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مقــــال

ة للقــــــوة يف ظل الأزمة االقت�صادية
و�إذا �أردن ��ا �أن يكون لدينا احت��اد �صالح ،يتحتم علينا
قبول نقل ال�سلطة املالية من احلكومات الوطنية �إىل
من�ش�أة حكومية �أوروب�ي��ة» .لأنّ انهيار االحت��اد �سي�ؤثر
�سلباً على جميع �أع�ضائه ،ورمب��ا على ال�ع��امل ب�أ�سره،
فانهيار االحتاد ال�سوفياتي �أدى �إىل عوملة الر�أ�سمالية،
ما انعك�س بتداعيات خطرية على الكثري من املجتمعات
بعد الأزمة املالية .لهذا ووفق منطق املخاطرة ينبغي
على ق��ادة االحت ��اد الأوروب� ��ي �أن يجتمعوا للبحث عن
�إمكانيات جديدة.
ينتقل �أولري�ش بك بعدها للتحدث ع َّما ي�سميه «منطق
تهديد املخاطرة» عو�ضاً عن «منطق تهديد احل��رب».
فمنطق احل��رب يرتكز على الت�سليح ،ورد الأع ��داء� ،أو
اال�ست�سالم لهم ،وي��ؤدي بالنتيجة �إىل ت�ضرر اجلميع،
كما يجري الآن يف �سوريا� ،أو يف العداء املتوا�صل منذ
عقود بني �إيران و�إ�سرائيل� .أما منطق تهديد املخاطرة،
فريتكز على التعاون ملنع وق��وع الكارثة على اجلميع،
وي�ؤدي �إىل الق�ضاء على نظرة العداء للآخر .فمنطق
امل�خ��اط��رة يفتح �أف �ق �اً �أخ�لاق � ًي��ا ،ت�ستطيع احل���ض��ارات
وال��دول من خالله �أن تتقدم ،حمولة التناق�ضات �إىل
تعدد .ففي حالة املخاطرة ي�صح املنطق امل�ضاد :لي�س
غلق احل ��دود ،والتح�صني وراء ال�ع��دو الوهمي ونظام
الت�سليح املتقدم؛ بل التعاون والتفاهم على احل��دود،
و�شمول الآخرين وطنياً ودين ًيا...
يف اجل��ز�أي��ن ال�ث��اين والثالث م��ن ه��ذا الف�صل يتحدث
الكاتب عن الطبيعة اجلديدة للقوة يف �أوروب��ا ،وكيف
ا�ستندت امل�ست�شارة الأملانية �أجنيال مريكل �إىل نظرية
مكيافيلي يف ال�سلطة ،و�سبل ا�ستغالل الأزم ��ات لبناء
وتر�سيخ معادالت جديدة .يرى �أولري�ش بك �أنّ مريكل
ه��ي امللكة غ�ير امل�ت��وج��ة لأوروب� ��ا ب��أ��س��ره��ا� .أم ��ا م�صدر
�سلطتها وقوتها فيعود �إىل ميل امل�ست�شارة الأملانية �إىل
اع�ت�م��اد �أه ��م ق��وان�ين مكيافيلي ،وه��و املماطلة بهدف
ال�ت�روي �� ��ض (اع �ت �م ��اد ��س�ي��ا��س��ة ن� �ع ��م/ال)؛ ح �ي��ث ت�ضع
امل��واط��ن الأوروب� ��ي وال ��دول الأوروب �ي ��ة أ�م ��ام خ�ي��اري��ن:
�إما �أوروب��ا بال ي��ورو ،وبالتايل انهيار �أوروب��ا� ،أو �أوروب��ا
�أملانية .ف�أملانيا �أغنى بالد املجموعة الأوروبية و�أقواها
اقت�صادياً .ويف نطاق الأزم��ة املالية ترتبط كل البالد
املدينة با�ستعداد الأمل ��ان للت�ضامن معهم بالقرو�ض
ال���ض��روري��ة .ول�ك��ي تت�ضامن ب��رل�ين ،ال ب��د �أن تفر�ض
�شروطها ،وحتدد م�سري املجموعة الأوروبية.
يقول الكاتب( :وهكذا تُثبت مريكل بجالء �أنّها تلميذة
جن�ي�ب��ة لأ� �س �ت��اذه��ا م�ك�ي��اف�ي�ل��ي ال� ��ذي ت �� �س��اءل يف كتابه

«الأم�ير»« :هل الأف�ضل �أن يحبك النا�س �أو يخ�شوك؟
وت �ق��ول الإج ��اب ��ة �إنّ ع�ل��ى ن�ف���س��ك �أن ت���ص�ب��و �إىل كلتا
احلالتني؛ لكن مبا �أنّ رف�ض كلتا احلالتني عليك ع�سري،
ف�أن يخ�شاك النا�س �أف�ضل من �أن يحبوك ،طاملا لي�س
بالإمكان �سوى واح��دة فقط من كلتا احلالتني» .وقد
اتخذت �أجنيال مريكل ه��ذا املبد�أ مبعنى �أو��س��ع ،حيث
�سعت �إىل �أن يحبها �أه��ل الوطن ويخ�شاها الأجانب).
فللمكيافيلية �أربع تركيبات :ربط �أرثوذك�سيي احلكومة
الوطنية وهند�سة ت�صميم �أوروبا ،وفن الرتدد بو�صفه
ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة ت�ن�ظ�ي��م ،و�أول ��وي ��ة الأه �ل �ي��ة االن�ت�خ��اب�ي��ة،
وكذلك احل�ضارة الأملانية الرا�سخة ،يتمثل جميعها يف
تكاتف لبناء قوة �أوروبا الأملانية .لكن وبح�سب املعطيات
احلالية مل ت�ؤد هذه ال�سيا�سة املريكيافيلية التق�شفية
�إال �إىل م��زي��د م��ن ال �ت ��أزم ،حيث ات�سعت �أزم ��ة ال��دي��ون
لتهدد �إ�سبانيا و�إيطاليا ،ورمبا فرن�سا بعد �سنني .وقد
ازداد الفقراء فقراً ،و�أ�صبحت الطبقة املتو�سطة مهدد ًة
باالنح�سار.
يف امل�ب�ح��ث ال�ث��ال��ث ي ��ؤك��د ال�ك��ات��ب م �ت ��أث��راً ب�ج��ان ج��اك
رو�سو �أنّه ال بد من عقد اجتماعي جديد ،للخروج من
الأزمة .القاعدة الأ�سا�سية التي يجب االنطالق منها،
ه��ي �أن ت��زاي��د حرية الأوروب �ي�ين و�أم�ن�ه��م االجتماعي،
وارت �ف��اع من�سوب ال��دمي�ق��راط�ي��ة ،ال ي�ك��ون �إال ب��ازدي��اد
مت�سك كل منهم بهوية بلده الأوروبية .وعلى هذا املبد�أ
ُي�شدد عدد من �أهم الباحثني الأوروبيني ،ويف مقدمهم
امل �� �س �ت �� �ش��ار الأمل� � ��اين ال �� �س��اب��ق ه �ل �م��وت � �ش �م �ي��ت ،وع ��امل
االجتماع الأملاين يورغن هابرما�س ،والروائية واملمثلة
الأمل��ان �ي��ة -النم�ساوية زن�ت��ا ب��رج��ر ،وال��رئ�ي����س الثامن
للمفو�ضية الأوروب �ي��ة ج��اك دي�ل��ور ،والرئي�س الأمل��اين
ال�سابق ريت�شارد فايت�سكر ،والروائي املجري احلا�صل
ع�ل��ى ج��ائ��زة ن��وب��ل ع ��ام � 2002إم ��ري كريتي�شي .فنمو
الدميقراطية واحلرية يبد�أ  -بر�أي ه�ؤالء -من �أ�سفل،
فلي�س هناك «�شعب �أوروب��ي» ،بل �أوروب��ا الأف��راد الذين
�سوف ي�صبحون ذوي �سيادة بالدميقراطية الأوروبية،
ويطالبون بالدخول يف عام حرية الإرادة الأوروبية .وال
يجوز �أن تكون ل��دى اجليل اجل��دي��د و�صفوة املثقفني
وحدهم �إمكانية التحدث عن بلد �أو منطقة يف �أوروبا،
بل يتحدث عنها �أي�ضاً املوظفون والعاطلون.
لكن ال�س�ؤال هو من �سيقوم بتنفيذ العقد االجتماعي
اجلديد؟ يقرتح �أولري�ش بك ت�شكيل حكومات �شعبوية
لديها اال��س�ت�ع��داد وال �ق��درة على ال�ق�ي��ام ب��دور طليعي،
وت�ستطيع �أن ت�سرتد موقع القوة الوطني واملكانة يف
�أوروب��ا والعامل .وبر�أيه ،يجب عقد هذا التحالف بني

البالد التي تئن حتت عبء الديون (�إيطاليا� ،إ�سبانيا،
ال �ي��ون��ان ،ورمب ��ا ق��ري�ب��ا ف��رن �� �س��ا) ،وي �ج��ب ال�ع�م��ل على
�إقناع بع�ض ال��دول الأخ��رى باالن�ضمام �إليهم لتنفيذ
ه��ذا العقد اجل��دي��د ،ملنع التفرد الأمل��اين بقرار �أوروب��ا
االقت�صادي.
لقد �آن الأوان لكل م��ن طبقة هام�ش املجتمع ،و�أه��ل
الطبقة الو�سطى املهددين باالنهيار ،وال�شباب الذين
�أمت ��وا درا��س�ت�ه��م ولي�ست لديهم وظ�ي�ف��ة ،وك�ب��ار ال�سن
ال��ذي��ن تعر�ضت معا�شاتهم للخ�صم؛ �آن الأوان لكل
ه ��ؤالء ال��ذي��ن واجهتهم �سيا�سة التق�شف الأمل��ان�ي��ة� ،أن
يتعاونوا ،ويجاهدوا من �أ�سفل تطلعاً �إىل احتاد يلتزم
ب�أ�س�س �سيا�سية ودميقراطية اجتماعية ،لأنّ هذا وحده
هو ال�سبيل ملواجهة �أ�سباب كارثة الأحوال املالية ،وقيام
ربيع �أوروبي.
يف تقديرنا ،قدم الكاتب قراءة واقعية ملا ت�شهده �أوروبا
يف الوقت الراهن ،والأزمة الكبرية التي تعي�شها الدول
الأوروبية بعد �أزمة اليورو .طرح الإ�شكالية يف املقدمة،
ثم بد�أ ي�شرح �أ�سباب الأزمة يف مباحث الكتاب ،لينتهي
يف اخل �ت ��ام �إىل ت �ق��دمي ر�ؤي � ��ة ل�ك�ي�ف�ي��ة خ� ��روج االحت ��اد
الأوروب� � ��ي م��ن ه ��ذا امل� � ��أزق ،الأم� ��ر ال ��ذي ي�ظ�ه��ر م��دى
التنا�سق املنهجي يف مقاربة هذه امل�س�ألة.
ل�ك�ن�ن��ا ن ��رى �أ ّن � ��ه م ��ن امل �ف �ي��د ل �ل �ق��ارئ ل ��و ق ��دم ال�ك��ات��ب
بع�ض ال���ش��روح��ات يف ال�ه��وام����ش لبع�ض امل�صطلحات
االقت�صادية� ،أو بع�ض الأ�شخا�ص� ،أو بع�ض احل��وادث.
على �سبيل امل�ث��ال ،يف ال�صفحة  24ي��ورد ع�ب��ارة «نظام
�سعر ال�صرف ال�ث��اب��ت» ،ويف ال�صفحة  25يتحدث عن
�إفال�س بنك ليمان ب��راذر� .أمل يكن من املفيد لو �شرح
معنى نظام �سعر ال�صرف الثابت ،ليت�سنى للقارئ غري
املخت�ص يف ال�ش�ؤون االقت�صادية فهم هذه العبارة� .أو
لي�س من الأف�ضل � ً
أي�ضا لو �شرح بعدة �أ�سطر عن بنك
ليمان براذر و�سبب �إفال�سه.
----------------ال�ك�ت��اب� :أوروب ��ا الأمل��ان�ي��ة :طبيعة ج��دي��دة للقوة يف ظل
الأزمة االقت�صادية
امل�ؤلف� :أولري�ش بك،
املرتجم :د .حم�سن الدمردا�ش
ال �ن��ا� �ش��ر :م �ن �� �ش��ورات اجل �م ��ل ،ب �ي��روت -ب �غ ��داد ،الطبعة
الأوىل،2015 ،
ال�صفحات� 119 :صفحة.
عمر كايد :كاتب لبناين
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�أوروبا الأملانيـة :طبيعة جديــــدة
عمر كايد
يبد�أ امل�ؤلف �أولري�ش بك كتابه بتحذير لتوما�س مان ،يف خطاب �ألقاه يف هامبورج عام  ،1953من عودة التطلع �إىل «�أوروبا الأملانية» .يحاول
التغيات التي ت�شهدها �أوروبا اجلديدة ،وال�سيا�سات اخلطرة التي اعتمدتها �أملانيا لإخ�ضاع الدول الأوروبية
�أولري�ش يف هذا الكتاب ر�صد
ّ
الفقرية ،وتر�سيخ تبع ّيتها لها .و ُي�سلط ال�ضوء على العواقب والتداعيات والتهديدات املنتظرة ،ثم يطرح بع�ض احللول لإنقاذ �أوروبا من االنهيار،
�أهمها عقد اجتماعي �أوروبي جديد ،يف�ضي �إىل مزيد من احلرية والأمن االجتماعي.
يو�ضح الكاتب يف املقدمة منهجه الذي اعتمد عليه يف
مقاربة هذه امل�س�ألة ،حيث يقول« :ي�ستهدف عملي هذا
حتلي ً
ال جديداً للأزمة� .آثرت فيه االعتماد على الأخبار
ال ��واردة ي��وم�ي�اً ع��ن ط��ري��ق التلفاز �أو على ال�صفحات
الأوىل ل�ل�ج��رائ��د ،ث��م ا��س�ت�خ��راج م��ا يخ�ص مو�ضوعنا
فيها .وتعتمد قراءتي لها على نظريتي يف املخاطرة».
يف الف�صل الأول يتحدث عن �أزمة اليورو االقت�صادية،
والأ��س�ب��اب ال�ت��ي �أ ّدت �إل�ي�ه��ا ،وتداعياتها اخل�ط��رة على
االحت ��اد الأوروب � ��ي .ي��رى ال�ك��ات��ب �أنّ ال�سبب الأ��س��ا���س
للأزمة هو �سيا�سة التق�شف التي كر�ستها �أملانيا ،حيث
�أف�ضت �إىل تفكك االحتاد الأوروبي ،وحدوث ان�شقاقات
عديدة داخله ،و�ضرب مفهوم الدميقراطية وامل�شاركة،
وال�ت��دخ��ل يف ��ش��ؤون ال ��دول ال�ضعيفة .فقد ا�شرتطت
�أملانيا مث ً
ال ع��ام  2012على اليونان �أن تعتمد �سيا�سة
التق�شف لتح�صل على الدعم من ال�ضرائب الأملانية.
ي�ت���س��اءل ال �ك��ات��ب ،م ��اذا ��س�ي�ح��دث ل��و ع��ار���ض ال�برمل��ان
ال�ي��ون��اين ه��ذه الو�سيلة امل ُ�ق��ررة م��ن دول �أخ ��رى دون
ا�ست�شارتهم؟ وماذا لو رف�ض املواطنون الأملان �أن تذهب
�ضرائبهم �إىل اليونانيني املفل�سني؟.
�أما ال�سبب الثاين فهو بر�أي الكاتب النظرة االقت�صادية
ال�ع�م�ي��اء وامل � ��ؤ ّدي� ��ة ب���س�ل��وك�ه��ا �إىل ال�ع�م��ى االج�ت�م��اع��ي
وال�سيا�سي .حيث يبني خ�براء االقت�صاد الأوروب �ي��ون
�سيا�ساتهم من خالل ع ّينات بعينها ،و�إن مل تتنا�سب هذه
الع ّينات تظهر امل�شكلة ،كما هو ال��واق��ع الآن .فخرباء
االقت�صاد يناق�شون بع�ض اخليارات لإنقاذ اليورو ،منها
�إبعاد اليونان �أو البالد الأخرى عن اليورو .لكنهم مل
يناق�شوا التبعات االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية
التي �ستنعك�س على �أوروبا ،فيما لو اتخذ القرار ،وانهار
االقت�صاد اليوناين.
ينتقل �أول��ري����ش ب��ك للحديث ع��ن ال�سيا�سة الداخلية
يف �أوروب ��ا ،وفو�ضوية املفهوم الوطني لل�سيا�سة ،وما
�أ ّدت �إليه من تناق�ض بني ال�سيا�سة اخلا�صة بالدول،



و�سيا�سة االحت ��اد الأوروب� ��ي .فالكاتب ي��رى �أنّ معظم
ال ��دول تُعطي الأول ��وي ��ة لل�سيا�سة ال��داخ�ل�ي��ة وتخ�شى
ال �ن��اخ �ب�ين والإع� �ل ��ام امل �ح �ل��ي ،وه� ��و م ��ا ي �ج �ع��ل ح��رك��ة
الإ�صالح لالحتاد الأوروب��ي بطيئة .على �سبيل املثال،
قد ُيعار�ض الربملان الأمل��اين قانوناً ي�صب يف م�صلحة
االحت��اد ،لكنه ي�ضر االقت�صاد الداخلي .وعليه ،يدعو
الكاتب �إىل انتهاج �سيا�سة جديدة �أكرث مرونة ،يتواءم
فيها العام مع اخلا�ص ،دون �أن تكون احلكومات املحلية
معرقلة مل�شاريع االحتاد.
هذه الأزمة التي ع�صفت باالحتاد الأوروبي ال تقت�صر
على ال�شق االقت�صادي ،بل هناك �أبعاد �أخرى رمبا �أكرث
�أهمية .فالأزمة  -بر�أيه -أ� َّدت �إىل ت�صدع العالقات بني
بالد �شمال وجنوب املجموعة الأوروب�ي��ة ،وازداد الأمر
�سو ًءا عن طريق موجات اللجوء املتزايدة وما ت�سببت
فيه من تكاليف باهظة .فاملهاجرون غري ال�شرعيني
يثقلون ب�شكل �أ�سا�سي على الدول ال�ضعيفة ،كاليونان
و�إ��س�ب��ان�ي��ا وال�برت �غ��ال و�إي �ط��ال �ي��ا ،لأنّ ق��ان��ون احل ��دود
امل�ط� ّب��ق يف ب�لاد املجموعة الأوروب �ي��ة ي�ل��زم البلد التي
يتدفق عليها ال�لاج�ئ��ون با�ست�ضافتهم .ول�ه��ذا ب��د�أت
بع�ض الدول تعمد �إىل ا�ستخدام القوة �ضد املهاجرين
غ�ي�ر ال���ش��رع�ي�ين ،وب � ��د�أت ت�ظ�ه��ر م ��وج ��ات م ��ن ال �ع��داء
والكراهية للأجانب؛ وهو الأمر الذي بد أ� يهدد قيمة
�أوروب��ا و�صورتها �أمام العامل .لهذا ُي�شدد الكاتب على
�ضرورة التو�صل �إىل �صيغة احتاد جديد ،لديه القدرة
على �إيجاد التغيري اجلذري ومواجهة التحديات ،دون
اال��ض�ط��رار للجوء �إىل ال�سيا�سة ال�ع��دائ�ي��ة للأجانب
وا�ستخدام القوة ،ودون �أن ت�سيطر بع�ض ال��دول على
�سيا�سة ميزانية دول �أوروبية �أخ��رى ،لأنّها قدمت لها
الدعم املايل.
يف املبحث الثاين يتحدث الكاتب عن التن�سيق اجلديد
للقوة يف �أوروبا وكيف ّية ظهور �أوروبا الأملانية .فالأزمات
وال �ك��وارث باتت تت�صف بالعوملة وتنعك�س على معظم

العامل ،مثل كارثة املفاعل الذري يف ت�شرنوبل ،وانهيار
االحت ��اد ال���س��وف�ي��ات��ي ،و�أح� ��داث � 11سبتمرب ،والأزم ��ة
امل��ال �ي��ة ،و�أزم � ��ة ال� �ي ��ورو .و”ن �ظ��ري��ة امل �خ ��اط ��رة» ال�ت��ي
يقدمها الكاتب ،هي نوع جديد من ال�سيا�سة ،ي�ؤدي �إىل
تغيري �أ�س�س املجتمع وال�سيا�سة من القواعد القدمية
وقيود امل�ؤ�س�سات ،لأنّ املرافق القدمية ال تتنا�سب وال
حت��ل امل���ش��اك��ل ال�ق��ائ�م��ة .ف�ـ»جم�ت�م��ع امل�خ��اط��رة جمتمع
ث ��وري مل ي�ع��د ال�ف���ص��ل ف�ي��ه مم�ك�ن�اً ب��دق��ة ب�ين احل��ال��ة
العادية ومثيلتها اال�ستثنائية .فيما يتعلق بالتهديد
الذي يطرح ت�سا�ؤ ًال عن حالة اليورو واالحتاد الأوروبي.
وي��دور الأم��ر �ضمنياً كذلك على حالة اال�ستثناء التي
مل ت�ع��د م�ن�ح���ص��رة داخ ��ل دول ��ة وط�ن�ي��ة م �ن �ف��ردة� .إن�ن��ا
نواجه الآن حالة ا�ستثناء فيما وراء الوطنية» .جمتمع
امل �خ��اط��رة ي�ح�ت��م ع�ل�ي�ن��ا م��واج �ه��ة امل �خ��اط��رة اجل��دي��دة
والتعامل معها ب�سرعة وحزم.
ي �ق��دم �أول ��ري �� ��ش ب ��ك اق�ت�راح�ي�ن ك ��ي ي �ت �ط��ور االحت ��اد
الأوروب � ��ي ،الأول تخطي ال�ت��اري��خ احل��رب��ي حلكومات
الأوط � ��ان ،وت��روي����ض الأزم� ��ات احل��ال�ي��ة بنهج ال�ت�ع��اون
الدميقراطي،والثاين� ،أن تقوم جمموعة من اخلرباء
وت�ت�ف��ق ع�ل��ى ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة م�ع�ي�ن��ة ،دون االل �ت �ف��ات �إىل
م�ع��ار��ض��ة ب�ع����ض ال�ب�رمل ��ان ��ات ،لأنّ امل �ع��ار� �ض��ة ه�ن��ا غري
م�شروعة ،فتغليب امل�صلحة العامة ل�لاحت��اد ُمقدمة
ع �ل ��ى امل �� �ص �ل �ح��ة ال ��وط �ن �ي ��ة .ي �ت �ط �ل��ع ال �ك ��ات ��ب ب �ع �ي � ًدا،
وي �ت �� �س��اءل :ه ��ل م ��ن امل �ع �ق��ول �أن ي �ك��ون ه �ن��اك رئ�ي����س
�أوروبي ،و�أن يتم اختياره من كل الأوروبيني ،و�أن يكون
ذل��ك م��ن خ�لال معركة انتخابية م�شرتكة وعلنية يف
كل �أوروبا؟ وهل ن�ستطيع �أن ندفع احلكومات الوطنية
للتنازل عن مراقبة �أعمال البنوك يف �أوروب��ا كي يكون
لها ا�ستقالليتها يف اتخاذ القرارات بطريقة مرنة ويف
الوقت املنا�سب؟ يقول رئي�س البنك املركزي الأوروب��ي
م��اري��و دراغ ��ي يف �أح ��د ت �ق��اري��ره يف �شهر م��اي��و :2012
«ال��واج��ب علينا �أن نقوم معاً بتحديد طريق ال�ي��ورو.

