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فلسفة الخير المشترك
من نظرة فلسفية  -سياسية

٣

أيمن البيماني

لقد بد�أ النقا�ش املعا�صر حول مو�ضوع «اخلري امل�شرتك» منذ حوايل احلرب العاملية الثانية ،وكان ً
نقا�شا �سيا�س ًّيا اجتماع ًّيا .وهو يعترب امتدا ًدا ثقاف ًّيا لنقا�ش قدمي
بد�أ منذ فرتة طويلة عند الالهوت والكاثوليك والعديد من الفال�سفة عرب قرون خلت ،وكان ً
نقا�شا اجتماع ًّيا الهوت ًّيا و�سيا�س ًّيا الهوت ًّيا .ولقد �أ�صبح مو�ضوع
«اخلري العام» �أو «اخلري امل�شرتك» �أو «امل�صلحة العامة» حمط اهتمام وتقاطعا نقا�شيا وفل�سفيا مهما يف ع�صرنا احلايل .وهذا ما �سنناق�شه ملقال حممد ال�شيخ
ال�سيا�سي واخلري العام» ،واملن�شور يف جملة «التفاهم».
«النِّقا�شات الفل�سف ّية املعا�صرة حول االجتماع ِّ
فلقد �أ�صبحت املذاهب ال�سيا�سية/االجتماعية اليوم حتوم حول ثالث توجهات؛ الأول :يرى �أن اخلري امل�شرتك عفى عليه الزمن مع زمن النزعة الفردية
والليربالية ،والثاين :يوجه املجتمعات ب�ضرورة الأخذ به واالعتماد عليه ،والأخري :جمموعة من الليرباليني الذي يتوجهون حتت مظلة «حيادية الدولة»
والتي قد ت�سمح بتعاي�ش جملة من الت�صورات حول اخلري امل�شرتك ،ولكل مذهب ت�صوره اخلا�ص عنه.
وق ��د ن � َّب��ه ال �ب��اح �ث��ون امل �ع��ا� �ص��رون �إىل �أن م���ص�ط�ل��ح «اخل�ي�ر
امل�شرتك» هو م�صطلح قابل للت�أويل والتوظيف الأيديولوجي،
وغام�ض وم�شو�ش ،حيث ي�س ّلم به البع�ض وي�شكك به الآخر.
بد�أ النقا�ش يف كندا و�أمريكا ،وامتد الحقا �إىل �أوروب��ا خالل
احل ��رب ال�ع��امل�ي��ة ال�ث��ان�ي��ة ،وال� ��ذي ب� ��د�أه ال�ف�ي�ل���س��وف ال��دي�ن��ي
ال �ك �ن��دي «� �ش ��ارل دو ك��ون�ي�ن��ك» ب�ع��د ت��أل�ي�ف��ه ل�ك�ت��اب «�أول ��وي ��ة
اخل�ي�ر امل �� �ش�ت�رك» ،وال� ��ذي ه��اج��م ف�ي��ه ج�م��اع��ة «ال�ف�لا��س�ف��ة
ال�شخ�صانيني» .انطلق ��ش��ارل م��ن مالحظة �أن الكثري من
الأن �� �س��اق ال�ف�ك��ري��ة �أع �ل��ت م��ن ق�ي�م��ة الأن �� �س��اق ،لكنها انتهت
ب�أنظمة �شمولية كاملارك�سية ،فيما ت�ساءل �شارل عن �إمكانية
ال��دف��اع عن كل نظام يحمل �شعار «اخل�ير امل�شرتك» ،وال��ذي
�أج��اب فيه ب�صعوبة ال��دف��اع ك��ون بع�ض الأنظمة تتخذ ذلك
ال�شعار من �أج��ل ا�ستعباد بع�ض الأ�شخا�ص ،وال��ذي يتنافى
مع فكرة اخلري امل�شرتك .ومثل ذلك الأنظمة الدكتاتورية
كال�شيوعية والفا�ش�ستية املنافية للخري امل�شرتك.
ل��ذل��ك؛ ُي��ؤك��د ��ش��ارل �أ َّن اجل�م��اع��ة ت�ت��أل��ف حت��ت غ�م��رة اخلري
امل���ش�ترك ول�ي����س اخل�ي�ر ال�شخ�صي ،وه ��و م��ا ت ��ؤك��ده مقولة
«الإن�سان اجتماعي بطبعه» ،وال خري يف ا�ستقالل الفرد عن
اجل�م��اع��ة �أو املجتمع ال ��ذي يعي�ش ف�ي��ه ،وال خ�ير يف التع ّلق
باخلري الفردي اخلا�ص ،و�إمنا اخلري امل�شرتك الذي هو روح
اجلماعة و�أ�سا�س ترابطها.
فيما ر�أى الأب �أي�شمان �أ َّن هناك تعار�ضا بني اعتبار الرب هو
اخل�ير امل�شرتك الأ�سمى؛ وذل��ك العتبار �أن �أي �شيء يخلقه
الرب ما عاد هو ال�شخ�ص الروحي ،و�إمنا هو اخلري امل�شرتك؛
لذلك ف�إ َّن من �ش�أن الت�سوية بني الرب واخلري امل�شرتك كما
�رب يف عليته
فعل �شارل دو كونينك �أن ينتهي �إىل اختزال ال� ّ
يف خالقيته للكون ال يف حقيقة ذات ��ه .وي ��رى الأب �أي�شمان
�أن ت �� �ص � ّور � �ش ��ارل دو ك��ون�ي�ن��ك ل�ل�خ�ير امل �� �ش�ترك ه ��و ت���ص� ّور
ت��وت��ال�ي�ت��اري ،وذل ��ك لأن ��ه ي��أخ��ذ ب ��ر�أي �أن ك��رام��ة الأ�شخا�ص
تقا�س عنده بح�سب ا�ستقامتهم بالنظر �إىل نظام الكون ال
على نحو مطلق (كرامة الكائنات الأكمل يف هذا العامل).
�إبان احلرب العاملية الثانية؛ انتقل النقا�ش من الأب �شارل �إىل

ابنه «توما�س» ،و�أول ما انطلق منه االبن توما�س« :هل ميكن
�أن ندافع يف الوقت نف�سه عن كرامة ال�شخ�ص وع��ن �أولوية
اخلري امل�شرتك على ما قد يبدو يف ما بينهما من تنافر؟».
وح���س��ب ت�ف���س�ير ت��وم��ا���س ون�ظ��رت��ه �أ َّن االع� ت��راف لل�شخ�ص
الب�شري بالكرامة وبتابعها� ،أولوية اخلري امل�شرتك ،ميكن يف
الواقع �أن يقف �سداً منيعاً ورادعاً �ضد الفظاعة التوتاليتارية،
م��ع االه �ت �م��ام ب �� �ض��رورة ت�ك��وي��ن ف �ك��رة �صحيحة ع��ن ك��رام��ة
الإن�سان وعن اخلري امل�شرتك ،واللذان هما يف الأ�سا�س يقودان
لبع�ضهما البع�ض .حيث �إن ر�سالة وكرامة الإن�سان هو تبادل
اخلري وامل�صالح مع غريه ال نبذه ،و�أن �أعلى مراحل الكمال
الإن�ساين يتمثل يف ت�شاطر اخلريات بني الب�شر.
ام�ت� َّد النقا�ش ح��ول اخل�ير امل���ش�ترك �إىل ثمانينيات القرن
امل��ا��ض��ي ،و�أث ��ار الفيل�سوف الأم��ري�ك��ي «ج ��ون رول ��ز» نظريته
ور�ؤي�ت��ه للعدالة التي ت�ترك الأف ��راد يف �ش�أنهم وت�صوراتهم
للخري ،دع ه�ؤالء و�ش�أنهم وهو و�ش�أنه ،و�أ ّكد على �أولية مبد�أ
«العدالة» على «اخلري».
وقد خالفه الفيل�سوف الأمريكي ميخائيل �صاندل ،والذي
ي��رى �أن الت�صور ال�ل�ي�برايل للعدالة واحل�ق��وق ال ينظر �إىل
م�شاركة الأفراد للخري مع جماعتهم ال�سيا�سية واالجتماعية،
ويرى �صاندل �أن العدالة واحلقوق ال توفر وحدها ال�شروط
التي جتعل �شعبا ي�سعى للحياة الطيبة �أو اخل�ير امل�شرتك
فيما بينهم.
�أما الفيل�سوف الأمريكي ميخائيل فالتزر ،فقد انتقد فكرة
رول ��ز ،واع�ت� َّد يف ك�لام��ه �أن �أي جمتمع مهما ك��ان موقعه �أو
ن��وع��ه؛ ه��و جمتمع ع��ادل �إذا ت�شاطر �أف ��راده مو�ضوع اخلري
امل�شرتك وف��ق قيمهم املت�شاطرة .لكنه �أ ّك��د داخ��ل جمتمعات
اخل�ير امل�شرتك قد تنبت �أف�ك��ارا خمالفة للطبيعة الب�شرية
كت�سويغ العبودية مثال ،ودعا �إىل متييز املعايري اخللقية التي
تتبناها جماعات اخلري امل�شرتك بني الرقيقة وال�سميكة.
داف��ع بع�ض ّ
منظري ال�سيا�سة منذ ت�سعينيات القرن املا�ضي
ب�أن امل�ساواة والدميقراطية واملواطنة ُت ّكن �أع�ضاء املجتمع
من �إح�سا�س م�شرتك باالنتماء فيما بينهم .ثم ُط� ِر َح نقا�ش

م�ضمونه كيف يتم حتديد اخلري امل�شرتك؟ هل باالنتخابات
�أم ب ��ال� �ت ��داول؟ وك �ي ��ف مي �ك��ن � �ض �م��ان ع� ��دم ن � ��زوع امل �� �ص��ال��ح
ال�شخ�صية �إىل ت��أط�ير مو�ضوع اخل�ير امل�شرتك يف جمتمع
ما؟ �أ�شار الفيل�سوف الأمريكي «يو�شع كوهن» �إىل �أن الفوارق
يف ال�سلطة ويف الثورة �إمن��ا من �ش�أنها �أن تقلل من �أم��ر �أفق
حتقيق «اخل�ير امل�شرتك» عرب النقا�ش العمومي .فيما ر�أت
الفيل�سوفة البلجيكية «�شانتال موف» �أن من طبيعة ال�سيا�سة
التنازع ،و�أن «اخلري العام» يلزم نف�سه �أن يكون مو�ضع جدل
وم��راج �ع��ة .بينما ل ��دى الفيل�سوف الأ��س�ك�ت�ل�ن��دي «�أل���س��دي��ر
ماكنتاير» نظرة ت�شا�ؤمية حول �سيا�سة اخلري امل�شرتك ،و�أنه
يجب �أن يت�شاطر النا�س التزاماً برتتيب �أولويات خرياتهم
الفردية واجلماعية عرب «التعلم امل�شرتك».
ور�أت جمموعة م��ن الآراء �أ َّن ال�سيا�سة بطبيعة احل��ال هي
ال�سعي للخري امل�شرتك ،ولكن امل�شكلة تكمن يف التعريفات
املتنوعة للخري امل���ش�ترك ،وك��ذل��ك تنوع ط��رائ��ق ال�سعي �إىل
اخل�ير امل�شرتك وطبيعتها ،وم��ا يزيد الأم��ر ��س��وءًا �أن بع�ض
رجال ال�سيا�سة اليوم باتوا من�شغلني بالتدبري اليومي �أكرث
من االهتمام باخلري امل�شرتك للجماعة �أو الأمة .وعلى عك�س
رولز؛ يرى «هان�س �سلوغا» �أن العدالة هي خري كبري ت�سعى
ال�سيا�سة احلديثة �إىل حتقيقها ،ولكنه يتفق مع رولز يف �أن
ال�سعي �إىل اخلري امل�شرتك �أ�صبح �أ�شد �إ�شكاال من قبل ،وذلك
ب�سبب عجزنا ع��ن االت�ف��اق على ه��ذا اخل�ير امل�شرتك ،وذل��ك
ب�سبب �إميان البع�ض بالفردانية وبالإ�شباع الفردي.
لقد �أ�صبحنا ن�شك يف �إمكان االتفاق على خري م�شرتك ،و�أ�سو�أ
منه �أننا �أ�صبحنا نفتقد احلاجة �إىل اخلري امل�شرتك ،ولكن
احلياة الب�شرية ال ميكن �أن ت�ستمر من غري �سعي م�شرتك
�إىل اخل�ير ،وحتى الفردية حتتاج �إىل لغة �أخ��رى ت�شاطرها
الر�أي وتنمو معها ،وهو ما يدعو �إىل الإميان باخلري الكوين
الذي يلغي احلدود والقارات ،و�أن نتحد �أمام جميع الأخطار،
طبيعية كانت �أم ب�شرية.
albimani92@hotmail.com

