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يقرنها امل���ؤل��ف ويربطها مب�ستوى الرفاهية الآخ��ذ
يف التدين .وحيث يقلل من احتمالية اندالع حروب
ي�ي�ن ال�����دول الأوروب�����ي�����ة� ،إال �أن����ه ال ي��ن��ك��ر �إم��ك��ان��ي��ة
ن�شوب �صدامات بني اجلماعات القومية ومواجهات
�أخ���رى ب�ين ع��ام��ة اجل��م��اه�ير وال��ن��خ��ب امل��ح��ل��ي��ة .ويف
ه��ذا ال�سياق ،لي�س مبقدورنا �أن نغ�ض الطرف عن
ال�صراعات العنيفة واحل��روب التي ن�شبت يف �أوروب��ا
(ك��م��ا ن�� ّع��رف��ه��ا ج��غ��راف��ي��ا) يف ف�ت�رة احل����رب ال���ب���اردة
 1992-1945التي انتهت بانهيار االحتاد ال�سوفيتي.
ويف معر�ض �إجابته ع��ن ال�����س���ؤال ال��ذي يطرحه عن
�سبب ازده����ار �أوروب�����ا ،ي�ستهدي ف��ري��دم��ان مبقولة
�شهرية للكاتب الفرن�سي الكال�سيكي �أون����وري دي
ب��ل��زاك« :وراء ك��ل ُم��ل��ك كبري تقف ج��رمي��ة ك�برى».
وكما يف كل الرتاجيديات ،تتبدى لنا الأ�سباب التي
�أدت �إىل عظمة �أوروب���ا وه��ي تتحول وت�صبح نذيرا
ل�سقوطها .فمبادئ الدولة و�شروط ال�سيادة ارتفعت
ف��ي��ه��ا �إىل م�����س��ت��وى ك��ب�ير وب��ل��غ��ت ح����دود ال��ت��ع�����ص��ب
والكراهية جتاه الآخر املختلف .والإجراءات العلمية
غري امل�سبوقة التي دفعت �إىل تفاقم ال�شك بالروح
وال��دي��ن �أدت �إىل ت�ضع�ضع ال��دي��ن وم��ع��ه الأخ�ل�اق.
التكنولوجيا املتقدمة التي �سارعت يف تغري العامل
جلبت معها �أ���س��ل��ح��ة ف��ت��اك��ة ف��اق��ت اخل��ي��ال .ومثلما
�أف�ضت �سيطرة �أوروبا على العامل �إىل �صدام م�ستمر
معه ،و�ضعت ال��دول الأوروب��ي��ة يف مواجهة بع�ضها،
تتنازع على �أحقية تلك ال�سيطرة لكل منها .والنتيجة
ف����إن ك��ل منحى م��ن امل��ن��اح��ي ال��ت��ي تر�سم لنا عظمة
�أوروبا حتمل يف طياتها بذرة الكارثة امل�ستقبلية.
ويف الف�صل الثالث م��ن ال��ك��ت��اب ،ي�ضع الكاتب على
خريطة �أوروبا بع�ض النقاط وير�سم اخلطوط التي
تكمن فيها امل��خ��اط��ر ،وم��ن فوقها ثمة دخ��ان كثيف
من النزاعات املزمنة :يوغ�سالفيا ال�سابقة والبلقان
ك��ل��ه��ا ،ق�بر���ص ب�شقيه ال�ترك��ي وال��ي��ون��اين ،احل���دود
الأرمنية الأذربيجانية ،مولدافيا ،بلجيكا بق�سميها
ال��ول��ون��ي��ة ال��ن��اط��ق��ة بالفرن�سية والفالمنكية التي
ت�سود فيها اللغة ال��ه��ول��ن��دي��ة .يقلب بعدها امل���ؤل��ف
�صفحات من التاريخ الأوروبي ،يحلل طبيعة امل�صالح
يف ه���ذا ال��ب��ل��د وي��ب��ن��ي ف��ر���ض��ي��ات ال��ت��ط��ور وامل�����آالت يف
بلد �آخ��ر .وما يلفت من طريقته يف تعقب الأح��داث
وتواريخها ،مقدرته املذهلة يف �إدراج تاريخ ميتد �إىل
خم�سمئة ع��ام م�ضت �ضمن �صفحات قليلة ،م�شريا
يف ال��وق��ت ن��ف�����س��ه �إىل ان��ع��ك��ا���س ال��ت��اري��خ ع��ل��ى جملة
من الأح��داث والأو�ضاع الراهنة و�إمكانية الت�أثر به

م�ستقبال .وجنبا �إىل جنب املعلومات التاريخية التي
ي�ستعر�ضها ،ي�ؤيد الكاتب بحثه ب�إح�صاءات اقت�صادية
وتقارير تلفزيونية ير�صدها م��ن ب���ؤر التوتر .كما
ي��ق�ترح علينا م�����س��اج�لات فل�سفية ع��ل��ى ح��زم��ة من
امل�سائل نذكر منها� :أ�سلوب احلياة الأوروبية ،ت�شقق
ال��وع��ي الأوروب����ي ،امل��ج��ازر اجلماعية بو�صفها �أم��را
اع��ت��ي��ادي��ا ،امل��ث��ق��ف��ون يف خ��دم��ة ال��ع��ق��ل امل��ط��ل��ق ،حب
الب�شرية والق�سوة جتاه الفرد ،العالقة بني الإن�سان
وامل��وت والدولة� ،إمكانية اجلنون اجلماعي وغريها
من امل�سائل.
حتتل �أملانيا حم��ورا رئي�سيا يف الكتاب ومتثل ب�ؤرته
الأكرث �إحلاحا .ما الذي تريده هذه البالد؟ من ماذا
تخاف؟ ماذا �ستفعل وما الذي لن تفعله؟ �إن �أملانيا،
الدولة التي ت�سببت باحلربني العامليتني يف املا�ضي،
تقود اليوم قطار االقت�صاد الأوروب���ي ،وه��ي البالد
الأكرث قوة يف القارة� .إنها ت�ؤثر مبا�شرة يف القرارات
ال���ت���ي ت��ت��خ��ذه��ا ال��ه��ي��ئ��ات وامل����ؤ����س�������س���ات الأوروب����ي����ة،
ومتار�س �سيا�سات مالية يف االحت��اد وفقا مل�صاحلها
اخل��ا���ص��ة ،مم��ا يثري النقد واالح��ت��ج��اج��ات امل�ستمرة
���ض��ده��ا .ب��ي��د �أن����ه -وب��امل��ق��اب��ل -ف�����إنَّ �أمل��ان��ي��ا ال��ق��وي��ة
اقت�صاديا مهددة بوقف منتجاتها للبلدان الأوروبية
ب�سبب حم��دودي��ة ال��ق��درة ال�شرائية ل��دى اجل�يران.
مع ذلك ميح�ض الكاتب هذه الدولة من القوة ما ال
يعطيه لغريها من بلدان القارة ،ولي�س م�صادفة �أن
يقتب�س من ال�شاعر الأملاين ال�شهري هايرني�ش هاينه
عب عن القوة
(من �شعراء القرن التا�سع ع�شر) حني ّ
التي تختزنها بالده من �أجل بناء م�ستقبلها وحتدث

عن الرعد الأمل��اين امل�سموع -منذ ذلك الوقت -رغم
خفوت �صوته.
ال يكتفي الباحث بتعيني �أوروبا يف �إطارها التقليدي
املعتاد وال يح�صرها باالحتاد الأوروبي الذي يحلو له
�أن ي�سميه�« :شبه اجلزيرة الأوروبية» ،و�إمنا ي�شملها
بف�ضاء م��ا بعد االحت��اد ال�سوفيتي ،و�أي�ضا البلدان
التي ت�ؤثر على �أوروبا وتت�أثر بها ،فرناه يكر�س بع�ض
ف�صول كتابه لرو�سيا والقوقاز وتركيا.
وق��ب��ل اخل���ت���ام ..م���ن امل��ف��ي��د ال��ت��ذك�ير ب������أنَّ ال��ب��اح��ث
الأم��ري��ك��ي ج���ورج ف��ري��دم��ان ،ح�ين ُيعمل تفكريه يف
م�صري �أوروب��ا ويت�صدى لق�ضاياها� ،إمنا يفعل ذلك
ب�صفة القريب �إليها ال الغريب ال��ذي يف�صله عنها
ت��اري��خ وث��ق��اف��ة وحم��ي��ط .ن���راه يخ�ص�ص ف�صال من
كتابه لعائلته التي هجرت وطنها الهنغاري -قلب
ال���ق���ارة الأوروب����ي����ة -وان��ت��ق��ل��ت ل��ل��ع��ي�����ش يف ال���والي���ات
املتحدة؛ وذلك على وقع الأح��داث امل�أ�ساوية للحرب
العاملية الثانية ،مثبتا بذلك قوة العالقة بني التاريخ
واحلياة ال�شخ�صية.
و�أخ��ي�را� ..إنَّ ق���راءة كتاب الباحث الأم��ري��ك��ي ج��ورج
ف��ي�ردم����ان ال ت�����ص��ل��ح ل��ل��ن��اق��م�ين ع���ل���ى ال���ت���اري���خ �أو
املتطيين منه �أو مل��ن يعتربونه رف��ا يغطيه الغبار
ِّ
وتفوح منه رائحة العطن .فبف�ضل بحثه الر�صني،
م��ت��ع��دد امل�����ش��ارب وم��ت��ن��وع امل���ع���ارف ،وامل��م��ت��ع ق��ب��ل كل
�شيء ،يربهن لنا مرة �أخرى �أن التاريخ يتطور ب�شكل
حلزوين ،و�أن الإن�سان غري حم�صن البتة من تكرار
الأخطاء نف�سها ،و�أن اخلالفات والنزاعات املجمدة
وامل�ؤجلة ،مثل م�س�ألة �أوكرانيا احلديثة� ،أو تلك التي
ُبت يف �أمرها ب�شكل غري ع��ادل� ،إمن��ا جميعها تنتظر
�ساعة احلقيقة .كما �أن املوهبة التي يتوافر عليها
الكاتب يف ا���س��ت��دراج الأ���س��ب��اب وا�ستخال�ص النتائج
وجمعها يف �سل�سلة وا�ضحة املعامل ،متعاقبة تاريخيا
وجمدولة منطقيا ،كل ذلك يجعل من قراءة الكتاب
�أمرا �أخاذا ودربا ماهدا يقربنا من م�ستقبلنا.
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«ب�ؤر التوتر :الأزمة الظاهرة يف �أوروبا  ..جلورج فريدمان
فيكتوريا زاريتوف�سكايا *
ُم�ؤ ِّلف كتاب «ب�ؤرة التوتر :الأزمة الظاهرة يف �أوروبا» جورج فريدمان هو خبري �أمريكي يف ال�سيا�سة الدولية وعلم ال�سيا�سة؛ له �أعمال مرجعية يف ق�ضايا توازن القوى العاملية
وال�شراكة الدولية؛ ُم� ِّؤ�س�س مركز البحوث اجليو�سيا�سية بجامعة لويزيانا احلكومية الذي ُيع َنى بو�ضع التنب�ؤات الإ�سرتاتيجية ،كما �شغل يف املا�ضي من�صب رئي�س هيئة
«�سرتاتفور» للمعلومات والتحليل ..من م�ؤلفاته التي حقَّقت �شهرة وا�سعة و�أحرزت مبيعات قيا�سية يف الواليات املتحدة« :احلرب ال�سرية لأمريكا» (« ،)2004الأعوام املائة
القادمة :التنب�ؤ بالقرن الواحد والع�شرين» (« ،)2009الأعوام الع�شرة القادمة» ( .)2011ترجمت �أعماله �إىل �أكرث من  20لغة.
وال يحيد الكتاب الأخري للباحث الأمريكي -هنجاري الأ�صل -جورج فريدمان «ب�ؤر التوتر :الأزمة الظاهرة يف �أوروبا» عن الطابع الذي �سبغ �أعماله ال�سابقة؛ حيث التحليل
ومعاجلة الق�ضايا العاملية الراهنة يف ال�سيا�سة الدولية ب�أ�سلوب ممتع ،معتمدا الـ»فوتورولوجيا» (علم امل�ستقبليات) منهجا لبحثه .ومع �أنه يجعل من القارة الأوروبية مركزا
وهدفا لبحثه� ،إال �أنه ال يغفل املعطيات اجلغرافية واجليو�سيا�سية املتعلقة بالقارة العجوز؛ حيث حدودها مع �إفريقيا وال�شرق الأو�سط و�آ�سيا .و�إذا ما علمنا �أن �إجمايل الناجت
القومي لأوروبا يفوق الناجت القومي الإمريكي؛ ف�سندرك �أن �أي حرب �أو �أزمة حقيقية حتيق بها ،ف�إن �آثارها �ستعم العامل ب�أكمله.

يطرح الكاتب ثالثة �أ�سئلة جوهرية ويحاول الإجابة
عنها ،وه��ي �أ�سئلة تقع يف �صميم احل��ي��اة الأوروب��ي��ة
وتتعلق مب�س�ألة العي�ش ال�سلمي امل�شرتك فيها.
�س�ؤاله الأول يطرحه كما يلي :ملاذا �أ�صبحتْ �أوروبا،
و�أوروبا ال غريها ،هي املكان الذي وعت فيه الإن�سانية
ذات��ه��ا و�أدرك���ت طبيعة حت��والت��ه��ا ،وك��ي��ف متكنت من
فر�ض �سيطرتها ال�سيا�سية والع�سكرية واالقت�صادية
والثقافية على العامل؟ .ال�س�ؤال الثاين :ملاذا ،وبرغم
عظمة احل�ضارة الأوروب��ي��ة� ،إال �أنها عا�شت �أو�ضاعا
مزرية بني �أعوام ( 1945-1914بداية احلرب العاملية
الأوىل ون��ه��اي��ة احل����رب ال��ع��امل��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة) ا َّت�����س��م��تْ
بالق�سوة املاحقة وترتب عنها خ�سائر ب�شرية مروعة،
ما هي عيوب املجتمع الأوروبي التي ت�سببت بكل ذلك
ال��دم��ار؟ وال�س�ؤال الثالث :هل �ستمتد الفرتة التي
ب���د�أت م��ن ع��ام  1945لتكون م�ستقبال للقارة خاليا
م��ن احل�����روب ،ه��ل مت ط���رد احل����رب و�أ���ش��ب��اح��ه��ا من
القارة الأوروبية� ،إىل الأبد� ،أم �أنه وهم جميل تعي�شه
وا�سرتاحة م�ؤقتة؟
ين�أى امل�ؤلف عن فكرة �أن �أوروبا قد فرغت من ق�ضايا
ال�سالم واالزده����ار ووج���دت حلولها الناجعة ب�شكل
حا�سم ونهائي ،وذلك دون بقية الب�شر الذين مازالوا
عالقني ب�آفات التخلف ومازالت حياتهم تكتوي بنار
احل���روب وال��ت��وت��رات .و�إن �أردن���ا امل��ق��ارن��ة ب�ين ج��ورج
فريدمان يف كتابه هذا ،وبني �أ�صوات �أمريكية �أخرى
تنتمي �إىل الف�ضاء العلمي الرفيع ،جنده -على �سبيل
املثال -بعيدا كل البعد عن �آراء وا�ستنتاجات امل���ؤرخ
ال�����ش��ه�ير كري�ستوفر م.ك��ل�ارك ال���ذي �أط��ل��ق مقولة
�إنَّ االحت��اد الأوروب���ي هو �أه��م ما �أح��رزت��ه الب�شرية.
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بالعك�س منه ،ينحو فريدمان وجهة مغايرة ويتبنى
نظرة مت�شككة جتاه �أوروب��ا ،بل ومت�شائمة يف �أحيان
كثرية ،ويعترب �أن املداميك التي تبني ع�صر ال�سالم
واالزده��ار الأورب��ي قابلة للنقا�ش ومعر�ضة للجدل.
كما ي��رى �أن تاريخ اخل�لاف��ات وال��ن��زاع��ات الأوروب��ي��ة
مازال قائما وميكن اال�ستدالل �إليه بو�ضوح .زد على
ذلك �أن فريدمان ال يعب�أ بنظرة �أوروب��ا جتاه نف�سها
و�أنها �أر���ض لل�سالم الأب��دي ويقابلها بنظرة خا�صة
�أكرث واقعية .يقول عن ذلك�« :إن �أوروبا مكان عادي
على كوكبنا ،ن�شبت فيه حروب كثرية ،مل يكن �سببها
ع��دم امل��ق��درة ع��ل��ى ف��ه��م ال��ت��اري��خ وا���س��ت��ي��ع��اب درو���س��ه،
ول��ي�����س م��رده��ا ت���ردي �أخ�ل�اق ال��ب�����ش��ر ،ب��ل نتجت عن
ت�صادم امل�صالح بني بلدانها ،ت�صادم بلغ من احلدة
درجة جعلت من البع�ض يعتقدون �أن دخول احلرب
�أهون من جتنبها».
وم��ن جهة �أخ���رى ،ي��رى ف��ري��دم��ان �أنَّ �أ���س�����س البناء
اجليو�سيا�سي الأوروب����ي ظ��ل على ح��ال��ه منذ بداية
ال���ق���رن امل��ا���ض��ي؛ ف�����أوروب����ا ه���ي ن��ف�����س��ه��ا ت��ل��ك ال��ق��ارة
ال�صغرية امل��ت��ج��ز�أة �إىل ع��دة دول ق��وم��ي��ة ،وم��ازال��ت
بع�ض بلدانها حتمل �ضغينة تاريخية نحو جاراتها،
وم�����ا ال�����وئ�����ام ال����ظ����اه����ري �����س����وى ن�����وع م����ن جت��م��ي��د
اخل�صومات ال�سالفة وح�سب.
وه��ا ه��و ي��وم االم��ت��ح��ان ق��د ح��ان وق��ت��ه ،خا�صة فيما
يتعلق با�ستقرار القارة ،وامل�آل املنظور ال ي�شبه الآمال
املرجوة ب�أي حال.
ث��م��ة ق��ل��ق ُم��ت��ن��ا ٍم م��ن ال��ت��و���س��ع االق��ت�����ص��ادي الأمل���اين،
وهناك رو�سيا التي �أبانت عن نف�سها من جديد� .إن
�أوروب���ا ال��ي��وم متخمة بالتناق�ضات ،وه��ي تناق�ضات

كامنة يف �صلب الأن��ظ��م��ة ولي�ست ع��اب��رة ،ق��د ت���ؤدي
�إىل �أع��ط��ال حقيقية ورمب��ا �إىل ف�شل �صريح .يقول
فريدمان معلال ما �سبق�« :إن �أهم مع�ضالت �أوروبا
احل���دي���ث���ة ت��ت��ل��ب�����س روح ف���او����س���ت (ب���ط���ل م�����س��رح��ي��ة
الكاتب الأملاين الكبري يوهان جوته ،حيث باع نف�سه
لل�شيطان مقابل احل�صول على املعرفة) .تلك الروح
العا�شقة لل�سيطرة ع��ل��ى ك��ل ���ش��يء يف ال��ع��امل ،حتى
و�إن كان ثمنه النف�س الب�شرية ذاتها .واليوم حتول
ه���ذا ال��ع�����ش��ق وان��ف��ت��ح��ت �شهيته الم��ت�لاك ك��ل ���ش��يء،
باملجان� .إنهم ي��ري��دون ال�سالم ا ألب���دي والرفاهية،
ي��ري��دون احل��ف��اظ على �سيادتهم القومية ول��ك��ن ال
يحبون �أن ت�سري الدول الأخرى على خطاهم وت�أمن
م�صاحلها القومية مثلما يفعلون .يطلبون �شعبا
�أوروب���ي���ا م��وح��دا ولكنهم ال ي��ب��ن��ون مل�صري م�شرتك
حقيقي .ي�سعون �إىل االنت�صار ويتجنبون املخاطرة
ب�شيء .يريدون �أمنا �شامال ،ولكن ال يعملون بحق
من �أجله».
وق���ب���ل امل�����ض��ي يف ا���س��ت��ق��راء ك���ت���اب ف���ري���دم���ان ال���ذي
ب�ين �أي��دي��ن��ا ،وج��ب ال��ت���أك��ي��د �أن امل���ؤل��ف ،و�إىل جانب
�شكوكيته البينة ،فهو واقعي يف ا�ستنتاجاته ويعتمد
على جغرافية الدول الأوروبية ومواردها الطبيعية
وم�صاحلها ال��ق��وم��ي��ة ك��ق��اع��دة ب��ي��ان��ات ينطلق منها
ل�صوغ �آرائ��ه وتوليد فر�ضياته ،مبتعدا عن خرافات
الإع��ل�ام وع���ن م��ن��ازع��ه ال�شخ�صية ،ف�ضال ع��ن �أن��ه
ي�أخذ بفل�سفة وت��اري��خ وثقافة �أوروب���ا لتعزيز بحثه
وم����ده ب��ال��ع��روق احل��ي��ة وال�ل�ازم���ة ل��ت��م��ا���س��ك بنيته
الفكرية واملنهجية.
وفيما يتعلق بحالة ال�سلم واال���س��ت��ق��رار الأوروب����ي،

