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نحو اليمني املتطرف .الآن تتمتع اجلبهة بت�أييد  30باملائة
م��ن الأ� �ص��وات .وق��د حتقق لوبن امل�ف��اج��أة ال�ك�برى بفوزها
بالرئا�سة الفرن�سية يف العام املقبل .ومن برنامج اجلبهة
وق��ف الهجرة ،و�إب�ع��اد الأج��ان��ب عن فرن�سا ،وفر�ض القيم
وال �ع��ادات الوطنية الفرن�سية مقيا�ساً وح�ي��داً للمواطنة.
والهدف من كل ذلك هو الإ�سالم وامل�سلمون.
ثاني ًا � -أملانيا:
يف االن �ت �خ��اب��ات ال �ع��ام��ة الأخ �ي��رة ال �ت��ي َج� � � َرت ق �ب��ل ث�لاث
�سنوات ،ح�صلتْ حركة اليمني املتطرفة املعادية للأجانب
عامة وللم�سلمني خا�صة (�أ�-أف-دي) على �أقل من خم�سة
باملائة من الأ��ص��وات .وه��ي ن�سبة ال ت�سمح لها بالتمثل يف
البوندي�ستيفا (ال�ب�رمل ��ان) .ول�ك��ن عندما ج��رت انتخابات
ف��رع�ي��ة يف ث�ل�اث والي� ��ات ح���ص�ل��ت ه ��ذه احل ��رك ��ة «ال �ن��ازي��ة
اجلديدة» على ما يرتاوح بني  15و 24باملائة من الأ�صوات.
ثالث ًا -بولندا:
ك��ان يكفي لزعيمة احل��زب اليميني املت�شدد بيتا زيدلوك
�أنْ ت��رف��ع ��ش�ع��ار حملتها االن�ت�خ��اب�ي��ة« :ال للمهاجرين ،ال
للم�سلمني» حتى تفوز بالأكرثية املطلقة ..وتتوىل رئا�سة
احلكومة.
رابع ًا  -الدامنارك:
يف االنتخابات العامة التي جرت يف العام  ،2011مني حزب
ال�شعب ال��دامن��ارك��ي بهزمية منكرة؛ حيث مل يح�صل �إال
على  12باملائة فقط من الأ�صوات .ولكن يف االنتخابات التي
َج َرت يف العام َ 2014ح َ�صل احلزب على  21باملائة .وال�شعار
الذي يرفعه احلزب والذي �ضاعف من �شعبيته هو معاداة
امل�سلمني حتديداً ورمبا ح�صراً.
خام�س ًا  -بريطانيا:
ح�ت��ى يف ب��ري�ط��ان�ي��ا ال�ت��ي تعترب ت��اري�خ�ي�اً م��ن �أك�ث�ر ال ��دول
الأوروب �ي ��ة ان�ف�ت��اح�اً ع�ل��ى امل�ه��اج��ري��ن ،انقلبت احل ��ال ر�أ��س�اً
على عقب .يرتجم ذل��ك ت�صويت الأك�ثري��ة م��ن الناخبني
ال�بري�ط��ان�ي�ين ل���ص��ال��ح االن���س�ح��اب م��ن االحت ��اد الأوروب� ��ي،
لي�س ُكرهاً باالحتاد ،ولكن رغبة يف �إغالق باب الهجرة من
االحتاد �إىل بريطانيا.
وت �ت�راف� ��ق ه � ��ذه ال� �ن� �م ��اذج م ��ن امل� �ت� �غ�ي�رات يف امل �ج �ت �م �ع��ات
الأوروب �ي ��ة ،م��ع ت�صاعد عمليات االع �ت��داء على املهاجرين
عامة ،وعلى امل�سلمني خا�صة ،حتى �إ َّن احلكومة الربيطانية
ا�ضطرت لإعداد قانون جديد يُ�شدِّد العقوبات على مرتكبي
�أعمال الكراهية العن�صرية �أو الدينية .وتعزز من م�شاعر
ال�ك��راه�ي��ة ،الأع �م ��ال الإره��اب �ي��ة ال�ت��ي تعر�ضت ل�ه��ا فرن�سا
وبلجيكا و�أمل��ان�ي��ا م ��ؤخ��راً ،وال�ت��ي ارتكبها �إره��اب �ي��ون با�سم
الإ�سالم َّ
تبي �أنْ بع�ضهم من املهاجرين اجلدد� ،أو القدامى.
الأمر الذي ع َّزز من م�شاعر الربط بني الهجرة والإرهاب.
وم��ن هنا ،ترتفع ع�لام��ات اال�ستفهام الكبرية؛ منها :هل
ت ��ؤدي م�شاعر الكراهية �ضد الأج��ان��ب و�ضد امل�سلمني �إىل
�إع ��ادة �إن�ت��اج االن�ت�م��اءات القومية اليمينية املت�شددة التي
ه�ي�م�ن��ت ع�ل��ى �أوروب � ��ا ق�ب��ل احل ��رب ال�ع��امل�ي��ة ال�ث��ان�ي��ة؟ وه��ل

يتحول امل�سلمون يف �أوروبا �إىل �أقلية دينية م�ضطهدة على
غرار ما حدث للأقلية اليهودية؟ وهل ت�ؤدي هذه املتغريات
�إىل انفراط عقد االحتاد الأوروب��ي كاحتاد عابر للقوميات
والأديان؟ وفوق ذلك كله ،ال بد من الإ�شارة �إىل ات�ساع الهوة
بني جانبي الأطل�سي ،الواليات املتحدة ،واالحتاد الأوروبي
يف عهد الرئي�س ترامب.
ويف �ضوء ه��ذه املتاعب والأو� �ض��اع الداخلية ،ف ��إ َّن ال�س�ؤال
ال��ذي يفر�ض نف�سه ه��و :كيف �سيواجه االحت��اد الأوروب ��ي
ال�ت��وج�ه��ات الأم��ري�ك�ي��ة اجل��دي��دة للرئي�س ت��رام��ب؟ وكيف
��س�ي�ت�ع��ام��ل م ��ع ال �ت �ط �ل �ع��ات ال��رو� �س �ي��ة اجل ��دي ��دة ل�ل��رئ�ي����س
ب��وت�ين؟ ..لقد �أ ْو� َ��ض��ح الرئي�س ت��رام��ب �أن��ه ات�خ��ذ خيار ْين
�إ�سرتاتيجيني؛ الأول� :أن على �أوروبا �أن تتحمل م�س�ؤولية
الدفاع عن نف�سها .والثاين� :أن الواليات املتحدة راغبة يف
�إقامة عالقات ودية مع االحتاد الرو�سي.
يعني الأمر الأول �أن حلف �شمال الأطل�سي مل يعد �-أو لن
يبقى -يف �سلم �أولويات االهتمامات الأمريكية.
ويعني الأمر الثاين �أن «ال�صراع البارد» بني رو�سيا واالحتاد
الأوروب��ي� ،سواء كان �صراعاً حول م�صري دول البلطيق �أو
حتى بولندة ،خا�صة ال�صراع ح��ول �أوك��ران�ي��ا ،والتو�سع يف
�شبه جزيرة القرم ..والتمدد يف املياه الدافئة يف �شرق البحر
املتو�سط� .إ َّن ذل��ك كله مل يعد هو �أي�ضاً �-أو لن يبقى -يف
�سلم �أولويات الهموم الأمريكية ،كما كان الأمر يف ال�سابق.
وتن�ص امل��ادة اخلام�سة من اتفاقية حلف �شمال الأطل�سي
ُّ
على «�أ َّن �أي اعتداء على �أي دولة من دول احللف هو اعتداء
على دول احللف كلها» .ولكن العمل بهذه املادة يقت�ضي �أن
تتحمل كل الدول الأع�ضاء الأعباء ولي�س امل�س�ؤوليات فقط،
ب�صورة م�شرتكة .غري �أن الواقع هو �أن دول االحتاد تعتمد
من حيث الأعباء ،على الواليات املتحدة �أ�سا�ساً ويف الدرجة
الأوىل.
لذلك؛ ف��إ َّن ما قاله الرئي�س ترامب ب�ش�أن حلف الأطل�سي

مل يكن ج��دي��داً؛ فقد قاله من قبل -ول��و ب�صورة خمتلفة
�أو خمففة -الرئي�س �أوباما نف�سه ،وقالته وزيرة خارجيته
ال�سابقة هيالري كلنتون .ويف العام 2011م ،ردَّد املوقف ذاته
وزير الدفاع يف ذلك الوقت روب��رت جيت�س يف خطاب �ألقاه
يف بروك�سل مبقر احللف بالذات؛ حيث قال�« :إ َّن القيادات
ال�سيا�سية الأمريكية امل�ستقبلية التي مل تتك َّون من جتارب
احلرب الباردة -كما هو الأمر بالن�سبة �إيل -قد ال تعترب �أن
التوظيف الأمريكي يف احللف الأطل�سي ي�ستحق كل هذه
التكاليف».
لقد م َّر على هذا «الإنذار» �ست �سنوات ،كان خاللها الرئي�س
ترامب جمرد رجل �أعمال مهموم بتنظيم مهرجانات انتخاب
ملكات اجلمال يف العامل ،ويف بناء الفنادق والكازينوهات.
مما ُي ْعطِ ي َم ْوقف ترامب ال�صاعق من احللف مزيداً من
و َّ
ال�صدى الإيجابي يف الواليات املتحدة رد الفعل الأوروب��ي
على ما قامت به رو�سيا يف �أوكرانيا .فالدول الأوروبية مل
ترفع �إال بن�سبة �ضئيلة جداً موازنات الدفاع .ولكنها زادت
من حجم العقوبات املالية واالقت�صادية فقط.
ويف العام  ،1934ح� َّذر كاتب من�ساوي ُي� ْد َع��ى �ستيفان زويج
من خطر التمزق الأوروبي ،ودعا الحتاد يحجب اخلطر عن
القارة الأوروبية .ولكن دعوته ذهبت �أدراج الرياح .فهاجر
م َرى
مع زوجته �إىل الربازيل؛ حيث كان يُراقب عن بُعد َ ْ
احلرب تدمر القارة عن بكرة �أبيها .فحملته تلك امل�شاهدة
امل��روع��ة �إىل الإق ��دام على االن�ت�ح��ار ،ه��و وزوج �ت��ه يف العام
 .1942ولكن بعد مرور �ستة عقود على انتحاره ،بد�أت �أوروبا
اخلطوة الأوىل نحو االحت��اد من خ�لال توجيه ال�سيا�سات
املتعلقة باحلديد والفحم حتى و�صلت �إىل توحيد العملة..
غ�ير �أن االحت��اد ف�شل حتى الآن يف حتقيق ال�ه��دف الكبري
وه��و «املواطنة الأوروب �ي��ة» .وم��ا يجري يف ال��دول الثمانية
والع�شرين يومياً يعك�س نرج�سيات وطنية متمردة على
االحتاد.
ون �ظ��راً خل�ط��ورة ه��ذه ال�ت�ط��ورات ال�سلبية ،ت�غ��رق املكتبات
الأوروب �ي ��ة بالكتب وال��درا� �س��ات والأب �ح��اث ال�ت��ي حت��ذر من
ال�ع��ودة ل�ل��وراء م��رة ج��دي��دة .وذل��ك يف �ضوء �صعود اليمني
املتطرف يف العديد من الدول الأوروبية يف ال�شرق الأوروبي،
ويف الغرب على ح ٍّد �سواء ،ولي�س �آخرها كتاب جيلز مرييت
حول امل�ستقبل الأوروبي امل�ضطرب.
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«المنزلق :المستقبل المضطرب ألوروبا»..
لجيلز ميريت

ُم َّ
حمد السماك *
واجه املجموعة الأوروبية حتديات القرن الواحد والع�شرين ُمتمعة ،وبالتعاون مع الواليات املتحدة الأمريكية� ،إال �أنَّ هذا التعاون قد َي ْ�سقُط �أو يرتاجع
ُت ِ
يف عهد الرئي�س اجلديد دونالد ترامب ..ومع ذلك ،ف�إنَّ �أبرز هذه التحديات امل�شرتكة :االحتبا�س احلراري ،والإرهاب ،وعاملية الأ�سواق ،والهجرات اجلماعية،
وع�سكرة ال�سيا�سات ،والثورة الإلكرتونية ..و َيطْ َرح املُ�ؤلف -وهو رئي�س حترير �صحيفة اخت�صا�صية ت�صدر يف بروك�سل عا�صمة االحتاد الأوروبي -ال�س�ؤال الكبري:
كيف �سيتمكَّن االحتاد من مواجهة هذه التحديات؟ ويت�ألف االحتاد من  28دولة ،يبلغ جمموع �سكانها  550مليون ن�سمة� .أما حجم اقت�صادها ،فيبلغ  15تريليون
دوالر .غري �أنَّ دول االحتاد مل تنفق على الدفاع يف العام � 2015سوى  217مليار دوالر فقط .وباملقابل ،ف�إنَّ الواليات املتحدة -التي يبلغ عدد �سكانها  320مليون
�شخ�ص� -أنفقتْ على الدفاع يف العام ذاته  560مليار دوالر ..ومن هُ نا ،يطرح الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب �إ�شكاليات ُم�ستقبل العالقات الأمريكية-الأوروبية
ملواجهة هذه التحديات امل�شرتكة.

وفجا �أي�ضاً ،يف دعوته
لقد كان ترامب وا�ضحاً وجريئاً ،بل ًّ
االحت��اد الأوروب ��ي �إىل �أن يتحمل امل�س�ؤوليات مبا�شرة دون
االعتماد على «ت�ضحيات» الواليات املتحدة� ..أو على الأقل
�أن يدفع الأوروب�ي��ون للواليات املتحدة مقابل الت�ضحيات
التي تقدمها .وبالن�سبة له مل تعد الواليات املتحدة راغبة
وال ه��ي ق ��ادرة ع�ل��ى� -أن تتحمل امل��زي��د؛ فهي يف ت�ص ُّورهلطي
اجل��دي��د «مل ت�ع��د جمعية خ�ي�ري ��ة» ،ث��م �إ َّن �ه ��ا ت�سعى ِّ
�صفحة ال�صراع مع االحت��اد الرو�سي من خ�لال العالقات
ال�شخ�صية اجليدة بينه وبني الرئي�س الرو�سي فالدميري
بوتني.
لقد َع��مِ ��ل امل ��ؤ ِّل��ف على درا��س��ة وحتليل ال�ت�ح��والت القائمة
وامل�ستجدة يف العالقات الأوروبية-الأمريكية و�آثارها على
ق��وة االحت ��اد ومت��ا��س�ك��ه؛ وب��ال�ت��ايل ع�ل��ى ا��س�ت�م��راره؛ وذل��ك
يف ال��وق��ت ال ��ذي ُي ��واجِ ��ه ف�ي��ه االحت ��اد خ �ط � َر ال�ت�ف� ُّك��ك بعد
�شجع هذا االن�سحاب
االن�سحاب الربيطاين منه .وبعد �أنْ َّ
ق��وى �سيا�سية يف ال�ع��دي��د م��ن ال ��دول الأوروب �ي ��ة الأخ ��رى؛
مثل :هولندا ،وفرن�سا ،على االقتداء بالتجربة الربيطانية.
ويقول امل�ؤلف �إ َّنه ويف الوقت الذي ين�شغل االحتاد مبرحلة
م��ا بعد االن�سحاب ال�بري�ط��اين ،تنهمر ف��وق ر�أ��س��ه امل�شاكل
املرتتبة عن الهجرة اجلماعية وعن عدم التعايف من الأزمة
املالية التي ح ّلت به (وبالواليات املتحدة) ،مع تراجع حجم
ال�سوق االقت�صادي العاملي .بل ولعل يف مقدمة كل �شيء:
�صعود اليمني املتطرف حتى يف �أملانيا و�إيطاليا وبلجيكا.
ويذكر امل�ؤلف يف دفاعه عن االحت��اد ،ويف حماولة لت�سفيه
النظريات التي تتهم هذا االحتاد بانتهاك ال�سيادة الوطنية
ل�ل��دول الأع���ض��اء� ،أ َّن ع��د َد العاملني واملوظفني يف االحت��اد
الأوروب��ي يبلغ � 23ألف �شخ�ص فقط ،ويقول �إ َّن هذا الرقم
ه��و أ�ق ��ل م��ن ع��دد موظفي �أي وزارة يف �أي دول ��ة ع�ضو يف



االحتاد.
ويقول إ� َّن املرك َز يف بروك�سل ال ي َّتخذ قرارات ،ولكنه يُ�صدر
ت��و��ص�ي��ات ف�ق��ط ،و�إن ه��ذه ال�ت��و��ص�ي��ات تنقل �إىل حكومات
ال��دول الأع���ض��اء ،وه��ي التي حت��ول التو�صيات �إىل ق��رارات
وت�شريعات ،وم��ن ث��م �إىل �سيا�سات .وم��ن ه�ن��ا ،يت�ضح �أن��ه
لي�س �صحيحاً االعتقاد ب��أن االحت��اد هو ال��ذي يتوىل �إدارة
الدول الأع�ضاء ،بل ال�صحيح �أن هذه الدول هي التي تتوىل
�إدارة االحتاد ..و أ� َّن هذه العملية ،عملية �إدارة االحتاد ،تتم
من خالل اللجان التي تت�ألف من �أع�ضاء ت�سميهم الدول
الأع���ض��اء ذات �ه��ا ،وه ��ذه ال�ل�ج��ان ه��ي ال�ت��ي تتخذ ال �ق��رارات
املتعلقة ب�سيا�سة االحت��اد ،من ال��زراع��ة مث ً
ال ،حتى حماية
امل�ستهلك.
ويف َ�ض ْوء ذلك ،يلقي امل�ؤلف بالالئمة على احلكومات ،ولي�س
على االحت ��اد ،يف تعرث العمل امل�شرتك ملواجهة التحديات
ال �ك �ب�ي�رة .وي �ف � ِّن��د امل� ��ؤل ��ف الأ� �س �ب ��اب ال �ت��ي �أدت الن���س�ح��اب
بريطانيا من االحت��اد ،ويف مقدمتها الهجرة الكثيفة من
و�سط �أوروبا �إىل بريطانيا .ويبني بالأرقام �أن دول �شمايل
�أوروب � ��ا ،مب��ا فيها ب��ري�ط��ان�ي��ا ،تفتقر لليد ال�ع��ام�ل��ة ،و�أن�ه��ا
حتتاج �إىل مزيد منها يف العقود العديدة املقبلة .ويقول
�إنه على الرغم من �أن ال�سيا�سيني الأوروبيني -مبن فيهم
الربيطانيني -يعرفون هذه احلقيقة� ،إال �أنهم ال يجر�ؤون
على البوح بها بو�ضوح وعالنية �أمام ناخبيهم.
ويف حت�ل�ي�ل��ه ل�ع�م�ل�ي��ة ات �خ ��اذ ال� �ق ��رارات يف االحت� � ��اد ،يتهم
امل�ؤلف جمل�س االحت��اد بعدم ال�شفافية .ويقول �إ َّن املجل�س
هو امل�صدر الت�شريعي احلقيقي ،و�إن��ه يجتمع خلف �أب��واب
مغلقة ،و�إن الربملان الأوروبي ميار�س بع�ض ال�سلطة ،ولكن
مل ي�سبق �أن اتهم �أحدًا منهم بامل�س�ؤولية عن الف�شل .ثم �إ َّن
هناك موظفني مدنيني غري منتخبني ميار�سون �سلطات

وا�سعة ،وهو �أمر غري طبيعي .مع ذلك ،يعرتف ب�أ َّن االحتاد
ََ
نح حتى الآن يف جتنب م�ضاعفات هذه النواق�ص.
وب��امل�ق��ارن��ة م��ع ك � ٍّ�ل م��ن ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة وال���ص�ين ،يُعلن
امل�ؤلف الدكتور مرييت احلقيقة التالية ،وهي �أن االحتاد
تعرث حتى الآن؛ حيث ف�شل الآخ� ��ران يف حت��وي��ل التقنية
الإلكرتونية �إىل جناح جت��اري .ويخل�ص امل�ؤلف �إىل القول
ب��أ َّن��ه وبهذه العقلية ف ��إ َّن االحت��اد الأوروب ��ي لن يقوى على
مواجهة التحديات ،و�إ َّن املواجهة تتطلب �إعادة نظر �شاملة،
و�إىل جر�أة �أدبية و�سيا�سية يف مواجهة احلقائق ..و�إال..
وقد �أ�سفرتْ احلرب العاملية الأوىل عن تفكك �إمرباطوريتني
ك �ب�يرت�ين :الإم�ب�راط ��وري ��ة ال�ع�ث�م��ان�ي��ة ،والإم�ب�راط ��وري ��ة
النم�ساوية-الهنغارية .و�أدَّى هذا التفكك لقيام �سل�سلة من
ال ��دول اجل��دي��دة على ق��اع��دة الوطنية وال�ق��وم�ي��ة .وذهبت
امل�شاعر القومية �إىل ح� ِّد قيام حركات من ن��وع النازية يف
�أملانيا والفا�شية يف �إيطاليا ،والعن�صرية املنغلقة يف العديد
م��ن ال ��دول الأوروب �ي ��ة الأخ ��رى؛ مم��ا أ�دَّى لن�شوب احل��رب
العاملية الثانية .و�أ�سفرت تلك احل��رب عن �سقوط حركات
اليمني القومي املتطرف؛ مما فتح الباب تدريج ًّيا �أمام قيام
االحتاد الأوروبي .ذلك �أ َّن �أهم �صفة يتمتع بها االحتاد هي
�أنه عابر لي�س فقط للحدود ،بل عابر للقوميات.
اليوم ،ت�شهد �أوروب��ا حركة يف االجت��اه املعاك�س� .أي باجتاه
�إع ��ادة �إن�ت��اج الأح ��زاب القومية اليمينية املت�شددة ،و�إع ��ادة
االع�ت�ب��ار ل�ل���ش�ع��ارات ال�ن��ازي��ة وال�ف��ا��ش�ي��ة م��ن ج��دي��د ..وم��ن
الأمثلة على ذلك:
�أو ًال  -فرن�سا:
ك��ان��ت اجل�ب�ه��ة ال��وط�ن�ي��ة ال �ت��ي ت�تر�أ��س�ه��ا م��اري��ن ل��وب��ن قد
ح�صلت يف االنتخابات الأخرية على  17باملائة من الأ�صوات.
يومها اعترب ذلك م�ؤ�شراً خطرياً لطبيعة التحول الفرن�سي

