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ي النظرية السياسية المعارصة )العالقات الدولية، حكومة العالمعن  تاريخيةنبذة 
الي والرفض ال، ومناظرات ف  ليبر

جم للـد.   ؛للحكومة العالمية، ورفض الهيمنة( (. ننوه ةموسوعة ستانفورد للفلسفوالمنشور عىل ) لو،كاثرين نص مبر

ي الموسوعة عىل 
جمة هي للنسخة المؤرشفة ف   عن هذا الرابطبأن البر

ا
ي قد تختلف قليًل

للمقالة،  لدارجةاالنسخة ، والتر

جمة. وختاًما، نخّص  ة بعض التحديث أو التعديل من فينة ألخرى منذ تتمة هذه البر حيث أنه قد يطرأ عىل األخبر

جمة والنشر عىل مجلة  بالشكر محرري موسوعة ستانفورد، وعىل رأسهم د. إدوارد زالتا، عىل تعاونهم، واعتمادهم للبر

 حكمة. 
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كن القول . يُ رتكةمش فكرة توحيد البشرية كلها حتت سلطة سياسية واحدةإىل  يشري مصطلح احلكومة العاملية
 العصور ظهرت يف نفسهافكرة المع أّن  ،جد من قبل يف التاريخ البشرياو تن حكومة من هذا النوع مل تأب

 .لما للشعراء والفالسفةوحُ  ،لملوك والسالطنيا لوكانت طموح   القدية

ريى البعض احلكومة ، فيف سبيل إثبات أهنا أفضل تنظيم سياسيخمتلفة  أسباب  احلكومة العاملية  مؤيدوقدم 
 ،والظلم ،الفقرو  ،الدمار الشامل أسلحةوتطوير  ،مثل احلروب ،البشرية القدية واحلديثةاكل ملش العاملية حال

وفقا أما  الناس يهالعيكون  جيب أنمناسب للوحدة اليت  بوصفها انعكاس لوناملتفائوأيدها واالحنالل البيئي. 
لذي املؤيدين اترخييا من حيث الشكل ا آراء حتت احلكم الشرعي )حكم اإلله(. ختتلفأو  ،للحكم الوضعي

أو  مكومة عاملية حتت سلطة حاكالعصور الوسطى حل ومفكر  عليه هذه احلكومة. فقد اندى تكون جيب أن
يك الدول فال يشجعون تفك املفّكرون املعاصرونأما  يلك سلطة مطلقة على أي حاكم حتته. واحد امرباطور

ة البشرية لقياد ممصم ،العاملية املؤسساتل داخخلق نظام يعمل خطوة خبطوة إىل  يدعونمنا وإ ،ذات السيادة
 .كوزموبوليتية  ديقراطية عامليةأو  ،فدرايل عاملينظام  حنو

لطة سياسية وعاملية س نشاءتتعلق إب من االعرتاضاترئيسية نقاد احلكومة العاملية ثالث أنواع  طرحيف املقابل، 
  مشرتكة، وهي االعرتاض على أساس الكفاءة، واحلاجة املنطقية، وقابلية التنفيذ. 

خيالية مثل  هاأفكار و  قابلة للتنفيذ،احلكومة العاملية غري أبن  قائلةاحلجة ال الواقعية املعاصرة ور طور منظّ  ،أوال
كك الواقعيون وقد ش. وهو تنظيم البشر سياسيا ،أهدافهاهم حتقق أ الإذ  ،عملية ليستو  ،الطوبوي لتصورا

ثل السالم ن احلكومة العاملية قد حتقق نتائج مطلوبة مفإذا افرتضنا على سبيل املثال أ ،بنتائج هذه احلكومة
ى بسبب الفوضأو  ،نيةانوفقا للمشكلة الطبيعة البشرية األبلضرورة حتقيقها كواقع مؤسسي  ال يعينفهذا  ،الدائم

حل  هي ذاعلى. إأسلطة ب امطالبتهأو  ثل حرص كل دولة على محاية سيادهتا،م ،الدول هبا العاملية اليت تتسم
على املستوى  ميةهر سلطة  إنشاءجتاوزها يف حال  ال يكنللمشاكل العاملية بسبب العقبات اليت  غري واقعي

ن أب رتىف consequentialist العواقبية احلجةأما  (.Krasner 1999, 42) الدويلأو  ،العاملي
ن فمن املتوقع أن يلحق عملية إنشائها ضرر أكثر م ،حبد ذاهتا حسنةحىت لو كانت فكرة  احلكومة العاملية

 Rousseau)بعدها  ملنافع اليت قد أتيتاحلكومة العاملية على ا إنشاء مفاسدوقد تطغى النفع. 
1756/1917.) 

. أوال ري مرغوب  ؛ فرمبا يكون ذلك غاحلكومة العاملية كمشروع سياسيتطبيق لو تبني لنا إمكانية حىت  ،اثنيا
 ةعلقتإحدى حجج هذا االعرتاض، هي احلجة املالعاملية.  السياسيةالسلطة واحتكار بسبب القوة احملتملة 
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مما يعيق االستقالل الذايت  ،احلكومة العاملية بالستبداد قومست ،tyranny argument بالستبداد
ذ ن تتخيكن هلا أ ،(. فعوضا عن حتقيق السالم والعدالة عاملياKant 1991)تعزيزه بدال من  نسانلإل
 .(Waltz 1979) هناية هلا حرب الإىل  ومعارضتها قد تؤدي ،للخدمة مصاحلها اخلاصةوسيلة  ستبداداال

فقد يكون للحكومة العاملية قوة  -homogeneity argmuent ندماجهي حجة اال أخرىحجة 
لتعددية ا  تدمرييفأتسيس حكومة عاملية قد يسهم جمتمعات وثقافات خمتلفة ذات قيمة حقيقة.  فتمحو ونفوذ،

ومبا أن االعرتاضني  .(Walzer 2004وحيوية ) اليت جتعل احلياة أكثر مجاال السمة الغنية، تلكاالجتماعية 
الكفاءة،  ط جبانبترتب خرىاألن االعرتاضات أإاّل  العاملية،احلكومة  السلطة يفقوة بعان من خشية انالسابقني 

سلطة السياسية نظرا للبعد احلتمي لل تضعفن القوانني سأ جة، واحلإمكانية ضعفها كمنظمة سياسية يف تركزو 
لى عارضة تستند عمإىل  ضعف احلكومة العاملية املفرتضسيؤدي الة وبال مفهوم. مما جيعلها غري فعّ  ،العاملية

 (.Kant 1991) يتهاإنسانو  عدم كفاءهتا

تشريعية  ةسلطبيف صيغة عاملية ضخمة -احلكومة العاملية  كونن  و ن املعاصر و الليربالي نو باحثيناقش ال ،اثلثا
 ،والفقر العاملي ،غري ضرورية عموما حلل مشاكل مثل احلرب -حكام، وسلطة تنفيذ األوتنفيذية وقضائية عليا

. حىت ألجندة الليرباليةق أهداف ايتحقل فّعالةأو  ليست ضرورية حلكومة العامليةوبلتايل فإن ا .البيئية والكوارث
  احلكومة العاملية كنظام يرون ال cosmopolitan liberals من أتباع الكوزموبوليتيةأن الليرباليني 

نظام التقليدي للدول لاد ال يعين أتييهذا  واعرتاضهمية الكوزموبوليتية. خالقاألحيقق املثل  لييت سياسيو كوزموب
 ,Rawls 1999) "والالمساواةالفقر، و ، نتشار الظلما مبا فيه منالنظام الدويل املعاصر "أو  ذات السيادة

 السلطة تغري ،مؤسسات رمسية عاملية ودوليةإىل  احلاجة املنظّرين الليرباليني بملقابل، يتصور معظم(. 117
 الدول ذات السيادة.إىل  تقليداي املسندة واالمتيازات

ملناقشات خمتارة قا وف، جيابية خلف مقرتح احلكومة العامليةيف البدء األهداف السلبية واإلالبحث  يناقش هذا
عاملي.  اطورمرب إأو  دانيت من العصور الوسطى حول احلاجة حلاكمأطروحة على  يلقي الضوءحيث  .املاضيمن 

 إنشاء الثغرات حول تصّوركشف املزيد من ، ويوكانط ،وروسو ،هوبزنظر يف حجج مفكرين مثل يمث ومن 
أوردت  االعرتاضات اليت أغلب والسالم بني الدول ذات السيادة. وردتل مشكلة احلرب حلاحلكومة العاملية 

ياء احلكومة العاملية يف حإ رى فكرةيف قسم النبذة التارخيية سن سابقا ضد فكرة احلكومة بلتفصيل يف أعماهلم.
 القرن العشرين بدوافع مثل التقدم التكنولوجي، والعوملة االقتصادية، وجتربتنا من احلربني العامليتني املدمرتني.

خالل احلرب  لعامليف ا لفكريبسبب انتشار االنقسام ا ،املداوالت حول احلكومة العاملية مل ختفتحىت بعدها 
 احلكومة العاملية. لوجهات النظر االشرتاكية حو نستكشف سالباردة. وختاما 

http://hekmah.org/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D9%87%D9%88%D8%A8%D8%B2/
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ما عالقات الدولية طار نظرية الإيف  جزء منه .النقاش يف النظرية املعاصرة يستعرضف ما اجلزء الثاين من البحثأ
اجلزء ويتضمن والبنائية.  ،واجلمهورية ،الواقعية والواقعية اجلديدة، واجملتمع الدويل واملدارس الليربالية الدولية بني
 النظرية الليربالية املعاصرة مبشاركة الفيلسوف السياسي األبرز يف القرن العشرين جون رولز خر من النقاشاآل

John Rawls،  أوساط  اجلزء الثالث من النقاش يفظهر  .معارضيه من اتباع الليربالية الكوزموبوليتيةو
كفاءة، ، و ملنطقيةاحلاجة احول برزت هذه النقاشات احلية . ، وعلماء النقدينيديقراطوال ،اجلمهوريني املعاصرين

، ركزيةهلا بعض اإلجراءات امل سلطةب دولة ذات سيادة عاملية نشاءإلاملشروع السياسي وقابلية تنفيذ هذا 
نوات اخلمس خالل الس هناك طفرة فكرية حول مفهوم احلكومة العاملية كان  بلرغم من أنه. ةوالتدابري القسري

سلط ت يتوال ،global governanceة العاملي وكمةفكرة احل جنب معإىل  وجدت جنباهنا أإاّل  ،املاضية
املركزية العناصر  ءوإقصا ،كوميةاحلغري لقوى الفاعلة اجملتمع املدين العاملي وا مؤسساتالضوء على الزايدة يف 

ويف اخلتام . احلكومة وظيفةن يكون أيكن  حتقيق ماة وأكثر مرونة يف مركزيال بتطبيق أساليب لنموذج احملليل
يف ظل  يئة،ومحاية الب ،جتماعيةالعدالة االو  ،نسانوحقوق اإل ،من العامليطرح تساؤال حول إمكانية حتقيق األن

ا  مما جيعل من احلوكمة العاملية، عوض ا عن احلكومة العاملية،  ا بعيد املنال.ي  إنسانُمثل احلكومة العاملية طموح 
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 نبذه اترخيية .1

 

For I dipt into the future, far as human eye could see,  
 Saw the Vision of the world, and all the wonders that would be;  
…  
Till the war-drum throbb'd no longer, and the battle-flags were 
furl'd 
In the Parliament of man, the Federation of the world. 
There the common sense of most shall hold a fretful realm in awe, 
And the kindly earth shall slumber, lapt in universal law.  

Alfred, Lord Tennyson, “Locksley Hall” (1837)—  
 

 ،يةعقب احلرب العاملية الثان ةالوالايت املتحدؤسس مب ذي عرفلوا ،ي هاري ترومانمريككان الرئيس األ
دت حوايل مخسة . بعد هناية احلرب العاملية اليت حصحمفظتهحيتفظ هبذا املقطع من قصيدة تينسون يف جيب 

نظام  نشاءإبدأ رجال الدولة وحىت العامة بلتفكري يف  ،الضعف ة  واحلرب اليت سبقتها حاصد ،ماليني نسمة
املي للبشرية مفهوم اجملتمع الع ال يعد حقيقة، .أخرىقد ينع حدوث أي حرب كارثية  مما ،عاملي ملا بعد احلرب

 والعنف املنظم اجتماعيا على ان مشاكل احلرب،إذ  ،طالقا على اإلأمجع حيث يعيش الناس بسالم جديد  
 التاريخ. بدءنطاق واسع قائمة منذ 

 history of ideas of world government)ة املواطنية العاملية واحلكومديريك هيرت أشار كتاب 
and citizenship)  وّلدلروماين. ويف الفكر ا ،واهلندية ،يف احلضارة الصينية القدية املفهوم هذا وجودإىل 

عة هذا الصيغة تغريت ولكن طبي ،ق بصيغة سياسيةطبّ ن تُ فكرة يكن أ وفقا هليرت، نسايناإل حّتادمفهوم االلنا 
الكون بلرغم من عدم اكتماهلا، املقرتحات  ةهلمت األفكار الرواقية حول وحدوقد أ جذراي مبرور الوقت.

)أو  اطوريةكان النموذج التارخيي لروما اإلمرب كما  املسيحية املطالبة بسلطة عاملية سياسية يف القرون الوسطى.  
 أيضا. مطالبهماساطريها( ذا أتثري واضح على 

ومن رجال الدولة يف إيطاليا من أفضل  ،وفيلسوف ( وهو شاعر،1265-1321) Danteدانيت  رمبا كان
 قول يف كتابه املأدبةيالذين بينوا املفهوم النصراين للوحدة البشرية وجتسيده يف صورة ملك عاملي حيكم العامل. 
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(]Convivio[ The Banquet) صارت األرض ومن  ذاإمسبباهتا احلروب و نه يكن القضاء على أب
رغبة و أ ن يكون له طموح بلتوسع،ن له اليد العليا على كل شيء فلومبا أ، ملك واحدحكم  عليها حتت

املأدبة، ) يعم السالم بينهمف، يف حالة رضا ضمن حدود ممالكهم امللوك وبوجوده سيكون .حيال شيء آخر
يد اليت تؤ  (1995،13)( Monarchia 1309]–[13امللكية ) يف أطروحته السياسيةوكتب  (.169

 هدفأو  ة،غايأو  ،مصريمن تنبثق  يةنسانلوحدة اإلن اأ رسطوأأعمال إىل  ستنادبال نظام امللكي العامليال
ن أباألول، يقول  يف الكتاب للبشر بلكامل وبصورة دائمة. املتميزةالقدرة الفكرية  وتطوير تحقيق، لمشرتك

كل مملكة   "يكن الوصول اليه والبشرية متفرقة الذي الو  ،شرتكهذا املصري املالسالم ظرف أساسي لتحقيق 
احد ليقود يوجد شخص و  جيب أن" نفس الغايةن للبشرية أا مب، و (15خراب")إىل  ؤولتنقسم داخليا ست

ذا حصل األهم من ذلك إ(. 15ملك، وجوده الزم خلري ورفاه البشرية")أو  مرباطوروحيكم البشرية، يدعى: إ
 تكمن". حلقببينهما يوجد طرف اثلث له صالحيات أوسع حيكم  يجب أنحاكمني متساويني "فبني  صراع

غري و أ ات بشكل مباشرصراعاضي حيث يفصل يف كل العلى ق"أول وأ كونهمهية احلاكم العاملي يف  أ
 صراعل"ل متعّطش"كائن وحشي له عدة رؤوس" إىل  ستتحول البشرية بدون حاكم عاملي (.2-21مباشر")

وحدة تعكس مبدأ ال ألهناله اإلإىل  فستكون أقربذا نظمت البشرية وفقا هلذا إأما  (،4-43مع كل شيء")
" عتبارهابمث يكمل دانيت كتابه يف متجيد اإلمرباطورية الرومانية   (.xvii and 19وهو الشكل االمسى")

ة ن سلطته خمتلفة عن سلطعاملي لكنه يرى أ طالب إبمرباطوريو  (.xxxiiiاخلطة اإلهلية من هللا لبين البشر")
 ومةخصالقة قة تعاونية وتصاحلية ال ععال انكوّ يُ ن أله تفرض وليست مشتقة منها. وأن إرادة اإلالباب الدينية 

 . منافسةو 

 القرن السابع يف حتت حكم ملك أصبحت تتعارض مع الواقعأو  إمرباطوريةغري أن فكرة توحيد البشرية يف 
 (.1648وستفاليا )عشر بعد ترسيخ نظام الدول ذات السيادة وفقا لصلح 

 ( الصيغة اجلوهرية للسيادةLeviathan( يف كتابه اللفيااثن)1679-1588) Hobbes هوبز رفعي
ن الضعف تقودهم مواط فرادن األأويرى  وإقليم معني. ،سلطة عليا قضائية، وشرعية على شعب بعتبارها

الدول ذات السيادة.  إرساء يعين ما ،مقابل احلماية احلالة الطبيعيةلتخلي عن حرايهتم يف لواملصاحل املشرتكة 
قالنية وبلتايل هناك أساس أقل ع ،فرادة الدول ذات السيادة عبئا على األآسي املصاحبة لتعددياملليست 

ن الدول تتمسك بصناعة أل" .global leviathan إلنتقال حنو دولة عاملية ضخمةلللتنظيم السياسي 
 "خص معنيتلك املآسي اليت تصاحب حرية ش العاملية حلالة الطبيعيةتحقق بلضرورة يف ات رعاايها، فقد ال

أو  ،ون الدويلالقان بستحالة خالفا لتفسرياته الواقعية للعالقات الدولية، هوبز ال يظن .(188 ,1986)

http://hekmah.org/%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88/
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اليت  لكومنولثاات احّتادوفاعلية  إمكانية يؤكدبل . اعتبارها غري عمليةأو  السيادة، تتعاون بني الدول ذاال
دويل، ومنظمات طوير القانون المعتمدا على التنبؤ بتفيقول أتسست على مصاحل الدول يف السالم والعدالة، 

ك الذين انعدمت أولئ"هذه الرابطة بني الدول املشرتكة يف الثروات على  :املتحدة األمممن اجلماعي، وعصبة األ
ضا خالل بل مرحبة أي شرعها( الكومنولثن ، ليست مشروعة فقط )ألةيف حالة رهب إلبقائهمعندهم القوة 

نه توقع أإاّل  الدولة العاملية غري ضرورية،أو  ن احلكومة العاملية،سالفا أبهوبز قال مع أّن و  (.286)وقتها"
  .دولتطوير نظام قانوين لل وجناح إمكانية

 Pierre-Charles Castel, Abbé de Saintتشارلز كاستل  ضافأيف القرن الثامن عشر 
 Making Peace Project for) مشروع صناعة السالم يف أوروبيف كتابه ( 1658-1743)

Perpetual in Europe) (1713)  حجة هوبز اليت ذكر فيها اقتضاء املصلحة العقالنية يف محاية إىل
درايل ف احّتاد نشاءإلأوروب  مراءيقود أ جيب أنن هذا السبب أأكد و  ،يف الساحة الدوليةة دولالذات خللق 

أو   برملان، كوينترجعة فيه ب ال ااملتعاقدة حتالفا دائم  ستخلق الدول السيادية عقد اجتماعي.  للدول عن طريق
ضو يكسر أي ع الفدرايل حّتاديصف هذا اال .ةكونغرس دائم مهمته الفصل يف خالفات األطراف املتعاقد

 (.Rousseau 1756/1917, 63) "دولةالعدو "على أنه يعرتض على قرار الكونغرس أو  املعاهدات،
ف بشكل ويتحملون التكالي ،امشرتك   ااألعضاء "سيتسلحون ويشنون هجوم   عفإن مجي ةالمثل هذه احليف 

حتقيق بملختصر، (. 4-61) الفدراليةقرارات بذلك منفذين  ،"مشرتك، ضد أي دولة تعلن احلرب على أوروب
م لصاحل إحالل السالأو  ،شن احلروب مراء أوروب عن حقوقهم السيادية يفلسالم الدائم ممكن يف حال تنازل أا

 .األساسية مصاحلهمة قابل ضمان محايمبعلى أهيئة فدرالية 

مستمر  هنيب ليوم واحد فقط وستكون متأكدا أاألورو  الكومونولث"الحظ  قائال نطقية هذا االقرتاحمبروسو قر ي
(. 93)"مصاحل اجلماعة  ما وجدتمع التجربة سيقتنع الرجال أبن مصاحلهم الشخصية موجودة حيث ألبد،

 أفسدت الرباءة الطبيعية للبشر مما جعلهم غري قادرين على اكتشافن اجملتمعات احلالية هذا يرى روسو أ مع
إنه و ، نين البشر جمانألولكن من املستبعد حتقيقه " ،ل ليس ومهياذا فإن مقرتح كاسكوه مصاحلهم احلقيقة.

ة األوروبي الدولأّن إىل  نفس الوقت يشري روسو يف (.91)ن تكون عاقال يف عامل اجملانني"لضرب من اجلنون أ
 احّتاد أي نشاءإليدة "الطريقة الوح بنظرة عواقبية:لكنه يضيف  ،فدرايل احّتاد نشاءطوعيا إل توافقلن  يةالسياد

مبا يكون ر خيشى منه؟ أو  ،األورويب قرار صائب حّتادن هذا االأن يقول ، وإن كان كذلك، فمن جيرؤ أهو الثورة
 (.112") سنواتبدال من محايتنا ل حلظتهاضرره أكرب 

http://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9/
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امة تشن نظمة بكفاءة، حيث تعترب الدول كياانت عامل جتماعيةاالملؤسسات انتيجة هي بلنسبة لروسو احلرب 
يق دولة حتق رمواطنني لدول ذاهتا. بغض النظر عن اعتباأو  ،كأعضاءأما   جمرد مشاركني، فرادواأل، احلرب

ا مل توجد ذالبشر من الدول ذات السيادة سيكون أكرب إ على اخلطرأّن إىل  ، يشري روسوايأخالق اتقدمضخمة 
يعترب  بيعيةط، لكن يف احلالة الامواطن  واحد منا يف الدولة املدنية  يعترب أي" :روسوقول هذه املؤسسات. ي

أبلف  فظاعةوطنية أشد  اخلاصة، لنشعل فقط حروب  ذان كافة التدابري ضد احلروب ختّ فلو ا باقي العامل،النصف ال
. (56")أمجعا أعلنا أنفسنا كأعداء للبشرية ذ  ، حنن إأخرىضد مجاعة  من الرجال مجاعةإىل  إذا إنضممنا مرة؟ 

 The) العقد االجتماعي، وقد كتب عمله ةجمتمعات حمكومة جيد إنشاءاحلرب هو  هناءإل روسو واحلل عند
Social Contract 1762) العقلية  اإمكانياهتفقط يف سياق مثل هذا ستدرك البشرية . من هذا املنطلق

ذا الم. إليعم الس يةخالقاأل منوذجية من الناحيةحكومة عاملية بل دول  نشاءإل نسعىاّل أ ية. جيبخالقواأل
 .احلروب لشندوافع وجد يف هذا العامل جمتمعات مثالية فال حاجة لنا حبكومة عاملية ولن توجد 

لقائل أبن ( دحض االدعاء امقرتح لتاريخ عاملي بغرض كوزموبوليتاين) مقالهفقد حاول يف  Kantكانط ما  أ
 اتريخ كل اجلنس "يف الوراء بلنسبة للبشرية، عرب وضعها هي وقضاايهاإىل  يةأخالقمتثل خطوة   احلكومة احمللية

 نسانعزلة اإلالطبيعة توظف " (.41صلية )العقلية(")األ نساناإلمستمر للقدرات بطيء لكن البشري، كتطور 
ة وفقا للعقل ال اذ خطو ختّ ال ك الدول"يلطبيعة لتحر ابيد ، وبلتايل فاحلرب وسيلة يخالقاأل التقدم لدفع

 منها، الصغرية  حيث كل الدول حىتإنساين حّتادواالنضمام ال، نينواتخلي عن احلالة الوحشية بال قلللتجربة، ل
ظيم الع حّتادبل من هذا اال ،قراراهتا القانونيةو  قوهتا، ال من ،وحقوقها منهاأن تستمد أمن املتوقع 

(Amphictyonum Foedus)،  وكما قال كانط  (.47)اقانوني منظمة أحكاممن سلطة متحدة و و
لتاريخ  (48نتيجة حتمية") "هذه (:Perpetual Peace 1795)م السالم الدائ مقالتهعدة مرات يف 

 international state (civitas)"دولة عاملية  إنشاءن املنطق يستدعي أبانقش البشرية، عندما 
gentium) )("105ستكرب حتما حىت حتتضن مجيع البشر على سطح األرض.) 

ن مقالته حول إحتقيقه".  ال يكنلجمهورية العاملية قيقي لاحل تصور، يقول كانط أن "الالظروف الراهنةحول 
إىل  عض. بلنظرمع بعضها لب ةلكنها متفاعل ةن دول العامل خمتلفأ وهي ،السالم الدائم بدأت حبقيقة اجتماعية

 هي: قرتحاتابثالثة كانط مفتاح حتقيق السالم الدائم؟ جييب   ما هوعاملنا، 

دستور مجهوري يضمن احلرية واملساواة للمواطنني، أبنظمة قانونية، ومؤسسات يكون لكل دولة  جيب أنأوال، 
سياسية متثيلية. فالدولة اجلمهورية املنظمة داخليا بشكل جيد من املستبعد هلا ان تنخرط يف احلرب بدون سبب 

http://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A/
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ية، هو هور اليت ال يعطي دستورها األولوية للمواطن، وبلتايل ال تكون مج أسهل شيء يف الدولإن  .مقنع"
 (.100")الدخول يف احلرب 

ف عن الدولة ، وهو خمتلإنساينفدرايل  احّتادن تتحد ضمن الدول املنظمة داخليا بشكل جيد أ ، حتتاجاثنيا
حيازة أي قوة مثلما تفعل إىل  ال يهدف( foedus pacificumالسلمي ) حّتاداال"(. وهذا 102العاملية )

يف هذا السياق،  (.104")خرى، والدول املتحدة األكل دولة على حده  ومحايةمن أيف نطاق إاّل  أي دولة،
ن إ "اليزال من األفضل دمج الدول املستقلة حتت سلطة واحدة تفوق الدول وختلق نظاما عامليا".يقول كانط 
لطة س اليت ال خرىالسلطة واأل أغلب ه لنظام العاملي تكمن يف اخلوف من احلكومات اليت بيدهاأسباب رفض

مجيعا يف  توسع احلكومة، واالستبداد، وسحق بذرة اخلري، سنقعمع "تفقد القوانني أتثريها تدرجييا  هلا فيقول
 سينتهي "االستبداد العاملي" يف :ه على أساس االستبدادرفض. يقول كانط حبزم موضحا (113الفوضى")

اعلة مع بعضها واملتف ،عامل من الدول املختلفةيف  الكوزموبولييت قحلب لتقيدااثلثا،  (.114"مقربة احلرية")
. بلتأكيد universal hospitalityالعاملي لرتحيب كانط ب  هو شرط للسالم الدائم الذي أمساهلبعض ا

رار يف حق هلم يف االستق ن األجانب الأإاّل  جلميع اجلنس البشري حق مشرتك للعيش على سطح األرض،
حلقوق العاملية اليت تسوغ زايرة إن ا . inhabitants' agreementسكن تفاقيةإجنبية بدون أمنطقة 

ملا   commercial statesة رض اجنبية ال تسوغ استباحتها. انتقد كانط خالل حياته الدول التجاريأ
واهلند  اء الصاحل"ورأس الرج جزر مالوكوأيض ا(أو  توابل )جزر امللوكا، والدول االفريقية، وجزر الأمريك"فعلته يف 

 (.106) الشرقية

Kokaz 2005, 87– ,92) احلكومة العاملية كفاءةكانط حول    آراء التعقيد الواضح يفوهكذا نرى 
and Pogge 2009) رية بحل هأفراد يتمتع ،عامل مجهورييف شكل  نسايناإل حّتادالا فكرة يؤيد كانط

(،  Pogge 2009, 198كامل")، حتت سيادة عاملية. ستتحق بذلك "ظروف قانونية بشكل  واملساوة
على  ،األهن ةامليع ملكيةنفس الوقت، يستنكر أي خطوة حنو  يف التاريخ البشري. يف إنساينكأفضل مصري 

عامل، األول لدى كانط تصورين هلذا ال .فرادوحرية األ املساواةعيق حتقيق تو  ،افيه ال ضمانة ،عكس اجلمهورية
يقودها حاكم  dystopia ، والثاين مايسمى بملدينة الفاسدةسياسيضل مفهوم فوهو أ هو اجلمهورية العاملية

)هوبز(. وبني هذه  ة، مثل الفوضوية العاملية يف احلالة الطبيعيعاملي مستبد، يارس سلطته بصورة تعسفية
فدرايل يتألف  احّتاد( وهو 6–Rawls 1999:11) realistic utopiaالواقعية وتوبياالصورتني تكمن الي

"يبدو  بقوله: Habermasس هابرما . وقد وصفهامن دول مجهورية مستقلة، بشكل أصغر من دولة عاملية
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، بسيادهتاكل دول فظ  تمع بعضها ضعيفا، حني حت املوافقة على التواجد سلميا لرتابط الطوعي بني الدولا مفهوم
 (.268، 2010)"ة حنو مجهورية عاملي انتقاليةمرحلة وكأهنا يف 

ن الثامن عشر. يف القر ن املناظرات حول احلكومة العاملية كانت حية حىت أيتبني لنا كانط   لعماأإىل  بلنظر
 ,Jean-Baptiste du Val-de-Grace, baron de Clootsمثل  النقاشات األانركية )

 ،شرية أمجعتضم الب لغاء نظام الدول ذات السيادة يف مقابل مجهورية عامليةإإىل  تدعاليت  ( 1794–1755
 .(Kleingeld and Brown 2002) نظرية العقد االجتماعيإىل  استناد ا

 اتالتطور ا هتعزز  واليت ،للمطالبات بحلكومة العاملية حياء  إ اما القرن التاسع عشر والقرن العشرين، فقد شهدأ
حىت التطورات و ة. العوملة االقتصادية املتسارع مما مّكن ،مثل التقدم التكنولوجي يف السفر واالتصاالت ،ةاإلجيابي

 .ثرأكان هلا   السلبية مثل النتائج املدمرة حلرب مع التكنولوجية احلديثة

، اقة الذريةرقابة دولية على الطلفرض وانجازاكي، انضل علماء الذرة  ،بعد مأساة القنبلة الذرية على هريوشيما
 أينشتاين ألربتتب ك  يف هذا الشأن، لحكومة الفدرالية العاملية.ل الرئيسيةائف وظواعتربوا هذه الرقابة إحدى ال

Albert Einstein  ن الكرة األرضية تقلصت بسبب التطورات التكنولوجية من أميالدي  1946عام
م، أكد لتأمني السالو  .املشرتك بسبب أسلحة الدمار الشامل ، واحتمال الكوارثخالل الرتابط االقتصادي

لى دستور عبناء ن تتأسس وأات بني الدول حبكم قضائي. صراعحكومة عاملية حتل ال إنشاءب وجو " على
 "حق التصرف يف األسلحة اهلجومية تعطي هذه احلكومةحبيث والدول،  ،احلكومات يهتوافق علقاطع 

إىل  1947اليت أتسست عام  United World Federalistsدعت منظمة  (.138 ،1956)
السالم  ستلزميله سلطة ضبط األسلحة والتسلح.  ،دوللفدرايل عاملي ل حّتادال األمم املتحدةمنظمة حتويل 

ن يرفعوا وأ ،الدول عن حقوقها املطلقة السيادية التقليدية يف حشد األسلحة وشن احلرب يخلتن تالعاملي أ
لى وهكذا فإن حتقيق السالم العاملي يتوقف ع وتنفيذها. إلصدار األحكامؤسسات دولية رمسية تهم ملصراع
 (.Clark and Sohn 1962) قانون عاملي إنشاء

ويف الفرتة اليت تبعت احلرب العاملية الثانية فقد انطوت املطالبات حبكومة عاملية شكوكا عميقة إبمكانيات 
 (Emery Reves) إمري ريفس أما ي يف السياسية العاملية.خالقالدول ذات السيادة كوسيلة للتقدم األ

 وصفهاب القوميةدانة  للدول إ (The Anatomy of Peace)م فقد كان كتابه املؤثر تشريح السال
أو  يرباليون،لأو  ،حمافظونن كان السجانون مية هي الباستيل احلديث، ال يهم إ"الدول القو  :مؤسسة سياسية

أن الدول القومية هتدد السالم والعدل  Revesوعلى خطى روسو يقول  (.270 ،1945) ن"و اشرتاكي

http://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9/
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رتياب، اخلوف واال حيفها ةعامليظروف  جياداألموال بعيدا عن احلاجات الضرورية، وإ بتحويلها يةنساناإلواحلرية 
يتني، فمن الصعب احلربني العامل جتربةإىل  اندالع حرب حقيقية. وبلنظرإىل  تؤدي يف النهايةوخلق آلة حرب 

 دفع ديفيد ميرتاين ولرمبا كانت هذه الشكوك هي ما ي.خالقلتقدم األا من عوامل كعاملن نرى الدول  أ
(David Mitrany )الدولة العاملية والرتكيز على دورها يف "نشر شبكة أو  ،العاملي حّتادلوضع فكرة اال

 (.101 ،2003) لعب دورا مهما يف سبيل حتقيق الوحدة والسالم للعاملت ، قدأنشطة ومؤسسات عاملية"

منه  ال فائدةشريكا و  ،ية مستبدةديقراطدوال غري  عتبارهاالمل يكن لذاهتا بل دول القومية لن رفض البعض لإ
 The Atlantic Union جلنة االحّتاد األطلسي تعلى سبيل املثال، أتسس من.يف بناء نظام عاملي آ

Committee  ةيديقراطفيدرايل لدول ال احّتادإىل  تدعو حيث ،(1949)ت عام يعلى يد كالرنس سرت .
تؤهلهم  ملمارسة مبادئاحلية  تشجع الدول من خالل األمثلة، أساسا "حلكومة عاملية حرة حّتادهذا االقد يكون 

 quoted in Baratta) بلقانون" فراداحلكومة التمثيلية، ومحاية حرية األ مبادئللعضوية. وحتديدا 
2004, 470.) 

االشرتاكي  حّتاديدولوجيا، الوالايت املتحدة من جهة واالجهتني خمتلفتني أإىل  العاملانقسم خالل احلرب الباردة 
كومة مقرتحات احلإىل  موجة من الشك املتبادل الذي انتقل بدورهإىل  ، مما أدىأخرىالسوفييت من جهة 

 )جودمان لعاملاعلى  ة"يمريكالسوفييت كل املقرتحات حماولة لفرض "الرأمسالية االحتكارية األ فاعترب العاملية.
القادة  دانأعاملي. و  احّتادوبذلك تعذر حتقيق هدف احلركة الفدرالية العاملية بتأسيس  ،(234، 1953

 وهاعترب أو  ،ةيديقراطلاألنظمة ا يقتصر على احّتادإبقامة  AUCفريقي األ حّتادقرتاح مفوضية االا السوفييت
 ة.احلرب البارد، وسط سجاالت حماولة لتعزيز الكتلة املناهضة للشيوعية )املعادية للسوفييت(

فكار الشيوعية يف قبل ذلك وجدت األ االشرتاكي.أو  ،السوفيييت جتسيدا مشوها للفكر الشيوعي حّتاداال يعترب
بية للنمو السريع جلوانب السلا يف صورة ردة فعل علىخالل القرن التاسع  أكثر الثورة الفرنسية لكنها تطورت

ى العالقات وقعتها علمادي عظيم، لكن التغيريات اليت أ التكنولوجية بتقدم التطوراتوعدت  للصناعة.
ى حاب املصانع علمن أص االجتماعية واالقتصادية مل تكن إجيابية. لئن حصد بعض الربجوازيني )الرأمساليني(

 ، ظروف مروعةيف ، يعملونيف املصانع اجلديدة )الربوليتاريني( شيء عظيم من الثروة والسلطة، فإن العمال
صراع دول بل صراع الطبقات   Karl Marx كارل ماركسإىل   التاريخ بلنسبةليس يتلقون أجورا ضعيفة. و 

 نمطعة لهي سلطة مركزية قهرية خاض . فالدولةط اإلنتاجامنأعرب تغيري رت مّ ودُ ، قتل  خُ اليت االجتماعية، 
اإلنتاج االجتماعي يف مرحلة معينة من التطور، وهي ضرورية فقط يف اجملتمع الطبقي كأداة قمعية بيد الطبقة 

لق طبقة ن أساس هذا النظام يكمن يف خيف ثناايه بذور تدمريه، أل الرأمسايلقتصادي حيمل النظام االاحلاكمة. 

http://hekmah.org/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%B3/
http://hekmah.org/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%B3/
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روف اليت أوجدت الطبقات الظ" تكفي حملو ثورة عاملية للربوليتارينين وبلتايل فإ .بستمراربروليتارية تنمو 
نظم أي جمتمع اإلنتاج  ذا"‘معا: الدولة والطبقات يف آن  (. ستنهارMarx 1948, 75) "والصراع الطبقي

إىل  تحف اآلاثرم حيث تنتمي، يفإىل  الدولة أجهزةكل   ستنتهيو  ،على أساس حر وبلتساوي لكل املنتجني
فإن ، وفقا للرؤية الشيوعية (.Engels 1884/1978, 755) الربونزية" والفؤوس ،غزلجانب عجلة امل
ها بنفسه ، وبلتايل وجب أن يسقط النظام ثوراي بلقوى اليت أطلقوزائل، نتقايلا هولكنضروري،  النظام الرأمسايل

 ,Marx 1948) حيث تكون فيه التنمية احلرة للواحد شرط التطور للجميع" ،لتحقيق نظام عاملي جديد"
–Marx 1844/1978, 71) "االغرتاب"من  لتحررا السّيماة للجميع، سيتحقق السالم واحلري (.75
داء بني سيزول الع" جتماعي:اعرب التحول من الرأمسالية لنظام شيوعي الذي رافق ظهور الرأمسالية، ( 81

  .(73) "الواحد الشعب نيبالعداء الطبقي  زال ذاالشعوب، إ

ت ادو أىل إ ن الطبقة الربوليتارية حتتاجأبماركس إىل  بالستناد V.I. Leninلينني  قائد الثورة الروسية تجحي
لثورة العاملية . مع ذلك فقد كان لينني ملتزما بومقاومنيمستغلني لقمع الربجوازيني بوصفهم  ،الدولة القمعية

لن توجد عد فوزها، ب "الدولة الربوليتارية ستتالشى الطبقي". حىتلنظام ا قلب" الذي يقول أبن الدولة وبلرأي
توقع قادة وخنب السوفييت الرافضني  فيما بعد، (.Lenin 1978, 135) "قيطبال عداءال ، إذا مل يوجددولة

اقتصاد اشرتاكي  نشاءإالدول القومية والرأمسالية العاملية، كما توقعوا  عاملي تفوق احّتاد نشاءإل قرتاحات الغربال
خريا، مل تكن سياسة توازن القوى وأ (.Goodman 1953, 231) عاملي إبدارة "الدولة البلشفية العاملية"

 تعمليا، صار لرأمسالية. بألصقوها  بل يدولوجية الشيوعية، األبني الدول ذات السيادة املفتوحة سببا للحرب يف
بسبب  ،وجود عامل من مجهورايت اشرتاكية سلمية موضع سخريةأو  مثل اجملتمع الالطبقي، االشرتاكيةفكار األ

 فعليةب بنهاية تسب حّتادتفكك االأن ذلك إىل  السوفيييت القمعية داخليا وخارجيا. أضف حّتادسياسات اال
 . (73)ظام العاملي االقتصادي الرأمسايل الن حدى بدائلإل

والثانية  ،املركزية ياكلاهلو  هرية،احلكومة العاملية ذات السلطة الق ، فهو بني مقرتحني إحدامهااليومأما التنافس 
إىل  ةصاحبت التقييمات النقدية للتطور من احلكومة العاملي .قهريةهبياكل المركزية وال ،عامليةالوكمة هي احل

احلجج املؤيدة للحكومة العاملية يف النقاشات الفكرية يف نظرية العالقات الدولية، حياء إ ،احلوكمة العاملية
 Cabrera 2004; Tännsjö 2008; Weiss) النظام، والعدالة العامليةوالنظرية السياسية حول 

2009.) 
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 يف النظرية السياسية املعاصرةمناظرات  .2
 ظرية العالقات الدوليةن 2.1

ات ذ احلرب والسالم بني الدول أسبابلفهم  اسةر احلاجة املرية العالقات الدولية املعاصرة إثتطورت نظ
 املركزية. العليا حال انعدام السلطةيف أو  ،اسيةيالفوضى الس لحا حلربب ؤوالتنب ،السيادة

 Contemporary  اجلددالواقعينيأو  ،الواقعيني املدرسة الدولية املعاصرة ومنظر  يدعي
international  “realists” or “neorealists” الناحية مننظام الدول املعاصرة  همتقييم معدب 

 تبذل كل مجاعةو  ،مالعدالة والظل امفهومينعدم إذ  ،)هوبز( الة الطبيعيةحلبفشبهوا النظام الدويل  .عياريةامل
كينيث   يؤيد .مصاحل اآلخرين األساسيةعلى حساب  ولو كان ها،بقاءضمن تل ،كل ما بوسعها  منطقيةدوافع ب

 Theory of) اسية الدوليةياملنهجي عن الواقعية اجلديدة نظرية السيف كتابه  بوضوح والتز
International Politics) فاحلكومة العاملية حبسب ظنه قد ال حتقق عدالة  ،نظام الدول ذات السيادة

أو  ،ن خاصةن تكو أما إ احلكومات احمللية فستسريها مصاحلها اليتأما  .ةمنآأو  ،منظمةأو  ،عامليةأو  ،منصفه
ضرورية  مسة بعتبارهاأيسف على الفوضى العاملية  . كماأخرى دول وحقوق مصاحل ومبنية على ،حمددة

أبن يدعي كأنه ظهر والتز و يمن احلرية الوطنية.  ما توفرهومنها سعة  ،وقد جمد فضائلها ،للعالقات بني الدول
من النظام املتكامل. قد يشكل أكثر ية أخالقمن وجهة نظر للدول ذات السيادة مفضل  النظام املتعارض

 ،لكن هذه االستنتاجات تثري السخرية (. 2006Lu)ا النظام الواحد محال على الدول وينع استقالهلا ذاتي
أوضاع الفوضى الدولية،  يرجعها إىلاحلرب داخل الدول  سبابأل neorealist  اجلددن تفسري الواقعينيأل
فهذه  contemporary realist بلنسبة للواقعيني املعاصرين غياب احلكومة العاملية بسلطتها العليا.و 

ها من ناصمآسي ال م ن احلرب بني الدول،يكن تغيريها، إ الصفة لنظام الدول حقيقة اجتماعية ال
(Mearsheimer 2001 .) 

أن من يطلق عليهم  William Scheuerman (2011  ،67-97) وليام شريمانمؤخرا، قال 
أكثر تعاطفا  مع أفكار  يُعّدون يف منتصف القرن العشرين classical realists  التقليدينيبلواقعيني 

 تقّدميةالكالسيكية وال تباع الواقعيةأمن ثلة دعم  اإلصالح املؤسسي العاملي من الواقعيني املعاصرين.
Classical and progressive realists (رينولد نيبور مثلReinhold Niebuhr ، وإدوارد

، John Herzن ، وجون هريما Hans Morgenthau ، وهانز مورغنثاوE.H. Carr هاليت كار
ة ظهور العوملجج خمتلفة كحب جندة االصالحية العامليةاأل(  Frederick Schumanن وفريديرك شوما

 Reinholdلد نيبورنو وفقا ري ، والثورة النووية.ثةواحلرب الشاملة احلدي، والتغريات التكنولوجية، ةاالقتصادي



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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Niebuhr ،صيغة السياسي العاملي حنو حكومة عاملية ب حّول، وقابلية التنشودامل شكل النهائيال سيحتاج
 نجتماعي وعاملي أعمق مما كان واضحا يف منتصف القرن العشريانظام فدرايل عاملي، على اندماج وتالحم 

(Scheuerman 2011, 73.)  إمكانية عدم استحسان حتقيق احلكومة العاملية إزاء قلق  لكن نيبور
اج احلكومة العاملية ستحتإذ  العاملي السياسي، حّتادغياب األساس الثقايف واالجتماعي املطلوب لالإىل  بلنظر

 (.ibid., 72-6العاملية )السلطة االستبدادية  يثري شبحدوات للحكم، مما أليف مثل هذه الظروف 

حتجون أبن في International society or the English school الدوليةعالقات بحثوا ال ماأ
الرغم لى ع وذلك عالقات الدول ذات السيادة ال ينعدم فيها القانون، وخاضعة لقواعد ولوائح سلوكية انفذة،

 الدول وم جمتمعمفه معبني الدول  ةالفوضى السياسيال تتعارض . عليها من عدم وجود سلطة رئيسية مهيمنة
، يةسلطة مركزية عامل ن عدم وجودأب اجملتمع الدويليف  نباحثو اليرى (. Bull 1977)ن كومة بلقانو احمل

ذريعة يف  مهااستخدبخطرة ورمبا تكون  ،غري ضرورية حلكومة العامليةا أنو  اليعين أن الدول أتكل بعضها.
ي خالقاأللنموذج أن ا Martin Wight الحظ مارتن وايتلدول. ا اإلمربايلية بنيصراع حنو اهليمنة ال
 ،وكبديل للحكومة العاملية. (1991) طغيان سياسي وإمرباييلإىل  يف الواقع العمليرتجم عادة يلكوزموبوليتية ل

ية خالقأن املثل األ "Chris Brownوكريس بروان،  Kantوكانط ،Rousseau يردد كل من روسو
وبلتايل، ، (106, 1995 ) "انونالقو  ،يف إطار السالمهي اجملتمعات املرتابطة  ،ستقلة بذاهتاواملتعددة امل

 ذا وجد جمتمع عاملي برؤية مثالية.مة العاملية العليا غري ضرورية، إستكون احلكو 

 .احلركات الليربالية الدولية االنشغال التقليدي مبشاكل احلرب والسالم فيما يتعلق بلنظام العاملي دافع يتجاوز
ول ذات السيادة. التقليدي للد التفسري احلركتني السابق ذكرمها، كثر منوأ بشكل صريح تنتقد هذه احلركة

أكثر  عيشيالعلل التالية: ا ، مبّينإنساينالالحلكم بالعامل املعاصر  Richard Falkيصف ريتشارد فولك 
 ا وثقافيا،الضعيفة اجتماعيتمعات جمليف ا نسانجتاهل حقوق اإليتم و  ،من بليون شخص حتت خط الفقر

قابلية نعدام او  ،يلتدهور البيئوكذلك احلال بلنسبة ل ،الزال مستمر ا كأداة سياسةاحلرب والتهديد هبا   استخدامو 
دم حراز تقإ ما متذا إ جندة الليربالية الدولية متقدمةاألستكون  (.2–1, 1995)ا دوليية ديقراطاللة ءاملسا

بدون حكومة  ساينناحلكم اإل من املمكن حتقيق" ا يوم قالصرحي  فالك كان   العلل.تصحيح هذه أو  يف ختفيف
من أشكال التنظيم  احلكومة العاملية شكال فالك(. يرى 8) ومرغوب أكثر"تمل، حم سلكوهذا م ،عاملية

ات مبوجب راعصالتسوية السلمية اإللزامية لكل ال" قل تقدير:مل هذه السمات على أواليت حتالسياسي العاملي 
لتشريعية اليت ا والقدرة ،واإلقليمينزع السالح بشكل كامل على املستوى الدويل و  اثلث،قرار قانوين من طرف 

وبدال من احلكومة العاملية، (. 7")أي شكل من اشكال القيادة املركزيةإىل  إضافة، إمكانيات التنفيذ تبعهات



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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حتدي  د كالمهاويع. صالح األمم املتحدةوإ ،"عابرة للحدودية ديقراط"مبادرات إىل  اجملتمع املدينيدعو فالك 
 (.207) العاملية املعاصرة ناالسوق املسببة ملشاكلالدولة و قوى لوتكميل 

ها، إنشاءقابلية و  احلكومة العاملية فكرة كفاءةن يالعالقات الدولية املعاصر  يف الوقت الذي يرفض فيه منظرو
بذور  يف ثناايه حيتوين منطق الفوضى أ Alexander Wendt ونديتيرى املنظر البنائي الكسندر 

(. يعرض وينديت 914, 2003) دولة عاملية"-التحول حنو "احتكار عاملي لالستخدام املشروع للعنف املنظم
 حبجة أني نظام عاملإىل  تطور النظام العاملي من دول الفوضويةلغائيا  وصفاغل هيو  رسطومتأثرا أبفكار أ

 أخريا الدولة"ومن مث تكوين اهلوية املشرتكة و  فراد"الصراع من أجل االعرتاف بني الدول له نفس نتيجة صراع األ
 "نظيم الدولةت وجمال إمكانية" ،"احلرب مثن"ن التغريات التكنولوجية خصوصا تلك اليت تزيد من إ (.493)

قدرا " يةجيعل وجود دولة عامل امم ،ها الذايتءتؤثر على الصراع من أجل االعرتاف بني الدول وتضعف اكتفا
الذي  (1999، و1995) Daniel Deudney عمال دانيال ديودينأإىل  استندو  (.4–493حمتوما" )
ذا كانت إ"، هوبز(سب حب) يف احلالة الطبيعية فرادمثل األ هشةاملدمرة جيعل الدول  التكنولوجيان تطور احتج أب

التغري يف  خيضعون تلقائيا لقوة مشرتكة، ففي العامل النووي ختضع الدول تلقائيا حال فراداحلالة الطبيعة جتعل األ
إعادة بناء التقاليد اجلمهورية يف نظرية  يف ديودين آراء . تتضمن(Wendt 2003, 508)" قوى التدمري

تتميز بنظام  وعيةموض العاملي من دول فوضوية حلكومة عاملية اهليكلي ن التحولالرأي القائل أب العالقة الدولية
 املستوىرض الواقع )على أعلى  مبتكرا لن يكون شيئا" للتدمريقابلية املشرتكة ، بدافع عوملة المجهوري فيدرايل
 (.7–275, 2007) ستمرار منط مألوف"اأبسط هو  بشكلاملفاهيمي( بل 

ات صراعل اله حأفرادظهور "جمتمع أمين عاملي" يتوقع من يرافق دولة عاملية قد  إنشاءن أفريى ويندت  ماأ
ائم من اجلر و ظهور نظام "أمين مجاعي وشامل " مما يضمن محاية كل فرد  القوة،سلميا عوضا عن استخدام 

اجلماعي  لزامية حول االستخدامإالوطنية تتخذ قرارات  للحدود ةعابر وسلطة عاملية  ،اليت ال مفر من حدوثها
تم يهذا التحول الصراع من أجل االعرتاف " لن ينتهي التطور السياسي هلذا النظام حىت  يقود(.505للقوة)

 (. 506)")وفقا لفكر فيرب(من قبل دولة عاملية محايتهمويتم  ةومجاع فرد عرتاف بكلاال

تنضم لحقيقة أن الدول القوية اليت تتمتع بفوائد االعرتاف الغري متكافئ قد تكون أكثر مقاومة ويندت درك ي
القاعدة وكوراي نظيم تالقوى األصغر مثل إىل  االنتشار الكبري للعنف أبنج تحي هلكن ،الدول العامليةحتت مظلة 

 وسيتعذر ،عزل نفسها عن املطالب العاملية لالعرتاف تتزعزع على"قدرة الدول الكربى  سيجعل الشمالية
ستكون الدولة  (.524) القانون النافذة سيادةب موامتيازاهت مصالحيته ال ترتبط يثحبهم احلفاظ على نظام

أن األنظمة ية بناء على فرض  من أجل االعرتاف،نساينصراع اإللهي الغاية النهائية اليت ال مفر منها ل العاملية
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ة السلبية يف االخنراط احلري "والدول على حد سواء سيفقدون فرادألحيث ا ،كدولة مستقلة يف النهاية  للتطورمتيل 
يرى . (525) سيحصلون على احلرية اإلجيابية يف االعرتاف بذواهتم" بملقابل لكن ،عمال العنف الفرديةيف أ

 تتخذ قدو  ،واجلماعات فرادويندت حتمية النضال خالل تشكيل الدولة العاملية من أجل االعرتاف بني األ
، خالل تنظيم عامليلانطاق العلى  سياسي حمليأو  ثقايف، اقتصادي، لتنظيملن حتتاج  :شكاال خمتلفةأالدولة 

دعي وجود حني يست األمم املتحدة يوش الوطنية، واالعتماد على جيشإللغاء اجللن حتتاج  .العنف املنظم
 يكونلن  ة،اذ قرارات إلزامييف حال احلاجة الختّ ، هيكل: يفرض وينفذ إستجابة مجاعية للتهديدات. وأخريا

 (.506) القرارات النهائية ما عند قائد  ، كسلطة موحدة ترجع لحلكومة عامليةهناك حاجة حىت 

 

 موقف الليرباليني الرافض للحكومة العاملية  2.2

 John ون رولزج صدار كتابفمنذ إ ،رينصفكرة احلكومة العاملية عند الليرباليني املعا يف هذا اجلزء نناقش
Rawls نظرية العدالة (A Theory of Justice ) الليربالينيسعى العديد من املنظرين  ،1971عام 

 ،لصياغة نسخة عاملية لليربالية ،Thomas Pogge جوتوماس بو  ،Charles Beitz أمثال تشارلز بيتز
العاملية  خالقاألهوم يعىن مفيتز تشارلز بل وفقا الساحة الدولية.إىل  لعدالة احملليةيف اعرب توجيه مبادئ رولز 

 أمهية اثنوية فقط اجملتمع العاملي حيث احلدود بني الدول هلا فرادية ألخالقبلعالقات األ" تية يبولزمو يربالية الكو لل
(1999a، 181-2.)  ُعلى أساس "دراسة  الدوليةاحمللية، و  يات املؤسساتأخالقليتية و م الليربالية الكوزموبقيّ ت

ة يالنظرية الليربالية الكوزموبوليت بدأت(. وقد 1999b ،287) "ضرريصاب ب كل فرد يكن أن  اتالبطحمايدة مل
 خالقهذه األ مشرتك للمساواة وحرية الفرد. وختتلفي أخالقية بعتبارها جمتمع نسانمع مفهوم اإلللعدالة العاملية 

 ية واليت أتيت يف شكل دولةاملؤسسأو  الكوزموبوليتية السياسية أمثال بيتز عن ليرباليني ينالعاملية اليت أيدها منظر 
 (.Beitz 1994) عاملية حكومةأو 

تعلق بعدالة التوزيع تهرية يف مسائل جو  الليربالينيالنقاد ليتية الليربالية معارضا و لكن رولز نفسه رفض الكوزموب 
قدم رولز يف كتابه حول ي أن احلكومة العاملية ليست فكرة ليربالية مثالية لتنظيم العامل. على معهم واتفق، العاملي

 ةحمكومفيه الشعوب  تكونمفهوم جمتمع ( The Law of Peoples)النظام العاملي قانون الشعوب 
وذكر  (.36، 1999) دولة عاملية" ال تقرلكن  -ات تعاونية بني الشعوباحّتادتستوعب "مجعيات و  مببادئ
 مان أسري على خطى كانط يف السالم الدائأو الدولة العاملية بشكل صريح "أ فض احلكومةة للأسباب

(Perpetual Peace) (1795)،  بصالحياتكنظام سياسي موحد   –ن احلكومة العاملية يف اعتقاد أو 
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 على حتكم أنأو  ن تشكل استبدادا عامليا،أما فهي إ هلا وجهني، -قانونية متارسها عادة احلكومات املركزية
ريتهم ح عن ومناطقعدة شعوب  دفاع بسبب ؛هلكها الضعف بعد حروب وصراعات متكررةأمرباطورية إ

تغطي لية دولة حمعاملية يف شكل الكومة احل كفاءةرفض مفكرون ليرباليون أخرون   (.36) اسية واستقالهلم"يالس
، Tan 2000؛ Tan 1994 ،100؛ Jones 1999 ،229؛ Beitz 1999 ،182) أمجعالعامل 

Pogge 1988 ،285 ؛Satz 1999 ،77–8.) 

 لزرفامثل مايكل  communitarian liberals مجاعاتيونويف اعرتاض مشابه حيتج ليرباليون 
Michael Walzer  الدولة مؤيدي لزر منفا .احلكومة العاملية املركزية هتدد التعددية االجتماعيةأن بقوهلم" 

يرفض هو و ، عرقية"أو  دينية،أو  كوسيلة حلماية الثقافات التارخيية املختلفة اليت قد تكون وطنية،  السيادة" ذات
ية والدينية يف زمننا الثقاف االختالفاتكمثل   ئ اشي وعبستييكن أن  "كيف ال يرىنه النظام املركزي العاملي أل

صل ال مسحت بدرجامتن الف ذادوكسية النجاة إاالرثو  ذا.... قد تستطيع بعض الثقافات وأكثر املذاهبه
على فاظ احلتكون هلا إمكانية لن إذ  ،للخطر لذا سيكون وجود هذه اجلماعات معرض ا، تتعارض مع العوملة

يف نفس الوقت الذي  (.176،172،2004) "الدولة العاملية ألنظمةوفقا  وجتاوز التغيريات، اأسلوب حياهت
عية والسياسية  لزر التعددية االجتمافايؤيد  .مصاحل بشرية جوهرية متأصلة تمعات املختلفةتشكل فيه اجمل

وعدة  ،دة سبلحني توجد ع أفضل حتقيقها سياسيا أن" حبجة ية،نساننظرا لتنوع القيم اإل ،أساسيةكمصلحة 
ومة عاملية ، وطليعة شيوعية، وحكمرباطورية حضاريةممثلني يف سبيلها... إن حلم ممثل واحد، حاكم مطلق، وإ

 ،يمنةدولة مه ذاتيا مهم لدرء خطر وجود املستقلةوجود عامل من اجملتمعات و (. 188) "وهم جمرد يف النهاية هو
 تصورها اخلاص. عاملية إلعادة تشكيل العامل وفقأو 

لوضع الراهن وسيادة لاملذهب الليربايل السياسيني للحكومة العاملية بلضرورة أتييدهم  يرفض منظر ال يعين 
، ابرة للحدودع مؤسسات إنشاء ، وقابليةرفض رولز للحكومة العاملية مع شرعيةوال يتناىف  الدول التقليدية.

ستطرد رولز بعد ي اجملتمعية املشرتكة.وأداء بعض الواجبات ، لضبط التعاون بني الشعوب ومؤسسات دولية
التعبري عن الحية صيف اجملتمعات البشرية املنظمة جيدا، لبعض املنظمات  هتعبريه عن الرفض، يف القول أبن

مثل منظمة  ،نسان، وحل قضااي تنتهك حقوق اإلخرىاستنكار الشعوب ملؤسسات حملية جائرة يف الدول األ
تصل حىت و أ . بعض القضااي احلرجة قد حتل بلعقوبت االقتصادية،مثايل"األمم املتحدة املصممة بشكل 

مع و  (.36) الداخلية" شؤوهنمإىل  للتدخل العسكري. تغطي حدود هذه الصالحيات كل الشعوب وصوال
أساليب و  مؤسساتاهنا تتضمن أيضا "إاّل  رولز ترفض متاما عاملا من الدول املتنافرة ذات السيادة ؤيةر أّن 
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واجبات مثل ل، والنظر نسان(، وتعزيز حقوق اإل48جديدة، إلعاقة وتقييد أي دولة قد خترج عن القانون")
 .للمجتمعات اليت حتتاج مساعدةمد يد العون 

 ساتمؤس"مستقبل آمن وسليم بيئيا قد يتطلب إىل  ن الوصول( أThomas Pogge) يرى توماس بوج
(. 2000، 213) "الشكل احلايلكرب من لدول بصورة أيف احتد من حق السيادة  ،وطنية-فوقومنظمات 

وماس تأن هنا يتضح  (.213-4) ايديقراط مستقرة الدول غالبية كانت  ليف حافقط وأن هذا التطور ممكن 
 املنظمة جيدا،ل يف تعزيز تطور الدو يكمن السالم الدائم )وسالمة البيئة( إىل  ن الطريقأورولز متفقان على  جبو 

 .ياديقراطة ممثّلو  ،كومة حملية مسؤولة ومتجاوبةتتميز حب واليت

ما إ ي،العامل لنظامايف رفض أتطري  نو الليربالي نرى كيف سارعحجج رولز وتوماس السابق ذكرها، إىل  بلنظر
عن الفكرة التقليدية ة الليربالي ي"ختل بوج على وجوبكد أ. فقط ية مركزيةعاملحكومة أو  ،السيادة التقليدية بني

نوعا من  جييز"حل وسط إىل  ا"، ودعالعدمأو  الكليف احلكومة العاملية بصيغة  ملداوالت، وترك اللسيادة
 ة مطلقة"عطائهم سلطة وصالحيات سياديولكن بدون إ ،يف احلكومة العاملية املركزيةالعناصر  لبعض السلطة

يف "آليات  تبطاسية يف بعض املناطق سرت يستحتفظ بسلطتها السن الدول اليت وهكذا فإ (.1988،285)
وفقا هلذا  أخرى مناطق يف عليا اليت تتمتع بسلطة سياسيةنفيذ القانون القسرية واملركزية" بحلكومة العاملية ت

تقول  .(6-205، 2009عاموداي )بوج والذي تكون فيه السلطة سياسية موزعة  ،النظام متعدد الطبقات
 معضلة: ينطوي على، دولة عامليةأو  احلالية،ن أتطري اخليار بني نظام الدول ( أبDebra Satz) ساتسديربا 

، مثل نظام الدول البدائلتوجد العديد من  .سيط جداب"الفرق بني نظام الدول السيادية والدولة العاملية املركزية 
  تعاملي للفصل بني السلطا خمططللدول، و يتبع  ، ونظام اقتصادي الاحلكومية الدولية بملؤسساتاملقيدة 

powers scheme-of-a global separationاسية واقتصادية ي، وفيدرالية دولية، وهياكل س
، 1999) ("NAFTAبواسطة انفتا يتني )مريكواألإقليمية، أمثال تلك اليت تنفذ حاليا يف أوروب الغربية 

77-8.) 

بسبب سواء –ة ن اعرتاضها على احلكومة العامليألنظام العاملي ا يف خالقلتعزيز األ الليرباليةاملقرتحات تشري 
ا على انبعا من رضاه ليسهو  -يةإنسانأليتها الالة أو من بب عدم الكفاءأو  ،ندماج احملتملستبداد/االالا

ن ( أبCharles Jones) زيقول تشارلز جون (.Pogge 2000وضاعه النامجة )النظام املعاصر وأ
بعض الرتتيبات  فضل منأاألوضاع احلالية حول احلكومة العاملية ال تبنّي كون " قنعةاالعرتاضات الصحيحة وامل

"الدول  ض ا أبن، ويقّرون أيحلكومة العامليةون بحتمال استبداد ان الليرباليو (. يقر املنظر 1999،229) البديلة"
Kok-) اتن كوك تشور  يصف (.229) مواطنيها"غالبا السبب يف انتهاكات حقوق هي ذات السيادة 
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Chor Tan)   سيادة  وال دولة ذات ،حكومة عاملية تشمل هنا الللنظام العاملي أب الليربالينيمقرتحات
النتشار او على الصالحيات التقليدية لدول ذات السيادة، جل فرض القيود ا من أوتكرار   امرار   ، بل طالبوامطلقة

، 2000) حنو جمتمعات حملية معينة داخل الدول" تنازلي احنو اهليئات الوطنية، و  تصاعداي   لسيادة"ل العامودي
 (.101)ستئناف، ال املرحلة الوحيدة النهائية ال يف مرحلة النظام العاملي ستصبح الدو  مثل هذا يف (.101

أن الدولة القومية ال توجد يف عامل إذ  ،لسيادة أمر ال مفر منها نتشاراأبن  David Held ديفيد هيلد تجحي
 ،ظمات دوليةومن عاملي،الواقع املعاصر من اقتصاد يتكون د: يعقوالتتشابك ال شديد نظام وسطمعزول، بل 

. تقييدهاأو  ةالدول الفردي تشكيل ساهم يفتوحتالفات عسكرية،  وقانون دويل، ومؤسسات إقليمية وعاملية،
هنا ألفاهيم السيادة متزحزح  هياكل السلطة املرتابطة"لكن  يف النظام العاملي املعاصر، تهاسيادة الوطنية مكانلل

 هيلد يف وصف (.137،1995" )يكن تقسيمها شكل من أشكال السلطة العامة املطلقة، واليت ال
تطورات  كانط(إىل   ستنادااالذايت ) الليربايل للحكم بلنموذجالوعي العاملي تطلب ي، ليتيةو ية الكوزموبديقراطلل

عدالة عاملية و الدول،  من لحةسألبرملان عاملي، وحمكمة جنائية دولية، ونزع ا إنشاءمثل  ،مؤسسية طويلة األجل
 (.80 - 279) يف التوزيع تضمن لكل فرد دخل سنوي

 

 ية العاملية دميقراطوال (،من املنظور اجلمهوري) رفض اهليمنة 2.3

حيال السياق العاملي للنظام والعدالة  واجلمهوريني ،ينيديقراطوال ،النظرية النقدية يمنظر  بت القلق يساور
رون من النضال قاليت تطلبت  ،ية والسياسيةخالقللمنجزات األ ةمنظروف خارجية آ خلق يفبسبب أمهيته 

إىل  قودانتالتهديد العاملي األكرب واليت  يي الداخلي. لطاملا كانت احلرب بني الدول هديقراطالسياسي ال
اليت تزعزع  ،حيال عمليات العوملة املعاصرةهو فيني اليوم ديقراطقلق الباحثني الأما  مشاريع السالم الدائم.

مثل فرص احلصول  ،اليت توفرها دولة الرفاهية يف جماالت احلقوق املدنية واالجتماعية ديقراطإجنازات اجملتمعات ال
ؤسسات من هذا املنطلق تعترب العوملة االقتصادية وتطور امل .من االقتصاديواأل ،والرعاية الصحية ،التعليمعلى 

واملساواة بني  ،ريية كحق تقرير املصديقراطهتديدا حمتمال للقيم ال ابرة للحدود الوطنيةعالاملؤسسات و  ،العاملية
العاملي بشكل  ية التطورديقراطال قد تواجه هبان يفكر يف السبل اليت أهو ي ديقراطن مهمة الإاملواطنني. 

 domestic democratic justice ية الداخليةديقراطعدالة الحيافظ على اإلجنازات اهلشة لل
(Habermas 2006; see also Scheuerman 2008 .)ي ديقراطيبحث منظرو اإلصالح ال

لصيغ تمثيل واملسائلة بدال من توسيع المؤسسات وممارسات جديدة لالعاملي بشكل متزايد احلاجة لتطوير 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 domestic democratic ةيديقراطال احمللية مةوكاحلنتخاب اليات آالدستورية التقليدية و 
governance (Archibugi 2008; Macdonald 2008; Marchetti 2008.) 

ية، واجلمهورية حول ديقراطالو  النقدية، النظرايت أساس املباحثات يف "اهليمنة رفض"يعترب املفهوم السياسي 
وهو من اجلمهوريني  ،(Philip Pettit) تفيليب بيتيل بلنسبةلتزام هبذا املفهوم ن االإ النظام العاملي والعدالة.

 خياراهتم وحياهتم. التدخل يف مثل ،سلطة تعسفيةأي أو  ،تعرض الشعوب لسيطرة خارجيةتقليص  عيني ،اجلدد
 republican law of) القانون اجلمهوري للشعوب مقالته حدد بيتيت يفعلى الصعيد الدويل، أما 

peoplesحر  ويلديف نظام ، ليست حتت أي هيمنة ةحر ن كل مواطن متثله حكومة للتأكد من أ ( هدفني
املمثلة و  فعالةدول "الفال ،دول منفصلة حيتضنعامل أن العلى أساس (. وقد بدأ نقاشه 2010) ستبدادا الب

أطراف مرفوضا من  يعترب تدخال"مسؤولية مواطنيها ، وجتاوز الدول ومحل اجلمهورية مبدأ احلريةلشعبها" حتقق 
ثيلية متو  ،دول فعالةما تكون فيه الالنظام الشرعي الدويل هو ". (71-2، ص2010يف النظام الدويل" ) أخرى
. (73لية أيضا")فعالة ومتثيلتصبح  خرىالدول األ يفوتسعى  -هيئة غري حكوميةأو  أخرىدولة  سيطرةبدون 

ملؤسسات، اهيئات خاصة غري حملية" مثل "أو  ،أخرىعلى الصعيد الدويل، قد تكون مصادر السيطرة "دوال 
لية" مثل البنك احملبيدهم سلطة"، و"اهليئات العامة غري  الذين فرادرهابية، وحىت األوالكنائس، واحلركات اإل

وحىت لو حققت الدول التمثيلية  (.77شمال األطلسي)الالنقد الدويل، ومنظمة حلف الدويل، وصندوق 
حىت تكون  ةمضمون ليست أخرىدولة كدول مستقلة بدون هيمنة   احريته فإن، االستقالل داخليا ملواطنيها

ب، ضليل، والتالعوالتالعراقيل املتعمدة، والقمع، مثل " طرةسيعالقات الدولة خارجيا حممية من اسرتاتيجيات ال
 (.74التهديد")"و "ملراقبةو"ا

لتفكري بنظام عاملي ل قاعدةكاهليمنة   رفضيات الداخلية اليت تعزز ديقراطمسبقا شرعية ال يفرتض فيليب بيتت
لتحدايت اليت ا تصحيحك  ،، وترفض بصريح العبارة الدولة العاملية على غرار النظام اجلمهوري الداخليشرعي

 حىت ومل (.Archibugi 2011-Koenig) ، أنظر أيضا(2010) اهليمنة يف السياق العامليتشكلها 
حلل دولية واحملافل الوكاالت النظام العاملي احلايل بتطوير ال من املمكن حتسنيف، حل سهل هناك جدتواي

 ألضعف لُتشّكلاعزيز التضامن بني الدول تحد ما. وأيضا إىل  يف حيز مشرتكبني الدول العالقات واملشاكل 
إزاء احتمالية السيطرة  هقلق يرى بيتت بلرغم من (.84)تكتال منافسا من شأنه مقاومة هيمنة الدول األقوى

ن القلق أ Cecile Laborde (. يضيف البورد86قل هتديدا)ن الوكاالت الدولية أأعلى الدول األقوى، 
السيطرة على  حتماليةبكرب اليت تستدعي وعي أ منهجةامل هيمنةبل لل ،ألحزاباهليمنة النسبية ل منليس فقط 
إن "ترسيخ  (.2010التجارة العاملية، والبنك الدويل) الدويل، ومنظمةالدولية مثل صندوق النقد  املؤسسات
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االجتماعية الدولية اجلائرة يف جماالت مثل التجارة، هي واحدة نظمة من خالل األوتشريع" مكانتهم السلطوية 
 .(2010،57) ب اليت تسيطر هبا الدول القوية على الدول األضعفمن األسالي

 Law) لكتاب رولز قانون الشعوب -اجلمهوري- يف تفسريها( Nancy Kokaz) تقول اننسي كوكاز
of Peoples )العاملية عن النظرية اجلمهورية املدنية للعدالة العاملية" اجلمهوريةيكن فصل  ال ه"نأب 

أو  ،"دولة عاملية قوية مبا فيه الكفاية حلماية اجملتمعات احمللية" من أي نزعة حنو اهليمنة وجودف (.2005،94)
حماوالت ة و يشكل ظهور الرأمساليإذ  ،حلماية النموذج املدين املتعدد امطلب  يعد  ،"جتاوزات الرأمسالية الدولية"

 ومهانحيتج مجيس ب ،العاملي والعدل النظامحول ووفقا لتطور األفكار اجلمهورية  (.93)أكرب هتديد  اجتثاثها
(James Bohman  )دةاهليمنة يف الظروف السياسية العاملية اجلدي رفضن املثل اجلمهورية للحرية كأب، 

سب بومهان " حب(. 2007و 2006الوطنية )ية عابرة للحدود ديقراطحنو  الطريقتتطلب نضاال سياسيا يف 
ية، ديقراطلفاقنا السياسية املتمثلة يف ابدون أن نوسع آيف ظل العوملة التحرر من اهليمنة والطغيان يكن  ال

شكال مصادر وأ مقاومةعاجزة عن اصرة احمل يةديقراطالفاجملتمعات  (.2004،352) "االنتماء ،واجملتمع
ن اشكال يارس فيها أقدم شكل م اليتالصغرية  صونمن احل ألفاتشكل "وهي أيضا عدية النفع إذ  .اهليمنة

ني صالحياهتم ، مستخدممكتسلط املواطنني على األجانب، واألعضاء على غريهاهليمنة على خمتلف األصعدة،  
ل دانيااملفكر  أطلق(. 180و2007،175) مثل من يعيش داخل جمتمعات حمصنة" ،دارة عدم التدخلإل

 democratic schizophreniaية ديقراطفصام ال مصطلح( Daniele Archibugi) أركبوجي
 (.2008،6) يف اخلارج" يديقراطمعني يف الداخل وسلوك مناقض غري  يديقراطسلوك على االخنراط يف 

 dêmoi الشعوب بني مجيع يةديقراطمبداوالت فقط ية" ديقراطالدائرة املغلقة "للهيمنة اليكن القضاء على 
مل ختدم أو  حىت لو خدمت (.2007،179)بومهان  العضوية، والسلطة القضائيةتتناول مواضيع مثل احلدود، 

ن مثل هذا ومهان أب، يرى بي العابر للحدودديقراطتحول الال ية العدالة العاملية بالعتماد على إمكانيةديقراطال
نطاق لتكامل سياسي ال درالية وإقليمية واسعةية ملشاريع فديقراطسعي الدول ال ان:ن رئيسيالتحول يقوده عامال

 ة""للمشاركني يف امليادين العامة واملنظمات العابرة للحدود الوطنياألورويب، واألنشطة املؤسسية  حّتادمثل اال
(189.)  

سياسية عاملية لرفض إىل ( Iris Marion Young)رس يونق إ ة واملنظرةدعو الناقدتوعلى نفس املنوال، 
 حكم ذايت ثقايف وحملي يف آن معا، يف سياق قواعد تنظيمية عاملية"اهليمنة واليت قد تدعم "رؤية 

، 2000) لدو لبعد السيادة وهو بديل للنظام احلايل ل فهو ما ةالعاملي مةوكحمنوذجها للأما  (.2002،237)
كمة املتابعة و ستنفذ احل (.253) "متعددة decentred المركزيةية ديقراطفدرالية "والذي يقتضي  (238
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وظيفة . و اعلى املنظمات العاملية املوجودة حالي بالعتمادوفق األطر التنظيمية العاملية بشكل أساسي، و  حمليا
االستثمار يف و  ،االستثمار املباشرو  ،ون التجارية واملاليةالشؤ و  ،البيئة، و من والسالمالتايل: األك  هذه املنظمات

 ،وحقوق الرعاية االجتماعية، العمالة، مثل معايري نسانحقوق اإلو  ،تصاالت والنقلاالو  ،األموال ؤوسر 
تتصور يونق تطبيق القواعد التنظيمية العاملية هذه على الدول واملنظمات غري الدولية مثل . واهلجرة ،املواطنةو 

 ة العاملية العامةالتطور النشط للساحإىل  فتشري ،التنفيذقابلية من انحية أما  على حد سواء. فراداهليئات واأل
(Habermas 1998  ) ية يقراطدمرتبطة بملبادئ الكعامل حاسم لتحقيق منظمات عاملية تنظيمية صارمة

 (.Young 2002, 272) العاملية واحمللية

كون ت جيب أن ةامليالع وكمةن احلمثل ارس يونق أب النظرية النقديةمن أتباع  بحثنييني و ديقراطعدة  يعتقد
ية ديقراطفكرة الترفض ( Marie Slaughter-Anne)سلوتر  ماري آن لكن (265)يا ديقراط ةمنظم

وكمة تؤيد احلو  (.8 ,2004, 238) حتقيقهيكن  ، والبعتقاده غري عملي ألنهالكوزموبوليتية والربملان العاملي 
 بال collective organizationاجلماعي التنظيم  حيث يكون ،قلخاسرون كثر وهتديد أ بدأ"مب ةلعامليا

 ، ليست. بلنسبة لسلوتر(9) ةالبيئي كوارثوال ،واإلرهاب ،اجلرائم العابرة للحدود حلل مشاكل عاملية مثل ،عقم
 ،اإلجراءاتو  ،بشكل مستمر عن طريق شبكات املعلومات و"مرتبطة"، "منفصلة"دول وحدوية )مركزية( بل ال
خمتلفة تؤدي وظائف أساسية (، مما ينتج عامل من احلكومات مبؤسسات 167)جانسة تالشبكات املو 

 (.5) وفوق الوطنية، ةاألجنبيرياهتا نظوالتنفيذ، متفاعلة حمليا وخارجيا مع ، والقضاء، للحكومات مثل التشريع
ؤسسات عاملية مبا فيها من م ،احلكومة العامليةأو ، أكثر جناحا من عاملنا احلايلالنظام العاملي املرتابط قد يكون 

على تسليط الضوء  سلوتر وبلرغم من حرص (.6-7) على الدول القومية" فروضةامل العامليةالقواعد على علو ت
 (،261ة")سياسة خارجية وطنية صاحلعامة و  بوصفها "سياسة عرب الشبكات احلكومية" ةالعامليوكمة "احل على
 بني الدول جذراملتمثل التفاوت االجتماعي، واالقتصادي، والسياسي  هنا تقر أبن ظروف العامل املعاصرأإاّل 

التسامح و  ،لعاملية"مبعايري "املساواة التداولية ا وكمة العاملية العادلة والصاحلةاحل شبكة لتزمأن تتطلب ي ،والشعوب
دة النشطة بني الشورى واملساعأشكال يف  "جيابيةإلاملة القضائية ااجملمع االختالفات املعقولة، والقانونية، و"

ابط والتوازانت، عرب نظام الضو  لمساءلةلاملنظمات. ينبغي على شبكات احلوكمة العاملية أن تكون أكثر قابلية 
احلوكمة العاملية على أرض سيصعب علينا أن نرى شبكات  (.244-60)ة تفريع السلط مبدأ جتاوب معوأكثر 
 ساعدة الدولبعدل وسخاء مل هذه الشبكات حيث تعمل ،أكثر إنصافا واحرتاماجّتاه عامل ذا مل خنطو بالواقع إ

 "كرامته  نسانينال اإلاألرض بشكل مشرتك، وليعم السالم، و  وإدارة ،االزدهارالشعوب كافة لتحقيق وافر و 
(166.) 
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 سفه إزاءأعن ( Thomas Weiss)ماس ويس تو الباحث يف العالقات الدولية  أعربمن هذا املنطلق، 
مات، القصور الواضح يف املؤسسات، واملنظ حبجة، احلوكمة العامليةإىل  التحول يف الرؤية من حكومة عاملية
هل  أنفسنا: نسأل جيب أنمواجهة التحدايت العاملية. وهنا "يف لعاملي اوالشبكات الطوعية على املستوى 

ى املستوى لتتعدى احلدود الوطنية ع مؤسساتحلكومة فعالة هلذا العامل بدون مشابه  يءش إنشاءنستطيع 
 (؟264، ص2009) العاملي"

 

 واملسؤولياتاخلامتة: السلطة، واالستجابة،  .3

حكومة  نشاءإلمناسبة  الظروف صارت ، فلوأن فكرة احلكومة العاملية تنطوي على تناقضات البعض يرى
رية الفردية، واحل يلبشر ااألمن  ضمانعلى الصعيد املؤسسي ) وكمة العامليةاحلتطبيق أو  ذات كفاءةعاملية 

لن يكون  (Nielsen 1988, 276) إذن.ال حاجة هلا ف ومحاية البيئة، والعدل االجتماعي العاملي املتقدم(
 ا القوية منها،خصوص ،احلكومات مستعدة فيها اليت ستكون اللحظةيف  سلطة عاملية سياسية ضروري، إنشاء

عن بعض  تتخلىو  ،شبكة حكومية حتقق السالم العاملي، والعدالة، ومحاية البيئة بناءسلطتها يف  الستخدام
ومحاية  يف جماالت مثل استخدام القوة العسكرية، وإدارة لصاحل املؤسسات العاملية يةلسيادا التقليدية هاحقوق

تطور الشكل ن أ( Alexander Wendt) ويندت ألكسندروضح  .البيئة واملصادر الطبيعية، وتوزيع الثروة
"االحتكار  رعشليكون للحكومة العاملية طابع مؤسسي ي النهائي للنظام العاملي يتطلب ظروفا مثالية تتبلور

ى يف ظل احتمال ليات التنفيذ ليست عدية اجلدو آ. إن (491) العاملي لالستخدام الشرعي للعنف املنظم"
 Torbjörn)توربيورن  سويديال الفيلسوف يضيف  ظهور دول ومجاعات خارجة عن القانون.

Tännsjö )ة للسيادة الرتتيبات املختلطأو  التعاون الطوعي متعدد األطراف يف ظل الظروف الفوضوية، نأ
ألمن البشري، ا دية يف حل التحدايت املعاصرة يف جماالتاملشرتكة بني الدول واحلكومة العاملية ليست جم

ولة لديكون  نيفرتض أ أن تقسيم السيادة مستحيل، مباو  (.125و122، 2008) والعدل الدويل، والبيئة
ت للسلطة "مامل توجد عقوب العاملية سلطة اختاذ القرار النهائي على الدول يف مسائل االختصاص القضائي،

 (.6-125) "للحالة الطبيعية نظام الدولسريجع وهنا  ،مسألة جيب معاجلتها املركزية للمراجعة قرار مثل

ة قد ية الكوزموبوليتية أبجندة احلكومة العامليخالقربط حتقيق األهداف األ كان  إن ما ولاملرء ح يتساءلقد 
 (GRD) ةاملوارد املالي بسرتاتيجية توزيعملا يسمى  توماس بوجلذا يدعو  .(Lu 2006, 106–7) عرقلهاي

ذ بعني خالتنفيذ الالمركزية. مع األساليب واليت قد تعمل بشكل فعال مع أ .(215) للقضاء على الفقر املدقع
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، مامل أنخذ أكيدحياتنا بلت يتواجد يفلن القضاء على الفقر العاملي واجلوع على نطاق واسع  نكو   االعتبار"
ستيفن لويس وهو مبعوث األمم املتحدة أما  (.211) "األورويب حّتادية، واالمريكالدعم من الوالايت املتحدة األ

لعدد هائل من  نعدام العالجملكافحة االيدز فلم ينتقد غياب احلكومة العاملية كسبب الفريقيا أإىل  السابق
األموال و مل أثر الفرق اهلائل بني األموال املوعودة لكنه مع ذلك كان خائب األ بإليدز،فريقيا املصابني سكان أ

إىل  الحقا العدد لن يصأوقع )مت يف افريقيا بإليدزاليت وصلت ملساعدة سبع ماليني من الفقراء املصابني 
 "لوعودبن الثقة معدومة يف مسألة الوفاء ، أللويس "احلكومات الغنية يف العامل الغريبأدان  ثالثني مليون(.

كمة العاملية، احلو أو  احلكومة العاملية بُنية نظامملثل هذه القضااي يف  التزاماتذا مل توجد إ(. 2006،198)
 باللتزام بلوعود.فمن املرجح فشلها 

 Independent Working Group on) تقول جمموعة العمل املستقل ملستقبل األمم املتحدة
the Future of the United Nations) عة طبي من املرجح تطورنه حبلول منتصف هذا القرن "أ

 تمع الدويل"جملبوسينمو الوعي  ،العاملية اتلالحتياج ستجابة  ا ،وطنيةالسيادة ال فرضيات حولالدول وال
ق مثل الفوار  ظروف العامل املعاصر، املعطيات احلالية من لظيف (.Baratta 2004, 527مقتبس من )

دة السياسية العاملية نجا طمس النظام واألمن احملتمل جد   ،التفاوت اهلائل يف توزيع السلطة، و اجلذريةاالقتصادية 
 خبطاب "احلوكمة العاملية". ات العامليةحتياجالاو اجملتمع العاملي،  ثلاليت حددهتا مسائل م

 جناز تطور مؤسسي يف النظام العاملي املعاصر وهو أتسيسكومة العاملية فقدت أثلج صدورهم إما مؤيدو احلأل
مثل رؤساء الدول املتورطني يف جرائم اإلبدة اجلماعية، وجرائم  فراد( حملاكمة األICCاحملكمة اجلنائية الدولية )
وقد أنشئت احملكمة اجلنائية الدولية مبوجب معاهدات كمؤسسة دولية حيدد  ية.نساناحلرب، وجرائم ضد اإل

لية محكمة مبمارسة سلطتها حينما تفشل احملاكم الوطنية احمللاختصاصها مبفهوم "التكاملية" اليت تسمح ل
لطة هتدد هذه احلكومة بتقويض س من حيث املبدأ، ال. عدم االختصاصأو  ،وجود الرغبة عدم مثل ابسبأب

وهكذا  .لكنها يف نفس الوقت تقيد وحتسن حقوق، وصالحيات الدولةت القانونية احمللية حسنة األداء، القرارا
ؤسسة متثل ذلك قد يستاء البعض كون أول م تقويض هياكل السلطة الوطنية. معإىل  لن حتتاج السلطة العاملية

لعاملية. نعم، يتوافق العدالة التوزيعية اتأصلة على املستوى الدويل معنية بلعدالة اجلنائية ال واملالعدالة العاملية 
يد أن  عاقب قبليلكن النظام العاملي الذي  ،الكوزموبوليتيةاحملكمة اجلنائية الدولية مع مفهوم العاملية  إنشاء

 .ييتكوزموبول  يأخالقنظام  حتقيققد ينطوي على فساد عوضا عن  ،لمعدومني واملهمشنييد العون ل

تمثلة احلكم القانوين، والعالقة السلمية بني اجلماعات املختلفة مإىل  التطلعاحلكومة العاملية عن  مفهوم يعرب
فقد  ، سياسيامطلب لتنظيم العاملأو  ،فكرةهذه احلكومة ة. حىت لو كانت ي املشرتك للبشريخالقبجملتمع األ
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 وتنفيذية، ،قضائيةو  ة،تشريعي ولو افرتضنا وجود دولة عاملية هلا سلطة الشكل املرسوم هلا.إىل  ال تصل يف النهاية
احلوكمة  مؤيدوواجه ي هذا أن القضاء على العنف املنظم، والفقر، والتدهور البيئي سيحدث تلقائيا.فقد ال يعين 

 ببا لتعزيزس، والشبكات، وهياكل احلوكمة العاملية فرادتطوير األ كان  ما إنالعاملية نفس التحدي. مل يتضح بعد 
الدول قبل ن ملية رمسية تضبط استخدام القوة آتطوير على قادرة  كانت  وما إن محاية البيئة بصورة فعالة.

ستخدم مصاحل نصف البشرية الذين يكدحون لكسب  كانت  أو إن. ، والفاعلني من غري الدولالقوية
 دولعيشون يف الالذين ي احملظوظنيمخس عشرة يف املئة من من  التضحيةأن نطلب  عىن هذا حىت لو ،معيشتهم

 Wendt's) فيندت الغائيةالذين يندبون األوضاع احلالية فقد توفر هلم نظرية أما  .القتصادا ةعالي
teleological theory) مل لتاريخ ن االراحة واإلهلام، وذلك يف تذكريان أب بعض لتطوير النظام العاملي

 بعد. نتهيي
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