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 ٩: ٥"طو�ى لفاعلي الّسالم" مّتى 
 العالم الیوم �عد قرنین على م�ادئ "كانط" للّسالم

 *ال�سوعيّ  دّ�اش سل�ماألب 

 ١٨١٢، بر�شة الفرنسّي لومونییر، ١٧٥٥إعالن م�ادئ الّتنو�ر والّسالم في العام 

 
نتأّمل في حیثّ�اته ومفاصله، عندما نقرأ �تاب "نحو الّسالم الّدائم" للفیلسوف األلمانّي إ�مانو�ل �انط و 

نتصّور �م أّن الّسالم بین الّناس والّدول والمعتقدات ضرورّي لالنتقال من عصر الّتوّحش إلى عصر 
المعلنة وغیر  األنوار واألنسنة، و�ذلك �م أّن الّسالم یبدو وهًما من األوهام وأمًرا �عید المنال أمام الحروب

یرة والّطو�لة. الّالئحة تطول والّنت�جة واحدة، اندالع عشرات الحروب في �فة والقاس�ة، القصطلّ المعلنة ال
أكثر من منطقة ومكان، �فعل تزاید الّتشّنجات والخوف المت�ادل بین الّدول والّشعوب، فم�ادئ إ�مانو�ل 

 كانط في الّسالم الّدائم وعددها تسعة، یتهاوى الواحد منها تلو اآلخر.
                                                   

 منذ( للجامعات الّدوليّ  االّتحاد في عضو. لبنان جامعات را�طة رئ�س. یوسف القّد�س جامعة رئ�س. المشرق  مجّلة تحر�ر رئ�س   *
 من الفلسفة - اآلداب في ود�توراه  ،)٢٠١١( فرنسا - ستراسبورغ جامعة من الّتر�وّ�ة العلوم في د�توراه  حائز). ٢٠١٦ العام

 في الّدینّ�ة العلوم �ّلّ�ة في الّسر�انّ�ة والّروحانّ�ة األد�ان بین والحوار الّدین فلسفة و�دّرس ،)١٩٨٨( ١ الّسور�ون  - �انتیون  جامعة
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 احتفظ أحد الفرقاء �حّقه في إعالن الحرب على جاره. ال ق�مة لمعاهدة سالم، إنِ  -
 المال.خرى �الم�ادلة أو المیراث أو الحرب أو أتضع یدها على ول أن ال مجال لدولة من الدُّ  -
 ائمة.صفوف الجیوش الدّ  تسرِّح ول أنمن، على الدّ مع مرور الزّ  -
 زاع مع دولة أو منطقة أخرى.النّ ة لتغذ�ة یون العامّ أو منطقة أن تعتمد على الدّ  ةُ�منع على دول -
 دولة أن تتدّخل عنوًة في دستور دولة أخرى أو في تشكیل حكومتها. ُ�منع على أيّ  -
الم المنشود بین ُ�منع على أّي دولة في حالة حرب مع أخرى، أن تقوم �أّي أعمال عدائّ�ة تهّدد السّ  -

 االثنتین عند توّقف الحرب.

 الم بین األطراف ف�قول:أخرى تثّبت السّ  و�ض�ف إ�مانو�ل �انط ثالثة م�ادئ

 لطات.عب هو مصدر السّ ستور المدنّي في �ّل دولة أن �كون جمهور��ا �معنى أّن الشّ إّن على الدّ  -
 ول الحّرة.اس ین�غي أن ُیبنى على الفدرالّ�ة بین الدّ الم بین النّ السّ  -
 لحاضرة في ضمیر �ّل إنسان.اتضافة أن �قتصر على شروط االسمن ال بّد فامل أّما الحّق الشّ  -

، إّال أّنه في هذه الم�ادئ والقواعد یبدو �ثیر الواقعّ�ة، عندما ینطلق كان �انط ُینعت �المذهب المثاليّ 
ان ذلك في وأكثرها ضراوة، أك ذي �ان �ع�ش أ�شع الحروباسع عشر الّ في القرن التّ  من الواقع العالميّ 

تینّ�ة وفي أمیر�ا الّال  ،والمكس�كاألمیر�ّ�ة في �ندا أو بین الوال�ات المّتحدة  وأ ،أمیر�ا بینها و�ین بر�طان�ا
 رق األوسط وآس�ا وأورو�ا.أو في الشّ  ،بوجٍه عامّ 

"إّن اإلنسان  اآلت�ة:الم فذلك أتى من تصّوره لإلنسان �حسب القناعة تب �انط في ضرورة السّ �َ  إنْ 
 هو ذئب ُ�عادي اإلنسان".

 قافةالمتوّحشة إلى حالة أخرى ینالها �الثّ هذه و ب�عّ�ة لخروج من حالته البدائّ�ة الطّ ا لىإ فاإلنسان مدعوّ 
ات والمنفعة وحّب الذّ  طّ�ع على إرادة الخیر والخروج من األنانّ�ةهي حالة التّ  ،اإلنسانّ�ة والّروحّ�ة

ب�عة" رج من حالة "على الطّ أن نخ من لذا ال بدّ  ،ول أ�ًضاالخاّصة. وما ینطبق على الفرد ینطبق على الدّ 
نة واحترام �رامة اإلنسان. فما �عن�ه �انط هو أّن عصر األنوار، عصر إلى حالة ثقافة دستور المواطَ 

 ع�ف.قبل �مبدأ الحّق لألقوى واالنسحاق للّض �قّدم والخروج إلى إنسانّ�ة جدیدة وحضارة متجّددة لن التّ 

زاعات والحروب وال رادع البتعاد عن هذه الم�ادئ �فعل النّ ول آخذة في انجد أّن اإلنسان والدّ  الیومَ 
 الم.ن�ا السّ و�ّال على الدّ  �اسةالم �هدف للسّ من أجل السّ  عملوجوب العمل األخالقّي �ال ،لها. من هنا


