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 : حنو عقد اجتماعي كوني من أجل ترسيخ قيم التعاون بني الشعوب1جون رولز

تأليف الدكتور: نوفل احلج لطيف، أستاذ ول يف الفلسفة باملعاهد الثانوية، وباحث 

 أكادميي، تونس

هبذه املسألة عن مناهضته لألفكار  رولزجون يف احلقيقة ال خيرج اهتمام 

التّي تعهّد مبتابعتها ونقدها حيث ما وجدت، ألنّه راهن منذ البدء على  2املنفعيّة

إنشاء نظرية يف العدالة تصلح ألنّ تكون بديال عنها. وألجل ذلك ارتأى جون 

سواء تعلّقت  بالعدالة يف مستوياهتا املختلفة:رولز متشّيا تعاقديا كنهج ال حميد عنه يف البحث عن املبادئ اخلاصّة 

 وما ميكن أن ينتظم بينها من عالقات، أو باجملال الدويل وسلوك الدول، أو باألفراد، باملؤسّسات االجتماعية،

وجتدر اإلشارة إىل أنّه حبسب رولز ال ميكن طرح  .املقالوعن هذا املستوى األخري سيرتكز االهتمام يف هذا 

يل من أجل السّلم والتعاون ما مل يتمّ االتفاق أوال على مبادئ العدالة التّي ينبغي هلا أن تنطبق على فكرة عقد دو

وكذلك مبادئ العدالة  الصعيد الداخلي وحتكم منط اشتغال املؤسّسات الكربى يف كلّ جمتمع بشكل منفصل،

ومي. وإذا كان االهتمام هبذه املسألة مل التّي ختصّ األفراد وحتكم أفعاهلم وعالقاهتم داخل جمال انتمائهم الق

ولن أبالغ إن قلت أنّه  فإنّ رولز استدرك أمره يف كتاباته الالحقة، ،العدالةيف نظرية حيظى بنفس احليّز يف كتاب 

بتاريخ سنة  قانون الشعوب خصها بكتاب منفرد اختار له عنوانا يعكس حجم هذا االهتمام املتزايد هبا وهو:

حاول صاحبه أن يبلور تصوّرا  العدالة"،يف نظرية " فائق الشهرة، الكتاب املتأخّر نسبيا عن كتابه، ويف هذا ،9111

بعيدا عن كلّ مظاهر العنف  جديدا للعالقات بني احلضارات واألمم والشعوب قوامها التعاون والتعايش السلمي،

اس العدالة وما يقتضيه ذلك من مبادئ من على أس مبا يضمن استقرار النظام الدويل، واحلرب والقوّة واهليمنة،

ولن  شأهنا أن حتدّد بشكل واضح حقوق وواجبات كلّ شعب يرتقي إىل مرتبة عضو دائم يف اجملموعة الدولية،

والتّي تنظر  يتسنّى ذلك إلّا بالقطع مع املقاربة الواقعية التّي سيطرت على التفكري الفلسفي يف حقل العالقات الدولية،

م بوصفه نتيجة توازن بني القوى العسكرية التّي متتلكها دول تتمتّع بالسيادة الكاملة وذات مصاحل إىل السّل

وذلك يف اتّجاه صياغة رؤية جديدة تنهض على وفاق أخالقي بني شعوب متعقّلة  متضاربة على حنو جوهري،
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وتقديم معاجلة تعاقدية للتهديد الذي متثّله احلرب على القانون الدويل وعلى العالقات  ومنتظمة يف إطار دول،

 بني الشعوب. 

يف البحث عن مبادئ العدالة الدولية رولز ال ميكن أن ندرك أمهية التمشّي التعاقدي الذي يتوخّاه  ويف الواقع،

وما الذي تثريه من  فة املنفعيّة للعالقات الدولية؟فماذا عن قراءة هذه الفلس دون العودة إىل املقاربة املنفعيّة،

برمتهّا حتتاج لكي تُفهم أن رولز التأكيد على أنّ نظرية  قد يبدو من نافلة القول، إحراجات يف هذا السياق؟

 خمصوصة، ولكن ال يعين هذا أنّه ليس هلا مقوماهتا الذاتية التّي هبا تتميّز وتقوم كنظرية نقارهنا بالنّظريّة املنفعيّة،

وأعتقد أنّ  "البنية األساسية للمجتمع"، وألجل ذلك سأبدأ بالتذكري بأحد مقومات تلك النّظريّة أال وهو مفهوم

أصبح بإمكاننا عندئذ أن نتحدّث عن عقد اجتماعي دويل أو ربّما كوني  هذا املفهوم متى فُهم على حنو صحيح،

من حيث هي بنية تعاون يف جوهرها ويف طبيعة  طبيعتها،تكون قاعدته بنية اجتماعية أساسية منفتحة حبكم 

ويف وظيفتها ويف غايتها. وملّا كان موضوع العدالة األوّل هو هذه البنية على صعيد العالقات بني  تكوينها،

فاألمر سيّان إذا ما انتقلنا من العالقات بني األشخاص إىل  األشخاص داخل اجملتمع الواحد مبا يقتضيه اإلنصاف،

سواء كان هذا التعاون حملّيا أو  مادام األمر يف احلاالت املختلفة متعلّقا بالتعاون، عالقات بني اجملتمعات والدول،ال

وعن  دوليا. وما انفكّ رولز يذكّرنا دائما بأنّ احلقل املميّز النطباق مبادئ العدالة هو البنية األساسية للمجتمع،

 وليست نظرية عامة، هي إنصاف نظرية سياسية، "إنّ العدالة مبا فسه:نرولز هذا األمر ميكن أن نورد ما قاله 

الة احمللّية إنّها تنطبق أوال على البنية األساسية للمجتمع وتعترب أنّ سائر املسائل األخرى املتعلقة بالعد يف العدالة:

ونسمّي مبادئ العدالة اليت  استحقاقها.تتطلّب معاجلة منفصلة عن  التّي أمسيها قانون الشعوب() وبالعدالة الكونية

إزاء  إمجاال، وبذلك نكون، مبادئ العدالة احمللّية. جيب أن تُطبق على حنو مباشر من قبل اجلمعيّات واملؤسّسات،

 )حيث تنطبق املبادئ بشكل مباشر على املؤسّسات واجلمعيات(، العدالة احمللية أوال، ثالث مستويات يف العدالة:

)حيث تنطبق املبادئ  العدالة العاملية وأخريا، )حيث تنطبق املبادئ على بنية اجملتمع األساسية(، ة اخلاصّةالعدال ثمّ،

ثم  تلك التّي ختصّ بنية اجملتمع األساسية، على القانون الدويل(. وتبدأ العدالة مبا هي إنصاف بالعدالة اخلاصّة،

وهذا معناه أنّ  ،3" ويف اتّجاه الداخل لتمنحنا العدالة احمللّية شعوب،تتطوّر يف اتّجاه احمليط اخلارجي لتمنحنا قانون ال

حيافظ على خصوصية معيّنة وبالتّايل ال ميكن أن ننتصر إىل مستوى على  كلّ مستوى من مستويات العدالة املعلنة،

أساسية سواء كان وال يبدو أيّ نظام يف غري حاجة لبنية  أو نلغي أحدها حلساب اآلخر أيضا. حساب اآلخر،

                                                           
3Rawls, J. : La justice comme équité, une reformulation, Paris, La Découverte, 2003, p30 



 
3 

 

إنّ البنية  طاملا أنّ النظام يقوم على التبادل وعلى املشاركة واملسامهة وعلى التعاون. خاصّا أو حملّيا أو عامليا،

حيث يتعلّق األمر  الداخل، األساسية للمجتمع هي صورة منوذجية ملا ينبغي أن يكون عليه التعاون يف االجتاهني:

وهو ما ميكن أن نستنتجه من خصائص البنية  حيث يتعلّق األمر بقانون الشعوب، واخلارج، بالعدالة احمللّية،

"نعين بالبنية  :رولزكما أوردها  (،9191،األساسية للمجتمع" ية"البن األساسية للمجتمع)التّي خصّها مبقال بعنوان:

حيث تكون  نظام موحّد،من خالهلا تنظيم املؤسّسات األساسية ضمن يتمّ الكيفية التّي  األساسية للمجتمع،

وأمّا  قادرة يف صلبه على تعيني احلقوق والواجبات األساسية وعلى وضع بنية لتوزيع مثار التعاون االجتماعي.

املؤسّسة السياسية وسائر أشكال امللكية القانونية املعرتف هبا، والتنظيم االقتصادي وطبيعة األسرة فإنّها مجيعا 

 .4متثّل جزءا منها"

كرة التعدّدية التّي تدافع عنها الليربالية اجلديدة كما يسوّغ هلا رولز التّي حتكم طبيعة اجملتمعات وتتّفق ف

ومن هذا املنطلق ميكن لنظرية رولز أن متتدّ إىل املستوى  مع تعدّدية اجملتمعات ذاهتا، الدميقراطية املعاصرة،

 ،ولكنه يف ذات الوقت اجلهل يف ترتيب اجملتمعات،حتّى أن الرجل يعتمد فرضية الوضع البدئي خلف ستار  الدويل،

يقبل بدخول جمتمعات غري ليربالية يف التفاوض بشأن مبادئ العدالة لصاحل جمموعة  انطالقا من بعض املقاييس،

وعليه ال يتعلّق األمر بفرض شروط العقد كما تفرتضه اجملتمعات الدميقراطية املعاصرة بالقوّة على الشعوب  الشعوب،

ومعنى هذا أن رولز حياول توسيع جمتمع الشعوب ليستوعب الشعوب غري الليربالية عرب  ي يصنّفها غري ليربالية.التّ

-فكرة التسامح لتعين هذه الفكرة أكثر من جمرّد االمتناع عن فرض عقوبات عسكرية واقتصادية ودبلوماسية

إىل أبعد من ذلك  رولزوإنّما يذهب  -لية جتاه األخرالتّي يبدو فرضها طبيعيا ومفروغا منه بالنسبة لألنظمة الليربا

من موقع جيّد يف جمتمع  املساواة، مشاركةيف النظر إىل الشعوب غري الليربالية املقبولة على أنّها أعضاء على قدم 

اآلخر هو أنّ فرض عقوبات على الشعوب غري  الواحد والسببعلى اعتبار أنّه مطبق يف اجملتمع  التسامح بني الشعوب،

 الليربالية يؤثّر سلبا على احرتام الشعوب واألشخاص لذاهتا ما يؤدّي إىل شعور ال مربّر له باملرارة والكراهية،

 ثم إن التسامح قد يؤدّي إىل التحوّل التدرجيي للشعوب غري الليربالية إىل الليربالية.

 فإن السؤال يتعلق هاهنا مبدى قدرة ارتقاء هذا التعاون، دّد شروط التعاون،وملّا كان العقد االجتماعي حي

أو  مبعنى آخر أي قيمة لعقد اجتماعي ميكن أن ميتد إىل املستوى الدويل، إىل املستوى الدويل، وفق تلك الشروط،

ية على املستوى وإذا كان بإمكاننا أن نستدلّ على وجود بنية أساس أن يستجيب ملقتضيات العالقة الدولية؟

                                                           
4 Rawls, J. : « La structure de base comme objet », in Justice et démocratie, Paris, seuil, 1993, p37 
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يقتضي  )مبا تعنيه العبارة من اعرتاف بوجود رابطة ما بني دول العامل(؟ باجملتمع الدويل عندئذ، فما نعين، الدويل،

 يف هذه احلالة استخدام مبادئ العدالة التوزيعية.  بال منازع، األمر،

 غموضا يف املفهوم، برأيي، عين ذلك،دون أن ي فالعدالة االجتماعية يبدو أنّها ميكن أن حتمل أكثر من داللة،

وميكن أن حتمل على معنى  بقدر ما يفيد بأنّها ميكن أن حتمل على معنى ضيّق وحمدود حبيث تتعلق مبجتمع ما،

 املوضوع األوّل للعدالة هو البنية األساسية على صعيد اجملتمع الواحد، وإذا كان تتعلّق باجملتمع الدويل،أعمّ وأوسع ل

رولز عدالة التّوزيع ،ولنتذكر ما يقوله  يف احلالتني، على أن نأخذ بعني االعتبار، بالنسبة للمجتمع الدويل،فهي كذلك 

 أو بصفة أدق، املوضوع األوّل للعدالة هو البنية األساسية للمجتمع، "بالنسبة إلينا، يف خصائص البنية األساسية:

 ية يف اجملتمع احلقوق والواجبات األساسية ومن خالهلا أيضا،الكيفية التّي من خالهلا توزع املؤسّسات األكثر أمه

وسائر البنيات  يضبط توزيع مثار التعاون االجتماعي. وتعين املؤسّسات األكثر أمهية املؤسّسة السياسية،

واق ووجود األس االجتماعية واالقتصادية األساسية. هذا باإلضافة إىل احلماية القانونية حلرية التعبري والضمري،

 . 5واألسرة أحادية الزواج خري مثال على ذلك " ومتثل امللكية اخلاصّة لوسائل اإلنتاج، التنافسية،

غري أن  ،6"تنظيم املؤسّسات االجتماعية الكربى يف نظام تعاون واحد" ،للمجتمع، إذنالبنية األساسية تعين 

 افرتضنا أنّ نظم التعاون أكثر عددا من الدول،فإذا  تفرتض تأويالت خمتلفة. مؤسسات اجتماعية كربى"، عبارة"

عن بنية أساسية شاملة  عندئذ، فهل ميكن احلديث، ونظرا ألمهية هذه النظم اجلزئية ضمن بنيات أساسية جزئية،

ذلك هو ما تراهن عليه العدالة مبا هي إنصاف على الصعيد الدويل حيث يتعلق األمر مبدى انطباق  أو عاملية؟

 أي مدى قدرة هذه املبادئ على االمتداد على النطاق العاملي. على العالقات الدولية، ئ العدالة(مبادئها )مباد

 معنى هذا أنّ دائرة العدالة ميكن أن تتسّع عرب االنتقال من البنية األساسية احمللّية إىل البنية األساسية العاملية،

عن وجود بنية  راكس مارتنهذا الصدّد يتحدّث عليه  وهذه األخرية يبدو أنّها واقع ال سبيل لالعرتاض عليه ويف

،وهي تعبّر عن وجهة النظر 7أساسية عاملية أو دولية ألن العالقات بني الدول قائمة على التّرابط يف بينها أصال

ألنّه ال  حبيث ال ميكن احلديث عن جمتمع عاملي، غري أنّ هناك من يرى عكس ذلك متاما، الكومسوبوليتية،

الذي يعتقد بأنّه ال توجد بنية  صامويل فرميانومن بني من يقول هبذا  احلديث عن بنية أساسية موحّدة،ميكن 

                                                           
5 Rawls, J. : Théorie de la justice, trad. franc. Catherine Audard, Seuil, 1987, p 33   
6 Ibid., p85   
7Martin, R.: « Rawls on International Distributive Economic Justice: Taking a Closer Look », Rawls’s Law of Peoples. A Realistic Utopia, Martin, R. et 

Reidy David A., Oxford Blackwell Publishing, 2006, p228(226-242) 
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وال نظام عاملي قانوني  ليس هناك مؤسّسات عاملية أساسية وال مؤسّسة دولة عاملية، أساسية عاملية ألنّه

 . 8وال قانون تعاقدي عاملي مستقل وال نظام ملكية دويل، مستقل،

متثّل إمكانية منفتحة لعالقات ال  بقطع النظر عمّا ميكن أن يقال بشأهنا من هنا وهناك، البنية األساسية،إنّ 

وهو ما يدفع يف اتّجاه كوننة العدالة مبا هي إنصاف ضمن فضاء دويل قوامه قانون  فقط حملّية بل وأيضا دولية،

نية بكيفية تعكس وعيّا حقيقيا بأمهية هذا التصوّر إىل التعبري عن هذه الببوكنان ولعلّ هذا ما حدا ب الشعوب،

،وهذا ما ينبغي 9وأعتقد أنّه تعبري مقنع إىل أبعد حدّ ومفاده "بنية قانونية عاملية " على صعيد العالقات الدولية،

تأوهلا  النضال من أجله حتى تضع احلرب أوزارها وحيلّ الساّلم الدائم يف العامل عرب هذه البنية األساسية أيّا كان

ال يتعلّق مبجرّد اصطالح أو مبجرّد تعميم للجزئي ورفع له إىل  برأيي، ألنّ األمر، وأيّا كانت الصيغة التّي ترد فيها،

 بقدر ما هو رغبة صرحية من لدن مفكّر ما فتئ يدافع عن حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، مستوى الكوني،

الضيقة والتصوّرات االختزالية للبشر يف دائرة من االهتمامات واملشاغل وهو دفاع يقفز فوق اخلصوصيات احمللّية 

 املتعلّقة بتأويج املنفعة.

لنقول إنّ املنفعيّة  ولكن لنعود من جديد من حيث بدئنا، وهذا ليس إلّا غيض من فيض من نظرية ذاع صيتها،

مدى انسجامها مع  العمومية،تفرتض أن يكون معيار احلكم من وجهة األخالق على القرارات والسياسات 

ولن نعود هنا إىل ما يثريه هذا  مبدئها األعظم الذي خيتزل تعاليمها وأفكارها "أعظم سعادة ألكرب عدد"،

ولكن سنركّز على ذلك على صعيد العالقات  التحديد من تناقضات أو ما يعكسه من مغالطات بوجه عام،

ينبغي على سائر الدول الفاعلة يف الساحة الدولية أن تعمل من  الدولية. فهذه املقاربة تقود إىل إقرار أخالق

ن يُنظر للعالقات بني الدول حبسب ما قد يتحقّق من منفعة أحتى أهنا توصي ب أجل محايتها وتكريسها وترسيخها،

حوال عن يف كلّ األ فاملسألة ال خترج، شاملة تغنمها املنظومة الدولية ككلّ إذا ما دخلت يف نظام تلك العالقات،

)وإمنا على صعيد  غري أهنا هذه املرة ليست على صعيد كلّ جمتمع على حده منطق حساب املنافع رحبا وخسارة،

فيدركها حيث تدرك ذاهتا يف أي  املنظومة الدولية برمتها(،فكأنّنا هنا إزاء مبدأ يتحرّك بتحرّك املصلحة ذاهتا،

فهذه املقاربة تبدو وكأنّها تريد من  مر مجيل يف كلّ ذلك،ولكن مثة أ وعلى أيّ صعيد كان، صيغة ترد فيها،

ذلك أنّ الدخول يف السلم  ولكن حبسب قاعدة املنفعة، وأن ال ختوض احلرب، الشعوب أن جتنح إىل السلم كافة،

                                                           
8 Freeman, S.: « Distributive Justice and The Law of Peoples », Rawls’s Law of Peoples. A Realistic Utopia, Oxford Blackwell Publishing, p 247(243-

260)  
9 Buchanan, J.: « Rawlsian Global Justice », Rawls’s Law of Peoples, Cambridge, MA: Harvard, 1999 
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وهذه  وخوض احلرب يف خسارة أكرب وألكرب عدد ممكن. كن من الشعوب،فيه غنم أكرب وألكرب عدد مم

يف النّظريّة املنفعيّة تفرض أن يكون سعادة الشعوب يف رفاهها ورخائها املادي وأن ذلك ال  القاعدة الذهبية

ميكن أن يتحقّق إلّا عرب التعاون االقتصادي والتبادل التجاري وليس يف اهليمنة الدولية والسيطرة على الشعوب 

يث يتوفر املناخ املناسب ملزيد التبادل األخرى. وعليه يصبح مرحّب به كلّ ما ميكن أن يدعم االستقرار الدويل حب

رغم  بيد أنّ هذه املقاربة، التجاري والتعاون الدويل من أجل تأويج املنفعة اجلامعة والرفع من مستويات النمو.

متيّزها عن النزعة الواقعية يف العالقات الدولية إذ جتعل من السّلم حالة قائمة على االقتصاد والزيادة يف معدالت 

عاجزة عن توفري إطار نظري قادر  ،رولزحسب  فإنّها تظلّ، ال على توازن القوى على السيطرة على اآلخر، ،النماء

بل أقول يسمح بإيقاف احلرب. فكما  على تسويغ عالقات دولية متكافئة بني الشعوب ويسمح بتجنب شبح احلرب،

ع وتقييم السياسات العامة داخل كلّ بلك ينتج كأساس للتشري "أعظم سعادة ألكرب عدد"، أنّ اعتماد املبدأ املنفعي

بل إن العدالة تصبح جمردة أداة يف خدمة مقتضى تأويج املنفعة وجلب  عنه تراجع مقتضى العدالة إىل مرتبة ثانوية،

أن يؤدي إىل القبول بإمكانية التضحية باألقلية  بطبيعة احلال، وهذا من شأنه، أعظم خري ألكرب عدد من الناس،

ينتج عنه هتميش العدالة ذاهتا يف  فضال عن أن اعتماد ذات املبدأ كأساس أخاليف العالقات الدولية، األغلبية،لصاحل 

طاملا أنّ يف ذلك  ومن مثة لن يرتوع اجملتمع الدويل بالتضحية باألقلية من الشعوب أمرا مربّرا، العالقات الدولية،

ي حيكم العالقات بني األفراد هو ذاته الذي حيكم العالقات بني فمنطق التضحية الذ منفعة أعمّ بالنسبة لألغلبية،

 أو أنّه ألسباب تارخيية فال يهمّ وفق هذا املنطق إن كان شعب ما قد خسر من عالقات التبادل التجاري، الشعوب،

منافسة الشعوب أو ثقافية أو ما إىل ذلك مل يكن قادرا على  )كتلك التّي تتعلّق باالستعمار مثال(،أو جغرافية،

مادام حجم ما  األخرى واالستفادة من التعاون الدويل لريفع من حجم الكفاءة االقتصادية لديه فيغنم أرباحا،

 خسره قد متّ تعويضه بأرباح حقّقتها الشعوب األخرى واملنتظم الدويل برمتّه. 

على البعد  ،رولزلتعاقدية التّي يقول هبا هلذه املقاربة املنفعيّة للعالقات الدولية، ال تركز النّظريّة ا وخالفا،

منذ  بل إنّها تضع تلك العالقات، االقتصادي وما ميكن أن يضاعف يف نسبة املنفعة اجلامعة للمنظومة الدولية،

على صعيد سياسي قوامه مسلّمة أخالقية سياسية أساسية مفادها أنّ كلّ الشعوب الالئقة واملتعقلة  البداية،

ولعلّه هلذا  تكون فيه متساوية وتتمتّع بسيادهتا وحقوقها كاملة، هو اجملتمع الدويل، اون،شريكة يف نظام تع

بالذات ال ميكن أن يكون مبدأ املنفعة مقبوال كمبدأ يف العدالة الدولية ألنّه يتضمّن فكرة التضحية التّي تقود 

وهذه الطّريقة يف  ن أرباح وفوائد،إىل تربير خسارة شعوب معيّنة ملوارد اقتصادية مبا حقّقته شعوب أخرى م
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التعويض التّي مبقتضاها تقع التضحية بأرباح شعوب من أجل تعويض خسائر شعوب أخرى تتناقض متما مع مبدأ 

"إنّ مبدأ املنفعة...لن تقبل به جمموعة الشعوب ألنّه ال يوجد شعب تُدير شؤونه  :رولزاملساواة ويف ذلك يقول 

أساسي جيعل أرباح شعب آخر يفوق حجمها حجم التضحيات التّي فُرضت عليه. إنّ دولته مستعدّ لقبول مبدأ 

الشعوب ذات التنظيم اجليّد تؤكّد املساواة يف ما بينها بوصفها شعوبا. ويستبعد تأكيد كهذا كلّ صيغة من صيغ املبدأ 

متنح األولويّة لالعتبارات املتعلقة بالعدالة على تلك املتعلقة باملصاحل  رولزمعنى هذا أنّ تعاقدية  .10املنفعي"

وإن النظر يف العالقات  االسرتاتيجية والبحث عن سبل تأويج املنفعة مفهومة حصرا وفق مفردات اقتصادية.

نظيم ما وقبوله بت أي كلّ شعب، يعين حتديدا موافقة كلّ وحدة سياسية، ومن زاوية نظر تعاقدية، الدولية،

ألنّه ال ميكن للمنفعة العامة والرضى عن نسب  للعالقات الدولية أساسا يتعيّن أن ينهض عليه القانون الدويل،

النمو االقتصادي التّي حيقّقها منط ما لتنظيم العالقات الدولية أن متثّل أساسا متينا ميكن أن نثق به إلقامة عالقة 

هو  وفق وجهة نظر رولز التعاقدية، وع نظرية العدالة الدولية،مستقرّة بني الشعوب. ومن مثة يكون موض

العالقات بني وحدات متشكلة من شعوب وجمتمعات ترى نفسها حرة ومرشحة لنيل صفة العضوية الكاملة يف 

حالة مثالية من التفاوض يدعى إىل املشاركة فيها ممثّلو خمتلف الشعوب رولز مجاعة األمم. ومن أجل ذلك يفرتض 

الختيار املبادئ التّي من شأهنا أن حتكم عالقاهتا يف املستقبل. ويف هذا االتّجاه  املنتظمة يف إطار دول، ئقة،الال

تأتي حماولة رولز كخريطة طريق حللّ مشكلة العالقات الدولية وفق إجرائية التعاقد على أساس اإلنصاف وهو 

تلك التّي تنجم عن  شكال الالمساوة بني الشعوب،ما يقتضي افرتاض وضع لالختيار حبيث يكون مبوجبه حتييد أ

فال  ومنعها من أن تؤثّر يف طبيعة املبادئ التّي سيتمّ اختيارها ومن مثة التوافق بشأهنا، الظروف الطبيعية والتارخيية،

يف  تارخيي،جيب أن يؤثّر التفاوت يف الثروة بني الشعوب وال التفاوت يف مصادر القوّة والنفوذ العسكري وال اجملد ال

وال ينبغي أن حيدّد ذلك نتيجة التفاوض بني أطراف تطمح إىل الشركة بينها  التفاوض بني ممثلي تلك الشعوب،

ويف حالة من التناظر الكامل يف ما  البدّ أن تشعر األطراف املتفاوضة أنّها على قدم املساواة، وعليه، مستقبال.

يف مشهد يذكّر بالوضع البدئي ووضع  ية ضمن شروط يتوفّر فيها اإلنصاف،بينها حتى يتمّ اختيار مبادئ العدالة الدول

بناء أصبح  لتتأكد ضرورة بناء العالقات يف مستوياهتا املختلفة على فكرة التعاقد، الشركاء املمثّلني لألشخاص فيه،

ع عن العمل على حتقيقه وكونه كذلك ال يعين البتّة الرتاج وإن كان حتقيقه مازال متعذرا، اليوم أكثر من ضروري،

                                                           
 79، ص 9002 العراق،الحكمة، بغداد،  خلوص ي، بيتترجمة ناظم رولز، ج: قانون الشعوب وعودة إلى فكرة العقل العام، 10
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وأسوة بوضع الشركاء يف الوضع البدئي حيث يتمّ اختيار املبادئ خلف ستار  وترسيخه كنهج بديل عن النهج املنفعي.

يرى رولز أن حتقيق مقتضى العدالة الدولية البدّ أن يتمّ يف نفس الظروف بشكل مماثل ألنّ االختيار  من اجلهل،

ز لصاحل جهة على حساب جهة أخرى حيتاج إىل مثل تلك الظروف حبيث ال يضع مشروعيته احملايد والغري متحي العادل،

 أن حتجب عن ممثّلي الشعوب،رولز وألجل ذلك ارتأى  بعد ذلك موضع مساءلة أيّ طرف من األطراف املشاركة،

فينحازون ملصاحل كلّ املعلومات التّي من شأهنا أن تؤثر على اختيارهم -كوضع افرتاضي-يف إطار الوضع البدئي

 هذا األمر عندما يقول:رولز ويشرح  فينعدم بذلك شرط اإلنصاف أو احلياد، شعوهبم على حساب باقي الشعوب،

 "خيضع ممثّلو الشعوب إىل ستار من اجلهل قُدّ على حنو يتالءم مع هذا الوضع حبيث جيهلون مساحة الدولة التّي ميثلوهنا،

ميثلون مصاحله األساسية)...(وفوق ذلك جيهلون حجم مواردها  وعدد سكاهنا ومدى قوة الشعب الذي

،ومن مثار ذلك الوضع وما يفرتضه من 11الطبيعية أو درجات منوها االقتصادي أو أيّ معلومة من هذا القبيل "

من أجل االتفاق  إذ يتمّ التفاوض خلف ستار من اجلهل جتاوبا مع مبدأ اإلنصاف واحلياد، شروط مثالية ومعقولة،

بشأن مجلة من املبادئ يكون اجلميع مطالبون بااللتزام هبا واحرتامها يف العامل الواقعي عندما حيصل كلّ طرف 

وبني رولز ملاذا يستعمل  منهم على املعلومات التّي افتقدها بفعل ستار اجلهل عند اختيار مبادئ قانون الشعوب،

إىل أنّ الشعوب بعكس الدول ال حتركها  أوال، ،ويعود السبب يف ذلك مفهوم الشعوب بدل الدول أو األمم،

أي أن  منافعها اخلاصّة وإمنا حتدد مصاحلها األساسية بشكل معقول دون املساس مبصاحل الشعوب األخرى،

إىل أن الشعوب ال متتلك السيادة التّي متكّنها من شنّ احلرب على الشعوب  وثانيا، الشعوب متتلك جانيا أخالقيا،

ما يعين أنّ الدول الكربى واملنظمات الدولية متتلك كامل  متتلك السيادة حتى تتعامل مع مواطنيها، األخرى كما ال

ضرورة حتديد سيادة الدول يف التعامل مع مواطنيها بغرض محاية حقوق رولز احلرية يف التدخل بشؤوهنا. ويرى 

ل يف امتالكها حكومة دميقراطية دستورية مؤسّساتي يتمثّ بكما يرى أن الشعوب الليربالية تتميّز جبان اإلنسان،

هذا فضال  كما تتميّز جبانب ثقايف حيث جتمعها وحدة املشاعر ولغة ودين وتاريخ مشرتك، عادلة على حنو معقول،

عن كوهنا متتلك صفة أخالقية حبيث تستطيع أن تتعاون مع باقي الشعوب وتعاملها باملثل. ومبادئ قانون الشعوب 

 ز مثاني نوردها كما يلي:كما حيدّدها رول
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 الشعوب املنظمة حرّة ومستقلة وجيب احرتام حريتها واستقالليتها من قبل الشعوب األخرى. -9

 الشعوب متساوية وتعترب أطرافا يف اتفاقاهتا. -9

 للشعوب حقّ الدفاع عن النفس وليس هلا احلقّ يف شنّ احلرب. -3

 على الشعوب أن حترتم واجب عدم التدخل. -5

 املعاهدات وااللتزامات. احرتام على الشعوب -7

 على الشعوب احرتام حتديدات معيّنة حول كيفية السلوك يف احلرب. -2

 على الشعوب احرتام حقوق اإلنسان. -9

واجب الشعوب مساعدة الشعوب األخرى التّي تعيش يف ظل ظروف غري مواتية حتول دون متتّعها بنظام  -1

 .12سياسي واجتماعي عادل والئق

ذلك  الذي ينظر للبشر كما هم فعال والقوانني كما جيب أن تكون، روسوكلّ ذلك مبوجب مبدأ مع رولز ويتعامل 

أنّ االتفاق بني ممثّلو الشعوب الليربالية بشأن مبادئ القانون كما رأينا يتمّ خلف ستار من اجلهل ضمن وضع بدئي 

عوب الليربالية والشعوب غري الليربالية ثم بعد ذلك تتحدد طبيعة العالقات بني الش افرتاضي صمانا للحياد التام،

 ويُشرتط لكي تكون عادلة والئقة أن تتوفّر فيها املواصفات التالية:

 ليست هلا أهداف عدوانية. -9

 يتكون الشّرط الثاني من ثالثة أجزاء: -9

احلرية وامللكية حقّ احلياة و متتلك نظاما قانونيّا ينسجم مع تصوّرها للعدالة ويؤمّن احلقوق األساسية للمواطنني:-أ

 املساواة.

النظام القانوني حيدّد واجبات والتزامات أخالقية على كلّ الشعوب مبا يتناسب مع فكرهتم املشرتكة عن اخلري -ب

 ولديهم القدرة على التعلّم األخالقي. 

 .13على املسئولني القضائيني أن يؤمنوا بوجود تصوّر مشرتك للخري وأن يهتدوا هبا-ج

                                                           
 79-79مصدر موثق سابقا، ص ،رولز، ج: قانون الشعوب وعودة إلى فكرة العقل العام12 

 17-15-13املصدر نفسه، ص  13 
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ما مييّز الشعوب الليربالية هو أنّ حقوق اإلنسان فيها تقوم على جتمّعات ومجعيات واتّحادات أي  ويرى رولز أنّ

وظيفتها أن ترعى تصوّرا مشرتكا للخري  مجاعات تتمثّل يف النظام القانوني من قبل هيئة هرمية تشاورية مقبولة،

يف حني ينتمي  وتقديم التفسريات املطلوبة بشأهنا،وتسمح لكلّ اآلراء أن تُطرح وعلى املسئولني اإلصغاء اجليّد هلا 

مفهوم العدالة يف الليربالية يف ما يتعلّق حبقوق اإلنسان إىل تصوّر سياسي ليربايل للعدالة فضال عن جمموعة ثانوية من 

شعوب احلقوق واحلريات التّي ينبغي أن تؤمّن للمواطنني األحرار واملتساوين. ومبعزل عن جتذّر نظرية قانون ال

يف تربة النّظريّة الكالسيكية املؤسّسة للقانون الدويل وملبدئه األساسي القاضي باملساواة الكاملة بني الشعوب 

وطرافته وجدّته يف العديد من جوانبه قياسا إىل النّظريّة رولز أودّ أن أنوّه هنا بأمهية مشروع  من حيث السيادة،

رولز ال يهدف فقط إىل تشجيع ظهور عالقات تعاون وسلم بني  من حيث أنّ قانون الشعوب عند الكالسيكية،

 أمم ودول متتلك مقومات السيادة مجيعا عرب حثّ الشعوب على الدخول يف معاهدات ومواثيق وإبرام االتفاقيات،

أو يتمثّل اهلدف احلقيقي هلذا القانون يف البحث عن قاعدة اتّفاق  إن مل نقل خالفا لكلّ ذلك، بل أكثر من ذلك،

وفاق أخالقي دويل حول طائفة من املبادئ تكون نتيجته املباشرة ليس التخلّي عن احلرب فحسب بوصفها وسيلة 

وإنّما أيضا التخلّي عن كلّ وسائل القوة  اكتساب حقوق وحتصينها ولكن على حنو غري شرعي وغري قانوني،

 تفاظ مبوقع مسيطر داخل املنظومة الدولية.وأشكال اهليمنة املباشرة أو غري املباشرة واستغالل النفوذ لالح

بال شك إطار تعاقدي ولكن ليس  يف العالقات الدولية، رولزإنّ هذا اإلطار النظري الذي تسوّغ له نظرية 

وهو على الرغم من ذلك  طوباويا حبيث ال ميكن أن ينطبق على واقع الشعوب اليوم متى توفّرت اإلرادة لتحقيقه،

بل وأيضا عن املقاربة الواقعية السائدة يف النظر إىل العالقات الدولية يف  عن املقاربة املنفعيّة، ال فقط يقرتح بديال،

سياق الفكر األمريكي الذي ال يتصوّر إمكان السّلم يف العامل إلّا من خالل منوذج توازن القوى وتكافؤ 

لذي يسيطر على الدول هو كيف تُحصّن وأبعد من ذلك يصبح اهلاجس ا القدرة بني الدول على تدمري بعضها بعضا،

وليس بناء عالقات مع بعضها بعضا  وجودها داخل عامل غري آمن يتهدّده باستمرار االنزالق حنو العنف واحلرب،

على أمهية جتاوز هذه  ولزرإذ يؤكّد وعلى أساس التعاون والثقة املتبادلة واحلرص على شروط اإلنصاف. 

يقرتح يوتوبيا واقعية تستند إىل  العالقات الدولية جبعلها رهن مبوازين القوى، النظرة الواقعية التّي ابتذلت

وإىل تطوّر وانتشار ثقافة السّلم والتسامح التّي جتسّدها الفلسفة الليربالية السياسية  املكتسبات التارخيية للبشرية،

ما توحي به لنا  لواقعية والعقل العمومي،"تنفي الليربالية من خالل فكرتي اليوتوبيا ا التّي يدافع عنها حيث يقول:
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 ،14أال وهو أنّ السّلم بني الشعوب ال ميكن أن يكون شيئا أكثر من تسوية بني قوى متوازنة" كثريا احلياة السياسية،

أنّ ظاهرة احلرب ال ميكن فصلها عن الطّريقة التّي تدير هبا دولة ما شؤونا  يرى رولز، وخالفا للتصوّر الواقعي،

يكون اجملتمع الليربايل دميقراطيا ومستقرا عندما حتكم  كما يشري إىل ذلك هو نفسه، وبالتّايل، حدودها،داخل 

فضال  يأتلف حوهلا كلّ مواطنيه ويقبلوهنا، بنيته األساسية ومنط اشتغال مؤسساته الكربى رؤية عمومية للعدالة،

التعاون مع اجملتمعات األخرى. وحيرص هذا النمط من وإىل  عن اعتماده على سياسية خارجية جتنح إال السلم،

بل مع إمكانية  اجملتمعات على محاية السلم بدل االندفاع حنو رعاية مصاحله متوسال يف ذلك كلّ الوسائل املتاحة،

"ألنّه ال ميكن جملتمع ليربايل أن يطلب من مواطنيه أن خيوضوا احلرب من أجل  خلقها من أجل تلبية طموحاته،

باسم سياسية هيمنة أو من أجل مطامح  يس الثروات االقتصادية أو االستحواذ على موارد طبيعية،تكد

بقدر  العسكرية أو بانعدامها، باإلجنازاترولز وهكذا ال يقرتن جناح اجملتمعات الليربالية يف تقدير  ،15"امربيالية

بقدر ما  لة مبا حتققه من إجنازات اقتصادية،وال تقاس قيمة الدو ما يقرتن بتوفري العدالة االجتماعية ألعضائه،

هو "ثراء الثقافة املدنية واالجتماعية  رولزوما يهم كما يقول  ترتبط بتشريع قواعد حتفظ حريات األفراد األساسية،

 . 16وأيضا مستوى الئق من الرفاه االقتصادي لكلّ أفراد الشعب " وثراء التعبري عنها،

حتى نستطيع أن نفهم حقيقة الغنم الذي ميكن أن جننيه  باجملتمع الليربايل، رولزوال يفوتنا هنا أنّ نوضح ما يعنيه 

وعلى أساس  متى استقام حال العالقات االجتماعية على الصعيدين احمللّي والدويل على أساس التعاون والتبادل،

ويكون فيه الفرد مشرّعا  واملساوة متأصّلة يف ثقافته العامة، فهو جمتمع تكون فيه قيم احلرية العدالة واإلنصاف،

 وتكون فيه حقوق الفرد حمفوظة دستوريا وقانونيا، لكلّ صالحية أخالقية وحكما حرّا فيما هو خري وشر،

املبادئ القبلية الضرورية لتأسيس مثل هذا اجملتمع وهي مبادئ ال  كانطوذلك يف انسجام تامّ مع ما اصطلح عليه 

يتّخذها اجملتمع لنفسه وهو قائم الذات بقدر ما هي قوانني تسمح بتأسيس جمتمع ميتثل إىل مبادئ العقل يف جمال احلقوق 

 نفسه(: كانطوتلك املبادئ هي ثالثة)نوردها هنا كما يعرض هلا  اخلارجية للبشر بصفة عامة،

 "حرية كلّ عضو يف اجملتمع من جهة كونه إنسانا. -9

 إنسان وأيّ إنسان آخر من جهة كونه واحدا من الرعية.املساواة بني كلّ  -9

                                                           
 91املصدر نفسه، ص  14 

15  Rawls, J. : Leçons sur l’histoire de la philosophie morale, trad. franc., Marc Saint Upéry et Bertrand Guillarme, Paris, La découverte, 2002, p352 
 25، مصدر موثق سابقا، ص رولز، ج: قانون الشعوب 16



 
12 

 

 17استقاللية كلّ عضو من اجلماعة من جهة كونه مواطنا ". -3

وإنّما يكون  جمتمعا ال يكون فيه الفرد مصدر الصالحية األخالقيّة، يكون اجملتمع غري الليربايل، ويف املقابل،

كما هو الشأن يف اجملتمع  تصوّرات اخلري التّي يتبّناها األفراد،وال تكون الدولة حمايدة جتاه  مصدرها اجلماعة،

حترص على رعايته واحرتامه من  سواء كان دينيا أو علمانيا، وإنّما تعمل على ترسيخ تصوّر ما للخري، الليربايل،

 شأن العام.ووفقه تدير ال قبل أفراد اجملتمع بال استثناء،
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