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 فقـد�سـبق�للفكـر. ا(قدمـة،�&�%$ـدف�إ!ـى�تكـرار�مـا�قيـل�حـول�هـذه�اللي��اليـة�الغربيـة إننا��ي�هذه�

 
ً
�وتحلـي1

ً
الـدكتور� راجـع�C$ـذا�الخصـوص�مؤلفـات. (القـومي�التقـدمي�أن�أشـبع�هـذا�ا(وضـوع�نقـدا

   )عصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمت�ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيف�الدولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

�نعتقــد�بــأن�Lمــر�ســيت
ّ
هــذه�اللي��اليــة�ســوف�ت�Tاجــع�أمــام�الفكــر� وقف�عنــد�هــذا�الحــّد،�وبــأنوكنــا

ولكنــه�وبعــد�. الفكــر�التقــدمي�عVــى�الســاحة�العا(يــة القـومي�التقــدمي�عVــى�الســاحة�العربيــة�وأمــام

طــرح� وا(نظومــة�الســوفي\]ا%$يــار�Zتحــاد�
ُ
Zشــ�Tاكية�وتراجــع�أطروحاa$ــا،�فقــد�عــادت�اللي��اليــة�ت

�مـــن�ا(فكـــرين� .عربـــيمـــن�جديـــد��ـــي�واقعنـــا�ال
ً
�ومfTايـــدا

ً
�كبgـــ�ا

ً
واســـتطاعت�أن�تســـتميل�إلh$ـــا�عـــددا

،�ســواء�بســبب�إف1ســهم�الفكــري�عVــى�صــعيد�"اليســار"كــان��ــي�صــفوف� والشــباب،�أغلــk$م�ممــن

حـــاد�الســـوفي\]�C$ـــذا�الشـــكل�ا(فـــا|ئ�الـــذي�نمـــوذجهم�ا(تمثـــل� العقيـــدة�أو�بســـبب�ا%$يـــار
ّ
�ـــي�Zت

�لهــا�ولكــن�وجــدنا�خgــ��مــا�يمكــن� وقــد. واجههــم
ً
الــرّد�عVــى�هــذه�اللي��اليــة��ــي�أن�نقــّدم�إلــيكم�نقــدا

حـّد� ا(رة�عVى�أيدي�Lوروبيgن�أنفسهم�وما�توصلوا�إليه�من�أحكام،�ال\ـ]�نراهـا�صـحيحة�إ!ـى هذه

. العــالم�بأســره كبgــ�،�حــول�هــذه�اللي��اليــة�الغربيــة�ال\ــ]�تســ�ى�الو&يــات�ا(تحــدة�إ!ــى�فرضــها�عVــى

�بـــ� "الوصــايا�العشــر�للي��اليــة"ة�ترجمتنــا�لـــ�ســتجدون�بعــد�هــذه�ا(قدمــ(
ً
�عــ1ن�العــالم]�"متبوعــا

�نريــد�قولــه�عــن�التحــديات� فقــد�وجــدنا��ــي�هــذا�النقــد"العبــد�-لواجبــات�ا(ــواطن�
ّ
الكثgــ��ممــا�كنــا

إ%$ــم�ســيحاولون�بســط�ســيطرa$م�علينــا�وعVــى�العــالم� .ال\ــ]�تواجــه�أمتنــا�العربيــة�والعــالم�بأســره

تمّجد�القيم�الفردية�وتدفع�باتجاه�ا(زيـد�مـن�Lنانيـة�وبالتـا!ي� ي��الية�ال\]بفرض�ديمقراطي�$م�الل

إننـــا�مســـ�$دفون��ـــي�قيمنـــا�". Lصـــلح"الـــداخVّي�تحـــت�شـــعار�ا(نافســـة�و�البقـــاء�ل�قـــوى�و�Zقتتـــال�

نــا�مســ�$دفون��ــي�وجودنــا�ذاتــهوتاريخنــا� وحضــارتنا
ّ
 مــا�الــذي.القــومّي�و�مجتمعنــا،�و�باختصــار،�إن

 ن�بــــالعراق؟�إ%$ــــم�يســــ�$دفون�الدولــــة�ولــــيس�النظــــام�كمــــا�يــــّدعون�ويــــّد�ي�إع1مهــــميفعلونــــه�� 

إ%$ـــم� نعـــم. إ%$ـــم�يحـــاولون�تفكيـــك�الدولـــة". العربيـــة"ا(مثـــل�C$ـــذه�القنـــوات�الفضـــائية�" ا(حايـــد"

�ثــم�ســيمنحون�كــل�جــزء�حريــة�تقريــر�مصــ�gه،�والنتيجــة
ً
�جــزءا

ً
ا(عروفــة� يحــاولون�تفكيكهــا�جــزءا

 ســـتكون�لصـــالح�اختيـــ
ً
أيـــة�انتخابـــات� فعـــن. ار�الطائفيـــة�والعشـــائرية�والقبليـــة�بـــل�والوثنيـــة�أيضـــا

�ســـتكون�! ؟"بغـــداد" أو�ح\ـــ���ـــي" البصـــرة"أو�" ا(وصـــل"أو�" كركـــوك"يتكلمـــون��ـــي�" حـــرة"
ً
إ%$ـــا�حتمـــا

إ%$ـم�يعـودون�بنـا�إ!ـى�عصـر�مـا�قبـل�. البائـدة ديمقراطية�الكانتونـات�والطوائـف�والعشـائر�والقبائـل

فهــــا��ــــي�الزعامــــات�السياســــية�البــــارزة��ــــي�العــــراق� .بليــــة�والعشــــائرية�والشــــعوبيةLمــــة،�إ!ــــى�الق

فــ�1وجـود�ل�مـة�العربيــة�و&�. والشـعوبي�دون�خجـل تكشـف�صـراحة�عـن�وجههــا�الطـائفي�والقبVـي

إن�. تلـــــك�Zنتمــــاءات،�يصـــــبح�وجـــــود�إســــرائيل�م�ـــــّ�را�و�مشـــــروعاوهكـــــذا�وبــــا¡ع1ن�عـــــن�. يحزنــــون 
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يعرفــون�ذلــك��موهــ. و&�ديمقراطيـة�ســواها. Lمــة�]�تكـون�عVــى�مســتوى �ــي�ال\ــ الحــّق الديمقراطيـة�

 
ً
 شــــعرت�Zم��ياليــــة�Lمريكيــــة�بــــأن�النظــــام��قليمــــ]�العربــــي،�ا(مثــــل�C$ــــذه�الــــدول  فقــــد. تمامــــا

كـل�د�د�فقـد�م�ـ�رات�وجـوده�بعـد�أن�اسـتنفبيكـو،�قـ-العاجزة،�وال\]�كانت�ثمرة�اتفاقيـة�سـايكس

الشـــعب� وحـــgن�بـــدأ�عجـــزه�ينكشـــف�أمـــام. م��ياليـــة�والصـــهيونية�ـــي�حمايـــة�ا(صـــالح�Z �إمكانياتـــه

الســـ1م�عVـــى� العربــي�وخاصـــة�بعـــد�Zنتفاضــة�الشـــعبية��ـــي�فلســطgن�العربيـــة�وبعـــد�ا%$يـــار�عمليــة

" الحـل" أرض�فلسطgن�وبعـد�مـا�حـدث�للعـراق�مـا�حـدث،�وحـgن�بـدأ�الشـعب�العربـي�يتسـاءل�عـن

�عــن�هــذا�النظــام؛�بعــد�هــذا�كلــه�شــعرت�الو& 
ً
تفتيــت�الــوطن� يــات�ا(تحــدة�بــأن�علh$ــا�إعــادةبعيــدا

. مصـــالحهم��ـــي�ا(نطقـــة بمـــا�يـــت1ءم�مـــع�اســـتمرار" إعـــادة�ترتيـــب�ا(نطقــة"العربــي�أو�بمـــا�يســـمونه�

� بتنفيـــذ�مخططهـــم�الجديـــد�الـــذي�ســـيقوض�أركـــان�النظـــام�العربـــي�فبـــدؤوا
ً
الـــذي�فرضـــوه�ســـابقا

�آخــر�يكــون�أك§ــ��
ً
 "ليقيمــوا�عVــى�أنقاضــه�نظامــا

ً
حيــث�ســيقوم�هــذا�ا(خطــط� .صــالحهم(" اســتقرارا

 ..�ي�ا(ـدى�ا(نظـور�مـن�الª$ـوض عVى�تفكيك�Lمة�العربية�وعVى�ا(زيد�من�تمزيقها�ح\��&�تتمكن

�يحتــذى�بـه��ـي�بـدؤواوقـد�
ً
فهــا�هـو�ريتشـارد�هــاس،�مسـاعد�وزيــر�.. ا(نطقـة بــالعراق�ليكـون�نموذجـا

يقـول�بأنـه��5/4/2003بتـاريخ� Le     Monde عرضـ�$ا�صـحيفة الخارجيـة�Lمريكـي،�و��ـي�مقابلـة�لـه

�يحتذى�بـه�بالنسـبة�لبقيـة�دول�ا(نطقـة يمكن�أن�يكون�العراق،��ي"
ً
وأضـاف�" ا(ستقبل،�نموذجا

�صـ1حات�السياسـية�وZقتصـادية��ـي�منطقـة�الشـرق�Lوسـط�ومـن�ثـم� بأننـا�سنسـتمر��ـي�دعـم"

�نحــو�إننــا�نر . �ســرائيلية-ا(شــكلة�الفلســطينية ســنكّرس�جهــدنا�لحــّل 
ً
مــي�إ!ــى�مــّد�جهودنــا�تــدريجيا

قلقــون� إننــا�قلقـون�مـن�موقــف�إيـران��ـي�دعمهــا�لºرهـاب�كمـا�أننــا: "وقـال". ا(نطقــة�برّم�$ـا إصـ1ح

إضــــافة�إ!ــــى� بأســــلحة�الــــدمار�الشــــامل�ال\ــــ]�تمتلكهــــا�وبالطريقــــة�ال\ــــ]�تعامــــل�مــــن�خ1لهــــا�شــــعk$ا

�ــي�معــرض�" �رهــاب حــةمكاف"وقــد�صــّرح�جــورج�بــوش�عــن�هدفــه�مــن�."سياســ�$ا�تجــاه�إســرائيل

وعVـى�كــل�دول�ا(نطقــة�أن� عVــى��يــرانيgن�والسـوريgن�وعرفــات"بأنـه�: 30/3/2002حديثـه�بتــاريخ�

فعVــى��رهــاب�أن�يتوقــف�ح\ــ��. مواربــة يــدينوا��رهــاب�وأن�يتنــاولوا�هــذا�ا(وضــوع�صــراحة�ودون 

  ".تبقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى�إســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرائيل

ا�ا(شـروع،�وح\ـ��&�يعتقـد�أحـدهم�أن�مستث¾��أو�أنـه�بمنـأى�عـن�هـذ وح\��&�يعتقد�أحدهم�بأنه

�بعيª$ـا�دون�سـواها؛�فقـد�قـال�كـولن�بـاول��ـي� هذا�ا(خطـط�يع¾ـ]�فقـط
ً
��12/12/2002دو&

ً
موجهـا

يتوجــب�علــh$م�أن�يعيــدوا�النظــر��ــي�تقاليــدهم�وعــاداa$م�وأســاليk$م�"بأنــه�: الســعوديgن حديثــه�إ!ــى

 كيgن�أن�يملـــوا�علـــh$م�مثـــل�هـــذافلـــيس�عVـــى�Lمـــري. يتمكنـــوا�مـــن�تحقيـــق�التغيgـــ��ا(ناســـب ح\ـــ�

ليســتطيع� بــل�عVــى�الســعوديgن�أن�يقــرروا�بأنفســهم�إذا�أرادوا�تغيgــ��مجــتمعهم�وa$يئتــه… التغيgــ�

بإمكانيــــــة� إننــــــا�نأمــــــل… الª$ــــــوض�بالتحــــــديات�ال\ــــــ]�يفرضــــــها�علــــــh$م�القــــــرن�الحــــــادي�والعشــــــرين

  ".مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعدa$م�بخصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوص�هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا�التغيgــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�

إّن�نجاحنـــا��ـــي�العـــراق�يمكـــن�أن�": "تيـــب�ا(نطقـــةتر  إعـــادة"بخصـــوص��6/2/2003وقـــال�بتـــاريخ�

�بطريقة�تحرز�ا(زيد�مـن�التقـدم�بالنسـبة�للمصـالح� يسمح�لنا�بإعادة�تشكيل�هذه�ا(نطقة
ً
جذريا
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  ."تحقيـق�تقـّدم�ملمـوس�إزاء�عمليـة�السـ1م��ـي�الشـرق�Lوسـط Lمريكيـة�وخاصـة�إذا�تمكنـا�مـن

�: "ن�النمـــوذج�العراÄـــيوهـــو�يتحـــدث�عـــ 26/2/2003 وقـــال�جـــورج�بـــوش�بتـــاريخ
ً
�محـــررا

ً
إن�عراقـــا

ســـم�بأهميـــة�بالغـــة،�و�ـــي� يمكـــن�أن�ُيظهـــر�كيـــف�أن
ّ
الحريـــة�يمكª$ـــا�أن�تغgّـــ��هـــذه�ا(نطقـــة�ال\ـــ]�تت

 … وZزدهار�(1يgن�من�البشر تحمل�Lمل
ً
�رائعـا

ً
� إن�النظام�الجديد��ي�العراق�سـيكون�مـث1

ً
ومـؤثرا

يتكلمـــون؟�وعـــن�أي� "حريـــة"فعـــن�عـــن�أيـــة�". ةبـــاÄي�شـــعوب�ا(نطقـــللحريـــة،�يمكـــن�أن�تقتـــدي�بـــه�

فهاهم،��ي�العراق،�يقضون�عVـى�كـل�". مستقبلهم"و�" حري�$م"مستقبل�يعدوننا�به؟�إ%$ا�بالتأكيد�

وانتمــاء�قـومي�ل�مــة�ح\ـ��&�يتبقــى�أمـام��نســان� مقومـات�الحضـارة�مــن�آثـار�وتــراث�ولغـة�وثقافــة

راب�والفوÇــ�Æ،�بع1قــات�وانتمــاءات�قــد�الضــياع�وZضــط العربــي�ســوى�أن�يلــوذ،�أمــام�كــل�هــذا

التاليـة،�مرحلـة�اللي��اليـة�الفرديـة،�لتقÈـÆ]�عVـى�تلـك�الع1قـات� تجاوزهـا�الزمـان�ثـم�تـأتي�ا(رحلـة

��ـــي�هـــذا�العـــالم�الـــذي�" العربـــي" ا(تخلفـــة�ليصـــبح��نســـان
ً
�مفـــردا

ً
تحكمـــه�Lنانّيـــة�الفردّيـــة�فـــردا

 . فتكـــون�الª$ايـــة. وشــريعة�الغـــاب
ً
�عـــن��لقـــد�ســـمعنا�مــؤخرا

ً
،�"الوحـــدة��ســـ1مية"�ـــي�العـــراق�حـــديثا

�(ا�هم�فيه�من�اضطراب��ي�العراق وهم
ً
ا(زعومـة� "الوحـدة"إ%$م�يـدعون�إ!ـى�هـذه�. يطرحو%$ا�ح1

�مـــن�
ً
�.. العشـــائرية الطائفيـــة�أو�الشـــعوبية�أو" مـــواقعهم"الخاصـــة�و" انتمـــاءاa$م"انط1قـــا

ً
فهـــم�أو&

وحـــــدويgن�"أن�يكونـــــوا� ومـــــن�ثـــــم�فـــــ�1بـــــأس...و" تركمـــــان"و" عـــــرب"و" أكـــــراد"و" ســـــنة"و" شـــــيعة"

&�تتنـــا�ى�مـــع�انتمــــاءاa$م� بأ%$ـــا" الوحـــدة"و�ـــي�القريـــب�العاجــــل�ســـيقولون�عـــن�هــــذه�"!! إســـ1ميgن

كرديــــة،�عربيــــة،�": �ســــ1مية الوحــــدات"عــــن�مجموعــــة�مــــن�" الوحــــدة"لتســــفر�هــــذه�" الحقيقيــــة"

ذلـك�Ëن�كـل�. ا(زعومـة" �سـ1مية وحـدa$م"هـذا�مـا�ستسـفر�عنـه�. الـخ..تركمانية،�شيعية،�سـنية،

�بالنسـبة�" �سـ1مية" فئة�ستختار�بمعزل�عن�الفئات�Lخرى،�وستجد�وحدa$ا
ً
فيمـا�تـراه�صـحيحا

مــع�" شــيعية�إســ1ميةوحــدة�"ا(ســتقبل،�مــن�قيــام� إننــا�نريــد�أن�نعــرف�مــا�الــذي�ســيمنع،��ــي. لهــا

�إســــــ1ميةوحــــــدة�"ســـــرها؟�أو�Lكــــــراد��ـــــي�ا(نطقــــــة�بأ تضــــــم�قبائـــــل" وحــــــدة�إســـــ1مية"إيـــــران؟�أو�

؟�أعتقــد�بأنــه" تركمانيــة
ً
ـــرح�لــن�يكـــون�هنــاك�أي�عــائق�أمــام� مــع�تركيــا�مـــث1

ُ
تحقيـــق�ذلــك�و�قــد�ط

،�أحــد. صــراحة
ً
بــأن�هنــاك�نوعــان�مــن�" الجزيــرة"يقــول�مــن�قنــاة�" ا(تفقهــgن" فقــد�ســمعنا�مــؤخرا

شــيل�عفلــق،�هــذا�ا(تمثــل�بــاËحزاب�القوميــة�كحــزب�البعــث�وأطروحــات�مي النــوع�Lول : القوميــة

�Ëنـه،�حسـب�زعمـه،�يتنـاقض�مـع�الـدين "القومية"النوع�من�
ً
أمـا�النـوع�الثـاني�مـن�. مرفـوض�تمامـا

أو�" القوميــة�الكرديــة"أو�" القوميــة�العربيــة"بــأس�بــه،�وهــو�مــا�يمكــن�طرحــه�باســم� فــ1" القوميــة"

 !!!ع�الــدين��ســ1مّي؟مثــل�تلــك�القومّيــات�تكــون�مقبولــة�Ëّ%$ــا�&�تتنــا�ى�مــ".. ال�Tكمانيــة القوميــة"

&�يواكــب�روح�العصــر،� لقــد�أصــبح�Zنتمــاء�إ!ــى�Lمــة�العربيــة�انتمــاء�يجــب�أن�نخجــل�منــه�Ëنــه

إن¾ــ]�أردت�فقــط،�C$ــذا�! !نــدفعها�عّنــا�و�أن�نت�ــّ�أ�مª$ــاوأصــبح�الفكــر�القــومي�العربــي�a$مــة�علينــا�أن�

،�اللي��اليـة�ا(زعومـة�و  الحديث،�تحذير�هؤ&ء�الذين�يراهنون�عVـى
ً
�%$ـارا

ً
ال\ـ]�يطرحو%$ـا�علينـا،�لـي1

.. إن¾ــ]�أردت�ســّد�الطريــق�علــh$م�فيمــا�يبشــرون�بــه�ويــدعون�إليــه.. فيــه وكأ%$ــا�الخــ1ص�ممــا�نحــن

فعلينــا�مقاومــة�هــذه�.. مــا�يحــاك�لنــا�مــن�انتمــاءات�ســابقة�عVــى�وجودنــا�القــومي أردت�تنبــh$هم�إ!ــى
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 انتمائنـــاكمـــا�علينـــا�التأكيـــد�عVـــى�.. نـــاالهدامـــة�ودفعهـــا�بكافـــة�الوســـائل�ا(تاحـــة�أمام اللي��اليـــة

النظــــام� ومــــن�خــــ1ل�هــــذا�Zنتمــــاء�فقــــط�يمكننــــا�اختيــــار.. Zجتمــــا�ي�والحضــــاري�ل�مــــة�العربيــــة

  .و�السياÆÏّ]�و�Zقتصادّي�الذي�نشاءZجتما�ي�

25/4/2003�ي 

  

  ��الّيةيالوصايا	العشر	لل

  

 :عليك	عبادة	+حتكار -1

 

�للشـــعوب�يحتـــذى�بـــه�بطرحهـــا�مفـــاهيم�جديـــدة� كـــان�ربمـــا�يتوجـــب�عVـــى�أوروبـــا�أن
ً
تمثـــل�نموذجـــا

�مــن. حــول�الدولــة�وا(جتمــع
ً
أمــام�Lســواق�والشــركات�متعــددة�" فرصــة"ذلــك�فقــد�أضــحت� وبــد&

" فرصــة"ا(زيــد�مــن�العو(ــة،�وبكلمــة�مختصــرة�أضــحت�أوروبــا� أمــام" فرصــة"الجنســية،�أضــحت�

ذلـك�. هـو�النقـيض�الصـريح�(بـادئ�اللي��اليـةZحتكـار�العـالم]،�الـذي� أمام�ا(زيد�من�التوجه�نحـو

 .تفTـ�ض�قيامهـا�عVـى�ا(نافسـة،�بينمـا�يعت�ـ��Zحتكـار�الª$ايـة�الحتميـة�لهـذه�ا(نافسـة أن�اللي��اليـة

  .إن�أغلب�مآÆÏ]�ا(جتمعات�مصدره�هذا�Zحتكار

 

  :وسحق	قريبك عليك	الدخول	�ي	عالم	ا2نافسة -2

  

ولكــي�تبلــغ�. الجنســية لصـريح�وا(كشــوف�للشــركات�متعــددةإن�السـيطرة�عVــى�العــالم�هــو�الهــدف�ا

�gـــى�مفهـــوم�التنافســـية�الـــذي�هـــو�مشـــروع�تـــدمVي� هـــدفها�فإ%$ـــا�ترتكـــز�عÄـــى�بـــاVخـــر�والقضـــاء�ع�

حركـــة�واســـعة�ا(ـــدى�&ســـتم1ك� وباســـم�هـــذه�التنافســـية�ظهـــرت. وســـيلة�ممكنـــةا(نافســـgن�بأيـــة�

�هـــذه�الفكـــرة�ال\ـــ]� ته�يكـــون فالطالـــب��ـــي�%$ايـــة�دراســـ. �نســـان��ـــي�كافـــة�ا(جـــا&ت
ً
ـــل�تمامـــا

ّ
قـــد�تمث

�بسـبب"سـتجعل�منـه�
ً
�إ!ـى�حـgن�أن�يكـون�مقتـو&

ً
متطلبـات�هـذه�التنافسـية�ال\ـ]�ترغمـه�عVــى� قـات1

�سوف�يسحقبذل�ا(زيد�من�الجهد�والوقت�للتدريب�
ّ
  .�ضا�ّي�و�إ&

  

 :عليك	+هتمام	وا2حافظة	ع=ى	مردوديتك -3

 

إ%$ا�a$ـدف�إ!ـى�أن�تكـون�سـرعة�ردة�. يعة�تكنولوجية،�أي�ثقافيةكل�ÆÖ]ء�ذات�طب إن�العو(ة�قبل

Lمــوال�فوريــة�ذلــك�ح\ــ��تــتمكن�Zســتثمارات�التنقــل�بضــخامة��ــي�الــزمن�الحقيقــي� فعــل�رؤوس

لهـا،�ممـا�يـنجم�عـن�ذلـك�تحويـل�الـدول�والشـعوب�إ!ـى�حالـة��الحصول�عVـى�ا(ـردود�Lعظـم C$دف

 إن�هـذه. ض�Lفـراد�والشـركات�العـابرة�للقـاراتالعبوديـة�فيصـبحوا�تحـت�رحمـة�قــرارات�بعـ مـن
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وقـد�يبـدو� .التقنيات�والوسائل�الجديدة�ال\]�تتيح�ا(زيد�من�التبـادل،�تلØـي�حـدود�الزمـان�وا(كـان

إيجابيـــا�ولكـــن�الـــذي� نعـــم�كـــان�مـــن�ا(مكـــن�أن�يكـــون�هـــذا�Lمـــر. هـــذا�Lمـــر،�Ëول�وهلـــة،�إيجابيـــا

ومهّمـش�و�صـرار�عVـى�هـذه� عVى�جعل�كل�ÆÖ]ء�مهملجعله�أن�يكون��ي�غاية�السوء�هو��صرار�

فلــن�يكــون�. مكــان�و�ــي�الوقــت�نفســه يجــب�أن�نكــون��ــي�كــل. الحركــة�ا(تناميــة��ــي�كافــة�ا(جــا&ت

  .هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك�مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن�أرض�ح\ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ��نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدافع�عª$ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

�لقريـة�عا(يـة؟�وهـل�سـيكون�هـذا�Zنفتـاح� هـل�هـذا�الفضـاء�الـذي
ً
هـو�بـدون�حـدود�سـيكون�مكانـا

مـن�الوحـدة�بـgن�الشـعوب؟�وهـل�سـيكون�محـل�انسـجام�فيمـا�بيª$ـا؟�بالتأكيـد��ا(زيـد العالم]�نحو

،�. ســيكون�بــالنفي الجــواب
ً
ذلــك�Ëن�العقــود�وZتفاقيــات�التجاريــة��ــي�فقــط�ال\ــ]�ســتكون،�حقــا

�مـن. حدود�أو�قيود�أو�مراقبة�مفروضة�علh$ـا بدون 
ً
 إ%$ـا�رؤوس�Lمـوال��ـي�ال\ـ]�ستكتسـب�مزيـدا

،�وحـــgن�كــــانوا�يتكلمـــون�ويبشـــرون�بالعو(ـــة،فمنـــذ�حــــ. الحريـــة�دون�البشـــر
ً
كّنــــا� وا!ي�ث1ثـــgن�عامـــا

. البشـر نتصـور�أن�Lمـر�يتعلـق�بمجتمـع�مثـا!ي�حيـث�تنعـدم�فيـه�الحـروب�ويـزول�الشـقاء�عـن�ب¾ـ]

  .لقد�أضحت�العو(ة�اليوم�العدو�الرئيÆÚ]�للشعوب. ولكن�العكس�هو�الذي�حصل

 

 :عليك	الخضوع	لقانون	التقدم	والنمو -4

 

�عVــــى� دعـــة�اللي��اليــــة�العا(يــــة��ــــيإن�ب
ً
�فÛــــ]�ترتكــــز�أساســــا

ً
�وخبثــــا

ً
Lك§ــــ��وحشــــية�وLك§ــــ��تخريبـــا

ـل�مفهـوم�القاعـدة كمـا. مفهوم�التنافسـية
ّ
�عVـى�تمث

ً
فمـا�يعت�ـ��حالـة�خاصـة��ـي�: ا(عيـار-ترتكـز�أيضـا

�يتوجـــب�الخضـــوع�لـــه�إذا�أردنـــا�Zســـتمرار� مجـــال�معـــgّن
ً
�أخ1قيـــا

ً
وبظـــروف�معّينـــة�يصـــبح�معيـــارا

 إن�أول�قـــانون�ســـوف�يفـــرض�علينـــا�يكمـــن��ـــي. تـــدم���gخـــروأن�تكـــون�لنـــا�فرصـــة��ـــي� والبقـــاء

. التكنولـو|ي إننـا�&�نسـتطيع�الوقـوف��ـي�وجـه�التقـدم: Zقتصـاد�ا(فتـوح�أو�Zنفتـاح�Zقتصـادي

�جيــدة� .فالعو(ــة�ناجمــة�عــن�التقــدم�التكنولــو|ي. وإن�كــل�مــا�هــو�ممكــن�يجــب�تحقيقــه
ً
فÛــ]�إذا

،�أنـه�ضـّد �.بالضرورة
ً
التقـدم�ممـا�سـيجعله�يكـّرس� وأن�يكـون�ا(ـرء�ضـّد�العو(ـة�يع¾ـ]�ذلـك،�حتمـا

  .و�خفاقحياته�للفشل�

 

 :بأسره	وعدم	الدفاع	عن	أية	أرض عليك	+نفتاح	ع=ى	العالم -5

  

أمكª$ــا�مــن�ســرعة،�ســيطرة�الســوق�العا(يــة� استشــّجع،�بمــإن�الحكومــات�الرشــيدة��ــي�تلــك�ال\ــ]�

أّمـــا�إذا�. أســـواقها�ا(حليـــة�لهـــذه�الســـوق�العا(يـــة كمـــا�علh$ـــا�إخضـــاع�كافـــة. فh$ـــا�وذلـــك�با&نضـــواء

الخاصــــــة�والوطنيــــــة�وZهتمــــــام�بأســــــرها�وشــــــركاa$ا� اختــــــارت�Zنشــــــغال�وZهتمــــــام�بمصــــــالحها

الفاشـلة�ال\ـ]�تقـاوم�Zنفتـاح�Zقتصـادي�وتعرقـل�التقـدم� وأراضـh$ا،�حينئـذ�سـتنعت�بالحكومـات

إ%$ــا�. لحقيقيــgن�والوحيــدين�لهــذه�العو(ــة��ــي�الشــركات�متعــددة�الجنســيةا إن�Lبطــال .والتطــور 
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فمــا�. بــإدارة�ا(ــوارد�وال§ــ�وات�العا(يــة�نحــو�التخصــيص�Lمثــل�لــرؤوس�Lمــوال الوحيــدة�الجــديرة

إن�مصــــلحة�الشــــركات�متعــــددة�الجنســــية�يجــــب�أن�تســــتمر�Ë%$ــــا��ــــي�. أن�نثــــق�C$ــــا علينــــا�ســــوى 

�ل�مــامتملــك�القــدرة�عVــى� الوحيــدة�ال\ــ]
ً
وكــل�مصــلحة�مــا�عــداها�يجــب�أن�. دفــع�ا(نافســة�مزيــدا

�للي��اليـة�الواحـدة�. لها تكون�خاضعة
ً
تلـو�و�ي�هذا�Zتجاه،�فقد�تـّم�إخضـاع�كافـة�Lسـواق�تقريبـا

ح\ـــ��تـــتمكن� إن�اللي��اليـــة�a$ـــدف�إ!ــى�إحـــداث�خلـــل��ـــي�تنظـــيم�ا(ـــوارد�والســـيطرة�علh$ــا ..ى Lخــر 

باســـــم� كـــــل�ذلـــــك. بحريـــــة�بـــــدون�مضـــــايقات�ا(صـــــالح�الوطنيــــةرؤوس�Lمــــوال�التنقـــــل�والحركـــــة�

 .Zنفتاح�والتنافسية

 

6-  
ً
 :عليك	أن	ت�Tك	Rخرين	يموتون	جوعا

 

 والنتيجــة.. الــخ. فــرض�اللي��اليــة�عVــى�أســواق�ا(ــال�والصــيد�والزراعــة�وا(ــواد�Lوليــة وهكــذا�تــّم 

البيئــة� ومــا�يرافقــه�مــن�تلــوثا(عروفــة�لكــل�ذلــك�تكمــن��ــي�Zســتثمار�الصــنا�ي�للصــيد�والزراعــة�

وا(جاعــــة��ــــي� �ــــي�Zســــتثمار�والشــــقاء�والبــــؤس�خاصــــة��ــــي�البلــــدان�الناميــــة،�و�فــــراطوالبطالــــة�

يــّد�ي�أن�هدفــه�هــو� الخطـاب�اللي��ا!ــي�ل&�يــزا و�ــي�حــgن�كــان�. منـاطق�بأســرها�عVــى�الكــرة�Lرضــية

ذلـك�Ëن�هـدف�اللي��اليـة�هـو� إن�هـذا�Zدعـاء�هـو�محـض�افTـ�اء،. توف��gالطعام�للجميـع��ـي�العـالم

البـــذور��ـــي�تحـــت�ســـيطرة�شـــركة� مـــن% 80إن�: إقامـــة�الســـلطة�Zحتكاريـــة�عVـــى�الغـــذاء�العـــالم]

الــــرز�وأنــــواع�أخــــرى�مــــن� مــــن�أنــــواع% 90واحــــدة�متعــــددة�الجنســــية�ال\ــــ]�تســــتعد�للقضــــاء�عVــــى�

أنـواع�مـن�البـذور��الوراثية�تتيح�إيجـاد كما�أن�ا(عالجة. الحبوب�لصالح�تلك�Lنواع�ال\]�تمتلكها

ذلـــك�Ëن�. ا(ـــزارع�عVـــى�شـــراâ$ا�كـــل�مـــّرة�يريـــد�زرعهـــا ال\ـــ]�&�تعيـــد�إنتـــاج�نفســـها،�Lمـــر�الـــذي�يج�ـــ�

وتحــــت�ابTــــfاز�البشــــرية�جمعــــاء�. منــــتج�وهــــذا�هــــو�الهــــدف الجيـــل�الثــــاني�مــــن�البــــذور�ســــيكون�غgــــ�

حيــــوي�ســــتقوم�وبحريــــة�تامــــة،�بتحديــــد�ســــعر�كــــل�مــــا�هــــو� بــــا(وت،�فــــإن�تلــــك�الشــــركات��ــــي�ال\ــــ]

  .بالبشر�إ!ى�العبودية�ا(طلقة Lمر�الذي�سيؤدي. وضروري�للحياة

 

 :عليك	أن	تتحول	إVى	سلعة -7

 

إن�Zخــت1ل�والفوÇــ��Æتعنيــان�عو(ــة�. بالنســبة�للي��اليــة��ــي�ا(جــال�الثقــا�ي وســيكون�نفــس�Lمــر

وثقافـــة�وحيــــدة�باســـتخدام�وســــائل�تقنيـــة�موّحــــدة�تســـيطر�علh$ــــا�وتقودهـــا�جماعــــة� لغـــة�وحيــــدة

�وبرمجــة�بحيــث�تــّم�اســتبدال�. الجنســية واحــدة�متعــددة
ً
إن�Zحتكــار��ــي�الفكــر�يكــون�أك§ــ��تنظيمــا

،��ـــي�Lســـتاذففـــي�هـــذه�الســـوق�العا(يـــة�لـــم�يعـــد�. أو�ثقافـــة�الســـوق �   بالســـوق�الثقافيـــة الثقافـــة

إنـــه�ســـيتم�شـــراء�منـــتج�ثقـــا�ي�بســـبب�. ي�أن�يثبـــت�وجـــوده�أو�أن�ينســـحبيملـــك�القـــدرة��ـــ وطنـــه،

�ــي�هـــذا� و. التنافســية�فيــتم�طرحـــه�عVــى�الســـوق�ليتنــافس�عVــى�الحصـــول�عليــه�ا(شـــ�Tون قدرتــه
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�للبيــــع� �طــــار
ً
تســــلك�الجامعــــات�طريقهــــا�وتأخــــذ�دورهــــا��ــــي�العمليــــة�جاعلــــة�مــــن�الطالــــب�منتجــــا

 ال\ــ]�تقــّدم�لهــا�أســباب�البقــاء�بإ للشــركات
ً
تاّمــة� قــدرة" ا(نــتج"فــإذا�لــم�يكتســب�هــذا�. عان�$ــا�ماليــا

وإذا�لــــم� عVــــى�الحركــــة،�أي�إذا�لــــم�يخضــــع�لكــــل�أشــــكال�التغريــــب�وا(تطلبــــات�ا(فروضــــة�عليــــه،

�ويتحّول�إ!ى�حطام
ً
  .يكتسب�ا(رونة�الكافية،�فسيصبح�مس�$لكا

 

 :التخ=ي	عن	كل	أشكال	السيادة	والسلطة عليك -8

 

 �مـــا�نفـــع�الدولـــة��ـــي�هـــذا
ُ
 وْ َعـــالعـــالم�ا(

َ
بـــل�إن�الدولـــة��ـــي�العـــدو�الطبي�ـــي�. بـــالطبع�&�نفـــع�لهـــا م؟ل

،�يجــــب�تجريــــد�الدولــــة�مــــن�حقهــــا��ــــي�تنظــــيم�والــــتحكم� "Zنفتــــاح"فلكــــي�يكــــون�. للعو(ــــة
ً
شــــام1

فما�علh$ا�سوى�الدخول��ي�حلبـة�العو(ـة�وأن�تأخـذها�موقعهـا�فh$ـا� .باتصا&a$ا�وثقاف�$ا�وعائداa$ا

 . قـدرa$ا�التنافســية��ـي�مواجهـة�الـدول�Lخــرى  C$ـدف�رفـع�مسـتوى 
ً
يجــب�: "لقـد�رددت�فرنسـا�دائمـا

بأوروبا�Ëنه�من�خ1لها�تستطيع�فرنسا�Zحتفاظ�بموقعها�كقـوة�متوسـطة�وبـذلك�يكـون� الª$وض

 إن�هـــذه�الرؤيـــة�التنافســـية�ا(ؤقتـــة�ليســـت�ســـوى�فـــخ�وقعـــت�فيـــه." وزن��ـــي�ا(حفـــل�الـــدو!ي لهـــا

لفرنسـا�عVـى� إذا�كـان�دور�أوروبـا�هـو�بـأن�تحـافظ: "يتسـاءلون�بـدورهم�هم�البلجيكيون  فها. فرنسا

فبالقــدر�الـــذي�تنفـــتح�فيـــه� ".قوa$ــا�وموقعهـــا،�فمـــا��ــي�ا(نفعـــة�ال\ـــ]�ســـتجنh$ا�بلجيكــا�مـــن�أوروبـــا؟

. بالقــدر�نفســه�تفــتح�الطريــق�أمــام�حتفهــا الــدول�عVــى�العو(ــة�بغيــة�Zســتمرار��ــي�ا(نافســة،�فإ%$ــا

معالجـــات�الحواســـيب�يـــتم�تصـــنيعها�مـــن�قبـــل� مـــن% 82إن�: إ!ـــى�دمـــىحيـــث�تتحـــول�هـــذه�الـــدول�

 �ـــي�مـــن�إنتـــاج�شـــركة�مايكروســـوفت مـــن�برمجيـــات�الحواســـيب% 92و� (Intel) شـــركة�إنتـــل

(Microsoft) ، بينمــا�يبلــغ�نصــيب�شــركة�كومبــاك (Compaq) مــن�% 90مــن�أجهــزة�الكمبيــوتر�

 Boeing-Mc) �ي�مـن�صـناعة�شـركة من�الطائرات% 66وإن�. إجما!ي�إنتاج�الحواسيب��ي�العالم

Donnell) . ه�دولـة�مـا�أمـام.. الـخ
ّ
هـذا�كلـه؟�وأي�هـامش�سـيكون�لهـا�أن� فـأي�وزن�يمكـن�أن�تشـكل

لكـــل�هـــذا؟�إنـــه�ضـــياع�الدولـــة�" &" تتحـــرك�مـــن�خ1لـــه؟�ومـــا��ـــي�قـــدرa$ا�الحقيقيـــة��ـــي�أن�تقـــول 

�إ!ـى�حلبـة�ا(نافسـ ومـع�ذلـك�فإ%$ـا�تصـّر�عVـى�Zسـتمرار��ـي. بصـريح�العبـارة
ً
ة�ال\ـ]�سـتؤدي�C$ـا�حتمـا

،�فمــاذا�يمكــن�أن�نقــول�عــن� فــإذا�كانــت�ســيادة�دولــة�كفرنســا��ــي��ــي. حتفهــا
ً
حــدود�العــدم�تقريبــا

؟ هذه�السيادة�ا(زعومة�لدولة�كا(كسيك�أو
ً
 أنغو&�مث1

 

 :عليك	تنظيم	بؤسك	وشقائك -9

 

رض�الفوÇــــــ��Æفباســـــم�التنافســــــية�يـــــتم�فــــــ: �ـــــي�كــــــل�مكــــــان إن�العمليـــــة�تســــــ��gعVـــــى�النحــــــو�ذاتـــــه

،�تــأتي�مرحلـة�الخصخصـة�ال\ــ]� وZضـطراب�وتعمـيم�اللي��اليـة،�وبعــدها
ً
وحـgن�يصــبح�Lمـر�مثمـرا
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حيª$ـــا�ســـيبلغ�Lمـــر�بــا(جتمع�بـــأن�تســـيطر�وتـــتحكم�. ا(هيمنــة ســتكون،�بـــالطبع،�لصـــالح�الشـــركات

 :فيه�القوى�الخاصة�عVى

  

 فها�ومعيارهـــــا�الوحيـــــد�هـــــوإن�كافـــــة�Zســـــتثمارات�ســـــيكون�هـــــد: تخصـــــيص�ا(ـــــوارد�العا(يـــــة -1

[ùى�حساب�أي�مفهوم�اجتما�ي�أو�بيVوع��gمردودي�$ا��ي�ا(دى�القص.  

 

  .إن�هــــذا�الغ¾ــــ��ســــيكون�بــــالطبع�مــــن�حــــظ�ا(ســــاهمgن�دون�ســــواهم. لنــــاجم اتوزيــــع�الغ¾ــــ� -2

فـإن�كافـة�أشـكال�تنظـيم�وإدارة�ا(ؤسسـات�قـد�تـّم�تعـديلها��ـي�كافـة� ، 1980-1978 فمنـذ�Lعـوام

 ممـا�يـنجم�عـن�ذلـك،�بـأن�كافـة. Zقتصاد�باتجاه�فرض�اللي��اليـة�عVـى�ا(سـتوى�العـالم] مجا&ت

  .ثمـــرات��نتـــاج�ســـتكون،�أك§ـــ��فـــأك§�،�لصـــالح�رأس�ا(ـــال�وعVـــى�حســـاب�قـــوة�العمـــل�والشـــعوب

�لكـــون�ا(نافســـة
ً
�مـــن�عملهـــم�ونظـــرا

ّ
�لكـــون�العمـــال�لـــن�يحصـــلوا�عVـــى�مـــواردهم�إ&

ً
العا(يـــة� فنظـــرا

�ـي�النمـو،� �ـي�نحـو�تخفـيض�Lجـور�فTـfداد�مـن�جـّراء�ذلـك�عائـدات�رأس�ا(ـالسـتدفع�بشـكل�طبي

 
ً
�محتما

ً
. Zجتماعيـة�وعـدم�ا(سـاواة مما�يدفع�إ!ى�ا(زيـد�مـن�الفـروق�وسيكون�إفقار�الشعوب�أمرا

 
ً
�مـــن�العـــائ1ت��ـــي�ال\ــ]�تمتلـــك�تقريبـــا

ً
�محـــدودا

ً
. كافـــة��مكانيـــات�ا(اليـــة�للكـــرة�Lرضـــية إن�عــددا

� أن�بعـض�رجـال�Lعمـال�لـدû$م�إننـا�نعلـم(
ً
ا(قـدرة�عVـى�تحريـك�كميـات�ضـخمة�مـن�Lمـوال�يوميـا

وســـــيكون�توزيــــع�هـــــذه��مكانيــــات�وا(ـــــوارد،�مـــــن��ن�). كفرنســـــا تعــــادل�ا(fgانيـــــة�الســــنوية�لبلـــــد

،�لصالح�القطاع
ً
 .الخاص فصاعدا

 

 :عليك	التخ=ي	عن	حريتك -10

 

 . إن�مــــن�يكســــب�هــــو�الــــذي�ينــــال�كــــل�ÖــــÆ]ء
ّ
ت�الو&يــــات�ا(تحــــدة��ــــي�Lك§ــــ��مقــــدرة�عVــــى�كانــــ و(ــــا

ال\ـــ]�ســـتقوم�بســّن�ووضـــع�القـــوانgن�ال\ــ]�ستصـــب��ـــي� التنــافس��ـــي�معظـــم�ا(جــا&ت،�لـــذلك�فÛـــ]

 
ً
 . صـالحها�حتمـا

ّ
�ــي�العـالم�الثالــث،�سـتكون��جابــة�" العو(ـة"يعنيــه�مصـطلح� فــإذا�استفسـرنا�عمــا

�إذا". Lمركة: "بأ%$ا
ّ
  ".نحن"ريكي�فستكون�إجابته�بأ%$ا�وّجهنا�السؤال�نفسه�إ!ى�أم أما

 

،�ومن�سيحدد�ا(وارد�"من�سيحكم"ا(كان�ا(عاصر�للصراع�عVى� إن�الجامعات�أصبحت

�Zنطواءو�ي�ظل�هذه�التنافسية�ال\]�ستلØي�Lمم،�يكون�عVى�الصغار� .ويكدسها��ي�%$اية�Lمر

عرÄي�والقومي�في��ز�التعصب�الدي¾]�وال. وZعتصام�بحدودهم�الضيقة عVى�أنفسهم

�فيه� وZجتما�ي�من
ً
جّراء�الصراع�ا(تواصل�وا(ستمر�بgن�الشعوب�وسيكون�الجميع�متواطئا

ال\]�سيختار�فh$ا��نسان�نمط�اس�$1كه�أو��ي�اللحظة�ال\]�سيتنسب�فh$ا�الطالب� منذ�اللحظة

يكون��ي� ¾�،�أن�ي�حgن�أنه�كان�من�ا(مكن،�لكل�هذه�الطاقة�وال�Tبية�وكل�هذا�الغ. الجامعة إ!ى
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  ..صالح�تحقيق�مجتمع�الس1م��ي�العالم

 

 العبد-ا2واطن dعcن	العا2ي	لواجبات

 

 

والتضـامن�بـgن�Lمـم،�ولكª$ـا��ــي� باسـم�التنافسـية�ال\ـ]�ُيفTـ�ض�فh$ـا�أن�تحقـق�السـعادة�للشـعوب

ا�أشــكال�الســيادة�البشــرية،�نعلــن�مــ الواقــع�لــم�تحقــق�ســوى�حريــة�رؤوس�Lمــوال�واســتم1ك�كــل

 :يVي

  

ــــرض�علــــh$م�ولــــم� يولــــد�الرجــــال�والنســــاء�ويعيشــــون �):1(ا2ــــادة	
ُ
أســــرى�لدولــــة�ولنظــــام�عــــالم]�ف

والخضوع�لكافة�أشكال�Zسـتم1ك�لحقـوقهم�وسـيادa$م� وعلh$م�اح�Tام�مبادئه. يختاروه�بإرادa$م

  .Zحتكارية ال\]�تفرضها�علh$م�اللي��الية

 

  )العائدية قانون�ا(ردوديةاستم1ك�الشخصية��نسانية�ب�):2(ا2ادة	

 

�حـــــgن�يكــــون�لـــــه�مـــــردود�أي�حـــــgن�يعـــــود
ّ
فـــــ�1وجـــــود�. با(نفعـــــة لــــيس�للكـــــائن�البشـــــري�أي�حـــــّق�إ&

�يمكــــن�Zنتفــــاع
ً
�بشــــريا

ً
�حــــgن�تصــــبح�مــــوردا

ّ
إن�تلــــك�. منــــه�واســــتثماره للشخصــــية��نســــانية�إ&

جـود�لحـق�العمـل�ف�1و . فيه ليست�سوى�رأس�مال�يمكن�إدارته�والتحكم" الشخصية��نسانية"

واجــــب�القابليــــة�"تــــّم�اســــتبداله�بـــــ� فقــــد): الــــذي�تــــّم�إقــــراره�بــــا¡ع1ن�العــــالم]�لحقــــوق��نســــان(

 ". ل1سـتخدام
ً
  فلـيس�Ëي�شـخص�أي�حـق�إذا�لـم�يكـن�نافعـا

ً
إن�الفـرد�سـيتم�Zسـتغناء�. اجتماعيـا

عيـد�تأهيـل�ودون�مـردود�ممـا�يتوجـب�عليـه�أن�يُ  عنه��ي�اللحظة�ال\ـ]�سيصـبح�فh$ـا�عـديم�الفائـدة

،�Lمـر�الـذي�"التأهيل�ا(سـتمر:ابتكار�ما�يسم��بـ� ومن�أجل�ذلك�فقد�تّم . نفسه�وتجديد�شخصه

إن�نســــبة�مـــن�فقــــد�عملــــه�بعــــد�أن�تجــــاوز�. والرغبـــة��ــــي�الصــــراع ســـيتطلب�منــــه�ا(زيــــد�مــــن�ا(ـــال

ــن�مــن
ّ

��خــرون�الــذين�لــم�%15إيجــاد�عمــل�آخــر،�تبلــغ�فقــط� الخمســgن�مــن�عمــره�ثــم�تمك
ّ
؛�أمــا

 .عVى�مردودي�$م،�فقد�تّم�استبعادهم�من�أي�نشاط�اجتما�ي "يقدموا�الدليل"ستطيعوا�أن�ي

  

   .ا(واطنة�بعملية�Zس�$1ك استم1ك�):3(ا2ادة	

 

الفكـرة�ال\ـ]�تقــوم�عVـى�أسـاس�أن�ا(ــواطن� إن. إن�ا(ـواطن�هـو�فقـط�ا(ســ�$لك�القـادر�عVـى�الــدفع

كمــا��ــي�القــرارات�ال\ــ]�تــؤثر�عVــى�أعضــاء�مجتمعــه؛� يتوجــب�عليــه�ا(شــاركة��ــي�الحيــاة�Zجتماعيــة

 
ً
ولــــم�يعـــد�لهــــا�وجــــود،�ذلــــك�Ëن�القــــرارات�Lساســــية� إن�مثـــل�تلــــك�الفكــــرة�قــــد�اســــتبعدت�تمامـــا
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ال\ـــــ]�تـــــّم�اتخاذهـــــا�مـــــن�قبـــــل�Zحتكـــــارات�التجاريـــــة� والجوهريـــــة�ال\ـــــ]�تـــــتحكم�بحياتـــــه��ـــــي�تلـــــك

عVـى�Lســواق�وبالتــا!ي�اســتحالة�التــأث��gاســتحالة�التــأث��g والــدليل�عVــى�ذلــك�اليـوم�هــو. والصـناعية

ذلـــك�Ëن�Lســـواق�لهـــا�آلي�$ـــا�الذاتيـــة�. ZقTـــ�اع�أو�عـــن�طريـــق�ال��(انـــات عVـــى�ا(جتمـــع�عـــن�طريـــق

 فـ�1يمكـن�الـتحكم�والتـأث�g. دورها�Zحتكاري�مهمـا�كانـت�القـرارات�السياسـية�ا(تخـذة وتستمر��ي

�ع���عملية�
ّ
�دليـل�آخـر�عVـى�أن" ا(قاطعـة"ومـا�تلـك�". ا(قاطعة"باËسواق�إ&

ّ
ا(ـواطن�ليسـت�لـه� إ&

 
ً
�حgن�يكون�مسـ�$ِلكا

ّ
الـذي�يـدخل��ـي�الحسـبان�ولـيس� فقـط�ا(سـ�$لك�هـو. أية�قدرة�عVى�التأث��gإ&

�أن�. عVـى�التـأث�g فـإذا�لـم�يملـك�القـدرة�الشـرائية�فلـن�تكـون�لـه�أيـة�قـوة. سواه
ً
فسـيكون�هدفـه�إذا

��ـي�إحـدى�الشـركات�أو�
ً
�لهـايصـبح�مسـاهما

ً
�لـن�تحـّل�ا(شــكلة؛�" ا(سـاهمة"ولكــن�هـذه� .مالكــا

ً
أيضـا

الفعـل�والتـأث��gالحقيقيـgن�عVـى�أرض�الواقـع،�ولـن�يكـون� Ëن�القوى�ا(سيطرة��ي�فقط�من�تملك

�gلسواها�أي�تأث.  

 

  .استم1ك�ا(جتمعات�بقانون�السوق  (4): ا2ادة

 

فلـيس�هنـاك�مـن�مجتمـع،�. "حيـد�للقيمـةهـو�ا(قيـاس�الو  فا(ـال. &�وجـود�لـه" اجتمـا�ي"كل�ما�هـو�

فأصــــبحوا�. فكــــل�ÖــــÆ]ء�ينظــــر�إليــــه�كســــلعة. Zقتصــــاديgن كمــــا�قــــال�أحــــد" وإنمــــا�فقــــط�أســــواق

�مــن�إقامــة�الجماعــة�ا(تضــامنة�. إلــخ..و" ســوق�الفــن" وعــن" منتجــات�ثقافيــة"يتكلمــون�عــن�
ً
فبــد&

ع�بســــبب�العقليــــة�فكانــــت�النتيجــــة�تــــذرر�ا(جتمــــ. ســــوق�عا(يــــة وا(جتمــــع�العــــالم]�فقــــد�أقيمــــت

يبلـــغ�Lمـــر�لـــدى�الفــرد�حـــّد�إلغـــاء�أخيـــه�والقضــاء�عVـــى�قدرتـــه�عVـــى� التنافســية�بـــgن�أعضـــائه�ح\ــ�

  .الروح�التنافسية البقاء��ي�إطار�هذه

 

  .استم1ك�السياسة�با(ال�):5(ا2ادة	

 

،
ً
لـة�با(ركبـة�فـإذا�شـkّ$نا�الدو . هو�التعب��gعـن�ا(صـالح�ا(اليـة�ومصـالح�Lسـواق إن�القانون،�حاليا

مهمــة�قيادa$ــا�عVــى�عــاتق�رجــل�ا(ــال�بينمــا�ستنحصــر�مهمــة�رجــل�السياســة��ــي�صــندوق� فســتكون 

. قوانيª$ـا فمتطلبـات�Lسـواق�ا(اليـة��ـي�ال\ـ]�تحـدد�للسياسـات�Zقتصـادية. لهـذه�ا(ركبـة Lمتعة

لحركـة�إزاء�هـامش�ل ولن�يكـون�لل��(انـات�أي. ولن�تتمكن�أية�دولة�من�الخروج�عVى�هذه�القوانgن

الغطــــاء�الرســـــم]� لتمــــنح�هــــذا�الوضـــــع" معاهــــدة�ماســـــ�Tيخت"ثــــم�جـــــاءت�. هــــذا�الوضــــع�العـــــالم]

اســـتق1لية�وســـيادة� والشـــر�ي�وذلـــك�حـــgن�جعلـــت�ا(صـــارف�ا(ركزيـــة�والسياســـات�النقديـــة�ذات

كمـا�أنـه�لــيس�. إ!ـى�دولهـا فلـم�يعـد�لهـذه�ا(ؤسسـات�أي�الTـfام�بتقـديم�كشـف�بأعمالهـا. خاصـة�C$ـا

�للسياسة�Zقتصادية�ال\]�يقررهاعلh$ا�أ
ً
  .ال��(ان ن�تتصرف�وفقا
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مباشــــرة� تعTــــ�ف�صــــراحة�بــــأن�كافــــة�السياســــات�الحكوميــــة�خاضــــعة" معاهــــدة�ماســــ�Tيخت"إن�

  .ل�سواق�ا(الية�وقوانيª$ا�الخاصة

 

  .بحكم�Lقلية استم1ك�الديمقراطية�):6(ا2ادة	

 

مــن�Lفــراد�الــذي� بــgن�أيــدي�عــدد�محــدودإن�الســلطة�ســتكون�مطلقــة�بشــكل�مfTايــد،�وســتكون�

  .السياÏــــــــــــÆ] يقــــــــــــل�عــــــــــــددهم�أك§ــــــــــــ��فــــــــــــأك§�؛�إ%$ــــــــــــا�النتيجــــــــــــة�ا(باشــــــــــــرة�لهــــــــــــذا�Zســــــــــــتم1ك

�مــن��ــي�هــذه�Lقليــة�الحاكمــة،�إ%$ــا�الســلطة�ا(طلقــة
ً
ال\ــ]��ــي��ــي�قبضــة�بعــض� وإننــا�نعلــم�تمامــا

ي�انـــــدماج�بعـــــض�&حظنـــــاه��ـــــ وهـــــذا�مـــــا. Lقليـــــات�الضـــــئيلة�ال\ـــــ]�ســـــت�Tكز�باســـــتمرار�أك§ـــــ��فـــــأك§�

  ..فورد،�إلخ هوكست،�بي�Tوفينا،�آكسا،�ا(صرف�الوط¾]�لباريس،: ا(ؤسسات

 

  .التألم�وا(عاناة�بصمت�):7(ا2ادة	

 

�. تمنعك�عن�الك1م إننا�نملك�الوسائل�ال\]
ً
فكل�Zعتبارات��نسانية�سـتكون�مـن��ن�فصـاعدا

و�ي�الواقع،�لن�تكـون�مـن�أهميـة�تـذكر�إذا�. التنافسية�عVى�صعيد�Lسواق�العا(ية خاضعة�(بدأ

 تصـــّدعت�ودّمـــرت�آ&ف�العـــائ1ت��ـــي�أوطا%$ـــا�إذا�كـــان�Lمـــر�ســـيعود�بمزيـــد�مـــن�ا(ـــردود�عVـــى مـــا

 .الصعيد�العالم]

  

  .ا(شروعات استم1ك�Lخ1ق�باËعراف�التجارية�وقوانgن�):8(ا2ادة	

 

�للي��اليــة
ً
فــتّم�. احTــ�ام�وجــود��خــر خــ1ق�تكمــن��ــيذلــك�Ëن�L . إن�Lخــ1ق�تعت�ــ�،�وبحــق،�عــدوا

 Mc مــن�أمثـــال�ماكدونالــد إن�الشـــركات. اســتبدالها�بمجموعــة�القـــوانgن�الذاتيــة�للمشــروعات

Donald ونايـك Nike ـا�الخاصـة�ال\ـ]�تحكـم.. الـخ$ªا�قواني$ûوتـنظم�الع1قـات��نسـانية�ضـمن� لـد

  .إطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار�متطلبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات�عائديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة�ا(شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروع

  )اســـــتم1ك�مـــــا�هـــــو�ثقـــــا�ي�بمـــــا�هـــــو�تكنولـــــو|ي. (قافـــــة�بالتكنولوجيـــــااســـــتم1ك�الث ):9(ا(ـــــادة�

�للعصـرنة يتم
ً
 فليسـت�هنـاك. فهـو�يتنـاقض�مـع�اقتصـاديات�السـوق . النظر�للتنوع�بكونـه�مناقضـا

 ولـــيس�لســـواها�حـــق. ســـوى�ثقافـــة�واحـــدة�ولغـــة�واحـــدة�ال\ـــ]�تتســـلل�ع�ـــ��الحاســـوب�وبرمجياتـــه

�عنيزالوا�يحاولون��بق فالذين�&. ا(واطنة
ً
  .Zنفتاح اء�عVى�تمايزهم�لم�يستوعبوا�شيئا

 

  .استم1ك�التضامن�بالتنافسية�):10(ا2ادة	
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،�أك§ــ��فــأك§�،�تجــاه�أخيــه��نســان .إن�Lخــوة�محّرمــة
ً
إن�: "يقولــون . فعVــى��نســان�أن�يكــون�ذئبــا

�ح\ــ��تكــون�هنــاك�مــوارد�لتوزيعهــا�واقت أردت�أن
ً
�عليــك�أن�تكــون�منافســا

ً
". ســامهاتكــون�متضــامنا

�بــgن�البؤســاء�وا(ª$كــgن. هــذا�ا(نطــق�هــو�محــض�افTــ�اء إن
ّ
مــن� فالتضــامن�اليــوم�&�وجــود�لــه�إ&

 .تبعات�العو(ة�اللي��الية

  

  .وZستحقاق استم1ك�العدالة�با(قدرة�):11(ا2ادة	

 

،�وتحــــت�أي�ظــــرف�كــــان،�أن�تتــــدخل. إن�ا(ســــاواة�محّرمــــة
ً
¡قامــــة�نــــوع�مــــن� فلــــيس�للدولــــة�أبــــدا

�ضــمن�حــدود. اواةا(ســ
ّ
فلــن�. ضــّيقة�للغايــة إن�كــل�إعانــة�أو�مســاعدة�ماليــة�ســتكون�ممنوعــة�إ&

ا(ســـاواة�فســـتكون�مســـاواة��ـــي� يكـــون�هنـــاك�مـــن�إمكانيـــة�¡قامـــة�ا(ســـاواة،�وإن�قامـــت�مثـــل�تلـــك

ا(زيــــد�إذا�كنــــا�أك§ــــ��قــــدرة�عVــــى� إنــــه�مــــن�العــــدل�أن�نملــــك�وأن�نحصــــل�عVــــى. "البــــؤس�والحرمــــان

 .الخطاب�يتم�ت��ير�كافة�أشكال�الظلم�فk$ذا". ا(نافسة

  

  .استم1ك�Zح�Tام�بالتعصب�):12(ا2ادة	

 

  حيـــث�تصـــبح�العنصـــرية�Zجتماعيـــة
ً
�مفروضـــا

ً
إن�التميgـــ�fالعنصـــري�Zجتمـــا�ي�. والثقافيـــة�أمـــرا

فيـــتم�Zنطـــواء�ضـــمن�. مـــن�&�يســـتحق�قطـــف�ثمـــار�Zنتاجيـــة والثقـــا�ي�ســـيكون�مـــن�نصـــيب�كـــل

  .لن�يتمكنوا�من�ولوجها �خرين�حيث�تجمعات�منغلقة�تجاه

 

  .استم1ك�الس1م�بواسطة�الحرب�):13(ا2ادة	

 

إن�التسـابق��ـي�ا(نافسـة�ال\ـ]�أصـبحت�. وإخضـاع�أعـداء�اللي��اليـة�هـو�واجـب�اجتمـا�ي إن�سـحق

 
ً
�الحـروب�الخارجيـة�بـالحروب�الداخليـة أمرا

ً
،�بسبب�Zنفتاح�العولم]،�تسـتبدل�مؤقتـا

ً
إن� .حيويا

� لحـــروب�Zقتصـــادية�والبيئيـــة�والثقافيـــة�وال�Tبويـــة�وا(تعلقـــة�بالطاقـــة،�تعت�ـــ�هـــذه�ا
ً
�كبgـــ�ا

ً
عائقـــا

�مــن�نقاتلــه،�بــل. أمــام�الســ1م�بــgن�ب¾ــ]�البشــر
ً
�مــا�يكــون�هــو�مــن� ولكــن�العــدو�لــيس�هــو�دائمــا

ً
غالبــا

   .يستفيد�من�واقع�التجزئة�والفرقة
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  .الحرية�بالديكتاتورية استم1ك�):14(ا2ادة	

 

&�تشـجع�فh$ـا�هـذه�الحريـة�لعبـة� أي�شكل�من�أشكال�الحرية�يصبح�جريمة�منـذ�اللحظـة�ال\ـ]�إن

إ!ـــى�أيـــة�معارضـــة�باعتبارهـــا�خطيئـــة� فُينظـــر. Lســـواق�ا(فـــروض�أ%$ـــا�تـــتحكم�بحيـــاة�كـــل�إنســـان

: تعــدد�وتطــوير�وســائل�ا(راقبــة�الشـــمولية Lمــر�الــذي�يســتتبع. يتوجــب�مكافح�$ــا�والقضــاء�علh$ــا

باســــتخدام�التنصـــت�وا(راقبــــة�ا(نظمـــة�ع�ــــ��الهــــاتف� دام�Lقمـــار�Zصــــطناعية�أوســـواء�باســــتخ

بطاقـــــات�الضـــــمان�Zجتمـــــا�ي��لك�Tونيـــــة�أو�ع�ـــــ��تقـــــاطع� والفـــــاكس�وZن�Tنيـــــت�أو�باســـــتخدام

  .الخ..ا(لفات

 

 

�وأنإّن�كافــــة�هــــذه�ا(ــــاد�و�البنــــود�يجــــب�إلغاؤهــــا�
ّ
ســــتبدل�بمــــادة� �ــــي�عقــــل�وفكــــر�كــــل�واحــــد�منــــا

ُ
ت

  :وحيدة

 

 

الــذي�يقــوم�عVــى�هــدم��نســان،�فــإن�كــل� �ــي�مواجهــة�هــذا�Zعتــداء�الزاحــف�والــدائم�):1(مــادة	

يســبق�أن�حصــلت�الشــعوب�عVــى�حقوقهــا� فلــم: مــواطن�مــدعو�ل1ضــط1ع�بمســؤوليته��ــي�الثــورة

�بالقوة�والكفاح�ا(رير
ّ
  .من�هذه�القوى�والسلطات�إ&

 

تعبgـ��عـن� إن�السـلبية��ـي. ن�يكـون��ـي�عقولنـاوإن�أول�شكل�من�أشكال�الكفـاح�هـو�الـذي�يجـب�أ

�. مشـروعة قبـول�كـل�هـذه�ا(بـادئ�السـابقة�غgـ��ا(شـروعة�والنظـر�إلh$ـا�كمـا�لـو�كانـت
ّ
فعVـى�كـل�منـا

�عــن�التصــرف� .أن�ي�ــfع�الشــرعية�عــن�هــذه�ا(بــادئ�Lساســية�للعو(ــة�مــن�نفســه
ّ

علينــا�أن�نكــف

�ممـا�يتوجـب�علينـا� فض�اعتباروالتفك��gضمن�إطار�الروح�التنافسية،�وعلينا�أن�نر 
ً
�خر�منافسـا

كــل�مــا�هــو��ــي�أعمــاق��نســان�باســم� إلغــاءه�حــgن�تســنح�الفرصــة؛�كمــا�علينــا�أن�نــرفض�أن�ûُ$ــان

الــذين�&�يكفــون�عــن�إقناعنــا�بــأن��ــي�غنــاهم� ا(صــلحة�ا(باشــرة�لــبعض�مراكــز�الســيطرة�العا(يــة

اليــــة�ا(توحشــــة،�وال\ــــ]��ــــي�فقــــط��ــــي�وبــــأن�اللي��  يكمــــن�الرÄــــي�والتطــــور�الــــذي�&�يمكــــن�تجنبــــه،

. Zقتصـادي�الشـر�ي�والطبي�ـي�الـذي�علينـا�أن�نسـلكه مصـلحة�Zحتكـارات�العا(يـة،��ـي�الطريـق

�ــي�أنفســـنا�أيــة�رغبـــة��ــي�أن�نحــّل�محـــّل�هــؤ&ء�ا(ســـتثمرين� فعلينــا،�و(واجهــة�هـــذا�كلــه،�أن�نلØــي

فســـية��ـــي�أي�موقـــع�مـــن�مواقـــع�إلغـــاء�الشـــرعية�عـــن�الـــروح�التنا ســـادة�العـــالم�وذلـــك�بمحاولتنـــا

التضـــامنية؛�فـــإن�مصـــالحنا�الحقيقيـــة��ـــي��ـــي�حقيق�$ـــا�مصـــالح�جماعيـــة� الحيـــاة�لصـــالح�الـــروح

  .ومش�Tكة



 14

 

 

  1998فرنسا		-مؤتمر	ريكاردو	بي�Tيلc	-فرانك	حاتم

  


