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ك��ان��ت � �ش��رك��ات رب�ح�ي��ة �أو م�ن�ظ�م��ات غ�ي�ر رب�ح�ي��ة
�أو مزيج م��ن االث�ن�ين -يف تطبيق �إىل ح��د م��ا من
القواعد على مورديها �أو عمالئها .ميكن �أن ي�سمى
هذا التنظيم اخلا�ص عابرا للحدود �إذا كان �أي من
هذه الأن�شطة يعمل عرب احلدود الدولية .وي�شمل
ذل��ك ال�ترت�ي�ب��ات ال�ت��ي ي�ضع فيها جت��ار التجزئة
وال�ع�لام��ات التجارية معايري ل�سال�سل التوريد
العاملية اخلا�صة بهم �-سواء كانت تتعلق ب�سالمة
امل�ن�ت��ج �أو ا��س�ت��دام�ت��ه �أو ظ ��روف ال �ع �م��ل ،وك��ذل��ك
امل�ب��ادرات التي ت�صدق �أو تعرتف بال�شركات التي
تلتزم مبجموعة معينة من القواعد على افرتا�ض
�أن هذا يحدث يف �أكرث من بلد واحد .ويف الأ�شكال
ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة للتنظيم ال ��ذات ��ي ،ت�ت�ع��اون ال���ش��رك��ات
م��ن �أج��ل و��ض��ع معايري وم��راق�ب��ة ل�سلوكها ،ع��ادة
من خ�لال املعايري «الناعمة» التي تكت�سب القوة
م��ن خ�ل�ال امل�ن��اق���ش��ات غ�ير ال��ر��س�م�ي��ة وامل �ق��ارن��ات
املنظمة وال�شعور املتزايد ب�أن هذه املنظمات تعي�ش
يف «جم�ت�م��ع م�ت�ف��اه��م»� .أم ��ا ال�ق��واع��د التنظيمية
اخل ��ا� �ص ��ة ،ع �ل��ى ال�ن�ق�ي����ض م ��ن ذل� ��ك ،ي�ق���ص��د بها
التطبيق على منظمات �أخ ��رى -ورمب ��ا كنتيجة-
غالباً م��ا تكون ق��واع��د حم ��ددة» �صلبة «ب ��د ًال من
القواعد العري�ضة.
�إ َّن االقت�صاد املعومل يف الثمانينيات والت�سعينيات
�أ� �س �ه ��م ب �� �ش �ك��ل ك �ب�ي�ر يف ت ��و� �س �ي ��ع ن� �ط ��اق وح �ج��م
ال�ت�ن�ظ�ي�م��ات اخل��ا� �ص��ة� .أو ًال :ك ��ان ه �ن��اك ان�ف�ج��ار
ل�ل�م�ع��اي�ير ال �ت��ي ت �ه��دف �إىل تن�سيق االخ�ت�لاف��ات
الدولية يف املحا�سبة ،وتقييم اجلودة ،واملوا�صفات
ال�ف�ن�ي��ة ،مب��ا يف ذل ��ك ت�ل��ك ال �� �ص��ادرة ع��ن املنظمة
الدولية للتوحيد القيا�سي مثل ISOوالتي ولدت
طلباً عامليا على املعايري ،يف حني �أن قدرات الدوائر
الدولية املتناف�سة هي التي حتدد معايريها عاملياً.
و�إ� �ض��اف��ة �إىل ذل ��ك� ،أل �ه �م��ت م�ظ��اه��ر اال��س�ت�غ�لال
وت ��ده ��ور ال�ب�ي�ئ��ة ال�ع��دي��د م��ن امل���ش��اري��ع لتح�سني
ال �ظ��روف يف ال���ص�ن��اع��ات ال�ع��امل�ي��ة .مل ت�ك��ن هناك
�سوى حفنة �صغرية يف منت�صف الت�سعينيات ،حيث
كانت �شهادات الع�ضوية وال�ت�ج��ارة العادلة �آخ��ذة
يف النمو ،حيث ظهرت معاير الإدارة البيئية مثل
 ،14001 ISOوع��دم ا�ستغالل الأط�ف��ال يف العمل
وغريها من املعايري.
ك �م��ا ت �ط��رق ال �ك��ات��ب يف احل ��دي ��ث ح ��ول الأ� �س ��واق
والدول واملجتمع املدين يف �صعود التنظيم اخلا�ص
العابر للقارات .حيث يظهر ه��ذا االل�ت��زام بطرق
متنوعة م��ن ق�ب��ل احل�ك��وم��ات امل��رت�ب�ط��ة ب��احل��دود
الإقليمية واملنظمات الدولية التي تبدو مت�شبثة.
لكن التقاء التغيريات يف الأ�سواق واملجتمع املدين
وال ��دول ق��د �أدى �إىل حت��ول ملحوظ؛ حيث يقوم
بائعو التجزئة وال�ع�لام��ات التجارية و�شركا�ؤها

م��ن املنظمات غ�ير احلكومية ومراقبو املنظمات
ب ��أدوار كانت يف كثري من الأح�ي��ان جم� ً�ال للدول،
م�ث��ل ��ض�م��ان احل �ق��وق وح�م��اي��ة امل� ��وارد الطبيعية
و�ضمان ال�سالمة.
تغيت هيكلة العديد ﻣن اﻟ�ﺻﻧﺎﻋﺎت ،واعتمدت
لقد َّ
الكثري من ال�شركات العمالقة على م�سرية �شبكات
ا�ﻹﻧﺗﺎج ال�ع��امل�ي��ة .وت�خ�ل��ى ال�ك�ث�ير م��ن امل���ص� ّن�ع��ون
التقليديون عن م�صانعهم لالعتماد على م�صادر
من موردين م�ستقلني ،حيث ت�شري الإح�صائيات
�أن ما يقارب خم�س العمال يف جميع �أنحاء العامل
يعمل الآن يف �شبكات الإنتاج العاملية� ،إما من خالل
منتجات نهائية �أو «و�سيطة» للت�صدير .كما قامت
احلكومات بتفريغ التنظيمات �إىل القطاع اخلا�ص
بطرق خمتلفة ،الأمر الذي يعك�س جزئ ًيا الأفكار
النيوليربالية ح��ول ق��وة الأ� �س ��واق حل��ل امل�شاكل
االج �ت �م��اع �ي��ة .ف �ف��ي ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة وامل�م�ل�ك��ة
امل�ت�ح��دة� ،سعت �إدارت ��ا كلينتون وب�ل�ير �إىل «�إع ��ادة
اخ�ت�راع احل�ك��وم��ة» م��ن خ�لال ال�تروي��ج للربامج
ال �ت �ط��وع �ي��ة وال� ��� �ش ��راك ��ات م ��ع ال �ق �ط ��اع اخل ��ا� ��ص
ومبادرات امل�س�ؤولية االجتماعية لل�شركات .ومن
ب�ي�ن امل� �ب ��ادرات الأخ� � ��رى ،ع �ق ��دوا جم �م��وع��ات من
ال���ش��رك��ات وامل�ن�ظ�م��ات غ�ير احل�ك��وم�ي��ة وال�ن�ق��اب��ات
البتكار قواعد ال�سلوك و�أنظمة التدقيق.
و�إ��ض��اف��ة �إىل ذل��ك� ،أ�صبح ع��دد م��ن الإ�صالحيني
حم�ب�ط�ين م��ن احل �ك��وم��ات وامل�ن�ظ�م��ات احلكومية
ال��دول�ي��ة ،التي اع�ت�بروه��ا �إم��ا غ�ير راغ�ب��ة �أو غري
ق � ��ادرة ع �ل��ى مت��ري��ر ق ��واع ��د � �ص��ارم��ة ل�ل���ص�ن��اع��ات
العاملية .فعلى �سبيل امل�ث��ال ،كانت املنظمات غري
احل �ك��وم �ي��ة ال�ب�ي�ئ�ي��ة ال ��دول �ي ��ة ت���ض�غ��ط م ��ن �أج ��ل
التو�صل �إىل اتفاقية ملزمة للغابات يف م�ؤمتر
الأمم امل�ت�ح��دة ح��ول البيئة والتنمية ل�ع��ام 1992

«ق�م��ة الأر�� ��ض» .عندما وق��ع ه��ذا االق �ت�راح ،متت
الدعوة �إىل �إجراء حكومي دويل من خالل املنظمة
ال��دول�ي��ة ل�ل�أخ���ش��اب امل ��داري ��ة ،وحت��ول��ت املنظمات
غري احلكومية البيئية ب�شكل متزايد �إىل القطاع
اخلا�ص .وهذا ينطبق ب�شكل خا�ص على ال�صندوق
العاملي للطبيعة ،ال��ذي �ساعد يف ت�أ�سي�س جمل�س
الإ� �ش ��راف ع�ل��ى ال�غ��اب��ات ث��م ا�ستمر لن�شر من��وذج
ال�شهادة ل�ع��دد م��ن ال�صناعات الأخ ��رى .وباملثل،
�أ�شارت املنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال
ح �ق��وق الإن �� �س ��ان �إىل اجل �ه ��ود ال�ف��ا��ش�ل��ة لإ��ض��اف��ة
«�شرط اجتماعي» �إىل اتفاقية ( ،)GAATوقرار
م�ن�ظ�م��ة ال �ت �ج��ارة ال�ع��امل�ي��ة ب �ع��دم م�ع��اجل��ة ح�ق��وق
ال �ع �م ��ال ،واف �ت �ق ��ار م�ن�ظ�م��ة ال �ع �م��ل ال ��دول �ي ��ة �إىل
�سلطة الإنفاذ عندما جادلت ب�أن التنظيم اخلا�ص
و�ضغط امل�ستهلك مبثابة «�سالح �إ�ضايف يف تر�سانة
حقوق الإن�سان».
ويف املقابل ي��رى بارتلي� ،أن لدينا م�شكلة كبرية
ريا وا�س ًعا
يف العمل اجل�م��اع��ي ،حيث يتطلب تغي ً
وم�ن���س� ًق��ا يف امل �ع �ت �ق��دات وال �� �س �ل��وك� .إذا اق�ترح��ت
حكومة وطنية ت�شريعا جديدا يزيد من التكاليف،
ف ��إن ال�شركات املحلية �ستحتج وت�ه��دد باالنتقال
خوفا من تقوي�ض املناف�سني الأجانب (بدون هذه
االلتزامات) .ثمة خماوف ب�ش�أن هروب ر�أ�س املال
وا�ستنزاف الدعم ال�سيا�سي للت�شريعات اجلديدة.
عالوة على ذلك� ،إذا كانت احلكومات والنا�شطون
ال يرون الأقران يتغريون ،فقد ال يفكرون حتى يف
الإ�صالح .وبدال من ذلك قد تتبع القطيع ،وتقبل
الرتتيبات القائمة على نحو يائ�س .ومن ثم ،ف�إن
االهتمامات الذاتية واملفاهيم املعيارية حتد من
االن�ح��راف ا ألح ��ادي اجل��ان��ب ع��ن الو�ضع الراهن
للتنظيم اخلا�ص.
ويقدم هذا الكتاب م�ساهمة كبرية يف حتليل ف�شل
القواعد اخلا�صة ب�ش�أن اال�ستدامة ومعايري العمل
يف �شبكات الإنتاج العاملية .ويوفر و�سيلة حا�سمة
للم�ضي قد ًما من خالل «�إعادة تركيز» الدولة يف
الإدارة العامة واخلا�صة حلقوق الأرا�ضي والعمالة
يف االقت�صاد العاملي.
--------------------- الكتاب« :قواعد بال حقوق :األرض ،والعمل،والسلطة الخاصة في االقتصاد العالمي».
ُّ
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“قواعد بال حقوق” ..لتيم بارتلي
محمد السالمي *
أسهم اإلعالم والنشطاء من مختلف الدول في الكشف عن أشكال مفجعة من االستغالل في العمل وتدهور البيئة في
الصناعات العالمية؛ مما دفع العديد من كبار تجار التجزئة والعالمات التجارية إلى اعتماد معايير للعدالة واالستدامة.
ويدور هذا الكتاب حول فكرة أن الشركات العابرة للقارات ُيمكنها دفع هذه المعايير من خالل سالسل التوريد العالمية ،أو
وضع معايير أفضل للمصانع والغابات والمزارع .وبالنسبة للعديد من المفكرين والممارسين ،يمكن أن يوفر هذا النوع من
التنظيم الخاص ووضع المعايير العالمية بدي ً
ال للتنظيم من قبل الدول القومية المتعسفة إقليم ًيا أو المتعسرة أو التي
تعاني من العجز ،مما يحسن البيئات وظروف العمل في جميع أنحاء العالم ويحمي حقوق العمال المستغلين .ولكن :هل
ُيمكن للمقاييس الخاصة الطوعية أن تخلق في الواقع أشكا ًلا ذات معنى من التنظيم؟ وهل يتم بالفعل تحويل الغابات
والمصانع حول العالم إلى نظم إيكولوجية مستدامة وأماكن عمل الئقة؟ وهل ُيمكن لألعراف العالمية إعادة إصدار أوامر
محلية؟ُ ..يقدم هذا الكتاب إجابات جديدة مذهلة من خالل مقارنة التنظيم الخاص لألراضي والعمل في البلدان الديمقراطية
واالستبدادية .ال يكتفي الكتاب بدراسة المعايير المستدامة ومعايير العمل في إندونيسيا والصين ،وكيفية تنفيذ المعايير
الدولية «على أرض الواقع» فحسب ،بل يوضح أيضًا كيفية تقييدها وإعادة تشكيلها من قبل الحكم المحلي.

يك�شف كتاب «قواعد بال حقوق» معامل وتناق�ضات
احل��وك�م��ة؛ ف�ه��ذا ال�ك�ت��اب م��ن ت��أل�ي��ف تيم بارتلي،
وي�شغل حالياً �أ�ستاذ علم االجتماع بجامعة وا�شنطن
يف ��س��ان��ت ل��وي����س .ك�م��ا ع�م��ل ��س��اب�ق��ا حم ��ر ًرا ل��دى
جم�ل��ة (،)Regulation & Governance
و�أي �� �ض �اً ك ��ان ب��اح� ًث��ا زائ � � ًرا يف ج��ام�ع��ة برين�ستون،
وم�ع�ه��د م��ا��س��ات���ش��و��س�ت����س ل�ل�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ،ومعهد
ماك�س بالنك لدرا�سة املجتمعات.
وي �ت �ط��رق ال �ك��ات��ب يف ال �ف �� �ص��ل الأول م ��ن ك�ت��اب��ة
ح ��ول امل �ع��اي�ير ال ��دول �ي ��ة ،وك �ي��ف �أ� �س �ه �م��ت ب�شكل
كبري يف التخفيف م��ن امل�م��ار��س��ات ال�لا�أخ�لاق�ي��ة.
�أم��ا يف الف�صل ال�ت��ايل ،فيتطرق الكاتب ب�إ�سهاب
ح � ��ول م ��و�� �ض ��وع احل ��وك� �م ��ة .وال �ف �� �ص ��ل ال �ث ��ال ��ث
«ال�ن�ق��اء واخل�ط��ر» ،م��ع حالة ت�صاريح ال�غ��اب��ات يف
�إن��دون�ي���س�ي��ا .وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن �أن جم��ال �إ� �ص��دار
معايري ال�غ��اب��ات ق��د مت �إن �� �ش��ا�ؤه للت�صدي لإزال ��ة
ال�غ��اب��ات يف ج�ن��وب ��ش��رق �آ��س�ي��ا� ،إال �أن القليل من
الغابات يف �إندوني�سيا كانت معتمدة ملعايري جمل�س
الإ�شراف على الغابات .تلك التي كافحت يف كثري
م��ن الأح �ي ��ان لإ� �ص�لاح مم��ار��س��ات ق�ط��ع الأ��ش�ج��ار
املدمرة والعالقات املتوترة مع املجتمعات .ي�س�أل
هذا الف�صل :ملاذا كانت ت�صاريح الغابات متخلفة؟
وما هي �أنواع الإ�صالحات التي مت �إجرا�ؤها؟
ك�م��ا ُي �ب�ين ال�ف���ص��ل ال �ت ��ايل «ال ��دول ��ة ��س�ت�ع��ود �إىل
ال��وراء :ت�صاريح الغابات يف ال�صني ال�سلطوية»؛
ح �ي��ث � �ش �ه��دت ال �� �ص�ين من� � � ًّوا �أ�� �س ��رع يف � �ش �ه��ادات
ال �غ ��اب ��ات ،ح�ت��ى ع�ن��دم��ا ك��ان��ت ع�م�ل�ي��ات املنظمني
اخل ��ا�� �ص�ي�ن م �ق �ي ��دة وم � �ه� ��ددة م ��ن ق �ب ��ل ال ��دول ��ة
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ال�صينية .كان هذا ممك ًنا ب�سبب ما �أ�سميه «املنطق
املزدوج للت�صديق يف الأماكن اال�ستبدادية» ،حيث
حت�شد الدولة م�ساحة املنظمني اخلا�صني ،لكنها
حت ��رر �أي �� ً��ض ��ا ال �ف��و� �ض��ى وال �ت �ن��اف ����س ال� ��ذي ميكن
�أن يعيق ال���ش�ه��ادة� .أم ��ا ال�ف���ص��ل اخل��ام����س «حت��ت
االمتثال» ،فيدر�س املعاين العملية ملعايري العمل
وامل �� �س ��ؤول �ي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة ل�ل���ش��رك��ات يف ال���ص�ين.
��ش�ه��ادة  SA8000ق��دم��ت يف ال�ب��داي��ة م��وج��ات يف
ال�صني من خالل اقرتاح قواعد �صارمة واحرتام
قوي حلقوق العمال .ولكن كما يبني هذا الف�صل،
كان الإ�شراف �ضعيفاً ،ومل تثبت امل�صانع املعتمدة
خا�صا عن غريها .الف�صل
من  SA8000اختالفاً ًّ
ال�ساد�س حتت عنوان «رموز مثرية للنزاع»؛ حيث
يتحدث الكاتب عن �إندوني�سيا ،وما هي املكا�سب
وال �ع�ثرات م��ن تطبيق امل�ع��اي�ير ال��دول�ي��ة .وينظر
الف�صل الأخري «�إعادة تو�سيط الدولة :نحو �إدارة
عابرة للحدود»؛ حيث يتطرق تيم حول ال�سبل يف
حت�سني تطبيق معايري العمل.
ُي �ط��رح ال�ك��ات��ب م �ث��اال ح ��ول م� ��زارع خ���ش��ب ال���س��اج
يف ج ��اوة ،ال�ت��ي �أن���ش��أت�ه��ا ال�سلطات اال�ستعمارية
ال �ه ��ول �ن ��دي ��ة وال � �ت� ��ي ا�� �س �ت ��ول ��ت ع �ل �ي �ه ��ا ال ��دول ��ة
منوذجا لال�ستدامة
الإندوني�سية ،وق��د �أ�صبحت
ً
وامل���س��ؤول�ي��ة االجتماعية .ففي ع��ام  ،1990قامت
�شركة  Rainforest Allianceوالتي تتخذ من
الواليات املتحدة مقراً لها ،باتخاذ خطوة جريئة
ومت ال�ت���ص��دي��ق عليها يف ا��س�ت�يراد الأخ �� �ش��اب من
خ��ارج ال��والي��ات املتحدة ،ب��د ًال من قطع الأخ�شاب
وح ��رق ال �غ��اب��ات .ول �ك��ن م��ع ه ��ذه اخل �ط��وة �أ��ص�ب��ح

هناك ت�صادم ب�ين القرويني واحلكومة ون�شطاء
البيئة ح��ول ه��ذه الغابات على ال��رغ��م م��ن وج��ود
امل�ع��اي�ير ال��دول�ي��ة .يف بيئة خمتلفة ،ي�ت��م تطبيق
�أ�شكال مماثلة من التدقيق والإ�صالح على معايري
العمل .فلو �أخذنا �أكرب منتج يف العامل للأحذية
ال��ري��ا��ض�ي��ة ،ي ��وي ي��وي��ن ( ،)Yue Yuenي�صنع
مئات املاليني من الأح��ذي��ة �سنو ًّيا ل�شركات مثل
ن��اي��ك� ،أدي ��دا� ��س ،وري �ب��وك...وغ�يره��ا ،ول�ك��ن م��اذا
عن بيئة العمل ،واالل�ت��زام باملعايري .وعلى نطاق
�أو��س��ع ،يطور ه��ذا الكتاب نظرية مهمة و�سياقية
ومو�ضوعية للحوكمة ال�ع��اب��رة للحدود الدولية
�أي نظرية تو�ضح �إجن ��ازات و�إخ�ف��اق��ات القواعداخل��ا��ص��ة ،وال �ط��رق ال�ت��ي تتقاطع ب�ه��ا م��ع احلكم
املحلي ،ومدى مالءمتها مع ال�صناعات املختلفة.
حيث ت��وف��ر النظرية ب��دي� ً
لا للنظرات املبهمة يف
درا�سات العوملة وعرب القوميات ،وتقدم مقرتحات
ق��اب�ل��ة ل�لاخ�ت�ب��ار ح��ول ال�سلطة ال�سيا�سية خ��ارج
ال��دول��ة القومية ،وتلخ�ص ال ��ر�ؤى النا�شئة حول
م�س�ؤولية ال�شركات وا�ستدامتها .مثل الأب�ح��اث
حول «ترجمة» املعايري العاملية ،تعرتف النظرية
ب��أن��ه يتم تغيري املعايري العاملية �أث�ن��اء نقلها �إىل
مواقع خمتلفة ،ولكنها ت�سعى �إىل حتديد كيفية
يتو�سع
عمل ذلك بال�ضبط للقواعد اخلا�صة .كما ّ
ه ��ذا ال �ك �ت��اب يف ن �ط��اق ال �ب �ح��ث ح ��ول امل���س��ؤول�ي��ة
االجتماعية لل�شركات واال�ستدامة ومعايري حقوق
الإن�سان.
و ُي�شري التنظيم اخلا�ص �إىل هيكل الرقابة الذي
تعتمد فيه اجلهات الفاعلة غري احلكومية� ،سواء

