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ت�أمالت يف احلرب وال�سلم عند كانط

3

نا�صر احلارثي
ي�سعى الكاتب قي�صر اجلليدي �إىل �سرد عدد من الت�أمالت حول ثنائية احلرب وال�سلم من خالل درا�سة الطبيعة الإن�سانية وذلك يف مقاله املن�شور يف جملة التفاهم الذي
يتحدث حول «م�شروع كانط لل�سالم الدائم :الفل�سفة والآثار» ،وهي حماولة لعر�ض عدد من الت�سا�ؤالت يف هذه الق�ضية التي �شغلت بال عدد كبري من الفال�سفة واملفكرين
م�سرت�شدا بت�أمالت واقتبا�سات من كتاب كانط «م�شروع �سلم دائم حماولة فل�سفية» ،ولقد �أ�شار الكاتب ب�أنّ املحاولة اجلريئة للفيل�سوف الأملاين تعك�س قلقا وجوديا عند
الإن�سان جتاه ثنائية احلرب وال�سالم و�سعيا م�ستمرا لإيجاد �سلم دائم ،لذا ال غرابة �أن تكون رواية احلرب وال�سالم للأديب الرو�سي ليو تول�ستوي يف القرن التا�سع ع�شر
�أحد �أهم الأعمال الروائية يف الأدب العاملي.
يرى �إميانويل كانط ب�أن احلرب غري مرتبطة بدوافع
و�أ��س�ب��اب م��ن �أج ��ل وق��وع�ه��ا ب��ل ه��ي م�ت�ج��ذرة يف الطبع
ال �ب �� �ش��ري ،وت�ع�ت�بر ع�م�لا ن�ب�ي�لا ع�ن��د امل�ج�ت�م�ع��ات دون
النظر للم�صلحة امل��رج��وة ج ��راء امل���ش��ارك��ة يف احل��رب،
لذلك علينا �أن نتعامل مع مفهوم احلرب على �أنه �أمر
متجذر ولي�س على �أن��ه ح��ادث عر�ضي وه��و ما يدفعنا
�إىل �إيجاد م�شروع �سلم دائم ،ويرى عدد من الفال�سفة
كتوما�س هوب�س و�سبينوزا ونيت�شه ب�أن غريزة احلفاظ
على البقاء و�إرادة احلياة هي من �أهم الدوافع يف الهوية
الب�شرية ،فالإن�سان يف ر�أي كانط بطبيعته متوح�ش
�إىل �أن ترو�ضه الرتبية والقيم الأخالقية وال�سيا�سية
واجل �م ��ال �ي ��ة ،وي� ب��رر ك ��ان ��ط م �� �ش��روع��ه رغ ��م اع�ت�راف ��ه
بوح�شية الإن���س��ان اخل��ام وحاجته املا�سة للرتبية من
خ�لال اع�ت�ق��اده ب ��أن ك��ل جيل ي��رب��ي اجل�ي��ل ال �ق��ادم �إىل
�أن ي�صل الإن�سان �إىل مرتبة الإن�سانية الكاملة ،لذلك
جند �أن كانط يخلق نظرة تفا�ؤلية للم�ستقبل �إذا ما
مت الأخ��ذ ب ��الأدوات املمكنة دون الر�ضوخ للواقع وهو
م��ا ي�ترج�م��ه ك�ت��اب��ه «ت ��أم�لات يف ال�ترب�ي��ة» ،م�ع�ترف��ا يف
الآن ذات��ه ب�صعوبة الأم��ر و�أن االنتظام ور�ضوخ النا�س
مل�ب��د�أ ال�سلم لي�س ب��الأم��ر ال�ه�ين ،وذل��ك لأن��ه يتعار�ض
مع الطبيعة الب�شرية املتوح�شة ،لذلك ولأج��ل فر�ض
هيمنة ال�سلم على الإن�سانية و�ضع عددا من ال�شروط
م��ن �أه�م�ه��ا �أن ي�ك��ون م���ش��روع ��س�ل��م ع��امل��ي ،وه ��ي فكرة
ا�ستباقية يقدمها كانط قبل �أكرث من قرنني من قيام
ع�صبة الأمم ،وكذلك �ضرورة ا�ستناد الدول لل�شروط
التي يحددها الفال�سفة ك�أ�س�س لإقامة ال�سالم الدائم
بني الب�شر ،وهنا ال يدعو �إىل دولة الفال�سفة بل يحذر
م��ن اجل�م��ع ب�ين ال�سلطتني؛ لأن وظ�ي�ف��ة الفيل�سوف
املمار�سة النقدية احلرة امل�ستقلة والبعيدة عن الرغبات
وال�ت��وج�ه��ات امل ��ؤدجل ��ة يف ح�ين دور ال�سلطة احلاكمة
االه �ت �م��ام ب��ال���ش��أن ال �ع ��ام ،وه �م��ا ��س�ل�ط�ت��ان منف�صلتان
ت�ع�م�لان ب���ش�ك��ل م�ت�ك��ام��ل ،ح�ي��ث �إن ال�ف�ق�ي��ه ال�ق��ان��وين
ي�سعى �إىل تطبيق القوانني والت�أكد من تفعيلها دون
البحث حول مدى �صالحية هذه القوانني واجل��دوى

من تطبيقها والذي هو يف الأ�سا�س دور الفال�سفة ،لأن
ال�سيا�سي بطبيعة احل ��ال ي�ح��اول ا�ستغالل القوانني
مل���ص��ال��ح م�ع�ي�ن��ة ،ب�ي�ن�م��ا ي �ك��ون دور ال�ف�ي�ل���س��وف ت�ق��دمي
خدمات ا�ست�شارية و�إر�شادية ت�ساعد على حتقيق ال�سلم
وعدم التفرد بال�سلطة.
يرى الكاتب ب�أن كانط حظي بتجربة فل�سفية وتاريخية
وواقعية مهمة جدا ،فلقد ا�ستطاع ت�أليف كتابي «نقد
ال �ع �ق��ل امل �ح ����ض» و«ن �ق ��د ال �ع �ق��ل ال �ع �ل �م��ي» م���س�تر��ش��دا
بتجارب من �سبقوه مثل نيوتن وجاليليو وديكارت ويف
الآن ذاته عا�ش جتربة الثورة الفرن�سية لتكون اختبارا
حقيقيا ملحاولته الفل�سفية نحو ال�سلم الدائم ،حيث �إن
الثورة بطبيعة احلال هي نوع من احلرب ،وتتمثل ر�ؤية
كانط يف الثورة ب�أن ع�صيان ال�شعب لل�سلطة احلاكمة
امل�ستبدة هو �أمر م�شروع لأنه ثورة �ضد انتهاك حقوق
ال�شعب و�إ��س�ق��اط للطاغية ،ولكن يف الآن ذات��ه ي�شدد
كانط على �أن الع�صيان �أو ال�ث��ورة يجب �أال حت��دث �إال
وفق �شروط و�ضوابط ت�ساعد يف حتقيق الن�صر وجتنب
اخل ��ذالن؛ لأن اخل ��ذالن تنجم عنه ك ��وارث ال تعد وال
حت�صى ب��ل وي��زي��د م��ن حجم اال�ستبداد وه��و م��ا ي�ؤثر
بطبيعة احل��ال على ال�سلم ،ويعتقد �أي�ضا �أنّ الرجوع
�إىل النظام املدين و�سلطة الدولة لي�س انتزا ًعا للحرية
الفردية بل انتزاع لنوع حمدد من احلرية يف الإن�سان
وهي احلرية املتوح�شة واللجوء �إىل احلرية ال�سليمة
وال�ت��ي ب��ال�ت��ايل ت��رو���ض ال�ط�ب��اع الإن���س��ان�ي��ة ،و�إن كانت
القوانني املدنية ال تكفل احل��ق الإن���س��اين فلي�س على
الفرد القيام بع�صيان مدين وك�سر القوانني لأن��ه نوع
من التهديد لل�سلم العام ولكن له احل��ق كل احل��ق يف
النقد وال�شكوى م��ن الظلم ال��ذي يتعر�ض ل��ه ب�سبب
ال�ق��وان�ين ،وي ��رى ك��ان��ط �أي���ض��ا يف �إط ��ار حتقيق ال�سلم
الداخلي ب�أن جميع �أفراد ال�شعب هم �أع�ضاء منت�سبون
للدولة يجب عليهم اتباع القوانني وحما�سبتهم على
�أي ع�صيان �إال الرئي�س فهو لي�س ع�ضوا يف الدولة بل
هو فوق املحاكمة واملحا�سبة ،وهو من يفر�ض القوانني
ولي�س عليه �أن ي�ستجيب لأح��د ،و�إن قام عليه ع�صيان

م��دين ومت��ت الإط��اح��ة ب��ه فيتحول �إىل م��واط��ن ع��ادي
ع�ل�ي��ه �أن ي �ق��وم ب��واج�ب��ات��ه وم���س��ؤول�ي��ات��ه ول�ي����س عليه
االن �ق�ل�اب ع�ل��ى احل �ك��م جم� ��ددا .وه ��ي � �ص ��ورة مثالية
ير�سمها الفيل�سوف ع��ن ح��ال��ة احل�ك��م يف داخ ��ل البلد
وبعيدا ع��ن الواقعية ال�ت��ي تفر�ضها معطيات عديدة
ومتباينة ،و�أم��ا يف �إط��ار ال�سلم ب�ين ال��دول ف ��إن كانط
يرف�ض كل �أن��واع االع�ت��داء قائال« :ال ي�سوغ لأي دولة
م�ستقلة (��ص�غ��رت �أو ك�ب�رت ،ف�ه��ذا ال � �ش ��أن ل��ه يف ه��ذا
امل�ج��ال) �أن ت�ستحوذ على دول��ة �أخ ��رى ال ب��امل�يراث وال
باملبادلة وال بال�شراء وال بالهبة» ،كما ا�ستنكر كانط
التحالفات العائلية يف �أوروبا وذلك حلماية ملكها من
االنهيار وا��ش�ترط ا�ست�شارة املواطنني حتى ال جتي�ش
ال ��دول ل�صالح دول ��ة �أخ ��رى لأن ��ه ي ��ؤدي �إىل ا�ستعمال
املواطنني وك�أنهم �أ�شياء ي�سوغ ا�ستخدامها وا�ستثمارها
ح�سب الأهواء ،لذلك جند �أن ا�ستعرا�ض ر�ؤ�ساء الدول
جليو�شهم ومباهاتهم بها هو نوع من املخاطرة والعبث
بالب�شر و�إدخالهم يف حروب ال �ش�أن لهم بها.
�إن �إيجاد حتالف لل�سالم بدل معاهدات ال�صلح وخلق
ميثاق االحت ��اد ب�ين ال���ش�ع��وب ،م��ن �أه ��م ال��و��س��ائ��ل التي
اق�ترح�ه��ا ك��ان��ط لتحقيق � �س�لام دائ ��م م��درك��ا يف الآن
ذات � ��ه وج � ��ود حت ��دي ��ات و� �ص �ع ��وب ��ات ال مي �ك��ن جت��اه�ل�ه��ا
ت�ت�ع�ل��ق ب��ال �ف��رق ب�ي�ن امل �� �س ��ؤول �ي��ة ال�ع��اق�ل��ة وامل���س��ؤول�ي��ة
امل �ج �ن��ون��ة ،وك ��ذل ��ك ك�ي��ل ال� ��دول مب�ك�ي��ال�ين ح�ي��ث �إن�ه��ا
ت�سعى �إىل حتقيق ال���س�لام يف ب�ل��دان�ه��ا بينما مت��ار���س
�أنواعا من اال�ستعمار واالحتالل �ضد ال�شعوب الأخرى
م�ست�شهدا ب��االح�ت�لال الأوروب� ��ي ل�شرق �آ��س�ي��ا والهند
و�إفريقيا ،وهي �إ�شارة مهمة من الكاتب حول �صعوبة
حتقيق مبد�أ ال�سالم وذلك الرتباطه بنوازع �شخ�صية
و�أخالقية ،ل��ذا نحن بحاجة �إىل نظام يحقق التناغم
ال�سيا�سي الأخ�لاق��ي ،وهما �أم ��ران منف�صالن يف عدد
من املمار�سات ال�سيا�سية ،لأنّ املمار�سات عادة تتجه �إىل
الواقعية بغ�ض النظر عن طبيعة الأدوات امل�ستخدمة.
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