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ذو القعدة ١٤٤٠هـ  -يوليو ٢٠١٩م

قضية إدراك المصالح الكبرى لألمة
وليد العبري
كانت �إ�شكالية �إدراك امل�صالح الكربى وال�سعي من �أجل حتقيق هذه امل�صالح ،وال تزال ،قابعة يف مركز الأزمة احل�ضارية ال�شاملة التي حتيط مبجتمعات الأمة الإ�سالمية منذ
انك�سارها يف مواجهة هيمنة احل�ضارة الغربية احلديثة قبل نحو قرنني من الزمان .وجتلت هذه الإ�شكاليبة عمليا يف تدين قدرة الوعي اجلمعي للأمة على التمييز بح�سم بني
الر�أي ال�شخ�صي للحاكم ،والر�أي العام ال�سواد الأعظم من الأمة .وهذا ما حتدث به الكاتب �إبراهيم البيومي غامن يف مقاله املن�شور مبجلة «التفاهم»؛ �إذ ناق�ش �أي�ضا �أن من الأمثلة
الأخرى لتدين قدرة الوعي اجلمعي للأمة :التمييز يف خلط املال اخلا�ص للحاكم مبال اخلزينة العامة للدولة ،وربط م�صري احلاكم يف �شخ�صه مب�صري الأمة يف جمموعها .وغلب
الدمج بني هذا وذاك على الإدراك العام يف �أغلب الأحوال.

كما جت َّلت الإ�شكالية �أي�ضا على امل�ستوى النظري؛ حيث تنوعت
���ص��ي��غ ال��ت��ع��ب�ير ع��ن امل��ع��ن��ى امل��ج��رد مل��ف��ه��وم «امل�����ص��ال��ح ال��ك�برى»
بتنوع اخللفيات املعرفية للنخب التي ان�شغلت بهذه الق�ضية.
ولأه��م��ي��ة م��ف��ه��وم «امل�����ص��ل��ح��ة» م��ع م��ا ُي�����ض��اف �إل��ي��ه م��ن نعوت
متعددة؛ يك ُ
رث ا�ستعماله يف اخلطابات املختلفة :الأ���ص��ويل،
والقانوين ،واالجتماعي والفل�سفي؛ �إال �أن كرثة ا�ستعماله ال
ت�ؤ�شر على و�ضوح معناه ،كما ال تعني وجود اتفاق بني منتجي
تلك اخلطابات على م�ضمون ا�صطالحي حمدد له.
�إ َّن معنى امل�صالح الكربى للأمة يف �سياق ه��ذا املو�ضوع هو:
الأهداف التي ت�ؤمن بها الأمة� ،أو ت�ضعها لنف�سها ،وتكون جزءا
من م�شروع ع��ام قابل للتحقيق .وه��ذه امل�صالح ما هو ثابت،
ومنها ما هو متغري؛ وامل�صالح الثابتة هي عبارة عن منظومة
ال��ق��ي��م الإن�����س��ان��ي��ة/الإ���س�لام��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا ،و�أه���م���ه���ا :ال��ع��دال��ة،
واحلرية ،والكرامة ،وال�سلم العام.
�إ َّن طريق التعرف على ه��ذه امل�صالح هو الن�ص والعقل معا.
�أما طرق الو�صول �إليها مبعنى حتقيقها ،فيمر عرب عديد من
«م�ؤ�س�سات التن�شئة» ،التي تقوم بغر�س هذه الثوابت يف الوعي
ال��ع��ام ويف ال�ضمري اجل��م��ع��ي م��ن خ�ل�ال :الأ����س���رة ،وامل�سجد،
واجلماعة الأهلية ،وامل��در���س��ة ،والإع�ل�ام ،وال��ق��ان��ون ،والفنون
والآداب على خمتلف �ألوانها.
و�أما امل�صالح املتغرية ،فهي جمموعة الأهداف املادية الكربى
ال��ت��ي مت�����س ح��ي��اة ال�����س��واد الأع��ظ��م م��ن �أب��ن��اء الأم����ة ،وحتظى
ب�إجماع هذا ال�سواد الأعظم على �ضرورة حتقيقها يف مرحلة
زمنية قد ال تتعداها� ،أو يف �سياق اجتماعي و�سيا�سي خا�ص
ق��د ال ت��ت��ج��اوزه .وط��رق التعرف عليها متعددة وم��ت��ط��ورة يف
�آن واحد ،و�أهمها :الإح�صاءات العامة ،ونتائج قيا�سات الر�أي
ال��ع��ام ،واال���س��ت��ف��ت��اءات ال��ن��زي��ه��ة ،ون��ت��ائ��ج ال��ب��ح��وث واحل����وارات
واملناق�شات احلرة يف و�سائل التوا�صل االجتماعي ،وما تقرره
�أو ت�شرعه املجال�س النيابية املمثلة لإدارة الأمة واملعربة عنها،
وما تت�ضمنه التقارير واملقايي�س الدولية بهذا اخل�صو�ص.
وما �آل �إليه �أمر امل�صلحة العامة من �سوء يف التقدير ،وكوارث
وق��ع��ت ل�ل�أم��ة وال ت��زال تقع ب�سبب انح�صار ه��ذا التقدير يف
ي��د «ويل الأم����ر»؛ بح�سب ت�سمية بع�ض ق��دم��اء الأ���ص��ول��ي�ين
وم��ت���أخ��ري��ه��م� ،أو «ال��ق��ائ��د امل��ل��ه��م»؛ ح�����س��ب ت�سمية ك��ث�ير من
الإعالميني و�صناع الر�أي املعا�صرين� ،أو يف يد قليلة حمتكرة
لل�سلطة وال��ث��روة؛ ح�����س��ب ال��ت��ح��ل��ي��ل االق��ت�����ص��ادي ال�سيا�سي

احلديث؛ كل هذا يفرت�ض جتديد االجتهاد يف م�س�ألة امل�صلحة
بر�ؤية ت�ستوعب متغريات الواقع وتواجه حتدياته.
وبتدقيق النظر و�إدامته يف الواقع املعا�صر يف جمتمعات الأمة،
يتبني بجالء �أن الإ���س��ه��ام الأك�بر يف تعيني مفهوم «امل�صلحة
العامة» �أو «الكربى» �أ�ضحى من اخت�صا�ص م�ؤ�س�سات ر�سمية
و�سلطات عامة يف ال��دول��ة؛ خا�صة �سلطتها التنفيذية ،التي
تطغى بقوة الأمر الواقع على بقية ال�سلطات وامل�ؤ�س�سات.
وما عاد للخطاب ال�شرعي الأ�صويل �أو الفقهي من م�ستمعني
�أو متبعني �أو مت�أثرين به من غالب رج��ال احلكم وال�سيا�سة
و�إدارة ال�ش�ؤون العامة يف الأمة .هذا ما ي�شهد به واقع احلال،
الذي ي�شهد �أي�ضا ب�أن «امل�صلحة» باتت هي املفهوم الأ�سا�سي يف
علم ال�سيا�سة الو�ضعي يف احل�ضارة الغربية الطاغية ،و�أن علم
الأخالق الو�ضعي والعقالنية احلديثة -كذلك -باتا املرجعية
املعرفية �أو الفل�سفية لتعريف امل�صلحة ،ولي�س «الن�ص» ،وال
«مقا�صد ال�شريعة» ،وال ما هو معترب� ،أو ما هو مهدر� ،أو ما هو
خال من هذا ومن ذاك� ،أو غري ذلك من العدة املفاهيمية التي
ي�ستخدمها الأ���ص��ويل وه��و ينظر يف علمه ال��را���س��خ امل���وروث؛
بينما ال��واق��ع م��ن ح��ول��ه ي��ج��ري يف م�سالك �أخ���رى وال ي��دري
عنها �شيئا له قيمة.
معيار الأخ�ل�اق يف العقالنية احلديثة ه��و «املنفعة وال��ل��ذة»،
ولي�س وراءهما �شيء .هذا املعيار الذي ال يفرق بني امل�صلحة
والأخ�لاق يتناق�ض مع املعيار الأ���ص��ويل للم�صلحة؛ لأن مما
يرتتب على ذلك �أن اللذة وما ي�سببها هو «اخلري» ،و�أن الأمل
وما ي�سببه هو «ال�شر» ،و�أن كل نفع ف�ضيلة وكل �ضرر رذيلة.
وامل�صلحة وحدها بهذا املعنى هي املحرك لل�سلوك الإن�ساين
كما ذهب �إىل ذلك ديرتي�ش فون هولباخ .كما �أن اللذة والأمل،
ه��م��ا ال�����س��ي��دان وح��ده��م��ا ال��ل��ذان ي��ح��ك��م��ان �أف��ع��ال��ن��ا ك��م��ا يقول
بنتام ،وهذا كله يتناق�ض مع املعايري الأ�صولية للخري وال�شر
واملنفعة واللذة ،ومن ثم «امل�صلحة» .ورمبا هذا ما دفع الرئي�س
علي عزت بيجوفت�ش �إىل التربم مما �آل �إليه الأمر يف الفل�سفة
املعا�صرة العامة ،وقد و�صفها ب�أنها «�أنانية مهذبة» .و�أكد على
�أن �صياغة «م�صلحة م�شرتكة» مبعايري هذه املرجعية -التي
تختزل الأخالق يف امل�صلحة -ال ميكن �أن تكون عامة �أو �شاملة،
لأن��ه��ا ق��د ت�ستدعي ا�ستغالل �أو ا�ستبعاد جمموعة �أو فئة �أو
طبقة �أو �شعب �آخ���ر ،ويف ه��ذه احل��ال��ة ت���أخ��ذ امل�صلحة �شكال
�إجراميا �صريحا .وب�سبب هذا التحيز لي�س ما مينع ثمة من

ت�أليه «امل�صلحة العامة»� ،أو «الدولة» بح�سب ر�أي تول�ستوي.
وهذا كله مما حترمه املرجعية الإ�سالمية وال جتيزه املعايري
الأ�صولية للم�صلحة العامة.
وميكن القول �إن امل�صالح الكربى للأمة تنق�سم �إىل ق�سمني:
«امل�صالح الثابتة» ،ورع��اي��ة ه��ذه امل�صالح واج��ب��ه وج��وب��ا كليا،
وع���ام���ا و�أب����دي����ا .وي�����ش��م��ل ه���ذا ال��ق�����س��م :ال���ك���رام���ة ،واحل���ري���ة،
وال��ع��دال��ة وال�����س��ل��م ال���ع���ام .وه����ذه امل�����ص��ال��ح يف جم��م��وع��ه��ا هي
م�صالح «معنوية» ابتداءً ،وت�ؤدي �إىل م�صالح مادية بالتبعية.
وق�سم «امل�صالح املتغرية» ،ورعايتها واجبة �أي�ضا وجوبا كليا
وع��ام��ا ،وي��ت��وق��ف وج��وب��ه��ا ع��ل��ى وج��وده��ا �أو ع��دم��ه��ا .وي�شمل
ه��ذا الق�سم وف��ق معطيات واق��ع الأم��ة املعا�صر :التحرر من
اال���س��ت��ع��م��ار ،وال��وح��دة ،وال��دف��اع امل�����ش�ترك والأم����ن اجلماعي،
وحم��ارب��ة الف�ساد واال���س��ت��ب��داد وال��ع��ن��ف .وال��ط��ري��ق الرئي�سي
ملعرفة هذه امل�صالح الكربى املتغرية هو «ال��ر�أي العام» الذي
يعرب عنه ال�سواد الأعظم من الأمة ،ومتثله م�ؤ�س�سات قانونية
م��ن��ت��خ��ب��ة ،يف ك��ل ع�����ص��ر وم�����ص��ر ب��وع��ي وب��ح��ري��ة� ،إ���ض��اف��ة �إىل
الو�سائل الأخرى التي �سبقت الإ�شارة �إليها.
ويكن القول �إنه يتعذ ُر على الأمة �إدراك م�صاحلها الكربى
ُ
املتغرية يف حال كانت «امل�صالح الكربى الثابتة» فيها مهدرة،
�أو منقو�صة بقدر كبري؛ فلي�س من املت�صور �أن يجري انتقا�ص
�أو انتهاك امل�صالح الكربى الثابتة يف الكرامة �أو العدالة �أو
احلرية �أو ال�سالم العام حتت �أي مربر؛ ثم تتمكن هذه الأمة
من و�ضع �أه��داف حتقق م�صاحلها الكربى املتغرية يف الوقت
عينه.
ً
و�أخ��ي�را ولي�س �آخ����را ،ويف ظ��ل تعقيدات احل��ي��اة امل��ع��ا���ص��رة يف
جمتمعات الأمة ،مل يعد يكفي اللجوء �إىل القواعد الأ�صولية
العامة ال��ت��ي تتحدث ع��ن مطلق امل�صلحة ،ومتييزها نظريا
عن مطلق املف�سدة؛ دون اال�ستعانة باخلرباء املتخ�ص�صني يف
خمتلف معارف الع�صر .ومل يعد يكفي حتليل ه�ؤالء اخلرباء
يف حتديد ه��ذه امل�صالح الكربى دون إ����ش��راك ال�سواد الأعظم
من املجتمع .وال ثقة لآراء ال�سواد الأعظم ما مل يكن لديها
��اف يكون وليد معلومات موثوقة وح��وارات حرة حول
وعي ك ٍ
ال��ق�����ض��اي��ا ال��ع��ام��ة وامل�����ص��ال��ح ال���ك�ب�رى ،و�أول���وي���ات���ه���ا ،و�أف�����ض��ل
البدائل لتحقيقها .ويتعذر الو�صول �إىل مثل هذا الوعي �إال
يف مناخ «احلرية».
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