يف  يغدو غري  املتدينني 
املتدينون، يف صياغتهم  املتدينني؛ وعندئذ، يصري  اتفاق غري  من 
بوا أنفسهم وكالء عن غري املتدينني،  هلذا اإلعالن، كام لو أهنم نصَّ

فضال عن متثيلهم إلخواهنم يف الدين.

اإلعالن  هذا  تناول  عندما  الديني؛  العمل  حذف  والرابع، 
حّثًا  العاملية، ال نجد  تنبني عليها األخالق  التي  الركائز  عرض 
هذه  حتصيل  يف  لفائدته  بيانا  باألْوىل،  وال،  الديني  العمل  عىل 
اكتساهبا  باإلمكان  أنه  م  يتوهَّ فيه  الناظر  إن  حتى  األخالق، 
َم كوُن اإلعالن، مَلّا  بغري طريق هذا العمل؛ وال يدفع هذا التوهُّ
أوشك أن خيتم حديثُه عن األخالق، أشار إىل الصالة باعتبارها 
ل إىل تغيري السلوك وحتويل القلوب؛ ذلك أن هذه  وسيلة ُتوصِّ
الصالَة  َجعلت  إذ  أمهيتها،  من  قدرا  تفِقد  ما  رسعان  اإلشارة 
- وهي وسيلة التقرب التي تتخذها ديانات الوحي - تاليًة يف 
ر« بوصفه الوسيلة التي تتخذها ديانات احلكمة  الرتبة لـ »التفكُّ
بل  الروح؛  ديانات  تتخذها  التي  الوسيلة  بوصفه  و»التأمل« 
تالها  فقد  كليا،  تتالشى  أن  تلبث  ال  اإلشارة  هذه  أمهية  إن 
اآلخر، وسيلة  بوصفه، هو  الوضعي«)28(  »الفكر  ذكُر  مبارشة 
التعبدي  للطريق  يكون  ال  وهبذا،  اخُلُلقي؛  التغيري  هذا  لبلوغ 
امتياز عىل  مُتّثله الصالة أيُّ  املتغلغل يف اإليامن والعمل والذي 
ُيمثِّله الفكر  البعيد عن اإليامن والعمل والذي  النظري  الطريق 
يمكن  بعينه،  التدين  وهي  الصالة،  إليه  ُتوّصل  فام  الوضعي؛ 

ني.  الوصول إليه بواسطة الفكر، عىل وصفه غري التديُّ

األخالق  أجل  من  اإلعالن  عىل  املآخذ  من  تقدم  ما  عىل  بناء 
اإلله«  اسم  و»حــذف  التأسيس«  »حــذف  وهــي:  العاملية، 

هذا  أن  يتبنّي  الديني«،  العمل  و»حذف  اإليامن«  و»حذف 
للدين  متّكنا  يقق  ال  فإنه  الدين،  أهل  أصدره  وإن  اإلعالن، 
املكونان  فالعنرصان  هلا؛  تعزيَز  وال  ملكانته  رفَع  فال  العامل:  يف 
هذه  بناء  يف  حتييدمها  وقع  و»العمل«  »اإليامن«  ومها:  للدين، 
ّد من  األخالق؛ إذ يقّرر هذا اإلعالن أن اعتبار اإليامن الديني َيُ
ر أن ما  عاملية األخالق حيث ال َيّد منها عدم اعتباره؛ كام يقرِّ
ُيدَرك بالعمل الديني قد ُيدرك بواسطٍة غريه، بل ُيدرك بضده.  

والنتيجة الغريبة التي تلزم من هذا كله هي أنه يمكن االستغناء 
يف إنشاء األخالق العاملية عن الدين، وذلك يف تناقض رصيح 
مع البواعث األصلية التي دعت إىل وضع هذا املرشوع؛ ومتى 
تقررت هذه النتيجة، لزمت منها أخرى أشد منها غرابة، وهي: 
العاملية عىل طريقة  العلامنيني أكثر قدرة عىل وضع األخالق  أن 

برملان األديان من املتدينني أنفسهم؛ فلنوضح كيف ذلك.

2. 1. 2 - الَعلامنية واألخالق العاملية

»مبدأ  هي:  أساسية  ثالثة  بمبادئ  تأخذ  العلامنية  أن  معلوم 
العقل«،  احلقيقة« و»مبدأ سلطة  د  تعدُّ الدين« و»مبدأ  ختصيص 
فيتعنّي أن ُنبني كيف أن كل واحد من هذه املبادئ يفيد يف إقامة 

العاملية.  األخالق 

أن  األول  املبدأ  هذا  مقتىض  ال��دي��ن:  تخصيص   م��ب��دأ    - أ 

للفرد؛  الدائرة اخلاصة  الدين، كام هو معروف، شأٌن يدخل يف 
هذا  مع  تعاملها  بكون  األديان«  »برملان  عىل  الَعلامنية  ومتتاز 
املبدإ  هذا  إىل  تدعو  فهي  متناقض،  غري  متسقا  يأيت  التخصيص 
نقيضه  إىل  يدعو  »الربملان«  هذا  أن  حني  يف  بمقتضاه؛  وتعمل 
- أي أن اإليامن الديني مشرتك بني املتدينني كلهم - ولكنه ال 

بمقتضاه.  يعمل 

Positives Denken :واملقابل األملاين Positive Thinking :28( املقابل اإلنجليزي(
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وترتتَّب عىل مبدأ ختصيص الدين نتائج ترصف شبهة »الذاتية«)29( 
عن األخالق العاملية التي يتوىل الَعلامين إنشاءها.

أوالها، أن الدين ال يتعدى إىل اآلخرين؛ فمن منظور العلامنية، 
أخالقية  وثيقة  وضع  ُيقّرر  عاملي  مؤمتر  يف  املتدينني  وجود 
فيه  وجودهم  بات  إذ  فيه،  وجودهم  كعدم  هو  غريهم  تشمل 
ال يؤثر يف مضمون هذه الوثيقة العاملية إال كام يؤثر وجود غري 

فيه. املتدينني 

تنكر  العلامنية  دامت  ما  بمعاملة؛  يقرتن  ال  الدين  أن  والثانية، 
العمل الديني، فإهنا ال تقبل مطلقا أن يكون هلذا العمل أيُّ امتداد 
خارج الدائرة اخلاصة، بحيث يؤثِّر يف املعامالت التي جتري بني 

املتدين وغريه. 

والثالثة، أن الدين ال يتولد منه ُخلق عاملي؛ ملا كان الدين، بحسب 
العلامنية، أمرا ذاتيا، فواضح أنه ال يمكن أن يوّرث إال ُخلقا من 
أن  يمكن  ال  العاملي  اخُللق  أن  حني  يف  ذاتيا؛  ُخلقا  أي  جنسه، 
تنهض به ذات واحدة، بل ينبغي أن تشرتك يف النهوض به ذوات 

متعددة بفضل ما يقوم بينها من روابط. 

أن  الثاين  املبدإ  هذا  مقتىض  احلقيقة:  د   ت��ع��دُّ م��ب��دأ     - ب 

يف  متعددة  إهنا  بل  فحسب،  متعددة  جتليات  هلا  ليست  احلقيقة 
ذاهتا؛ وَتفُضل العلامنية »برملان األديان« من جهة أن موقفها من 
تعدد احلقيقة الدينية، هو اآلخر، متامسك غري متضارب، إذ إهنا 
د الديانات، وترى أن مرشوعية هذا التعدد ال  تالحظ ظاهرة تعدُّ
الثقافات، يف حني أن »برملان األديان«  د  تقل عن مرشوعية تعدُّ

م بواقع التعدد الديني، ولكنه يسكت عن مرشوعيته. ُيسلِّ

د احلقيقة نتائُج َترِصف شبهة »اإلطالقية«)30(  َتْلَزم من مبدأ تعدُّ

عن األخالق العاملية التي يتوىل العلامين تأسيسها.

املكان  ظروف  أن  ذلك  ثابتة،  غري  متغرية  احلقيقة  أن  أوالها، 
فتتبدل  احلقيقة،  يف  تؤثر  تتقلب  تفتأ  ال  التي  الزمان  ورصوف 
بتبدهلا؛ وعىل هذا، فإن األخالق العاملية التي يأخذ هبا العلامنيون 
االتفاق  التعديل، ويكون  تقبل  مفتوحة  تكون أخالقا  أن  بد  ال 
من  احلركية  هذه  هلا  توّفر  بحيث  املراجعة،  يقبل  اتفاقا  عليها 
األخالق  من  لغريها  يتأتى  ال  ما  واالستمرار  االغتناء  أسباب 
حقائق  إىل  استنادها  بدعوى  الواحد،  الوجه  عىل  جتمد  التي 

مطلقة.

أن  يقرر  العلامين  كان  ملا  التسامح؛  يوجب  التعدد  أن  الثانية، 
لآلخر  بأن  بالتسليم  يكتفي  ال  فهو  متعددة،  الدينية  احلقائق 
احلق يف أن تكون له حقيقته، بل أيضا أن يعتقد أن حقيقة اآلخر 
من  حتتمل  حقيقته  وأن  حقيقته،  حتمله  ما  الصواب  من  حتمل 
اخلطأ ما حتتمله حقيقة اآلخر، من غري أن َيلَزم من ذلك ضعف 

اعتقاده فيها. 

األديان، حسب  اختالف  ليس  يفضل غريه؛  دين  أنه ال  الثالثة، 
العلامنية، اختالفا يف احلق، وإنام هو اختالف يف الباطل، والباطل 
يف  املختلفة  األديان  اشرتكت  وملا  أشكاله؛  دت  تعدَّ ولو  واحد 
األخالق  حتصيل  يف  االجتهاد  تعنيَّ  فيه،  تساوت  بل  الباطل، 

العاملية باستقالل عن األعامل التعبدية املقررة فيها.

ال  أنه  الثالث  املبدأ  هذا  مقتىض  العقل:  سلطة   مبدأ    - ج� 

ما  العقل،  سوى  القضايا  يف  للبّت  إليه  االحتكام  يصح  مرجع 
دام الناس ال يشرتكون بالسوية يف يشء اشرتاكهم فيه؛ وَتفُضل 
العلامنية »برملان األديان« من جهة أن موقفها من عالقة األخالق 
موقف  خالف  عىل  متعارض،  غري  متسق  كذلك،  هو  بالعقل، 

Subjectivism :29( املقابل اإلنجليزي(

 Absolutism:30( املقابل اإلنجليزي(
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حتصيلها  املطلوُب  األخالق  كانت  فلام  منها؛  األديان«  »برملان 
أخالقا  العلامنية  اعتربهتا  فقد  مجيعا،  األمم  بني  مشرتكة  أخالقا 
عقلية، يف حني اعتربها هذا الربملان أخالقا دينية، مع أن األديان 

ختتلف باختالف األمم.

ع عىل مبدإ سلطة العقل نتائج َترِصف شبهة »الالعقالنية«)31(  تتفرَّ
عن األخالق العاملية التي يتوىل العلامين وضعها. 

ل يف كل يشء: يرفع العلامين عن العقل  أوالها، أن العقل َيْفصمِ
وسيلة  كل  دافعا  إدراكه،  عن  يمتنع  يشء  ال  بحيث   ، حدٍّ كل 
يف  رأيه  صار  ومتى  رتبته؛  جتاوز  وباألْوىل  مقامه،  تقوم  أخرى 
عاملية  أخالق  استقراء  يف  به  له  توسُّ فإن  الوصف،  هبذا  العقل 
أن  اعتقاده  بموجب  استقرأه،  ما  وفائدة  إىل صحة  يركن  جيعله 

العقل ال يفتأ ُيصّحح نفسه. 

ه نفسه: يرى العلامين أن العقل ال يتاج إىل  الثانية، أن العقل يوجِّ
أن يستمد من خارجه القيم التي ُتسّدد أفعاله وحتّدد مقاصده؛ 
بقيم  هة  موجَّ ينشئها  التي  العاملية  األخالق  تكون  هذا،  وعىل 
الوسائل  َمثل  ذلك  يف  َمَثلها  نفسه،  العقل  داخل  من  مأخوذة 

التي مُتّكنه من إنشاء هذه األخالق.

ي بني النصوص الدينية: ال يرى العلامين  الثالثة، أن العقل ُيسوِّ
له وخاضعا حلكمه؛  تابعا  العقل إال أن يكون  للنص مكانا مع 
غريها  من  أكثر  ختالف  عنده  الدينية  النصوص  كانت  وملا 
يمكن  الذي  فاألمر  قيمتها؛  يف  تساوت  فقد  العقل،  مقتضيات 
أن يفاضل بينها وُيقّدم بعضها عىل بعض، وهو أسباب العقل، 
مفقود فيها أصال بحسب اعتقاده؛ فإذن الالعقل الذي أنتجها 

دت ألوانه. ال يمكن إال أن يكون شيئا واحدا ولو تعدَّ

واضعي  املتدينني  من  أقدر  العلامنيني  أن  إىل  نخلص  وهكذا، 
العاملية،  باألخالق  النهوض  عىل  الذكر  السالف  اإلعللالن 
معاين  من  مواقفهم  يف  االتساق  متام  عىل  يافظون  إهنم  حيث 
»الدين« و»احلقيقة« و»العقل« يف عالقتها باألخالق بام مل يافظ 
»الذاتية«  الثالث:  الشبهات  جيتنبون  أهنم  كام  هؤالء؛  عليه 
هؤالء؛  موقف  عىل  تدخل  التي  و»الالعقالنية«  و»اإلطالقية« 
جُيّردوا  أن   - األديان«  »برملان  فعل  كام   - املتدينون  اختار  فإذا 
األخالق العاملية من الدين، اسرتضاًء ملن ال يتدينون، فال بد أن 
بَع، ال بدَّ أن يفقدوا مرشوعية الكالم فيها. خيتل منطقهم، وبالتَّ

بعد أن فرغنا من اجلواب عن السؤال األول، وظهر أن اإلعالن 
العال،  يف  متكني  أي  للدين  حيقق  ال  العاملية  األخالق  أجل  من 
نميض  املتدينني،  من  بإصداره  أْوىل  العلامنيون  يكون  بحيث 
يقق  اإلعالن  هذا  كان  إذا  عام  الثاين  السؤال  عن  اجلواب  إىل 

ما ما. لألخالق تقدُّ

 Irrationalism :31( املقابل اإلنجليزي(
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2. 2 - »اإلعالن« واإلخالل برشط التقدم اخُللقي

الواقع أن هناك مظاهر ثالثة إلخالل هذا اإلعالن برشط التقدم 
األخالقي: أوهلا، أن بعض القيم التي طلب اإلعالن حتصيلها، ال 
يستطيع أن ُيّققها مثل »السالم العاملي«؛ والثاين، أن القيم التي 
حّصلها بالفعل هي أقل من الالزم؛ والثالث، أن القيم التي كان 
جيب أن ُيّصلها، مل يّصلها مثل »اإليامن«؛ فلنبسط الكالم فيها 

واحدا واحدا.

2. 2. 1 - مظاهر اإلخالل برشط التقدم اخُللقي

حتقيق  عىل  يقدر  ال  اإلعالن  أن  هو  اإلخالل  هلذا  األول  املظهر 
العاملية  األخالق  مرشوع  كتاب  إىل  رجعنا  إذا  العاملي؛  السالم 
املذكور،  اإلعالن  عنه  انبثق  والذي  كونغ«  »هانز  وضعه  الذي 
بواسطة  العاملي  السالم  هو:  إضافيا  عنوانا  له  وضع  أنه  وجدنا 
ح بثالث  مته بمسلَّامت أربع رصَّ السالم بني األديان، ثم افتتح مقدِّ

منها وأضمر واحدة، وهذه املسلامت هي: 

ٌح هبا(. • »ال سالَم يف العامل بدون سالم بني األديان« )ُمرصَّ

ح هبا(. • و»ال سالم بني األديان بدون حوار بينها« )مرصَّ

• »وال حوار بني األديان بدون اتفاق عىل قيم أخالقية مشرتكة، أي 
أخالق عاملية« )مضمرة(.

ح هبا(. • و»ال بقاء لإلنسانية بدون أخالق عاملية« )مرصَّ

عينيه  نصب  جعل  »كونغ«  أن  املسلَّامت  هذه  من  يستفاد 
أن  إىل  يسعى  أنه  يف  باٍد  قصُده  إذ  اإلنسان،  بُِخُلقية  االرتقاء 
اآلن،  إىل حد  متحققة  قيمة مصريية غري  واألفراد  األمم  حُتّقق 

وهي »السالم يف العامل«.

ولئن كان »كونغ« قد أصاب يف دعوته إىل السالم باعتباره قيمة 
مته األوىل: »ال سالم  عليا ترقى باإلنسانية، فقد دخلت عىل مسلَّ
يف العامل بدون سالم بني األديان« شبهة؛ إذ إنَّ صيغتها الطبيعية 
أن من رشوط وجود  بمعنى  نؤوهلا، ال  أن  النافية حتتمل  العامة 
وجود  منها  أن  كام  الديني«  »السالم  وجود  العاملي«  »السالم 
أن  بمعنى  وإنام  االجتامعي«،  »السالم  أو  االقتصادي«  »السالم 
»املانع من وجود السالم يف العال هو وجود حرب بني األديان«، 
العاملي؛  السالم  حتقق  ألمكن  يرتفع،  املانع  هذا  أن  لو  بحيث 
مقولة  لصدى  ترديدا  »كونغ«  لـ  القول  هذا  يكون  أن  يبعد  وال 
منذ  واألقالم  األلسن  هلا  جت  روَّ ما  لكثرة  العقول  يف  انغرست 
زمان بعيد وما زالت تروج هلا بقوة كام يتجىل ذلك يف االخرتاع 
األخري ملصطلح »رصاع احلضارات«؛ وهذه املقولة القديمة هي: 

األصل يف احلروب هو الدين.

ويطول بنا املقام لو أننا اشتغلنا بالردِّ عىل هذه املقولة، وحسبنا أن 
نذكر اعرتاضات ثالثة عليها تشكك يف صحتها:

بعض  عىل  إال  تصدق  ال  فإهنا  صدقت،  إن  املقولة  هذه  أن   - أ 

من  بعينها  نات  تديُّ عىل  إال  تصدق  ال  باألحرى،  أو،  األديان، 
إمكانات التدين هبذه األديان، وهي، بالذات، التدينات املتطرفة؛ 
ولنا يف احلروب بني »الكاثوليك« و»الربوتسانت« يف فرنسا طيلة 
القرن السادس عرش مثال عىل التدينات الظرفية التي تصدق يف 

ها هذه املقولة.  حقِّ

العوامل  يف  احلروب  أسباب  حترص  تكاد  املقولة  هذه  -  أن  ب 

امليتافيزيقية مثل »اإليامن« و»إرادة اخلالص«؛ واحلق أن أسباب 
املمكنة  املصالح  أنواع  كل  فيها  تتداخل  ومعقدة  كثرية  احلروب 
النوع أو ذاك من  أنه قد يغلب يف هذه احلرب أو تلك هذا  ولو 
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فيها  تصفو  ال  احلرب  أن  يل  ويبدو  واملصالح)32(؛  األسباب 
األسباب الدينية أبدا)33(.

ج� - أن هذه املقولة تتجاهل حقيقة أساسية، وهي ظاهرة تسخري 

الدين؛ فكثريا ما تشتعل نار احلرب، ألسباب ال صلة هلا بالدين، 
لكنك جَتد موقدهيا يستخدمون الدين وسيلًة إلضفاء املرشوعية 
عليها أو كسب املؤيدين هلا، فيقع الدين ضحية حروهبم الدنيوية 
كام لو كانوا ياربون الدين نفسه، بدل أن يكون، كام يزعمون، هو 

املثري هلذه احلروب.

ُبطالن االعتقاد  لزم  الدين،  أن األصل يف احلروب هو  َبَطل  إذا 
بأن السالم يف العامل يتوقف عىل السالم بني األديان وحده، السيام 
وأن الدين، عند القائلني هبذا األصل، أصبح ينحرص يف مجلة من 
العقائد الغيبية للفرد، وال دخل له يف تنظيم املؤسسات املجتمعية 
الصواب  العامل!  عىل  السلطان  هذا  له  يتأتى  كيف  فإذن  للعامل، 
وإنام  األديان،  ناَرها  توِقد  أن  يمكن  ال  اليوم  عامل  يف  احلرب  أن 
األديان وقودها؛ فال توِقد احلرَب فيه إال أسباب القوة الساحقة 
ر فيها قضايا الدين  التي يستأثر هبا بعض أقطاب العامل؛ وقد ُتسخَّ
خلدمة املصالح التي من ورائها، فتكون حربا عىل الدين بقدر ما 

هي حرب عىل العدو.

وإذا صح أن السالم العاملي ليس بيد أهل الدين وحدهم، صح 
معه أنه ال مطمع يف أن يرتقي اتفاق األديان - كام هو شأن »برملان 
األديان« - باخُللقية اإلنسانية عن طريق حتقيق هذه القيمة؛ وكل 
ما يف مستطاع هذا االتفاق هو أن يكون مناسبة للحّث عىل السالم 
العاملي من باب الوعظ والنصح؛ أما السالم من حيث هو قيمة 
إنسانية عليا - بِغضِّ النظر عن كونه عامليا أو غري عاملي - فام من 
دين مفرد معترب إال ويدعو له بقوة، ساعيا إىل حتقيقه حيث جيب 

وانتهاء  الشخصني  بني  العالقات  من  بدءا  يمكن،  الذي  بالقدر 
تني؛ فحسبك مثاال عىل ذلك األديان الساموية  بالعالقات بني األمَّ
وتعامل  تواصل  لكل  فاحتًة  لآلخر  السالم  إعالن  جعلت  التي 

معه.

أما املظهر الثاين لإلخالل برشط التقدم اخللقي، فهو أن اإلعالن ال 
يتضمن من األخالق إال احلد األدنى؛ ُيقرُّ »كونغ« بأن »األخالق 
العاملية« تكتفي بأن تقف يف األديان عىل القدر األخالقي املشرتك 
الثابتة  واملعايري  امللزمة  القيم  من  بينها، وهو، كام سبق، جمموعة 
والسلوكات األساسية؛ وواضح أن القدر املشرتك ال يمكن أن 
اختالفها؛  األديان عىل  الذي جتتمع عليه  األدنى  احلد  إال  يكون 
َيلزم من هذا أن العنارص األخالقية التي تتكون منها »األخالق 
يتكون  أن  يمكن  التي  األخالقية  العنارص  من  أقل  هي  العاملية« 
باإلضافة  يتضمن،  أن  بد  ال  إنه  إذ  األديان،  من  دين  أدنى  منها 
ه ال يشاركه فيها  إىل هذه العنارص املشرتكة، عنارص أخرى خَتصُّ

غريه، وإال كان هو عينه »األخالق العاملية«، وهذا ال يصح.

وُربَّ معرتض يقول: إن »برملان األديان« ساوى بني األديان كلها، 
واجلواب  مفضول؛  وال  فاضل  وال  أدنى،  وال  أعىل  فيها  فليس 
د مساواة يف  م هبا هي جمرَّ عن هذا االعرتاض هو أن املساواة املسلَّ
النسبة اإلمجالية إىل الدين، وهي حق ثابت جلميع األديان، ولكنها 
نات التفصيلية التي يرتكب منها كل دين،  ليست مساواًة يف املكوِّ
يف  مساواة  باألوىل  هي  وال  ونامذج،  وقواعد  وقيام  معتقداٍت 
»الالعقالنية«  آفة  الربملان  هذا  موقف  عىل  دخلت  وإال  قيمتها، 
»الصدق«،  معيار  عن  التخيل  إىل  يضطر  حيث  »الالمعنى«،  أو 
عىل  األديان،  مجيَع  ق  صدَّ فإذا  »احلقيقة«؛  معيار  عن  التخيل  بل 
تناقض معتقداهتا وتباين مبادئها، وأنزهلا منزلة حقائق، فقد وقع 
ِمْن سبب  ة  َثمَّ َيُعد  مل  إذ  أباطيل،  منزلة  وإنزاهلا  ها  كلِّ تكذيبها  يف 

الظلم«،  دفع  و»إرادة  الثقافية«  اهلوية  »الدفاع عن  كـ  االجتامعية  القوة«، واألسباب  السلطة« و»وإرادة  نحو »حب  النفسانية  األسباب  فهناك   )32(

واألسباب االقتصادية نحو »االستيالء عىل املوارد«، و»إرادة الكسب«، واألسباب السياسية مثل »احتالل األقطار« و»إرادة اهليمنة«.
)33( ال يشء ختتلط فيه األسباب ويلتبس بعضها ببعض مثل اختالطها والتباسها يف احلرب.
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جيعله يعتقد يف دين دون آخر، بل جيعله يعتقد يف الدين من حيث 
هو كذلك)34(.

وعىل هذا، فال يمكن ألحد أن ينكر أن األديان تتفاوت فيام بينها 
بينها  فيام  تتفاضل  أن  يمتنع  ليس  بل  ناهتا،  مكوِّ عدد  جهة  من 
نات أو قيمتها أو أثرها؛ ولوال وجود  من جهة طبيعة هذه املكوِّ
لوال  بل  التفصيلية،  عنارصها  جانب  يف  األديان  بني  االختالف 
تنظيم  إىل  احلاجة قط  مَلا دعت  امتياز بعضها عىل بعض،  وجود 
لقاءات ومؤمترات بينها، طلبا لالتفاق عىل يشء من هذه العنارص 

التفصيلية أو الستخراج ما يقع االشرتاك فيه.   

ر أن األخالق العاملية كام جاءت يف اإلعالن هي أخالق  وإذا تقرَّ
أن  تستطيع  ال  أهنا  َتبنّي  األقل،  عىل  عنارصها  عدد  باعتبار  دنيا 
حدة،  عىل  دين  كل  هبا  يرتقى  ما  فوق  اإلنسانية  باخُلُلقية  َترقى 
دون  تظل  العنارص  هذه  تتضمنها  التي  التخليقية  اإلمكانات  إذ 
نظريهتا التي تتضمنها عنارص الدين الواحد؛ ليس هذا فحسب، 
هبذه  يرتقي  أن  بمقدوره  الدنيا  الرتبة  ينزل  الذي  الدين  إن  بل 
اخُلُلقية  بام ال يرقى هبا هذا اإلعالن، إذ جيتمع للدين األدنى أمران 
اخُللقي؛  االرتقاء  هذا  يف  يفيدان  اإلعالن،  هذا  يف  هلام  مكان  ال 
أوهلام، أنه يقيم هذه األخالق املشرتكة عىل العمل الديني، بحيث 
يكون حظ املتدين منها عىل قدر تغلُغله يف هذا العمل؛ فإذا زاد 
قه هبا، وإذا نقص نقص، حتى كأنه ال جمال  هذا التغلغل زاد ختلُّ
أنه  الثاين،  واألمر  الديني؛  العمل  بغري  األخالق  هذه  لتحصيل 
يترّصف، عىل مقتىض  للمتدين كيف  ُتبنّي  دة  يتضمن قواعد حمدَّ
التي  الرشط األخالقي، يف خمتلف األحوال واألوضاع اخلاصة 
هبا  خُتترَب  احلية  واألوضاع  األحوال  هذه  بأن  علام  فيها،  يوجد 

فعالية القيم األخالقية التي يأخذ هبا الدين. 

وأما املظهر الثالث لإلخالل برشط التقدم اخللقي، فهو أن اإلعالن 

يكون  أن  »كونغ«  يرفض  دين؛  كل  يف  األسايس  الركن  إىل  يفتقر 
سا لدين عاملي جامع  مؤسِّ العاملية«  »اإلعالن من أجل األخالق 
كل  من  يتألف  تركيبي  لدين  أو  املوجودة،  األديان  جانب  إىل 
أن يسدَّ هذا  أنه ال يمكن  اثنني؛ أحدمها،  األديان)35(، العتبارين 
اإلعالن مسدَّ  الكتب الدينية املقدسة: »توراة اليهود« أو »خطبة 
»هْباغافاْدجيتا  أو  املسلمني«  »قرآن  أو  املسيح«   للسيد  اجلبل 
اهلنود« أو »تعليم بوذا« أو »ِحكم كونفشيوس«؛ وذلك ألهنا هي 
أن  والثاين هو  بل ورس وجودها وحياهتا؛  إيامهنا وعملها،  أساس 
األخالق  إعالن  ُيشّكل  ال  كاملة  بأخالق  جاءت  الكتب  هذه 

العاملية بالنسبة إليها إال جمرد نواة!

الكتب  مقام  اإلعالن  يقوم  أن  باستحالة  »كونغ«  لـ  سّلمنا  لئن 
الدينية وبكون هذه الكتب أتت بأخالق كاملة، فال نسّلم له بأن 
اإلعالن يشكل نواة هلذه األخالق، ذلك ألن املفروض يف النواة 
العنارَص املركزية لليشء التي هي نواة له، بحيث لو  أن تتضمن 
بعينه؛  لنشأ عنها هذا اليشء  العنارص إىل االكتامل،  صارت هذه 
املركزية  العنارص  كل  تتضمن  ال  اإلعالن  أخالق  أن  واحلال 
لألخالق الدينية، فال تستحق أن تكون نواة هلا؛ وتوضيح ذلك 
أن العنرص املركزي األول الذي ال يكون الدين بدونه دينا مفقود 
يف هذا اإلعالن، مع أن »كونغ« قد أقر، عىل أبني وجه، بمركزية 
هذا العنرص بالنسبة لكل دين، أال وهو »اإليامن«! لذا، ال جيوز 
عنرص  يتضمن  حتى  الدين،  ألخالق  نواًة  ل  ُيشكِّ أن  بيان  ألي 

»اإليامن« وينزله املنزلة العليا. 

اإلعالن، ال أن ينص عىل اإليامن  ، فقد كان يتحتم عىل  ومن ثمَّ
بوصفه مميزا لـ»برملان األديان« فقط، بل أن جيعل منه واحدا من 
هذا  أن  فكام  العاملية«؛  »األخالق  عليها  أقام  التي  التوجيهات 
و»ثقافة  التضامن«  و»ثقافة  املساملة«  »ثقافة  عىل  س  تأسَّ اإلعالن 
التسامح« و»ثقافة املساواة«، فكذلك كان ينبغي أن يتأسس عىل 

)34( هذه نتيجة تلزم عن القول بـ »النسبية الدينية املطلقة«، وال يشء أرض باألديان منها.
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ما  احلكمة يف يشء - عىل خالف  يكن من  ومل  اإليامن«؛  »ثقافة 
املتخّلق  يعتقد واضعوه - حذُف اإليامن؛ فليس بوسع اإلنسان 
أن يستغني عن اإليامن، ال ألنه واجب يف ذاته فحسب، بل ألن 
الواجب ال يتم إال به، وهو هنا األخالق؛ فاإليامن إنام هو تلك 
الروح التي تسمو بأخالق اإلنسان، فتجعلها وكأهنا وردت عليه 
اإلعالن،  إليها  التي دعا  فالصفات األربع نفسها  من عال فوَقه؛ 
وهي: »املساملة« و»التضامن« و»التسامح« و»املساواة«، إن كانت 
لكن مع  عبارة عن حساب مصالح،  تعدو كوهنا  فال  إيامن،  بال 
ل عطايا؛ وشتان بني  َتنزُّ ها تغدو عبارة عن  ُأسِّ وجود اإليامن يف 

»املصلحة« و»العطية«! 

التوجيه  م  ُيقدِّ اإلعالن أن  بل - أكثر من هذا - كان يتعني عىل 
املتعلق باإليامن عىل غريه، عىل أساس أن اإليامن هو األصل يف 
جاءت  التي  الصيغة  بنفس  يورده  أن  وأيضا  العاملية،  األخالق 
االلتزام  كالتايل:  وذلك  األخرى،  األربعة  التوجيهات  عليها 
بثقافة اإليامن واحرتام الدين؛ ولو أنه فعل، جلاء متسقا مع نفسه، 
وهنض بواجبه يف إقناع غري املؤمنني باحرتام األديان احرتامهم 
حلقوق اآلخرين؛ ويقوم دليال قويا عىل هذا النقص الذي وقع 
بالرسل عليهم  ألوان االستهزاء  انتشار  نراه من  ما  اإلعالن  فيه 
السالم والطعن يف األديان التي جاءوا هبا، وحتى اآلن ال وجود 
االحرتام  هذا  توجب  معنية  عاملية  مؤسسة  من  صادرة  لوثيقة 
اإلعالن نص عىل هذا  أن  إجياهبا الحرتام حقوق اإلنسان؛ فلو 
التوجيه، وأظهر مركزيته، لكنا اليوم أقرب إىل استصدار قانون 
اجلهود  وأن  سيام  ال  لألديان،  املناهض  التطرف  من  يمنع  دويل 
الدولية نحو »منظمة اإليسيسكو«  املؤسسات  بقوة جلعل  ُتبذل 

و»هيئة األمم املتحدة« تتبنى هذا اإلعالن. 

َبْيد أن ِحْرص »برملان األديان« عىل اسرتضاء غري املؤمنني، حتى 
َيقبلوا بإعالنه ويتخلقوا بأخالقه، جعله ُيضّيع حقوقا للمؤمنني 
املستقبل  يف  يأيت  قد  ما  اتِّقاء  أسباب  عنهم  ويقطع  تضييع،  أيام 

املنظور من حتديات تواجههم وأحداث ترض هبم؛ وقد تأكد اآلن 
أن هذا االسرتضاء مل جيعل غرَي املؤمنني - أو الَعلامنيني - ُيقبلون 

ية اإلعالن وأخل بفائدته. عليه إقباال خاصا، بل أضعف حجِّ

التقدم  دون  حال  لإليامن،  بحذفه  اإلعالن،  أن  يتبني  وهكذا، 
للمؤمنني،  التخليق  مزيد  يف  ُيفلح  مل  فهو  اإلنسانية؛  باخُللقية 
إذا  قا إال  قهم، وال يمكن أن يزدادوا ختلُّ ألن اإليامن أساس ختلُّ
ازدادوا إيامنا؛ واإلعالن، هبذا احلذف، عمل عىل نقص إيامهنم، 
فإذن ال زيادة يف أخالقهم؛ كام أنه مل يفلح قط يف مزيد التخليق 
للعلامنيني، حتى يكفوا عن التامدي يف إيذاء املؤمنني يف عقيدهتم؛ 
ُتضادُّ  عقيدة  أهل  رها  قرَّ أخالق  إىل  ليطمئنوا  هؤالء  كان  وما 
من  يستشعرون  أليس  أخالقهم!  جنس  من  أهنا  ولو  عقيدهتم، 
اكتشاف هذه األخالق  املتدينني عىل  قدرة  تفوق  قدرة  أنفسهم 

اخلالية من اإليامن!  

األخالق  إعالن  أن  هو  الثاين  السؤال  عن  اجلواب  وحاصل 
كان  الذي  األخالقي  التقدم  حتقيق  يف  غرضه  يبلغ  مل  العاملية 
وهي  ــان،  األدي أخالق  ترتقي  أن  يريد  كان  حيث  ينشده، 
جمتمعة، باإلنسانية بام ال ترتقي هبا، وهي منفردة؛ بل لقد ظهر 
هذا  من  األخالقي  التقدم  حتقيق  عىل  أقدر  الواحد  الدين  أن 
إمكانات  من  خره  َيدَّ ما  بفضل  وذلك  عليه،  امُلجمع  اإلعالن 
هذا  إمكانات  جتاوز  عملية  وسائل  من  يمتلكه  وما  إيامنية 
دين  التقدم يف كل  نطلب هذا  أن  لِزَم  لذا،  اإلعالن ووسائله؛ 

عىل حدة. 

التقدم األخالقي  هل  أن نسأل:  الواجب  تقرر هذا، فمن  وإذا 
قد  الذي  اخلاص  تقدَمه  دين  لكل  أن  أم  األديان  كل  يف  واحد 
نطلب  أن  يتعني  بحيث  عنه،  ينقص  أو  غريه  م  تقدُّ عىل  يزيد 
الذي  ما كان، وإنام يف  التقدم األخالقي، ال يف أي دين، كائنا 

ُيقق أعىل قدر من هذا التقدم متى ُوجد هذا الدين؟ 
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2. 2. 2 - الدين الواحد واألخالق العاملية

والعملية  االعتقادية  ناهتا  مكوِّ تتفاوت  األديان  أن  ذكرنا  لقد 
عددا، بل أيضا قد تتفاوت نوعا؛ وال يمكن أن يوجد ِمثُل هذا 
نات بني األديان من غري أن ترتتب عليه آثار  التفاوت يف املكوِّ
آثارها،  ختتلف  أن  بد  فال  نات،  املكوِّ اختلفت  فإذا  جنسه؛  من 
ختتلف  أن  بد  فال  هذا،  وعىل  اآلثللار؛  هذه  أول  واألخللالق 
نات التي  األخالق نوعا وقدرا من دين إىل آخر كام ختتلف املكوِّ
توّرث هذه األخالق؛ وحينئذ، يصح أن بعض األديان ُيوّصل 
م ُخُلقي ال يوّصل إليه غريه؛ فإذن متى يكون ديٌن بعينه  إىل تقدُّ
التقدم  معايري  ما هي  أو قل  التقدم األخالقي من غريه  أبلغ يف 

األخالقي لألديان؟

هذه  نتبنّي  أن  عسريا  ليس  األخالقي؛  التقدم  معايير   - أ 

األخالق  إعالن  بصدد  ذكرناه  ما  قليال  تأملنا  متى  املعايري 
جيعلنا  التأمل  فهذا  ومضمونية؛  منهجية  مقتضيات  من  العاملية 
نستخرج أربعة معايري أساسية هلذا التقدم، بحيث إذا استوفاها 
حظ  من  أوفر  األخالقي  التقدم  من  حظه  كان  مجيعا  دين  أي 

دين آخر ال يستوفيها أو يستويف بعضها، وهي:  

ال��ت��دي��ن  والتخلق:  ب��ني   ال��وع��ي  بالصلة   م��ع��ي��ار   أ - 

بني  املوجودة  للصلة  إدراكا  أبلغ  الدين  يكون  أن  مقتضاه 
أن  فواضح  دين غريه؛  والسلوك األخالقي من  الديني  العمل 
يستند  أن  ينبغي  الذي  العميل  األساس  عن  عبارة  املعيار  هذا 
إعالن األخالق  إليه كل صنف من األخالق، والذي ظهر أن 

يفتقده. العاملية 

ب - معيار  األخذ  بالتوجيهات األخالقية  الضرورية: 

دين  من  األخالقية  بالتوجيهات  أوىف  الدين  يكون  أن  مقتضاه 
ن الدين  آخر؛ واضح أيضا أن هذا املعيار الثاين يقيض بأن يتضمَّ
عىل األقل التوجيهات األخالقية اخلمسة التي مل َينّص اإلعالن 

املذكور إال عىل أربعة منها.

الدين  ج� - معيار  التوسع  األخالقي: مقتضاه أن ُيدخل 

يف باب األخالق ما ال ُيدخله غريه فيه؛ يلزم هذا املعيار الثالث 
بـ  ه  سـامَّ والذي  اإلعالن،  هذا  أورده  الذي  الثاين  التوجيه  من 
»مطلب املعاملة اإلنسانية«، إذ حقيقة املعاملة اإلنسانية ليست 
مع  التعامل  املتدين عىل  فكلام أصبغ  املعاملة األخالقية؛  سوى 
غريه صبغة أخالقية، كائنا ما كان هذا التعامل، كان أقرب إىل 

أن يعامله معاملة إنسانية.

الدين  ينزل  أن  مقتضاه  األخالقي:  التفاضل   معيار    - د 

من األطوار األخالقية لإلنسانية طورا الحقا للذي ينزله دين 
آخر؛ يتفّرع هذا املعيار الرابع من الصبغة العاملية لألخالق التي 
األخالقي  التاريخ  وحدة  تفرتض  والتي  اإلعالن  هذا  تبناها 
بت يف أطوار أخالقية  لإلنسانية؛ فيلزم أن ُأَمم هذا العامل قد تقلَّ
ما من سابقها بموجب قانون الرتاكم  متعددة، الحُقها أكثر تقدُّ

األخالقي)36(.

هذا  أن  ولو   - األديان  عىل  األربعة  املعايري  هذه  طبَّقنا  فإذا 
أن  بد  فال   - واحد  فرد  جهود  به  تنهض  أن  يستحيل  التطبيق 
عليه  تنطبق  »قسم  األديان:  من  اثنني  قسمني  عىل  منه  َنحُصل 
أن   ٌ وبنيِّ كلها«؛  املعايري  عليه  تنطبق  و»قسم  املعايري«،  بعض 
تنا توجد يف هذا القسم األخري، وجيوز أن يكون فيه أكثر  ضالَّ
أعىل  معيارا  نورد  أن  لزم  كذلك،  األمر  كان  وإذا  دين؛  من 
للمعايري  التي تستجيب  نتخريَّ من األديان  أن  ُيمّكننا من  رتبًة 

التي  التي يكتسبها اإلنسان يف تعامله مع األشياء، فكذلك هناك تراكم يف األخالق والترصفات  )36(  فكام أن هناك تراكام يف املعارف والتجارب 

يّصلها يف تعامله مع اآلخرين.
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املطلوب،  األخالقي  التقدم  ل  يصِّ بأن  أحقُّ  هو  ما  األربعة 
املعيار  هذا  ونصوغ  العاملية؛  لألخالق  مصدرا  يكون  وبأن 

اجلديد كام يأيت: 

• ينبغي أن يبلغ الدين أعىل رتبة يف استيفاء هذه املعايري األربعة 
عىل الوجه التايل: 

بالصلة  الوعي  »معيار  استيفاء  يف  رتبة  أعىل  الدين  يبلغ   •
حد  الطرفني  بني  الصلة  بلغت  متى  والتخلق«  التدين  بني 
التطابق بينهام، بحيث ال سلوك ُخلقي بغري عمل ديني، وال 

عمل ديني بغري سلوك ُخلقي.

• يبلغ الدين أعىل رتبة يف الوفاء بـ »معيار األخذ بالتوجيهات 
اخلمسة« متى تقررت فيه هذه التوجيهات عىل وجه القطع، 
بثقافة  »االلتزام  أي   - باإليامن  اخلاص  التوجيه  تقديم  مع 

اإليامن واحرتام الدين« - عىل باقي التوجيهات األخرى.

• يبلغ الدين أعىل رتبة يف التوفية بـ »معيار التوسع األخالقي« 
متى ارتقى بالعمل الدنيوي إىل منزلة العمل الديني، وجعله 

ث التخّلق كام يورثه. يورِّ

• يبلغ الدين أعىل رتبة يف استيفاء »معيار التفاضل األخالقي« 
متى دخل الطور األخري من أطوار التخليق التي تنهض به 

األديان.

د  ر غريه وتفرَّ فبنّيٌ أنه متى هنض الدين هبذا املعيار األعىل، تصدَّ
دونه، وبالتايل استحق أن يمد األمم كلها بأخالقه.

التي  األديــان  بني  املقارنة  إلجراء  يتسع  ال  املجال  كان  وملا 
فإذا  منها؛  واحد  يف  ننظر  أن  لنا  جاز  الثاين،  القسم  يف  تدخل 
تبنّي أنه يويف بمقتىض هذا املعيار، اكتفينا به ومل نمض إىل غريه، 

عورض  ومتى  العاملية؛  باألخالق  وأوىف  ما  تقدُّ أكثر  واعتربناه 
يف شأنه، طالبنا املعارض أن يقيم الدليل عىل أن غريه هو الذي 

يستحق هذه الرتبة.

2. 2. 3 - تطبيق املعيار األعىل عىل الدين اإلسالمي: من الطبيعي 
املعيار، خمتربا درجة كامله  فيعرضه عىل هذا  بدينه،  املرء  يبدأ  أن 
املعيار  عىل  دينا  ابتغيناه  الذي  اإلسالم  لنعرض  فإذن،  اخُللقي؛ 
املذكور، ولننظر هل بإمكان هذا الدين أن يبلغ النهاية يف الوفاء 

بمعايري التقدم األخالقي األربعة. 

أ - التطابق   بني  العمل  الديني  والسلوك  اخللقي: اختذ 

اإلسالم هدَفا أساسيا لرسالته هو تكميل التخليق اإلنساين الذي 
ابتدأته األديان من قبله كام نص عىل ذلك احلديث الرشيف: »إنام 
أقره اإلسالم من أعامل  ما  بعثت ألمتم مكارم األخالق«؛ فكل 
اجلوارح أو أعامل القلوب هو بمنزلة أسباب خمتلفة ُيتوصل هبا إىل 
حتصيل مزيد التخلق اإلنساين؛ ويتخذ هذا التكميل، باألساس، 
عىل  السابق  اخُللق  يف  يزيد  إذ  اإلضافة،  أحدها  ثالثة،  أشكاال 
فهناك  »اإلخــالص«؛  ُخلق  يف  كام  منظورة  تكن  مل  ُرتبة  األقل 
»إخالص  وهناك  السلوك،  يف  عليا  درجة  وهي  »اإلخالص«، 
شهود  بعدم  تقيض  منها  أعىل  درجة  هو  الذي  ــالص«  اإلخ
الكشف،  الثاين  والشكل  املأيت هبا؛  األفعال  نفسه يف  اإلخالص 
إذ يفتح يف اخُللق السابق بابا مل يكن مطروقا كام يف ُخُلق »الظلم«؛ 
فقد جاء اإلسالم بمعنى »ظلم النفس«، فضال عن »ظلم اآلَخر«، 
بل جعل »ظلم اآلخر« تابعا لـ »ظلم النفس«، بل أدخل فيه ما مل 
يكن معدودا يف الظلم مثل »الرشك«؛ والشكل الثالث اإلنشاء، 
إذ خُيرج اخُللق مما مل يكن كذلك يف السابق؛ حسبك شاهدا عىل 
التمثيل  عن  كالنهي  احلرب«  »أخالق  باب  يف  به  جاء  ما  ذلك 

باجلثث وقطع الشجر وحرق احلقول وهدم البيوت.

اخلمسة    األخ���الق���ي���ة   ال���ت���وج���ي���ه���ات   اع���ت���ب���ار    - ب 

قطعية،   مع  تقدمي التوجيه  اخلاص  باإلميان: لقد 
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ما  عىل  تنبني  اإلسالمية  الرشيعة  أن  عىل  املسلمني  علامء  اتفق 
أسموه بـ»املقاصد الرضورية اخلمسة«؛ وإذا نحن قارنا بني هذه 
بينهام  وجدنا  املذكورة،  اخلمسة  والتوجيهات  اخلمسة  املقاصد 
تطابقا عجيبا؛ ويظهر هذا التطابق يف وجوه التقابل التي يمكن 

أن نقيمها بني اجلانبني:  

• »االلتزام بثقافة اإليامن واحرتام الدين« - ويمكن أن نخترصه يف 
»احرتام الدين« - يقابل مقصد »حفظ الدين«.

• »االلتزام بثقافة املساملة واحرتام احلياة« - ويمكن أن نخترصه يف 
»احرتام احلياة« - يقابل مقصد »حفظ النفس«.

أن  ويمكن   - احلياة«  يف  وبالصدق  التسامح  بثقافة  »االلتزام   •
نخترصه يف »الصدق يف احلياة« - يقابل مقصد »حفظ العقل«.

• »االلتزام بثقافة التضامن والنظام االقتصادي العادل«  - ويمكن 
أن نخترصه يف »نظام االقتصاد العادل« - يقابل مقصد »حفظ 

املال«.

 - اجلنسني«  بني  والرشاكة  احلقوق  يف  املساواة  بثقافة  »االلتزام   •
ويمكن أن نخترصه يف »الرشاكة بني اجلنسني« - يقابل مقصد 

»حفظ النسل«.

ولو أن املقاصد األربعة األخرية تتضمن حفظ الدين - إذ ُيفَهم 
من السياق أن حفظها ال يتحقق إال بأحكام الرشيعة اإلسالمية 
»حفظ  مقصد  إيراد  عىل  املسلمني  علامء  أمجع  فقد   - وحدها 
هم بأن هذه املقاصد  الدين« يف صدرها؛ وما ذاك إال لغور تبرصُّ
وقد  الدين؛  أحكام  أخرى غري  بأحكام  ما،  نحو  حُتفظ، عىل  قد 
األخالق  إعالن  من  االلتزام  هذا  حذف  عىل  يرتتب  ما  رأينا 
املتدينني،  بمقام  يليق  مبتور ال  بيان  عبارة عن  إذ جيعله  العاملية، 
عليه  أقدر  ألهنم  يتدينون،  ال  ممن  غرُيهم  بوضعه  َأْوىل  بياٍن 

بموجب صدق حاهلم فيه.

ج��� - االرت��ق��اء  بالعمل  ال��دن��ي��وي  إل��ى  منزلة  العمل  

»إنام  الرشيف:  احلديث  بموجب  اإلسالم،  أنزل  لقد  الديني؛ 

رأس  عىل  وتأيت  رفيعة؛  مكانة  القلبية  القيم  بالنيات«،  األعامل 
هذه القيم ثالث هي: »القصد« و»الصدق« و»اإلخالص«؛ وقد 
استطاع بفضلها أن يتوسع يف العمل الديني بام جيعله يشمل ما مل 
با تقربا؛  دا تعبدا وما ليس تقرُّ يكن معدودا فيه، فيصبح ما ليس تعبُّ
السوق«  »جتارة  الرصيني:  املاديني  العملني  أن  كيف  ترى  أال 
اهلل، حتى  الطاعة ألوامر  نية  تدُخَلهام  أن  ما  الزوج«،  و»مبارشة 

يصريا عملني ُيثاب عليهام كام يثاب عىل عبادتني خالصتني! 

التي  التوسع  هذا  إمكانية  أن  هو  الصدد  هبذا  بالذكر  واجلدير 
يتوفر عليها الدين اإلسالمي جتعله قادرا عىل رفع التحدي الذي 
ُتشّكله التحوالت يف جمال العمل الدنيوي، إذ بمقدوره أن جيّدد 
األخالق بام يتالءم مع هذه التحوالت املادية، ذلك أن كل صورة 
مستحدثة من العمل تستطيع، يف إطاره، أن ُتكسب العاِمل اخُلُلق 

اخلاص هبا متى ازدوجت بنية التعبد.  

د - دخول  الطور  األخير  من  أطوار  التخليق  اإلنساني؛ 

عىل  الحقة  أطواراً  ُتعدُّ  الساموية  التوحيدية  األديان  أن  معلوم 
أظهرنا،  بني  مستمرا  مازال  وجودها  أن  ولو  التعددية  األديان 
مما يدل عىل أن األديان تأخذ بأسباب الرتاكم َمَثُلها يف ذلك َمَثل 
املعارف اإلنسانية؛ فتكون للدين التوحيدي أخالقية متقدمة عىل 
اإلسالمي،  الدين  أن  أيضا  ومعلوم  التعددي؛  الدين  أخالقية 
بواسطة  التخليق  أطوار  من  طور  آخر  ينزل  خامَتيته،  بموجب 
اإلمكانات  إىل  يضيف  اإلسالم  أن  هذا  عىل  يرتتب  التوحيد؛ 
األخالقية التي يشرتك فيها مع األديان السابقة إمكانات أخرى 
الذي حتياه  الزمن األخالقي  يستقل هبا دوهنا؛ وما ذاك إال ألن 
وال  اإلسالم،  خيصُّ  الذي  الزمن   ، بِحقٍّ هو،  اليوم  اإلنسانية 
تشاركه فيه باقي األديان - توحيدية كانت أو تعددية - بحيث 
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يف  الناس  ُيدثه  ما  كل  عن  معنويا  مسؤولني  املسلمون  يكون 
األخالقي، وهو  الزمن  اثنني:  زمنني  دين  لكل  أن  ذلك  زمنهم؛ 
َينزل بعَد  بنزول دين آخر، وال  بنزوله وينتهي  يبدأ  الزمن الذي 
اإلسالم أي دين، فيختص بالزمن اآلين واآليت؛ والزمن التارخيي، 
فيه؛ وهذا  بنهاية االعتقاد  بنزوله وينتهي  يبدأ  الذي  الزمن  وهو 
دين  األخرى  األديان  فيه  تشارك  الذي  وحده  هو  الثاين  الزمن 

اإلسالم.

ومن هنا، إذا ثبت أن أخالق الدين الواحد هي التي بمقدورها 
أن تنهض بحاجتنا من األخالق العاملية، وليست هي األخالق 
أن  أيضا  وثبت  األديللان؛  برملان  إعالن  نها  تضمَّ التي  املبتورة 
اإلسالم يويف بمعايري التقدم األخالقي عىل الوجه األكمل، بات 
القادرة  األخالقية  باملتطلبات  األوىف  الدين  اعتباره  الراجح  من 
واالقتصادية  االجتامعية  أزماته  من  املعارص  عاملنا  إخراج  عىل 

والسياسية والبيئية، حتى يقوم الدليل عىل خالف ذلك.

من  اإلعالن  إن  فنقول  ذكره،  عىل  أتينا  ما  نستجمع  اخلتام،  ويف 
أجل األخالق العاملية الذي أصدره »برملان األديان« دعا إىل أربع 
قيم أساسية هي: »التضامن« و »التسامح« و»املساملة« و»املساواة« 
القاعدة  حتت  ومندرجًة  الدين  من  مأخوذًة  عاملية  قيام  باعتبارها 
أسقط  لكنه  األديان؛  خمتَلف  هبا  تأخذ  التي  للمعاملة  الذهبية 
الدين، ومها: »اإليامن« و»العمل«،  ينبني عليهام  اللتني  القيمتني 
أن  يف  طَمعا  عامليتني،  غرَي  قيمتني  واضعيه،  نظر  يف  باعتبارمها، 
أخلَّ  اإلسقاط،  وهبذا  ؛  األخالق  هذه  عىل  املتدينني  غرُي  ُيقبل 

بواجبني اثنني: 

أحدمها، واجب متكني الدين يف العال؛ وعندئذ، يكون غرُي املتدينني 
أْوىل بإنشاء األخالق العاملية التي َتعاطى هلا هذا اإلعالن، وذلك 
أقدر عىل تأسيس األخالق  التساق موقفهم والتزامهم بمبادئ 

اخلالية من االعتبارات الدينية.

يكون  وحينئذ،  العال؛  يف  باألخالق  االرتقاء  واجب  والثاين، 
األخالقي  التقدم  بتحقيق  اإلعالن  هذا  من  أْوىل  الواحد  الدين 
لكون  وذلك  اإلسالمي،  الدين  يف  متثيل  خري  مُمثَّال  املطلوب، 
الساموية  األديان  من  غريه  إمكانات  َتَسع  األخالقية  إمكاناته 

وتزيد عليها.

نتائُج،  لإلعالن من أجل األخالق العاملية  النقد  ترتتب عىل هذا 
غايٌة يف األمهية، ُتبطل آراء بصدد األخالق واألديان رسخت يف 

األذهان، حتى كأهنا بدهييات عقلية.

ل إىل األخالق  النتيجة األوىل هي أن هناك طريقني اثنني للتوصُّ
الدين  حْذف  تمَّ  متى  العلامنية  طريق  إما  هلام،  ثالث  ال  العاملية، 

منها، وإما طريق الدين الواحد متى تمَّ ِحفظ الدين فيها.

بموقف  االقتناع  هو  ليس  األديان«  »برملان  واجب  أن  والثانية، 
وإنام،  مبادئه،  بمخالفة  ولو  إرضائهم  إىل  والسعي  املتدينني  غري 
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الدين، وعقالنية االلتزام  بعامَلية  إقناعهم  عىل العكس من ذلك، 
بتعاليمه، وواقعية الرجوع إليها يف حل مشاكل العال. 

األفراد  غالبية  تتفق  أن  يف  ليست  األخالق  عاملية  أن  والثالثة، 
واألمم عليها، ألهنا قد تتفق عىل باطل أو ظلم، وإنام يف أن يثبت 
األخالقية  التحديات  دفع  عىل  قادرة  األخالق  هذه  أن  بالربهان 

العاملية.

ه أن خيوض املتدينون يف  والرابعة، أن احلوار بني األديان ليس مهُّ
قضايا العامل التي قد يضاهيهم غرُي املتدينني يف اخلوض فيها، وإنام 
العقائد  تتناول  التي  الدينية  القضايا  عىل  باخلصوص  ينكبَّ  أن 

والعبادات واملعامالت يف خمتلف األديان.

واخلامسة، أن احلوار بني املتدينني وغري املتدينني - أو العلامنيني 
- أفيد يف حتصيل القدرة عىل رفع التحديات الدينية واألخالقية 
العاملية من احلوار بني املتدينني فيام بينهم واحلوار بني غري املتدينني 
تعيدان  أساسيتني  مسألتني  يطرح  أن  شأنه  من  ألن  بينهم،  فيام 
مقابل  يف  الدين  عاملية  إحدامها  الطرفني،  بني  العالقات  تقويم 
دعوى  مقابل  يف  الدين  عمومية  والثانية  الدين؛  حملية  دعوى 

خصوصيته.

والسادسة، أن األعامل الدينية ليست أفعاال باطنة ختص األفراد، 
وال أن آثارها الزمة هلم ال تتعداها، وإنام هي أفعاٌل ظاهرة َتعمُّ 

املجتمعات، وآثاُرها تتعدى الفاعلني إىل اآلخرين. 

والسابعة، أن القضايا الروحية ال متتنع عىل املناقشة العقالنية، وال 
عىل املقارنة األخالقية، إال أن عقالنيتها أكثر اتساعا من عقالنية 

القضايا املادية وأخالقيَتها أكثر رسوخا من أخالقيتها.     

هذه  من  حظها  بحسب  بينها  فيام  تتفاضل  األديان  أن  والثامنة، 
العقالنية الواسعة وهذه األخالقية الراسخة، كام تتفاضل األفكار 

املجردة  العقالنية  من  نصيبها  بحسب  بينها  فيام  والنظريات 
واألخالقية املرسلة.

ل إليه تسال األديان وحده؛  السالم العاملي ال يوصِّ والتاسعة، أن 
مها  القوة«  و»منطق  املصالح«  »حساب  أن  طاملا  فيه  مطمع  وال 
السيدان اللذان يكامن التعامل بني األفراد واألمم؛ وال أظن إال 

أن حكمهام باق إىل هناية هذا العامل.

ال  املادي  السلطان  لبسط  الدين  روحانية  تسخري  أن  والعارشة، 
اإلنسان،  عىل  حرب  هو  ما  بقدر  الدين  عىل  حربا  كونه  يعدو 

وحربا عىل الذات بقدر ما هو حرب عىل اآلخر.
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