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العوملة
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1

 موسوعة ستانفورد للفلسفة
ترجمة :وليد العواد

مدخل حول العولمة يف تاري خ األفكار ،والنظرية االجتماعية الحديثة ،والتحديات المعيارية للعولمة؛ نص رمتجم لل د.
ر
ه للنسخة المؤرشفة يف الموسوعة
ويليام سكورمان ،ومنشور عىل (موسوعة ستانفورد للفلسفة) .ننوه بأن التجمة ي
ا
ر
األختة بعض التحديث
والت قد تختلف قليًل عن النسخة الدارجة للمقالة ،حيث أنه قد يطرأ عىل
ر
عىل هذا الرابط ،ي
ً
ّ
أو التعديل من فينة ألخرى منذ تتمة هذه رالتجمة.
نخص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد ،وعىل رأسهم
وختاما،
د .إدوارد زالتا ،عىل تعاونهم ،واعتمادهم رللتجمة ر
والنش عىل مجلة حكمة.

1

Scheuerman, William, "Globalization", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2018 Edition),
Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/win2018/entries/globalization/>.
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ال يزال مصطلح "العوملة" -الذي يغطي جمموعة واسعة من االجتاهات السياسية واالقتصادية والثقافية
املتميزة -عاملا حامساا يف النقاش السياسي واألكادميي املعاصر .يف اخلطاب الشعيب املعاصر ،تعمل
العوملة يف الغالب بوصفها مرادف ا لظاهرة أو أكثر من الظواهر التالية :السعي إىل اتباع سياسات ليربالية
كلسيكية ،أو "السوق احلرة" يف االقتصاد العاملي "التحرير االقتصادي" ،واهليمنة املتنامية لألشكال
الغربية (أو حىت األمريكية) من احلياة السياسية واالقتصادية والثقافية ("التغريب" أو "األمركة") ،وهو
نظام سياسي عاملي مبين على مفاهيم ليربالية للقانون الدويل ("النظام الليربايل العاملي") ،وانتشار تقنيات
املعلومات اجلديدة ("ثورة اإلنرتنت") ،فضلا عن فكرة أن اإلنسانية تقف على عتبة حتقيق جمتمع واحد
موحد ختتفي فيه املصادر الرئيسة للصراع االتجتماعي ("التكامل العاملي") .إن العوملة ااهرة متنا ع عليها
سياسياا؛ بسبب وتجود خلفات وصراعات كبرية حوهلا ،حيث يضغط العديد من احلركات والقادة
القوميني والشعبيني يف مجيع أحناء العامل (مبا يف ذلك رتجب أردوغان يف تركيا ،وايروسلف كاسيزينسكي
البولندي ،وفيكتور أورابن اجملري ،والرئيس األمريكي دوانلد ترامب) ضد ما يعدونه مزااي غري تجذابة .من
مفهوما حديثاا لـ العوملة أكثر دقةا من املفاهيم الي
حسن احلظ ،صاغت النظرية االتجتماعية احلديثة
ا
يقدمها عاد اة الساسة والنقاد .على الرغم من استمرار االختلفات احلادة للفصل بني املناقشني حول
مصطلح العوملة ،إال أن معظم املنظرين االتجتماعيني املعاصرين يؤيدون الرأي القائل أبن العوملة تشري إىل
تغيريات أساسية يف اخلطوط واملعامل املكانية والزمانية للوتجود االتجتماعي ،والي مبوتجبها تشهد أمهية
املكان أو اإلقليم حتوالت متسارعة ال تقل إاثرة يف البنية الزمنية للمعامل احلامسة للنشاط البشري.
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نظرا لتقليل الوقت الل م للربط بني مواقع تجغرافية متميزة ،فإن
تقاس املسافة اجلغرافية عادة ابلوقت؛ ا
املسافة أو املساحة ختضع للضغط أو "اإللغاء" .ترتبط التجربة اإلنسانية للفضاء ارتباطاا وثي اقا ابلبنية
حتما
الزمنية لتلك األنشطة الي من خلهلا نشعر ابملسافة .التغيريات يف مانية النشاط البشري تولد ا
جتارب متغرية للفضاء أو اإلقليم .خيتلف منظرو العوملة حول املصادر الدقيقة للتحوالت األخرية يف
عموما على أن التغيريات للتجارب
امللمح املكانية والزمانية حلياة اإلنسان .ومع ذلك ،فإهنم يتفقون ا
البشرية يف املكان والزمان تعمل على تقويض أمهية احلدود احمللية ،وحىت الوطنية يف العديد من جماالت
نظرا ألن العوملة حتتوي على آاثر بعيدة املدى لكل تجانب من تجوانب احلياة البشرية
املساعي البشرية .ا
تقريباا ،فإهنا تقرتح ابلضرورة احلاتجة إىل إعادة التفكري يف األسللة الرئيسة للنظرية السياسية املعيارية.

 .1العوملة يف اتريخ األفكار
 .2العوملة وفقاً للنظرية االجتماعية املعاصرة
 .3التحدايت املعيارية للعوملة
 املراج
 أدوات أكادميية
 مصادر أخرى على اإلنرتنت
 مداخل ذات صلة
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 -1العوملة يف اتريخ األفكار
شائعا إال يف العقود الثلثة املاضية ،حيث أدرك بدقة وحداثة األكادمييون الذين
مل يصبح مصطلح العوملة ا
استخدموا املصطلح يف وقت متأخر من السبعينيات .(Modelski 1972) .لكن منذ اهور
الرأمسالية الصناعية على األقل ،كان اخلطاب الفكري يعج بتلميحات إىل الظواهر الي تشبه تلك الي
مؤخرا .تتضمن الفلسفة واألدب والتعليقات االتجتماعية social
حظيت ابهتمام منظري العوملة ا
 commentaryيف القرنني التاسع عشر والعشرين إشارات عديدة إىل وعي غري مكتمل ،بيد أنه
مشرتك على نطاق واسع بتغري جتارب املسافة واملكان بسبب اهور أشكال النقل السريعة (على سبيل
املثال :السفر ابلسكك احلديدية والطريان) ،واالتصاالت (التلغراف أو اهلاتف) الي تزيد من احتماالت
التفاعل البشري عرب االنقسامات اجلغرافية والسياسية القائمة ).(Harvey 1989; Kern 1983
قبل وقت طويل من ادخال مصطلح العوملة يف النقاش الشعيب واألكادميي احلديث ،أدى اهور أشكال
تجديدة سريعة من النشاط االتجتماعي إىل إاثرة تعليقات واسعة حول ضغط املسافة.
يف عام  1839علق صحفي إجنليزي على آاثر السفر ابلسكك احلديدية من خلل فرضية أنه مع
"إلغاء املسافة ،فإن سطح بلدان سينكمش يف احلجم ،لدرتجة أنه سيبدو كما لو كان جمرد مدينة واحدة
ضخمة" ).(Harvey 1996, 242
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بعد بضع سنوات التقط هاينريش هاين -الشاعر األملاين اليهودي املهاتجر -التجربة نفسها عندما أشار
إىل أن "املسافة تغتاهلا السكك احلديدية .أشعر كما لو أن اجلبال والغاابت يف مجيع البلدان تتقدم على
ابريس .حىت اآلن أستطيع أن أشم رائحة أشجار الزيزفون األملانية ،وكسارات حبر الشمال تتدحرج على
ابيب" (.)Schivelbusch 1978, 34
يف عام  1848صاغ مهاتجر أملاين آخر -وهو املنظر االشرتاكي كارل ماركس -التفسري النظري األول
للشعور ابلضغط اإلقليمي الذي سحر معاصريه .حيث يشري يف روايته إىل أن ضرورات اإلنتاج الرأمسايل
دفعت الربتجوا ية إىل أن "أتوي وتستقر وتقيم الروابط يف كل مكان" .شكلت القوة الطاغية للرأمسالية
الصناعية املصدر األساسي للتقنيات الي أدت إىل إلغاء املسافة ،مما ساعد على متهيد الطريق لـ "التواصل
يف كل اجتاه ،واالعتماد العاملي املتبادل بني األمم" ،على عكس املقاطعة ضيقة األفق الي ابتليت هبا
البشرية لفرتات متطاولة ) .(Marx 1848, 476على الرغم من عللها بوصفها أدوات للستغلل
الرأمسايل ،تجادل ماركس أبن التقنيات اجلديدة الي تزيد من إمكانيات التفاعل البشري عرب احلدود متثل
يف هناية املطاف قوة تقدمية كبرية يف التاريخ ،إذ وفرت اهلياكل األساسية الل مة حلضارة اشرتاكية عاملية
يف املستقبل ،بينما تعمل ابلتزامن يف الوقت احلاضر بعدها أدوات تنظيمية ال غىن عنها لطبقة عاملة،
مقدر هلا أن تقوم بثورة ال تقل غفلة خبصوص االنقسامات اإلقليمية التقليدية عن نظام االستغلل
الرأمسايل الذي جتهد ألن تفككه.
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مل يكن املثقفون األوروبيون وحدهم املعجبني بتجربة الضغط اإلقليمي ،كما يدل على ذلك الدور الرئيس
الذي لعبه املوضوع يف الفكر األمريكي يف أوائل القرن العشرين .يف عام  1904شخصت الشخصية
األدبية هنري آدامز وتجود "قانون التسارع" ،وهو أمر أساسي للتنمية االتجتماعية ،من أتجل فهم املعامل
املكانية والزمانية املتغرية بسرعة للنشاط البشري.
ليس مثة إمكانية لفهم اجملتمع احلديث بشكل صحيح ،إال إذا أعطي التسارع الذي يبدو أنه غري قابل
للقمع للعمليات التقنية واالتجتماعية األساسية مكانة مركزية يف التحليل االتجتماعي والتارخيي
)] .(Adams 1931 [1904أشار تجون ديوي عام  1927إىل أن االجتاهات االقتصادية والتقنية
األخرية تظهر "عاملا تجديدا" ال يقل أمهية عن انفتاح أمريكا على االستكشاف والغزو األورويب عام
.1492
ابلنسبة لـ ديوي ،فإن اخرتاع البخار والكهرابء واهلاتف شكل حتدايت هائلة ألشكال اثبتة ومتجانسة
نسبياا من حياة اجملتمع احمللي الي كانت متثل لفرتة طويلة املسرح الرئيس ملعظم األنشطة البشرية .حيث
أدى النشاط االقتصادي املتزايد إىل انفجار حدود اجملتمعات احمللية إىل درتجة كانت من شأهنا أن تذهل
أسلفنا اترخيياا ،على سبيل املثال ،يف حني أن السفن البخارية والسكك احلديدية والسيارات والسفر
اجلوي كثفت من معدالت التنقل اجلغرايف ،إال أن ديوي جتاو املناقشات السابقة لتغري امللمح الزمنية
واملكانية للنشاط البشري ،من خلل اإلحياء أبن ضغط املسافة يطرح أسللة أساسية للدميقراطية.
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الحظ ديوي أن اجملتمعات السياسية الصغرية (بلدة إجنلرتا اجلديدة على سبيل املثال) ،بوصفه جمتمع ا
حمورايا للمشاركة الدميقراطية الفاعلة ،أصبح أكثر هامشية من أي وقت مضى للقضااي الكربى للعامل
املرتابط ،حيث أدت الشبكات الكثيفة من الروابط االتجتماعية عرب احلدود إىل تجعل النماذج احمللية
للحكم الذايت غري فاعلة .يتساءل ديوي" :كيف ميكن تنظيم اجلمهور يف حني أهنم حرفياا ال يبقون يف
أماكنهم؟" ).(Dewey 1927, 140
كيف ميكن احلفاظ على املواطنة الدميوقراطية يف عامل اتجتماعي خاضع المكانيات مدهشة يف احلركة
والتنقل ،وهي تفرتض حبدها األدىن إمكانية العمل والتنسيق مع اآلخرين؟ أدت التقنيات اجلديدة السريعة
إىل عدم استقرار احلياة االتجتماعية ،كما يتضح من ايدة معدالت التغيري والدوران يف العديد من
النشاطات (حىت االقتصاد) الي أتثرت هبا بشكل مباشر ،واملرونة النسبية وعدم االجتار ابلعلقات
قدرا من الثبات واالستقرار يف احلياة االتجتماعية ،فإن التغيريات
االتجتماعية .إذا كانت املواطنة تتطلب ا
األخرية يف الظروف الزمانية واملكانية للنشاط البشري تنذر بضعف املشاركة السياسية؟ كيف ميكن
للمواطنني أن يتوحدوا ويتصرفوا بشكل متضافر عندما صعب "هوس اجملتمع املعاصر ابحلركة والسرعة"
من تعرف املواطنني على بعضهم البعض ،انهيك عن القدرة على حتديد األشياء ذات االهتمام املشرتك؟
ئيسا للعديد من اإلشارات يف
) (Dewey 1927, 140أصبح انتشار التقنيات السريعة
ا
مصدرا ر ا
احلياة الفكرية منذ عام 1950م إىل إلغاء املسافة .تجعل الناقد الثقايف الكندي مارشال ماكلوهان فكرة
"القرية العاملية" القائمة على التقنية الي أوتجدها "التسارع االتجتماعي على مجيع مستوايت التنظيم
البشري" ،حمورا حتليليا مليلا ابلقلق جتاه تقنيات الوسائط اجلديدة يف الستينات من القرن املاضي
7
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) .(McLuhan 1964, 103يف السبعينيات والثمانينيات من القرن املاضي ،أكد الناقد
االتجتماعي الفرنسي بول فرييليو أن التحوالت األخرية يف امللمح املكانية والزمانية للحياة االتجتماعية
أدت إىل تفاقم االجتاهات السياسية االستبدادية ،لتؤكد الكثري من خماوف ديوي املظلمة بشأن تدهور
الدميقراطية .حيث أنه وف اقا لتحليله ،فإن ضرورات السرعة العالية للحرب احلديثة ،وأنظمة األسلحة
عز ت السلطة التنفيذية واهليلات التشريعية التمثيلية املنهكة .مهد انضغاط املكان الطريق حلكومة الطوارئ
الي تركز على السلطة التنفيذية ).(Virilio 1977
رمبا وضح توقع الفيلسوف األملاين مارتن هايدتجر املناقشات املعاصرة حيال العوملة بعدم اكتفائه فقط
بوصف "إلغاء املسافة" أبنه مسة أتسيسية حلالتنا املعاصرة ،بل إنه ربط التحوالت األخرية يف التجربة
املكانية ابلتغريات األساسية الي ال تقل أمهية يف مانية النشاط البشري" :مجيع املسافات يف الزمان
واملكان تتقلص ،ابإلشارة إىل أن اإلنسان يصل إىل املكان بني عشية وضحاها ،عكس ما كان يف
السابق ،فقد كان حيتاج إىل أسابيع وأشهر من السفر" ) .(Heidegger 1950, 165تنبأ هايدتجر
بدقة أبن تقنيات االتصاالت واملعلومات اجلديدة قريباا ستولد إمكانيات تجديدة لتوسيع نطاق الواقع
االفرتاضي بشكل كبري " :تعرض مواقع بعيدة عن الثقافات السابقة يف األفلم كما لو كانت تقف يف
هذه اللحظة ابلذات يف حركة املرور يف الشوارع اليوم  ....يتوج هذا اإللغاء للجميع إبمكانية وتجود بعد
وصل إليه التلفزيون ،والذي سيهيمن ويسيطر على آلية االتصال أبكملها قريباا" (Heidegger
).1950, 165
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أثبت وصف هايدغر لإلمكانيات املتزايدة للتكهن واللحظية يف التجربة اإلنسانية أهنا ال تقل ختوف ا عن
آراء العديد من أسلفه .يف حتليله كان ضغط املسافة يعين أنه من منظور التجربة اإلنسانية "كل شيء
بعيد بنفس القدر وقريب على قدم املساواة" .وعوض ا عن فتح إمكانيات تجديدة للتفاعل الغين واملتعدد
األوتجه مع األحداث الي كانت بعيدة عن نطاق معظم األفراد ،كان إلغاء املسافة مييل إىل توليد "مسافة
موحدة" ،حيث أصبحت الكائنات املتميزة بشكل أساسي تجزءاا من كتلة جتريبية متجانسة لطيفة
).(Heidegger 1950, 166
ساهم فقدان أي متييز ذي معىن بني "القرب" و"املسافة" يف خفض مستوى التجربة اإلنسانية ،والي
بدورها ولدت اللكرتاث ،مما تجعلت التجربة اإلنسانية رتيبة وذات بعد واحد.

 -2العوملة وفقاً للنظرية االجتماعية املعاصرة
منذ منتصف الثمانينات ،جتاو املنظرون االتجتماعيون الطابع املتخلف نسبياا لتأملت املاضي يف ضغط
صارما لـ العوملة .ال شك أن اخللفات الرئيسة ال تزال قائمة
تصورا ا
املسافة أو القضاء عليه ،ليقدموا ا
حول الطبيعة الدقيقة للقوى السببية وراء العوملة ،حيث يتبىن ديفيد هاريف ( )1996 1989تفسري
ماركس الرائد لـ العوملة ،يف حني أن آخرين يشككون ( Giddens 19990; Held,
 .)McGrew, Goldblatt & Perraton 1999يف الرتكيز احلصري على العوامل
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االقتصادية املميزة للنهج املاركسي ،ومع ذلك يبدو أن مثة تواف اقا يف اآلراء بشأن األساسيات األساسية
ملفهوم العوملة.
أوالا :يربط احملللون املعاصرون العوملة إبلغاء اإلقليمية ،والي مبوتجبها حتدث ابقة متنوعة ومتنامية من
األنشطة االتجتماعية ،بغض النظر عن املوقع اجلغرايف للمشاركني .كما يلحظ تجان آرت شولت" ،ميكن
لألحداث العاملية  -عرب االتصاالت السلكية واللسلكية واحلواسيب الرقمية والوسائط السمعية البصرية
والصواريخ وما شابه  -أن حتدث يف وقت واحد تقريباا يف أي مكان يف العامل" (Scholte 1996,
).45
تشري العوملة إىل امكانية ايدة العمل بني األفراد وفيما بينهم يف احلاالت الي يبدو فيها املوقع القائم على
مواقع الطول والعرض غري تجوهري للنشاط االتجتماعي املطروح .على الرغم من أن املوقع اجلغرايف يظل
أمرا حامساا للعديد من املشاريع (على سبيل املثال الزراعة لتلبية احتياتجات السوق احمللية) ،فإن التخلي
ا
عن حتديد املواقع يتجلى يف العديد من اجملاالت االتجتماعية.
يشارك رتجال األعمال من قارات خمتلفة يف التجارة اإللكرتونية؛ ويسمح التلفا لألفراد املوتجودين يف أي
بعيدا وهم على راحتهم يف غرف املعيشة؛ ويستعني األكادمييون
مكان ملراقبة أتثري احلروب الرهيبة الي تشن ا
أبحدث املعدات يف عقد املؤمترات ابلفيديو لتنظيم حلقات دراسية يكون فيها املشاركون يف مواقع
تجغرافية خمتلفة ،وتسمح شبكة اإلنرتنت لألفراد ابالتصال مباشرة مع بعضهم البعض رغم بعد املسافات
اجلغرافية الي تفصل بينهم.

10

حكمة © Copyright 2021

ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــ

اإلقليم مبعناه التقليدي بوصفه موقع ا ميكن حتديده تجغرافياا ،مل يشكل كامل "احليز االتجتماعي" الذي
حيدث فيه النشاط البشري .يف هذا املعىن األويل للمصطلح ،تشري العوملة إىل انتشار أشكال تجديدة من
النشاط االتجتماعي غري النشاط اإلقليمي ).(Ruggie 1993; Scholte 2000
اثنياا :تصور املنظرون اجلدد أن العوملة مرتبطة بنمو الرتابط االتجتماعي عرب احلدود اجلغرافية والسياسية
القائمة .حيث تشري وتجهة النظر هذه إىل أن عدم اإلقليمية هو وتجه حاسم لـ العوملة .ومع ذلك فإن
نظرا ألن الغالبية العظمى من األنشطة البشرية ال تزال مرتبطة
الرتكيز احلصري عليها سيكون مضللا؛ ا
حسما لـ العوملة يتعلق ابلطريقة الي تؤثر هبا األحداث والقوى
مبوقع تجغرايف ملموس ،وأن اجلانب األكثر ا
البعيدة على املساعي احمللية واإلقليمية ).(Tomlinson 1999, 9
على سبيل املثال ،قد ينظر هلذه املوسوعة كمثال على مساحة اتجتماعية غري إقليمية؛ ألهنا تسمح بتبادل
األفكار يف الفضاء اإللكرتوين ،الشرط الوحيد الستخدامها هو الوصول إىل اإلنرتنت .على الرغم من
وتجود تفاوت كبرية يف القدرة اىل الوصول لإلنرتنت ،إال أن استخدام املوسوعة من حيث املبدأ ال علقة
له أبي موقع تجغرايف حمدد ،ومع ذلك قد يستخدم القارئ املوسوعة بوصفها مكمل لدورة تدريبية جترى
يف مدرسة أو تجامعة.
ال تقع اجلامعة يف حيز تجغرايف حمدد فحسب ،بل إن موقعها رمبا يكون ضرورااي لفهم العديد من مساهتا
الرئيسة .قد خيتلف مستوى التمويل وف اقا للدولة أو املنطقة الي تقع فيها اجلامعة ،أو قد يتطلب التخصص
األكادميي دورات وقراءات خمتلفة يف تجامعة يف الصني ،على سبيل املثال ،عما هو عليه يف األرتجنتني أو
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النرويج .تشري العوملة إىل العمليات الي تؤثر فيها األحداث والقرارات البعيدة تجغرافياا بدرتجة متزايدة
على احلياة اجلامعية "احمللية" .من ذلك ،قد يؤدي إصرار القادة السياسيني األقوايء يف البلدان الغنية
بتوصية صندوق النقد الدويل لبلدان أمريكا اللتينية واجلنوبية اباللتزام مبجموعة معينة من السياسات
أتجورا هيدة ،فضلا عن دروس احملاضرات الكبرية
االقتصادية جتاه املدرسني والباحثني الذين يتقاضون ا
الي تعاين من نقص املوافني يف ساو ابولو أو ليما؛ كذلك ،أحدث االبتكارات يف جمال تكنولوتجيا
املعلومات من خمترب أحباث الكمبيوتر يف اهلند ميكن أن تتغري بسرعة جتربة الفصول الدراسية للطلب يف
كولومبيا الربيطانية أو طوكيو .تشري العوملة إىل أن "عمليات التغيري الداعمة للتحول يف تنظيم الشؤون
اإلنسانية تكون من خلل الربط املشرتك ،وتوسيع النشاط البشري عرب املناطق والقارات" ( Held,
.)McGrew, Goldblatt & Perraton 1999, 15
العوملة هبذا املعىن مثرية للقلق؛ ألن أي نشاط اتجتماعي معني قد يؤثر على األحداث البعيدة إىل حد
ايدا من األنشطة ابختلف حجمها وأتثريها تتشابك مع األحداث يف
عددا متز ا
ما ،على الرغم من أن ا
القارات البعيدة ،تظل بعض األنشطة البشرية يف املقام األول حملية أو إقليمية النطاق .ميكن أن يكون
لألحداث الي متت إ التها تجغرافياا أتثري ضليل نسبياا أو أتثري أكثر مشوالا على األحداث يف منطقة معينة.
أخريا قد نفكر يف الدرتجة الي مل يعد عندها الرتابط عرب احلدود جمرد عشوائي ،بل ميكن التنبؤ به وتنظيمه
ا
).(Held, McGrew, Goldblatt & Perraton 1999
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اثلثاا ،وتجوب أن تتضمن العوملة داللة إىل سرعة وتسارع النشاط االتجتماعي .يظهر يف البداية أن عدم
اإلقليمية والرتابط مكانيان بطبيعتهما ،مع ذلك فمن السهولة رؤية ارتباط هذه التحوالت املكانية ارتباطاا
مباشرا بتسريع األشكال احلامسة للنشاط االتجتماعي .كما الحظنا أعله يف مناقشتنا للمفاهيم السابقة
ا
حول العوملة ،فإن انتشار تقنيات النقل واالتصال واملعلومات السريعة مصدر ملح لتضليل احلدود اجلغرافية
واإلقليمية الي ميتلكها املراقبون البارعون الذي شخصت على األقل منذ منتصف القرن التاسع عشر.
يتطلب ضغط املسافة أشكاالا واثبة سريعة من التقنية ،حيث تعتمد التحوالت يف جتاربنا يف األرض على
التغيريات املصاحبة يف مانية الفعل البشري ،ومع ذلك فإن التقنية عالية السرعة ال متثل سوى قمة تجبل
معا على إمكانية التدفقات واحلركات
اجلليد .يعتمد ربط األنشطة االتجتماعية عرب احلدود وتوسيعها ا
السريعة نسبياا لألشخاص واملعلومات ورأس املال والسلع ،بدون هذه التدفقات السريعة من الصعب أن
ترى كيف ميكن لألحداث البعيدة أن متتلك التأثري الذي تتمتع به اآلن.
دورا حمورااي يف تسريع الشؤون اإلنسانية ،لكن هناك العديد من العوامل األخرى
تلعب التقنية السريعة ا
تساهم يف وترية وسرعة النشاط االتجتماعي .أحد األمثلة على ذلك هو اهليكل التنظيمي للمصنع
الرأمسايل احلديث .بعض العادات وامليول املعاصرة -مبا يف ذلك "اهلوس ابحلركة والسرعة" الي وصفها
ديوي -متثل البعض اآلخر .ترتبط النزعة اإلقليمية وتوسع االعتماد املتبادل ارتباطاا وثي اقا بتسريع احلياة
أشكاال خمتلفة (Eriksen 2001; Rosa
االتجتماعية ،بينما يتخذ التسارع االتجتماعي نفسه
ا
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أيضا ،ميكننا بسهولة رؤية سبب كون العوملة مسألة حرتجة على الدوام .ال ميكن أن ختتلف
 .(2013ا
سرعة أو تسارع التدفقات واحلركات والتقاطعات عرب احلدود عن حجمها أو أتثريها أو انتظامها.
ابعا ،اختلف احملللني حول القوى السببية الي تولد العوملة ،واتفاق معظمهم على أمهية النظر إىل العوملة
را
اندرا ما ميثل اثلوث اللمركزية والرتابط والتسارع االتجتماعي حد ااث
على أهنا عملية نسبياا طويلة األمد .ا
مفاتجلاا أو حديثاا يف احلياة االتجتماعية املعاصرة .العوملة هي مسة من مسات العامل احلديث ،ويتضمن
التاريخ احلديث العديد من األمثلة على العوملة ) .(Giddens 1990كما رأينا أعله ،استوعب
هما يف
مفكرو القرن التاسع عشر على األقل بعض مساهتا األساسية ،شكل ضغط املكان
عنصرا م ا
ا
جتربتهم احلياتية ،ومع ذلك يعتقد بعض املنظرين املعاصرين أن العوملة قد اختذت شكلا مكث افا خاصة يف
العقود األخرية ،حيث إن االبتكارات يف تقنيات االتصاالت والنقل واملعلومات (احلوسبة على سبيل
املثال) قد ولدت إمكانيات تجديدة مذهلة للتزامن والفورية ) .(Harvey 1989من وتجهة النظر
مباشرا بظهور تقنيات تجديدة عالية
هذه ،ميكن ربط االهتمام الفكري احلايل مبشكلة العوملة ارتباطاا
ا
السرعة متيل إىل تقليل أمهية املسافة ،و ايدة احتماالت نزع امللكية والرتابط االتجتماعي .على الرغم من
أن اإلحساس الشديد ابلضغط اإلقليمي الذي يعاين منه العديد من معاصرينا يذكران بتجارب األتجيال
السابقة ،إال أن بعض الكتاب املعاصرين جيادلون أبنه من اخلطأ إخفاء الطرق املمكنة الي ال تعد وال
خصوصا بعيدة املدى .يف
حتصى للتحوالت املستمرة للملمح املكانية والزمانية يف التجربة اإلنسانية
ا
حني أن أسلفنا يف القرن التاسع عشر تعجبوا بشكل مفهوم من السكك احلديدية أو التلغراف ،فإن
جمموعة واسعة نسبياا من األنشطة االتجتماعية تتحول اآلن من خلل االبتكارات الي تسرع النشاط
14
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االتجتماعي ،وتعمق إىل حد كبري االجتاهات طويلة األمد حنو نزع الصفة اإلقليمية والرتابط االتجتماعي.
موحدا،
بل شك إن أتثري عدم اإلقليمية ،والرتابط االتجتماعي ،والتسارع االتجتماعي ليس عاملياا أو ا
فالعمال املهاتجرون املنخرطون يف األشكال التقليدية للعمل الزراعي منخفض األتجر يف حقول تجنوب
كاليفورنيا ،على سبيل املثال ،رمبا يعملون يف جمال خمتلف .السياق املكاين والزماين من رواد األعمال
عرب اإلنرتنت يف سان فرانسيسكو أو سياتل .غالباا ما تتعايش االفرتاضات املميزة حول املكان والزمان
بصعوبة خلل منعطف اترخيي حمدد ) .(Gurvitch 1964مع ذلك فإن أتثري االبتكارات التقنية
احلديثة عميقة ،حىت أوللك الذين ليس لديهم عمل يتأثرون بشكل مباشر ابلتقنية اجلديدة الي تشكل
من خلهلا بطرق ال تعد وال حتصى بوصفهم مواطنني ومستهلكني .(Eriksen 2001, 16).
خامسا :أمهية الفهم أبن العوملة عملية متعددة اجلوانب ،حيث إن االستبعاد والرتابط االتجتماعي والتسارع
يظهران يف العديد من جماالت النشاط االتجتماعي (االقتصادية ،والسياسية ،والثقافية) املختلفة .على
الرغم من أن كل تجانب من تجوانب العوملة مرتبط ابملكوانت األساسية للعوملة املوصوفة أعله ،إال أن
فحصا دقي اقا
كل منها يتكون من سلسلة معقدة ومستقلة نسبياا من التطورات التجريبية ،والي تتطلب ا
من أتجل الكشف عن اآلليات السببية اخلاصة هبا ( & Held, McGrew, Goldblatt
.)Perraton 1999
كل مظهر من مظاهر العوملة يولد صراعات وخلفات متميزة .على سبيل املثال ،الدليل التجرييب على
التدفقات والتبادالت عرب احلدود (للسلع ،واألشخاص ،واملعلومات ،وما إىل ذلك) ،فضلا عن اهور
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أشكال إنتاج مباشرة عرب وطنية حتظى بشهرة لتصنيع سلعة واحدة يف وقت واحد يف مناطق بعيدة من
العامل.)Castells 1996( .
تستخدم التقنيات السريعة واألساليب التنظيمية من قبل الشركات العاملة عرب الوطنية ،والي يطلق عليها
"اللعبون العامليون" بفاعلية كبرية .ميثل اهور األسواق املالية "حول العامل ،على مدار الساعة" ،حيث
مثاال مألوفاا للوتجه
تتم املعاملت املالية الرئيسة عرب احلدود يف الفضاء اإللكرتوين يف غمضة عني ،ا
أيضا ،تتحدى األسواق املالية العاملية احملاوالت التقليدية من قبل الدول الوطنية
االقتصادي لـ العوملة .ا
الدميقراطية الليربالية لكبح مجاح أنشطة املصرفيني ،مما يولد خماوف متفهمة بشأن القوة املتزايدة ،وأتثري
األسواق املالية على املؤسسات التمثيلية املنتخبة دميقراطياا.
مميزا ،على الرغم من أن االجتاهات العامة حنو عدم اإلقليمية،
يف احلياة السياسية أتخذ العوملة شكلا ا
أيضا .تقدم احلركات عرب الوطنية،
والرتابط عرب احلدود ،وتسريع النشاط االتجتماعي تعترب أساسية هنا ا
الي يستخدم فيها النشطاء تقنيات االتصال السريع لتوحيد قواهم عرب احلدود يف مكافحة العلل الي
تبدو يف املقابل عرب الوطنية يف نطاقها (على سبيل املثال ،استنفاد طبقة األو ون) ،مثاالا على العوملة
السياسية .قد يكون االجتاه اآلخر هو االجتاه حنو أشكال طموحة من التشريع والتنظيم االتجتماعي
واالقتصادي عابرة لألوطان  ،حيث تتعاون الدول الوطنية الفردية ملتابعة التنظيم الذي يتجاو اختصاصه
احلدود الوطنية مبا ال يقل عن العمليات االقتصادية العابرة للحدود الي قد تقوض األمناط التقليدية لألمة
القائمة على الدولة اللئحة .يصف علماء السياسة عادةا االجتاه حنو أشكال طموحة من املنظمات
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العابرة لألوطان (االحتاد األورويب ،على سبيل املثال ،أو رابطة التجارة احلرة ألمريكا الشمالية) على أهنا
ثقل
مظاهر حديثة مهمة للعوملة السياسية ،مع ذلك فإن انتشار املنظمات العابرة لألوطان مل يكن أقل ا
ابلصراعات من العوملة االقتصادية .يصر النقاد على أن األشكال احمللية واإلقليمية والوطنية للحكم الذايت
بعيدا عن احتياتجات متوسط املواطنني.
تستبدل بسرعة أبشكال دميقراطية غري كافية للحكم العاملي ا
أشكاال تجديدة من القرارات القانونية والسياسية العابرة
) .(Maus 2006بينما يصف املدافعون عنهم
ا
وتقدما من احلكم الذايت.
لألوطان على أهنا أسلف ال غىن عنه ألشكال أكثر مشوالا ا

 - 3التحدايت املعيارية للعوملة
إن األثر الواسع النطاق للعوملة على الوتجود البشري متس ابلضرورة العديد من املسائل الفلسفية األساسية.
اهتماما
تشري العوملة -كحد أدىن -إىل أن الفلسفة األكادمييني يف بلدان الغرب الغنية ينبغي أن يعطوا
ا
أكرب لألصوات املهملة ،والتقاليد الفكرية للشعوب الي يتشابك مع مصريان بطرق أكثر محيمية من أي
وقت مضى ) .(Dallmayr 1998غري أننا سنركز حصرااي على التحدايت املباشرة الي تفرضها
العوملة على النظرية السياسية املعيارية.
افرتضت النظرية السياسية الغربية التقليدية وتجود جمتمعات مرتبطة ابإلقليم ،ميكن أن تكون حدودها
حمددة بدقة إىل حد ما عن حدود اجملتمعات األخرى .ال يزال الفيلسوف السياسي الليربايل املعاصر
تجون راولز يتحدث عن اجملتمعات الي حيدها هيكلها األساسي و يتألف من "خمططات للتعاون الذايت
17
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جلميع األغراض األساسية للحياة البشرية" ) .(Rawls 1993, 301على الرغم من أن املفكرين
كبريا يف صياغة مناذج معيارية للدفاع عن العلقات بني
السياسيني والقانونيني قد بذلوا اترخيياا ا
تجهدا ا
الدول ) ،(Nardin and Mapel 1992إال أهنم اعتمدوا بتحديد واضح لـلشؤون "الداخلية"
متميزا
وقعا ا
كثريا ما كان اجلدال أبن الساحة احمللية متثل م ا
من الشؤون "اخلارتجية" .ابإلضافة إىل ذلك ،ا
من الناحية املعيارية؛ ألن املثل واملبادئ املعيارية األساسية (مثل احلرية أو العدالة) مرتجحة لتحقيق جناح
على الساحة احمللية أكثر من العلقات بني الدول.
ساسا خارتجة عن
وف اقا للنواحي املؤثرة يف إطار نظرية العلقات الدولية ،فإن العلقات بني الدول هي أ ا
القانون .ومبا أن حتقيق العدالة أو الدميقراطية ،على سبيل املثال ،يفرتض مسب اقا سيادة سياسية فاعلة،
فإن ثغرة السيادة على الصعيد العاملي تعين أن العدالة والدميقراطية ال يكتملن ابلضرورة ،ورمبا ال ميكن
حتقيق ذلك ث .يف هذه النظرة الواقعية التقليدية للسياسة الدولية ،فإن السمات األساسية للنظام احلديث
نبل للفكر السياسي الغريب يف املقام األول
للدول ذات السيادة تسعى وراء األهداف املعيارية األكثر ا
إىل الساحة الداخلية ) .(Mearsheimer 2003اجلدير ابلذكر أن بعض أنصار الواقعية الدولية
البار ين يف منتصف القرن رفضوا هذا املوقف ،على األقل تجزئياا؛ ألهنم حاولوا التعامل جبدية مع التحدايت
الي تفرضها العوملة ).(Scheuerman 2011
حتداي أساسياا لكل االفرتاضات التقليدية؛ حيث إنه بديهياا ال ميكن وصف الدول القومية
تشكل العوملة ا
أبهنا "خمططات مكتفية ذاتياا للتعاون من أتجل مجيع األغراض األساسية للحياة البشرية" يف سياق
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االستبعاد املكثف لألقاليم ،وانتشار وتكثيف العلقات االتجتماعية عرب احلدود .تبدو فكرة اجملتمع املقيد
حمل شك يف ضوء التحوالت األخرية يف اخلطوط املكانية والزمانية للحياة البشرية ،وحىت أكثر الوحدات
السياسية قوة وامتيا ات ختضع ألنشطة تعود بشكل متزايد (على سبيل املثال األسواق املالية العاملية)
والي ال ختضع للسيطرة عليها إال بشكل حمدود ،جتدها متداخلة يف شبكات من العلقات االتجتماعية
الي يفجر نطاقها احلدود الوطنية.
جتاو ت العلقات االتجتماعية يف معظم اتريخ البشرية االنقسامات السياسية القائمة ،غري أن العوملة تعين
تكثيف هذا النوع من العلقات االتجتماعية .يف حني أن احملاوالت الرامية إىل حتديد واضح للكلمة
"احمللية" من "األتجنيب" رمبا كانت منطقية يف وقت سابق من التاريخ ،فإن هذا التمييز مل يعد يتفق مع
االجتاهات اإلمنائية األساسية يف العديد من جماالت النشاط االتجتماعي ،وذلك مع تبدد إمكانية وتجود
تقسيم واضح بني الشؤون الداخلية واخلارتجية ،حيث يصبح امليل التقليدي إىل تصوير الساحة احمللية
ضا.
أمرا إشكالياا أي ا
كموقع متميز لتحقيق املثل واملبادئ املعيارية ا
متناقضا للغاية؛ ألنه قد ميهد الطريق بسهولة
كمسألة جتريبية ،يبدو أن احنلل احلدود الداخلية األتجنبية
ا
الحنلل السمات األكثر تجاذبية للحياة السياسية احمللية ،مع اهنيار الشؤون "اخلارتجية" داخلياا إىل احلياة
مزعجا على الثانية
تقدما
ا
السياسية "احمللية" ،فإن الفوضى النسبية لألوىل من احملتمل أن حتقق ا
(.)Scheuerman 2004
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لكن من الناحية املعيارية ،رمبا يدعوان تفكك االنقسام الداخلي  -األتجنيب إىل النظر يف كيفية حتقيق
التزاماتنا املعيارية األساسية بشأن احلياة السياسية بفعالية على نطاق عاملي ،وإذا ما أخذان مبادئ العدالة
أو الدميقراطية على حممل اجلد ،على سبيل املثال ،فإنه مل يعد من البديهي أن تكون الساحة الداخلية
املوقع الرئيس ملساعيهم؛ ألن الشؤون الداخلية واخلارتجية متشابكة بعمق وبشكل ال رتجعة فيه .ويف عامل
آخذ يف العوملة ،فإن غياب الدميقراطية أو العدالة يف اإلطار العاملي يؤدي بدرتجة عميقة اىل السعي
لتحقيق العدالة أو الدميقراطية يف الداخل .يف الواقع قد ال يكون من املمكن بعد اآلن حتقيق مثلنا العليا
املعيارية يف الداخل دون التعهد بذلك على الصعيد الوطين.
إن االدعاء -على سبيل املثال -أبن مسائل العدالة التو يعية ليس هلا مكانة يف صنع الشؤون اخلارتجية
خمادعا
ميثل يف أفضل األحوال سذاتجة جتريبية بشأن العوملة االقتصادية .ويشكل يف أسوأ األحوال ر ا
فضا ا
للتعايش مع حقيقة أن الوتجود املادي ألوللك احملظواني مبا يكفي للعيش يف البلدان الغنية يرتبط ارتباطاا
ال ينفصل ابلوضع املادي لألغلبية الساحقة من البشر املقيمني يف املناطق الفقرية واملتخلفة .ويرتبط
التفاوت املادي املتزايد الذي تولد عن العوملة االقتصادية بزايدة التفاوت املادي احمللي يف الدميقراطيات
الغنية ).(Falk 1999
وابملثل ،يف سياق االحتباس احلراري العاملي ،وتدمري طبقة األو ون ،فإن اإلصرار العقائدي على قدسية
السيادة الوطنية قد يشكل ورقة تني ساخرة ألنشطة غري مسؤولة يتجاو أتثريها حدود البلدان الي
تتحمل املسؤولية املباشرة .إن االحتباس احلراري العاملي وتدمري طبقة األو ون يعانيان من أتجل إجياد
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أشكال طموحة من التعاون والتنظيم عرب األوطان ،ورفض الدميقراطيات الغنية قبول هذه الضرورة يعين
ضمنياا الفشل يف أخذ عملية العوملة عند القيام بذلك؛ وذلك بسبب تعارضها مع مصاحل الدول املادية
املباشرة.
على الرغم من أنه كان تجلياا من البداية وتجود توضيح للسياسة الواقعية الذكية من تجانب الدول املسؤولة
حيال التنظيم البيلي الصارم عرب احلدود ،إال أن عنادها رمبا يكون قصري النظر ،فاالحتباس احلراري
العاملي ،وتدمري طبقة األو ون سيؤثران على أبناء األمريكيني الذين يقودون سيارات الدفع الرابعي الباعثة
للدخان ،أو يستخدمون تكييف اهلواء الضار بيلياا فضلا عن األتجيال القادمة من تجنوب أفريقيا أو
أفغانستان ) .(Cerutti 2007إذا وضعنا يف االعتبار أن التدهور البيلي رمبا يؤثر سلباا على السياسة
الدميقراطية (على سبيل املثال ،بتقويض شرعيتها واستقرارها) ،فإن الفشل يف اتباع نظام فعال للرقابة
البيلية عرب الوطنية قد يكون سبباا ألن يقوض الدميقراطية يف الداخل واخلارج.
لقد تناول الفلسفة واملنظرون السياسيون بشغف اآلاثر املعيارية والسياسية لعاملنا املعومل .إن النقاش
احليوي حول إمكانية حتقيق العدالة على املستوى العاملي يثري ممثلي العاملية cosmopolitanism
ضد عدد ال حيصى من اجملتمعات والقوميني والواقعيني وغريهم ممن يتمتعون ابمتيا الدولة القومية،
والروابط األخلقية والسياسية واالتجتماعية الي تستند إليها ،وعلى النقيض من ذلك ،متيل العاملية إىل
التأكيد على التزاماتنا العاملية جتاه أوللك الذين يقيمون يف أماكن بعيدة ،والذين قد ال نتشارك معهم إال
كثريا ما جيادلون يف أحيان كثرية أبن املطالبات بـ "العدالة يف
القليل يف طريقة اللغة أو العرف أو الثقافة ،و ا
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أيضا ;(Beitz 1999; Caney 2006
الداخل" ممكنة ،وينبغي تطبيقها يف أماكن أخرى ا
).Wallace-Brown & Held 2010
هبذه الطريقة يسعنا التعويل على تبين العاملية بشكل مباشر اتكاء على الدوافع العاملية للفكر األخلقي
والسياسي احلديث .يعرتض منتقدو العاملية على الرأي القائل أبن التزاماتنا جتاه األتجانب تتمتع بنفس
الوضع جتاه أعضاء جمتمعات حملية ووطنية معينة ال نزال تجزءاا منها إىل حد كبري .فهي ال تنكر أبي
كثريا ما تعرب عن
حال من األحوال احلاتجة إىل معاجلة التفاوت العاملي ،على سبيل املثال ،ولكنها ا
شكوكها يف مواتجهة نزعة العاملية إىل الدفاع حسب الضرورة عن اإلصلحات القانونية والسياسية املهمة
سنواي بسبب اجلوع ،أو األمراض الي
ملعاجلة أوتجه عدم املساواة يف كوكب ميوت فيه املليني من الناس ا
ميكن علتجها ( Miller 2012; 2013; Nagel 2005; Pogge 2001, 9; Pogge
 .)2002ال ينكر منتقدو العاملية ابلضرورة أن عملية العوملة حقيقية ،رغم أن بعضهم يشري إىل أن
أتثريها كان مبالغاا فيه بشكل صارخ ).(Kymlicka 1999; Nussbaum et al. 1996
صحا ابلقدر الكايف ابملصري
مع ذلك ،فإهنم يشككون يف أن البشرية قد حققت
إحساسا غنياا أو مف ا
ا
املشرتك ،حبيث ميكن أن تنجح احملاوالت البعيدة املدى لتحقيق قدر أكرب من العدالة العاملية (مثل إعادة
التو يع الكبري من األغنياء إىل الفقراء).
أيضا خبصومها ،إبخفاء
ال تكتفي العاملية فقط بسيل من احلجج األخلقية العاملية واملساواة ،بل هتتم ا
التهديد الذي تشكله العوملة على أشكال معينة من اجملتمع الوطين الذي يؤيد اجملتمعات احمللية والقومية
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وغريهم تفوقه األخلقي .ومن املنظور العاملي فإن امليل إىل تفضيل االلتزامات األخلقية والسياسية جتاه
ائدا إىل كوكبة سريعة االحنلل من املمارسات
أعضاء الدولة القومية ميثل حنيناا
ا
مضلل ورتجعياا ا
واملؤسسات السياسية.
هناك انقسام مماثل مييز النقاش الدائر حول آفاق املؤسسات الدميقراطية على الصعيد العاملي .يف قالب
عاملي ،يقرر ديفيد هود ( )1995أن العوملة تتطلب توسيع املؤسسات الدميقراطية الليربالية (مبا يف ذلك
سيادة القانون واملؤسسات التمثيلية املنتخبة) إىل املستوى العابر للوطن .إن الدميقراطية الليربالية القائمة
على الدولة القومية غري تجاهزة للتعامل مع اآلاثر اجلانبية احلالية الضارة للعوملة ،مثل استنفاد األو ون،
أو عدم املساواة املادية .ابإلضافة إىل ذلك ،فإن جمموعة متزايدة من أشكال النشاط عرب الوطنية تستدعي
أساليب ال تقل عن ذلك يف تجوهرها يف صنع القرار الدميقراطي الليربايل .ووف اقا هلذا النموذج ،ينبغي أن
تظل املسائل "احمللية" أو "الوطنية" حتت رعاية املؤسسات الدميقراطية الليربالية القائمة.
لكن يف تلك اجملاالت الي يكون فيها الردع والتداخل االتجتماعي عرب احلدود الوطنية ملفتني للنظر
بشكل خاص ،فإن املؤسسات عرب الوطنية اجلديدة (على سبيل املثال ،االستفتاءات عرب احلدود) ،إىل
تجانب التعزيز الكبري ،وإضفاء املزيد من الدميقراطية على األشكال احلالية للسلطة فوق الوطنية (وخاصة
األمم املتحدة) ،مهمة إذا أردان أن نضمن أن تبقى السيادة الشعبية مبدأ فاعلا .بنفس الروح ،يناقش
العاملون ما إذا كان نظام "احلكم" العاملي الفضفاض كافياا ،أو بدالا من ذلك تتطلب املثل العاملية شيلاا
على غرار "حكومة" أو دولة عاملية )(Cabrera 2011; Scheuerman 2014
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حاول يورغن هابرماس -املنظر البار ذو العقلية العاملية -الدفاع عن االحتاد األورويب الذي يتصور أنه
خطوة رئيسة حنو الدميقراطية فوق الوطنية .وإذا أراد للحتاد األورويب املساعدة بنجاح يف إنقاذ مبدأ
السيادة الشعبية يف عامل جيعل فيه اضمحلل الدميقراطية القائمة على الدولة القومية الدميقراطية ضعي افا،
فإنه حيتاج إىل تعزيز أتجهزته التمثيلية املنتخبة ،وضمان احلقوق املدنية والسياسية واالتجتماعية واالقتصادية
تجديدا
جلميع األوروبيني بشكل أفضل ( )Habermas 2001, 58–113; 2009بتمثيله شكلا ا
من أشكال الدستورية ما بعد الوطنية ،من احملتمل أن تقدم بعض الدروس نطاقاا أوسع ملن أيملون يف
إنقاذ الدستورية الدميقراطية يف ال اروف عاملية تجديدة .على الرغم من التهديدات الشديدة الي
تشكلها احلركات القومية والشعبوية للحتاد األورويب ،إال أن هابرماس وغريه من املثقفني ذوي التفكري
العاملي يعتقدون أنه ميكن إصلحه واحلفاظ عليه فعلياا ).(Habermas 2012
يف معارضة لـ "هودو" و"هابرماس" وغريهم من العامليني ،يؤكد املتشككون على الطابع املثايل املزعوم ملثل
هذه املقرتحات ،بقوهلم إن السياسة الدميقراطية تفرتض مسب اقا وتجود مشاعر عميقة من الثقة وااللتزام
واالنتماء الغري شائعة على املستويني العاملي واحمللي .إن القواسم املشرتكة غري الطوعية إىل حد كبري يف
املعتقدات والتاريخ والعرف تشكل شروطاا ضرورية مسبقة ألي دميقراطية قابلة للحياة ،ومبا أن هذه
القواسم املشرتكة مفقودة خارج نطاق الدولة القومية ،فإن الدميقراطية العاملية حمكوم عليها ابلفشل
()Archibugi, Held, and Koehler 1998
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جيادل النقاد الذين استوحوا من النظرية الدولية الواقعية أبن العاملية حتجب الطبيعة التعددية والديناميكية
واملتناقضة بشكل أساسي للحياة السياسية على كوكبنا املنقسم .على الرغم من فهمها لذاهتا يف احمليط
اهلادئ ،فإن الدميقراطية العاملية تفتح الباب بغري قصد ألشكال تجديدة وأكثر فظاعة من العنف
السياسي .ال يتجاهل اخلطاب املعياري الكوين للعاملية فقط الطابع القاسي والذي ال مفر منه للحياة
أيضا ليكون مبثابة عباءة أيديولوتجية مناسبة للحروب الرهيبة الي تشنها الكتل
السياسية ،ولكنه مييل ا
اهتماما عن الدولة القومية التقليدية (.)Zolo 1997, 24
السياسية الي ال تقل
ا
تشري التطورات السياسية اجلارية أبن هذه النقاشات حتظى ابهتمام أكرب من كوهنا اهتمامات أكادميية
ضيقة .حىت وقت قريب ،تتجه بعض اجلوانب الرئيسة للعوملة إىل حتويل الشؤون اإلنسانية بطرق تبدو
دائمة ،فالعوملة االقتصادية فضلا عن النمو املتسارع جملموعة من املؤسسات السياسية والقانونية الدولية
والعاملية .جتدر اإلشارة إىل أن بعض املنظرين العامليني فسروا هذه التطورات املؤسسية أبهنا تدعم بشكل
واسع تطلعاهتم املعيارية العامة .مع اهور حركات سياسية قومية وشعبوية متصاعدة ،وكثري منها يستهدف
أحياان بشكل مضلل) ،تبدو آفاق العوملة املستقبلية غري مؤكدة للتزايد.
عناصر العوملة بشكل منتشر (و ا
على سبيل املثال -مع تصرحيات القادة السياسيني األقوايء ابنتظام حول األمم املتحدة واالحتاد األورويب-
اضحا ما إذا كانت إحدى السمات األكثر لفتاا للنظر يف العوملة ،أي تعزيز صنع القرار السياسي
ال يبدوا و ا
والقانوين "خارج الدولة القومية" ،سوف تستمر بل هوادة .رمبا كان من املفجع أن الفشل يف إدارة العوملة
االقتصادية من أتجل تقليل أوتجه عدم املساواة واملظامل الي ميكن جتنبها فتحت الباب أمام رد فعل قومي
وشعيب عنيف ،ليصبح العديد من الناس على استعداد لتبين السياسيني واحلركات املعدة لصد "التجارة
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احلرة" ،واحلدود الي يسهل اخرتاقها نسبياا (للمهاتجرين واللتجلني) ،وغريها من مظاهر
العوملة ).(Stiglitz 2018
حىت لو كان من غري احملتمل أن ينجح القوميون أو الشعبويون لوقف االجتاهات البنيوية حنو الردع،
والرتابط املكثف ،والتسارع االتجتماعي ،فضلا عن االجتاهات البنيوية حيال الردع ،وتكثيف الرتابط،
والتسارع االتجتماعي ،فقد ينجحون يف إعادة تشكيلها بطرق من املرتجح أن جتدها العاملية مثرية للقلق.
بسبب قلة احتمالية جناح القوميني والشعبويني يف االستجابة للعديد من التحدايت العاملية األساسية
(مثل تغري املناخ أو االنتشار النووي).
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