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مالحظات هابرماس حول مشروع السالم
الدائم لكانط

فاطمة نا�صر

هذا املقال يعر�ض ما قاله الفلي�سوف الأملاين هابرما�س عن م�شروع ال�سالم الدائم الذي طرحه كانط ،وت�أتي �أهمية ما قاله هابرما�س من كونه �صادرا عن �شخ�ص عميق املعرفة بكانط
و�أطروحاته الفل�سفية بل يعده البع�ض امتداداً لفل�سفة كانط ،وهو ملخ�ص ملقال حمكم ن�شر مبجلة التفاهم للأ�ستاذ ال�سيد ولد �أباه وهو باحث و�أكادميي من موريتانيا.
نقاط التوافق واالختالف بني هابرما�س وكانط
ال ي�خ�ف��ى ع�ل��ى املتخ�ص�ص وال �ق ��ارئ امل�ط�ل��ع ع�ل��ى ك�ت��اب��ات ه��اذي��ن
ال�ف�ي�ل���س��وف�ين �أن ي ��درك م ��دى ارت �ب ��اط ه��اب��رم��ا���س ب�ك��ان��ط .ففي
�أوىل خ �ط��وات��ه ال�ف�ل���س�ف�ي��ة اق�ت�ب����س ه��اب��رم��ا���س م �ب ��د�أ ال�ع�م��وم�ي��ة
 publiciteم��ن ك��ان��ط ووظ �ف��ه يف ن���ص��ه ال ��ذي ي�ت�ح��دث عن
ال �ت �ن��وي��ر .وع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن ت ��أث ��ر ه��اب��رم��ا���س ب �ك��ان��ط و�إع �ج��اب��ه
بتوجهاته لتجاوز امليتافيزيقيا �إال �أنه يختلف معه لت�شكيل حمكمة
حتاكم العقل لتمكني «اال�ستخدام ال�شرعي للعقل» وهو مييل �إىل
نقد اال�ستخدام التاريخي واالجتماعي للعقل� ،أما اخلندق الكبري
الذي يجتمع فيه كانط وهايربما�س فهو ذلك الذي يواجه عدوين
يتمثالن يف الآتي:
 -١نظريا :مواجهة التقليد امليتافيزيقي
 -٢عملياً :مواجهة �أ�شكال التع�صب ب�صنفيه الديني وال�سيا�سي.
فالتنوير ه��و امل���ش��روع ال��ذي ي��ؤم�ن��ان ب��ه وف�ي��ه ي��ري��ان ك��ل احللول
والأدوات ال�صاحلة ملواجهة النزعات التفكيكية وما بعد احلداثية
ال�غ��ارق��ة يف ال��رادي�ك��ال�ي��ة ال��راف���ض��ة مل���س��اح��ات ال�بره�ن��ة وال�ن�ق��ا���ش
العمومي.
ملخ�ص عن م�شروع كانط حول ال�سالم الدائم
تعد ر�سالة كانط ح��ول ال�سالم ال��دائ��م م��ن �آخ��ر كتاباته فقد مت
ن�شرها عام  ١٧٩٥وهو كتابه الوحيد �أعيد ن�شره  ١٢مرة يف حياته،
وم��و��ض��وع�ه��ا ح ��ول م��ا ُي�ك��ن وم ��ا ي�ج��ب ع�ل��ى الإن �� �س��ان ممار�سته
يف ممار�سته العملية للحرية .وفيها ي�ح��دد ك��ان��ط ث�لاث��ة �أ�سئلة
يتناولها وي�شرحها با�ستفا�ضة يف حماولة للإجابة عنها لنفهم
ال�س�ؤال اجلوهري (ما هو الإن�سان؟) وهي:
 -١ماذا ميكنني ك�إن�سان �أن �أعرف؟
 -٢ماذا يجب علي �أن �أفعل؟
 -٣ماهو امل�سموح يل ب�أن �أرجوه؟
هناك القانون ال��ذي يحيط بهذا الإن�سان ويقنن ت�صرفاته .غري
�أن كانط يرى القانون ب�صفته «الفعل العادل الذي ي�سمح بتعاي�ش
حرية كل فرد مع حرية الفرد الآخر ح�سب قانون كلي ،حيث ت�سمح
قاعدته املعيارية بهذا التعاي�ش»  ،وهو ال يرى بجدوى القوانني
ال و�أم ً
املحلية ولكن يرى يف «القانون الكو�سموبولتي» ح ً
ال لإيجاد
ال�سلم الدائم بني كافة ال�شعوب.
تفاعل هابرما�س مع ال�سالم الدائم لكانط
ح ��اول ه��اب��رم��ا���س الإج��اب��ة ع��ن الأ��س�ئ�ل��ة ال�ت��ي طرحها ك��ان��ط عرب
تب�سيطها �إىل ثالثة حماور هي:
 -١غاية الفكرة :ال�سالم الدائم

 -٢و��ص��ف امل�شكلة القائمة :ال�صيغة القانونية الفيدرالية بني
ال�شعوب
 -٣احلل التاريخي والفل�سفي :حتقيق فكرة الدولة الكو�سمبولوتية
احلرب متثل التهديد الأبرز يف حتقيق فكرة ال�سالم الدائم �إال �أن
هذه احلرب تغريت منذ كتابة كانط لكتابه حيث مل تكن احلرب
حينها جمرمة لذاتها ولكن التجرمي كان للممار�سات التي تقع
فيها� .أما الزمن املعا�صر الذي ينتمي �إليه هابرما�س فهو يحرم
احلرب العدوانية .كما ال نن�سى �أن �آثار احلروب املعا�صرة �أكرث فتكاً
من �سابقاتها ب�سبب تطور التقنيات القتالية .و�إن كانت احلروب
تغريت فكذلك هي ال�شعوب و�سلوكيات الدول تغريت �أي�ضاً و�أثرت
على �سري الأح� ��داث :ف ��زاد ح�شد ال�ن��زع��ات الوطنية ال�ت��ي ت�سبب
�أفظع ال�صراعات ،والأنظمة الدميوقراطية باتت ت�ستخدم القوة
لتفر�ض �أيديولوجياتها ،وزادت الهيمنة الر�أ�سمالية وال�صراعات
االجتماعية امل�صاحبة ل�ه��ا ،وع��ومل��ة ال�ت�ج��ارة ال�ت��ي �سلبت ال��دول��ة
قدرتها على التحكم بالعنف ،و��س��ادت و�سائل االت�صال والعوامل
االفرتا�ضية و�أثرت على النقا�ش العمومي الذي وقف عاجزاً عن
ال�سيطرة على العنف والإق�صاء� .إن هابرما�س ي�ؤمن بنجاعة فكرة
كانط ح��ول الكو�سمبولوتية ولكن مع وج��وب مراجعة �صياغتها
ب�سبب تغري ال�ظ��روف العاملية ،وق��د ك��ان للحرب العاملية الأوىل
والثانية دور كبري يف �إعادة نظرية كانط لل�ساحة الدولية وظهور
التنظيمات الدولية كرابطة الأمم وهيئة الأمم املتحدة.
�إعادة �صياغة هابرما�س لنظرية ال�سلم الدائم
ا�شتغل هابرما�س يف �إعادة �صياغتها على ثالثة �أ�صعدة:
�أو ًال :ال�سيادة اخلارجية للدول التي ال يرى هابرما�س �أنها ت�ستقيم
كما ت�صور كانط عن طريق التحالفات الدولية ووج��ود ال�سيادة
اخلا�صة بكل دول��ة .هابرما�س يعتقد �أن الأج��دى هو اجلمع بني
الروابط اخلارجية التعاقدية بني الدول وبني ال�سيادة الداخلية
التي ت�ستوجب وجود �ضوابط د�ستورية م�شرتكة بني كافة الدول.
وبالتايل حترتم كافة الدول القانون ال�سيادي الذي ت�شرتك فيه.
ث ��ان �ي ��ا :ال �� �س �ي ��ادة ال ��داخ �ل �ي ��ة .يف ح�ي�ن ي �ق ��ول ك ��ان ��ط �إن االحت ��اد
الكو�سمبولوتي بني الدول يكون على �شكل حتالف فيدرايل ،ف�إن
هابرما�س يعتقد �أن هذا التحالف غري كاف ،وليكون فاع ً
ال ف�إنه
يجب �أن يكون حتالفاً كو�سموبولتياً .وه��و بذلك يتفق مع كارل
�شميت يف ��ض��رورة وج��ود ق��ان��ون كو�سموبوليتي فهو ال��ذي يحقق
ت��راب��ط ال�ب���ش��ري��ة ب�شكل ح��ر وم�ت���س��او .ث��ال�ث�اً :الهيكلة اجل��دي��دة
للمجتمع العاملي .تخيل كانط ائتالف ال��دول على �شكل حتالف
بني ال��دول امل�ساملة .وم��ا حتقق اليوم هو وج��ود نظام دويل يجمع

كل بلدان العامل على اختالف توجهاتها ال�سيا�سية .وق��د ت�سبب
ذلك يف وجود جمتمع عاملي تتجذر فيه الفوارق التنموية وت�سود
فيه �أنظمة ال�سوق العاملي ،ولكن هناك توحد يف جمابهة املخاطر
امل�شرتكة مثل :الإره��اب ،وجت��ارة ال�سالح وامل�خ��درات .وهي بذلك
ت�ؤ�س�س ما ميكن اعتباره «املجموعة غري الإرادي ��ة» املتوحدة �ضد
املخاطر واملهددات اجلماعية.
الدفاع عن فكرة الكو�سموبوليتية
ي �ن �ه ��ي ه ��اب ��رم ��ا� ��س ق � ��راءت � ��ه مب ��واج� �ه ��ة م� ��ن ي� �ن� �ت� �ق ��دون ف �ك ��رة
الكو�سموبوليتية وج ��دواه ��ا يف حت�ق�ي��ق ال���س�لام ال �ع��امل��ي .و �أب ��رز
املعار�ضني لهذه الفكرة الفيل�سوف الأملاين كارل �شميث الذي يرى
�أن نظرية ال�سلم الدائم الكانطية لي�ست �سوى خديعة الت�صورات
ال�سلمية التي �ستف�ضي يف النهاية �إىل �شن حروب عادلة حتت راية
القانون الكو�سموبوليتي .وهو بذلك �سوف ي�شعل احلروب و�سيتم
ال�ت��دخ��ل فيها حت��ت ذرائ ��ع �أخ�لاق�ي��ة و��س�ي�ح��ول اخل���ص��م �إىل ع��دو
متجرد من الإن�سانية .بينما ي�ؤكد هابرما�س �أن حقوق الإن�سان
تنتمي للحقل ال�ق��ان��وين وه ��ذا م��ا مينحها ال�صفة الإل��زام �ي��ة .و
�أن احل ��روب �ستنح�سر ح�ين يتم ت�ضمني ح�ق��وق الإن���س��ان بداخل
النظام القانوين لكل دولة بحيث تكون جزءا ال يتجز�أ من كيانها
القانوين .يف حني يظن �شميث �أن جترمي احلرب ب�شكل كلي دون
التفريق بني احل��رب العدوانية والدفاعية هو ال�سبيل للحد من
احلروب .نرى يف املقابل �أن هابرما�س ي�صر على �أن بقاء القانون
الكال�سيكي وعدم تغيريه وعدم ت�ضمني القانون الكو�سموبوليتي
فيه �سوف ميكن ال��دول من ا�ستخدام العنف متى ما ارت��أت ذلك،
واحل��ل هو تعوي�ض ذل��ك بخيار العقوبة والتدخل ال��ذي تفر�ضه
املنظمات الدولية.
خامتة
�إن نظرية كانط يف متكني ال�سلم الدائم بوا�سطة القانون الكوين
الكو�سموبوليتي و��ض��رورة تطويرها و�إع ��ادة �صياغتها كما يرى
ه��اب��رم��ا���س يحمل الكثري م��ن الأم ��ل وال��وع��ود ال�براق��ة وال�ت��ي �إن
متكنا من حتقيقها فهي بال�شك �سوف حتقق ال�سالم الدائم .غري
�أن الواقع مبا�ضيه وحا�ضره ين�سف �إمكانية حتققه .فهل �ستتخلى
الدول العظمى عن �إجابة رغبات ال�سوق وج�شعه وجوعه الدائم؛
ف�ه��ي ح�ت��ى ال �ي��وم و�إن ك��ان��ت ت��رع��ى ح�ق��وق الإن �� �س��ان يف قوانينها
وحتالفاتها �إال �أنها تطلق على العامل فك ال�سوق املتوح�ش الذي
يكون يف الغالب �سبباً يف احل��روب وا�ستخدمت الذرائع الإن�سانية
ل�شنها .ك�م��ا ح��دث يف ال �ع��راق م�ث�ل ً
ا ف�ح�ين اجن�ل��ت احل ��رب مل نر
حقوق الإن�سان؛ بل ر�أينا �شركات تت�صارع على �آبار النفط.
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