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التبادل التجاري بين األمم هام جدا من زاوية التطوير االقتصادي وما ينتج عنه من تقارب               
. إنه ركن أساسي في التكامل بين األمم كما هو كذلك داخل األمة ذاتها            . سياسي وثقافي وغير ذلك   

قتصادي عموما تغذي التجارة العالمية النشاط على مستوى        ومثلما يغذي التبادل الداخلي النشاط اال     
لكن هذا التبادل يفقد الكثير من رونقه إن خرج عن فضيلة التوازن فمال الميزان التجاري               . عالمي

أضرار مثل هذا الميل على المستوى الداخلي كثيـرة وتتمثـل           . حديا لصالح هذا الطرف أو ذاك     
لضعيف لصالح المستثمر القوي وصـنع اسـتقطاب ثرائـي          بتركيز رأس المال وطرد المستثمر ا     

وهو من شأنه أن يصنع    . بحيث تتمحور قلة حول دخل مرتفع جدا مقابل قلة تعاني من دخل ضئيل            
أحقادا وكراهية داخل المجتمع أو الدولة مما يؤثر سلبا على مشاعر االنتماء ومن ثم علـى قـوة                  

 العالمي، وهو ما يدفع مجموعات وجماعات متعددة        هكذا هو األمر على المستوى    . الدفع اإلنجازي 
إلى مناهضة المنظمة العالمية لما تحمله في داخلها من زيغ أو طغيان يلحق جورا فـي البلـدان                  

 .والشعوب الفقيرة لصالح الدول الثرية التي يزداد مع األيام ثراؤها
لتـي تقـوم عليهـا      عزاء المتحفظين على منظمة التجارة العالمية أو المناهضين لألسس ا         
تشبه المنظمة ضمن   . موجود في المنظمة نفسها من حيث أنها تحمل في الداخل ضدها أو نقيضها            

الوضع االقتصادي العالمي الحالي إلى حد ما وضع الرأسمالية في القرن التاسع عشر والتي كانت               
ـ   ) laissez faire(ترى في العمل الحر  ع المسـتوى  النظام األمثل نحو النمـو االقتصـادي ورف

كرهت تلك الرأسمالية القيود الحكومية والكوابح على حرية رأس المال لما فـي             . المعيشي للجميع 
ذلك من تأثير غير محبب على مستوى األرباح أو التوسع في المشاريع أو االحتكـار، وفضـلت                 

 اآلن  مقولة الـدول الصـناعية الكبـرى      . الحرية للنشاط االقتصادي باسم التطوير وتسريع النمو      
بخاصة الواليات المتحدة ال تختلف جوهريا عن مقولة كبار الرأسماليين في قرن سـابق، وهـي                

 . تنسجم تماما مع جدلية الشركات العالمية الكبرى حاليا ذات األذرع المتشعبة
اصطدمت المقولة الرأسمالية بما يناقضها فانحنت قليال لتقبل بما هو أقل من حرية العمل              

واجهت الرأسمالية عـدم    . مسة من البعد االشتراكي في ترتيب العالقات االقتصادية       ولتتعايش مع ل  
قدرتها على منع الهزات االقتصادية التي يكون الرأسماليون أول ضحاياها، وكذلك تصاعد الوعي             

عملت الهزات مع الوعي    . بآليات عملها وما تمثله من استغالل للقوى اإلنسانية واستنزاف للطاقات         
 للرأسمالية وأفرزا مع الزمن إجراءات وسياسات اقتصادية وسياسية لطّفت كثيـرا مـن              كنقيضين

الجشع لصالح برامج تحافظ على بعض حقوق الناس بخاصة العمال وعلى بعض التكامل اإلنساني              
الذي يمكن اعتباره أكثر حيوية في تطوير المجتمعات من النمو االقتصادي المرتبط فقط باألرباح              

 .متلكاتوتنمية الم
مضى وقت طويل قبل أن تبدأ عوامل النفي الداخلي نشاطها لتجبر الرأسمالية على التكيف              
ولو قليال مع متطلبات ليست ضمن برنامجها، لكن منظمة التجارة العالمية لن تفوز بـذات المـدة                 

اسب حتى  ال يتن . الطويلة ذلك ألن عوامل كبح تطلعاتها في طور الفعل منذ اللحظة األولى لتكوينها            
اللحظة فعل النقائض مع فعل التثبيت إال أن المنطق العام لفعل عوامل النفي يشير إلـى تصـاعد                  
الوتيرة زمنيا ليكون في وقت ما ذا تسارع أعلى من تسارع فعل عوامل التثبيت فينبلج الصـراع                 

حة هناك قوى فاعلة اآلن علـى السـا       . عن وضع جديد قد ال يكون أصال على الئحة المرغوبات         



العالمية تناهض روح وآليات منظمة التجارة العالمية وهي ذاتها القوى التي تعتبر المنظمة إحـدى               
 . آليات العولمة التي تقودها الواليات المتحدة

بفضل التطور العلمي وما واكبه من تقنية تقلص من حجم العالم تجد الواليات المتحدة أن               
الم قرية واسعة يسهل تالقي سكانها على أرضـية مـن           من حقها إدارة الدفة بطريقة تجعل من الع       

الفهم المتبادل الذي ال يقوم على أسس قومية أو دينية أو عرقية وإنما على أسس ثقافيـة حديثـة                   
إنها ترى في آليتها التقنية ما يمكنها من ذلك خاصة أن           . منفصلة إلى حد كبير عن التاريخ والتميز      

على نطاق عالمي دون أن تتوفر لدى أغلب األمم طاقة على           اآللية ذاتها تفرض نفسها موضوعيا      
ال تقوى أمم كثيرة على     . استخدامها بطريقة تتناسب مع خصوصيتها وتميزها الثقافي والحضاري       

تجنب استخدام التقنيات الحديثة وال تملك القدرة على اإلبقاء على تعدديات حضارية وثقافية مـن               
 .العالم، وإن هي أخذتها أصبحت عرضة لتأثير من يتحكم بهاإن هي أِنفتْها بقيت خلف . خاللها

تدرك الواليات المتحدة هذا تماما وهي تستغله لجعل القيم األمريكية دينـا جديـدا لألمـم                
وما دامت الواليات المتحدة قد بلغـت شـأنا         . وطريقة الحياة األمريكية المعبر الوحيد عن الحقيقة      

اقتصاديات أمم ثقيلة، فال بأس، كما تـرى هـي، بـأن تكـون              اقتصاديا عمالقا يلقي بثقله على      
وهذا ما رآه أحد كبار الفالسفة علـى أنـه نهايـة            . الرأسمالية الليبرالية الدين االقتصادي الجديد    
سار اإلنسان عبر التاريخ نحو قدر محتـوم يتميـز          . التاريخ التي ال تحمل في داخلها بذور فنائها       

 .لسالم وهو هذا الواقع الذي يتجسد تدريجيا ليخيم على كل أنحاء العالمبالسعادة والوئام والمحبة وا
إنه . لكن مشكلة هذا الدين الجديد أنه يصنع التحديات التي تواجهه وتعمل من داخله ضده             

يعطي اليد الطولى للشركات االقتصادية الكبرى لتشكل قوى احتكارية محورية تقضي على تلـك              
أي أنه يعمل على تمركز اإلنتاج وما يرافقه من قدرة على           . ى ركام الشركات الضعيفة وتحولها إل   

من شأن هذا أن يحول أممـا كثيـرة إلـى           . تسيير األسواق واألذواق بالطريقة التي يراها مناسبة      
تتحـول  . مجرد زبائن إنتاج واستهالك دون أن تكون لها كلمة في رسم السياسة أو اتخاذ القـرار               

دمين لدى شركات عالمية قادرة على التحكم بالمصائر وبكيفية توزيع          قوى اإلنتاج إلى مجرد مستخ    
وحيث أن التقنية عالية ومتطلبات المهارة معقدة فإن نسبة عالية مـن النـاس العـاديين                . الثروات

سيجدون أنفسهم بال عمل أو مجرد موظفين بسيطين في مكاتب حكومية ذات عمل روتيني مقيـت    
 . ورواتب متدنية

اليات المتحدة تظن أن قيمها هي قيم العدل والحرية فإنها تصر على نقلهـا              وحيث أن الو  
ليس مـن   . إلى األمم والعمل على فرضها بأساليب كثيرة منها مما يثير تدريجيا حفيظة أمم كثيرة             

السهل أن يرى الصينيون مثال أو العرب تراثهم في صناعة الطعام ينهار أمام الوجبات السريعة،               
. ن أو األناضول أن يشاهدوا قيمهم األسرية تخلي السبيل أمام قيم االستهالك العالمي            أو ألهل اليونا  

واألهم من ذلك أن مجمل عملية اإلحالل القيمي والثقافي المزدوجة مع سلب قيم اإلنتاج لصـالح                
السلوك االستهالكي تولد اغترابا على مستوى عالمي يفرز في النهاية وعيا ومن ثم حركة تشـتد                

 .ها للواقع بصورة متزايدةمناهضت
هذه ليس مجرد رؤية فلسفية ألن القوى المناهضة تعمل اآلن في الجزء الغربي من الكرة               

يتميز الناس في الغرب بـوعي متطـور بطموحـات          . األرضية وتكتسب دفعا في الجزء الشرقي     
واجهتهـا، لكـن    الرأسمالية الليبرالية وهم األقدر على فهم أساليبها واستيعابها وتطوير وسـائل م           

استمرار الحركة التاريخية سيكسب الشرق مزيدا من الفاعلية لمـا يـتم فرضـه مـن تحـديات                  
قوى كثيرة تشعر اآلن باالغتراب وقوى أخرى تسـتلهم تحليليـا تطـور             . لحضاراتهم المتجذرة 

العالقات المستقبلية والتي، حسب قناعتها، لن تكون على درب سعادة اإلنسان وإنمـا علـى درب                



إنها ترى  . حويله إلى مجرد أداة استهالكية على مختلف المستويات االقتصادية والثقافية والفكرية          ت
 .االعتداءات الصارخة على اإلنسان والتي تحوله إلى مجرد رقم يخلو من كل الطاقات اإلبداعية

لكن التحدي لن يتوقف عند مجرد االحتجاج والتظاهر مع كل حركـة تقـوم بهـا قـوى                  
فمثلما تعولم القوى االقتصادية رؤيتها ستعمل      . العالمية وإنما سيأخذ منحى تنظيميا عالميا     االقتصاد  

تنتج القوى االقتصـادية  . القوى المناهضة لها على عولمة نشاطاتها مستخدمة الوسائل التقنية ذاتها    
فكما يسرت وسائل االتصـال حركـة رأس المـال          . وسائل قوتها والتي هي وسائل ضعفها أيضا      

تاحت مجاال رحبا أمام سرعة إتمام الصفقات والمعامالت التجارية، تتـيح ذات المجـال أمـام                وأ
تنظيمات نقابية عالمية ستظهر وستتجاوز الدولة والحدود مستفيدة من         . اآلخرين لممارسة نشاطاتهم  

إلى وستكتسب هذه النقابات قوة     . قوانين جديدة ستتم صياغتها من أجل خدمة قوى اإلنتاج العالمية         
درجة أنها ستملك أقمارا صناعية خاصة بها وقنوات تلفازية متعددة وبـرامج سياسـية وثقافيـة                

ولن تكون األمم المتحدة بمنأى عن تأثير هذه القوى والتي ستحظى بشعبية عالمية أكبـر               . متنوعة
 .بكثير من شعبية االتجاهات االحتكارية

دي العالمي في تنفيذ رؤيته لما يجـب        ولهذا ليس من المتوقع أن يسير األخطبوط االقتصا       
ومثلمـا واجهـت الرأسـمالية      . أن يكون عليه العالم بدون تحديات حقيقية تدفعه إلى التفكير مليا          

. عوامل كبح أطماعها والشيوعية عوامل تحجيمها ستواجه الرأسـمالية الليبراليـة ذات المصـير             
د الفعل ولكنهم يستمرون في أعمـالهم       والمشكلة تبقى في الذين يعون ما يمكن أن تكون عليه ردو          

بإمكان صاحب العقل أن يوفر على نفسه وعلى اآلخرين المعاناة بمعالجـة            . حتى تقع المواجهات  
 .األسباب قبل أن تقع، وأال يوهم نفسه بأن للتاريخ اإلنساني نهاية

         


