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�أن ت�ضع و�صفات امل�س�ؤوليات التي للأفراد جتاه بع�ضهم
البع�ض �أكانوا مواطنني يف البلد �أم ال.
وت�شكل الكو�سموبوليتية الأخ�لاق��ي��ة حت��دي��ا للنظريات
التي ترى �أن الدولة �أو اجلماعات القومية تقيم �سياجا
ربرة مبعزل عن
ملجال امل�س�ؤوليات اخلا�صة واملختلفة وامل ّ
امل�س�ؤوليات ال�شاملة �أو ال��ع��ام��ة .وهنا يتم التمييز بني
�ضربني من النزعة الكونية الأخالقية� :ضعيف وقوي.
ف�أما ال�ضعيف ،فيقف عند االدعاء ب�أن ثمة �إلزامات عدة
تقوم اجتاه �أولئك الذين ال ي�شكلون مواطني دولة ،لكنها
�إلزامات حم�صورة يف ال�شروط التي تعترب كونيا �ضرورية
للكائنات الب�شرية والتي جتعلها قادرة على العي�ش عي�شا
كرميا .هذا بينما القوي يطالب ب�ضرب من امل�ساواة يف
التوزيع العادل املنذور �إىل �إزالة الفوارق بني الأ�شخا�ص
حتى بعد ح�صولهم على احلد الأدنى للعي�ش الكرمي .كما
�أن ثمة نزعة متطرفة ،و�أخ���رى معتدلة :ت��رى الثانية
�أن ع��ل��ى �أي جم��ت��م��ع �أن ت��ك��ون ل��ه �إل���زام���ات ع��ادل��ة جت��اه
�أف���راده ،وال تكون بال�ضرورة جت��اه غ�ير �أع�ضائه ،بينما
املتطرفة تنكر وجود معايري عدالة �صاحلة داخل جمتمع
ولي�ست �صاحلة بالن�سبة ل�سكان العامل جميعا .وبطبيعة
احلال له�ؤالء ولأولئك خلفيات فل�سفية متباينة :نفعية
(���س��ي��ن��ج��ر) وك��ان��ط��ي��ة (�أون����ي����ل) و�أر���س��ط��ي��ة (ن��و���س��ب��اوم)
وتعاقدية (بيتز ،بوغ).
ه���ذا ..وت��ق��دِّم الباحثة يف ه��ذا الف�صل من��اذج ثالثة من
هذه النزعات (�شارل بيتز ،توما�س بوغ ،مارتا نو�سباوم)،
وحتللها حتليال �ضافيا وتقدم النقود التي وجهت �إليها
وردودها على هذه النقود .كما تختم الف�صل باالعرتا�ضات
ال��ت��ي وج��ه��ت �إىل ال��ن��زع��ة الكونية الأخ�لاق��ي��ة ب��ع��ام��ة ،ال
�سيما منها نقد النزعة اجلماعاتية لهذه النزعة.

ورث��ة فل�سفة �إميانويل كانط ،وذل��ك على الرغم من �أن
نقطة ب��داي��ت��ه��م تتمثل يف ت���أوي�لات مباينة مل��ث��ال كانط
املدعو «جمهورية العامل».
وك��م��ا فعلت ال��ب��اح��ث��ة يف الف�صل ال�����س��اب��ق ،ت��ق��دِّم يف ه��ذا
الف�صل �أي�ضا مناذج لهذه النظريات بلغت اخلم�س؛ ُمثلة
يف من���وذج م���اري ك��ال��دور ع��ن «امل��ج��ت��م��ع امل���دين ال��ك��وين»،
ومن����وذج دي��ف��ي��د ه��ي��ل��د ع��ن «ال��دمي��ق��راط��ي��ة االجتماعية
ال��ك��ون��ي��ة» ،ومن���وذج دان��ي��ي��ل �أر���ش��ي��ب��وج��ي ع��ن «كومنويلث
امل���واط���ن�ي�ن ال�������ش���ام���ل» ،ومن�������وذج ���س��اي��ل��ة ب��ن��ح��ب��ي��ب ع��ن
«الع�ضوية الكو�سموبوليتية العادلة» ،ومنوذج بونافنتورا
النزعة الكونية ال�سيا�سية
دو �سوزا �سانتو�س عن «الكو�سموبوليتية التابعة» ،وهي
احلقوقية،
أو
�
ال�سيا�سية-ال�شرعية
�أ َّما النزعة الكونية
مناذج من �آفاق وح�سا�سيات �سيا�سية متباينة من املارك�سي
فتدعو �إىل خلق م�ؤ�س�سات �سيا�سية ت�شريعية دميقراطية �إىل الليربايل �إىل الدميقراطي االجتماعي ..تورد عليها
كونية ت�ضمن ا�ستمتاع ك��ل مواطني ال��ع��امل باحلقوق الباحثة االعرتا�ضات واالعرتا�ضات امل�ضادة.
وبامل�شاركة ال�سيا�سية .وع��ل��ى خ�لاف النزعة الكونية
الأخ�لاق��ي��ة ال��ت��ي ت��ط��ب��ق امل��ع��اي�ير الأخ�لاق��ي��ة الكونية النزعة الكونية الثقافية
لتقومي الفاعلني الب�شر و�سلوكهم �أو لتقومي امل�ؤ�س�سات و�أم���ا ال��ن��زع��ة ال��ك��ون��ي��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة ،ف���إن��ه��ا ت�سعى لتطوير
االجتماعية ،ف�إنَّ النزعة الكونية ال�سيا�سية وال�شرعية امل���م���ار����س���ات ال��ك��ون��ي��ة �أو حت��ق��ي��ق مم���ار����س���ات ج���دي���دة يف
�أو ال��ق��ان��ون��ي��ة ت���ق�ت�رح �إن�������ش���اء ن���ظ���ام ك��و���س��م��وب��ول��ي��ت��ي ���س��ي��اق ال��ث��ق��اف��ات غ�ير ال��غ��رب��ي��ة؛ وذل���ك ع�بر �أ���ش��ك��ال من
م� َّؤ�س�سي ،تكون لكل فرد حتت �إمرته حقوق مت�ساوية «املحادثات الكونية» ت�ضمن حق االختالف الثقايف .وقد
وواجبات متكافئة؛ ومن ث َّم ُي�سي الأفراد مواطنني يف م َّيز �صامويل �شيفر بني �ضربني من الكو�سموبوليتية
جمهورية كونية.
املعا�صرة :واح��د باعتبار النزعة الكونية مذهبا ين�صب
وتتقا�سم ه��ذه النزعة م��ع الكو�سموبوليتية الأخالقية على م�س�ألة ال��ع��دال��ة ال��ك��ون��ي��ة ،وث���انٍ باعتبارها مذهبا
ف��ك��رة �أ َّن ك��ل �شخ�ص ي��ح��ظ��ى ب��اع��ت��ب��ار م��ع��ن��وي ،و�أن كل ين�صرف �إىل االهتمام مب�س�ألة الذات والثقافة .ورغم �أن
ف��رد ي�ستحق �أن ي��وىل نف�س االع��ت��ب��ار والتقدير ب�صرف ال�ضربني ال يق�صي ال��واح��د منهما الآخ���ر ،ف���إن الواحد
النظر ع��ن مواطنيته �أو قوميته .لكنَّ النزعة الكونية منهما يباين الغري فيما ُيعار�ضه :الأول يعار�ض تلك
الأخالقية ال تدعو بال�ضرورة �إىل قيادة �شاملة ،وال �إىل ال����ر�ؤى ال��ت��ي ت��ف��ر���ض م��وان��ع م��ن ح��ي��ث امل��ب��د�أ يف طريق
خ��ل��ق ن��ظ��ام ���س��ي��ا���س��ي-ق��ان��وين .ه��ذا بينما امل��داف��ع��ون عن تطوير العدالة تطويرا كونيا �شامال؛ �أي �أنها ترى �أن
الكو�سموبوليتية ال�سيا�سية-ال�شرعية مقتنعون �إىل ح ٍّد ق��واع��د ال��ع��دال��ة ينبغي �أن تطبق ب����الأوىل داخ���ل ح��دود
كبري ب���أن �إج���راء التحوالت امل�ؤ�س�سية العميقة �ضروري ج��م��اع��ات م��ع��ي��ن��ة .وال���ث���اين ،ب��ال�����ض��د ،ي��ع��ار���ض ف��ك��رة �أن
�إذا ما كان ي��راد للنظام ال�شمويل �أن ي�ستجيب ا�ستجابة رف��اه��ي��ة الأف������راد �أو ه��وي��ت��ه��م �أو ق��درت��ه��م ع��ل��ى ال��ف��ع��ل
مُر�ضية للمثال الكو�سموبوليتي .ويعترب املدافعون عن ال��ب�����ش��ري احل��ق �إمن���ا ه��ي م��ن��وط��ة ب��الأح��رى بع�ضويتهم
هذه ال�صيغة من �صيغ النزعة الكو�سموبوليتية �أنف�سهم يف جماعة ثقافية حم��ددة لها ح��دود بينة ومعامل �آمنة.

واحلال �أن الكو�سموبوليتيني يعزون هذا الت�صور الثاين
الذي يعرت�ضون عليه �إىل ت�صور خاطئ للهوية الفردية
ولفاعلية ال��ف��رد ول��رف��اه��ي��ت��ه ،وه��م يعار�ضونه بالنظرة
البديلة �إىل الثقافات ،حيث ينظرون �إليها بو�سمها كائنا
�سياال بداال وخا�ضعا للتغري الدائم� ،ش�أنها يف ذلك �ش�أن
ال�شعوب التي تعرب عنها والأف���راد الذين تتكون منهم.
وينطلق �أ�صحاب هذه النزعة الكونية الثقافية� ،ضدا على
اجلماعاتيني ،من فكرة �أن الدولة القومية ،وعلى خالف
ما يدعونه من �أنها تت�ضمن جماعات قومية من�سجمة،
�إمنا هي �أ�شكال و�ألوان من الع�ضوية املتعددة التي تتجاوز
دوما احلدود القومية ..و�إذ ينطلقون من هذه التغيريات
ومن ت�صورات مطاطية للذات وللثقافة ،ف�إنهم يعار�ضون
اجلماعاتيني وبع�ض االدع��اءات ال�صادرة عن �أهل دعوى
االختالف الثقايف .ولهذا ،ت�ؤمن النزعة الكونية الثقافية
ب�سيالن الهوية الفردية ،وبتداخل اجلماعات ال�سيا�سية
يف خمتلف املجاالت ،وبتقاطع الرثوات اجلماعية حمليا
وقوميا وجهويا ودوليا.
وكما ع َّودتنا الباحثة على ذل��ك يف الف�صلني ال�سابقني،
ف�إنها ههنا �أي�ضا تلج�أ �إىل تو�ضيح الأفكار التي تعر�ضها عن
هذه النزعة بنماذج منتقاة من الفكر ما بعد الكولونيايل
املعا�صر :منوذج الفيل�سوف الكندي املعا�صر ذي الأ�صول
الإفريقية �أنطوين كوامي �أبياه وكو�سموبوليته املدعوة
«ال��ن��زع��ة ال��ك��ون��ي��ة امل��ت���أ���ص��ل��ة �أو امل��ت��ج��ذرة» ،ودع���وت���ه �إىل
«املحادثة الكونية» املج�سرة للتجارب الثقافية املتعددة،
ومنوذج املفكر الأمريكي ذي الأ�صل الهندي هومي بهابها
ال��داع��ي �إىل م��ا ي�سميه «ال��ن��زع��ة الكونية البلدية» التي
ت�سعى �إىل �أن جتد لها موطن قدم بني القومية التحررية
والنزعة الكونية التجني�سية.
على �سبيل اخلتم
ال َّ
�شك عندي �أ َّن كتاب «النزعة الكونية املعا�صرة» ي�شكل
بالن�سبة لبع�ض القراء العرب املتعط�شني �إىل اال�ستئنا�سبجديد الفكر ال��غ��رب��ي -م��وئ�لا ثمينا .فهو �إ���ض��اف��ة �إىل
�إيراده لع�شرات الأ�سماء من مفكري الغرب غري املعهودين
ل�ل��أذن ال��ع��رب��ي��ة ،ال ���ش��ك ي��ق��دم �أدوات منهجية ونظرية
لتحليل ظاهرتي «الكونية» و»العوملة» التي ملأت الدنيا
و�شغلت النا�س ،وما كنا -نحن العرب -يف هذا ببدع .غري
� ِّأن �أمل�س يف ت�أريخ الباحثة الإيطالية لبوادر هذه النزعة
�أنها ت�ضرب �صفحا عن الإ�سهام العربي الإ�سالمي يف هذا
املجال� .أفهال بقي لنا مكان لكي نذكرها بالنزعة الكونية
الإن�سية العربية يف القرن الرابع الهجري حني كان العرب
يفكرون للب�شرية جمعاء ومل يكونوا يفكرون لأنف�سهم
فح�سب« :الأمم كلها �شركاء يف العقول ،و�إن اختلفوا يف
اللغات» ،و»احلكمة م�شاعة بني اخللق ،ال تن�سب �إىل جيل،
وال تقف على قبيل» (�أبو حيان التوحيدي)؟
---------------- الكتاب« :النزعة الكونية املعا�صرة». امل�ؤلفة� :أجنيال ترابوريلي. املرتجم :يان ماكجيلفراي. النا�شر ،»Bloomsbury« :لندن.2015 ، -عدد ال�صفحات� 142 :صفحة.
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الكونية املعا�رصة» ..لأجنيال ترابوريلي
«النزعة
َّ

عندما كان احلكيم الإغريقي القدمي ديوجني�س ُي�س�أل منذ ما ينيف على الأربعة والع�شرين قرنا« :من �أي بلد �أنت؟» ،كان ُيجيب �سائله جوابا ال يتوقعه�« :أنا مواطن من
العامل» .واحلق �أنه مل يكن هذا احلكيم ُيدرك �أنه بهذا اجلواب �إمنا كان ُي� ِّؤ�س�س لتيار فل�سفي �سيا�سي واجتماعي وقانوين و�أخالقي �سوف ُيعرف يف العقود القليلة املا�ضية من
زماننا هذا با�سم «النزعة الكونية» .غري �أنَّ ديوجني�س هذا ما كان يتوقع �أن يجيبه فيل�سوف �أمريكي معا�صر -هو ميخائيل فالزر -باجلواب التايل« :كال؛ �أنا ل�ست مواطنا من
العامل ..بل �إين حتى ل�ست واعيا ب�أن هنالك عاملا مثل ذلك ،بحيث ُيكن �أن يكون املرء فيه مواطنا» .واحلق �أن ميخائيل فالزر -وعلى خالف ديوجني�س -كان يعلم �أن ثمة تيارا
 ُي�س َّمى «التيار اجلماعاتي» ويقول ب�أولوية «اجلماعة» �أو «القوم» على «الب�شرية» �أو «العامل» -يناه�ض تلك «النزعة الكونية» �أو «الك�سموبوليتية».وملن �أراد �أن َّ
يطلع على هذا النقا�ش الأخالقي والفل�سفي وال�سيا�سي والقانوين حول النزعة الكونية ونقادها ،ف�إنَّه ال يكاد يوجد كتاب �أي�سر و�أ�شمل من كتاب املفكرة الإيطالية
�أجنيال ترابوريل الذي نُقل ،م�ؤخرا� ،إىل الل�سان الإجنليزي« :النزعة الكونية املعا�صرة» ( .)2015وهو كتاب يتكون من مدخل �شامل وثالثة ف�صول.

ت��دع��ون��ا امل���ؤل��ف��ة يف م��دخ��ل كتابها �إىل �سفر ع�بر الزمن
ي���ع���ود ب���ن���ا الأدراج �إىل ت����اري����خ م����ا ت�����س��م��ي��ه «ال��ت��ق��ل��ي��د
ال��ك��و���س��م��وب��ول��ي��ت��ي» .و�إذ م���ا ن��ح��ن ت��ذك��رن��ا ب������أ َّن ال��ع��ق��ود
الأربعة املا�ضية �شهدت على �إحياء الفكرة الكونية ،التي
حتدِّدها على �أنها مذهب جوهري -ذي م�ضمون ولي�س
فقط فكرة �شكلية ،فال يقول ل��ك« :ي��ا ه��ذاُ ،ك��ن كونيا»،
و�إمنا يريك كيف تكون كونيا� -أخالقي و�سيا�سي بالأوىل
ق���ادر ع��ل��ى ت��وج��ي��ه ال�سيا�سة وع��ل��ى تخليقها .والباحثة
ترى �أن «النزعة الكونية» مثال منظور م�شبع بالتاريخ،
كان ميالده يف الأزمنة الكال�سيكية؛ حيث وجد تعبريه
اال�صطالحي واملفهومي الأول .وقد خ�ضع لت�أويل جديد
م�سيحي يف القرون الو�سطى ،وحت��ول من فكرة ب�سيطة
�إىل م�شروع �سيا�سي �شرعي على الأق��ل يف نقا�ش القرن
الثامن ع�شر؛ وذل��ك بف�ضل جهود فال�سفة التنوير ،ال
�سيما منهم الفيل�سوف الأملاين �إمانويل كانط.
وجت��� ُد امل���ؤل��ف��ة �أ َّن���ه ع��ل��ى الأق���ل ث��م��ة ���ض��رب��ان م��ن ال��ن��زوع
الكوين :واحد ينحدر عن الفيل�سوف الكلبي ديوجني�س،
والآخ���ر �سليل ال��ن��زوع ال��رواق��ي ال��ي��ون��اين ال��روم��اين� .إذ
ي��ن��ق��ل ل��ن��ا التقليد �أن دي��وج��ن��ي�����س ال��ك��ل��ب��ي (ح����وايل 412
ق-م 323/ق-م) ك��ان �أول من �أعلن �أن��ه «م��واط��ن عاملي».
وقد ورثت عنه النزعة الكو�سموبوليتية املعا�صرة نزوعه
�إىل نقد اجلماعة املعطاة ب��ال��والدة �أو بالوفادة ،ورف�ضه
التماهي معا �أو الإذع���ان لها .ث��م ج��اء زي��ن��ون الكيتومي
( 336ق-م 263/ق-م) ومعه مت االنتقال من فكرة اعتبار
الب�شر مواطني العامل �إىل فكرة �إل��زام اعتبار كل الب�شر
م��واط��ن�ين ت��اب��ع�ين ل��ل��ع��امل ي��ت�����ش��اط��رون �أج��م��ع�ين العقل
اللوغو�س -الكوين يف مدينته الفا�ضلة «بوليتيا» التييقطن فيها الب�شر احل��ك��م��اء وال��ذي��ن وح��ده��م يحققون
ذواتهم ويت�شاطرون و�ضع م�ساواة حقيقي .ويف الو�سط
ال��روم��اين ،وبف�ضل احلكيم واخلطيب �شي�شرون (106
ق-م 43/ق-م) مت ت�أكيد الطابع الت�ضامني ل�ل�أخ�لاق،
و�أم�ست النزعة الكونية �ضربا من «الآداب» �أو «الإتيقا»
التي ينبغي العي�ش بوفقها؛ �إذ �شارك �شي�شرون الرواقيني
الإغ��ري��ق ف��ك��رة �أن ك��ل ال��ك��ائ��ن��ات الب�شرية ،ب��ق��در م��ا هي
ممنوعة من العقل واللغة ،تنتمي �إىل املجتمع الب�شري،
ب�����ص��رف ال��ن��ظ��ر ع��ن ال���رواب���ط ال�سيا�سية واالج��ت��م��اع��ي��ة

6

املتعددة التي يجد الب�شر �أنف�سهم منخرطني فيها .وقد
تطورت لديه فكرة وجود غايات جمتمع ب�شري كوين مع
فكرة الغايات الأخالقية لهذا املجتمع :العدالة ورفاهية
الب�شر مع احرتام الفعل الب�شري.
ويف القرن ال�سابع ع�شر مع فقهاء احلق الطبيعي (هيجو
غروتيو�س و�صامويل ب��وف��ن��دورف) وخ�لال القرن الذي
يليه (كانط) ،ف���إن هذين التوجهني الكونيني املوروثني
ع���ن الأق����دم��ي�ن ���ش��ك�لا امل��ع�ين ال����ذي ن��ه��ل��ت م��ن��ه ال��ن��زع��ة
ال��ك��ون��ي��ة��� ،س��واء يف ن�سختها الأخ�ل�اق���ي���ة-الآداب���ي���ة �أو يف
ن�سختها ال�سيا�سية-ال�شرعية .ففي كتاب كانط «م�شروع
لل�سالم الدائم» ( )1795نعرث لديه على فكرة �إلزام الدول
باالعرتاف ب�أن كل كائن ب�شري له احلق يف زيارة �أي بلد
�أجنبي من غري �أن يعامل معاملة عدو؛ مما ير�سم معامل
مواطنة عاملية ،وميهد لت�أ�سي�س «جمهورية كونية» ح�سبها
كانط هي الغاية النهائية التي ي�سعى �إليها التاريخ ..وقد
اعتنقت الفيل�سوفة ال�سيا�سية الأمل��ان��ي��ة حنة �آرن���دت ،يف
القرن الع�شرين ،ه��ذا املثال الكو�سموبوليتي الكانطي،
ن���اق���دة ال���دول���ة ال��ق��وم��ي��ة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ،ويف ن��ف�����س ال��وق��ت
نظرت �إىل «اجلمهورية الكونية» بعني الريبة خمافة �أن
تتحول �إىل طاغوت ،مكتفية بفكرة �أننا -مع�شر الب�شر-
�أع�ضاء يف جماعة كونية فح�سب ب�سبب من كوننا كائنات
ب�شرية ،وهذا الوجود الكوين ينبغي �أن يرتجم �إىل قدرة
على احلكم وعلى الت�صرف ال�سيا�سي حتت توجيه كوننا
مواطنني عامليني؛ وبالتايل متفرجني عما يقع يف العامل.
وقد حولت لوغو�س القدماء �إىل حوار املحدثني امل�ؤمن
بالتعددية وبالعقل التوا�صلي ...ثم �سرعان ما تنا�سلت
امل�شاريع الكونية حتى تعدت الع�شرين م�شروعا �أو �أكرث.
وق��د �أم�ست اليوم ه��ذه النزعة مدموغة بطابع التعدد،
�سواء على م�ستوى الأ�شكال �أو على م�ستوى املحتويات؛
�إذ العديد من املفكرين و�سموا فكرهم مبي�سم الكونية،
والعديد من النظريات قدمت �إىل اجلمهور بح�سبانها
ك���ون���ي���ة ،وذل�������ك م����ن جم�����ال الأخ��ل��اق�����ي�����ات �إىل جم���ال
القانونيات ،وم��ن جم��ال ال��درا���س��ات الثقافية �إىل جمال
الدرا�سات اجلنو�سية؛ ومن ثم ،ما من �أحد رام �أن يكتب
مدخال �إىل هذه النزعة �إال والبد �أن يربر معيار اختياره.
والذي ارت�أته امل�ؤلفة ،بعد طول ت�أمل ،هو �إمكان ت�صنيف

هذه النزوعات الكونية املتنوعة �إىل ثالث فئات رئي�سية:
ال��ك��ون��ي��ة الأخ�ل�اق���ي���ة ،وال��ك��ون��ي��ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة-ال�����ش��رع��ي��ة،
والكونية الثقافية .ومهما تنوعت ه��ذه النزعات ،ف�إنها
تتوحد يف متاهيها مع الب�شرية وم��ع الإل���زام الأخالقي
لت�شجيع العدالة االجتماعية على امل�ستوى الكوين ،لكن
وحدها النزعة الكونية ال�سيا�سية تذهب �إىل حد املناداة
مب��ط��ل��ب �أن ي��ت��م ال��ت�����ش��ري��ع ل��ل��م��واط��ن��ة ول��ل��دمي��ق��راط��ي��ة
ال�شاملة وجعلها م�ؤ�س�سية ود�ستورية ،بحيث �أن فكرة كون
ك��ل �شخ�ص ينبغي �أن يعامل بنف�س االعتبار الأخ�لاق��ي
ل�شخ�صه -وال��ت��ي تقف ثانوية خلف الكو�سموبوليتية-
ت�����ص�ير ب��ال��ف��ع��ل ق��اب��ل��ة لأن ت�ترج��م �إىل ح��ق��وق و�ضعية
و�إيجابية.
النزعة الكونية الأخالقية
َت��� ْ��س��ع��ى ه���ذه ال��ن��زع��ة يف �شكلها الأول �إىل ت�����س��وي��غ �إل���زام
م�����س��اع��دة غ�ي�ر م��واط��ن��ي ب��ل��د م���ا (م��ه��اج��ري��ن ،الج��ئ�ين،
ط��ال��ب��ي جل����وء ،ع��م��ال م����ؤق���ت�ي�ن )...ع��ل��ى �أ���س��ا���س م��ب��ادئ
معيارية كونية ت�ستعمل كمعايري يف احلكم على الأف��راد
والأنظمة ال�سيا�سية وامل�ؤ�س�سات ،كما �أ َّن ثمة ن�سخة �أخرى
لهذه النزعة هي الن�سخة امل�ؤ�س�سية التي ترنو �إىل ت�شجيع
ح��ق��وق الإن�����س��ان ع�بر �إدخ�����ال م��ب��د�أ ال��ع��دال��ة ال��ت��وزي��ع��ي��ة
ال�شاملة و�إ���ص�لاح البنية ال��دول��ي��ة الأ���س��ا���س��ي��ة وتطوير
م�ؤ�س�سات جديدة لإعادة توزيع املوارد على �أولئك الأفراد
امل��ع��وزي��ن و���ض��م��ان ح��ق��وق الإن�����س��ان ل��ه��م .وع��ل��ى ال��ع��م��وم،
ميكن تعريف النزعة الأخالقية الكونية باعتبارها نظرة
ت��رى �أن ك��ل الكائنات الب�شرية �إمن��ا ه��ي �أع�ضاء جماعة
�أخالقية واحدة ،و�أن عليها �إلزامات �أخالقية اجتاه باقي
ال��ك��ائ��ن��ات الب�شرية ،وذل���ك بغ�ض النظر ع��ن جن�سياتها
ولغاتها و�أديانها وعوائدها ...وتت�شاطر خمتلف �أ�شكال
هذه النزعة فكرة �أن كل كائن ب�شري له قيمة �أخالقية
مت�ساوية ،و�أن ه��ذه القيمة الأخالقية املت�ساوية هي ما
تن�ش�أ عنه م�س�ؤوليات �أخالقية ذات بعد ك��وين .واحل��ال
�أن ه��ذه النظريات الأخالقية نظريات معيارية و�آمرية
يف الوقت نف�سه ،وه��ي تنطبق على �سلوك الأف��راد وعلى
�سلوك امل�ؤ�س�سات االجتماعية (الأدوار ،املمار�سات) وعلى
الدول� .إذ ميكن �أن تقوم الفاعلية و�سلوكهم ،كما ميكنها

