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كثَتا مسألة العالقات الدولية يف الفلسفات السياسية ،وحتظى بتفاعل العديد من الفالسفة يف كل
تثار ً
العصور ،فالبحث يتناوؿ ىذه ادلسألة عند جوف رولز من خالؿ مؤلفو الشهَت "نظرية العدالة" ،يف زلاولة
لرصد دورىا الذي يراىن عليو يف اصلاز رؤيتو للمشروع العادلي الذي كاف يتصور امكانية حتقيقو ،ولكي
زلصورا مت الًتكي ز على أفكار فلسفية بعينها ابلدراسة Aالعدالة والعقد االجتماعي
يكوف موضوع البحث
ً
والتعاقد والعالقات احمللية والدولية وااللتزاـ األخالقي وادلؤسسات وادلمثلُت ،حيث يتم استقصائها واستكناه
مراميها من نواح اترخيية واجتماعية اترة وفلسفية سياسية اترة أخرى وكيفية تعامل رولز معها حبيث شهدت
تبدال ضلو االتساع بعدما كانت ذات طابع زللي لدى من سبقو شلن تناولوىا ،يف زلاولة من رولز لتطويعها
ً
خلدمة ما يسعى إليو ،حبيث تداخل الفردي ابجملتمعي ابلعادلي لكن ذلك ال دينع من العودة العتبار العدالة
أو ما أطلق عليها بػ"مبادئ العدالة" لتكوف النمط احمللي ا لذي ديكن سحبو والسَت على غراره يف اجملتمع
بدال من الدولة وذلك إلدارة ادلصاحل ادلادية،
العادلي ،والتحوؿ للمؤسسات كمنظومة جديدة تدير العالقات ً
وحىت يتم تنظيم العملية برمتها فإف ىناؾ امكانية إلجياد قانوف حيكمها طادلا أف ىناؾ أسس مشًتكة ال
تتبدؿ وال تستبدؿ بتبدؿ الزماف وادلكاف.
الكلمات املفتاحية :االتفاؽ االجتماعي االفًتاضي ػ العدالة ػ العالقات االجتماعية ػ ادلؤسسات االجتماعية
ػ The Issue of International Relations in the Philosophy of John
Rawls
Khaled Sebaie
Misurata University
Abstract:
The issue of international relations is frequently raised in political
philosophies, and have attained the interaction of many philosophers of all
times, the research deals with this issue in John Rawls through his famous
book “The Theory of Justice”, in an attempt to monitor it‟s role, which he
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betting on it in accomplishing his vision of the global project that he
envisions the possibility of achieving, in order for the research topic to be
confined, the study focused on specific philosophical ideas: justice, social
contract, contracting, domestic and international relations, moral
commitment, institutions and actors, where it is investigated and interrogated
it‟s goals in terms of historical, social and sometimes philosophical and
political at other times, and how Rawls dealt with it, so that it witnessed a
change towards expansion after it was of domestic character among those
who preceded him, in an attempt by Rawls to adapt it to serve what he seeks
for, so that the individualistic intertwined with the global community, but that
does not prevent the return to the consideration of justice or what he called
“principles of justice” to be the domestic pattern that can be withdrawn and
followed like it in the global community, and the transition to institutions as a
new system that manages relations instead of the state in order to manage
material interests, and until the whole process is organized, there is
possibility to create a law that governs it as long as there are common
foundations that do not change and are not replaced by changing time and
place.
Key words: A hypothetical social agreement, Justice, Social relationship,
Social institutions.

:املقدمة
تعد مسألة العالقات الدولية منذ العهد اليوانين على قدر من األمهية ال ديكن جتاوزه من حيث حظوظ
 خاصة وأف، لذلك حظيت ابىتماـ عدد ال أبس بو من الفالسفة،اجملتمعات يف االستقرار والتنمية والتطور
 ولكن تبقى ىناؾ قيمة،السلوؾ بُت اجملتمعات خيتلف اختالفًا جوىرًًي ابستمرار ابلنظر إىل م كانة القيم
،رتيعا
ً مشًتكة وىي العدالة لتكوف مهزة وصل وجسر تواصل بينها يف االتفاؽ على منوذج للعالقات يرضيها
لذلك كاف دلسألة العالقات مكانتها يف التنظَت الفلسفي السياسي سواء يف صورهتا احمللية عند الفالسفة
 ولن نناقش ىنا،وخصوصا يف مرحلة "ما بعد احلداثة" ومنهم رولز
 أو يف صورهتا العادلية،الذين سبقوا رولز
ً
 وابلتايل لن نتناوؿ ما يرفد ادلسألة،إال ما يعطي األساس السياسي ورمبا االجتماعي لبنية ادلسألة عند رولز
 كما لن نتطرؽ إليها من الناحية،جتارًًي وما يُعٌت ابدلصاحل ادلادية وطريقة ادارة الًتابط والعالقات من خالذلا
أيضا لن يكوف يف
ً  و،العليا وادلعتقدات للجماعات وكيفية سعيها لتحقيق مثلها
ُ الفكرية وكل ما يتصل ابدلثل
 وإمنا نناقش فقط ابراز مسألة العالقات الدولية،حبثنا طريقة اجياد آلية اختيار ادلؤسسات احمللية دلمثليها
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سعيا
والدور الذي يوليو رولز ذلا ورىاانتو عليها يف احداث ادلؤسسات اليت تتنفذ من خالؿ شلثلُت ديثلوهناً ،
لتحقيق السالـ واالستقرار يف العامل.
 1مشكلة البحث:
يستقصي ىذا البحث مسألة العالقات الدولية يف طرح جوف رولز "نظرية العدالة" بطريقة تتبع
فلسفية ،تلك النظرية اليت تضمنت رؤى رولز يف العدالة واإلنصاؼ والليربالية السياسية وحقوؽ اإلنساف،
كبَتا دار والزاؿ يدور حوؿ كوهنا
فبالرغم من أهنا تتمحور حوؿ نظاـ سياسي بعينو ،إال أف ىناؾ ً
جدال ً
نظرية تقدـ رؤية عادلية حبيث تشمل العامل أبسره ،وإف كانت عادلية على ادلعٌت الذي تعنيو "الكونية" اليت
جتلت يف مؤلفو "ق انوف الشعوب" وما تضمنو من رفض لفكرة سيادة الدولة الواحدة على العامل دلا كانت
حتما لتحوذلا إىل دولة مستبدة ،عليو ،ىل ديكننا الوقوؼ على مفهوـ للعالقات
سيادهتا وتفردىا يقوداف ً
الدولية نستنتج منو طموح رولز يف أتسيس دولة عادلية.
 1.1أهداف البحث:
اذلدؼ العاـ وي كمن يف إثراء الدرس الفلسفي ،واذلدؼ اخلاص يتمثل يف دراسة األساس الفلسفي
اترخييا دلسألة للعالقات الدولية يف طيات فكرة التعاقد ،والكيفية اليت من خالذلا تبلورت ادلسألة وأخذىا
ً
عادليا بعد أف كانت ضمن إطار ما ىو زللي ،وإبراز دور ادلؤسسات اليت يوليها رولز عنايتو كما يراىن
بُ ً
عدا ً
عليها يف إحداث العالقات العادلية ادلتبادلة وتطويرىا وإيضاح الدور الذي تلعبو العدالة يف ذلك ،مث استضاح
عاما ينظم تلك العالقات.
إمكانية إحداث ً
دوليا ً
قانوان ً
 1.1أمهية البحث:
يستمد البحث أمهيتو من أمهية ادلسألة اليت يسعى لبحثها ،ذلك أف رولز مل يقدـ طرحو ليكوف من نوافل
شللؤا ابدلضامُت والرؤى الفلسفية واالجتماعية واالقتصادية
التفلسف ،بل أنو من فروض الفلسفة حىت جاء ً
حري أف تبحث مسألةالعالقات من بُت نصوصها وىي ادلسألة اليت مل يستوؼ البحث
والسياسية ،لذلك ٌ
فيها بعد إف مل يتم التطرؽ إليها.
 4- 1منهج البحث:
وثيقا مبوضوع الدراسة دلناسبتو لو ،وىو ادلنهج الفلسفي التحليلي
يرتبط منهج البحث ارتباطًا ً
الًتكييب الذي يقوـ على حتليل النصوص ومن مث استنتاج ادلضامُت الفلسفية ادلرتبطة ابدلسألة ادلراد حبثها،
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فلسفيا ذلا ،مع اللجوء من حُت آلخر للمنهج
فهما ً
حىت أييت عرضها ضمن سياؽ من شأنو أف حيدث ً
ادلقارف مىت اقتضى األمر ذلك.
.1العالقات الدولية يف فلسفة جون رولز
تعد مسألة العالقات الدولية منذ العهد اليوانين على قدر من األمهية ال ديكن جتاوزه من حيث حظوظ
اجملتمعات يف االستقرار والتنمية والتطور ،لذلك حظيت ابىتماـ عدد ال أب س بو من الفالسفة ،خاصة وأف
السلوؾ بُت اجملتمعات خيتلف اختالًفا جوىرًًي ابستمرار ابلنظر إىل مكانة القيم ،ولكن تبقى ىناؾ قيمة
رتيعا،
مشًتكة وىي العدالة لتكوف مهزة وصل وجسر تواصل بينها يف االتفاؽ على منوذج للعالقات يرضيها ً
لذلك كاف دلسألة العالقات مكانتها يف التنظَت الفلسفي السياسي سواء يف صورهتا احمللية عند الفالسفة
وخصوصا يف مرحلة "ما بعد احلداثة" ومنهم رولز ،ولن نناقش ىنا
الذين سبقوا رولز ،أو يف صورهتا العادلية
ً
إال ما يعطي األساس السياسي ورمبا االجتماعي لبنية ادلسألة عند رولز ،وابلتايل لن نتناوؿ ما يرفد ادلسألة
جتارًًي وما يُعٌت ابدلصاحل ادلادية وطريقة ادارة الًتابط والعالقات من خالذلا ،كما لن نتطرؽ إليها من الناحية
أيضا لن يكوف يف
العليا وادلعتقدات للجماعات وكيفية سعيها لتحقيق مثلها ،و ً
الفكرية وكل ما يتصل ابدلثل ُ
حبثنا طريقة اجياد آلية اختيار ادلؤسسات احمل لية دلمثليها ،وإمنا نناقش فقط ابراز مسألة العالقات الدولية
سعيا
والدور الذييوليو رولز ذلا ورىاانتو عليها يف احداث ادلؤسسات اليت تتنفذ من خالؿ شلثلُت ديثلوهناً ،
لتحقيق السالـ واالستقرار يف العامل.
اترخييا للمسألة:
األساس الفلسفي ً
ال يكاد خيلو أي طرح سياسي من ضرورة الرجوع لذلك ادلاضي البعيد الذي تشكلت فيو الظروؼ
االجتماعية السياسية اليت كانت نتيجتها الدديقراطية ،ومن مث استعراض األفكار الرئيسية الثالث اليت شغلت
مر العصور القددية وعلى رأسها فكرة العدالة اليت تعد من أقدـ مسائل
ابؿ ادلشتغلُت ابلفكر السياسي على ّ
الفلسفة السياسية ،اليت قادت أفالطوف إىل تقدمي كتابو الشهَت "اجلمهورية" ” “Republicواليت كانت
بشكل ٍ
نواة حملاوالت اجتماعية سياسية اتلية أشهرىا الفكرة الفرضية "العقد االجتماعي" اليت برزت ٍ
الفت
يف القرنُت السابع والثامن عشر من خالؿ أطاريح عدد من الفالسفة الذين تص ّدوا دلعاجلة مسألة التعاقد
واحلقوؽ الطبيعية لعل من أبرزىم "غرتيوس" ”.8=>@- 8<??( “H.Grotiusـ) و"ىوبز"
”.8=>@- 8<??( “T.Hobbesـ) و"لوؾ" ”.8>7;- 8=:9( “J.Lockeـ) و"روسو"
”.8>>?- 8>89( “J.J.Rousseauـ) و"كانط" .8?7;- 8>9;( “I.Kantـ)ٍ ،
ولكل منهم
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تناولو اخلاص الذي خيتلف بو عن غَته ،فيما زلاوالهتم كادت أف تتفق يف االنطالؽ من "احلالة األصلية" أو
حالة الطبيعة األوىل للبشر واليت غايتها ذاتية "أاننية" بدافع من عمليات نفسية زلضة ،و ٍ
كحل اندت تلك
ادلعاجلات انطالًقا من "الغاية" أو منفعة األفراد اليت استوجبت التعاقد ابلنظر إىل الفرضية األساسية اليت تُعد
ّقواـ العقد واليت فحواىا "أف القانوف أو النظاـ السياسي مستحداثف وليسا طبيعيُت" ودور العقداالجتماعي
والنظاـ السياسي الذي ينشأ عنو كوسيلة ىي ضماف الوصوؿ إىل تلك الغاية ادلتمثلة يف ادلنفعة العامة ألفراد
اجملتمع.
إذف كاف السبب ال رئيس لفكرة التعاقد  Contractualismىو رلموعة القيم اليت يتمتع هبا
الوجود البشري دوف غَته من ادلوجودات األخرى ،وأتيت العدالة يف أعالىا إىل جانب كوهنا القيمة اليت
شكلّت تصورا زلورًي للحكم ،ولذلك صلدىا قد حظيَّت بصفة ار ٍ
تباط عضوي مع السياسة يف عرض
ً ً
خصوصا عندما نعرؼ أف أفالطوف حينما كاف بصدد عملو "اجلمهورية" كاف
وضوحا
ً
أفالطوف ،ويزيد ذلك ً
مشغوال ابلبحث يف أفضل النظم السياسية حلكم الدولة ،ومل ير سوى أف أفضلها ىو أقدرىا على بسط
ً
العدؿ فيها ،وذلك ما استخلصو يف احلوار الذي دار بشأف العدالة وما ختللو من حَتة عجيبة وقع فيها جراء
التعريف الذي قدَّمو ذلا أحد ادلشاركُت وىو "ثراسيماخوس" ” ، “Thrasymachusوالذي يف احلقيقة
ديثُّل رأًي غريبا ومن شأنو إاثرة اجلدؿ ٍ
حلد بعيد ،وقد يكوف أعطى األساس لكث ٍَت من الرؤى الفلسفية
ً ً
السياسية ورمبا حىت القانونية فيما بعد.
كاف السؤاؿ الذي يشغل ابؿ أفالطوف يتعلق مباىية العدالة عندما قدـ "ثراسيماخوس" تعريفو" يف
اجللسة اليت حضرىا مع غَته يف رللس أفالطوف ،وذلك كما ورد يف الكتاب األوؿ من زلاورة اجلمهورية،
حيث نقرأ فيو أف "ثراسيماخوس" حاوؿ عدة مرات أف يقدـ رؤيتو ،ولكن ما جرى أنو يف كل مرة كاف
مندفعا كالوحش الضاري
جيري اسكاتو من احلاضرين وجتاوزه لغَته! ،حىت َّ
أخَتا الفرصة اليت واتتو ً
حتُت ً
زلتجا على كل ما مسعو من تعريفات للعدالة وأخرىا تعريف "بوليمارخوس" ” “Polemarchusمن
ً
وزلتجا يف الوقت ذاتو على "سقراط"
كوهنا "إعطاء كل ذي حق حقو" )ً ،(Plato, Rep, Sec:331
” “Socratesيف التزامو الصمت واالستماع لتعريفات قدمت إليهأحسن ما ديكن أف توصف بو ىو أهنا
حقا يف سعيك إىل معرفة العدالة دلا اقتصرت على التساؤؿ
"بالىات لفظية" ً
سللصا ً
كنت ً
قائال لو" Aلو َ
ولقدمت بنفسك اجاابت ودلا اغًترت بتفنيد اجاابت اآلخرين ،فما أسهل األ سللة ابلقياس إىل
االجاابت") ، (Plato, Rep, Sec:336وقدـ تعريفو الذي مفاده أف العدالة ىي "حتقيق مصلحة
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مبدئيا وال حيتاج عناء
األقوى") ،(Plat, Rep, Sec:336فما عساه يعٍت بتعريفو ىذا؟ ،فهو واضح ً
وفقا لتعريفو ىي يف صف األقوى وليس األضعف ،ولكن كيف تكوف عدالة وىي
التوضيح لفهمو ،فالعدالة ً
تتجاوز األضعف؟ فإذا كانت العدالة على ىذا النحو الذي ساقو "ثراسيماخوس" فإهنا إذف عدالة األقوى
على األضعف حبيث يكوف األخَت ال عدالة لو! ،فهل يصح ذلك إذا نظران إليو من جهة أخالقية؟ ىذا
طبعا عن القانونية؟ ،على أية حاؿ ،تواصل احلديث يف ماىية العدالة حىت تقدـ "غلوكوف"
انىيك ً
” “Glauconالذي استمع لكل ما جرى تداولو ،ومل يستمع حسب قولو "إىل ٍ
أحد يدافع عن أفضيلة
مقنعا") ،(Plato, Rep, Sec:358وىو ال يريد غَت مساع امتداح العدالة ال
العدالة على الظلم ً
دفاعا ً
أف تكوف وسيلة بل ىي غاية يف ذاهتا ،ليتحدث بعد ذلك حديثًا أوضح فيو طبيعة العدالة وأصلها أو كيفية
قائالA
نشأهتا ً
"أبف اقًتاؼ اخلطأ ىو بطبيعتو خَت – والظلم شر – ولكن شر التعرض للظلم يفوؽ خَت
فعل اخلطأ ،وكنتيجة لذلك ،فإنو عندما يظلم الناس بعضهم البعض ويعانوف ىذا الظلم من
أخَتا أنو من األفضل
دوف أف يستطيعوا جتنب أحد األمرين وحتقيق اآلخر ،فإهنم سيدركوف ً
ذلم أف يتفقوا على منع القياـ بذلك ،وهبذه الطريقة يبدأوف يف سن القوانُت واالتفاقات
قانونيا
أمرا ً
ادلتبادلة ،فيصفوف ما أيمر بو القانوف والعدالة على النحو ادلنصوص عليو أبنو ً
وعادال ،وذلك ىو أصل العدالة وطبيعتها اجلوىرية ،فهي حل وسط بُت أفضل ما يف
ً
الدعوى ،وىو أف يقًتؼ ادلرء الظلم وال يقع عليو العقاب ،وأسوأ ما فيها ىو أف يعاين الظلم
مع عدـ القدرة علىاالنتقاـ لنفسو ،فالعدالة يف الوسط بُت ىذين األمرين ال تُقدَّر على أهنا
خَت ،بل أهنا أىوف الشر وجتد قيمتها عن د أوللك الذين يعجزوف عن اقًتاؼ الظلم،
مطلقا
فالشخص احلق الذي لديو القدرة على اقًتاؼ الشر وال يقًتفو ال يقبل أف يُستضعف ً
وخيضع ذلذا االتفاؽ ،وسيكوف ضراب من اجلنوف إف ىو قاـ بذلك ،فهذه ىي إىل ٍ
حد ما
ً
طبيعة العدالة ًي سقراط وىذا ىو شكلها وتلك ىي األسباب اليت أدت إىل نشأهتا وفق ىذه
النظرية" ).(Plato, Rep,Sec:358-9
وعلى ما تقدـ فإننا إذا تساءلنا عن بداية حقيقية لفكرة التعاقد ومع ٍ
أي من التعريفات كانت ،فإف اجابتنا
افقا تقرًيبا مع ادلنطلق الذي كاف يطمح إليو افالطوف
تكوف مع التعريف الذي قدمو "غلوكوف" الذي أتى متو ً
م ن وراء استعراضو لتعر ٍ
يف للعدالة يتماشى مع تصوره "للجمهورية" الذي ىو ابألساس "دراسة نقدية لدولة
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صدى عند
ترديدا لو عند "كريتوف" ” ، “Critoمث صلد لو ً
ادلدينة" ،وما يؤكد ذلك أكثر ىو أننا صلد ً
"أبيقور" ”)9>7- :;8( “Epicurusؽ.ـ الذي تعتربه بعض ادلصادر أوؿ فيلسوؼ نظر إىل العدالة
انفيا كوهنا مالزمة للطبيعة أو أهنا "نتاج إذلي" كما حتيل إىل ذلك بعض األساطَت
بوصفها "عقد اجتماعي" ً
جدا ،ولعلو بنفيو ىذا يريد أف يؤكد رفضو لربطها مبا ورد على لساف "ىزيود"
ولو أف فكرة العدالة قددية ً
بعضا ألف العدالة
”)=<7- ><7(“Hesiodؽ.ـ حينما قاؿ"Aالسمك والوحش والطَت يفًتس بعضها ً
معدومة بينها ،أما الناس فقد منحهم "زيوس" العدالة وىي خَت وأبقى"(كرـ،978;،ص@?) ،وشلا ال
شك فيو أف ىذه كانت نقلة عملت على تقريب ادلسافة بُت البشر والعدالة ،فراجت فكرهتا وتردد صداىا
اسعا حىت توالىا الفالسفة الذين ُعرفوا بفكرة "التعاقد" إىل أف وصلت إىل "جوف رولز" ادلقًتف امسو مبسألة
و ً
العدالة ونظريتها يف الفلسفة ادلعاصرة.
والواضح أننا لو أمعنا النظر يف الظروؼ ادلوضوعية لفكرة العقد االجتماعي يف مداىا األبعد ألتضح
جليا أبهنا يف رتلتها تدور حوؿ تنظيم العالقات اليت تربط بُت البشر سواء بوصفهم كائنات اجتماعية
لنا ً
دورا زلورًًي وجوىرًًي يف التعاقد ،فإهنا يف الوقت ذاتو ما كانت لتحظى هبذا
أو سياسية ،وأهنا إذا كانت تلعب ً
الدور وىذه األمهية لو مل تكن متعلقة بصورة مباشرة ابلعالقات اليت تتوسط التفاعل االجتماعي مبختلف
صوره مبا فيها تلك السياسية منها ،والثابت أف مسألة العالقات وارتباطها ابلعدالة تُعد مسألة غَت قابلة
اجيابيا من حيث
لالنفكاؾ على االطالؽ منذ القدـ ،فما كاف جملموعة من البشر أف يكوف وجودىا ً
العالقات اليت تربطها إف مل تكن زلكومة ابلعدالة مبختلف أبعادىا ،ونعثر يف طيات الكتاابت القددية على
موثقا ابلعدالة فإنو ال ثبات وال استقرار بل ال دواـ
ما يفيد أبف األساس الذي حيكم العالقات ما مل يكن ً
رتيعا ودوامها يكمن يف التزاـ االعتداؿ وادلساواة ،ففي مسرحية "الفتيات
فيها البتة ،فالعدالة متضمنة ذلذه ً
الفنيقيات" اليت كتب فصوذلا "يوربيدس" ”);7=- ;?7( “Euripidesؽ.ـ "تُلح "يوكاستا" على
ابنها ابلتزاـ االعتداؿ متوسلة إليو أبف يقدس "ادلساواة اليت تربط الصديق ابلصديق ،وادلدف ابدلدف ،واحللفاء
شيلا غَت ادلساواة ،ولقد فرضت ادلساواة على البشر
ابحللفاء ،فإف القانوف الطبيعي الذي حيكم البشر ليس ً
والزمتهم الوفاء ابلكيل والعدد"(سباين،8@<; ،ص ،) :7واحلقيقة أف العالقات مبختلف ضروهبا تكوف
أمدا إذا ما استندت على العدالة وادلساواة ،وإف كاف ذلك قد جرى فيو الربط بُت مبدأ الطبيعة
أثبت وأكثر ً
صورا مبضي الزمن تداخلت فيها
من جهة واإلنساف من جهة أخرى ،إال أف ىذا الربط قد تطور وأخذ ً
مثال "الثقافة" تُعد
فلسفات ورؤى فرضتها ضرورات حتوؿ الفكر اإلنساين ،إىل العهد الذي ابتت فيو ً
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انعكاس مباشر للواقع ادلادي الذي صار حيكم بل يؤطر العالقات االجتماعية على اختالفها أبُطره ،إىل
درجة دعت الكثَت من علماء االجتماع الثقايف إىل التأكيد على أف الثقافة ادلتمثلة يف السلوكيات
وادلمارسات والتوجهات صارت تساىم بقد ٍر كبَت يف تكوين العالقات االجتماعية يف رلموعة واسعة من
جوانب احلياة ،وتنوعت اىتماماهتا حيث ركزت بعضها على شلارسة السلطة وبعضها اآلخر على العالقات
االجتماعية األخرى كالعمل واألسرة والدين والعمل وإىل غَتىا من العالقات ،كما تداخل ادلنظور
مدفوعا آبلية التعارؼ
ادلؤسسايت  Institutionalist viewيف الواقع االجتماعي وعمل على تطويره
ً
بُت اجملاميع ،ذلك "التعاوف الذي يف حقيقتو أييت كنتيجة لتالقي تصورات منفصلة للمصاحل ادلختلفة وليس
عفوًي ألسطورة الصاحل العاـ" ) ،(Haas,1964,p.33ومل ُيعد اطالًقا من ادلقبوؿ احلديث عن
تسليما ً
ً
النظاـ السياسي دوف اخلوض يف رلموعة العالقات اليت تربط مؤسساتو سواء كانت داخلية أو خارجية ،ورمبا
طبيقا
كاف ىذا ما يرمي إليو "أرسطو" حينما حتدث عن تنظيم البنية يف زلاولة منو دلالمسة مسار أكثر ت ً
وفاعلية ألي نظاـ سياسي "إف دور تنظيم البنية ادلعرفية الذي ينسبو "أرسطو" إىل "االقًتاع" رمبا ينتمي اليوـ
إىل "العالقات الدولية" ،حيث أصبحت حالة حياتنا اليومية ذاهتا ،فالتفلسف حوؿ احلالة ادلثالية مبعزؿ عن
غَتىا أو التنظَت حوؿ األنظمة السياسية يف صورة رلردة صار بال معٌت تقرًيبا" ( S.Hoffman,
تغَتا طرأ على فكرة العقد االجتماعي حينما تناوذلا فالسفة القرف
) ، 1960,p.4ولذلك صران نرى ً
خصوصا ابلصورة اليت جتلت عند "جوف
العشرين ،وقد تبلور ذلك التطور بصورة واضحة يف الربع األخَت
ً
رولز" ،ضمن طرحو "نظرية العدالة" ال ذي نلمس فيو بوضوح القوؿ بفكرة "العقد العادلية" اليت صلد أساسها
يف فلسفة "كانط" ،اليت كانت حتظى بعناية خاصة عند "رولز" يف عدد من زلاضراتو ومنشوراتو بل كاف
يعيد التفكَت بصورة متواصلة يف العالقة احلاصلة بُت نظريتو ونظرية "كانط" ،لدرجة يرى معهابعض النقاد
ٍ
بشكل فاعل "لرولز" يف مشروعو ،حىت جرى اعتبار "ادلوقف األصلي"
أف نظ رية "كانط" كانت ملهمة
”" “Original positionلرولز" على أنو ذاؾ البعد للشيء الذي دتثل يف "النوملُت"
” “Noumenonأو "الشيء ػ يف ػ ذاتو" ،ومن مث ادلوقف األصلي ىو مبثابة التفسَت اإلجرائي
لالستقاللية ال كانطية ،وادلرء عند ٍ
كل منهما يسعى لًتتيب ذاتو مع ما ىو خارج عليو من خالؿ البحث عن
االنسجاـ والتناغم مع ما حولو ،فقد كاف "كانط" يعتقد أبف لدى اإلنساف التزاـ أخالقي "لتعزيز االنسجاـ
ادلنهجيللغاًيت بُت البشر") ، ( H.J.Paton, 1947,p.163وابلتايل يسعى الناس لًتتيب حياهتم
االجتماعية والسياسية ويقرهبم ذلك االلتزاـ بصورة تدرجيية إىل حالة من العدالة العادلية الشاملة والسالـ
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ووفقا لوجهة نظر
الدائم ،وذلك حبكم طبيعتهم العقالنية اليت جتعل ذلم غاًيت أخالقية ينشدوف حتقيقهاً ،
"كانط" فإف ما يعزز ىذا االلتزاـ ىو العقل الذي يعترب َّقواـ احلياة األخالقية ،إذ أنو يتضمن ادلبادئ
األخالقية وكذلك السلوؾ األخالقي ،وما ُدييزه ىو استقالليتو اليت تُعد يف نظر "كانط" األساس الذي
يعطيو امكانية التطبيق الشامل ادلنظور إليو بوصفو "أساس لألخالقية العادلية" ،وعليو جتد أف ادلعٌت األخالقي
صادرا عن العقل
عند "كانط" ينفتح حىت يصَت أو يدؿ على معٌت "التعامل مع اإلنسانية" ،وذلك دلا كاف ً
وفقا للواجب فإنو "لذلك يستطيع" دلا كاف ينتمي إىل "شللكة
واحلياة األخالقية ،ومبا أف الفرد ُ"ملزـ" ً
مستقال أي "مل ًك ا يف ىذه ادلملكة"،
الغاًيت"(كانط،9797 ،ص ،)?:اليت يعترب كل فرد من أفرادىا
ُ
كل من يف ىذه ادلملكة ،على أف يكوف ىو نفسو خاضع
حبيث ديكنو صياغة قانوف يتفق مع ما ينشده ُ
للقانوف الذي يسودىا ويتفق مع "اخلَت األقصى أو التاـ الذي ينطوي على الفضيلة والسعادة من الناحية
العقلية"(كانط،9797 ،ص? ،)9شللكة أو عامل يتمتع فيو الفرد حبرية "اخلَت األقصى" “Das
” hochste gutأي احلرية اليت ال تتعارض مع ُمثل احلرية اليت يتمتع هبا غَته يف ذات ادلملكة ،وىذا
ديكن أف يتحقق من خالؿ اخضاع اجلميع لنسق قانوف عادلي موحد.
وفقا للمنظور
مبدئيا على أف فكرة "حالة العدالة العادلية أو الشاملة" ً
على ما تقدـ ديكن االتفاؽ ً
فعليا على ما يؤسس للمؤسساتية ” “Institutionalizationمبا أهنا تقوؿ بتطور
الكانطي تنطوي ً
مفهوـ العقالنية وصَتورهتا ،وىي مؤسساتية تتسع لتشمل العادلية ،وىي الفكرة اليت تلقفها "جوف رولز" يف
دورا زلورًًي يف التأسيس للعالقات الدولية العادلاتية ،وابلتايل فهو إف كاف قد عمل
طرحو حبيث صارت تلعب ً
نشازا عن ما سبقها من نظرًيت تسعى لإلدلاـ والتماـ بكل ما
على تقدمي نظرية سياسية ،فإهنا ال تُعد ً
يتصف ويتصل ابلسياسية ،وعليو فإف رولز رغب يف جعل العالقات الدولية ضمن طرحو الرامي لنظرية
دقيقا،
الدولة العادلية ،وإف كاف البعض يرى عدـ أتثر رولز التاـ بػػ"كانط" إال أف الواضح أف ذلك ليس ً
امتدادا لرؤية "كانط" إف مل يكن "كانطي" ابألساس ،بل ىناؾ من يذىب إىل
فمشروع رولز ديكن اعتباره ً
مزجيا من فلسفيت "ىوبز" و"كانط".
أبعد من ذلك حينما يقوؿ أبف فلسفة رولز التعاقدية ليست إال ً
 1.2العالقات من احمللية إىل العاملية:
كاف من مساوئ مرحلة "عصر التنوير" ”- 8>8<( “Age of Enlightenment
فردًي،
رلتمعا ً
@?> ،)8أهنا رسخت "الفردية" ” “Individualismحبيث أضحى اجملتمع الغريب ً
فسقطت الفضيلة من حساابت اجملتمع بعد أف فقد أفراده اإلحساس ابلقيم ،وكاف لذلك نتيجتو الطبيعية
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حيث مل تعد للمجتمع أي فكرة ديكن القوؿ أهنا "مرجعية أساسية" ” “Prima datumعن الفضيلة،
تبعا لكل فرد على حدة ،وقاد ضلو
األمر الذي أفضى إلىتنامي األحكاـ ادلستوحاة من اإلحساس الذايت ً
انتشار النزوع ضلو "الوجودية"  Existentialismإىل جانب "ذيوع النزعة الشكوكية اليت ابتت دتيز
طبيعة كل فرد") ، ( Alasdair, 2007,p.118لذلك مل خيطئ رولز حينما تصور الكائن البشري على
أنو موجود فرد ومعزوؿ ديتلك حقوقًا ال تتأطر ابلزماف ،وعليو ابدلقابل يدرؾ رولز ادلغزى األبعد للهدؼ من
وراء فكرة العقد االجتماعي ،وىذا ما جعل من يُػَنظروف للعقد يذىبوف للقوؿ أبف الغاية من وراء التعاقد
كانت منذ ىوبز وحىت رولز تقوـ كما تتقوـ على إجياد آلية "التقريب" بُت أفراد رلتمع العقد ،ودتكينهم من
مث من االقتناع بضرورة التسليم بػ"دستور" يضمن ذلم شلارسة حرًيهتم ادلتمثلة يف اختيار منوذج احلياة الذي
يتبدى ذلم أنو أفضل ذلم من غَته ،إذ الثابت وادلؤكد ىو أهنم ينطلقوف من رؤى سلتلفة ابختالؼ ثقافاهتم
ومأخذىم ،لكن ذلك ال دينع من ضرورة حتديد بني ة اجتماعية أساسية تؤطر عالقاهتم وتعمل على تكييفها
وىذه البنية ىي "اذليكل ادلتميز لإلطار االجتماعي ،والغرض من أجزائها ودورىا ىو ما يفسر وجود مبادئ
سلتلفة من النفوس وادلوضوعات") ، (Rawls, 1993,p.40وفوؽ ىذا كلو ،ينبغي األخذ يف االعتبار
ادلأس َسة ،والتأقلم على العمل يف ظلها ووفق شرعيتها
ضرورة العمل على هتيلة كل فرد منهم لتقبل فكرة َ
انطالقًا من نداءات احلقوؽ والواجبات ،وعليو فإف تلك البنية االجتماعية األساسية حتدد من خالؿ
"الطريقة اليت توزع هبا ادلؤسسات االجتماعية الرئيسية احلقوؽ والواجبات األساسية وحتدد تقسيم ادلزاًي من
التعاوف االجتماعي") ، (Rawls,1971,p.7وىذا بطبيعة احلاؿ ما ىو موكل للسياسة على وجو الدقة،
وذلك دلا كانت السياسة هتدؼ إىل العمل على ضماف التسيَت األمثل ابجتاه أجدى الطرؽ وأفضلها ضلو
اإلدارة الناجحة ،اليت تكرس جهدىا لضماف إحداث العالقااتجليدة بُت أفراد اجملتمع ادلعنية بو من جهة،
وبينهم وبُت دولتهم من جهة أخرى وبُت رلتمعهم واجملتمعات األخرى ،أي بُت دولتهم والدوؿ وبقية الدوؿ
ابدلعٌت السياسي.
إذف رلتمع رولز ىو رلتمع تُديره ادلؤسسات اليت إبمكاهنا اقرار ادلساواة  ، Equalityوىذا
يتماشى مع اديانو بضرورة فكرة ا لتعاقد اليت ينطلق منها ،ولذلك رأيناه يوكل للسياسة مهمة ضماف التسيَت
األمثل ضلو االدارة األمثل ،والسياسة ادلقصودة ىنا ىي تلك اليت تنطوي على ما ينتجو النظر العقلي
الفلسفي الذي أيخذ يف اعتباره الًتكيز على ما يعًتي اجملتمعات من قلق واضطراابت وفوضى قد تعصف
هبا ،حيث ال ديكن استكناه أسرار اجملتمع بل حياتو إال من خالؿ االستفادة من التأمل والنظر العقلي،
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الذي يسرب غور الدوافع من وراء اصطراع اخلَت والشر ما إذا كانت اديانية دينية أو ايديولوجية أو حىت
اقتصادية ،أو انشلة عن عوامل طبيعية رمبا فرضتها ظروؼ جغرافية ما ،وذلذا مل يقصد رولز جتاىل األخالؽ
والدين اللذاف دييزاف كل رلتمع على مستواه احمللي ،أي أنو يقوؿ بتربي ٍر فلسفي ديكنو من خاللو دترير وجهة
"ادلأس َسة" الالزمة الستقرار اجملتمع ،وىي اليت عرضتو لنقد "ريتشارد روريت" حينما اعترب
نظره القائمة على َ
فلسفيا" ،والواقع ،أف رولز رمبا أراد من وراء ذلك أف ال يقع
ذلك "ومهًا
مؤسسيا" يعترب يف أبعد معانيو "ومهًا ً
ً
يف ما وقع فيو من سبقوه من الذين نظروا للمجتمع والسياسة أمثاؿ "ميكافيللي" و"ىوبز" و"اسبينوزا"،
أوال احلرب ادلستمرة بوسائل أخرى كما يقوؿ
فالسياسة معنية أكثر من غَتىا كوهنا يف تفسَتىا األبعد ىي ً
"مونتسكيو"(@?=8><<- 8ـ) ” ، ”Montesquieuالذي ال يؤيد فكرة العقد وال القوؿ ابدلساواة
يف احلقوؽ بُت البشر.
وبطبيعة احلاؿ ستنشأ مشكلة العدالة بوجود العالقات وادلؤسسات ،إذ ما من شك أنو ما من
عالقات ومؤسسات إال وىي صائرة ويف صَتورة مستمرة ،ولن تكوف ىذىالصَتورة يف اجتاه واحد دوف أف
يعًتيها اضلراؼ أو اصلراؼ ضلو ما يزعزع االستقرار ويسلب القرار ،ذلك أف كل صَتورة يف جوىرىا إما أف
تكوف مستقرة أو مزعزعة ،وعليو دفع رولز بضرورة التزاـ العدالة طادلا توفرت شروط وجودىا دلا حيدده
وجودىا من شروط "حتدد ظروؼ العدالة بعض الشروط األساسية اليت جيب أف تكوف موجودة إذا كانت
أصال ) ،(Rawls, 1971,p.22وىذا يعٍت أنو كلما كانت ىناؾ حاجة إلدارة
مشكلة العدالة ستنشأ ً
انتظاـ لسلوكيات وفرض عدالة دلقدرات وحقوؽ وواجبات ،كانت ىناؾ ضرورة للعدالة اليت موضوعها
حتديدا ،الطريقة اليت توزع هبا
مطابق دلشكلتها وادلتمثل يف "البنية األساسية للمجتمع ،أو بشكل أكثر ً
ادلؤسسات االجتماعية الرئيسية احلقوؽ والواجبات األساسية ،وحتدد تقسيم ادلزاًي للتعاوف
االجتماعي") ، (Rawls, 1971,p.7فهذه البنية مل يسبق للتاريخ والنظرية االجتماعية أف عرفا مثلها
بصورة أ وسع أي يف شكل دولية عادلية ،على أف ذلك ال دينع من تصورىا واحداثها وتكوف على غرار
صورهتا احمللية ،بل البدء من تلك احمللية لتعطي األساس للعادلية "البدء من البنية الرمسية احلالية واليت قد
جتسد بصورة معقولة مبادئ العدالة ،ومن مث القوؿ أبف مفهومنا األخالقي ينطبق على ىذه
اىتماما هبذه البنية األساسية فهو يرمي دلقصد أبعد
البنية") .(Rawls,1993,p.43ورولز إذ يلقي
ً
منها خيدـ مشروعو العادلايت ،حبيث تكوف ىذه البنية احمللية األساسية كنقطة أساس تعطي القاعدة لتشييد
ادلشروع العادلي ،دلا يف البنية األساسية من آلية تالئم تلك العادلية مبا أهنا "نظاـ عاـ من القواعد ،وأقصد أف
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كل شخص مشارؾ فيها يعرؼ ما سوؼ يعرؼ إذا كانت ىذه القواعد ومشاركتو يف النشاط الذي حتدده
ىي نتاج اتفاقية ،فأي شخص مشارؾ يف مؤسسة يعرؼ أف القواعد تطلب منو ومن اآلخرين ،وىو يعرؼ
أيضا أف اآلخرين يعرفوف ىذا وىم يعرفوف أنو يعرؼ ىذا") ،(Rawls,1971,p.فما يعرفو الفرد ىنا
ً
ٍ
منظما أف يلتزموا
وكل فرد من أفراد اجملتمع حبيث بدا كاتفاؽ عاـ أو توافق عمومي ىو أهنم إذا أرادوا ً
رلتمعا ً
بتصوٍر مشًتؾ خيدـ غايتهم "إذا كنا نتطلع للنجاح يف اجياد أساس توافق عمومي ،فعلينا أف نقوـ بتنظيم
جيدا ،بكيفية جديدة هبدؼ تشكيل تصور للعدالة السياسية"(رولز،
أفكار ومبادئ معروفة ً
;،977ص@@ ) ،وعليو يستقيم القوؿ أبف رىاف رولز على ما اعتربىا ومساىا بػ"مبادئ العدالة" صار
اضحا من كوهنا تقبل أبف تكوف منطًا ديكن سحبو والسَت على غراره يف اجملتمع العادلي الذي يطمح
و ً
لتحقيقو ،والواقع أنو جرى النظر إليها عند كل من سبقوه من فالسفة العقد على أهنا لن تكوف مرفوضة من
كل األحرار والعقالنيُت وكل من يهتم مبصاحلة الذاتية ألهنا حتدد الشروط األساسية لًتابطهم وعالقاهتم
"جيب أف تنظم ىذه ادلبادئ رتيع االتفاقيات األخرى ،إهنا تعُت أمناط الشراكة االجتماعية وأشكاؿ
احلكومات اليت ديكن أتسيسها ،وىذه الطريقة يف النظر سوؼ أدعوىا العدالة
جبديد بل ٍ
أيت ٍ
انصافًا") ،(Rawls,1999,p.10والواضح أف رولز إذ ينحو ىذا النحو ،فإنو مل ِ
بشيء
ِ
للعالقات الدولية ابعتبارىا جزء من مشروع
فكثَتا ما َجرى النظر
ىو مطروح من قبل يف الفكر الفلسفيً ،
أكرب ،حبيث يشمل رلتمعات أوسع بغرض جتاوز الفصل بُت ما ىو زللي وما ىو دويل بغية نشر السالـ
وحتقيق رلاؿ حيوي أوسع بُت الذين يسعوف لتطوير عالقاهتم وال يواصلوف "الكتابة ابللوف الرمادي على
سياسيا ،حيث مل يعد ىناؾ للدولة "ادلثالية ادلعزولة عن
وفقا دلا يعنيو ىيجل هبذه العبارة
اللوف الرمادي" ً
ً
معٌت تقرًيبا") ،(S. Hoffman,1960,p.4إذ ما من شك أف عوامل
غَتىا أو التنظَت لنظاـ رلرد أي ً
ظاىرا فهو خفي دائم
احلياة متصلة ببعضها يف صورة متفاعلة ،وادليل للتعاوف واالحتاد بُت البشر إف مل يكن ً
حياتيا يفرض عليها القطيعة القددية،
الد فع للوجداف اإلنساين ضلوه ،والشعوب بطبيعتها ترفض منطًا ً
وقدساعد التطور الرىيب احلاصل جراء التوسع يف العلوـ وادلعارؼ ووسائل االتصاؿ لدفع الشعوب على
اختصار ادلسافات وزلاولة استباؽ الزمن ،وزاد من ذلك طبيعة "الثورة" التكنولوجية ادلتسارعة اليت تتواىل فيها
االكتشافات واالخًتاعات اليت ُجتٌت ذتارىا من خالؿ األنشطة االقتصادية واالجتماعية بسرعة يصعب
اللحاؽ هبا ،وتضحى معها مفاىيم عديدة تندرج ضمن ما عناه ىيجل ابللوف الرمادي يف السياسة مبا فيها
مفهوـ احلدود والقطيعة بُت الشعوب على أساسه ا ،وابلتايل إذا كاف على ادلرء أف "يتخيل خريطة للعامل
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تظهر األنشطة االقتصادية واالجتماعية ،فستظهر على أهنا شبكة معقدة من ادلصاحل والعالقات اليت تعرب
وتعكس االنقسامات السياسية ،وليست خريطة قتالية للدوؿ واحلدود ،ولكنها خريطة تنبض حبقائق احلياة
وفقا ذلذا التصور
اليومية") ، ( D. Mitrany, 1970,p.74فكل معٌت سياسي للدولة وللعالقات ً
شائخا وال يكفل اللوف الرمادي لو عودة شبابو وال حىت وعيو.
ابت ً
مسنا ً
 1.1عاملية العالقات الدولية:
سعة
يوما بعد يوـ ً
شلا ال شك فيو أف العالقات الدولية كما العالقات االجتماعية تتضاعف ً
قل حتقيق االمكاانت البشرية ،ويظل ذلك ضمن احلياة االنسانية اليت ذلا سننها
يدا ،كلما ازداد أو َّ
وتعق ً
وقوانينها اليت ليس ىناؾ ما دينع من اقامة الًتابط بُت مؤسساهتا ادلختلفة واحداث نوع من االنتظاـ يف
ادلراحل اليت تتبعها ىذه ادلؤسسات يف تطورىا وتفاعلها ،وليس ابإلمك اف على اإلطالؽ أف ينكر ًأًي كاف
األثر اجلذري لألوضاع االقتصادية يف عصر من العصور على رلمل احلياة البشرية والعالقات الدولية بصفة
خاصة ،ومن مث فإف ىذه العالقات أخذت يف تطورىا اجتاىات شىت جعلتها زلكومة بقوانُت سلتلفة وليس
إبمكاف ًأًي منا أف يدعي أبهنا خاضعة ل لسنن والقوانُت اليت ختضع ذلا القوانينالطبيعية من حيث النظاـ
والتماسك ،شلا ديهد لنا إمكانية التنبؤ مبصَتىا أو األحداث ادلًتتبة عليها ،بقدر ما ديكن ادراؾ التعقيدات
والتقلبات ادلًتتبة على تقارهبا أو تباعدىا ،ومعرفة الدوافع الكامنة وراء أصوذلا سواء كانت قريبة أو بعيدة
وفقا لطبيعة احلكمة ،مرة ابلتأمل وأخرى ابلتقليد وأخَتة ابلتجريب ،ويف كل مرة كاف القصد من وراء ذلك
ً
موضوعا للدوافع االنسانية منذ األزؿ وستظل إىل األبد.
بلوغ احلكمة التامة اليت كانت والزالت وستبقى
ً
ودلا كاف اإلنساف مبا ُوىب يتمتع ابلنظر العقلي الذي دي كنو من استبطاف واستنطاؽ ما خيضع
موضوعا لتأمالتو من جهة ،وأنو ديكن أف يكوف الفاعل الذي لو اليد الطوىل يف ما جيري
إلدراكو وما يكوف
ً
من حيث إحداثو وأحداثو ،وكذلك دلا كاف ديلك االختيار وادلبادرة والفعل فإف وجوده يفرض عليو يف
مسَتا يف كث ٍَت شلا جيري حولو من تغيَت ،وذلك كلو يتم يف عملية برمتها تشبو احلبكة
الوقت ذاتو أف يكوف ً
"الوجودية" ” “Existentialismالقائمة على فرضية القلق مبا أف ىناؾ (إما...أو) أي "عملية
مسؤوال مبا أنو زلكوـ
االختيار" اجلارية بُت ىذا اخليار أو ذاؾ ،كما تفرض عليو يف الوقت ذاتو أف يكوف ً
عليو ابحلرية.
وهبذا ديكن القوؿ أبف طبيعة اإلنساف ذاتو تعطي األساس إلحداث العالقات االجتماعية ومن مث
السياسية ،كما تقبل االنضواء حتت ادلؤسسات والعيش يف كنفها ،وتصغر تلك ادلؤسسات حبيث جتيء زللية
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أو خاصة بدولة ،كما تقبل االتساع وتكرب حبيث تصَت عادلية ،تلك ادلؤسسات اليت راىن "رولز" على دورىا
يف احداث العالقات الدولية ادلدسًتة "إنٍت أفهم الدستور السياسي من خالؿ ادلؤسسات الكربى ،وما
ينطوي عليو من ترتيبات اقتصادية واجتماعية أساسية ،وابلتايل فإف احلماية القانونية حلرية الفكر
رتيعا ىي أمثلة
وحريةالضمَت واألسواؽ التنافسية ،وادللكية اخلاصة لوسائل االنتاج واألسرة األحادية كل ىذه ً
ورلتمعة بوصفها سلطط واحد")،(Rawls, 1971,p.7
على ادلؤسسات االجتماعية الكربى،
ً
فادلؤسسات ذلا الدور األبرز يف توجيو األفراد ودتكنهم من حتديد االجتاه الذي يتطلعوف إليو والغاًيت اليت
يصبوف ذلا دلا كانت مت ماشية مع تطلعات اجملتمع "حتدد ادلؤسسات الرئيسية حقوؽ البشر وواجباهتم وتؤثر
يف رؤيتهم للحياة ،وما ديكنهم أف يتوقعوه وكيف ديكنهم أف أيملوا يف القياـ بو" ((Rawls,
) ، 1971,p.7وكنتيجة لذلك ،فإنو إذا كاف لألفراد من تطلعات يتوخوهنا فإف للمجتمع تطلعاتو اليت
قدما ضلوىا ،ورتيعها ال تتحقق إال من خالؿ العالقات ادلتبادلة سواء بُت أفراد اجملتمع الواحد
يتوخى ادلضي ً
تبعا لعو ٍ
امل ثالثA
أـ للمجتمع مع اجملتمعات األخرى ،وابلتايل فإف العالقات الدولية ىي نتيجة حتدث ً
أوال Aاحمليط الذي يتحرؾ فيو اإلنساف مفضي بطبيعتو إلحداث العالقات.
ً
اثنيا Aالطبيعة اليت يتمتع هبا اإلنساف ذاهتا تقوده ضلو العالقات.
ً
اثلثًا Aطبيعة اجملتمع ذاتو دائمة التوجو ضلو احداث العالقات مع اجملتمعات األخرى.
واآلف ،على ما تقدـ ديكننا أف نتساءؿ عن طبيعة العالقات؟
دلا كانت العالقات يف صميمها نشاط يتضمن نزوع ما جلماعة ،لذلك كانت بطبيعتها تبادلية ومتغَتة
تبعا لنوع النشاط "تتشارؾ الدوؿ يف عالقات اقتصادية وسياسية وثقافية دولية معقدة" (
ومعقدة ً
) ، Beitz,1979,p.44ذلك ألهنا تتأثر بتداخل العوامل الثالث األنفة الذكر ،وما حتدثو يف بعضها
البعض من أتثَت وأتثر ،واجملتمع الذي ال يتصدى ابلبحث يف مسألة القوى العاملة يف تكوينو من أجل
تنشيطها واستغالذلا ابستثمارىا يف عالقاتو الدولية زلكوـ عليو أبف يعيش حياة تكرر ذاهتا مع اشراقة مشس
خصوصا وأهنم كما يقوؿ رولز "
كل صباح وتسلمهللمجهوؿ مع مغيبها ،فأفراد اجملتمع حيتاجوف لتوجيههم
ً
ال يعرفوف مكاهنم يف رلتمعهم") ،(Pogge,1988,p.p234-5وابلتايل مىت جرى توجيههم التوجيو
حتما االستحقاؽ الذي حيقق مصلحة رلتمعهم.
األمثل فإهنم سيحققوف ً
ويفًتض أبي جهد إنساين من الناحية االجتماعية أف يرمي آخر األمر إىل اإلسهاـ يف رقي اإلنساف
واكتمالو من خالؿ اكتسابو حظوظًا جديدة من احلكمة اليت تضمن لو حياة الكرامة ،فالعالقات الدولية
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ىي كذلك مبا أهنا جهد إنساين ومن مث فإننا إف أردان ذلا أف تكوف اجيابية فإهنا مطلوب منها إف مل يكن
مفروضا عليها أف تقوـ بوظيفتها وتنتهي إىل غايتها ،وينبغي على ذلك أف يكوف أحد أىم األدوار الواجب
ً
التماسها من خالذلا ىو البحث عن العوامل اليت تبعث على التغيَت ضلو التقدـ ودتلكنا ما نستطيع بو التمييز
أو الفصل بُت ما يوقعنا للخلف والتخلف وما يدفعنا لألماـ والتقدـ ،وحىت ال تتشابك العالقات بصورة
سلبية تؤدي يف هناية ادلطاؼ إىل التدافع السليب ضلو ادلكاسب لذلك يقوؿ رولز بضرورة تضمن العالقات
للمبادئ ادلألوفة أو ادلعروفة ويقصد هبا مبادئ العدالة ،اليت يف نظره يتم الوفاء هبا بفضل العديد من
ادلنظمات ادلختلفة اليت ختضع ألحكاـ قانوف الشعوب الدديقراطية وادلكلفة بتنظيم التعاوف فيما بينها والوفاء
ببعض الواجبات اليت جرى االقرار هبا ،ويضرب رولز كمثاؿ لبعض تلك ادلنظمات "األمم ادلتحدة" ،اليت
ديكن من خالذلا ادانة ادلؤسسات احمللية اليت تنتهك حقوؽ اإلنساف ،واليت ذلا حق اختاذ االجراءات الرادعة
يف احلاالت القاسية ،وتلك اإلجراءات من ضمنها العقوابت االقتصادية أو حىت التدخل العسكري ،ويرى
رولز أف ىذه ادلبادئ ادلألوفة ال ختتلف عليها الشعوب احلرة والدديقراطية وذلك ألهنا معًتؼ هبا منذ زمن
طويل دلا كانت تنتمي إىل ما أطلق عليو "قانوف الشعوب" ” “The law of peoplesويوردىا على
النحو اآليتA
أوالَّ A
إف الشعوب و(كما تنظمها حكوماهتا) حرة ومستق لة ،وينبغي احًتاـ حريتها واستقالذلا من قبل
ً
الشعوب األخرى.
اثنياَّ A
عد أطراًفا يف اتفاقياهتا اخلاصة.
إف الشعوب متساوية وتُ ُ
ً
اثلثًاَّ A
إف الشعوب دتلك حق الدفاع عن النفس ،لكن ذلا احلق يف شن احلرب.
ابعا Aعلى الشعوب أف تلتزـ بواجب عدـ التدخل.
رً
خامسا Aعلى الشعوب االلتزاـ مبعاىداهتا وتعهداهتا.
ً
ِ
دفاعا عن النفس).
سادسا Aجيب على
الشعوب مراعاة قيود معينة يف س َِت احلرب اليت (يفًتض أهنا ً
ً
سابعا Aعلى الشعوب احًتاـ حقوؽ اإلنساف ، (Rawls,20,1993,p.46).وال يفوت رولز أف يذكر
ً
أبف من يُدير العالقات وما يتخللها من اتفاقيات ومعاىدات فيما بُت الشعوب ىم من رشحوا على أف
حيظوا بصفة شلثلُت عنها ،وأف ىؤالء الذين جرى ترشيحهم ىم ابألساس أفر ًادا من تلك الشعوب ،وأهنم رغم
ٍ
ٍ
ومعاىدات تعمل
اتفاقات
كوهنم كغَتىم "ال يعرفوف مكاهنم يف رلتمعهم" إال أهنم يعرفوف أهنم أطراًفا يف
دوال سلتلفة ىم "شلثلو
على ضماف حقوؽ رلتمعاهتم ولذلك قاؿ" Aاألطراؼ كممثلُت ألمم سلتلفة دتثل ً
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دوؿ")، (Rawls,1971,p.378إهنم ديثلوف الشعوب يف العمل على تنفيذ ىذه البنود اليت ىي قانوف
يعوؿ
الشعوب ،واليت من الواضح أهنا تعٍت كل شعب على حدة ولكن مت توسيعها مبا يتفق والفكرة اليت ّ
"رولز" على أف جتد صداىا وأتخذ رلرى التنفيذ من أجل حتقيق اجملتمع العادلي ،فتصَت فكرتو ادلثالية ىذه
قد ضلت طريقها ضلو الواقع حىت يتحقق ويسود السالـ واالستقرار العامل أبسره ،وال يعٍت ذلك إلغاء
ادلنظمات احمللية الداخلية لكل شعب ،بل ابلعكس لو مل يتم اإلبقاء عليها دلا فكر رولز ابألساس يف ضرورة
"شعبا" يُػ َعَّرؼ أبنو "األشخاص
اجياد"ادلمثلُت" ،فهم ديثلوف تلك ادلنظمات اليت للشعب وعليو ديثل كل شلثل ً
منظورا إليهم على أهنم اعتباريوف ومنظموف من قبل مؤسساهتم السياسية اليت حتدد سلطات
وأسرىم
ً
احلكومة") ، (Rawls,20,1993, p.p. 47-48 n. 16وازاء عملية كهذه من ابراـ العالقات
الدولية وتكاثف اجلهود إبجياد ادلمثلُت للشعوب ومبا ذلذه العملية من عمل أىلي زللي لكل شعب على
حدة ،ومن مث التنسيق يف اجياد ادلمثلُت الدوليُت حيق لنا طرح ىذا السؤاؿ الذي مؤداه Aترى ىل ذتة قانوف
يتم الرجوع إليو لتنظيم العملية عند اخلالؼ واالختالؼ بُت ادلمثلُت؟ ،وبعبارة أخرى ،ىل ديكن سن قانوف
يُرجع إليو يف احداث عالقات متوازنة؟
 4.1امكانية القانون الدويل العام الذي ينظم العالقات الدولية:
أيضا على اخلَت والشر واحلقيقة
دلا كاف كل شيء زلكوـ بعدـ الثبات والتغَت ،فإف ذلك يسري ً
والزيف وكل ما ديت بصلة لإلنساف الذي خيضع للتحوؿ والتبدؿ والتقلب يف ما يدور يف فكره وقناعاتو
ومنطلقاتو وغاًيتو ،لذلك كانت العالقات الدولية متبدلة متغَتة متقلبة كما اإلنساف واجملتمعات ،وىذا ال
يدعو للعجب إذا ما تذكران أف العالقات يف معناىا األبعد ىي نتاج لتفاعالت البشر ،ومن مث فإف األحكاـ
ادلرتبطة هبا توصف ابلنسبية لكوهنا تنشط يف وضع وتكوف على العكس يف آخر ،كما أهنا قد تبدو مهمة
وملحة يف حُت وال تبدو كذلك يف ح ٍ
أحياان،
ُت آخر ،وتصَت واجبة ابلضرورة يف مرحلة وتزوؿ بزواؿ وجوهبا ً
وىذا ما جعل العالقات الدولية ختتلف ابختالؼ اجملتمعات والعصور ،إال أهنا رغم االختالؼ تبقى زلكومة
فمثال احلب
إف صح القوؿ أبسس مشًتكة قد يقاؿ أبهنا ال تتبدؿ وال تستبدؿ بتبدؿ الزماف واألمصارً ،
والكره واألمل واليأس والشك واليقُت والتسامي إىل اخلَت ودفع الشر كل ىذه كانت والزالت تلح على أي
ملتزما بقوانُت تضمن تالزتو إذا كاف يسعى إىل التفاعل االجيايب يف
منظما ً
رلت مع قدديًا أو حديثًاأبف يكوف ً
عالقاتو االجتماعية ادلتبادلة ،وماذا عليو من دور حينما يتعلق األمر بعالقاتو الدولية؟ فهل عليو أف يتعاطى
مثال؟ الواقع ال ،إذ يتعُت على
يف عالقاتو الدولية للدرجة اليت يتماىى فيها مع غَته حبيث يقبل ما يرفضو ً
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تبادال يف عالقاتو الدولية أف حيافظ على جوىره الباقي ِّ
مثال
اجملتمع وىو جيري ً
ادلكوف لو ابألساس ،فال يلتزـ ً
مطلقا يؤمن بو ،أو يتخلى عن نسبية دلصلحة مطلق جملتمع
يدا قد دلسو عند رلتمع ما لدرجة يضيع معها ً
جتر ً
آخر  ،وحىت ال يتم التعدي أو التجاوز من رلتمع على آخر بطرؽ غَت مقررة ومشروعة ،يذىب "رولز"
للقوؿ بضرورة وجود قانوف يتفق مع ادلمارسات الدولية وال خيتلف عن القانوف الداخلي ادلنظم للمجتمع
"وضع قانوف الشعوب وتصميمو على غرار كياف الدولة القائم من خالؿ تطبيقو على مبادئ وقواعد القانوف
وادلمارسات الدولية") ،( Rawls,20,1993, p.p. 47-48 n. 16وبعبارة أخرى ،ال ينكر رولز
بوضوح ما لدى كل شعب من خصوصيات ختصو ودتيزه عن غَته ،غَت أف ذلك ال دينعو من التأقلم مع
وضع دويل جيد نفسو فيو زلكوـ بقانوف دويل طادلا أف ىذا اجملتمع يسعى ضلو اجياد مناخ يستوعب عالقاتو
الدولية ،ولديو من ادلنطلقات ما جيعلو ال خيتلف عن غَته من اجملتمعات وما جيعلو يف تناغم وانسجاـ معها
وجيد نفسو لو القدرة على التكيف االجيايب ضلوىا ،ولعل السؤاؿ عن ادلصَت واالنشغاؿ بو أو تلك
ادلنطلقات ،من العوامل اليت توحد بينو وبُت غَته من اجملتمعات األخرى ،إذ يُعد البحث يف ادلصَت خاصية
عموما ،وال جيدوف ذلا من متنفس غَت النزوع العلمي الذي بو وحده ديكنهم اشباع
متأصلة لدى البشر ً
رغبتهم يف جتاوز ما يبدو من ما يعرض ذلم من أحداث والولوج إىل بواطنها اليت تنطوي عليها ،ومن مث
استوضاح ادلعاين واستخالص العرب ،واألخذ ابلسعي احلثيث إلصابة احلقيقة ادلتصلة ابلواقع والظفر هبا مبا
يضمن االجابة عنالسؤاؿ ادلتعلق ابدلصَت ،واجملتمع وشلثليو إذا ينشغل بذلك ال يصطدـ بشيء حيد من حريتو
جتاوزا على غَته من اجملتمعات يف عالق اتو هبا ،حينها يصطدـ
ضلو مطلبو ،إال إذا ما بدا منو ما يُعد ً
بػ"قانوف الشعوب" الذي لو احلق يف رد أي سلطة زللية تتجاوز ما خولت بو "من ادلرجح أف حيد قانوف
الشعوب ادلعترب من السلطات التقليدية ادلرتبطة ابلدولة") ،(Rawls, 1971,p.378أي دولة كانت
طبعا ،وحىت ال تكوف مسألة ادلصَت مقلقة يف اجملتمع وأوضا عو االجتماعية على أنو ال ينقصو العقل يف
ً
أخالقيا ألنو مل يعد ىناؾ ما حيوؿ بينو
منطلقا من ىذا األساس فإنو سيختار احلياة العادلة
السلوؾ ،ودلا كاف ً
ً
وبُت العدالة كمسلك وسلوؾ مبا أنو ختلص من حتيزاتو وآرائو وأىوائو اليت دتثل "حجاب اجلهل" “The
” ،veil of ignoranceواألمر كذلك ابلقياس إىل اجملتمع ،فإنو إف عدان بو وطبقنا عليو ذلك فإف
مبادئ العدالة السابقة على حجاب اجلهل ستتحرؾ فيو ويقوـ بتغليبها على منطلقاتو ودوافعو وميولو
وحتيزاتو مبا فيها تلك ادلتعلقة ابدلصَت اخلاص بو "يتم اعادة استخداـ حجاب اجلهل ادلطبق على الشأف
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احمللي وسحبها على ادلستوى الدويل إللغاء التحيزات ادلتعلقة ابدلصَت التارخيي" ( Rawls,
زلكوما مبصَت عادلي.
دوليا ً
رلتمعا ً
) ،1971,p.378ويصَت ً
وشلا ال شك فيو أف سعي رلتمع ما لفهم خصوصياتو وزلاولة تقدمي ادلعاجلات ذلا مبا جيعلها تتفق مع
خصوصيات غَته ،يساعده يف خ لق العالقات مع الدوؿ واجملتمعات األخرى وفهم اترخيها وتفاعلها
وتطورىا ،فلكل رلتمع زلتواه الذي يتألف منو من مشاعر وآماؿ وأحالـ وتطلعات ومآثر يتباىى هبا وحتدث
تفاعال فيما بُت أفراده وتشكل عناصر قوتو ووحدتو ،وعليو فالعالقات الدولية وابلنظر دلا تنطوي عليو
فيو ً
اجملتمعات تدفع للبحث عن أسباب التظافر ،خاصة وأف كل فعل بشري يف بعده األخَت إذا نظران إليو
علىادلدى األبعد ىو نتيجة تفاعالت متعددة ،شلا يعطي األساس للمجتمع ابلتحرؾ ضلو ىذا االجتاه الذي
ٍ
أمرا غَت مستحيل وذتة أدلة جرت جتربتها رغم رتيع
خيدـ أفراده
بشكل عاـ ،وىذا ً
أيضا ما جيعل التعاوف ً
الصعوابت "إف التعاوف الدويل ادلكثف يف بناء ادلؤسسات ىو احتماؿ قابل للتطبيق" ( Rosas,1995,
جانبا ،ويشعر أبف غَته يشاركو
) ، p.p.61-78ويتمكن بعد ذلك اجملتمع من طرح القلق الذي يطارده ً
اضطرابو وقلقو الذي يدعوه للخوؼ من كوارث يتوقع حصوذل ا ،فيقبل على الدفع ضلو تنشيط العالقات
وتوجيهها التوجيو األمثل مبا يضمن لو البقاء والسالـ.
 2.1النقد:
ديكننا القوؿ من خالؿ ما جرى استعراضو أف وجهة نظر رولز ابإلرتاؿ تدور يف فلك الليربالية بداية
من الفرد "الفردية" إىل اجلماعات "اجملتمع" ،وبنسق يتسق مع النسق "الكانطي" ،والواقع ،أنو كاف على
وخصوصا النقد البناء الذي وجهو إىل
رولز ختطي كانط وإلقاء نظرة على "ىيجل" ”“G.Hegel
ً
"كانط" على وجو التحديد يف مسألة "الفردية الليربالية" ،وقد أورد ذلك يف كتابو "مبادئ القانوف" ،حيث
رأى أبف "كانط" مل دييز بُت "األخالقيات ادلوضوعية" ” “Sitthchkeitو"واألخالقيات الذاتية"
” ، “Moralitatونظر إليهما أبهنما على تقارب وثيق ببعضهما لدرجة أنو أقر بصورة وحيدة
لألخالقيات متمثلة يف الثانية أي األخالقيات الذاتية ،يف حُت أف األخالقيات ادلوضوعية ىي اليت يف
احلقيقة تتناوؿ ادلعايَت اليت تتقامسها "رتاعة" ما ،من منطلق اعتبارىا "أساس جوىري إلزامي" ألي عنصر يف
ضمنا يف منط حياهتا ،بينما األخالقيات الذاتية
اجلماعة ،ومن خالذلا تبدو اإلمكانيات األخالقية ادلوجودة ً
أتخذان إىل مبادئ أقل ما توصف بو أهنا "رلردة" يصعب حتقيقها يف ا طار اجلماعة ،وال يستقيم اقرارىا
وادلطالبة هبا إال متىتعارضت الذات مع اجلماعة أو "األان مع اآلخرين" ،وعليو لو أف رولز تناوؿ نظرة ىيجل
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ىذه لكانت ابلتأكيد قد أحدثت نتيجة سلتلفة بصورة جذرية يف طرحو ،ولكنا رأينا لو رؤية فلسفية
للعالقات الدولية رمبا تكوف أكثر توازًان.
 1نتائج البحث:
 - 8أف مسألة العالقات الدولية ليست ابجلديدة ،بل ىي قددية وتعود للفلسفة اليواننية اليت لفالسفتها
الفضل يف قصب السبق يف تناوذلا.
 - 9إف نظرية العقد االجتماعي قد تضمنت ضمن أفكارىا العالقات االجتماعية بصورة أساسية ،الفكرة
اليت ديكن القوؿ أبهنا كانت البذرة األوىل لفكرة العالقات الدولية.
 - :أف مسألة التدويل للعالقات ليست جديدة ،حيث نلمس آاثرىا يف الفكر الفلسفي اليوانين.
كل من سقراط وأفالطوف وأرسطو ومن لف لفيفهم يف النظر لإلنساف
;  -ديكن اعتبار رولز يقف يف صف ٌ
متوحشا ضارًًي.
كائنا
ً
ابعتباره معطًى من معطيات ادلدنية وا دلدينة ،حبيث إذا مت عزلو عنها صار ً
<  -العدالة عند رولز فضيلة أوىل للفرد وكذلك جملتمع ادلؤسسات وسائر العالقات االجتماعية والدولية.
=  -مل يتجاىل رولز األخالؽ والدين اللذاف دييزاف كل رلتمع على مستواه احمللي ،واستطاع أف ينجو شلا وقع
فيو س ابقوه شلن نظروا للمجتمع والسياسة.
دوليا من منطلق انطباقو على قانوف وشلارسات رلتمع الساسة ،الشيء الذي
مفهوما
سياسيا ُ
ً
>  -تناوؿ رولز ً
جيعل ادلؤسسية الدولية يف مواجهة حتدي أقل ما يوصف بو أنو قوي من حيث االفًتاض التجرييب ادلعقوؿ.
 بدا رولز كما لو أنو من "الكوزموبوليتانيُت" حينما اعتقد أف ادلبادئ األخالقية جيب أف تنطبق على العاملككل.
@  -يبدو تصور رولز للعالقات الدولية ومؤسساهتا كما لو أنو يريد للدوؿ أبف تتحوؿ دلدف ،وأف تنتهي
اجلهات السياسية الرمسية على النحو الذي يعرفها العامل بو اليوـ بعد أف تسلم دورىا جملموعة العالقات،
وكأننا بذلك إزاء عودة لفكرة نظاـ ادلدينة الدولة وجتديد ذلا.
املصادر واملراجع
أوًل :املصادر واملراجع العربية
ً
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