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كتاب الشهر
حقوق اإلنسان في الواقع االقتصادي  -السياسي المهيمن؟

ماجد الزاملي :بحثًا عن عوملة ذات وجه إنساني

يف كتابه الجديد "حقوق االنسان يف زمن العوملة الرأساملية" ،يضع الباحث ماجد احمد الزاميل رشوطا ومالحظات لتكون
العوملة يف مصلحة البرش فعال ،وليس كام هو واقع الحال اليوم
ودفعت بعضهم اىل الهجرة بحثا عن حد ادىن
من الحياة الالئقة .لكن الباحث ال يكتفي بذلك،
بل يطرح يف كل فصل ،اقرتاحات وحلوال ودليال
يساهم يف معالجة كل مشكلة لو وجدت االرادة
السياسية لذلك.
يف كتابه ،يشري الزاميل اىل ان عاملنا املعارص
يعيش مرحلة متقدمة من العوملة الشاملة
التي متهد لثقافة كونية تتجاوز كل الحدود
الجغرافية ،خصوصا مع ثورة االتصاالت والفورة
التكنولوجية والرقمية وما اتاحته من انفتاح
الشعوب عىل بعضها ،وتح ّول العامل اىل قرية
كونية صغرية .اما يف املنطقة العربية ،فقد ظهر
جيل جديد من املثقفني العرب "الذين يتشكل
وعيهم اليومي من طريق مقوالت الثقافة
االستهالكية لعرص العوملة .وتكمن معضلة
الثقافة العربية يف القرن الحادي والعرشين يف
انعدام حرية الرأي والتعبري ،وغلبة الكمي عىل
النوعي ،وهيمنة ثقافة التربير عىل ثقافة التغيري.
وهناك رشيحة واسعة من املثقفني العرب تخىش
مخاطر االنتامء اىل الثقافة النقدية التي تع ّرضها
للقمع واالضطهاد".
اضف اىل ذلك عجز املؤسسات الثقافية العربية
عن اداء دورها يف استقطاب النخب الجديدة
من ذوي الطاقات االبداعية املتميزة ،ما ادى
اىل تهميشها يف وطنها ،ودفعها اىل اتخاذ موقف
سلبي من الدولة ومؤسساتها الثقافية ،فيام
اختار بعضها االخر الهجرة واالستقرار يف الخارج.
يف اختصار ،زمن العوملة الذي بلغ اوجه ،يقابله
عجز عريب عن توليد مرشوع نهضوي جديد يعيد
اىل العرب موقعهم يف الساحة الثقافية والعلمية
العاملية بحسب املؤلف ،خصوصا وان مجتمع
املعرفة هو ركيزة املنافسة عىل املستوى الدويل.

تعد العوملة ،كمفهوم كوين ،فلسفة او بداية عامل
جديد تبلور بعد نهاية الحربني العامليتني ،مع
بروز رشعة حقوق االنسان ،وتوجه زعامء العامل
اىل درء النزاعات والحروب املستقبلية من خالل
ارساء نظام جديد يقوم عىل ازالة الحدود التي
تعرقل التجارة بني الدول ،والعمل بالتايل عىل
زيادة الرخاء االجتامعي واالقتصادي لشعوب
العامل.
هكذا ،عقد ممثلو  44دولة مؤمترا يف بريتون
وودز يف الواليات املتحدة عام  ،1944ليتوصلوا
اىل اتفاقية "بريتون وودز" التي تضمنت خططا
من اجل استقرار النظام العاملي املايل ،وتشجيع
امناء التجارة بعد الحرب العاملية الثانية .وميكن
القول ان العوملة قامت عىل اربع ركائز اساسية:
"املنافسة الكبرية بني القوى العامل ّية العظمى،
وانتشار عوملة االنتاج وتبادل السلع ،واالبتكار
واالبداع التكنولوجي ،والتحديث املستمر" وفق
ما يقول الباحث امجد قاسم يف كتابه "العوملة:
مفهومها ،اهدافها ،خصائصها".
اذا ،يف الشق النظري ،فإن العوملة ترمي اىل
رخاء شعوب العامل وازدهارها ،تجنبا الي حروب
مستقبلية .لكن هل هذا ما حصل حقا؟ هل
حقوق االنسان وكرامته وحقه يف العيش بحرية
وبرخاء امور تقع عىل سلم اولويات العوملة؟
هذا ما يجيبنا عليه الباحث ماجد احمد الزاميل
يف كتابه الجديد "حقوق االنسان يف زمن العوملة
الراساملية" الصادر اخريا عن "دار الفارايب".
الكتاب الذي قسم اىل اربعة فصول (لكل فصل
مباحث عدة) ،يعود بنا اىل نشأة مفهوم العوملة
مع رشعة حقوق االنسان الصادرة عن االمم
املتحدة ،ليأخذنا بعدها اىل عامل التناقضات
نعيش فيه ،خصوصا يف البقعة العربية ،والدول
التي يف طور النمو .يفند املؤلف مشاكلنا
السياسية واالجتامعية واالقتصادية والثقافية ما الذي حصل اذا؟
التي اعاقت حرية االفراد ،وهضمت حقوقه ،صار العرب اتباعا و"ضحايا" للعوملة الثقافية

التي تعني فرض "ثقافة االمة القوية الغالبة
عىل االمم الضعيفة" ،وبالتايل الغيت كل
هوية وخصوصية ثقافية وحضارية لهذه االمة
الضعيفة .اىل جانب ذلك ،يرى املؤلف ان هناك
مشكلة اخرى تواجه التيار الطامح اىل تعزيز
الدميوقراطية واحرتام حقوق االنسان الذي اتت
به رياح العوملة ،هو "ان النظام الدويل القائم
حاليا ليس نظاما دميوقراطيا ،بل توجد فيه دولة
عظمى هي الواليات املتحدة االمريكية التي تريد
فرض قوانينها ومنط استهالكها وثقافتها عىل
العامل اجمع".
من هنا ،برزت املعايري املزدوجة يف التعاطي مع
قضايا حقوق االنسان يف بقاع مختلفة .مثال،
استخدمت امريكا حق الفيتو مرارا ملنع ادانة
ارسائيل او تجرميها بسبب مامرساتها الوحشية
بحق الشعب الفلسطيني ،او الشعب اللبناين
بدءا من مذابح دير ياسني وصوال اىل مذبحة قانا
يف لبنان .االهم من كل هذا ،ان منظمة االمم
املتحدة ،التي يفرتض ان تكون حكام عادال يف
النزاعات وقضايا الساعة ،صارت عاجزة ،ان مل
تكن ملحقة وتابعة للقوة االمريكية العظمى.
نعود االن اىل السؤال االسايس :اين حقوق
االنسان من كل ذلك؟
يقدم املؤلف االجابة يف مقدمة كتابه ،معتربا
ان "اذا كنا نريد ام تكون العوملة ملصلحة البرش
حقيقية ،ينبغي ان تتخذ حقوق االنسان لتكون
املؤرش الرئيس لتوجيه مسار العوملة .ال شك يف
ان اخطر ما يواجه البرشية يف مجال العوملة ،هو
النظر اىل العوملة عىل انها عوملة اقتصادية فقط
من دون بعدها االنساين .فال ميكن قبول فكرة
هيمنة االسواق عىل عملية العوملة ،ليكون الربح
وحده هو اساسها يف غياب االعتبارات االنسانية
وحقوق االنسان .كام ال ميكن ايضا قبول فكرة
استخدام عالقات القوة السياسية لفتح االسواق
قرسا .فاالوروبيون واالمريكيون عىل سبيل املثال

يدعمون الزراعة يف بلدهم ،لكنّهم ال يرتددون
يف تفكيك زراعة الدول االخرى من خالل ضغط
السوق املفتوحة ،مام يزيد من تبعية هذه
الدول ،ويؤثر بالتايل يف حقوق هذه الشعوب
ومعاناتها".
اذا اردنا ان نخترص املقطع السالف بعبارة ،فهو
ان العوملة يف هذه الحالة ،هي الشكل الحديث
من االستعامر ،حيث الدول الكربى تعمل وتسعى
اىل السيطرة عىل ثروات البلدان االضعف (وهنا
الدول يف طور النمو والعامل العريب) واستغالل
خرياتها ،وترسيخ حضورها ودميومتها من خالل
وكالء محليني تابعني لها.
ويرى الباحث ان العوملة ما هي اال تتمة ملرشوع
الهيمنة االمرييك املعومل الذي يقوم عىل هدفني
هام تعميق العوملة االقتصادية ،اي سيادة
السوق عامليا ،وتدمري قدرة الدول والقوميات
والشعوب عىل املقاومة السياسية .وهذا "هو
جوهر االمربيالية يف طورها املعومل يف القرن
الحادي والعرشين" .فالوضع القائم هو امتداد
لجوهر الرأساملية القائم عىل التمدد والتوسع
بدواعي القوة واالكراه بحسب املؤلف.
وسط هذه املشهدية العاملية ،يجد املواطن
العريب نفسه بني سندانني :االول هو العوملة
التي تش ّكل امتدادا لنظام استعامري امرييك يف
الدرجة االوىل ،والثاين هو الدولة التي يعيش هذا
املواطن يف نظامها ،فهي تحارصه مبختلف اشكال
القيود والتضييق واالضطهاد.
يف العامل العريب مثال ،ما زالت التقاليد والعرف
والعادات ونفوذ رجال الدين اقوى من القانون.
وبالتايل ،يكره معظم الناس تدخل الدولة يف
تنظيم شؤون حياتهم او تسوية نزاعاتهم ،بل
يرونه عىل انه ّ
تدخل يف شؤونهم! وبينام صارت
حرية الرأي والتفكري واالعتقاد والتعبري من
البديهيات يف البلدان املتقدمة ،ما زال مواطنو
العامل الثالث يعتقدون "ان مجرد التفكري يف
الحرية هو خروج عىل العرف والعادات والتقاليد
وااليديولوجات السياسية" .بل ان السلطات
السياسية يف بلداننا مل تفعل سوى اعادة انتاج
االستبداد االجتامعي والديني يف الحقل السيايس
وفق ما يورد الباحث .فالسلطة السياسية يف
بلدان العامل الثالث كبحت طموحات شعبها
املتطلعة اىل الحرية ،وبالتايل تحولت اىل مصدر
النتاج التعصب والتطرف يف املجتمع "وصارت

غالف الكتاب.

العرب ضحايا العوملة
الثقافية التي تعني فرض
"ثقافة االمة القوية الغالبة
على االمم الضعيفة"

حرية الفرد محارصة بني استبداد املجتمع
واستبداد السلطات السياسية".
ويرى الزاميل ان الحريات الفردية ال تشكل
تهديدا لالستقرار االجتامعي او استفزازا للمشاعر
الدينية لالغلبية ،بل انه "من التخلف الفكري
ومن الجهل بالدين ان يعترب بعضهم الدعوة اىل
حرية الضمري واملعتقد ،كام دعت اليها الرشائع
الساموية حيث ال اكراه يف الدين ،تهديدا لقيم
املجتمع وحربا عىل العقيدة ،يف حني انه ال يجد
حرجا يف التعايش مع االستبداد والفقر والجهل
واملرض واالمية التي هي آفات مدمرة لالنسان
واملجتمعات" .ويتوقف الباحث عند القيم
املتعلقة بالحرية واحرتام حقوق االنسان وتنظيم
انتخابات دورية نزيهة باالقرتاع العام التي تش ّكل
عنارص رضورية للدميوقراطية .والدميقراطية

بدورها "توفر تلك البيئة الالزمة لحامية حقوق
االنسان ومامرستها عىل نحو يتسم بالكفاءة".
اىل جانب النظام السيايس واالجتامعي الذي يؤثر
مبارشة يف حرية الفرد وحقوقه يف املجتمع ،هناك
الشق االقتصادي الذي ال يقل اهمية بتاتا .فثمن
الحرية ودرجتها مرتبطة اىل حد كبري بـ"مدى
تقدم املجتمع اقتصاديا ،وتوافر عوامل الرثوة فيه،
وانتعاشه املايل ،رشيطة قيامه بتنظيم وتوزيع
اكرث عدالة للثورة وتأمني االمن املادي واملعنوي
ملختلف الطبقات االجتامعية" .يف غياب هذا
الرشط ،فإن ذلك سيؤدي حكام اىل انتفاء الحرية،
وفقدانها جوهرها الحقيقي االنساين والشامل.
يف كل فصل ،يقدم املؤلف محاور معمقة
يف املشكالت واآلفات ،مقرتحا بدائل سياسية
واقتصادية واجتامعية ،ليخلص يف الفصل االخري
اىل نقاط ومحاور عدة اعتربها اساسية يف الدفع
قدما نحو تعزيز حقوق املواطن العريب .اذ يدعو
عىل سبيل املثال اىل حضور قوي للمجتمع املدين
واالعالنات الدولية لبث روح التسامح بني االفراد
والقضاء عىل االستبداد .كام يناقش مسألة ان
حدود سلطة الدولة يجب ان تقف عند حقوق
االفراد وحرياتهم ،وان االستبداد الفكري يؤدي
حكام اىل االنغالق ومصادرة الحريات.
ويرى ان "من يستقرئ التاريخ ،يتبني له بجالء
ان االهتامم االول للفرد عرب العصور هو املطالبة
بحقوقه وحرياته ،وان تطور املجتمعات
السياسية هو يف الواقع تطور لرصاع مرير
ومتواصل بني السلطة السياسية التي هي رضورة
اجتامعية القامة حياة فضىل ،والحرية التي
ينشدها االنسان بطبعه".
يف املحصلة ،انها مشهدية متشامئة بعض اليشء
يقدمها املؤلف لحقوق االنسان يف زمن العوملة
الراساملية ،لكن ايضا لوضع املواطن العريب بشكل
خاص .هذا الفرد ،املحارص مبختلف اشكال القيود
االجتامعية والسياسية ،يجد حقوقه االولية مثل
حرية التعبري والرأي ،مهضومة من سلطة سياسية
اعادت انتاج املوروث الديني واالجتامعي.
لعل التقارير السنوية التي تصدرها املؤسسات
واملنظامت العاملية املعنية بحقوق االنسان ،خري
مؤرش اىل حالة التدهور املستمرة يف العامل العريب
لجهة الدميوقراطية والحريات السياسية والفردية،
واالنتهاكات الجسيمة التي تتع ّرض لها حقوق
االنسان يف منطقتنا.
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