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مركز البيدر للدراسات والتخطيط

عن املركز
سنة  رحّبية، أتسس  ،وغري  عراقية غري حكومّية  منظمة  والتخطيط  للدراسات  البيدر  مركز 

2015م، وُمسجل لدى دائرة املنظمات غري احلكومية يف األمانة العامة جمللس الوزراء.

للمشاكل  العملية  الرؤى واحللول  الدولة، عن طريق طرح  بناء  للمسامهة يف  املركز  ويسعى 
والتحدايت الرئيسة اليت تواجهها الدولة، وتطوير آليات إدارة القطاع العام، ورسم السياسات العامة 
ووضع اخلطط االسرتاتيجية، وذلك عن طريق الدراسات الرصينة املستندة على البياانت واملعلومات 
املوثقة، وعن طريق اللقاءات الدورية مع اجلهات املعنية يف الدولة واملنظمات الدولية ذات العالقة. 
ويسعى املركز لدعم اإلصالحات اإلقتصادية والتنمية املستدامة وتقدمي املساعدة الفنية للقطاعني 
فرص عمل  لتوفري  به  والنهوض  اخلاص،  القطاع  وتطوير  لدعم  املركز  يسعى  واخلاص، كما  العام 
للمواطنني عن طريق التدريب والتأهيل لعدد من الشباب، مبا يقلل من اعتمادهم على املؤسسة 

احلكومية، ويساهم يف دعم اقتصاد البلد واالرتقاء به.

ويسعى أيضاً للمسامهة يف بناء االنسان، ابعتباره ثروة هذا الوطن، عن طريق تنظيم برامج 
وتطبيق  وتبين  طرح  على  قادرة  قيادات  لصناعة  دورات  وعقد  الواعد،  الشباب  وتطوير  إلعداد 
رؤى وخطط مستقبلية، تنهض ابلفرد واجملتمع وحتافظ على هوية اجملتمع العراقي املتميزة ومنظومته 
القيمية، القائمة على اإللتزام مبكارم االخالق، والتحلي ابلصفات احلميدة، ونبذ الفساد أبنواعه 

كافة، اإدارية ومالية وفكرية وأخالقية وغريها.

www.baidarcenter.org

info@baidarcenter.org

حقوق النشر حمفوظة ملركز البيدر للدراسات والتخطيط

مالحظة:
اآلراء الواردة يف هذا املقال ال تعرب ابلضرورة عن وجهة نظر املركز، إمنا تعرب فقط عن وجهة نظر كاتبها.
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يعترب املفّكر الديين السويسري املعاصر هانس كونج )مولود عام 1928م( ـ مؤّسس مركز 
األخالق العاملّية ـ أحد أهّم الشخصّيات اليت اشتغلت على بناء ما يُعرف ابلسالم األدايين العاملي، 
فعقله التصاحلي ظهر منذ أطروحته يف الدكتوراه واليت حاول فيها التوفيق بني الرؤيتني الكاثوليكّية 
والربوتستانتية )خاّصة عند كارل ابرث(، يف واحدة من أهم املوضوعات جداًل بينهما، وهو موضوع 
التربير. إنّه هناك يصرّح أبّن املوضوع الذي كان أحد أسباب انفصال الربوتستانت عن الكاثوليك 
منذ جممع ترنت )1545 ـ 1563م( ميكن اليوم إعادة النظر فيه إلجياد توافق، وأنّه ليس مربّراً 

النفصال مذهبني عن بعضهما.
تطّورت أفكار كونج على مراحل، ورغم كونه أحد املستشارين الرئيسّيني يف اجملمع الفاتيكاين 
الثاين، وأتثري كتابه )اجملمع الكنسي والوحدة( يف أفكار هذا اجملمع، غري أنّه ما لبث أن مّت انتقاده 
بشّدة على آرائه التحرريّة يف الدين، ورفضه عصمة البااب، حىت صدرت مواقف حاّدة جتاهه تسّببت ـ 
كما يقول طوين لنيـ  يف اشتهار كتبه وانتشارها. إنّه يقول: إّن البااب للكنيسة وليست الكنيسة للبااب.

يعترب كونج ـ الذي قضى الكثري من وقته يف كتابة نّص مشروعه الذي مّت التصويب عليه 
مع بعض التعديالت يف مؤمتر برملان أداين العامل الذي عقد يف شيكاغو عام 1993م ـ يعترب أّن 
مشروعه يف املسؤولّية واألخالق العاملّية األممّية هو حصيلة عمره كّله، وأّن هدفه من البحث الديين 
كّله كان حتقيق صلح ديين عاملي. إنّه يقول بصراحة ووضوح يف مقولته الرابعّية: ال صلح بني األمم 
من دون الصلح بني األداين، وال صلح بني األداين دون احلوار بينها، وال حوار بينها دون وجود 
معايري أخالقّية عاملية )أي متعالية عن دين خاّص(، وال بقاء للكرة األرضّية دون هذه املنظومة 

األخالقية الكونّية.
ينطلق كونج ـ وهو حيمل السالم العاملي مهّاً عظيماً عقب احلربني الكونّيتني ـ من مسلَّمتني 
أساسّيتني: األوىل هي أّن األداين عرب التاريخ كانت وما تزال ذات دور عظيم إّما يف اشتعال احلروب 

هانس كونج ومشروع األخالق العاملّية
د. حيدر حب هللا

* أستاذ وابحث يف العلوم الدينية واالنسانية وحاصل على شهادة الدكتوراه يف )مقارنة االداين والالهوت املسيحي( وله العديد 
من الكتب واملقاالت.
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أو يف تغذيتها. والثانية أّن هذه األداين بنفسها لديها من اإلمكاانت ما جيعلها تساهم يف نقيض 
ما فعلته عرب التاريخ، أي يف إجياد الصلح والسالم.

نقاط  دون  املشرتكات  هي  عند كونج  واملذاهب  األداين  بني  احلوار  يف  الصفر  ونقطة 
االختالف، لكن كونج ال يفهم املشرتكات هنا مشرتكات عقائديّة أو اترخيّية أو شرعية فقهّية، كما 
نفّكر عادًة عندما نتكّلم عن مشرتكات املذاهب اإلسالمّية على سبيل املثال، بل املشرتكات عنده 
هي املشرتكات األخالقّية، وعليها يبىن احلوار ومن خالهلا تتشّكل عنده مقولة األخالق العاملّية. 
هذا املشرتك وأمثاله عند كونج هو ما يدفعه لالعتقاد التعّددي أبّن األداين برّمتها حتظى ابحلقيقة 
ومتثل سباًل للنجاة، إىل حّد حديثه عن أّن املسيحّية ليست سوى دين ال حيظى أبّي فضل أو تقّدم 
على األداين األخرى. وما كتبه عن األداين األخرى مبشاركة ابحثني آخرين ـ ومن بينها اإلسالم ـ 

يكشف عن النظرة املعتدلة لديه لسائر األداين.
ويدرك كونج أّن الصراعات يف العامل ميسك هبا السياسّيون، وكذلك التسوايت واملصاحلات، 
هلذا يهتّم بعملّية الربط بني السياسة واألخالق، ويرفض املقوالت الفلسفّية اليت تتحّدث عن فصل 
األخالق عن السياسة، وكأنّه ـ بربطه بني األخالق والسياسة من جهة، وبني األخالق والدين من 
جهة اثنية ـ يقوم بَدينـََنة السياسة، لكن على طريقته اليت ال تصادم هذه املرّة العلمانية اجلزئّية )فصل 

الدين عن الدولة(.
ميكن  عنها كونج،  يتحّدث  اليت  الدينية  العاملّية  األخالق  من  األمثلة  بعض  أطرح  ولكي 
اإلشارة إىل مبدأ التعامل اإلنساين مع مطلق إنسان، وهذا يعين يف فلسفته أّن األخالق الدينّية هي 
أخالق تعترب طرف املعاملة هو اإلنسان مبا هو إنسان. ويف السياق عينه يتحّدث كونج عن مبدأ 
أخالقي آخر وهو مبدأ الكرامة اإلنسانّية الذي يعترب أّن األداين برّمتها تؤّكد عليه، ومن هذا املبدأ 
ـ إىل جانب مبدأ العدالة ـ تنبعث القاعدة الذهبّية )احبب لغريك ما حتّب لنفسك( لتكون موّجهاً 

لكّل أشكال السلوك العالئقي يف اجلوانح واجلوارح.
عندما نتأّمل جّيداً يف األصول األخالقية العاملية عند كونج، جند بوضوح أّنا الوصااي العشر 
تقريباً واليت تشرتك فيها مجيعها أو غالبها كّل األداين )مثل: التوراة ـ موعظة املسيح على اجلبل ـ 
نصوص األخالق القرآنّية(، فحرمة السرقة يعتربها كونج موّجهاً أخالقّياً لعدالة النظام االقتصادي، 
وحرمة الكذب موّجه أخالقي لعدالة النظام اإلعالمي، وحرمة الزان موّجه أخالقي عنده ملنع التمييز 

والعدوان على أساس اجلنس، وهكذا.
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لكّن السؤال: ملاذا يُقحم كونج األدايَن هنا ما دامت هذه القيم األخالقية إنسانّيًة عاّمة 
ميكن أن يلتقي عليها امللحدون واملؤمنون معاً؟! يبدو من كونج اعتقاده العميق أبّن حتقيق هذه القيم 
حيتاج لقّوة روحّية ومعنويّة ووجدانّية خالقة، وأّن األداين وحدها هي القادرة ـ حىت اآلن على األقّل 

ـ على صنع ذلك وحتقيق الوالدة اجلديدة لإلنسان واليت تبعثه حنو هذه القيم بعثاً عميقاً وأصياًل.
يف تقديري يعترب مشروع كونج املهّم هذا متأثراً بفلسفة كانط األخالقّية اليت تُعيد إنتاج 
الدين يف داخل األخالق، لكّن مثّة أسئلة كثرية يواجهها، وأكتفي مبداخلتني ختطران يف البال:

املداخلة األوىل: لعّله فات كونج أّن األداين متلك عالقة أخالقّية مع هللا، وأّن األخالق 
فيها ال تنحصر بدائرة العالقات اإلنسانّية، بل هناك سلوك أخالقي مع هللا بوصفه اخلالق الرازق، 
وهذا يعين أّن األداين يف دفاعها عن العقيدة اليت متثل املختَلف فيما بينها، ختوض مواجهتها على 
أساس أخالقي أيضاً )الشرك ظلم عظيم كما جاء يف القرآن(، ومن مثّ فالقيم األخالقّية يف األداين 
ال تقف عند حدود العالئق اإلنسانّية، وهذا ما قد جيعل القيم األخالقّية املابني إنسانّية تتصادم مع 
القيم األخالقّية يف العالقة مع هللا وقضّيته يف اخللق، بوصف ذلك مسؤولّية أخالقية حتملها األداين 
أيضاً ولو بعضها، وهذا ما سيؤّدي إىل تشابك العقيدة ابألخالق، وارتباك املشروع كّله، األمر الذي 

حيتاج إىل تفكري إضايّف.
املداخلة الثانية: إّن كونج خضع لتأثري املسيحّية نفسها يف حتّررها من الشريعة، لكّنه مل يقّدم 
أجوبة مقنعة فيما خيّص األداين )الشرعّية( مثل اليهوديّة واإلسالم، فكيف ميكن مقاربة العالقة 
عنده بني الشريعة واألخالق يف هذه األداين، وهي حتمل ـ ولو ببعض قراءاهتا الفقهّية ـ منظومة 
عالئقية مع اآلخر الديين ال تنسجم مع إطالقّية هذه القيم األخالقّية؟ فما مل حتّل هذه القضية 
املفصلية ال ميكن أتكيد مشاركة اإلسالم واليهوديّة يف مشروع كونج هبذه الطريقة االنتقائّية اليت 

طرحها.

رابط املقال:
 https://alroya.om/post/269121/


