◄ التعايش السلمي في العراق ..الواقع و المستقبل

►

تقييم نقدي لمشروع السالم الدائم لـ"إيمانويل كانت"

ضمن اإلطار العام لفلسفته السياسية
أ .م .د .أنور محمد فرج محمود
كلية القانون والسياسة بجامعة السليمانية
المقدمة
قصة سعي اإلنسان نحو تحقيق السالم والوئام بين الدول قصة طويلة وقديمة.
إذ يذذر المر وذون ن ا لبشذ ية حاولذق إقامذة سذذالم دائذم بذين الذذدول منذذ ذ
التا يخ ..والواقع ن األمل ي إقامذة الالقذاق يذدي بذين الذدول يسذودالا السذالم
والطمأنينة والمحبة ،ويقضي اللى المنازالذاق والحذ و  ،رذان يذ اود اإلنسذان
منذ قدم العصو  ،وران الشوق إلى تحقيق الذا األمل الاما ً والا ما ً بين البش ،
()1
غي ن الفشل ي تحقيقه ران الاما ً يضاً.
بد ق محاوالق إحالل السالم ي التا يخ القديم منذذ الوذود اليونذان وال ومذان
والش ق القديم ،والمالحظ يوا نوا رانق تسذتود ذ س سذيط ي دولذة واحذدي
اللى سائ الدول ،مثل (السالم ال وماني  .)Pax Romanaي نفذ الوقذق
ومن ان آو  ،ط حق را و رى من قبل الفالسفة والمفر ين حول وحدي
ال ن البش ي وإي اد قوانين رونية ل ميع البش والحلم بإقامة دولة الالمية.
مذذا العصذذو الوسذذطى قذذد شذذودق إمب اطو يذذاق ذاق صذذب ة دينيذذة ،مثذذل
(البابويذذة المسذذيحية والوال ذذة اإلسذذالمية) .الذذذر اإلمب اطو يذذاق واسذذتنادا ً إلذذى
بالحدود ال ا ية ولم تتوق الند قوميذاق و الذ اق
الولفية الدينية لم تعت
ً
معينذذة ،بذذل توسذذعق وتمذذددق تناغمذذا مذذع الالميذذة رذذل مذذن التبشذذي المسذذيحي
والدالوي اإلسالمية من وذة ،ومذا رانذق تملروذا مذن قذوي ماديذة وبشذ ية تعينوذا
اللى الفتوحاق.
ومع الص النوضة األو وبية قدمق مشا يع للسالم بذين األمذم األو وبيذة و
بين مم العالم ،ومن مثلتوا مشذا يع (ال االذ الف نسذي إم يذو ر وسذيه ،ولذيم
( )1د .إمام البدالفتاح مام ،األوالق والسياسة د اسة ي لسفة الحرم( ،القاال ي ،الم ل
األاللى للثقا ة ،)2002 ،ص .411
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بذذين ،شذذا ل ينيذذه راسذذتل ،األ دي سذذان بييذ  ،ذذان ذذاو وسذذو وإيمانويذذل
()1
رانق).
و ثذ ق الذذذر األ رذذا والمشذا يع بأشذذرال موتلفذذة ذي الواقذذع العملذذي للعالقذذاق
الدولية ،ور انق لوذا تذأثي اق اللذى مسذتوى الذ ي العذام لل موذو ذي المنذاطق
الموتلفة من العالم من وة ،ومذن وذة اوذ ى ثذ ق يضذا ً اللذى بعذس القذادي
السياسيين وصناع الق ا ي دول موتلفة ،و سسق مذاال ونظ ياق ي حقذل
العالقاق الدولية يما بعد.
واللذى سذبيل المثذال يشذي و  .وينذدق Alexander Wendtو إلذى تذأثي
األ را السياسية للفالسفة اللى الحقل النظ ي لد اسذة العالقذاق الدوليذة ،حيذ
يحذذدد ثالثذذة سذذمات صذذبحق إسذذواماتوم بمثابذذة ثالثذذة تقاليذذد ساسذذية ذذي م ذذال
نظ يذذاق العالقذذاق الدوليذذة ،الذذم وتومذذا الذذوبزو ،وو ذذون لذذووو ووإيمانويذذل
رانذذذقو .إذ صذذذبحق والووبزيذذذةو مذذذزا للنظ يذذذاق التذذذي تعتمذذذد اللذذذى القذذذوي،
()2
وواللوريةو مزا للتنا  ،ووالرانتيةو مزا للتعاون.
مشكلة البحث
البح ذ الذذن السذذالم رذذان سذذعيا ً مسذذتم ا ً للنسذذان ذذي موتل ذ العصذذو  .ولذذم
يتوقذذ اإلنسذذان الذذن تقذذديم ام ات والمشذذا يع التذذي ت مذذي إلذذى االبتعذذاد الذذن
الص االاق والوالص من ويالق الح و  .ويحتل مش وع السالم الدائم المقدم
من قبل الفيلسو األلماني وإيمانويل رانقو ،مرانة مومة بين المشا يع المقدمة
من قبل الفالسفة والمفر ين و ال القانون ذي التذا يخ اإلنسذاني نظذ ا ً لرونذه
مش والا ً يتميز بالعقالنية واألوالقية من وة وبتقسذيموا إلذى م احذل وتبويبوذا
إ لى ش وط تمويدية و و ى نوائية إلحالل السالم الدائم بين األمم والدول.
من النا تتم رز مشرلة البح ي الوقو اللى
تقيذذيم نقذذدي للمش ذ وع ذذي سذذياق التطذذو اق التذذي تشذذودالا العالقذذاق الدوليذذة
ضياق ورانقو ي ضوت المست داق الدولية المعاصذ ي بعذد مذ و
واوتبا
رث من ق نين اللى ال س المش وع.

( )1للمزيد حول الذر المشا يع ،نظ د .البدال حمن بدوي ،إمانويل رنق لسفة القانون
والسياسة( ،الرويق ،ورالة المطبوالاق ،)1979 ،ص .221-208
)2( Alexander Wendt، Social Theory of International Politics
(Cambridge: Cambridge University Press، 1999)، P.247.
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أهداف البحث
يحاول البح بشرل الام تحقيق الذر األالدا التي الي
 .1ت سيم إطا الام لفلسفة ورانقو السياسية ،وتحديد الم سماتوا ووصائصوا
المميزي الن األ را والمشا يع األو ى.
.2إالادي ق اتي لش وط السالم الدائم التمويدية التي قدموا ورانقو مذع اإلشذا ي
إلى آ ات بعس الباحثين حول بنود المش وع.
 .3تقديم تقيذيم نقذدي للمشذ وع وذلذو مذن وذالل البحذ الذن العالقذة بذين بنذات
الديمق اطية وصنع السالم من وة ،والبح الذن العالقذة بذين الذدول الليب اليذة
وغي الليب الية من وة و ى.
فرضيات البحث
ينطلق البح من ضيتين ساسيتين ،الما
.1إن مشذ و ع السذذالم الذذدائم يذ تبط باإلطذذا العذذام لفلسذذفة ورانذذقو السياسذذية.
والذا اإل تباط انعر إي ابا ً اللى المش وع ألن الفلسفة السياسية لـورانقو التي
تتسم بالعقالنية واألوالقية والتد ية ي إحالل السذالم الذدائم تنسذ م مذع وح
العص والعالقاق الدولية المعاص ي.
.2إن استم ا الص االاق والح و بين الذدول بعذد مذ و رثذ مذن قذ نين
من تقديم مش وع السالم الدائم ،ال ي ع ي انذ ربيذ منذه إلذى إلذى ضذع
البنود التي وضعوا ورانقو و إلى الذدم واقعيتوذا وإنمذا ي ذع إلذى الذدم إلتذزام
الدول بتلو البنود واستم ا الا اللى البح الن مصالحوا القومية امنية بدالً من
العمل ال ماالي من ل السالم الدائم بين األمم.
هيكلية البحث
إسذتد ارا ً لمذذا يتضذذمنه العنذذوان مذذن بعذذاد ي ذ تناولوذذا ذذي البحذ واسذذت ابة
لمشرلة البح وتحقيقا ً ألالدا البحذ  ،و ذ التطذ ق إلذى بعذاد مومذة ،مثذل
اإلطا العام لفلسفة والرانقو وال س مش وع السالم الدائم والشذ وط الذوا دي
يه باإلضا ة إلى تقديم رية نقدية تقييمية للمش وع.
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المطلب األول:
اإلطار العام للفلسفة السياسية لـ"إيمانويل كانت"
إن وإيمانويل رانقو وو ي مي بينثامو يمثالن طليعذة نصذا المذذال الذدولي
الليب الي لح رذة التنذوي  .ورذان رالالمذا يعذا س الم يذة العالقذاق الدوليذة ،و
اللى ما وصفه ورانقو بوضوح وحالذة الوحشذية التذي ال توضذع ألي قذانونو،
ي وقق رانق يه السياسة المحلية اللى حا ة الصذ ديذد للحقذوق والمواطنذة
()1
والدستو ية .وقادالما النفو من الذر الحالة إلى وضع وطط وللسالم الدائمو.
على مدا ق نين منذ صذياغتوا األصذلية ،لذم تفقذد نظ يذة ورانذقو للسذالم ي
شئ من صذلتوا بذالواقع .وذلذو بسذب النوذوس األويذ للحذوا والنقذا حذول
موض ذوالاق ،رالعولمذذة ،و عاليذذة األمذذم المتوحذذدي ،والنظذذام الذذدولي بعذذد إنتوذذات
الح البا دي .ي الحقيقة إن نظ ية ورانقو للسالم ت ذ اإلنتبذار بثبذاق منذذ
انتوذذات الح ذ البذذا دي وماشذذودتوا العالقذذاق الدوليذذة مذذن تطذذو اق وتحذذوالق
()2
تا يوية ربي ي ومرث ي.
وي ذذع السذذب الذذذي يقذ و ات اسذذتم ا مشذ وع ورانذذقو إلذذى وصائصذذه،
()3
مثالً
.1إنه لم يل أ إلى العبا اق المثي ي للشفاق اللذى النذا مذن ويذالق الحذ ،
رما عل (ر وسيه وبين واأل دي سان بيي ) بل ران رالمه دائما ً القلياً.
.2إنه لم يتع ل ي تحقيق السالم العالمي ،بل ى ننا مام م حلتين األولى
الي تنظيم األمم ي اليئة دولية تتولى المحا ظة اللى السالم ،والذا م ميسذو
التحقيق ،وقد تحقذق عذالً ذي الصذبة األمذم واألمذم المتحذدي وال يذزال مسذتم ا ً.
والثانية الي السالم الذدائم ،والذو مثذل اللذى ،ي غايذة بعيذدي قذد ال تتحقذق بذداً،
اللى األمم ن ت علوذا دائمذا ً الذد ا ً نوائيذا ً لوذا إنذه مذل ولذي م ذ د
ولرن ي
س ا  ،ألن الح ليسق ض و ي حتمية ال مف منوا.
.3إ نوذذا تتسذذق مذذع مذذذال ورانذذقو رلذذه سذذوات ذذي نظ يذذة المع ذذة ،م ذذي
األوذذالق .وال يمرذذن وموذذا بذذدا ً بمعذذزل الذذن المبذذاد التذذي ق الذذا ونقذذد العقذذل
( )1تيموثي دن ،الليب الية ،ي ون بيلي وستي سمي (مح ان) ،الولمة السياسة
العالمية( ،االما اق الع بية المتحدي ،ت مة ونش م رز الوليج لألبحا  ،)2004 ،ص
.318
)2( Pauline Kleingeld، Kant’s theory of peace، in: Paul Guyer (Ed.) The
Cambridge Companion to Kant and Modern Philosophy، (Cambridge:
Cambridge University Press، 2006)، P. 477.

( )3د .البدال حمن بدوي ،إمانويل رنق لسفة القانون والسياسة ،م
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ميتا يزيقذا األوذالقو وو رذ ي التذا يخ

النظ يو وونقد العقل العمليو ووتأسذي
العالمي من و وة نظ رونيةو.
ويعطي ورانقو السياسة مرانة محو ية و الية ي لسذفته ذي آن معذاً .فذي
رتبه ال ئيسية الثالثة والي ونقد العقل الوالص1781 ،و ،وونقد العقذل العملذي،
1788و ،وونقد ملرة الحرم1790 ،و ،ناد ا ً مذا يتحذد الذن السياسذة ،والنذدما
يشي إليوا يتحد النوا تلميحذاً .مذا النذدما يعذ س تعاليمذه السياسذية بصذو ي
واضحة ،إنه يفعذل ذلذو الذن ط يذق وسذيط ،إمذا مذن وذالل نظ يذة القذانون و
()1
لسفة التا يخ.
الذا التناول للسياسة ي إطا لسفة ورانقو يعطذي تصذو ا ً سذطحيا ً مفذادر ن
ورانقو لم يرن يلسو ا ً سياسيا ً وموتما ً بالمسائل السياسية .ولرن الذا التصو ال
يصمد مام البح الند تناول رتابذاق ورانذقو وبشذرل وذاص ومشذ وع السذالم
الدائمو ووميتا يزيقا األوالقو وغي الما.
إن تفريذ ورانذذقو حذذول السياسذذة يأوذذذ معنذذار مذذن وذذالل م موالذذة مذذن المثذذل
الت اوزيذذة .بالنسذذبة لذذـورانقو ال و ذذود للعلذذم المطلذذق .ذالعلم لذذي إالو م ذذاالً
()2
للمع ة ،والعمل الو م ال األوالق.
تنقسذذم الحيذذاي الفر يذذة لذذـورانقو إلذذى م ذ حلتين ،المذذا والم حلذذة قبذذل النقديذذةو
ووالم حلذذة النقديذذةو الم تبطذذة بمرلفذذه ونقذذد العقذذل الوذذالصو الذذذي المذذل يذذه
ورانقو اللى د اسة العقل البش ي الم د ي غي الم تبط بالح والت بذة،
ويمرن تلويص الناوين لسفة ورانقو بإي از ي
أوالً :المثالية:
تفت ذ س المثاليذذة و ذذود معيذذا والقذذي يتعذذين اللذذى الذذدول اتباالذذه .وينبثذذق
المعيذذذا مذذذن الفضذذذيلة الفط يذذذة للنسذذذان ،و ن شوصذذذية الدولذذذة الذذذي انعرذذذا
للمواطنين يوا .ما الص اع بين الشعو يعود إلى انعدام التفاالم وال وذل بمذا
()3
تنطوي الليه األوالقياق الدولية.
( )1ليو شت او  ،وزي ر وبسي (تح ي ) ،تأ يخ الفلسفة السياسية من ون لوو إلى
اليد  ،ج ،2/ق محمود سيد حمد ،م ا عة إمام البدالفتاح إمام( ،القاال ي ،الم ل
األاللى للثقا ة ،)2005 ،ص .167
( )2ان توشا وآو ون ،تأ يخ الفر السياسي ،ق د .اللي مقلد( ،بي وق ،الدا
 ،)1987ص .380
( )3الاد الل مصطفى ،األمن ومستقبل السياسة الدولية( ،السليمانية ،راديمية التوالية
وتأاليل الرواد التابعة للتحاد الوطني الرو دستاني ،)2010،ص .177
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يُعتب ورانقو يلسو ا ً مثاليا ً ألنه يرمن بأسبقية المع ة العقلية (الذاتية،
والقبلية ،والتحليلية) اللى المع ة المادية (الموضوالية ،والبعدية،
()1
والت ريبية).
ويعد من المنظ ين للمثالية ي العالقاق الدولية ألنذه قذام بإالطذات تصذو لمذا
ي ذ ن ترذذون الليذذه الذذذر العالقذذاق ذذي المسذذتقبل .وبوذذذا يبقذذى ورانذذقو اللذذى
()2
الالمية ورونية الص التنوي الف نسي ،وتشرل رتاباته م شدا للمثالية.
يعب مش واله للسالم الن المثالية ي العالقاق الدولية ،ألنه يستعين بفرذ تين
()3
ساسيتين الما
.1االقتناع بأن التطو سيص حتما ً ي األ ضل.
.2التأريذ د ن ال لبذذة سذذترون ذذي نوايذذة المطذذا لقذذوى الويذ والقذذيم اإلنسذذانية
اللى قوى الش .
ثانياً :األخالقية:
يميز "رانقو بين العلم والو م ال المع ة وبين العمل والو م ذال األوذالق،
المع ة ي الم ال النظ ي تنذتج مذن توا ذق العقذل مذع و
الطبيعذة ،ذي حذين ن
األوالق تتأ ورد ي الم ال العملي ي انشقاق ذوال ي يقذوم بذين الوا ذ وبذين
ميع العناص الطبيعيوة المسذتمدوي مذن الحساسذيوة والت بذة اإلنسذانيتين .واالذتم
ورانذذقو بالمسذذألة األوالقيذذة و بذذط بذذين السياسذذة واألوذذالق والذذا س مذذذال
وميرا لليو ،ورت الن األوالق ثالثة رت  ،الي وتأسي ميتا يزيقا األوذالقو
وونقد العقل العمليو ووميتا يزيقا األوالقو وران ي ى نفسه ويذ ار الرثيذ بأنذه
()4
ونيوتنو األوالق.
لمذال سبقية األوذالق اللذى السياسذة ،مضذامين سياسذية متعذددي .المضذمون
األول واألرث وضوحاً ،نه يذدالم ،بصذو ي قويذة ،اإليمذان بالمسذاواي البشذ ية،
والحذذط مذذن قذذد المصذذاد الطبيعيذذة واال تمااليذذة المتنوالذذة للتفذذاوق ،وتذذداليم
القول بأن تمييز اإلنسان ال يعتمد إالو اللى واصيته بوصفه مو ودا ً والقياً .بيد
ن رل إنسذان يسذتطيع ن يمتلذو إ ادي ويذ ي ،والذي الشذئ الوحيذد الضذ و ي،
( )1الند ال باط ،رانط يلسو

التنوي والسالم العالمي ،موقع وصوق الع وبةو اللى شبرة

االنت نقhttp://www.arabvoice.com/modules.php ،

( )2د .يمون حداد ،العالقاق الدولية( ،بي وق ،دا الحقيقة ،)2000 ،ص .65-64
( )3و ج حبيقة ،آيديولو يا الح و لسفة السالم ،موقع والمعاب و اللى شبرة االنت نق،
http://www.maaber.50megs.com/issue_February 04/perenial_ethics1.htm

( )4الند ال باط ،رانط يلسو

التنوي والسالم العالمي ،م
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والشئ الوحيد الوي ي ذاته .وينتج من ذلذو ،ن يحتذ م ال ميذع المسذاواي بذين
()1
النا بالمعنى الحاسم ،وقيمتوم المطلقة.
و ي ى ورانقو ن مفووم والحقو مستمد من مفووم والح يةو رما ينطبق اللى
العالقاق الوا ية بين األشواص .والحق الو وتقييد ح ية الرل و قا ً للظذ و
حتذذى تتوا ذذق مذذع ح يذذة رذذل شذذوص ...والحذذق العذذام الذذو م مذذوع القذذوانين
()2
الوا ية التي ت عل من االنس ام العالمي شيئا ً ممرناًو.
و يذال ورانقو إلى بعد من ذلو الندما يفت س ن اإللتزام األوالقذي سذيقود
ال موو ياق إلى إحت ام بعضوا البعس ،إذ إن ال موو يذة العادلذة التذي تعتمذد
اللى الو اق العام ،تنظذ إلذى ال موو يذاق األوذ ى المنتوبذة اللذى نوذا الادلذة
()3
وتستحق االحت ام والمعاملة الحسنة.
و ذي التحليذذل النوذائي ،قذذد يرذذون لذـورانقو الحذذق ذذي االتنذاق االالتقذذاد بالتقذذدم
المسذذتني الذذذي يعتمذذد اللذذى اال تفذذاع العقالنذذي واألوالقذذي للثقا ذذاق الم تمعيذذة.
ومن الذا المنطلق ،إن احتماالق القضات اللى نظام الح تعتمذد ذي ذزت ال
بأ به اللى الذا التقدم الثقا ي .والعملية الحوا ية التذي بذد ق بمشذا رة التعلذيم
()4
والتثقي توحي بإمرانية إنتاج نتائج تحويلية من الذا القبيل.
ثالثاً :العقالنية:
يع ذد ورانذذقو مذذن ب ذ ز السذذفة القذذانون الطبيعذذي وال ذد القذذانون الطبيعذذي الذذو
األوذذالق الطبيعيذذة العالميذذة .وم ذذع لسذذفته القانونيذذة ن للنسذذان قيمذذة ذاتيذذة
مطلقة ،ألنه غاية ي ذاته ،ولي وسيلة لذتحرم يذة إ ادي مثذل إ ادي الدولذة ،و
إ ادي المش ع ،والو الذي يضع قانونه بنفسه ي بعقله .وبما ن الذا العقل واحد
لدى رل النا  ،ي نه مشت و بين اد النوع اإلنساني ،إنه يستولص قواالد
()5
الالمية ثابتة لتنظيم سلوو اإلنسان ي الم تمع.
( )1ليو شت او  ،وزي
.176

ر وبسي (تح ي ) ،تأ يخ الفلسفة السياسية ،م

ع سابق ،ص

)2( Pauline Kleingeld، Kant’s theory of peace، Op. Cit.، P. 480.

() 3

الاد الل مصطفى ،األمن ومستقبل السياسة الدولية ،م

ع سابق ،ص .202

)4( Benjamin Solomon، Kant’s Perpetual Peace: A New Look at this
Centuries-Old Quest، The Online Journal of Peace and Conflict Resolution،
(Summer، 2003)، P. 123. www.trinstitute.org/ojpcr/5_1solomon.htm

( )5د .البدال حمن حيم البدهللا ،محاض اق ي لسفة القانون ( بيل ،مطبعة امعة
صالح الدين ،)2000 ،ص .56
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ورانقو اللذى التحذدي الذذي انوذ ط وت ذذ ذي سذ الملذه الفلسذفي.
تع
و الذ الذذن االتقذذادر ن الحيذذاي اال تمااليذذة ذذي ظذذل سذذيادي القذذانون الذذو شذ ط
ساسذذذي الزدالذذذا القذذذد اق العقالنيذذذة واألوالقيذذذة وتحقيذذذق قصذذذى قذذذد مذذذن
االستقاللية الف دية والح ية ...ما مل ورانقو لتحقيق مستقبل من السالم الدائم
يتوق ذ اللذذى ضذذيته التذذي ت ذ ى ن البش ذ والبذذوا إمرانيذذة التفري ذ والتنميذذة
األوالقيذذذة ،وبنذذذات الليذذذه ،ذذذإن التقذذذدم ممرذذذن مذذذن رذذذال ذذذانبي العقذذذل النظذذذ ي
()1
والعملي.
يقذذول ورانذذقو والعقذذل ذذي الليذذات ال شذذه ،الذذو المصذذد األاللذذى لرذذل تش ذ يع
والقي ،ويستنر إطالقا ن تتوذذ الحذ سذبيالً إلذى الحذق ،وي عذل مذن حالذة
()2
السالم وا با ً مباش اًو.
والذا يدل اللى ن ورانقو يعتقد نه يمرن للعقل ن يحقق الح ية والعدالة ي
العالقاق الدولية .وران ي ى ن الشئ الحتمي لتحقيق السالم الذدائم يحتذاج إلذى
تحويل الوالي الف دي إلى الدستو ية ال موو ية وإلى القد يذد الي بذين الذدول
إلل ات الح  .ويمرن تشبيه الذر الفيد الية بمعاالدي سالم دائم ،بدالً مذن طذ
()3
االل ودولة الظمىو و حرومة الالمية.
و يعذذد إص ذ ا ورانذذقو اللذذى األوذذالق والح يذذة ،وذذالل العالقذذة بذذين اإلنسذذان
والح  ،ر ي وال ية .لذلو يذال و ون اولزو بعدر إلذى السذماح بالودمذة
العسر ية وللد اع الن الح ية قطو .والذر الح ية توت ق حذدود م تمذع وذاص
()4
لتشمل ح ية مواطني الم تمعاق األو ى يضاً.
إن الليب الية تعتمد اللى حل الوال اق سلميا ً الن ط يذق الح ذة واالقنذاع ،ي
نوذذا ال تذذدالي الذذدم نشذذوت الوال ذذاق بذذين الذذدول الليب اليذذة ،ولرنوذذا تذذدالي ن
الوال اق وتعا س المصالح تعالج قبل ن تصبح منازالاق ،والمعايي والقيود
المرسسية ال تسمح بتصعيد المنازالاق إلى حد توديد بعس باستودام القوي ضد
البعس امو .
)1( Benjamin Solomon، Kant’s Perpetual Peace، Op. Cit.، P.108.

( )2إيمانوئيل رانق ،مش وع للسالم الدائم( ،ب داد ،دا المدى للثقا ة والنش بالتعاون مع
الم ل األاللى للثقا ة بمص  ،)2007 ،ص .32-31
( )3تيموثي دن ،الليب الية ،م ع سابق ،ص .319
( )4د .السيد اللى المحمودي ،لسفة رانق السياسية الفر السياسي ي حقلي الفلسفة
النظ ية و لسفة األوالق ،ق /البدال حمن العلوي( ،بي وق ،دا الوادي ،)2007 ،ص
.440
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رابعاً :السالمية (السالم العالمي أو األممي):
لقد دالا ورانقو ي مش واله السياسي إلى تشريل اليئة دولية واتحاد يد الي
للعمل اللى ت سيخ سالم إنساني دائذم بذين األمذم والشذعو بذاوتال انتماتاتوذا
موذو ي،
وال وقوا وإزالة ال يذو وتأسذي السذلطة ذي الذدول اللذى سذا
ن يقوم النظام السياسي اللى القانون والدستو المدني
وي ى ورانقو نه ي
واحت ام لسفة حقوق اإلنسان والمواطن والح ية ،ورانذق رذ ي إنشذات الصذبة
األمم بعد الح العالمية األولى صدى لدالوي ورانقو التي دالا لوا قبل قياموذا
()1
بق نين تق يباً.
ويذذدالو ورانذذقو الشذذعو والذذدول إلذذى اسذذتيعا مفوذذومي الحقذذوق والوا ذ
األوالقي .العقل بصفته الظم قوي والقية مقننة ،ن ار يدين الح مطلقا ً مذن
و ي من ان آو  .ونحن بحا ذة إلذى
ان  ،وي سي دالائم السالم روا
اتفذذاق الذذام بذذين الشذذعو مذذن ذذل تحقيذذق السذذالم ،والذذو اتفذذاق يذذدالور ورانذذقو
()2
بـواالتحاد السلميو.
و بنات اللى ما قدمه ورانقو من ن وال موو يذاق ال تحذا نفسذواو ،يالحذظ
ن العالقاق بين الدول الديمق اطية تردي إلى إي اد ظاال ي مذا يسذمى ومنذاطق
السذالم Zones of Peaceو ،وبد ذة اسذتم ا الذذر الظذاال ي ذإن توسذيع
الديمق اطيذة يعنذذي توسذيع انتشذا السذلم ذذي العذالم ،ي توسذذيع منذاطق السذذالم.
وثمة من يعتقد ن العالم دوذل الصذ وال يوديمق اطيذة Geodemocraticو،
إذ يصبح إ سذات الديمق اطيذة ذي موتلذ منذاطق العذالم الانذا ً ساسذيا ً بتحقيذق
()3
السالم العالمي.
ً
إن مش وع ورانقو رإطا يصون السلم العالمي ات متسقا مع يذه ذي ن
و رب ذ ش ذ يصذذي الشذذعو المتمدنذذة ناشذذئ الذذن الح ذ  ،ال بمعنذذى الح ذ
الحاضذ ي و الماضذذية ،بذذل بمعنذذى دوام االسذذتعداد للحذ القادمذذةو .ذذالم تمع
()4
الدولي ينطوي اللى ص اع مستم بين العدل والنزوع إلى الظلم.
خامساً :التدرجية:
( )1الند ال باط ،رانط يلسو التنوي والسالم العالمي ،م ع سابق.
( )2د .السيد اللى المحمودي ،لسفة رانق السياسية ،م ع سابق  ،ص .445
( )3د .محمد سعدي ،مستقبل العالقاق الدولية من ص اع الحضا اق إلى نسنة الحضا ي
وثقا ة السالم( ،بي وق ،م رز د اساق الوحدي الع بية ،)2006 ،ص .58
( )4د .اسم محمد زر يا ،مفووم العالمية ي التنظيم الدولي المعاص د اسة تأصيلية
تحليلية ناقدي ي لسفة القانون الدولي( ،بي وق ،منشو اق الحلبي ،)2006 ،ص .131
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رذذذان ورانذذذقو متفذذذائالً بالطبيعذذذة البشذذذ ية واالتقذذذد اننذذذا سذذذائ ون الذذذى االمذذذام
باستم ا وسو نتوصل يوما الى الالم مسالم قائم اللى الحق والعدل والقانون
الذذدولي ،و رذذان يعتقذذد ن السذذالم األبذذدي بذذين األمذذم م ذ ممرذذن إذا انتش ذ نذذو
()1
المع ة ي وساط البش ية رلوا ولي ي و وبا وحدالا.
وبما ن اإلنسان وصل إلذى الت لذ اللذى ميذول نفسذه الشذ ي ي ،واسذتطاع ن
يوضذذعوا للقذذذانون ،رذذذذلو األمذذذم تسذذذتطيع بشذذئ مذذذن الحرمذذذة ن تذذذتولص مذذذن
الح و  ،التي ال يتولد النوا غي العداوي والب ضات ،وحلول النرباق ،الطبيعة
إذن سذذتد ع النذذا إلذذى السذذعي ذذي تأسذذي ( )Volkerbundو الصذذبة مذذم
دولية ،تتحد يوا قواق األمم تحق ظذل إ ادي مشذت رة ،وات ذار واحذد ،وتصذد
()2
ي ظل القانون العام مات ار صالحا ً من األحرام والق ا اق.
و السذذبيل الذذذي يقت حذذه ورانذذقو مذذن ذذل التحذذول مذذن حالذذة الحذ وتحقيذذق
الشذذذ وط الثالثذذذة الالزمذذذة لتحقيذذذق السذذذالم الذذذدائم ،والذذذو النظذذذام ال موذذذو ي،
والفيد الية العالمية ،والم تمع الروسموبوليتي ،والو التح و تذد ي ياً ،وطذوي
وطوي ،وبشرل الاد  ،ألن التوسل بالح رذاق التسذ الية ،والوطذواق الثو يذة،
وتصذذذاالد وتيذذذ ي الت ييذذذ اق بشذذذرل حذذذاد ،ال تذذذردي سذذذوى إلذذذى االضذذذط ا ،
والفوضذذى ،واال تبذذاو .لذذذلو ي ذ ن تنسذ م سذ الة المليذذة السذذالم الذذدائم مذذع
مدى استقبال الثقا ة ،والقانونية ،والعقالنية من قبل األ اد والحرومة ،وإالو لن
()3
يتحقق الود المنشود.
وو قا ً له لي الناو حل واحد للمشارل الدولية .وتتميز رتابذاق ورانذقو حذول
الذذذا الموضذذوع بمذذنوج مبذذدئي واسترشذذا ي وإنذذه يذذد و تمامذذا ن ميذذع الحلذذول
()4
تحتوي اللى مقايضاق وترالي و.
وانطالقا ً من الذر األ ضية الفلسفية العميقة وال رية اإلنسانية المتفائلة ،يتناول
مشرلة إصالح وضى النظام الدولي مذع الحا ذة إلذى إحذالل السذالم .وو قذا ً لذه
الح الو مصد الفساد األوالقي والش  ،وبعدئذ ي ذ العثذو اللذى ط يقذة
( )1الاشم صالح ،إيمانويل رانط والفلسفة السياسية الحديثة،
 ،2004العدد،)9215( /

يدي الش ق األوسط ،لندن 20 ،ب اي

www.aawsat.com/leader.asp?section=3&article=218785&issueno=9215

غذذذالي ،د.محمذذذود اليسذذذى المذذذدول ذذذي اللذذذم السياسذذذة (القذذذاال ي ،األن لذذذو
( )2د .بطذذذ
المص ية ،)1986،ص .30-29
( )3د .السيد اللى المحمودي ،لسفة رانق السياسية ،م ع سابق ،ص .466-465
)4( Andrew Hurrell، Kant and the Kantian paradigm in international relations"،
Review of international studies،Vol.16 (3)، (UK: Cambridge University Press،
1990)، P. 204.
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تمرن الدول من التعاي معا ً بانس ام .تقع مسرولية السعي إلى إل ذات الحذ
اللى راالل األ اد والدول ميعا ً من والل االنو اط ي الد تد ي بات ذار
()1
السالم الدائم.
الرذا ي ى ورانقو ن مصي اإلنسانية يت ه بات ار تروين دولة الالميذة ،ومذع
ن سي ر ي الذا الط يق ران بطيئا ً االت ضذته ملذة القبذاق وصذعوباق .ولقذد
حان الوقق للدول ن تفعل ما عله األ اد من قبل للو وج من حالتوا الطبيعية
()2
الوحشية بتعاقد بعضوا مع بعس لحفظ السالم.
التأريد اللى ن وم اإلطا العام لفلسذفة ورانذقو
و ي نواية الذا المطل ي
السياسذذية موذذم ذذدا ً لفوذذم مشذ واله للسذذالم الذذدائم .ذذال يمرذذن ن يقذ المشذ وع
رش ذ وط تُف ذ س اللذذى الذذدول ،إذا لذذم يذذتم االقتنذذاع باأل ضذذية الفلسذذفية الصذذلبة
للمش وع ،وال ي ت ع إلذى االالتمذاد اللذى القالنيذة متو ذة بذاألوالق ،وت ذ ي
التقدم نحو المثالية من والل التد ية و عل السالم الد ا ً دائميا ً لل ميع.

المطلب الثاني:
الشروط التمهيدية (السلبية) للسالم
يعتقد ورانقو ن اللى الدولة ن تدالو الاياالا من الفالسفة بصمق إلى تقديم
المشذذو ي ،وذلذذو بذذأن تطلذذق لوذذم ح يذذة التحذذد بص ذ احة الذذن األحرذذام العامذذة
المتعلقة بشن الح واحالل السالم ،والذا ماقد يفعله الفالسفة من تلقات نفسوم
قبل دالوي الدولة ،مالم يحظ الليوم التص يح بآ ائوم ،وال نعني بوذا ن الدولة
ن تفضل مباد الفيلسو اللى األقوال المأثو ي للحقوقي و ل القانون
ي
()3
(الذي يمثل سلطة الدولة) ،وإنما الليوا ن تستمع إلى آ ات الفيلسو .
إنطالقا ً من الذا االالتقاد يقوم بتقديم موطط مش واله للسالم الدائم ،ويتضمن
ومش وع السالم الدائمو موططا ً لسفياً ،والي من رث محاوالق ورانقو إثا ي
للال ا ي سذبيل إي ذاد حذل لمشذرلة السذالم الذدولي .وي مذي المشذ وع إلذى

( )1ما تن غ يفيت وتي ي وراالالان ،المفااليم األساسية ي العالقاق الدولية( ،اإلما اق،
ت مة ونش م رز الوليج لألبحا  ،)2008 ،ص .248
( )2د .البدال حمن حيم البدهللا ،محاض اق ي لسفة القانون ،م ع سابق ،ص .57
( )3و ي شولتز ،المانوئيل رانط ،ق /د .سعد زوق (بي وق ،المرسسة الع بية
للد اساق والنش  ،سلسلة الالم الفر العالمي ،)1975 ،ص .176
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تحديد ش وط سالم دائم من والل ال ضه ري يمرذن للذدول ن تصذبح ذزتا ً
()1
من م تمع روسموبوليتي شامل من دون إقامة حرومة الالمية واحدي.
ويررد نه متفائل دا ً بمش واله وبمستقبل العالقاق بذين الذدول ،بقولذه وإنذي
ررد دون ن ارون نبياً ،ما ستطيع ن تنبأ به للنسانية ،و قا ً إل الاصاق الذذا
العص ومنظ يه ن الذر ال اية ستتحقق وسترون استوالالً لتقذدم مسذتم ب يذ
نرسة شاملةو )2(.والناو سببان يشي ان إلى دوا ع ثقته بن اح وطته .أولهما ن
الذدول ستُسذتنز ويذ ا ً والقيذاً ،واقتصذادياً ،وديم ا يذا ً نتي ذة شذن بعضذوا
الح و اللى البعس اموذ  .وبعذد محذاوالق الذدي ناقصذة ت مذي إلذى إحذالل
السالم ،ستمثل الدول وي ا ً ائتال ا ً دائما ً ونا حاً .ما الثااني ي قذى إلذى انتشذا
والحق األوالقيو انتشا ا ً رامالً .حتى الط اي يأتون اللى ذر القانون من وقق
()3
إلى آو وال يولو رث الملوو واألم ات وصولية من المباد ولوا ً تاماً.
يبد ورانقو مش واله بالمواد التمويدية للسالم ،والي البا ي الن المحظو اق
التي ت مذي إلذى ت ييذ مواقذ الذدول بعضذوا مذن بعذس .الذذر الشذ وط ليسذق
بمستوى واحد البنود قم ( )6 ،5 ،1صع ال ميع ،وذاق االتبا مذن دون
ن تأوذذذ الظذذ و المتباينذذة بنظذذ االالتبذذا  ،وال بذذد مذذن إيقذذا االالتذذداتاق
المح مة و اً .والمذواد ( )4 ،3 ،2اللذى الذ غم مذن نوذا غيذ قابلذة للسذتثنات
طبقا ً لقانون العدالة ،لرنوا من الممرن ن تنفذ بشرل تد ي ي اللى ضوت بعذس
()4
االالتبا اق والش وط.
أوالً :رفض المعاهدات الدولية السرية:
وإن معاالدي من معاالداق السالم ال تعد معاالذدي إذا انطذوق نيذة الاقذديوا اللذى
م من شأنه إثا ي الح مذن ديذدو .ذلذو ن مثذل الذذر المعاالذدي ال تعذدو ن
ترذون الدنذذة ،و وقفذا ً للتسذذلح  ،و سذذالما ً يقطذذع دابذ رذذل الذذدوان .وسذذالم روذذذا
يوص بأنه حشو دائم ول ذو م يذ إن معاالذدي السذالم ي ذ ن تقضذي اللذى
()5
ي المستقبل.
ميع سبا الح
و الذذذر المذذادي تذ س السذذالم المذذبطن ،السذذالم الذذذي يوطذذط ذذي باطنذذه لحذ
و ى ،ويمرن التعبي النذه بذـوالسالم المسذلحو .وال يمرذن قبذول الذذر المذادي و
( )1ما تن غ يفيت وتي ي وراالالان ،م ع سابق ،ص .249-248
( )2د .البدال حمن بدوي ،إمانويل رنق لسفة القانون والسياسة ،م ع سابق ،ص .203
( )3ما تن غ يفيت وتي ي وراالالان ،م ع سابق ،ص .249
( )4د .السيد اللى المحمودي ،لسفة رانق السياسية ،م ع سابق ،ص .435
( )5إيمانوئيل رانق ،مش وع للسالم الدائم ،م ع سابق ،ص .19
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تنفيذالا وطوي بوطذوي .ويمرذن ن ن ذد ذي المذق المذادي األولذى ذس الترذتم،
وض و ي استودام مبد والشفا يةو ،الذي يحتل المية ربي ي ي دبياق الص نا
()1
ال االنة ،ويعد مف دي مع و ة ي الحوا اق الدولية.
يبذذد ورانذذقو شذ وط السذذالم الذذدائم بمعال ذذة نقطذذة مومذذة والذذي نيذذة األطذ ا
وال ذ س مذذن توقيذذع المعاالذذداق ،بمعنذذى آو ذ ي يذذد ن يف ذ ق بذذين مذذن يذذرمن
بالسذذالم الذذدائم وينذذوي ن يوطذذو نحذذور ،وبذذين مذذن اليذذرمن بذذه وي يذذد ن يأوذذذ
صة و الدنة ليعذود مذ ي وذ ى إلذى الحذ بقذوي ربذ  .وتظوذ النذا ب ذالت
األس ذ األوالقيذذة لفلسذذفة ورانذذقو و ولويذذة األوذذالق اللذذى المصذذالح السياسذذية
امنية.

ثانياً :صيانة حق الشعب كجماعة إنسانية:
وإن ي ذة دولذذة مسذذتقلة (ص ذ ي ي رانذذق و ربيذذ ي) ال ي ذذوز ن تملروذذا دولذذة
و ى ،بط يق الميذ ا و التبذادل و الشذ ات و الوبذةو .ليسذق الدولذة متاالذا ً
(ر قعة األ س التي اتوذتوا لوا وطناً) ،وإنما الي ماالة إنسانية ال يحل ألحد
()2
ي شرونوا.
ن يف س سلطانه الليوا و ن يتص
ي الذر المادي ن د -ضذمنيا ً -مبذد حذق الشذعو ذي تق يذ مصذي الا بنفسذوا،
و ذذي إنرذذا ي تعذذديل ذذي الذذدول رليذا ً و زئيذاً .يذذتم التفذذاالم الليوذذا بذذين الذذدول
()3
العظمى ،و حتى إي اد ومناطق نفوذ واصةو تتقاسموا تلو الدول العظمى.
ويق ورانقو ي الذر المادي اللى مسألة مومة دا ً والي ض و ي التعامل مع
الدول المستقلة باالتبا الا ممثلة إل ادي شعبوا ال م د متاع تباع وتشت ى .بذل
يذال إلى ن األالم الو الشع و ال ماالة اإلنسانية المرونة للدولذة وحقوذا ذي
تق ي مصي الا والدم واز س ية وصاية الليوا.
وتت لى النذا ولويذة األوذالق اللذى السياسذة بشذرل واضذح ،لذي الوذد مذن
السياسة دائمذا ً الذو الحصذول اللذى المصذالح القوميذة للذدول بذأي ثمذن رذان ،بذل
م االاي ح ياق امو ين وحقوقوم.
ت
( )1د .السيد اللى المحمودي ،لسفة رانق السياسية ،م ع سابق ،ص .435
( )2إيمانوئيل رانق ،مش وع للسالم الدائم ،م ع سابق ،ص .20 -19
( )3د .البدال حمن بدوي ،إمانويل رنق لسفة القانون والسياسة ،م ع سابق ،ص .224
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ثالثاً :إلغاء الجيوش الدائمة:
ن تل ى ال يذو الدائمذة إل ذات تامذا ً اللذى مذ الزمذانو .ذلذو ألن الذذر
وي
ال يو التي تبدو اللى الدوام متأالبة للقتال تودد الدول األو ى بالح توديدا ً
دائما ً وتحفزالا إلى التسابق ي زيادي قواتوا المسلحة زيذادي ال تقذ النذد حذد...
ض إلى الذذا ن إسذتئ ا ال نذود لرذي يقذاتلوا و يقتلذوا معنذار يمذا يبذدو ننذا
نعاملوم معاملة امالق المحضة و األدواق ي يذد غيذ الم (الدولذة) والذو مذ
()1
ال يتفق مع الحقوق اإلنسانية ي شواصنا.
الذذذر المذذادي تررذذد اللذذى ض ذ و ي ت ذذاوز الحالذذة الطبيعيذذة والوذذو مذذن حالذذة
الح االحتمالية التي تنتج الن االستعداداق المستم ي من قبل الدول لموا وة
بعضذذذوا الذذذبعس .الذذذذا إضذذذا ة إلذذذى ضذذذ و ي التعامذذذل مذذذع ال نذذذود باالتبذذذا الم
شواص ذا ً ذوي حقذذوق إنسذذانية وم االذذاي إ ادتوذذم الح ذ ي والذذدم التعامذذل معوذذم
رآالق ال وح لوا بل رشوص له إ ادي إنسانية ح ي.

رابعاً :منع القروض الدولية المستخدمة في المنازعات:
وي ذ الو تعقذذد ق ذ وس وطنيذذة مذذن ذذل المنازالذذاق الوا يذذة للدولذذةو....
باالتبا ر ذ يعة لتدول بعس الدول ي شرون بعضذوا اموذ  ،وتعذد قذوي ماليذة
()2
وطي ي ورنزا ً مدو ا ً إلشعال الح .
ذذي الذذذر المذذادي يف ذ ق ورانذذقو بذذين الق ذ وس التذذي تروذذذ مذذن ذذل التنميذذة
االقتصادية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين روظيفذة ووا ذ مذن وا بذاق
الدولة وبحثوا الن األسالي القانونيذة لتذو ي ال االيذة لشذعبوا .وبذين الحصذول
اللى الق وس الوا ية التذي ت مذي إلذى ترذدي التسذلح مذن وذة و إسذتودام
الذر الق وس رمصذاد ماليذة وقذوي إضذا ية للدولذة ل ذ س التذدول ذي شذرون
الدول األو ى و س إ ادتوم اللى الشعو األو ى.
خامساً :عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول:

( )1إيمانوئيل رانق ،مش وع للسالم الدائم ،م
( )2المصد نفسه ،ص .21
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وال ي ذذوز ألي ذة دولذذة ن تتذذدول بذذالقوي ذذي نظذذام دولذذة وذ ى و ذذي ط يقذذة
الحرم يواو .واألم بوال ذلو إذا ما حذدثق ذي دولذة منازالذاق داوليذة دق
إلذذى إنقسذذاموا شذذط ين رذذل منومذذا يمثذذل لذاتذذه دولذذة واصذذة تذذدالي حقيتوذذا ذذي
السيادي اللى الرل إن بذل المعونة إلحداالما من دولة نبية ال يعد تذدوالً مذن
()1
الذر الدولة ي نظام األو ى (نظ ا ً لوقوع الشقاق والفوضى النالو).
الذر المادي تررذد اللذى الذدم تذدول البلذدان ذي الشذرون الداوليذة لبلذدان وذ ى
واللذذى سذذا القذذوي ،والذذي ذاق الميذذة ربي ذ ي ذذي العالقذذاق الدوليذذة .ي ذ س
ورانقو التدول ي دستو البلدان ،و ي حروماتوا .لذلو ال ي وز تدول ي بلد
وسعيه إلى س نفوذر اللى بلد آو من ل إصذالح دسذتو ر ،رمذا ال ي ذوز
التذدول ذي شذرون المرسسذة السياسذية ألي بلذذد .ولذن يتحقذق السذالم الذدائم مذذن
()2
سميا ً باستقالل البلدان واحت ام حدودالا وسيادتوا.
دون االالت ا
وقد صبح مبد الدم التدول ي الشرون الداولية للذدول األوذ ى مذن المبذاد
بوا ي القانون الدولي والو مبد من مباد األمم المتحدي .ولرن الناو
المعت
تطو اق ربي ي ي الذا الموضوع السيما يما يتعلق بالتف قة بذين الحفذاظ اللذى
سذذيادي الدولذذة ومبذذد الذذدم التذذدول مذذن وذذة ومسذذألة التذذدول ألال ذ اس انسذذانية
من وا باق الم تمع الدولي النقاذ شذع و ذزت مذن شذع ذي حالذة
روا
تع ضوا لعن مف ط من قبل حرومة مستبدي.
سادساً :اإلمتناع عن األعمال العدائية في الحروب:
وال يحق ألية دولة ي ح مع و ى ن تستبيح لنفسوا مع تلو الدولة القيام
بأالمال الدائية راألغتيال ،والتسميم ،وو ق شذ وط التسذليم ،والتحذ يس اللذى
()3
ويانة من شأنوا ،الند الودي السلم ،قدان الثقة بين الدولتينو.
بدون منازع وذ وي العقالنية
من المعلوم ن ورانقو الذي يعتب استاذ ال
والتنوي  ،ران قد بط بين السياسة واالوالق بشذرل وثيذق ،ومشذى الندئذذ ضذد
وط وماريا يليو الذي صل بينوما وقال إن ال اية تب الوسذيلة ،وإن االوذالق
شيت والسياسة شيت آو  .ولرن ورانقو لم يرن ساذ ا ً اللى ال غم من مثاليته
ن الحق بذدون قذوي ال معنذى لذه ،بذل
ونزالته االوالقية العالية ،قد ران يع

( )1المصد نفسه ،ص .22
( )2د .السيد اللى المحمودي ،لسفة رانق السياسية ،م ع سابق ،ص .436
( )3إيمانوئيل رانق ،مش وع للسالم الدائم ،م ع سابق ،ص .22
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سوغ الحذ بشذ ط واحذد ،الذو ن تذردي الذى نشذ الح يذة والدسذتو المذدني
()1
و ر ي التقدم بين البش .
إن السالم الذي يقيمه ورانقو من والل الدوين األوالقي بين البش لي سالما ً
سياسذذذيا ً وال قانونيذذذاً ،وال الذذذو سذذذالم االستسذذذالم مذذذن واضذذذع موذذذزوم لمنتصذذذ
منصذذذذو  ،وال الذذذذو سذذذذالم الضذذذذ و ي والمصذذذذالح الضذذذذاغطة اللذذذذى األالنذذذذاق
والمطأطئة لل ر  ،وال الو سالم اليأ والض من ب وق القوي والط يان،
وال الو سالم االتفاقياق والمعاالداق الدولية .ولوذا إن السالم الذي يقيمه الدوين
األوالقي الو وال لرل الذا ،إنه سذالم مرسذ اللذى األوالقيذة ،مرسذ اللذى
()2
األوالقي.
العقل ،يرون سالما ً نابعا ً من اإل ادي الوي ي الملتزمة بالوا
وانطالق ذا ً مذذن السذذب نفس ذه ي يذذز ورانذذقو ذذي رتابذذه وميتا يزيقيذذا األوذذالقو
استودام ية وسيلة للد اع الن البلد المع و س لو وم السر ي ،الدا تلذو التذي ال
يليذذذق بذذذالمواطنين اسذذذتوداموا .والبلذذذد الذذذذي ال يعمذذذل بوذذذذا المبذذذد ال يحذذذق لذذذه
االشت او ي حقوق متساوية مذع البلذدان األوذ ى .لذذلو اللذى يذة حرومذة ،ال
تستودم مواطنيوا ر واسي وقتلة ضد البلدان األو ى ،ألن استودام مثذل الذذا
األسلو الوياني يبدد ية حالة من الثقة يمرن ن ترون ض و ية ي المسذتقبل
السذذتق ا السذذالم واسذذتتبابه .ورذذان لعقالنيذذة ورانذذقو و والقيتذذه ،ذذي موضذذوع
الحذ والسذالم ،انعرذا واضذذح ذي الفلسذفة السياسذذية لذـو ون اولذزو الذذذي
يقول والود من الح  ،الو السالم العادل .والليه الوسائل التذي تسذتودم ال
ينب ي ن تقوس صة السذالم و تحذ س اللذى إالانذة حيذاي االنسذان ألن الذذا
يودد مننا وال ن البش ي .والبد ن تلتزم إدا ي الحذ بوذذا الوذد وتنسذ م
()3
معهو.
ً
التوق اللى سرال وال ي وموم دا ،والو الل
ي نواية الذا المطل ي
العالقاق الدولية ال االنة ي الص نا ت اوزق الذر الش وط ؟
ي الحقيقة وبنات اللى ما سبق ال يمرن ال زم بذأن واقذع العالقذاق الدوليذة قذد
ت اوز الذر الش وط بمعنى تحقيقوا ،بل يمرن القول بأن التطو اق التي حذدثق
والص ذ االاق والح ذ و الت ذ ي نشذذبق بذذين الذذدول اللذذى مذذدا ق ذ نين بعذذد و ذذاي

( )1الاشم صالح ،إيمانويل رانط والفلسفة السياسية الحديثة ،م

ع سابق.

الع بية للنش

( )2د .لاير حسن وليفة ،الدين والسالم الند رانط( ،القاال ي ،مص
والتوزيع ،)2001 ،ص .147-146
( )3د .السيد اللى المحمودي ،لسفة رانق السياسية ،م ع سابق ،ص .438-437
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ورانقو تررذد ضذ و ي العمذل اللذى تنفيذذ الذذر الشذ وط .وانطالقذا ً مذن الميتوذا
وشمولوا تحول معظم الذر البنود إلى قواالد ي القانون الدولي العام.
 .1إلغاء المعاهدات
السرية المعادية للغير
(العقالنية األخالقية)

 .2حماية الشعوب
والجماعات اإلنسانية
(السالمية األخالقية)

 .3إلغاء الجيوش الدائمة
على مر الزمان (المثالية
التدرجية)

 .6االمتناع عن العدائيات
في الحروب (المثالية
التدرجية)

 .5منع التدخل في شؤون
الغير بالقوة (السالمية
العقالنية)

 .4منع الديون الخارجية
للعدوان (السالمية
العقالنية)

الشكل ( )1يوضح العالقة بين الفلسفة السياسية لـورانقو والش وط التمويدية للسالم.
(من تصميم الباح )

المطلب الثالث
الشروط النهائية (اإليجابية) للسالم
ي ى ورانقو ن السلم الو مش وع قابل للتحقيق ،ال بمعنى ت ييذ ذذ ي ذي
الطبيعة اإلنسانية حي نتحذول مذن إنسذان شذ ي إلذى آوذ ويذ  ،بذل إن إنشذات
الحذق يمثذذل بالنسذذبة لذذه والصذذا سياسذذيا ً للنسذان .ذلذذو إلنذذه يذ ى ن السذذلم الذذو
نتي ة للحق ال يرون السذلم إال بتطبيذق الحذق ،ذالحق الذو الذذي يحذدد التعذاي
السلمي بين الح ياق إذ ال ترون ش الية إال العالقاق التي ال تقوم اللذى العنذ
وإنما تقوم اللى الوضوع الحذ لقذانون مشذت و .ومذن الذذا المنطلذق ذإن السذلم
لي مثاليا ً ال يمرن تحقيقه ،بل إنه مطل العقل ذاته ،لذلو يتعلق األم بالنسبة
لـورانقو بتحديد ش وط إمران السلم ،الش وط التذي ي ذ ن تذرمن ذي الوقذق
()1
ذاته واقعية السلم وطابعه الدائم.
ي ى ورانقو ي ومش وع السالم الدائمو و ي وميتا يزيقا األوالقو ن السالم
الحقيقي الو ممرن قط الندما يتم تنظيم الدول داوليا و قا ً لمباد وال موو يةو،
والنذذدما يذذتم تنظيموذذا وا ي ذا ً ذذي اتحذذاد الذذدول الطواليذذة التذذي ت ذ وج للسذذالم،
والنذذدما تحت ذ م الذذذر الذذدول حقذذوق اإلنسذذان ذذإن إحت اموذذا ال ي ذذوز ن يرذذون
( )1مدونة واق الفلسفة ،الرونية و السلم الند رانق ،اال بعات 24 ،ب اي 2010 ،
http://philosophie69.jeeran.com/riwek21/archive/2010/2/1021075.html
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ن يشمل حقذوق األ انذ يضذا ً .ويعذد
مقتص ا ً اللى مواطنيوا قط وإنما ي
الذر المطال الثالثة ال ئيسية م تبطة ي وال الذا ،وي ذادل ذي نوذا ال يمرذن
()1
ن تلقى الن اح إالو الندما ترون م تمعة معاً.
أوالً :تأسيس الدستور الجمهوري واإللتزام به:
ن يقذوم الليوذا
إن الدستو الوحيد المستمد من ر ي العقد األصلي التي ي
رل تش يع قانوني لشع من الشعو الو الدستو ال موو ي؛ وذلو ألنه قذائم
()2
اللى
 .1مبد الح ية الذي يعتنقه الضات ماالة ما (من حي الم اد).
 .2مباد وتبعيةو ال ميع لتش يع واحد مشت و (مذن حيذ الذم موذاطبون
بوذا التش يع).
 .3والمساوايو بين الرالت المواطبين (باالتبا الم مواطنين).
ي ن الشذذع ذذي النظذذام ال موذذو ي لديذذه ثذذال الويذذاق متفاوتذذة ومسذذتقلة
الويته رإنسان يتمتع بالح ية ،والويته ر الية ينصاع للقانون ،والويته رمواطن
()3
متساو مع غي ر مام القانون.
ن توضع را ة األمم للنظام ال موو ي ،وال موو يذة النذدر
وو قا ً لذلو ي
تعنذذي النظذذام القذذائم اللذذى التذذزام السذذلطة الدسذذتو ية ب ذ ي األغلبيذذة ،الذذذي ال
تستطيع ن تعلذن تحذق ظلذه ح بذاً ،مذالم تحصذل اللذى موا قذة تامذة مذن انذ
()4
الشع .
امن رمقابذذل للنظذذام الملرذذي .وإنمذذا
لذذي المقصذذود وبذذال موو يو مذذا يعذ
يقصد وبال موو يو رل نظام سياسي يقوم اللى سا احت ام ح ية المواطنين
والمساواي القانونية بينوم ،يا ً رذان شذرله ملريذاً ،و موو يذاً ،و ئاسذياً..الخ.
و ي مقابل حق المواطنين ي الح يذة والمسذاواي ،ي ذ اللذيوم االقذ ا بسذلطة
الدولذذة .وبذذدون وضذذوع رذذل ال الايذذا لتشذ يع وحيذذد مشذذت و ،ال يمرذذن تصذذو
الح يذذة ،وال يمرذذن قيذذام مسذذاواي .الح يذذة والمسذذاواي والسذذلطة والذذي األس ذ
()5
الثالثة للنظام ال موو ي الند ورانقو.
)1( Pauline Kleingeld، Kant’s theory of peace، Op. Cit.، P. 477.

( )2إيمانوئيل رانق ،مش وع للسالم الدائم ،م ع سابق ،ص .27
( )3د .السيد اللى المحمودي ،لسفة رانق السياسية ،م ع سابق ،ص .442
( )4د .اسم محمد زر يا ،مفووم العالمية ي التنظيم الدولي المعاص  ،م ع سابق ،ص
.133
( )5د .البد ال حمن بدوي ،إمانويل رنق ،م ع سابق ،ص .231-230
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ثانياً :اإللتزام بقانون الشعوب وإقامة نظام اتحادي عالمي:
إن شأن الشعو  ،حين تصي دوالً ،رشأن األ اد ي حال الفط ي ( ي الولو
من رل قذانون وذا ي) يعتذدي بعضذوا اللذى بعذس بحرذم ال ذوا  ،والبذد لرذل
شع  ،ليضمن منه وسالمته ،ن يطل من اموذ ن يشذا ره ذي نظذام شذبيه
بالدستو المذدني الذذي يذ ى يذه رذل واحذد ضذمانا ً لحقوقذه .الذذا النظذام بمثابذة
وحل للشعو و لرنه لن يرذون دولذة واحذدي ،ألنذه لذو تذم ذلذو النطذوق الفرذ ي
اللذذى التنذذاقس .إذ إ ن رذذل دولذذة تفت ذ س و ذذود الالقذذة بذذين حذذارم (المش ذ ع)
والمحرذذذوم (الشذذذع ) ،لذذذو انضذذذوق شذذذعو الديذذذدي تحذذذق لذذذوات دولذذذة واحذذذدي
ألصذذبحق شذذعبا ً واحذذداً .والذذذا موذذال لال ت ذ اس إذ نذذه يلزمنذذا النذذا ال ن فذذل
حقوق والشعو و ي الالقاق بعضوا مع بعس ،من حي إنوا تضذم الذددا ً مذن
()1
الدول الموتلفة وال تندمج ي دولة واحدي بعينوا.
وتنضم الدول إلى االتحاد العالمي ،ري يتحقق لوا األمن والثباق بعد التولص
مذذن الوضذذع الطبيعذذي ،الذذذي الذذو وضذذع ال قذذانوني والم ذذي والني ذ  .ويذذ ى
ورانقو ن اللى االتحاد المقت ح القيام بمومتين ساسيتين من ل تحقيق األمن
()2
الذي تتطلع إليه الدول ،والما
 .1الدم تدول الدول ي الشرون الداولية للدول األو ى.
.2تضذذامن الذذذر الذذدول يمذذا بينوذذا ،ود ذذاع رذذل منوذذا الذذن غي الذذا ذذي م ابوذذة
العدوان األ نبي.
والذذذذا مذذذا يررذذذدر الذذذبعس بذذذالقول وإن ورانذذذقو رذذذان يذذذرمن بذذذأن االمرانذذذاق
اإلنسانية الرامنة ال يمرن ن تتحقق إال من وذالل تحذول موقذ األ ذ اد و بذط
()3
الدول بعضوا مع بعس بنوع من الفيد اليةو.
ثالثاً :القانون العالمي والحقوق العالمية للمواطنين:
يقذول ورانذذقو وحذذق النزيذذل األ نبذذي ،مذن حيذ التشذ يع العذذالمي ،مقصذذو
اللى إر ام مثوارو .وواإلر امو معنار حق رل نبي ي الو يعامل معاملة العدو
من الدول التي يحل يوا ،مذادام مسذالماً .وي ذوز للبلذد ن يذ س إيذواتر إذا لذم
يرن ي ذلو ما يض بمصلحته .ولذي لأل نبذي ن يذدالي لنفسذه حذق اإلرذ ام
( )1إيمانوئيل رانق ،مش وع للسالم الدائم ،م ع سابق ،ص .30-29
( )2د .السيد اللى المحمودي ،لسفة رانق السياسية ،م ع سابق ،ص .444
( )3تيموثي دن ،الليب الية ،م ع سابق ،ص .318
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باالتبذذا ر ضذذيفاً ،ألن ذلذذو يقتضذذي إتفاقذذاق واصذذة تبذذيح لذذه الضذذيا ة ،بذذل حقذذه
مقصو اللى وحق الزيا يو والو حق رل إنسان ي ن ي عل نفسه الضوا ً ذي
()1
الم تمع ،بمقتضى مشا رته ي ملرية سطح األ س التي نعي الليوا.
وتنتظم العالقاق بين الدول بفعل القانون العالمي ،الذي يبطل وحالة الحذ و
المو ذذودي بصذذو ي ط يذذة طبيعيذذة الذذن ط يذذق التعاقذذد الحذ المذذردي إلذذى قيذذام
و ابطة للشعو و ،و قا ً لفر ي القد ا تماالي صلي ...والندما تو ج الدول من
حالة الالقة الح  ،وتعمد إلى تشريل اتحاد دولي الام ،الند ذاو يتم بلوغ حالة
سلم حقيقية ،غي ن الذر الحالة ليسق قابلة للتحقيق مباش ي ،بل الذي تبقذى إلذى
حد ربيذ بمثابذة رذ ي ال تقبذل التنفيذذ وينب ذي السذعي دومذا ً إلذى االقتذ ا منوذا
()2
بصو ي مستم ي.
إن القانون العالمي الو وحق رل إنسان ،بوصذفه إنسذاناً ،ذي امذتالو الحقذوق.
والو الذي يوول لمواطن ية دولة ن يدول اضي دولة وذ ى .واللذى الحذق
ي الت ول بح ية اللى األ س والقد اتفاقاق قانونية مع سائ النا يقوم حق
()3
المواطن العالميو .والذا الحق و القانون العالمي يشمل
.1الحق ي االتصال الح بين اد الدول الموتلفة.
.2الحق ي الت ول بح ية ي سائ نحات العالم.
.3الحق ي الت ا ي بح ية بين الدول.
 .4المسذذاواي ذذي المعاملذذة بذذين رذذل األشذذواص المقيمذذين ذذي الدولذذة مذذواطنين
رانوا و ان .
.5الحق ي الو ي إلى ية دولة ،و ي الو ي من دولة الشوص.
 .1تأسيس الدستور
الجمهوري وااللتزام به
(العقالنية التدرجية)

 .2قانون الشعوب
ونظام اتحادي عالمي
(المثالية التدرجية)

 .3القانون العالمي
وحق المواطن العالمي
(المثالية التدرجية)

الشكل ( )2يوضح العالقة بين الفلسفة السياسية لـورانقو والش وط النوائية للسالم
(من تصميم الباح )

( )1إيمانوئيل رانق ،مش وع للسالم الدائم ،م ع سابق ،ص .33
( )2و ي شولتز ،المانوئيل رانط ،م ع سابق ،ص .172
( )3د .البدال حمن بدوي ،إمانويل رنق لسفة القانون والسياسة ،م
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المطلب الرابع
تقييم نقدي لمشروع السالم الدائم

تتضمن رية النظ ية الليب الية للعالقاق الدولية الددا ً من المقوالق ،معظموا
مشذذتق مذذن التشذذبيه المحلذذي المتعلذذق بالعالقذذة بذذين األ ذ اد ضذذمن الدولذذة .ومذذن
()1
الموا
 .1تمثل ضل وسيلة لتأمين السالم بنش المرسساق الديمق اطية اللى نطاق
العالم .الحروماق ،وليسق الشعو  ،الي التي تسب الحذ و  .لذذا ذإن نظامذا ً
دوليا ً يترون من دول ديمق اطية من شأنه ن يردي إلى حالذة مذن السذالم الذدائم
يوتفي يوا الص اع والح  .ومن شو نصا الذا ال ي ورانقو.
 .2اإليمذذان بذذـواالنس ام الطبيعذذي للمصذذالحو .والنذذدما تقذذوم الشذذعو والذذدول
من الذذا المنطلذق ،حينئذذ سذو تضذمن
بحساباق شيدي لمصالحوا وتتص
شذذيئا ً يشذذذبه واليذذذد الوفيذذذةو التذذذي تحذذد النوذذذا وآدم سذذذمي و والذذذي ن تتطذذذابق
المصلحة القومية مع المصلحة الدولية ترونان شيئا ً واحداً.
 .3إذا استم حدو النزاالذاق ،تذتم تسذويتوا و ذق إ ذ اتاق قضذائية ثابتذة.
ومن شأن نظام قانوني دولي يقوم اللى سا العضوية الطوالية المشت رة ي
المنظمذذاق الدوليذذة ن يبذذد ذذي تحقيذذق وظذذائ الويئذذاق التش ذ يعية والتنفيذيذذة
والقضائية ،والمحا ظة ي الوقق ذاته اللى ح ية الدول واستقاللوا.
 .4األمذذن ال مذذاالي يح ذل محذذل المسذذاالدي الذاتيذذة .وتفت ذ س إمرانيذذة تحديذذد
ماالي من الدول تلتزم بطاالة القانون .وقذد تذم
المعتدي وتروين تآل
الط
تأسي الصبة األمم واألمم المتحدي اسذتنادا ً إلذى الذذا األسذا حيذ تذم تصذو
األمن اللى نه مسرولية ماالية ولي مسرولية دية.
وق يبا ً من تلو المباد بنى ورانقو من انبه مشذ واله السياسذي اللذى بذع
()2
دالائم
 .1إن السالم الدائم بين األمم ينتج الن الت ابط الطبيعي بين الدول الديمق اطية
(ال موو ية).
.2إن الدد الدول الديمق اطية سو يتزايذد رثذ ذأرث ذي العذالم حتذى يع ومذه
رله يوما ما.

( )1غ االام إيفانز و يف ي نوينوام ،قامو بن وين للعالقاق الدولية( ،االما اق الع بية
المتحدي ،ت مة ونش م رز الوليج لألبحا  ،)2004 ،ص .415-414
( )2الاشم صالح ،إيمانويل رانط والفلسفة السياسية الحديثة ،م ع سابق.
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ترون ميالة الى

.3إن الدول القائمة اللى الديمق اطية والح ية وإ ادي الشعو
العالقة السلمية مع ي انوا ال العالقة الح بية.
 .4إن الذذذدول الديمق اطيذذذة ال تميذذذل الذذذى السذذذالم مذذذع الذذذدول االسذذذتبدادية و
ل ذة الحذوا وإنمذا ل ذة
األصولية لسذب بسذيط ،الذو ن الذذر االويذ ي ال تعذ
الض والقمع والوم ية.
واللى ال غم من ن الليب الية قد حققق الن اح الباال ي ولق منطقة للسالم،
وقيادي منطقة للتعاون بين الدول الليب الية ،قد تم ي نف الوقق تو يه ض بة
إلذذى الليب اليذذة ،و شذذلق ذذي تو يذذه السياسذذة الوا يذذة وذذا ج العذذالم الليب الذذي
و صيبق بإوفاقاق ربي ي تتعلذق بريفيذة تعاملوذا مذع الذدول الالليب اليذة العظمذى
والصذ ي ي مذذن حيذ اسذذتودام والعنذ األحمذذقو ،وواللطذ المومذذلو ،ووالذذدم
اليقين السياسذيو النذاتج الذن ال مذوس األوالقذي للمبذاد الليب اليذة التذي تحرذم
()1
التوزيع الدولي للممتلراق.
أوالً :العالقة بين السالم الداخلي والدولي:
السرال ال وال ي ذي الذذا الموضذوع الذو الذل النذاو الالقذة بذين الديمق اطيذة
الداولية و غبة دولة ما لوذوس الحذ ؟ واإل ابذة النذه محذل ذدل ،قذد ثيذ
الذذذذا الموضذذذوع ذذذي مذذذرتم دالذذذا إليذذذه ومعوذذذد السذذذالمو ذذذي واشذذذنطن ذذذي
(حزي ذ ان ،) 1990/و ذذا اثنذذان مذذن المسذذرولين السذذابقين ذذي إدا ي ال ذ ئي
و ونالد ي انو بإ ذابتين موتلفتذين تمامذا .إذ يقذول ورذا ل ي شذمانو ئذي
والمذذنح القوميذذة مذذن ذذل الديمق اطيذذةو ومذذن المسذذلماق ن ي م تمذذع مذذنظم
تنظيمذذا ً ديمق اطيذذا ً يسذذود األسذذلو السذذلمي الالقاتذذه الوا يذذة .مذذا ويذذو ين
وستوو المدي السذابق لذـوورالة الحذد مذن التسذلح ونذزع السذالحو يذ د بقولذه
وإن ر ذ ي ن الذذدول الديمق اطيذذة ال توذذوس ح وبذذا تذذأتي ذذي ذيذذل قائمذذة مذذن
()2
األساطي يلتمسوا قوام مثاليون إلنقاذالم من الح و.
وإذا ما معن النظ ي المال ورانقو السياسية ال ئيسية يتبين نه يتوقع مذن
الدول الالقاق وا ية سلمية ،ذي حالذة حمايذة الح يذاق الف ديذة (الليب اليذة)،
وسذذذذذيادي القذذذذذانون والمسذذذذذاواي القانونيذذذذذة (الدسذذذذذتو ية) ،وحرومذذذذذة تمثيليذذذذذة
)1( Michael W. Doyle، Kant: Liberal Legacies and Foreign Affairs، Part 2،
Philosophy and Public Affairs، Vol. 12، No. 4. (Autumn، 1983)، P. 323-324.

 .ناي المنازالاق الدولية مقدمة للنظ ية والتا يخ ،ق د .حمد مين
) (2وزي
وم دي رامل (القاال ي ال معية المص ية لنش المع ة والثقا ة العالمية ،)1997 ،ص
.67
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(الديمق اطيذذة) .ي النذذدما يذذتم النظذذ إلذذى الذذذر العناصذذ الثالثذذة (الليب اليذذة،
الدستو ية والديمق اطية) م تمعة ،نستطيع الرش الن الطبيعة التعددية لمنوج
()1
ورانقو الذي يتناول المصاد الداولية للسلم الدولي.
في نظ ية ورانقو للسذالم الذدولي ،يتطلذ التنظذيم الصذحيح للتفذاالالق بذين
األ اد سيادي القانون داول الدولة الش الية ،والتنظذيم الصذحيح للتفذاالالق بذين
الذذذدول يتطلذذذ سذذذيادي (الحذذذق الذذذدولي  ،)International Rightوالتنظذذذيم
الصحيح للتفاالالق بين الذدول واأل ذ اد األ انذ يتطلذ سذيادي (الحذق الرذوني
 .)Cosmopolitan Rightلذلو تعد نظ ية ورانقو نظ ية ي الحذق الرذوني
بطبيعتوذا ،والذذي ال تتضذمن نظ يذذة للدولذذة قذط ،بذذل تتضذذمن نظ يذة ذذي الحذذق
()2
الدولي والحق الروني.
وت سيوا ً لتلو الحقوق الداولية والحق الدولي والحق الروني بين الذدول يررذد
صذذحا النظ يذذة الليب اليذذة ذذي العالقذذاق الدوليذذة اللذذى ن زمذذن الحذ و بذذين
()3
الدول الليب الية الديمق اطية قد ولى ،وي ادلون اللى األقل بأ بع ح ج
رث رلفة ي حال
.1التوسع ي ح م االقتصاد الدولي الذي عل من الح
اندالالوا.
.2انتشا النظم السياسية الديمق اطية الذي يعني ن سرال الح والسالم لذم
يعذذد مقتص ذ ا ً اللذذى م موالذذاق مذذن النوذ السياسذذية والعسذذر ية رمذذا رذذان ذذي
السابق ،بل اللذى القذادي ن تحسذ حسذا الذ ي العذام الذداولي ذي ي تحذ و
وا ي ي السياسة الدولية.
.3التنامي الذي يشودر القانون الدولي يساالم ي إي اد حلول سذلمية للنزاالذاق
الدولية.
.4إن الحضا ي ال بية الانق من الح و  ،وتعلم القادي والمواطنون رذم الذي
مرلفة.
()1
لتدشين السالم الدائم اللى المستوى الدولي ي رز ورانقو ي رتاباته اللى

)1( Vesna Danilovic and Joe Clare، The Kantian Liberal Peace (Revisited)،
American Journal of Political Science، Midwest Political Science Association،
Vol. 51، No. 2، April 2007، P. 397.
)2( Pauline Kleingeld، Kant’s theory of peace، Op. Cit.، P. 480.
(3) Paul Viotti، Mark Kauppi: International Relations Theory: Realism،
Pluralism، Globalism (New York: Macmillan Publishing Company، 1987)، P.
195-196.
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 .1الديمق اط يذذذذة إن الذذذذديمق اطياق سذذذذترون رثذذذذ الذذذذدوتا ً مذذذذن األنظمذذذذة
ذذي
االسذذتبدادية لسذذب بسذذيط ،والذذو ون ال وذذة التذذي سذذتتحمل ترذذالي الح ذ
م ال ؟
الديمق اطياق الي التي تق الل تدول الح
 . 2الت ابط االقتصادي يعتقد ن حق ي شوص نبي ال يمرن التعامل معذه
بعذذدات ،ويعتمذذد الذذذا الحذذق الل ذى العالقذذة بذذين تبذذادل السذذلع والوذذدماق وترذذالي
الف صة البديلة من الح .
 . 3اتحذذاد دولذذي اوتيذذا ي و منظمذذة دوليذذة وال ذ س مذذن الذذذا االتحذذاد الذذو
صون السلم واألمن الدوليين.
الديمقراطية

الترابط االقتصادي

السالم

المنظمات الدولية

Bruce Russett and John Oneal, Triangulating Peace: Democracy, Interdependence, and
International Organizations (New York: Norton, 2001), P. 35.

الشكل ( )3يوضح العالقة بين النظام الداولي والسالم الدولي

المنظماق الدولية الي إحدى السذبل التذي يمرذن ن تنشذ الديمق اطيذة والقذيم
الليب الية ،وتوسيع مناطق السذالم .المنظمذاق غيذ الحروميذة الموتمذة بحقذوق
اإلنسذان وحذل النزاالذاق ،تلعذ دوا ا ً حيويذة ذي تطذذوي الذنوج المتبذع لصذذنع
()2
السالم العالمي.

)1( Jens Meierhenrich، Perpetual War: A Pragmatic Sketch، Human Rights
Quarterly، Vol. 29، Number 3، August، 2007، by the Johns Hopkins
University Press، P. 634-635.
(2) Oliver P. Richmond: NGOs and an Emerging of Peacemaking: PostWestphalian Approach، Annual Convention of International Study
Association، Los Anglos، March 14-18، 2000، at: Columbia International
Affairs Online (ciao).
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بعذس البذاحثين

و اللى ال غم من قوي الذذا الذ ي و وذق انتقذاداق مذن انذ
()1
حول ح وا ،مثالً
 .1شا البعس إلى ن الدول قد ترون رث ميال للحذ النذدما تمذ بم حلذة
االنتقال نحو الديمق اطية ،والذا يعني ن المساالي الحالية لتصدي الديمق اطية
قد ت عل األمو سو .
 .2شذذا ق انتقذذاداق وذذ ى إلذذى ن ال يذذا الظذذاال ي للحذذ و بذذين الذذدول
الديمق اط ية يعود إلى الط يقة التي تمق بواسطتوا تع ي الديمق اطيذة والعذدد
القليذذل نسذذبيا للذذدول الديمق اطيذذة (واصذذة قبذذل  .)1945و ضذذال الذذن ذلذذو ذذإن
تمسو الدول الديمق اطية بويا السالم الندما رانق احتماالق الحذ وا دي ال
يعود بالض و ي إلى تقاسم القيم الديمق اطية.
.3إذا رانق حقبة ما بعد الحذ العالميذة الثانيذة تقذدم لنذا الذدليل الحاسذم بعذدم
ل ذذوت بعذذس الذذدول الديمق اطيذذة إلذذى ويذذا الح ذ ضذذد بعضذذوا امو ذ  ،ذذإن
غيا حذاالق تنازاليذة ذي الذذر الحقبذة يعذود إلذى و ذود مصذلحة مشذت رة ذي
احتوات االتحاد السو ييتي رث من تقاسم المباد الديمق اطية.
و ي الوقق نفسه انطلق البعس من نفذ المقذدماق الفر يذة النظ يذة وحذاول
ن ي ي اللى االنتقاد من وذالل تطبيقذه اللذى الواقذع الذدولي بذال وع إلذى مذا
قبل الح العالمية الثانية وبعدالا ،مثالً ي د اسة لـوبابسق Babst 1972و
توصل إلذى اسذتنتاج الذو ن و ال حذ انذدلعق بذين دول قوميذة مسذتقلة تمتلذو
حرومة منتوبة بذين ( .)1941-1789و ذي د اسذة وذ ى لذـ و وميذل 1979
 Rummelو باسذذم و وذذم الص ذ اع والح ذ و توصذذل إلذذى اسذذتنتاج ن والذذنظم
الليب الية ت نبذ العن بشرل متبادلو .ويقذوم و ذيم لذي ايو بد اسذة مسذحية
لذذـ( )14د اسذذة اللميذذة قذذدمق بذذين الذذامي ( 1975و ،)1996و رذذزق اللذذى
العالقة بين الديمق اطية والسالم من موتل النواحي (اإلبستمولو ية والفلسفية
والشذذذذرلية اإل ائيذذذذة والتا يويذذذذة واألنث وبولو يذذذذة والنفسذذذذية واالقتصذذذذادية
والسياسذذية) ،ورذذان ال ذذوا اللذذى السذذرال المط ذ وح الذذل الديمق اطيذذة تسذذب
()2
السالم ،إي ابيا ً؟ ي بنعم.
مة /الادل زقاغ و

) (1ستيفن والق ،العالقاق الدولية الالم واحد ،نظ ياق متعددي ،ت
زيدان زياني ،موقع والادل زقاغو
http://www.geocities.com/adelzeggagh/IR.html
(2) James lee Ray: Does Democracy Cause Peace? Annual Review Political
Science، 1998، at: {http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/ray.htm}.
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و
إن ورانقو وآوذ ون مذن نصذا الليب اليذة التقليديذة رذانوا يذ ون نذه ذي بلذد
تسودر الديمق اطية يسذتطيع الشذع ن يصذوق ضذد الحذ  .ويذ د المنتقذدون
الذا الط ح والو ن رون البلد ديمق اطيا ً ال يعني ن شعبه سيصوق دائما ً ضذد
الح ذ  .رمذذا ينذذا ،تشذذي اإلحصذذائياق إلذذى ن شذذعوبا ً ديمق اطيذذة واضذذق
ح وبا ً مثلوا ي ذلو مثل ية دولة و ى .وقد صوق الناوبون لصالح الح .
ومن انبه يشي ومايرل دويلو إلى اقت اح رث تحديدا ً يمرن استوالصه من
آ ات ورانذذقو ،والذذو رذ ي و ن الذذنظم الديمق اطيذذة ال تحذذا نظمذا ً ديمق اطيذذة
وذ ىو .وذلذذو ي ذذع الذى ن النذذا يعتقذذدون ن المراسذ الت ا يذذة يمرذذن ن
تسذذتق قذذط ذذي ظذذل السذذالم ولذذي الحذ  .ويقذذول ومذذن انذ آوذ تتنذذا
الم تمعاق الليب الية لتصبح ث ية ،م يذدي ،صذحية ،ومزدالذ ي ثقا يذاً ،رذل ذلذو
()1
بعيدا ً الن تصو حل الذر المنا ساق من والل الح .
والذذذا مذذا يررذذدر و وب ذ ق رذذوالينو النذذدما يقذذول وإن ال موو يذذاق بتعامذذل
بعضوا سلميا ً مع بعضوا امو  ،ولرن الذذر ال موو يذاق ليسذق بالضذ و ي ن
تتعامل سلميا ً مع الدول األو ى غيذ ال موو يذة و الم تمعذاق االوذ ى التذي
()2
ليسق منتظمة اللى شرل دولة حديثة.
و إ ابة اللى الذا اإلنتقاد يبح وولف انغ ر ستينغو الن اال تباط بين الحرومة
ال موو يذذة و د اليذذة (اتحذذاد) الذذدول الح ذ ي ،مذذن وذذالل االتصذذال القذذديم بذذين
مفوومي العدالة والسالم .وي ى ن مشذ وع ورانذقو السذالم يقذوم اللذى سذا
ثالثة مفذااليم الذي الحذق ،والعذدل ،والسذالم وال يقذيم ورانذقو مشذ وع السذالم
اللى معادلة الوو  ،وإنمذا اللذى قاالذدي الحذق .مفوذوم السذالم مذن و وذة نظذ
ورانذذقو ،قذذ اتي دنيويذذذة للعالقذذة التقليديذذذة بذذين السذذالم والعذذذدل ،وتبذذين الفرذذذ
السياسي قديما ً ووالل العص الوسيط .وينحاز الذا المفوذوم إلذى انذ العالقذة
بذذين العذذدل داوذذل البلذذد ،والسذذالم بذذين الذذدول ،ويذذنظم السذذالم رنظذذام للنظذ بذذين
()3
به ال انبان المتصا الانو.
الص االاق اللى سا العدل ،الذي يعت
والصة القول إن تأريد ورانقو اللى ال بط بين النظذام السياسذي الذديمق اطي
الذذذداولي مذذذن حيذذذ رونذذذه صذذذاح دسذذذتو مسذذذتق ومحا ظذذذا ً اللذذذى الحقذذذوق

& (1) Michael W. Doyle: Ways of War and Peace، (New York: W.W. Norton
Company، 1997)، P. 210.
(2) Robert O. Keohane: International Institutions and State Power،
(Colorado: Westview Press، 1989)، P. 11.

( )3د .السيد اللى المحمودي ،لسفة رانق السياسية ،م
26

ع سابق ،ص .448-447

◄ التعايش السلمي في العراق ..الواقع و المستقبل

►

والح ياق ومعب ا ً الن ي الشع ي ق ا الح وبين توطيد ران السالم
بين الدول بط القالني و والقي وقابل للتحقيق بشرل تد ي ي.
مع التأريد اللى ن القذ اتي النقديذة لمشذ وع ورانذقو للسذالم الذدائم ومقا نتوذا
بالواقع الدولي المعاص  ،توضذح ن بعضذا ً مذن سذبا الصذ االاق واسذتم ا
حاالق الح و ت ع إلى الذدم اإلسذت ابة الصذادقة مذن قبذل الذدول حتذى امن
إلى بنود مش وع السالم الدائم وشذ وطه (التمويديذة والنوائيذة) .إذ العيذ لذي
ي الش وط ألن الددا ً ال بأ بوا من الذدول حاولذق تطبيذق الذذر الشذ وط يمذا
بينوذذا ون حذذق إلذذى حذذد ربي ذ  ،مثذذل اإلتحذذاد األو وبذذي ،ولرذذن لذذم تشذذمل الذذذر
االست ابة رل الدول.
ثانياً :العالقة بين الدول الليبرالية وغير الليبراية:
اللى ال غم من التأريد اللى الطابع السلمي للدولة الليب الية مذن قبذل مريذديوا،
()1
إال نه الناو ضيتان حول استعمال القوي من قبل الدول الليب الية
و تعا ضذوا بنذات اللذى تقذدي الا لمذدى شذ الية عذل
 .1تريد الليب الية الح
معذذين و الذذدم ش ذ اليته ،اسذذتنادا ً إلذذى معيذذا والدالذذة الح ذ و و والعدالذذة ذذي
الح و.
 .2مام الليب الية التبة الليا ي اسذتعمال القذوي ،مقا نذة مذع الفذااللين اموذ ين
ي المشود السياسي السائد( .باستثنات استعمال القوي رعملياق األمذن ال مذاالي،
و انتواو حقوق اإلنسان).
ورلتا الف ضيتين تشي ان إلى ن استعمال القوي مذن قبذل الذدول الليب اليذة يعذد
حالة استثنائية ومح رومة بقيذود مرسسذاتية االلذة .ومذع رذل ذلذو ،ذإن السياسذة
الليب اليذذة تميذذزق بحذذاالق شذذل متر ذ و ي للدبلوماسذذية ذذي العالقذذاق مذذع الذذدول
القويوة غي الليب الية.
مذذا ذذي العالقذذاق مذذع الذذدول الضذذعيفة غيذ الليب اليذذة ،قذذد وضذذعق السياسذذة
الليب الية للتدوالق اإلمب اطو ية .و شلق تدوالتوا لتحقيذق الذدا وا ،ذي ولذق
م تمعاق ليب اليذة مذن وذالل تشذ يع التنميذة االقتصذادية واالسذتق ا السياسذي
()2
للم تمعاق الالليب الية ،ي رثي من األحيان.

(1) John Macmillan: Liberalism and the Democratic Peace، Review of
International Studies، (2004)، No. 30، PP.179-200.
)2( Michael W. Doyle، Kant: Liberal Legacies and Foreign Affairs، Op. Cit.،
P. 324.
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و يشي ورانقو نفسه ي رتاباته إلى بواد ذلو الفشل بقوله و لذو نظ نذا إلذى
المسذذلو غيذذ الرذذ يم الذذذي تسذذلره دول و وبذذا والموذبذذةو ،والذذدول الت ا يذذة
واصذة ،السذتولى اللينذا الفذزع مذن الذول المظذالم التذي ت تربوذا تلذو الذدول ذي
زيا توذذا للذذبالد والشذذعو األ نبيذذة (والزيذذا ي النذذدالا م اد ذذة لل ذذزو والفذذتح).
الذين ارتشفوا البالد األم يرية وبالد الزنوج و ز التوابذل والرذا ومذا إليوذا
قد الذدوالا بذالدا ً ال صذحا لوذا ،واسذتقدموا إليوذا قذواق نبيذة بذدالوى إنشذات
مرات ت ا ية ،ضيقوا الوناق بوذر القواق اللى المواطنين ،و ضذ موا نيذ ان
الح و بين الدول الموتلفة ذي تلذو البقعذة الشاسذعة مذن العذالم ،ونشذ وا يوذا
()1
ال وع والتم د والويانة وما إلى ذلو من ش وبالتو.
واالتمذذذادا ً اللذذذى تلذذذو األحذذذدا التا يويذذذة ومقا نتوذذذا بالسياسذذذاق الوا يذذذة
للوالياق المتحدي األم يرية يذال و نتذوني باغذدن Anthony Pagdenو إلذى
ن مش وع ورانقو للسالم الدائم ي غل األحيان قد وذ ألن يرون نوالا ً مذن
و
ذدا ً إلذذى مشذ وع الدولذة العالميذذة،
موطذط والقذي لألمذم المتوحذذدي .لرنذه قذ
والذذذذو مشذذذذ وع آيذذذذديولو ي مسذذذذتقبلي تحتذذذذل يذذذذه الواليذذذذاق المتحذذذذدي مرانذذذذة
()2
اإلمب اطو ية العالمية.
و النذذدما تروذذذ ريذذة ورانذذقو التنوي يذذة للنسذذانية ذذي االالتبذذا  ،نصذذل إلذذى
()3
نقطتين
.1إن ورانقو لن يريد الح حين اليزال الناو احتمال للتفاوس.
.2يتعين دائما ً تحديد األسبقية للقانون الدولي اللذى المصذلحة الوطنيذة ذي رذل
ص اع.
ً
انطالقذذذا مذذذن ذلذذذو يسذذذتنر ورانذذذقو بشذذذدي رذذذل تسذذذويغ للسذذذتعما و إقامذذذة
للمستوطناق بذدالوى التمذدين ،و بذدالوى تطويذ الذبالد األصذلية مذن األشذ ا
بنفيوم إلى قاليم نائية والية تق يبا ً من السران .وذا رله ظلم ،واالتدات اللى حق
المواطنين األصليين ،وما دامق الوسيلة ظالمة ،ال يمرن ن تب الا ية غاية.
وما مل البذا ي ورانذقو حذين يقذول والذذر النوايذا الحسذنة المزالومذة رلوذا ال
( )1إيمانوئيل رانق ،مش وع للسالم الدائم ،م

ع سابق ،ص .34

)2( Anthony Pagden، Imperialism، liberalism & the quest for perpetual peace،
the American Academy of Arts & Sciences، Spring 2005، Vol. 134، No. 2، P.
57.
)3( Roger Scruton، Immanuel Kant and the Iraq war، 25/2/2004، 8:18 AM،
http://www.opendemocracy.net/articles/ViewPopUpArticle.jsp?id=2&articleId
=1749.
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تستطيع بدا ً ن تمحو وصمة الظلم الماثلة ي الوسذائل المسذتودمة لتحقيذق الذذا
()1
ال سو.
ولذذو عنذذا إلذذى ي ورانذذقو لو ذذدنا ن الح ذ يمرذذن قذذط ن تبذذد بشذذرل
ش الي ،و قا ً لمعيا واحد ،والذو ن ترذون د االيذة ،ويذ ى ن الو ذوم الوقذائي
()2
اليعد د االاً.
لذا يمرن القول بأن ي ورانقو واضذح ذدا ً ذي ذس رذل حذاالق الو ذوم
والعذذذدوان واسذذذت الل الذذذدول والشذذذعو األوذذذ ى ،إذ الذذذدر مذذذادي مذذذن الشذذذ وط
التمويدية إلقامذة السذالم الذدائم ،ولرذن الذذر اإلوفاقذاق مذن قبذل الذدول الليب اليذة
()3
ت ع ساسا ً إلى مصد ين
.1وذا ج نطذاق االتحذاد السذلمي ،والنذذا تتذو ط األنظمذة الليب اليذة مثذل ميذذع
الذذدول األوذذ ى ،ذذي حالذذة الحذذ الدوليذذة رمذذا يصذذو الا والذذوبزو ويصذذفوا
الواقعيون .الص االاق والح و الي نتي ة طبيعية لص االاق اللى المذوا د،
والويبة ،واألمن بين الدول المستقلة ،واال تباو الو الم ا ذق المفذا ئ ذي حالذة
ح من دون و ود قانون و منظمة موثوقة.
.2الذر اإلوفاقاق الي يضذا ً مرمذل طبيعذي لن ذاح الليب اليذة ،باالتبا الذا دلذيالً
ر يا ً للسياسة الوا ية بين الدول الليب الية .ويمرن ن يردي اإللتزام الصا م
بالدسذذتو  ،وتقاسذذم المصذذالح الت ا يذذة ،واإلحت ذ ام الذذدولي لحقذذوق الف ذ د ال ذذي
يعزز السالم بين الم تمعاق الليب الية إلى تفذاقم الصذ االاق ذي العالقذاق بذين
الم تمعاق الليب الية والالليب الية.
مع رذل تلذو التأريذداق والطذ ح الواضذح مذن قبذل ورانذقو يمذا يتعلذق ب سذم
العالقاق الوا ية لل موو ياق ،الناو دائمذا ً دالئذل تا يويذة وواقعيذة اللذى ن
الذذدول الليب اليذذة الديمق اطيذذة دولذذق ذذي حذ و مذذع الذذدول غيذ الديمق اطيذذة،
بح ج موتلفة ،ودالاوى تتعلذق بالتمذدين وحقذوق االنسذان والذد اع الذن الذنف ،
و ي رثي من تلو التدوالق والح و لم يرن الحق ي ان الدول الليب الية.
يذق داوذل
و رث من ذلو ،ظو ق تطو اق األحذدا والم ا عذاق التذي
الدول الليب الية ن حروماتوا رانق واطئة ،بل رانق ترذ اللى شعوبوا ،و ذي
بعس األحيان رانق تبح الن مصالح اقتصادية وسياسية آنية من ذل البقذات
( )1د .البدال حمن بدوي ،إمانويل رنق لسفة القانون والسياسة،م

ع سابق ،ص .199

)2( Roger Scruton، Immanuel Kant and the Iraq war، Op. Cit.
)3( Michael W. Doyle، Kant: Liberal Legacies and Foreign Affairs، Op. Cit.،
P. 324-325.
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ي السلطة ،اللى حسا القيم االنسانية والقانون الذدولي واحتذ ام سذيادي الذدول
وحقوق الشعو واألمم األو ى.
و ذذي نوايذذة الذذذر الفق ذ ي مذذن المفيذذد اإلشذذا ي إلذذى نذذه بذذالتزامن مذذع التطذذو اق
السياسذذية الدوليذذة بعذذد انتوذذات الح ذ البذذا دي ب ذ ز تفسذذي ان متنا س ذان لتفسذذي
()1
العالقة بين الديمق اطية والسالم ،الما
.1التفسذذي األيذذديولو ي للسذذالم الذذديمق اطي الذذذي ي ورذذز اللذذى الذذدو السذذببي
لأل را  ،مقابل المصالح.
.2التفسي الويرلي للسالم الذديمق اطي الذذي يذدو حذول التذأثي اق التوزيعيذة
للمرسساق.
ال حروب ضد
النظم

السالم

الديمقراطي

الديمقراطية

القيود على

األفكار
واآليديولوجيا
األفكار الديمقراطية

الحكومة

المناقشات
الحرة

الهيكل

المؤسساتي

Jens Meierhenrich, Perpetual War: A Pragmatic Sketch, Human Rights Quarterly,
Vol. 29, Number 3, August, 2007, by the Johns Hopkins University Press, P. 637.

الشكل ( )4يوضح التفسي ين األيديولو ي والويرلي للعالقة بين الديمق اطية والسالم.

و ي الوتام الناو من ي رز اللى مزايا النظم الليب الية الديمق اطية من انذ
آو ويررد بأنه ي حالة اندالع الح و بينوذا وبذين الذدول غيذ الديمق اطيذة،
وي تمتلو صا ً رب ى لالنتصذا ذي الحذ ألسذبا محذددي ،والذي ن الذذر
الذدول تشذذرل (الذذدول األرثذ ثذ ات ذذي العذذالم ،وتبنذي تحالفذذاق ضذذل ،وتلتذذزم
)1( Jens Meierhenrich، Perpetual War: A Pragmatic Sketch، Op. Cit.،
P. 635.
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بتقذذدي اق إسذذت اتي ية مذذرث ي ،وتسذذتمتع بتأييذذد شذذعبي ربيذذ  ،وتمتلذذو نذذودا ً
()1
يحا بون بشرل ضل من نظ ائوم ي البلدان السلطوية-الشمولية).

الـخـاتـمـة
بعد االنتوات من الذا البح  ،يمرن تلويص الم النقذاط التذي انتوذى إليذه ،اللذى
الشرل امتي
 .1يحتل مش وع السالم الذدائم الذذي قدمذه ورانذقو مرانذة مومذة مذن بذين تلذو
المشا يع الع يقة التي لم تفقد ب يقوا بعد م و رث من ق نين .وال يمرن وذم
الذا المش وع إال من والل اسذتيعا اإلطذا العذام لفلسذفته السياسذية وسذماتوا،
والذذي (المثاليذذة ،والعقالنيذذة ،واألوالقيذذة ،والسذذالمية والتد يذذة) .التذذي منحذذق
مش ذ وع السذذالم الذذدائم قذذد ي اللذذى البقذذات واالسذذتم ا  ،حتذذى غذذدا حاض ذ ا ً ذذي
الص العولمة.
.2إن إالطذات األولويذذة لألوذذالق اللذذى السياسذة والحفذذاظ اللذذى مرانذذة ال ماالذذة
اإلنسانية ي لسفة رانق و ي بنود مش واله ،ران يعد مثالية مف طذة ذي وقتذه
ولرننا نشود ي الص نا بواد تحول نحو تحويلذه إلذى الواقذع ،والذذا مذا طلقنذا
الليه مصطلح المثالية التد ية.
.3إن االتقاد ورانقو بأن العقل سيحقق الح ية والعدالة ي العالقذاق الدوليذة،
رذذان طاغي ذا ً اللذذى بنذذود مش ذ واله .وتذذوج ذلذذو بدالوتذذه الشذذعو إلذذى اسذذتيعا
مفوذذومي الحذذق والوا ذ األوالقذذي ،للحصذذول اللذذى السذذالم الذذدائم بذذين األمذذم
والدول.
 .4ران ورانقو يلسو السالم بحذق ،ولذم يقبذل الحذ إال ذي حالذة الذد اع.
ولذذم يقبذذل ن يعامذذل ال ماالذذة االنسذذانية رمتذذاع ذذي الحذ و ورذذان ذلذذو دالذذوي
ضمنية إلى حق تق ي المصي للشعو .
 .5الشذ وط التمويديذذة ذذي مشذ واله الذذي البذذا ي الذذن محظذذو اق ي ذ ن ال
تما سذذوا الذذدول ،والذذي رمذذا وضذذحنا تتسذذم بالعقالنيذذة األوالقيذذة ،والسذذالمية
األوالقية والمثالية التد ية والسالمية العقالنية.
.6الش ذ وط النوائيذذة البذذا ي الذذن س ذم الصذذو ي المسذذتقبلية للسذذالم مذذن وذذالل
تحول الدول إلذى موو يذاق ذاق دسذاتي مدنيذة وتلتذزم بقذانون الشذعو يمذا
(1) Mechae C. Desth: Democracy and Victory: Why Regime Type
Hardly Matters، International Security، Vol. 27، No. 2، Fall 2002، P.
25.
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بينوا لتقيم اتحادا الالميا ً لل موو ياق لري تصل إلذى القذانون العذالمي والحقذوق
العالمية للمواطن .والي تمتاز بالعقالنية التد ية والمثالية التد ية.
.7إن تأريذذد ورا نذذقو اللذذى ال ذ بط بذذين النظذذام السياسذذي الذذديمق اطي الذذداولي
وتوطيد ران السالم الدولي بين الدول بط القالنذي و والقذي وقابذل للتحقيذق
بشرل تد ي ي ولي غاية مثالية.
.8إن ق اتي نقدية للمش وع ومقا نتوا بذالواقع الذدولي ،توضذح ن بعضذا ً مذن
سبا الص االاق واستم ا الح و ت ع إلى الذدم اإلسذت ابة الصذادقة مذن
قبل الدول لبنود المش وع وش وطه.
 .9اإلشرالية الرب ى الي طبيعة العالقاق بين الذنظم الديمق اطيذة وغي الذا مذن
الدول غي الديمق اطيذة ،إذ يشذوبوا ال مذوس ولذي النذاو ضذمانة ريذدي بعذدم
دوول النظم الديمق اطية الح و ضد غي الا.
 .11الناو دلة تا يويذة الديذدي تثبذق وذوس الذنظم الديمق اطيذة صذ االاق
وح وبا ً ضد نظم و ى ،ولم يرن الحق ي بعضوا ب انذ الذدول الديمق اطيذة
الليب الية ،والذا يثبق الدم صحة ال بط الدائم بين الديمق اطية الداولية والسذالم
الدولي.
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