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  البعـــــد : العـــــولمة
  القانــوني والســــياسـي

  
  

حول المجتمع الدولي،ال يعادله يبدي التيار الليبرالي الجديد تفاؤالً  ‘في العالم الغربي 
  .سوى ال مباالته بالمصير الذي ينتظر غالبية الشعوب

"  ،يجرؤ على الحديث عن آالن مينك،" الملك- اإلقتصاد" الداعية الفرنسي ،لما يسمى ب 
تطويع العولمة باألدوات القديمة دات "  وهو ال يتردد بإلشارة إلى  أن .)١("عولمة سعيدة

تتم "  الموالية  للرأسمالية " إن   البرهنة ". هو أمر مناهض لإلنتاجetatique الجوهر الدولي 
ا والعالم أيضاً،دون عن طريق  التمثيل بالمشاريع المخصخصة  التي نجحت هنا وعبر أوروب

كما أصيبت الخطوط الحديدية أو الخدمات الصحية (أن يبين التراجعات الكاملة التي حصلت 
وتبدو هذه الشعوب . ودون أن يتحدث عن الحالة التي تعيشها شعوب الجنوب).في بريطانيا 

لتي توصف ب باستثناء بعض البلدان النادرة ا" فائدة" لليبراليين الجدد وكأنها ال تمثل أية 
  ".المنبثقة"

قريبة (هناك نزعة إنسانوية غربية التخصص للجنوب سوى مساعدة إحسانية  مشروطة 
يبرر ضعف حجمها  ) من تلك التي كانت تقدم في القرن التاسع عشر للطبقة العاملة األوروبية

  !).وليس للحقوق اإلجتماعية(بعدم االحترام الكافي للحريات العامة 
:" )٢(تقدم الليبرالية الجديدة نفسها على أنها البديل الوحيد ،يقول آالن مينكعلى أية حال ،

وليس هناك أي منطق قادر على الوقوف في وجه " …،"لم يعد هنالك أي نموذج آخر للتطوير
 -ليس هناك ما يخشاه السوق" …،)المفصود النموذج الرأسمالي والمالي" (العولمة
  ."فالعالم بين يديه وكل  يوم يعزز قبضته فيه الملك،

من المؤكد أن الليبرالية الجديدة تُظهر بعض المخاوف حول سيرورات اإلستبعاد االجتماعي 
وفي النظام ) ال سيما في البلدان المصنّعة( و التفاوت الذي تزداد شقته فى النظام الداخلي لكل دولة

والعولمة ).القومية أو الدينية( إزاء ردود الفعل المتعلقة بالهوية والخشية نفسها يعبر عنها.العالمي
لكن ينظر إلى هذه المخاطر على أنها .بالنسبة لليبراليين أنفسهم ليست في منجى عن االضطرابات

  ".التأقلم"المهم أن العملية مربحة لكل الذين يستطيعون : ثانوية

                                                        
العولمة  .)صحيفة اللوموند  " S.Aالدي  يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس الرقابة في ( أنظر آالن مينك )١(

  .١٩٩٨منشورات بلون،.السعيدة
  ٣٩.  المرجع السابق،ص)٢(
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على أنه خطاب واقعي،ال نجد  أثراً ألي في هذا الخطاب األيديولوجي الذي يقدم دائماً 
وليس فيه أي تساؤل عن .اهتمام حقيقي  اجتماعي أو ثقافي  بالنسبة لغالبية الناس والشعوب

التنظيم القانوني والتحكيمات الضرورية التي تفرض نفسها على أية مجموعة بشرية، اللهم إال 
الدفاع عن "وحده ،..بعد التكنولوجيإذا  انكفأنا  نحو غابة ليس فيها أي بعد حضاري سوى ال

مادة الشرطية الديمقراطية " ،"ديبلوماسية حقوق اإلنسان(" بأشكال متنوعة "  حقوق اإلنسان 
  ONG، وشرعة النمنظمات غير الحكومية "اإلنساني" في اإلتفاقيات اإلقتصادية ،والتدخل "

أنه أن  يعطي لعملية العولمة هذه من ش" ،..الموجهة  والعمل اإلعالمي المستمر والمنتظم الخ
إن تراكم الثروات في قطب واحد ال يمكن أن يخدم،في "  : معنى" و "  غير إقتصادي "بعداً 

في غرٍب  التزال مزاعمه حول إدارته الوحيدة للعالم مستمرة منذ " شريف"الواقع،أي مشروع 
 يظهر في مختلف  بلدان إن الغرب يتجاسر على إدانة  التطرف  الديني الذي.عصر النهضة

ناسين  التطرف  ..) النزعة اإلسال مية والنزعة الهندوسية المضادة لإلسال ميةالخ(الجنوب 
وال سيما ) الذي تعتنقه جمعية الوبيس ديي المتعددة الجنسية والقريبة من البابا(الكاثوليكي 

لخاصة ووسائل التطرف الثقافي الشامل  الذي تضطلع به السلطات العامة ،والسلطات ا
. إننا ندين التطرف :" وقد تحدث عن ذلك السوسيولوجي الفرنسي بودريار بقوله .اإلعالم

ليس هو نموذج التطرف سواء أكان إرهابياً أم عنيفاً أو ال ..،بينما نعيش في مجتمع متطرف
نوع من إننا نعيش في .هناك عدة أشكال للعنف.مثيل له،بل هو أكثر  أكثر خداعاً  وأكثر قتالً

 إنها عملية إبادة لكل سلبية في نوع من التماثلية .الثنائية التي عفا عليها الزمن
homogenisation.. ،فإذا كنت تحمل أفكاراً …لم يعد عندنا أي مكان لآلراء المختلفة

في مكان . فإنك ال تعود موجوداً في الفكر المهيمن،أنت هناكconformisme مضادة للتقليدية 
وال " صحيح سياسياً" وال " الصحيح إقتصادياً"  وهكذا يقوم الغرب يانتظام،بصناعة .)٣(."آخر
لم يعد هناك مكان ).التي تملك وحدها الوسائل(تحت الرعاية األمريكية "  الصحيح قانونياً" 

إن اإلختفاء .تلك التي تؤمنها وتسمح بها األسواق الماليةألية  رقابة  آخرى ،أللهم إال 
) كما هو حال المعايير القانونية أو القيود األخالقية والدينية" (مرئية"المتسارع ألية رقابة  

  .تعطي الرأسمالية الحديثة وإلى عولمتها شكل الحرية المطلقة
ي العام أكثر من  رأي الرأ" إن االستفتاءات المتكررة في الوقت  الذي لم يعد فيه

،كما يقول بورديو،تجعلك تؤمن بمجتمع يمكنك أن تطالب فيه  بأي شيء ،مجتمع فيه "مصطنع
بهذا تقوم السلطات بجعل الناس يعبرون عن آرائهم بحرية فهؤالء الناس  .كل شيء محقق

كي تبني شُكِّلوا لإلجابة وفقاُ لما تريده تلك السلطات،على أسئلة اختارتها لهم بنفسها،ال
  .شرعيتها

إن غزارة الخيرات التي يمكن استهالكها  والمعروضة للفرجة تقود المواطنين الذين 
تحولوا إلى مستهلكين، للوقوع تحت  إبهار يشبه في عمقه ذلك الذي كانت تثيره فيهم  ديانات 

 حتى لو كان هؤالء المستهلكين غير  قادرين على دفع ديونهم،وال.أو إيديولوجيات األمس
  .إليهم" يقدم" يستطيعون اإلنتفاع عملياً مما

                                                        
  ٣٢.ص.٩٩٨ذ.٢٤٢-٢٤١. عHUMANISME بابل في مجلة -فيري. نقالً عن ر)٣(
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تحرير استهالك المخدرات،واتساع .: إن الحدود األخالقية التقليدية ال تكف عن التراجع
الموضوعة تحت تصرف (الدعارة،وقبول كافة أنواع الحرية الجنسية،إلغاء الرقابة الثقافية 

 قريب من ذلك النظام بنظام أخالقي رة ،ال ال تماهي الرأسمالية الغربية المعاص)السوق وحده
ومع هذا فاألمر ال يتعلق  إال  بإيجاد فضاءات انفراج ،.الذي كان موجوداً في الماضي

المستَهِلكين ،هذه الفضاءات التي تسمح لهم بإغراق وعيهم النقدي وإبعاده عن أية نية - للفواعل
  . في الرقابة على مراكز القرار
،وهي )٤(ال مثيل لها" فُرجات" تتكاثر وتتجدد باستمرار تدعمها إن إيديولوجيات اإللهاء 

مصدر تخدير أو هذيان  تعادل تماماً ما يصدر عن التصوف الديني األوروبي في عصر 
  .اإلقطاع
  .ال يزال هناك،حتى لو لم يعد كما مان عليه" أفيون الشعوب" 
  

   إضـعاف الـدولــة المبرَمج-.١
فهي تفقد األساسي : ارات كلها، تشهد انحطاطاً متسارعاً إن مختلف فئات الدول،وفي الق

من قدراتها التقليدية،وبالتالي فهي ترى  وظيفتها وهي تُمتَص مسببة بذلك تحوالً في 
،سبق "ويبدو على األفق  وهناً للدولة).مهما كانت القوى السياسية التي تقوم بقيادتها(طبيعتها

ليبيريا والصومال وروسيا (ول الجنوب والشرق وعانت منه،بدرجات  متفاوتة، مختلف د
  .)وغيرها

طبعاً ليس هذا الضعف هو ضعف الدولة التي توقعها ماركس،الذي كان يرى، منطقياً  
اختفاء الدولة  مع نهاية التناقضات التي كانت مكلفة بإدارتها لحساب إحدى الطبقتين 

  .المتحاربتين
ها  باعتبارها ملحقاً بقوى منتسبة إلى الليبرالية إنها الدولة نفسها  التي ساهمت في تراجع

وفي الوقت نفسه،فهي .الجديدة،ال سيما من خالل تنازلها عن وظائف اإلدارة والقيادة االقتصاد
،منذ  تنازلها عن  الرقابة العامة .تتنازل عن عدد من  وظائفها االجتماعية المالزمة لإلقتصاد

 االجتماعية والصحية إلى الشركات الخاصة التي للتسريحات وحتى قيامها بنقل الحماية
  .تحولت إلى سوق

مقبوالً، هذه الدولة التي كانت  تضمن لمواطنيها " دولة العناية اإللهية"ولكي يصبح موت 
" مضادة للدولة" مختلف الخدمات العامة والتأمينات اإلجتماعية ،فقد قامت حملة إعالمية  

قاتلة "،"شمولية"قد تصبح الدولة ،بطبيعتها،دولة : ا نُظمت باالتفاق مع الحكومات نفسه
في الوقت الذي يمكننا أن نأخذ فيه المآخذ نفسها على الجماعات " بيروقراطية"،"للحرية

                                                        
وهكذا يمكن لنا أن ندهش من مالحظة أن المعدل في ".مجتمع الفرجة"  أنظر في هذا تفكرات غي ديبور في )٤(

استبيانات الرأي المتعلقة برجال الدولة الفرنسيين قد تصاعد إيقاعه مع نجاح الفريق الوطني لكرة القدم في 
  .ت كأس العالم،ثم عاد لالنخفاض بعد نسيان ذلك النجاحنهائيا
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  .اإلحتكارية الخاصة الكبرى
ومع هذا،فالدولة الغربية ال يمكنها أن تذهب إلى حد اإلنتحار،ألنها أحد  المتعهدين 

" إعانات التوازن" األسواق العامة والمساعدات األخرى ،: اريع الخاصةاألساسيين لفائدة المش
وهذه هي الحال ،إذ لم تتحقق .نة لحياة القطاع الخاص،هي في الواقع ضما)٥(وتأمين التصدير

خصخصة المشاريع العامة إال  حينما استردت األموال العامة ديونها،وعوضت المسرحين  
  )٦(.  واستعادة المشروع المباع بثمن رخيصdégraissage تخفيف النفقات" بسبب 

تقوله عن نفسها، خادعة طالما أنها ،وعلى الرغم مما "  الليبرالية" لهذا السبب ،فإن هذه 
تلجأ  بشكل غزير إلى   خدمات الدولة ،على حساب وظيفتها،أي  وظيفتها كدولة، في تحديد 

  .المنفعة العامة
،تؤمن لحساب )٧( ،كما صرح اإلتحاد األوروبي échelonإن شبكة التنصت المسماة 

وفي ". أمنية" اليات المتحدة  رقابة اليكترونية دائمة على مجموع الكرة األرضية ألسباب الو
 ”National Security Agency“الواقع،منذ  نهاية اإلتحاد السوفييتي ،فإن وكالة األمن القومي 

US تقدم للمؤسسات األمريكية كل المعلومات المفيدة التي تلتقطها على الرغم من القواعد 
  .وهكذا تبدو الدولة بمثابة قوة داعمة للسلطات األمريكية الخاصة.لية التنافسيةالدو

ومع هذا،حتى ممثل الدولة الفائق القوة كالواليات المتحدة األمريكية،تم إضعافه من قبل 
وهذا ينطبق على الدولة اليابانية والدولة .سيرورة العولمة الفضفاضة جداً  فتتم مراقبته

  .الصينية
 جهة  الدولة في بلدان الجنوب المتوسطة والصغيرة،فهي أيضاً في طريق أما من

وهذه حال  أفريقيا،على سبيل المثال ،حيث .التراجع،بمعنى التفكك قبل قبل أن تتشكل فعلياً
وحينما تتجاوز الدولة  .قد انهارت" النزعة التراثية" بعض الدول التي لم  تتخلص  بعد من 

لى االحتجاج على عملية ال تستفيد منها،فإنها  تشكل موضوعاً حدود المقاومة وتتجرأ ع
إن الوضع المعمم .للعدوان عليها وتخضع للحصار  ويتم اللجوء إلى كل الوسائل لتدميرها

خطط الضبط اإلقتصادي " للوضع تحت الوصاية  لعدد كبير من بلدان الجنوب،في إطار 

                                                        
  COFACE  في فرنسا ،على سبيل المثال،أسواق التصدير ال تخاطر إف بشكل محدود بفضل شركة التأمين )٥(

  .التي تتغذي بشكل خاص من أقساط المشاريع والمكفولة من قبل الدولة
،باإلضافة إلى الفضائح المتعددة،أنه لم تكن  في فرنسا، قضية كريدي ليونيه،وهو مصرف عام كبير،كشفت)٦(

هناك أية أهمية  حقيقية للموظفين وللمساهمين  الذين دفعوثمن  نتائج إدارة مغاِمرٍة ،مافيوية تقريباً وغير 
تمثل  )   مليار فرنك فرنسي١٩(=والمبالغ التي تم ابتالعها  .منفصلة عن المصالح الخاصة وذات األفضلية

هذه . مليون طفالً يشكون من سوء التغذية خالل سنة كاملة٥٥في اليوم ومؤمن بها /طبياً وجبتين مخدمتين 
هي مثال من أمثلة أخرى حول العالقة المتينة بين جزء من اإلدارة العليا للدولة واألوساط السياسية  " القضية"

ساس بها من أصحاب القرار وأوساط األعمال وأجهزة اإلعالم الكبرى  التي تشكل طبقة ال يمكن تقريباً الم
من األفضل تحقيق : " وحينما لم تتمكن العدالة من هذا التعقيد فقد قامت وسائل اإلعالم بالتصفيق .المحتَِكرين

  .كما قالت صحيقة اللوموند".اتفاق جيد على إجراء محاكمة سيئة
  .١٩٩٨  انظر التقرير المقدم إلى البرلمان األوروبي في جلسو أيلول )٧(



  

  
  

א
   ٢٣٤  

א

وفي هذه . تنفيذية للمؤسسات المالية العالمية،يحول غالبية  دول الجنوب إلى منظمات" البنيوي
  .الظروف،فإن الدولة تفقد األساسي  من سيادتها

كان تاريخ الدول التابعة، يفَسر بتاريخ الدول المتسلطة،كما كتب " بينما في األمس 
 - غرامشي،فإن تاريخ العالقات الدولية اليوم ،هو، أساساً، تاريخ السلطات الخاصة عبر

أوروبا " في أوروبا الغربية سرعان ماتشكلت ).شركات مالية،ومصانع عبر قومية(القومية 
  ،"األعمال 

؛ حيث بدأ انتقال  البضائع ورؤوس األموال بشكل حر ١٩٥٧بدءاً من معاهدة روما عام 
وعلى الرغم .. في بلدان المجموعة األوربية  سابقاً بهذا انتقال البشر في ما بينها بفترة طويلة

لم تتكون " أوروبا االجتماعية" ضي  نصف قرن على تأسيس اإلتحاد األوروبي، فإن من م
بل ترتبط بالبنك : وأصبحت السلطة النقدية غير خاضعة،من اآلن فصاعداً،للدول األعضاء.بعد

هذا النشاط التكنوقراطي حلَّ محل الكفاءة .األوروبي المركزي المستقل وغير المسؤول أمامها
  .ة،التي تنطوي رسالتها على تضميد الجراح التي أحدثها السوقاألساسية للدول

، وهذا بعكس األفكار الشائعة .إن أفول الدولة في أوروبا  أدى إلى الترجع الديمقراطي
  .في الغرب القائلة بأن أي تراجع للدولة يمنح مزيداً من  تقدم الحريات 

من  الدول التي يتكون منها الحقيقة إن البنى األوروبية  هي أقل ديمقراطية بكثير 
  .اإلتحاد اإلوروبي

ولكي  ال أبدو كأولئك الذين يحفرون قبر الديمقراطية ،أقول إن السلطات الغربية إذاً قد 
لتحرف بذلك  التعريف الذي قدمه كل من  " المجتمع المدني" طرحت في سوق األفكار مفهوم 

لتي كانت إلى اآلن ،تبعاً وللتعويض عن تالشي الدولة ،ا.هيجل وماركس وغرامشي
" لإليولوجية الغربية المهيمنة،تكفل المصلحة العامة،فإن الليبراليين الجدد يسوقون مفهوم

المتخلص من طروحات جهاز الدولة البيروقراطية،هذا المجتمع، يحركه " المجتمع المدني
  .، يشكلون شكالً حياً وشبه عفوي للحياة الديمقراطية"مواطنون

في الواقع،هذا المفهوم . وبين المجتمع المدني، قد يربح اإلنسان بالمبادلةبين الدولة
إن عبادة المجتمع المدني هذه ،تستند إلى شيء من .الدارج هو اليوم مفهوم غامض جداً

ويسعى ) التي من نتائجها نشوء شكل جديد من أشكال اإلقطاع،والزبائنية والفساد(الالمركزية 
كومية  التي غالباُ ما تستخدم كمحطة وكعامل  رقابة  اجتماعية إلشراك المنظمات غير الح

إنه يسمح،بشكل :فالتعاون ،مثالً، يزعم الالمركزية )٨(.على السلطات العامة والخاصة
 قبل خاص،بالدخول السريع إلى الدولة في الجنوب ،هذه الدولة التي تجد نفسها مقيدة من

  .الجماعات الغربية بحيث ،التستطيع ممارسة رقابتها وتحكيماتها
  

                                                        
على المساعدات التي تقدمها لها السلطات العامة تبعاً لمعايير سياسية ) أو ال تعيش(  هذه الروابط تعيش )٨(

وفضالً عن هذا ،فإن الكلفة .لمواطنين،األمر الذي  يدفع إلى رقابة إيديولوجية مرنة  لعملها وبالتالي لعمل ا
  ..هذه ،هي  أخفُّ من كلفة عمل  خالدمات  الكالسيكية التي تقدمها الدولة" المشاركة" المالية لسياسة 
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  امتصـــــــاص الضبط القانـــوني العالــــــــــــــمي

 la régulationتتمنى األسواق المالية فرض بديل عن الضبط القانوني الدولي 
juridiqure internationale ن عدداً كبيراً من إ.،وهو منتوج  العالقات القائمة بين الدول

قوانين السلوك التي وضعتها  المصانع عبر القومية والشركات المالية نفسها ،تشكل نوعاً من 
بالطريقة " لكن هذا الضبط .  المنسجمة تماماً مع حاجات التسابق إلى الربحsoft lawال 

وحشة ومكلفة فهو يتجنب ،بشكل خاص،رأسمالية مت: ال يمكنه حماية  المال  العام" األخالقية
  . االقتصاديين أنفسهمopérateursكثيراً بالنسبة للمضاربين 

إن المبادىء العامة للقانون الدولي العام ،وبشكل خاص،قانون السيادة الذي أكده  ميثاق 
 ،كلها تشكّل عقبات أمام الشركات ١٩٧٠األمم المتحدة،وكذلك قانون التطورالذي صيغ عام 

  .نعتاق  من المعايير المستوحاة من السياسةالقومية التي تريد اإل-عبر
 إلى نوع من إهمال تطبيق مبدأ السيادة ،وهو الذي de factoإن العولمة تؤدي ،في الواقع

حرية انتقال رؤوس األموال  مثلها مثل االستثمارت : يشكل حتى اآلن قلب القانون الدولي 
دةالتي تتطلب إلغاء الحدود  والجمارك ورقابة الدولة السي.القانون السياسي" ويجب أن يستتبع "

 trnsactionnelبقانون األعمال التضاربي ) وهو قانون ميثاق األمم المتحدة،علىسبيل المثال(
 ،وصندوق النقد omcالذي يصدق عليه،إذا دعت الضرورة،من قبل المنظمة العالمية للتجارة

  باستكمال الضط الذاتي للسلطات  والبنك الدولي ا وال تعود الدولة مكلفة إال FMI الدولي
  .الخاصة

أي القانون الدولي الكالسيكي،يسعى إلى أن ينحصر في ضبط " القانون السياسي" إن 
ضمن منطق  مصالح عالم (دول الجنوب،لكي يساعد،على سبيل المثال، في حل نزاعاتها 

ول نزاعات ح(التي تذكر بالنزاعات التي شهدتها أوروبا في الماضي ) األعمال
أما بانسبة لدول الجنوب التي تزعج اضطراباتها  ..). األرض،نزاعات قومية وما إلى ذلك

كمجلس األمن " : بوليســية"النشاط التجاري واإلقتصادي، فالبـد مـن وجود بنيــة 
" المحافظة على النظام" الذي تسيطر عليه الواليات المتحدة األمريكية، لكي يؤمن  وظيفة 

 séculierالذراع العلماني " لتدخالت والحصارات التي تمارسها الواليات المتحدة ،إن ا.الغربي
لألمم المتحدة لمعاقبة   الحماقات  المزعجة  جداً التي  ترتكبها دول الجنوب  دون أي " 

الدولية  التي تجسدها "المجموعة " إن . اعتبار للشرعية الدولية التي لم يعد يرجع إليها عملياً
الواليات المتحدة األمريكية وبعض حلفائها،على الرغم من وجود ما يقرب من مائتي فقط 

تتجاوز  حدود معايير القانون الوضعي ودون أدنى اعتبار " حقوقا" دولة أخرى،تعطي لنفسها 
  . لألحكام الدقيقة التي ينص عليها ميثاق األمم المتحدة
دول يواجه  بدور  المشَرع العالمي الذي إن إلغاء مبدأ السيادة  هذا بالنسبة لغالبية ال

  .تمنحه الواليات المتحدة األمريكسة لنفسها
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إن المشرع األمريكي،في الحقيقة، يعتمد قوانين ويصرح بأنها  قابلة للتطبيق خارج الحدود 
  يتضمنان   AMATO وأماتو HELMS_BURTUN بورتون-وهكذا فإن قانوني هيلمز.األمريكية
لمشاريع التي  تعمل ،خارج الواليات المتحدة،بما يتفق مع قوانينها الوطنية  وبما يتفق مع معاقبة ا

الشرعية الدولية الكالسيكية ،دون احترام األوامر األمريكية  الصادرة بحق  بعض الدول 
 قانوناً يهدف إلى ١٩٩٨حتى أن الكونغرس األميركي اتخذ  في عام "..إرهابية" الموسومة بأنها 

)  مثل ألمانيا وفرنسا(ية حرية الدين في العالم كله،ال سيما من أجل أن يفرض على الدول حما
  )٩(.والتي تنشر القيم الموالية للعولمة) التي مقرها في الواليات المتحدة(اإلحترام التام للطوائف 

هذا الزعم الذي  يدعيه القانون األميركي في أن يجعل من نفسه قانوناً عالمياً،يصطدم 
ديد يقوده  إلىقبول حلول مؤقتة  ببعض المعارضات في اإلتحاد األوروبي،لكن خجله الش

  )١٠(.تصالحية  هي أشبه  بالتراجعات
اإلتفاق المتعدد الجوانب حول  ( AMI وكذلك األمر بالنسبة  لمشروع ال 

 من قبل ممثلي OCDE ،الذي تمت صياغته  بمنتهى السرية في إطار ال )اإلستثمارات
مشروع المعاهدة هذا حول .في أغنى دول العالم،في غياب دول الجنوب) اليمين واليسار(

ستثمارات ينطوي على داللة عميقة حول إرادة السلطات الخاصة المهيمنة الحق الدولي لإل
في .قومي جديد ،لخدمة العولمة الرأسمالية–والواليات المتحدة  في فرض قانون  عبر 

التمتّع بنفس )  الشركات المالية،والمصانع العبر قارية" (للمستثمرين  " AMI الحقيقة،يريد ال
وعلى الحق الوطني في كل دولة أن  .متع بها الدول في النظام العالميالمكانة القانونية التي تت

إن اإلنتقال الحر لرؤوس األموال يجب أن يكون .يخضع أمام الحقوق الخاصة للمستثمرين
مطلقاً،وكل إجراء تتخذه الدولة  هوإجراء مزعج للشركات الخاصة  ويشكل موضوعاً للطعن 

وال تستطيع الدول إبداء أي تحفّظ . الشرعية الدولية الجديدةواإللغاء  أمام المحاكم باسم احترام
  !!!.على هذه المعاهدة التي ال تستطيع التخلص منها إال بعد إخطار مسبق مدته عشرين سنة

والكشف عن مضمون هذا المشروع . لم ييؤد إلى  أية نتيجةAMI ال شك أن مشروع ال
بعض دول . المنظمات غير الحكوميةأمام الرأي الدولي أثار معارضات قوية  من قبل 

و تساءلت وسائل اإلعالم )١١().ال سيما الهند والصين وماليزيا وأندونيسيا(الجنوب استيقظت 
،وتهديد التلوث غير المسؤول،وتجميد )الوطنية(عن مخاطر تجميد الهوية الثقافية القومية

  …المشروعات الوطنية،الخ

                                                        
ات المسؤولةعن مكافحة مسؤولو المنظم. انظر،على سبيل المثال،كنيسة السيانتولوجيا الفعالة جداً في أوروبا)٩(

الطوائف في كلمن ألمانيا وفرنسا،يعتبرون أن وجود المخابرات المركزية األمريكية في كنف الطوائف هو 
  .أمر محتمل

بورتون وأماتو ودعوة  منظمة التجارة -  انظر المواقف الصارمة لإلتحاد األوروبي  ضد قانوني هيلمز)١٠(
قبل العالمية للتحكيم،ثم التراجعات التي تمت الموافقة عليها بحجة التعليق المؤقت لتطبيق هذين القانونين من 

  .الرئيس كلينتون
بعد " العرضي"  تجدر اإلشارة إلى االتهامات التي  وجهت إلى كل من أندونيسيا وماليزيا،وسقوط سوهارتو)١١(

  … سنة بالتعاون مع الواليات المتحدةاألميركية،وغير ذلك٢٥حكم استمر 
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ألنه  يرتبط . يمثل توجهاً ثقيالً في سيرورة العولمةAMI ومع هذا فإن مشروع ال 
 تيجية المتبوعة ضمن إطار ال  باستراتيجية الواليات المتحدة األمريكية  ،تلك اإلسترا

ALENA  ")  وهو  حاجة ملحة  لترقية  ). لتنظيم العالم كما يحلم به األميركان"نموذج مصغّر
  .مصالح أكبر الجماعات المالية في العالم

  ال يزال قابالً   للظهور في إطار  OCDEهذا المشروع الذي هِجر في إطار ال 
  )١٢(.بشكل أو بآخر،وفي وقت قريب  OMC منظمة التجارة العالمية 

،نظراً لتطلعها إلى "حكومة عالمية" هي نفسها تشكل جنين O MS منظمة التجارة الدولية
لعب دور مشَرٍع عالمي  مع أنها  مجهٍزة ببنى غير ديمقراطية مراقَبة من قبل  الواليات 

على الدول الألعضاء أن توائم تشريعها الوطني مع المتطلبات التي  حددتها .المتحدة األميركية
واليات المتحدة وال يحق ألحد تأويلها إال ال) ٤ _٢٦المادة(منظمة التجارة العالمية  

تتكون من خبراء " الحكومة الملحقة" كل سلطة دولة ترى نفسها بالتالي  نوعاً من،.األميركية
" من صندوق النقد الدولي ومن منظمة التجارة العالمية والبنك الدولي تحت تهديد مبدأ 

إذاً على طبيعة النظام أن يتالءم مع سلطات المؤسسات ":  الشرطية السياسية
  .صاديةالعالميةاالقت

الواقع أن الرقابة السياسية الوحيدة التي تمارسها القوى عبر القومية هي التقويم 
وال بد من اإلشارة بهذا الخصوص،إلى أن .االنتخابي لحالة حقوق اإلنسان في البلدان المعنية

 وال فاألمر ال يتعلق إال بالحقوق المدنية والسياسية: حقوق اإلنسان  تفهم بشكل ضيق جداً
يتعلق أبداً بالحقوق اإلجتماعية واإلقتصادية والثقافية أو بالحق في التطوير الذي يشرط مع 

  .ذلك الحقوق األخرى
 قومي  هم الدول التي تنظم -لهذا الضبط الجديد العبر" الجيدين" في الواقع،إن التالمذة 

وفي أغلب األحوال ( وتسمح بوجود تعددية حزبية شكلية )١٣(انتخاباتها تحت الرقابة الغربية
  ).مصطنعة تماماً

أيضاً أولئك الذين  يفتحون أسواق بالدهم على مصاريعها  " الجيدين" ومن التالمذة 
الغربيين  ألن هذا االنفتاح يشكل بنظر " المستثمرين" كمايقدمون مصادرهم الطبيعية إلى 

  . المعيار األساسي للديمقراطيةالواليات المتحدة األمريكية
إن تحويل حقوق اإلنسان إلى أداة بهذا الشكل لخدمة سيرورة العولمة يتمظهر عبر 

فبهذه الطريقة  تتحول شرعية النضال ضد عقاب المسؤولين عن ..عمليات ذات أشكال مختلفة
الذين  يزعجون نظام " الديكتاتوريين" خرق حقوق اإلنسان إلى شكل تمييزي  ضد 

                                                        
المجلس األميركي لألعمال  (USCIB  وال AMI  اللوبي األميركي  الذي يساند ،بشكل أساسي مشروع )١٢(

  . ،الذي  ال يشك أحد في قوته(u.s. council for intrnational business الدولية
من رجال القانون تقدم ضمانتها لبعض اإلستشارات اإلنتخابية ) ريةس( في فرنسا،مثالً،هناك رابطة)١٣(

وهكذا،قام أساتذة .األفريقية،مع أ أن نتائج هذه اإلنتخابات  مدانه في البلدان المعنية نفسها  لعدم  نزاهتها
  .ماأيادي. فرنسيون في القانون ،مقابل أتعاب هامة، بتزكية اإلنتخابات التي جرت في توغو لحساب السيدم
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فيه  الديكتاتوريون الذين يسهلون عمل هذا النظام، باعتبار أن "ينسى "العولمة،في الوقت الذي 
  .مسألة تقويم مفهوم الديكتاتورية متروك للقوى الكبرى

و هكذا فإن قضية حقوق اإلنسان حرفَت  من خالل تحويلها إلى سالح حربي ضد 
  .الرأسمالية العالمية) أي مزعجي(الخصوم 
  

III . بنـــاء مجتــــــــمع الســــــوق  
وأحد أسباب فشل .إن أي نمط إنتاجي يرتبط بنمط المجتمع،بحيث يؤثر هذا على ذاك

بسبب " مجتمع إشتراكي"  اإلشتراكية في الشرق يعود إلى أنهم لم يتمكنوا هناك من إقامة
رأسمالية المتطورة تحريفات نمط انتاج  الدولة  غير القادر على منافسة المحيط المباشر لل

  ).الرأسمالية المتطورة في أوروبا الغربية( وبسبب  ضغوط الوسط الخارجي
فبعد أن اخترقها النمط : إن حالة جمهورية ألمانيا الديمقراطية هي حالة واضحة 

األلماني الغربي بما في ذلك قلبها نفسه من خالل برلين الغربية،فإن سلطات برلين الشرقية لم 
  .قامة مجتمع إشتراكي ألمانيتتمكن من إ

..): كوبا،كوريا الشمالية،فييتنام وغيرها(اشتراكيات الجنوب وحدها استطاعت المقاومة 
إذ أن تماهيها مع  الحركة الوطنية وقدرتها على إظهار بعض التفوق على  المحيط المتخلف 

وطني -شتراكيقد سمحت بانبثاق مجتمع ا) مثل الخدمات الصحية العامة في كوبا(المجاور 
  .نوعي،ولو جزئياً

السلطات العامة والخاصة مجتمعة وفي مقدمتها (لقد انصب  عمل الغرب كلّه  
  .ليرافق اقتصاد السوق في إطار العولمة" مجتمع السوق" على بناء ) األميركان

تمر أساساً عبر المناخ الذي يخلقه مجموع النشاطات "  استهالكية" و بروز أيديولوجيا 
دعاية،مجمعات تجارية (ارية والمالية ومن خالل الدعوات المستمرة للشراء التج

لكن هذه اإليديولوجية تنتظم لتشكل مذهباً  بفضل )…كبرى،اختراعات تكنولوجية مستمرة الخ
 think (علب التفكير "مئات ماليين الدوالرات التي تستثمر  كل سنة لتمويل آالف المثقفين و 

thanks (والمجالت والصحف اليومية وبرامج اإلذاعة والتلفزيون،والدوريات.  
الذي تأسس عام "( European Rountable:إن أوساط العمل تدعم اللوبيات مثل 

وتمويل ) مدير عام ألهم الشركات العبر قومية في أوروبا– رئيس ٤٥،والمكون من ١٩٨٣
،كمت تقوم ..)  وغيرها Hill and Knowlton,Burson Marsteller(مشاريع العالقات العامة 

للوصول إلى ..) وغيرها,World economic Forum_Davos(بتنظيم لقاءات منتظمة مثل 
  .ال يمكن العودة عنها" طبيعية" يجعل العولمة ظاهرة " فكر وحيد" تكوين 

الصادمة أو " هذا البناء ينطوي ،في المقام األول ،على خوض معركة ضد الدول 
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هذه الدول ،على الرغم .)١٤(..)لجماهيرية الليبية  ،كوريا الشمالية وغيرهاكوبا،ا" (المقاِومة 
من اختالفاتها العميقة على التوالي ،تجمع بينها سمة مشتركة  هي منع قيام اتفاق عام تقريباً 

باعتبارها "  وىجلب العد" ومحافظتها على استراتيجية مستقلة ،والتي يمكنها  ربما حتى  
  .مثاالً يحتذى  إلى لبلدان األخرى

والواليات المتحدة بلغت شأواً كبيراً لدرجة أن هذه " الدول المقاومة" إن الفروقات بين 
،يحددها كل سنة " ذات هندسة متغيرة" األخيرة  اضطرت للجوء إلى مقولة غامضة  

  ".الدول اإلرهابية" الكونغرس األمريكي ب 
مع السوق  يمر بعد ذلك من خالل النضال من أجل إضعاف الهويات إن بناء مجت
  .القومية والثقافية

وبمقدار ما تكون تلك الهوية قوية وغير قابلة  الختراقات التأثيرات الخارجية ،بمقدار ما 
وعلى هذا األساس يعتبر األمريكي سامويل هانتيغتون  أن الخصم األساسي ..ينبغي إضعافها

)  اإلسالمي-بمعن آخر العالم العربي( الواحد والعشرين  هو اإلسالم للغرب في القرن
ليس هناك حرب ضد  مباديء حضارية ،بل ضد رفض ).أي الصين(والكونفشيوسية 

  .الخضوع لمتلطبات العولمة
وحينما تحاول دولة أو تيار إسالمي ،مثالً، أن يعرب عن تفهمه إزاء التبادل الحر ،فهو 

السعودية ،واألميركية األفغانية _انظر إلى العالقات األميركية(مرضي عنه ومسموح به 
باختصار،ينبغي على الهوية الثقافية أو .). ،واألميركية مع الجبهة اإلسالمية في الجزائر الخ

أو تتحول إل فولكلورية نسبياً ) الممارسة الشخصية( الدينية أن تعود إلى بعدها الخاص تماماً
  ).ندية األميركيةكما هو حال الشعوب اله(

، تقوم المنظمات غير الحكومية )مثل أفريقيا(في المناطق الثقافية القابلة لإلختراق 
بإدخال القيم ..) مثل شهود يهوه ،والكنيسة السيانتولوجية وغيرها(والمؤسسات والطوائف 

عام ، وبشكل غير مباشر ،تقوم بعولمة تحت إشراف الغرب بشكل " توحيد العالم" الموالية ل 
  .والواليات المتحدة بشكل خاص

 : American Mondialism way of life إن القيم التي تم تصديرها بهدف تكوين 
"    المرنة " :" اإلدارة"النموذج األمريكي العالمي للحياة، تُصنَّع  انطالقاً من سمات نوعية ل

  ..،الخ)االتي ال هدف إجتماعياً له(،واإلنتاجية ) بالمقابلة مع الصرامة(
العديد من مؤدلجي ".التفاوت المشروع" هو " الجديدة: " ومع هذا فإن ما يهيمن على األمم

) في النظام اإلجتماعي كما  في النظام العالمي(الليبرالية الجديدة ينشرون  فكرة أن التفاوت 
ذي يمكنه اإلنصاف  ال) أكثر المفاهيم غموضاً( وعليه أن يخلي المكان لمفهوم.هو مفهوم قديم 

                                                        
وهي موضوع سلوك .  تشكل الصين حالة خاصة بسبب كونها قوة كبرى  وبسبب إمكاناتها اإلقتصادية)١٤(

حول حقوق اإلنسان (في تتعرض إلى قيد غقتصادي مزمن : مزدوج من قبل الواليات المتحدة والغرب
مثل  المادة القائلة بألمة األكثر (ازات التي تسهل عالقاتها التجارية مع استفادتها من كل االمتي) بشكل خاص

  ).استفادة



  

  
  

א
   ٢٤٠  

א

  .تبرير الميزات الممنوحة إلى البعض دون البعض اآلخر
إن كل مكتسبات الحركة اإلجتماعية  في النظام الداخلي للبلدان الصناعية ،كما دول الجنوب 
في النظام العالمي،كانت قائمة على أكبر قدر من المساواة،وهي مصدر أفضل توزيع للثروات 

 ألنه اليستجيب لهموم )١٥(هذا النظام يعتبر  بمثابة  نظام مهمل.توأكثر قدر من األمن إزاء الهيمنا
  .اإلقتصادي وحاجات االحتكار ،وهس ظاهرة كبرى تميز الواقع الراهن" األداء"

إذ يتم .ي إال على إضفاء مسحة أخالقية عل ألعاب السوقالنزعة اإلنسانية قد التنطو
التشديد،مثالً،على الصراع الذي يخوضه المستهلكون  وبعض المشاريع لرفض المنتوجات 

النضال  "وليس من باب الصدفة  إذا اتفق هذا .الناتجة عن عمل األطفال في بلدان الجنوب
القتصادات "غير الشريف"التنافس مع مصالح شركات الدول الصناعية ويشكك ب" األخالقي

  .الجنوب ،بسبب كلفة اإلنتاج المتدنية
فباستبعادها  الحقوق االجتماعية : إن إيديولوجية حقوق اإلنسان نفسها،تحولت إلى أداة

  المشاكل،من خالل individualisationواإلقتصادية وحقوق الشعوب ،إنما تحقق فردنة 
  .رفها في العولمةادعاءاتها العالمية،فهي تساهم من ط
تكتسب مضموناً تراجعياً وأقدم " الحداثة: وهكذا فإن : لقد تمت إعادة تعريف المفاهيم

  ".طليعياً" الممارسات اإلجتماعية المتدرجة والمستِغلَّة  تستعيد لوناً 
الذاكرة هو  أنها تقدم  معايير " عيب"والحقيقة أن .لقد تم إعداد كل شيء لقتل الذاكرة

  .األمر الذي يسمح بتحديد ما هو متقدم وما هو متراجع.لقياس للبشروعناصر ا
فالعولمة غاية في حد ذاتها،ألنها  ،كما ".الهدف"وال " المعن" ينبغي أيضاً قتل مفهوم 

والبحث عن معنى الفعل اإلنساني .تزعم نظرية الفوائد  المقارنة،قادرة على حل المشاكل كلها
بل  هي متهمة بحمل  شمولية  .دوغمائية أو عن تعصبيدل من اآلن فصاعداً،عن نزعة 
  .للوقائع" النفعية "  كامنة،األمر الذي يجنب المقاربة 

وهكذا  تتطور .ومفهوماتي يقوم بدور المساعد للعولمة" أخالقي" والنتيجة هي تماثل 
 من نمط كوسموبوليتي،ال جذر لها إال اإلقتصاد الرأسمالي )١٦(حضارة مزعومة

  ".ثقافة الضبط البنيوي" اإلحتكاري،نوع من 
  

ــالصـــــــــــة   :خــــ
الهيمنة األمريكية والعولمة التي تخدم الشركات  عبر القومية واإلحتكار تشكل موضوعاً 

وتردد اإلتحاد .جميع تقريباً  يوافق على هذا مع زعمه بأنه يعارضهاوالحقيقة،فإن ال.للنقد
  .األوروبي إزاء الواليات المتحدة أمر له دالالته

                                                        
  .١٩٩٣الدار البضاء .نظام عالمي جديد أم عودة إلى الالمساواة بين الدول:عبد الحميد اإلوالي : أنظر )١٥(

  ..وء اإلدارة والفساد وما إلى ذلك ال تخلو هذه القيم من جاذبية لشعوب الجنوب التي تعاني من  س)١٦(   
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    ٢٤١  
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العاملين في خدمة السلطات ")من يعلم منهم(" في مقابل   الدوغمائية المتحجرة للخبراء 
مشاركة في الحركات أمر  التحرك وال") من ال يعلم أبداً(" الخاصة،يعود إلى رجل الثقافة 

  .اإلجتماعية النقدية، بصرف النظر عن حدود الشمال والجنوب
يبدو أننا   تربينا لكي نتنازل عن الصرامة العقلية وعن  السخط   :  " يقول جاك بيرك 

  .)١٧("األخالقي ،مع أنهما مصدر أي تقدم
كما طالب بهذا إعالن " أولوية مطلق اإلجتماعي" هل هناك هدف بشري غير تأمين 

البحث عن منهج جذري  لتأمين توزيع اإلمكانيات واألعباء بين "  ،أي ١٩٩٥كوبنهاغن عام 
وريات،وكل وذلك برفض كل اإلمبراط) ١٩٧٢جاك بيرك، "( تجمعات البشر في العالم

  .الهيمنات ورفض  اإلقتالع المعمم الذي يهيئون له
  
  
  

 

                                                        
المقداد قريباً عن دار عطية في قاسم .ستظهر ترجمته قريباً بقلم د. (١٩٩٣  اليزال ثمة مستقبل،باريس )١٧(
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