خواء الرأسمال َّية الديمقراط َّية

ُ
هل آن أوان السيطرة على عالم ما بعد الغرب؟!
تحقيق :وولفغانغ سرتيك Wolfgang Streeck

[[[

[*]

العاملي
االضطراب نظا َم الدولة
بعد أكرث من ُربع قرنٍ عىل انقضاء الحرب الباردة ،اجتاح
ُ
ّ
سواء داخل البلدان نفسها أم يف مقابل بعضها البعض .السبب الرئيس للفوىض املتنامية يعود
يف التقدُّ م الرسيع لـ «العوملة» االقتصادية الرأساملية األمر الذي فاق قدرة املجتمعات الوطنية
مؤس ٍ
حكم االقتصادي والسيايس .ومع انغراسها
سات ف ّعالة لل ُ
واملنظّامت الدولية عىل بناء ّ
يف األسواق وعدم حصول العكس ،أصبحت هذه املجتمعات محكوم ًةبـ«قوى السوق»
وليس بحكوماتها و ُمواطنيها .أ ّما األسواق والرشكات العاملية ،فهي محكومة بشكلٍ ضعيف
مبؤس ٍ
تنصب يف ما يُس ّمى «الحكم العاملي».
سات ارتجالية وغري حكومية عىل األغلب
ُّ
ّ
هذه القضية كانت مدار حوارات مع ّمقة شهدها املؤمتر الدويل الذي انعقد يف تايبه عاصمة
تايوان يف حزيران (يونيو) من العام املايض 2018م .والجدير بالذكر ان املؤمتر املشار إليه متحور
حول عنوان رئييس هو« :االنتقال من عامل عريب املحور اىل عامل ما بعد الغرب» ،وقد توىل الباحث
األملاين الربوفسور وولفغانغ سرتيك عرض وتحليل النتائج االجاملية لألبحاث واملداخالت.
املح ِّرر
تظه ُر املشاكل الجديدة يوماً بعد آخر عىل مستوى تقديم النزاعات السياسية عىل املصالح وال ِقيم

والهويات ،فضالً عن بروز التعقيدات واملعضالت التكنوقراطية يف السياسة الوطنية والدولية .وهذه
الفوىض املنهجية أ َّدت إىل انتشار الشعور بالحرية ،وقد يُخبّئ املستقبل للعامل الرأساميل حقب ًة من

تحل مكانها ُمنشآتٌ جديدة.
التقلُّب الحا ّد حيث تتفكّك املنشآت املسلَّم بها وال ُّ
*ـ باحث وأكادميي أملاين.
ـ نقالً عن مؤسسة ماكس بالنك لدراسة املجتمعات يف مدينة كولدنيا األملانية.
ـ ترجمة :هبة نارص.
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ُ
التدهور:
نموذج
ات ّخذت رأساملية ما بعد الحرب يف الدول الغربية الرئيسية هيئة الرأساملية الحكومية التي ُعرفت
أيضاً بـ«الرأساملية امل ُدارة حكومياً»[[[ .مل تعد الدولة املسؤولة عن تطبيق الرأساملية بعد الحرب
ليربالي ًة كتلك التي شهدتها الحقبات السابقة من تاريخ الرأساملية .انترصت هذه الرأساملية عىل
الفاش َّية يف الواليات املتحدة وبريطانيا ،ولكن ليس انطالقاً من كونها رأساملي ًة ليربالية بل ألنّها
ٍ
هدف اجتامعي شامل وهو
يل يف سبيل
متكّنت من تحريك القدرات اإلنتاجية لالقتصاد الرأسام ّ
االنتصار يف الحرب ،وذلك عرب قيام الدولة باإلرشاف عىل األنشطة االقتصادية والتخطيط لها
بشكلٍ كبري.
خالل العقود التالية التي شهدت تح ُّول الرأساملية إىل «اقتصا ٍد ُمختلط» يف الخمسينيات

يب بطرقٍ
والستينيات ،تَواصل التخطيط االقتصادي الذي طُ ِّبق عىل نطاقٍ واسعٍ يف االقتصاد الحر ّ

تجل الدرس الصعب خالل سنوات الحرب حينام أثبتت الرأساملية الليربالية غري
َّ
ُمع َّدلة .وقد

الصناعي  -أي
ج آخر يف املجتمع
املحكومة أنّها تُشك ُِّل كارث ًة اقتصادية وسياسية .ومع بروز منوذ ٍ
ّ
االشرتاكية التي ق ّدمت بديالً جذّاباً ظاهرياً عن الرأساملية -مل ّ
يشك أح ٌد يف رضورة سيطرة حكوم ٍة

قوية وناشطة عىل االقتصاد الرأساميل ليك متنعه من تدمري مجتمعه ونفسه يف النهاية.

نُظّمت الرأساملية امل ُدارة حكومياً يف «العامل الح ّر» عىل يد الواليات املتّحدة مع انبثاق
العاملي مع االشرتاكية،
«الصفقة الجديدة» خالل الثالثينيات .بقيادة أمريكا ،وانطالقاً من تنافسها
ّ
ٍ
«أمناط رأساملية»[[[ وطنية.
ُسمح بدخول

ضمن حدو ٍد مع ّينة ،ما دام ذلك يُساع ُد يف تثبيت الحكومات غري االشرتاكية املوالية ألمريكا

واملستع ّدة لدمج عنارص اليسار يف الوقائع االجتامعية الوطنية واملشاركة يف إدارة املنظومات

االقتصادية الوطنية الرأساملية الشبيهة بـ«الصفقة الجديدة».

[1]-Brown, Wendy, 2015: Undoing the Demos: Neoliberalism’s Stealth Revolution Cambridge, Mass.:
The MIT Press.
[2]-Hall, Peter A. and David Soskice, eds., 2001: Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations
of Comparative Advantage. Oxford: Oxford University Press.
-Streeck, Wolfgang, 2011: E Pluribus Unum? Varieties and Commonalities of Capitalism. In:
Granovetter, Mark and Richard Swedberg, eds., The Sociology of Economic Life. 3rd edition. Boulder,
Colorado: Westview, 419-455.
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كانت الرأساملية امل ُدارة حكومياً رأساملي ًة دميقراطية ،واختلفت عن سابقتها الليربالية وكذلك

عن الرأساملية الفاشية واالشرتاكية الستالينية .مع نهاية الحرب العاملية الثانية ،تب ّنت الدول

ٍ
انتخابات
الرأساملية تحت القيادة األمريكية منوذجاً ُمشرتكاً ومنط َّياً عن الدميقراطية ات ّسم بإجراء

أحزاب سياسية ذات قاعدة عريضة تتشك ُّل
ح ّرة ،واعتامد الحكومات عىل أغلبية نيابية ،ووجود
ٍ
من حزب اليسار الوسط وحزب اليمني الوسط ،وتوفُّر وسائل إعالمية ذات تع ُّددية عموماً ،وبروز

ٍ
ٍ
ُ
اتفاقيات جامعية ت ّم التفاوض عليها بحرية لتنظيم
حق اإلرضاب ،وعقد
نقابات تجارية قوية
متلك َّ
تقرتب األمور من البديل
إل حينام
األجور وظروف العمل ،ومامرسة قمع ُمعتدل فقط للمعارضة َّ
ُ

السوفيايت-االشرتايك الذي يُه ِّدد بالحلول مكان الرأساملية الدميقراطية امل ُدارة حكومياً[[[.

والواقع أن الدميقراطية النمطية ساهمت يف تصويب ناتج األسواق الح ّرة واالنتشار الح ّر لحقوق

مؤسساتياً لتكون مح ّركاً للتق ُّدم
ح ِّددت هذه الدميقراطية ّ
امللكية الرأساملية وذلك ضمن حدود .و ُ

الشعبي للرأساملية من خالل التدخُّل
واالقتصادي عرب املساومة االجتامعية ،وتعبئة الدعم
االجتامعي
ّ
ّ
عرب إعادة توزيع ناتج السوق مع اإلبقاء عىل أُسس االقتصاد السيايس الرأساميل الذي يشمل امللكية
الخاصة واألسواق الحرة واملنظَّمة .وقد تجلّت املساواة الدميقراطية املتحقّقة عرب إعادة التوزيع يف

الرواتب وحصص األجور التي تزايدت بشكلٍ بطيء ولكن ُمطّرد ،والتوظيف الثابت واملضمون  -بل

كحق اجتامعي وسيايس -والتأمني االجتامعي الشامل الذي يتكيّف عىل الدوام
االعرتاف بالتوظيف ٍّ

مع الحاجات االجتامعية الناشئة حديثاً ،واإلمكانيات االقتصادية املتنامية التي تُفيض إىل «نزع الطابع
مم
السلعي» عن الحياة االجتامعيةّ ،
كل ذلك مع إزالة أسوأ أشكال الظلم االجتامعي واالقتصادي ّ
بش بـ«عرص تراكم» ال َّدخل املادي والرثوة ومعايري العيش وفُرص الحياة.
ّ
تجدر اإلشارة إىل أن املفاوضة الجامعية[[[ ،وانتشار الرعاية االجتامعية ،وإعادة توزيع ال َّدخل من

األعىل إىل األسفل ،تناسبت مع سياسة اقتصاد كينزي[[[املبنيّة عىل دميقراطية املساواة يف سبيل تحويل
يل إىل آل ٍة لصناعة الرثوة الجامعية عرب استغالل نزعة محدودي ال َّدخل لالستهالك
االقتصاد الرأسام ّ

كمح ّر ٍك للنم ّو االقتصادي ،وذلك من أجل خدمة األهداف الدميقراطية من قبيل التوظيف التام.

[1]-Streeck, Wolfgang, 2016: How Will Capitalism End? Essays on a Failing System. London and
Brooklyn: Verso Books, Introduction.
[[[ -املفاوضة الجامعية هي عملية تفاوض بني أرباب العمل ومجموعة من املوظفني تهدف إىل التوصل إىل اتفاقات لتنظيم ظروف
العمل.
[[[ -االقتصاد الكينزي :مجموع ٌة من النظريات االقتصادية املنسوبة إىل عامل االقتصاد الربيطاين .John Maynard Keynes
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لقد تفكّكت هذه الرتكيبة املؤلّفة من الرأساملية امل ُدارة حكومياً ،ودميقراطية إعادة التوزيع،

والنم ّو الكينزي يف السبعينيات ،مع انطالقة ثورة الليربالية الجديدة .كان أحد أبعاد هذا التفكُّك

وقو ُع تغيريٍ تدريجي -ولك ّنه كاد يكو ُن تح ُّولياً -عىل مستوى العالقة بني الرأساملية والوطن/الدولة
جاء كجز ٍء من عملي ٍة علامنية متثّلت بـ التدويل االقتصادي والسيايس واالجتامعي ،أي «العوملة».
باختصار ،كانت األسواق يف السابق مغروس ًة يف الدول ولك ّن الدول أضحت اآلن مغروس ًة يف

مم تسبّب يف النهاية بتحرير املنظومات االقتصادية السياسية املحليّة ،وعملية صناعة
األسواق ّ
السياسية الوطنية ،وإن كان بوتري ٍة ُمختلفة وأشكا ٍل ُمتباينة حول العامل.
مع تحكُّم الرأساملية بالدول بدالً من تحكُّم الدول بالرأساملية ،أصبح «التنافس» واقعاً يف الحياة

مؤسساتياً
االقتصادية واالجتامعية ،وهدفاً وطنياً ينبغي تحقُّقه عرب «اإلصالح»
السيايس ،ومعيارا ً ّ
ّ

لـ»إعادة الهيكلة» من دون هوادة .استلزم هذا يف الجوهر فصل الوطن/الدولة الدميقراطية عن

االقتصاد الرأساميل الجديد املتح ِّرر املحكوم بالسوق تزامناً مع االنتقال من منوذج النم ّو الكينزي
إىل الهاييك[[[ .طرح النموذج الهاييك رضورة ازدهار الرأساملية عرب إعادة التوزيع ،ولكن ليس

من األعىل إىل األسفل بل العكس وذلك بهدف تعزيز دوافع العمل عند النقطة األدىن ،ودوافع
االستثامر عند النقطة األعىل من قامئة توزيع ال َّدخل[[[.

ُّ
ُّ
التحول من الديمقراطية الوطني�ة إىل التحكم العاليم:
من أين أتت «العوملة»؟ ال يوجد إجام ٌع حول اإلجابة وال يسع املجال هنا للنقاش ،ولك ّنني

أقرتح أنّها كانت وسيلة إلخراج رأس املال من األنظمة االجتامعية الدميقراطية الوطنية خالل
ُ
مرحلة ما بعد الحرب ،مع وضع فائدة كبرية عىل رأس املال لدى استخدام تكنولوجيات جديدة يف

مجال النقل واملعلومات .بشكلٍ عام ،يُع ُّد غز ُو األرايض البِكر مبعناه األعم أمرا ً أساسياً يف عملية
التكديس الرأساميل (.[[[)Landnahme

من األهمية مبكان القول أ ّن العوملة مل تكن لتتق ّدم من دون تواطؤ الدول والبلدان التي نُزعت
[[[ -االقتصاد الهاييك :مجموع ُة من النظريات االقتصادية املنسوبة إىل الفيلسوف وعامل االقتصاد األملاين
Friedrich August von Hayek.
[2]- Streeck, Wolfgang, 2017: Buying Time: The Delayed Crisis of Democratic Capitalism. Second
Edition, With a New Preface. London and New York: Verso Books.
[[[ُ -مصطلح يعني «انتزاع األرايض» .جرى االستخدام املجازي للمفهوم من ِقبل .Rosa Luxemburg، 2013
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ُسلطتها عىل يد العوملة نفسها ،والتي سمحت بتج ُّردها من القوة التي مل يعد مبقدورها مامرستها

أسباب ع ّدة لهذا األمر ،مرورا ً مبنافع التجارة الح ّرة
بشكلٍ مسؤول وباالستجابة للظروف .وقد برزت
ٌ
للمستهلكني ،إىل منافع منظومات اإلنتاج الدولية للرشكات املتوخّية للربح .كان باإلمكان أيضاً
االستناد إىل «العوملة» لتربير التخفيضات يف مجال اإلنفاق االجتامعي أو األمن الوظيفي وحقوق
العمل والنقابات التجارية واملواطنني
العمل عموماً ،وذلك بهدف إعادة االنضباط يف صفوف
ّ
ّ
االجتامعي.
الذين «فسدوا» بعد فرت ٍة طويلة من النم ّو الثابت والتق ُّدم
ّ
ومن املجدي اإلشارة هنا إىل أن األحزاب والحكومات االجتامعية  -الدميقراطية عمدت إىل

تجنيد الضغوط التنافسية يف األسواق العاملية من أجل استعادة القدرة عىل التحكُّم بالشعوب عىل
ٍ
غايات ُمتباينة
حساب قيام حكوم ٍة شعبية .أما الدول والتحالفات السياسية املختلفة فقد امتلكت

لالعتامد عىل «العوملة» كأدا ٍة سياسية ،وتفاوتت هذه الغايات بني االسرتاتيجيات االجتامعية -

التخصص الوطني يف األسواق العاملية إىل التدمري الليربايل الجديد
الدميقراطية الرامية إىل بناء
ُّ

يل» .وترب ُز الواليات املتّحدة كمثا ٍل خاص
يل يف مسار
ُّ
«التوسع املا ّ
للتوظيف الصناعي املح ّ
لدول ٍة تسلُّطية تنظ ُر إىل «العوملة» كوسيل ٍة ِ
يل وبُنيتها الرشكاتية إىل سائر العامل،
لتوسعة نظامها املح ّ

ون ْزع السيادة الوطنية يف جميع الدول واإلبقاء عىل هيمنة دول ٍة واحدة[[[.

يف الواقع ،قد يكون من األنسب التح ُّدث عن عود ٍة إىل ما كان يُس ّمى بـ«الالسلطة الرأساملية»

حكامً لألسواق والرتاتبيات الرشكاتية التي مل
والتي مل تكن ُ
«السلطة» باملعنى الحقيقي للكلمة بل ُ
ٍ
كنمط حر من تنظيم اإلنتاج الذي ال
السيايسُ .يك ُن تعريف الحكم بشكلٍ عام
ت ُع َّدل عرب التدخُّل
ّ
يخضع للمساءلة الدميقراطية ويفتخ ُر بذلك.

لقد تفاوضت الدول والرشكات واملنظّامت العاملية وجميع أنواع ممثّيل «املجتمع املدين»
ٍ
جهات ُمح ّددة أو من ِقبل أنفسهم -حول موضوع الحكم .هذا الحكم يتح ّي ُز
 -املع ّينني من قبل

ٍ
وسائل
َ
طرف واحد
ملصلحة الذين يُط ّبقون حقوق امللكية الخاصة ويستطيعون أن ينزعوا من
ترفض اإلذعان ملتطلّباتهم .يف ظلّه ،ال
اإلنتاج الخاضعة لسيطرتهم من الواليات واملناطق التي
ُ

الخاصة لرأس املال ،وإن ُوجدت فإنّها تكو ُن ضعيفةً.
توجد قو ٌة شعبية تستطي ُع موازنة القوة
ّ

العاملي -بأنّه تفويض
وصف الحكم  -وعىل وجه الخصوص الحكم
من الناحية الفكرية ،يُ َ
ّ
[1]- Anderson, Perry, 2013: Imperium. New Left Review. No. 83, September/October 2013, 5-111.
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بـ«حل املشكالت» واستثناء األشخاص الذين يُعتربون ُعرض ًة للغوغائية الشعبية عن
ّ
«الخرباء»
بغض
عملية ات ّخاذ القرار ألنّهم ال يستطيعون فهم القضايا املعقَّدة التي تنشأُ يف االقتصاد العامليِّ .
عم يستطي ُع الحكم تحقيقه ،إال أنّه يعج ُز عن تنفيذ وظيفتني أ ّدتهام الرأساملية الدميقراطية
النظر ّ

عموماً :تصحيح نتائج السوق يف ات ّجاه املساواة ،وكبح النزعات الداخلية لالقتصاد الرأساميل نحو
التسليع غري املحدود للعمل واألرض واملال ،وذلك عرب التنظيم الف ّعال.

ظل الحكم العاملي ،تعني الرأساملية غري املحكومة ُمطلقاً أو املحكومة بشكلٍ قارص
يف ّ
أمرين :الرأساملية املح َّررة من التحكُّم الدميقراطي ،والرأساملية املفت ِقدة لالستقرار السيايس.

وأقل استقرارا ً وعدالً ،وأكرث ات ّجاهاً نحو
وكنتيج ٍة للثورة الليربالية الجديدة ،هي اليوم أكرث رأسامليةًّ ،

نظام اجتامعي ُمعتمد.
األزمات ،ومدفوع ًة أكرث بالسوق ،وأقل قدر ًة عىل الحفاظ عىل ٍ

فبعدما استخلصت الرأساملية املتط ِّورة نفسها من الساحة بعد الحرب ،انخفضت ُمع ّدالت
النم ّو ،وتنامى انعدا ُم املساواة ،وتزايد ال َّدين العام والخاص بنسب ٍة فاقت بشكلٍ كبري النم ّو
االقتصادي .وتزامناً مع النم ّو املنخفض ،ارتفعت مع ّدالت الربح ،وهبطت أسهم العمل ،ووصل
ٍ
مستويات غري معهودة منذ القرن التاسع عرش .وقد ترافقت الرأساملية املنزوعة
انعدام املساواة إىل

من الطابع االجتامعي واملتّجهة نحو منوذج النم ّو الهاييك مع إعادة تشكيلٍ عميق للمجتمع
الرأساميل يخض ُع لحكم األقلية[[[.

حري القول أن الرأساملية بعد الحكومة ،كام الرأساملية الليربالية قبل الحكومة ،هي رأساملي ٌة
ٌّ

ول زمن ثقة الحكومات الوطنية بسيطرتها عىل االقتصاد الرأساميل ،تلك الثقة التي
متأزِّمة .لقد ّ

كانت تدفعها إىل إصدار الوعود لناخبيها بحصول من ٍّو ُمستقر من دون التع ُّرض للصعود والهبوط
الدوري ،والخل ّو من األوهام االقتصادية واألزمات املالية والتغيري ال ُبنيوي غري املحكوم.

يل عاملاً من الحرية ،للجميع أساساً ،وخصوصاً لغري
ت ُشك ُِّل الرأساملية يف ّ
ظل الحكم الدو ّ
[1]-Tomaskovic-Devey, Donald and Ken-Hou Lin, 2011: Income Dynamics, Economic Rents and the
Financialization of the US Economy. American Sociological Review. Vol. 76, No. 4, 538- 559.
-Alvaredo, Facundo, Anthony B. Atkinson, Thomas Piketty and Emmanuel Saez, 2013: The Top 1 Percent
in International and Historical Perspective. Journal of Economic Perspectives. Vol. 27, No. 3, 3- 20.
-Piketty, Thomas, 2014: Capital in the Twenty-First Century. Cambridge, Mass.: Harvard University
Press.
-Harrington, Brooke, 2016: Capital without Borders: Wealth Managers and the One Percent. Cambridge,
MA: Harvard University Press.
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القادرين عىل نقل حريتهم إىل اآلخرين ،واملحصورين يف نقطة االستقبال داخل منظومة إدارة

الحرية اآلخذة بالتط ّور عىل أيدي الرشكات الكبرية والعائالت الحاكمة .من دون الحكومة ،تعني
يتجل األمر يف
ّ
الحرية أمورا ً ُمتباينة بالنسبة إىل الطبقات االجتامعية واملناطق والدول املختلفة.

تنام لوظائف غري ثابتة ،ويف نتائج
انهيار األهرام املتضخِّمة من ال َّدين ،وطرح أسواق العمل بشكلٍ ُم ٍ
اختبارات السياسة املالية التي ت ُجريها املصارف املركزية «املستقلّة» التي ال تخض ُع للمساءلة

يتجل أيضاً يف إعادة تصدير العنف عىل هيئة اإلرهاب من الدول الطَ َرفية التي د ّمرتها
ّ
الشعبية.
ِ
املسيطرة عىل املنظومة الرأساملية العاملية ،تلك
األزمات والتدخُّالت العسكرية من ِقبل القوى

الخاصة بها عىل الدول الطَ َرفية عرب «الحكم العاملي».
القوى التي تسعى إلمالء رشوط «العوملة»
ّ

الثورات الشعبي�ة:
تس ّببت العوملة بوقوع اخرتاقٍ عميقٍ للمجتمعات املؤلَّفة وطنياً من ِقبل األسواق والرشكات

العاملية .وقد متثّل إجامع اليمني واليسار الوسط خالل العقدين أو العقود الثالثة املاضية  -أي
عرص الثورة الليربالية الجديدة -يف رضورة انفتاح املنظومات االقتصادية السياسية الوطنية عىل
العامل واندماجها يف األسواق العاملية للرأساملية الحديثة ليك ال تتقهقر بشكلٍ يائس يف املنافسة

العاملية .تطلَّب األمر إزالة الضوابط التنظيمية للحامية االجتامعية ،أو إعادة صياغة هذه الضوابط
بهدف زيادة «التنافس» الخارجي والداخيل بني املجتمعات االقتصادية الوطنية.

من خالل هذه العملية ،تنامى عدد «الخارسين» يف امليدان االقتصادي والثقايف بشكلٍ بطيء
ولكن ُمتواصل حتّى بلغ الحد الذي تح ّول فيه إحباطهم إىل قو ٍة سياسية .حلّت تلك اللحظة يف

ٍ
آنٍ
واحد تقريباً عىل طول املجتمعات الرأساملية املتط ِّورة حينام أصبح معروفاً يف النهاية أ ّن

التعايف الرسيع املوعود من األزمة العاملية للعام  2008كان مج ّرد وهم .واتّضح أيضاً أ ّن النم ّو
ُ
يفوق ما
بعد «الكساد الكبري» -إىل الح ّد الذي ظهر للعيان -كان ُموزّعاً بشكلٍ غري عادل عىل نح ٍو
ٍ
واحد باملئة فقط قد سيطرت عليه بشكلٍ تام يف بعض الدول .إحدى النتائج برزت
سبق ،وأ ّن نسبة

يل -للدعم.
يف خسارة األحزاب السياسية  -اليمني الوسط واليسار الوسط التي مثَّلت اإلجامع الدو ِّ

لطاملا انخفضت املشاركة االنتخابية يف عامل «منظّمة التعاون االقتصادي والتنمية» (،[[[)OECD
[1]- Schäfer, Armin and Wolfgang Streeck, 2013: Introduction. In: Schäfer, Armin and Wolfgang
Streeck, eds., Politics in the Age of Austerity. Cambridge: Polity Press.
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أحزاب أو تح ُّركات جديدة مل
ولك ّنها ارتفعت اآلن يف عد ٍد كبريٍ من الدول مع تح ُّول الناخبني نحو
ٍ

تعد وسطية وأصبحت أكرث تط ُّرفاً وانتام ًء مبجملها إىل اليمني ،والتي أطلق عليها ُمنافسوها صفة

«الشعبوية».

يل يف التعبري عن الحركة الصاعدة املضا ّدة
لقد عجز حزب اليسار الوسط ذو التو ُّ
جه الدو ّ
العاملي أو
للموجة الجديدة من التق ُّدم الرأساميل تجاه «مجتمع املعرفة» و«ما بعد الصناعة»
ّ
«االقتصاد ِ
الخدمايت» ،وما تبقّى للخارسين كان اللجوء إىل القومية وأحياناً العداء للمهاجرين.
أي دولة  -رمبا باستثناء
ومل ت ُحقِّق «النزعة الشعبية» ،سواء كانت ميينية أم يسارية ،أغلبي ًة حاكمة يف ّ

مم
إيطاليا والواليات املتّحدة -ولك ّنها أصبحت اآلن قويّ ًة يف ِّ
يب ّ
كل مكانٍ تقريباً من العامل الغر ّ
يجعل تشكيل الحكومات أمرا ً ُمعقَّدا ً ،إن مل يكن ُمستحيالً ،بالنسبة إىل األحزاب الدميقراطية
ُ
املنتمية إىل اليمني الوسط أو اليسار الوسط[[[.

حتّى يف األماكن التي ال يكو ُن فيها األمر كذلك ،تج ُد الحكومات نفسها مضط ّرة لالستجابة
بطريق ٍة ما إىل مطالب املعارضة الجديدة وعنارصها .يأيت عىل رأس هذه املطالب وضْ ع القيود

االقتصادي للسكّان املحل ّيني
عىل التجارة الح ّرة ،والسيطرة عىل الهجرة من أجل حامية الوضع
ّ
من التدهور بشكلٍ أكرب وبهدف حفظ حياتهم االجتامعية من التفكُّك املتواصل .ومن بني

االنشقاقات السياسية واالجتامعية الجديدة التي تُع ّبئ سياسة الدميقراطية الرأساملية يربز انقسا ٌم
متنام بني املدن الكبرية «ذات الطابع الدويل» أغلب األحيان من ناحية ،وبني الريف املحيط بها
ٍ
من ناحي ٍة أخرى.
تجدر اإلشارة هنا إىل أن االنقسام ال يتعلّق فقط بال َّدخل ،رغم أ ّن املدن قد انبثقت كأقطاب من ّو
جديدة يف مجتمع ما بعد الصناعة ،ولك ّنه يتعلّق أيضاً بالقيم االجتامعية وأساليب الحياة الثقافية،كام
يب ،بينام
ين عىل االنفصال عن االتّحاد األورو ّ
يتّ ُ
ضح عىل وجه الخصوص يف التصويت الربيطا ّ

ينطبق هذا األمر عىل أملانيا أيضاً التي عُدَّ ت لحدّ اآلن ً
مثاال لالستقرار السيايس .أ ّما إيطاليا ،فهي ُمنقسم ًة اآلن سياسياً بني «نزع ٍة
[[[-
ُ
شعبية» يسارية وميينية مع نتائج غري مؤكَّدة .كُسح حزبا الوسط  -االشرتاكيون واملحافظون -يف العام  2017يف فرنسا عىل يد نوعٍ جدي ٍد
من «النزعة الشعبية الوسطية» أو البونابارتية .كذلك مل يتمكّن الجمهوريون أو الدميقراطيون من السيطرة عىل زمام الحكم يف الواليات
املتّحدة سوا ًء معاً أم عرب الفوز بأغلبي ٍة حاسمة حاكمة .انتُخب ترامب كنتيج ٍة لثور ٍة ضمن الحزب الجمهوري ،كام حصل مع ساندرز
يحمل النزعة
ُ
كحزب
يف الحزب الدميقراطي .أ ّما يف النمسا ،فقد متكّن املحافظون من السيطرة عىل الحكومة فقط عرب إظهار أنفسهم
ٍ
يت ،ومن خالل دعوة أنصار النزعة الشعبية من حزب اليمني لالنضامم إليهم يف
ف
رص ُ
كثوري بونابار ّ
ٍ
الشعبية يف قلب اهتاماته ،وبقيادة فر ٍد يت ّ
ٍ
أقل من خمسة
وطني .أ ّما يف هولندا ،فنال حزب الدميقراطيني االشرتاكيني  Partij von de Abeidالذي كان ذا أهمي ٍة يوماً ماّ ،
تحالف
ّ
باملئة من األصوات.
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وتقبل املنافسة العاملية والهجرة ،إال أ ّن
ُ
الحياة يف املدن العاملية «ذات طابع دويل» و«ليربالية»
الناس يف املناطق الداخلية  -وبعضهم اضط ّروا لالنتقال من املدن لعدم قدرتهم عىل تح ُّمل نفقات

رب أ ّن وظيفتها هي حامية ُمواطنيها من املنافسة
العيش هناك -مييلون للشعور بأ ّن دولتهم التي ال تعت ُ
األجنبية قد هجرتهم وتخلّت عنهم.

َ
أطراف الرأساملية وليس فقط مراكز الرأساملية نفسها.
متت ُّد أزمة منظومة الدولة الحديثة لتشمل

االقتصادي
فدول بريكس الرئيسية ( - )BRICSالتي ُمدحت ذات يوم كمناطق رئيسية تحتض ُن النم ّو
ّ
املستقبيل -تتجه اآلن نحو الفساد والركود (الربازيل ،روسيا ،وجنوب أفريقيا) ،بينام يتنامى عدد

«الدول الفاشلة» مرورا ً من أفريقيا الغربية ،وصوالً إىل جنوب رشق آسيا .حيثام اختفت اآلمال

الناس أوطانهم
بوقوع «تق ُّدم» سلمي نحو مستويات ازدهار أمريكا الشاملية وأوروبا الغربية ،ترك
ُ

يل املتط ِّور عرب الهجرة إىل هناك.
ساعني لاللتحاق بالعامل الرأسام ّ

يف الوقت نفسه ،يؤ ّدي التفكُّك املتصاعد للنظام االجتامعي والسيايس يف املجتمعات
الطَ َرفية -الذي يأيت غالباً كنتيجة املغامرات العسكرية الغربية نياب ًة عن النخب الوطنية املتكاتِفة-

إىل نشوء تح ُّر ٍ
ينقل بعض هؤالء األفراد إحباطهم
كات ألفية ُمنظَّمة حول الفكر الديني املتط ِّرفُ .
ٍ
أمناط إرهابية من الحرب عىل
يل حيث ينخرطون يف
من الدول الطَ َرفية إىل مراكز العامل الرأسام ّ

مستوى الثقافة والطبقية االجتامعية ،ويُج ِّندون املهاجرين من الجيل الثاين أو الثالث يف مناطقهم.
وتتمث ُّل النتائج يف وقوع املزيد من التدخُّالت العسكرية يف الدول الطَ َرفية ،وبروز الضغوط يف

يشمل وضع قيو ٍد أش ّد عىل الهجرة.
ُ
القومي» املع َّزز الذي
ُمجتمعات الرأساملية إلحالل «األمن
ّ

الفوىض الدولية:
عىل املستوى العاملي ،قد يؤ ّدي انحدار الواليات املتّحدة إىل أن تبقى الرأساملية العاملية
من دون دولة حاملة و ُم ِ
سيطرة ،وهو ما احتاجته الرأساملية عىل مدى التاريخ من أجل تق ُّدمها.

ٍ
اضطرابات
لقد خرست أمريكا حروبها يف الفرتة األخرية من فييتنام إىل أفغانستان ،تزامناً مع وقوع

يل .ولقد ساهم الفشل
سياسية واقتصادية محلية ناجمة عن تخفيض التصنيع
ُّ
والتوسع املا ّ
يل االقتصادي واالجتامعي يف انتخاب دونالد ترامب رئيساً للبالد مع
العسكري واالنحالل املح ّ
وعوده بإحالل سياسة الحامية االقتصادية وسياسة االنعزال .ومعلوم أن سياسة االنعزال كانت قامئ ًة

ربية إىل ليبيا وسوريا ،ونأيه عن النزاع الدائر بني
حتّى يف عهد أوباما مع قراره بعدم إرسال الق ّوات ال ّ
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اللمبايل من العراق ،وإعالن انسحابه من أفغانستان.
إرسائيل والفلسطينيني ،وانسحابه َّ
عاملي ثابت ،وعىل وجه
بنظام
والحال هذه ،يتحتّ ُم عىل الدول الحاملة للرأساملية تزوي َدها
ٍ
ٍ

الخصوص إمدادها باألموال املعتمدة وإحالل السالم عند أطرافها .كذلك ،ينبغي إبقاء األنظمة
الزبونة يف موقعها الحاكم من أجل تأمني مخزونٍ ُمعتمد من املواد األولية الزهيدة ونفو ٍذ مضمون

يف األسواق الجديدة .لقد سيطرت الواليات املتّحدة يف العام  1945عىل دور الرأساملية املتسلّطة
دولياً ،وهو مقا ٌم كانت قد حازت عليه جينوفا وهولندا وبريطانيا عىل التوايل .حصل ذلك بعد وقوع

نزا ٍع ُمد ِّمر يف الثالثينيات حول كيفية تنظيم االقتصاد الدويل بني الدميقراطتني اإلنكليزية واألمريكية
من جهة ،والقوى األمربيالية الجديدة املتمثِّلة بأملانيا النازية واليابان من جه ٍة أخرى ،وقد تس ّبب
هذا األمر بأسوأ كارثة يف تاريخ البرشية.

ما يبدو اآلن هو وجو ُد فرا ٍغ ُمتصاعد يف السلطة عىل ُمستوى منظومة الدولة العاملية ،ما قد

بحصتها يف الحكم .فبام أ ّن الرأساملية الصينية املست ِندة إىل
يُساه ُم يف دفع الصني إىل املطالبة
ّ
تحتاج إىل تأمني أطرافها كام غريها من مراكز
الدولة املتسلِّطة تشه ُد منوا ً يف الحجم والق ّوة ،فإنّها
ُ

يستحيل أن يتحقّق من دون انتزاع األرايض سياسياً،
ُ
الرأساملية السابقة .والواقع أن النم ّو الرأساميل
مدعوم ُسلطوياً .هذا األمر تس ّبب يف
يرتافق عاد ًة مع توفري ُعمل ٍة دولية ثابتة ونظام اقرتاض
وهذا
ٍ
ُ

ٍ
نزاعات دولية حتّى مع وجود قو ٍة رأساملية ُمهيمنة واحدة .والظاهر اآلن أ ّن الدولة
السابق بوقوع

ٍ
خاصة بها تجم ُع بني املركز الرأساميل ودول طَ َرفية ،وهذا
عالقات
الصينية ُمص ِّممة عىل إقامة
ّ
ِ
املسيطرة اآلفلة :الواليات املتّحدة( .هناك أيضاً
يتعارض حتامً مع املصالح الراسخة للدولة
سوف
ُ
ُ
الخوف من أن ت ُصبح دول ًة طَ َرفية تتناز ُع
احتامل أن ت ُصبح روسيا أيضاً دولة ُمتسلّطة ثالثة يعرتيها

عليها الدولتان السابقتان).

تتوصالن إىل طريقة لتقسيم العامل بينهام،
قد يقول قائل إن الصني والواليات املتّحدة سوف
ّ

ولكن ال توجد سابقة تاريخية شهدت إدار ًة ُمشرتكة سلمية للرأساملية العاملية ،وال حتّى بني بريطانيا

والواليات املتّحدة خالل فرتة الحرب .عليه ،ونظرا ً إىل السياسة الوطنية التائهة للواليات املتّحدة
صدام عنيف بينها وبني الصني قد يكو ُن أمرا ً ُمحتمالً .فمنذ بعض
يف عرص أفولها ،فإ ّن خطر وقوع
ٍ
العاملي ومن األمثلة عىل ذلك توسعة
الوقت ،ج ّربت الدول الكبرية مناذج جديدة من التعاون
ّ
الست خالل السبعينيات لتُصبح مجموعة العرشين بعد العام .2008
اجتامعات قمة مجموعة
ّ
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ولكن بدالً من تطوير حكوم ٍة عاملية ،تح ّولت مجموعة العرشين  -كام ظهر مج ّددا ً يف هامبورغ

ٍ
الخاصة
استعراض يف العالقات العامة للقادة الوطنيني ووسائل اإلعالم الجامهريية
عام  2017-إىل
ّ
بهم كلّف مئة مليون دوالر.

ٍ
قرارات
تتوصل املعارضة العاملية امل ّدعية واملعيَّنة ذاتياً واملفتقدة للرشعية إىل
ال ُيكن أن
ّ
ُ
رجال الرشطة من االقرتاب من االجتامعات .يف هذه األثناء ،متأل
ف ّعالة ،فتلك املعارضة مينعها
املؤسسات الدولية الفراغ يف «الحكم العاملي» ،وهذا
الرشكات املالية الضخمة وغريها من
ّ
ُ
يرتك الحكومات والشعوب تحت رحمة «األسواق» لتحكُم بسياساتها ومجتمعاتها ،خصوصاً
األسواق املالية.

القوى الطاردة:
لقوى طاردة قويّة ،ليس يف ما
تخض ُع منظومة الدولة الحديثة املوروثة عن فرتة ما بعد الحرب
ً
بني ال ُبلدان فحسب ولكن أيضاً داخل الدول نفسها .تتعل ُّق هذه القوى بطريق ٍة أو بأخرى بعملية
حم االجتامعي.
اخرتاق األسواق العاملية للحكومات الوطنية ،وإضعاف قدرتها عىل حامية التال ُ
جه الدول بشكلٍ
طوعي تقريباً إىل توكيل «قوى السوق» مبهمة تحديد بُنية مجتمعاتها ،تتّج ُه
ٍ
ومع تو ُّ
االختالفات بني الرابحني والخارسين يف املنافسة العاملية نحو االزدياد ،وذلك عىل مستوى الطبقة
االجتامعية واملنطقة أيضاً.
ومبا أ ّن تنظيم مصالح الطبقات االجتامعية هو أصعب من تنظيم املصالح املناطقية -
فالرأسامليون مل يعودوا عىل مساف ٍة قريبة من املجتمعات الوطنية بينام الدول الوطنية تبقى كذلك-
لذا فإ ّن فقدان الثقة بقدرة الحكومة املركزية عىل حامية املجتمعات من نزوات األسواق العاملية
ٍ
يل واإلقليمي .بالنسبة إىل الكيانات السياسية
يؤ ّدي إىل ارتفاع املطالب
مبزيد من االستقالل املح ّ
الوطني عرب دمج البُعد الوطني يف األسواق
تفرض العوملة وتسعى وراء االزدهار
الكبرية التي
ُ
ّ
حكم أصغر حجامً وأكرث تجانساً واستجاب ًة عىل املستوى
العاملية ،يتمث ُّل األمل يف قيام وحدات ُ
ٍ
فراغات يف السوق العاملية حيث تستطي ُع املجتمعات األصغر حجامً تطوي َر قدراتها
يل تحف ُر
املح ّ
الخاصة وقواها التنافسية.
ّ

ت ُواجه الضغوط الطاردة معارض ًة محورية االندفاع يف الحكومات املركزية واملنظّامت الدولية
األمربيالية .فعىل املستوى الوطني ،يبدو أ ّن حجم الدولة والتجانس الجامعي وقوة التقاليد
الدميقراطية هي عوامل مهمة تُح ِّدد نتائج النزاعات الدائرة حول الهندسة السياسية .يف هذا اإلطار،
متيل الدول الكبرية إىل أن تكون أكرث تن ُّوعاً داخلياً من الدول األصغر حجامً ،وبالتايل ُعرض ًة
ُ
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اللمركزية أو االنفصال إذا مل ُينح املطلب األول .ومبا أ ّن الحجم الكبري
ملطالب التح ُّول إىل َّ
جح أن تتّخذ حكومات الدول الكبرية
ُ
يحمل معه ثغر ًة عىل مستوى الق ّوة الدولية ،فمن غري املر َّ
االت ّجاهات االنفصالية باستخفاف ،ومن األمثلة عىل ذلك الحرب األهلية األمريكية التي دارت
ري االتجاهات الحالية نحو أشكا ٍل أكرث
حول وحدة الواليات املتّحدة كدول ٍة بحجم قارة .قد تُش ُ
تسلُّطية من الحكم يف دو ٍل كبرية مثل الصني والهند وروسيا إىل تنامي ضعف الدول الكبرية مقابل
ٍ
ٍ
تعقيدات متزايدة
والعرقي باإلضافة إىل وجود
يل
الحركات املطالِبة
مبزيد من االستقالل املح ّ
ّ
عموماً عىل ُمستوى حفظ وحدة املجتمعات املتن ِّوعة يف وجه ضغوط السوق التي تجعلها أكرث
اللمساواة.
ات ّجاهاً نحو َّ

حكمها فاقت يف المركزيَّتها بشكلٍ كبري
حينام نأخذ الواليات املتّحدة كمثال ،فإ ّن منظومة ُ
مم سمح مبساح ٍة واسعة من التعبري عن الحاجات
الدول الثالث املذكورة آنفاً عىل مدى التاريخ ّ
واملصالح املحلية املح َّددة[[[ .هنا ،مل تؤ ِّد الضغوط الطاردة التي تس ّببت بها االختالفات املحلية
األقل ليس لح ِّد اآلن -بل إىل شلل الحكومة الوطنية من ج ّراء
ّ
املتزايدة إىل مركزي ٍة ُمتسلِّطة -عىل
املواجهة بني «الشعبوية» االستعراضية ما بعد الدميقراطية وبقايا دول ٍة أمربيالية عميقة مبنية عىل
تركيبة القوة العسكرية ووكالة املخابرات[[[.

املتوسطة الحجم التي ال قدرة لها عىل تب ّني الطموحات األمربيالية  -خصوصاً
قد تكو ُن الدول
ِّ
إذا كانت ُمتن ِّوعة عرقياً ودميقراطية سياسياً ،ولك ّنها ُمفتقدة للبُنى الفيدرالية العميقة -أكرث ُعرض ًة
املتوسطة الحجم
ألن تتأث ّر باالت ّجاهات الطاردة[[[ .خالل فرتة ما بعد الحرب ،سيطرت الدول
ِّ
واملتن ِّوعة عرقياً عىل القوى الطاردة يف أوساط ُمواطنيها ،وليس فقط من خالل التفويض السيايس
طبقي بني رأس املال والعمل[[[ .وال بد من ذكر أن املساومة
بل أيضاً عرب ترسيخ الرصاع كـنزاعٍ
ّ
العمل وبني األحزاب السياسية املؤيِّدة لقطاع
الطبقية املفا َوض عليها بني أرباب العمل ونقابات ّ
امتصت أغلب
العملية ،تجاوزت االنقسامات العرقية ،وبالتايل فإنّها
األعامل واملؤيّدة للنقابات
ّ
ّ
احتامالت نشوب الرصاعات يف املجتمعات .فضالً عن ذلك ،ومن خالل إدارة عملية إدخال
ٍ
كـ»مختربات للدميقراطية».
[[[ -مع عمل الواليات الفيدرالية يف أفضل األحوال
[[[ -قد يعني شعار «أمريكا ً
قديم واآلخر جديد .قد يكونُ املعنى القديم هو املعنى األمربيايل
أوال» الذي أطلقه ترامب أمرين :أحدهام
ٌ
الذي وضعه أوباما يف صيغ ٍة سياسية حينام أعلن أنّ الواليات املتّحدة هي «الدولة التي ال غنى عنها» ،وأ ّما املعنى الجديد فقد يستلزم وعداً
بتحويل الحكومة الوطنية إىل «انعزالية» ،مبعنى اهتاممها بالداخل أكرث من العامل عموماً واالنسحاب منه بهدف إنهاء «الوظائف املنزلية»
التي كانت قد القت اإلهامل لغاية اآلن.
القاري-األورويب وليس اإلنكليزي-األمرييك .تعني الفيدرالية يف اململكة الربيطانية والواليات
[[[ -إستُخد ُم مصطلح الفيدرالية بالعنى
ّ
املتّحدة «فيدرالية» قوية تتعل ُّق بالحكومات املحلية ،أ ّما يف أملانيا عىل وجه الخصوص فإنّها تعني وحدات قوية تتمت ُّع بقد ٍر كبريٍ من
االستقاللية عن حكومة الدولة املركزية.
[[[ -لالطالع عىل النقابوية الدميقراطية ما بعد الحرب راجع.Schmitter (1974), and Schmitter and Lehmbruch (1979) :
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املنظومات االقتصادية السياسية الوطنية يف األسواق العاملية ،وكبح الضغوطات التنافسية ،وتقديم
نو ٍع من الحامية ض ّدها ،أنشأتْ الدول الوطنية بعد الحرب عنارص والئ َّية ُمتطابقة معها ولو كانت
أقل تجانساً من الناحية ال ِعرقية.
ّ
مع إلغاء الليربالية الجديدة لعملية تأسيس الرصاع الطبقي وسحبها للحامية االقتصادية الوطنية
يل  -أو إحداث الدمج األورويب يف القارة األوروبية -كان ال ب ّد من أن تستعيد
سعياً وراء الطابع الدو ّ
تسمح البُنية
االنقسامات املحلية العرقية شُ هرتها من جديد .انطبق هذا األمر خصوصاً حيثام ال
ُ
املؤسساتية للدولة بوقوع ردو ٍد ُمستقلّة أو مناطقية ُمع َّدلة أو محلية.
ّ

توسطا الحجم و ُمتن ّوعتان عرقياً،
ت ُع ُّد اململكة املتّحدة وإسبانيا ،وهام دولتان دميقراطيتان ُم ِّ
أوضح مثالَني عن االنفصالية املناطقية :فاألوىل تظه ُر عرب سكوتالندا وويلز ورمبا أيضاً شامل
إيرلندا ،بينام تظه ُر الثانية يف كاتالونيا ومقاطعة الباسك ومناطق ع ّدة أخرى .كام برزت حركاتٌ
انفصالية أيضاً يف فرنسا (كورسيكا) وإيطاليا (وادي بو وغريها من املناطق) ،وبلجيكا التي تَح ُّد
منظوم ٌة سياسية فيدرالية ُمعقَّدة للغاية من الحركة االنفصالية فيها .إال أ ّن اململكة املتّحدة وإسبانيا
متلكان منظومتني فيدراليتني ارتجال َّيتَني ضعيفتني وتبدوان عاج َزتني عن الر ّد عىل الضغوط الطاردة
ٍ
تيح املزيد من االستقاللية املحلية واإلقليمية.
عرب
تفويض ُمنظَّم يُ ُ

من املثري لالنتباه أ ّن الحكومات الفرنسية حاولت منذ بعض الوقت نزع املركزية عن الدولة
الفرنسية ولك ّنها مل ت ُحقِّق نجاحاً كبريا ً يف ذلك عىل نحو اإلجامل .أ ّما يف ما يتعلق بأملانيا التي
النسبي الذي تتمتّ ُع به ناجامً عن منظوم ٍة حكومية فيدرالية
تبدو ُمتجانسة عرقياً ،فقد يكون االستقرار
ّ
فصلة تشغَل القوى الطاردة حيثام ُوجدت بعملية إدارة مناطقها مع تفاعلٍ وثيق مع الحكومة
ُم َّ
الفيدرالية وحكومات الـ( Länderالدول) األخرى[[[.

من املفيد القول أن القومية ضمن الدولة  -كام القومية الوطنية -ينبغي فهمها كر ّد فعلٍ عىل ثورة
ُ
تتشارك مع قومية الدولة الوطنية املعروفة
الليربالية الجديدة .فاالنفصالية القُطرية يف أوروبا اليوم
أيضاً بـ«النزعة الشعبية اليمينية» يف معارضتها لعملية فتح األسواق («العوملة») عرب التمركز
تقاتل لتفادي هذا األمر فالثانية تسعى لتفكيكه ،لكنهام تطالبان معاً
ُ
السيايس .وإذا كانت األوىل
[[[ -املكان الوحيد يف أملانيا حيث يُكن أن توجد إىل اآلن انفصالي ٌة عىل أساس العرق املل َّون هو بافاريا مع «دولتها الح ّرة» التي أصبحت
أرضاً للجمهورية الفيدرالية ،رغم تصويت أغلبية مجموع الناخبني ضدّ دستور أملانيا الغربية يف العام  .1949وقد حدّ االتّحاد االجتامعي
حزب متآخٍ مع االتّحاد الدميقراطي املسيحي ( ،)CDUبشكلٍ ناجحٍ من االتّجاهات االنفصالية ،ولعب دوراً
املسيحي ( ،)CSUوهو
ٌ
ٍ
ريين .وأتاح هذا األمر تح ُّول االتّحاد إىل يش ٍء ُيشبه
كب
ح
ونجا
بنشاط
البافارية
واملشاعر
املصالح
ّل
ث
م
حيث
الوطني
خاصاً عىل املستوى
ٍ
َ
ّ
ٍ
حزب الدولة يف بافاريا حيث حكم منذ الخمسينيات بأغلبية تامة مع انقطاعني قصريين للغاية فقط.
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بنزع املركزية حيث تنادي األوىل بنقلها من «أوروبا» إىل الدول الوطنية ،بينام تُطالب الثانية بنقلها
من الدول الوطنية إىل املناطق واملجتمعات ضمن الدولة.
رص القوميون الوطنيون عىل إمكانية استعادة الوظائف الحامئية للدولة الوطنية بعد إخفاق
يُ ُّ
الوعود بإحالل االزدهار الليربايل للجميع .أ ّما القوميون ضمن الدولة ،فقد تخلّوا عن الدولة الوطنية
خاصة بهم تكو ُن جديدة وأصغر حجامً بهدف إعادة الحامية عىل
القامئة ،ويُطالبون بدو ٍل وطنية
ّ
الصعيد اإلقليمي .وتجد ُر اإلشارة إىل أ ّن الفريقني ال يو ّدان توسعة الصالحيات السياسية ،فالقوميون
ٍ
وحدات أصغر من السيادة ،بينام القوميون الوطنيون  -عىل خالف القوميني
االنفصاليون يُريدون
يف املايض -يُطالبون بحامية الحدود والسيادة الوطنية وإعادة ترسيخها بدالً من إلغائها بهدف
جعل الكيانات السياسية أكرب حجامً[[[.
يل أو ضمن الدولة  -فضالً
إن الوعود بإعادة ُمساومة الطبقة الدميقراطية عىل املستوى الدو ّ

ٍ
حينئذ ،لن متلك حركة العمل ضمن الدولة نظريا ً ُمنظَّامً من
العاملي -تبدو وهمية.
عن املستوى
ّ

العاملي يف سبيل
أي دول ٍة عاملية قادرة و ُمستع ّدة لتنظيم رأس املال
جهة رأس املال ،وليس هناك ّ
ّ

الوطني يف عهد النقابوية
حكمٍ ُمشرتك و ُمتفا َوض عليه لالقتصاد (كام كان شائعاً عىل املستوى
ُ
ّ
الجديدة)[[[ .كنتيج ٍة لذلك ،يدو ُر اله ّم األسايس بني الدميقراطيات الغربية اليوم حول الحجم

الصحيح لـ«السيادة» ،أي مبعنى الوحدات السياسية املستقلّة التي تسعى لتأمني مكانٍ لها يف

يل وتطويره
االقتصاد السيايس العاملي .تتمثّل الفكرة هنا يف االستفادة من التضامن اإلنتاجي املح ّ

بحثاً عن كوة يف السوق العاملية حيث ُيكن تطبيق املصلحة التنافسية املحلية بطريق ٍة ُمربحة.

[[[ -القومية الجديدة للدولة الوطنية هي دفاعية ً
بدال من كونها عدوانية ،إذ تُدافع عن السيادة السياسية للدول املحدودة أمام الدول الجديدة
ُ
وتبحث
توسعية
األكرب حجامً ،وذلك غالباً من أجل حامية الثقافات الوطنية ضدّ االمتزاج بالعوملة .باملقارنة ،كانت الوطنية خالل الحرب ُّ
ٍ
ثقافات وأعراقٍ أدىن .تجد ُر اإلشارة إىل أنّ إضفاء صفة «الفاشية»
مم كان يُعترب
عن ( Lebensraumمجال حيوي) جديد ينبغي تطهريه ّ
غفل حقيقة عدم إنتاج األحزاب أو التح ُّركات موضع النقاش ملنظّامت شبه عسكرية أو منظومة فكرية وطنية
عىل اليمني «الشعبي» ُي ُ
أقل
تتمحو ُر حول ( Führerprinzipمبدأ القيادة) .حينام تُزعزع هذه األحزاب أو التح ُركات الوضع ضدّ الدميقراطية النيابية ،فإنّها تبدو ّ
تط ُّرفاً من املؤيِّدين الليرباليني الرياديّني ملا بعد الدميقراطية التكنوقراطية الذين يُعلنون أنّ الدميقراطية غري صالحة لتأمني املنافسة الوطنية
صحيح أنّ القوميني الشعبيني يتحدّ ثون أحياناً بلغة التحركات الفاشية وشبه
يف األسواق العاملية أو حفظ املبادئ األخالقية العاملية.
ٌ
ٍ
قطاعات مع ّينة من مجموع الناخبنيُ .رغم أنّ هذه العملية مثرية
الفاشية قبل الحرب وذلك أمالً منهم بزيادة الدعم الذي يتلقّونه يف أوساط
لالشمئزازُ ،يكن أن تُعترب ردّة فعلٍ عىل إزالة املواضيع املؤيِّدة للوطنية من الخطاب العام من ِقبل حزب اليسار الوسط الذي تح ّول إىل
العاملية «يف عرص الليربالية الجديدة».
[2]- Schmitter, Philippe C. and Wolfgang Streeck, 1991: Organized Interests and the Europe of 1992.
In: Ornstein, Norman J. and Mark Perlman, eds., Political Power and Social Change: The United States
Faces a United Europe. Washington D. C.: The AEI Press, 46-67.
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يل يف حدو ٍد ُمناسبة وطنياً ،أو ضمن
ٌّ
حري القول أن البحث عن إعادة حيازة االستقالل املح ّ

يختلف عن الوحدات السياسية املوجودة
الدولة وتحت أنظم ٍة دولية تعاقدت عليها أطراف ع ّدة،
ُ
والتجارب التاريخية والهويات االجتامعية والعالقات االقتصادية التي تُشكِّلها .من األمثلة عىل

ذلك الدميقراطيات األوروبية الصغرية التي ليست أعضا ًء يف االتّحاد األورويب أو االت ّحاد املايل

األورويب ( )EMUمثل سويرسا (التي تتّسم بالمركزي ٍة عالية من الناحية السياسية) والرنوج والسويد
والدمنارك ،وجميعها ناجحة للغاية اقتصادياً .ترب ُز أيضاً حادثة مغادرة بريطانيا لالتّحاد األورويب

ٍ
ٍ
تفويض
ترتافق عملية خروج بريطانيا ( )Brexitمع
مزيد من االستقالل االقتصادي ،وقد
بحثاً عن
ُ
جل.
إقليمي ُمع َّ

يل ضمن الدولة الوطنية ذات الجنسيات املتع ّددة أشكاالً كثرية
ُيكن أن يتّخذ االستقالل املح ّ

ٍ
إجابات ُمختلفة .أحياناً ،كام الحال مع
و ُمختلفة للغاية ،والتح ّركات اإلقليمية ُمتباينة وتتطلّب
تشيكوسلوفاكيا يف العام  ،1992قد تنفصل الدول بنح ٍو سلمي ،ولك ّن هذه حال ٌة استثنائية فمن جه ٍة

حروب أهلية ووقوع تدخُّل عسكري خارجي .من أجل
ثانية أ ّدى تفكيك يوغوسالفيا إىل نشوب
ٍ

تفادي االنفصال وتكاليفه الباهظة املحتملة (تخيّل الصعوبة التي ينطوي عليها التفريق بني اإلسبان
والكاتالونيني إذا ما حصل االنفصال الكاتالوين ،أو بني الربيطانيني والسكوتالنديني إذا انفصلت

سكوتالندا عن اململكة الربيطانية) ،قد تربز الحاجة لتقديم حلو ٍل إبداعية ُمع َّدلة حسب الطلب[[[.
حتّى قبل «النزعة الشعبية» القومية ،مل يربز ٌ
مثال عىل مدى تاريخ ما بعد الحرب عن مواطني

دولتني وطنيتني أو أكرث سمحوا طوعاً بتسليم سيادتهم إىل دولة ُعظمى تتخطّى الحدود القومية[[[.
يل منذ نهاية الحرب العاملية الثانية حيث
يف الواقع ،تنامى عدد الدول املستقلّة تحت القانون الدو ّ
ارتفع من  90دولة يف العام  60( 1950منها ُمنخرطة يف األمم املتّحدة) ،إىل  202دولة (بينها 192

يف األمم املتّحدة عام  .)2010كانت األسباب األساسية وراء ذلك التح ُّرر من االستعامر وتفكُّك

توسط عدد
االت ّحاد السوفيايت ويوغوسالفيا .أغلب الدول املعارصة هي صغرية الحجم ،وكان ُم ِّ

[[[ -إال إذا أمكن تفادي االنفصال عرب الفيدرالية العميقة ،وأحد األمثلة الناجحة عىل ذلك هو كندا خالل السبعينيات والثامنينيات.
املتوسط الالتينية» ،كام أنّ الرنوج والسويد والدمنارك وفنلندا
[[[ -وعليه ،فشلت إيطاليا وإسبانيا والربتغال يف االندماج داخل «دول
ِّ
امتنعت عن تشكيل «إسكاندنافيا العظمى» ،بينام مل تُفكِّر إستونيا وليتوانيا والتفيا يف االنحالل داخل تركيبة «رشق البلطيق» .مل يكن
االتّحاد األملاين استثنا ًء ألنّ النتيجة مل تكن تشكيل دول ٍة تتخطّى الحدود القومية بل استعادة الدولة-الوطنية.
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سكّانها يف العام  2010نحو  7.1مليون .ورغم أ ّن هذا يجعلها ُعرض ًة لالعتداءات األمربيالية إال

فرتض أ ّن ذلك يعو ُد أيضاً إىل
ُ
أ ّن الدولة السيادية كشكلٍ من التنظيم السيايس تتمتّ ُع بدعمٍ كبري ،ويُ
مرور السيادة الوطنية اليوم بأفضل حاالتها أل ّن القانون الدويل يحميها .باإلضافة إىل ذلك ،ورغم

أ ّن العديد من الدول املوجودة حالياً بعيدة عن الدميقراطية وبعضها واق ٌع يف قبضة أسياد الحرب

والزعامء اللصوص الذين يستغلّون مواطنيهم من دون رحمة ،تبقى الدول هي املنظّامت السياسية
الوحيدة التي ُيكن من حيث املبدأ تحويلها إىل الدميقراطية ،وإن كان ذلك يف آخر املطاف عرب
الثورة املسلَّحة[[[ .من الواضح أ ّن االت ّجاه التاريخي -خصوصاً يف عرص العوملة االقتصادية -ينحو
إىل ٍ
حكم وليس األكرب.
مزيد من سيطرة الدولة الوطنية ويتّجه نحو الوحدات األصغر من ال ُ

أوروبا والدول الوطني�ة:
ري إىل أرجحية سيطرة القوى الطاردة
ماذا يعني هذا األمر بالنسبة إىل االت ّحاد األورويب؟ إنّه يُش ُ

عىل القوى املندفعة نحو املركز  -سواء كان ذلك عىل مستوى الدولة الوطنية أو التي تتخطّى
يجعل السعي وراء املركزية امل َّوحدة أمرا ً ُمد ِّمرا ً للدمج .لن ت ِ
أي دولة من
ُ
مم
الحدود القوميةّ -
ُقدم ّ

هذا االت ّحاد عىل نقل سيادتها الوطنية طوعاً إىل مدينة بروكسل ،وتجد ُر اإلشارة إىل أ ّن العديد من

هذه الدول -إن مل نقل كلّها -قد انض ّمت إىل االتّحاد األورويب بهدف تثبيت دولها الوطنية[[[.

إذا أصبحت «الوحدة املتنامية بني الشعوب األوروبية» (كام يف معاهدة ماسرتيخت) وثيق ًة

للغاية ،من األرجح أن تأيت النتيجة عىل هيئة االنسحاب ،واملثال األول عىل ذلك كان بريطانيا،
وسوف يطر ُد االمتثال املزيَّف الواقع عىل حافّة االنسحاب التعاو َن الصادق (كام يف املجر أو

غريها من بُلدان أوروبا الرشقية) .سيؤ ّدي االت ّحاد القرسي  -أي «اإلصالح» الثقايف أو االقتصادي

أي
مم سوف يُق ِّو ُ
املفروض مركزياً -إىل استخدام السيادة الوطنية يف سبيل املقاومة الوطنية ّ
ض َّ
تغفل أحالم تحقُّق دولة
ُ
أي حال،
وحد ٍة أوروبية تحقّقت عىل نح ٍو طوعي عرب السنوات .عىل ّ

يجلب معه تن ُّوعاً داخلياً كبريا ً،
أوروبية مندمجة ومرتافقة مع الدميقراطية أ ّن الحجم الكبري للدولة
ُ
فتوصلت أغلب هذه املحاوالت إىل وجود عرشين دميقراطية «كاملة»
[[[ -وقعت محاوالت عدّ ة لتحديد عدد الدميقراطيات يف العامل،
ّ
املئتي دولة تقريباً املوجودة حالياً.
وما بني  80و 90دميقراطية «معيبة» نوعاً ما من بني
ّ
ينطبق هذا األمر عىل إيرلندا يف عالقتها مع اململكة الربيطانية ،والدمنارك يف مقابل أملانيا ،والدول البلطيقية الثالث التي كانت جزءاً
[[[-
ُ
من االتّحاد السوفيايت ،وبولندا ،ولوكسمبورغ ،وأملانيا الغربية خالل الخمسينيات وما إىل ذلك .لالطّالع عىل الفكرة العا ّمة ،راجع :كتاب
« :Alan Milwardاإلنقاذ األورويب للدولة الوطنية» (.)1992
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وبالتايل ينبغي ليك يكون ُمستداماً أن يُدفع مثنه يف الدولة الدميقراطية بنزع املركزية ،وكلَّام كانت
الدولة أكرب كان الثمن أكرب.

هذا األمر يجب أن ينطبق يف أوروبا عىل وجه الخصوص ،حيث يوجد تراثٌ أقدم من الدولة

الوطنية للمساومة عليه يف مسار بناء الدولة التي تتخطّى الحدود القومية .يف «الواليات املتّحدة
مصطلح يستخدمه أحياناً «األوروبيون» املتح ِّمسون من أمثال Martin Schulz
داخل أوروبا» (وهو
ٌ
املرشَّ ح املهزوم من «الحزب الدميقراطي االجتامعي األملاين» ملنصب املستشار األملاين يف

العام ُّ ،)2017
تندك الحكومة القامئة عىل األغلبية الدميقراطية بشكلٍ
حتمي وبعمق يف الرتاتبية
ٍ

املؤسساتية للحكم  -عىل مستوى الدول الوطنية السابقة التي تح ّولت إىل دو ٍل فيدرالية أو حتّى
ّ
إل أن تأيت عىل هيئة التوافق،
املتوسط ال تستطي ُع َّ
أدىن من ذلك -بينام الدميقراطية عىل املستوى
ِّ

ففرض قيم التسلُّط من األعىل عىل
وعدم االعتامد عىل األغلبية ،وعدم إعادة التوزيع بشكلٍ كبري.
ُ
ُ
أي رشعي ٍة دستورية يف هذه الظروف ،ولن يحمل قو ًة كافية
مجتمعات املواطنني املختلفة ال
ميلك َّ
ما دامت التدابري العسكريّة القرسية ُمستبعدة.

إن االت ّحاد األورويب املتمتِّع بالدميقراطية  -والذي ال يُعاين من انعدام االستقرار الناشئ عن

الطموحات األمربيالية للدول األعضاء مثل فرنسا وأملانيا أو كلتيهام معاً -ال ُيكن أن يُشكِّل دول ًة

ُعظمى أوروبية .فاملشاعر املعادية للتكنوقراطية واملركزية تشت ُّد يف أوروبا وحتّى يف بُلدان مثل

أملانيا وفرنسا فضالً عن اململكة املتّحدة أو دول رشق أوروبا .إذن ،ما سيتح ّول إليه «املرشوع

منص ًة للتعاون الدويل الطوعي بني البلدان التي تو ُّد إنجاز األمور
األورويب» وقد ينجو منه سيكون ّ

ومؤسساتية ُمشرتكة مبنيّة عىل احرتام السيادة الخارجية للدول املشاركة
معاً ،أو إقامة بُنية تحتية مادية
ّ
ٍ
كرشط أساس يف دميقراطيتها الداخلية.

يسمح بدرج ٍة عالية
اليومي لصناعة السياسة ،لن يختلف نظا ٌم دويل من هذا النوع -
يف الواقع
ُ
ّ

من استقالل الدولة الوطنية -عن النظام الفيدرايل املنزوع املركزية الذي يتحتّ ُم عىل «الواليات

سبب
املتّحدة يف أوروبا» التح ُّول إليه إذا كان قابالً للتطبيق سياسياً ودميقراطياً ،وهذا بح َّد ذاته
ٌ
ٍ
كاف لعدم االندفاع نحو االحتامالت الغامضة املكلفة التي تكم ُن يف الجهد الجامعي لبنا ٍء

ين بحامية الدول الوطنية
حد.
يجب أن يسمح االستقالل الوطني يف ٍ
أورويب ُمو َّ
ُ
نظام عاملي تعاو ّ

الدميقراطية ملجتمعاتها وسياساتها ض ّد «انعدام املساواة» ،ما يعني التنافس االقتصادي املد ِّمر
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ٍ
خاصة بها ،بدالً من االعتامد عىل إحسان الدول القيادية
بأدوات
عىل املستوى االجتامعي ،وذلك
ّ

أو البريوقراطيات املتخطّية للحدود القومية .تتمث ُّل إحدى هذه األدوات يف نزع القيمة عن العمالت
الوطنية ،وهي وسيل ٌة لتصحيح االختالفات الدولية املدفوعة بالسوق سياسياً[[[ .وهذه االختالفات

ض حالياً االت ّحاد األورويب املايل ( )EMUالذي يتشكّل من مجموع ٍة من الدول األعضاء يف
ت ُق ِّو ُ

االت ّحاد األورويب التي تخلّت عن سياس ٍة مالية ُمستقلّة وفضّ لت العملة املشرتكة ولك ّنها حافظت
عىل السيادة يف سياساتها املالية واالقتصادية.

يل ملصلحة األعضاء
مبا أ ّن الدول املتف ِّوقة اقتصادياً غري ُمستع ّدة للقبول بإعادة التوزيع الدو ّ

السكان املحليّون بق ّوة ،فإ ّن
األضعف ،وت
مؤسساتية يُعارضها ّ
ُطالب بدالً من ذلك بـ«إصالحات» ّ
ُ
االت ّحاد املايل األورويب كان وما ُ
يزال عىل حافة التفكُّك ،أوالً يف مسار أزمة ال َّدين اليوناين ،واآلن

جح أن يتح ّدى أي «عملية
بسبب التدهور االقتصادي املستم ّر يف إيطاليا ،وذلك عىل مقياس يُر َّ

إنقاذ» دولية أو ُمتخطّية للحدود القومية.

عليهُ ،يكن تنظيم قدر ٍة ُمتج ِّددة عىل املساعدة الذاتية الوطنية السياسية التي تت ُّم عرب

ين كالنظام االقتصادي الكينزي املنسوب إىل
يل ،وذلك بقيادة
ٍ
نظام دويل تعاو ّ
التك ُّيف املا ّ
وينطبق األمر نفسه عىل الحامية الوطنية يف التجارة الدولية .يف هذا املجال،
،Bretton Woods
ُ
يزدا ُد اإلدراك بالخرافة التي تنرشها املجموعات املهت ّمة والتي تُفي ُد بأ ّن «الحركة الح ّرة للسلع

والخدمات ورأس املال والعمل» (وهو ما مينحه االت ّحاد األورويب مصطلح «السوق الداخلية»)

ينطبق بني املركز الرأساميل وأطرافه
تنف ُع يف النهاية جمي َع أفراد املجتمعات املنخرطة .وهذا ال
ُ
املختلفة فحسب ،بل أيضاً داخل أوروبا ،خصوصاً يف ما يتعل ُّق بحركة رأس املال والعمل.

ُ
االعرتاف بالتبسيط املفرط الكامن يف االعتقاد بأ ّن التح ُّرر العاملي
رش اآلن بشكلٍ واسع
ينت ُ

للتجارة ينف ُع ما يُس ّمى بـ«الدول النامية» ،إذا كان  -عىل سبيل املثال -مينع هذه الدول من الحفاظ

املؤسسات املالية املحل ّية ،أو حامية قوام القطاع الزراعي ،أو تنمية التوظيف يف الرشكات
عىل
ّ
واملتوسطة الحجم .والحال هذه ،يُق ِّد ُم االقتصاديون الرياديُّون بشكلٍ ُمتزايد مفاهيم مثل
الصغرية
ِّ

[1]- Streeck, Wolfgang, 2015: Why the Euro Divides Europe. New Left Review. Vol. 95 September/
October 2015, 5- 26.
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«العوملة االنتقائية» ( ،)Globalization à la carteو«القومية املسؤولة»[[[ ،ويجعلونها مبثابة

ٍ
يل حيث تتمتّ ُع الحامية الوطنية بدو ٍر رشعي.
منارات
ٍ
يل ُمستقب ّ
لنظام دو ّ

كذلك ،تواجه الهجرة من خارج أوروبا كام من داخلها اعرتاضاً ُمتنامياً من السكّان األوروب ّيني

وحصتهم من البُنية التحتية
الذين يخافون عىل رواتبهم ووظائفهم ومنافع الضامن االجتامعي،
ّ

يف يف الحياة .كان التصويت
الوطنية (املدارس والسكن وما إىل ذلك) ،باإلضافة إىل أسلوبهم الثقا ّ

يب مدفوعاً بشكلٍ كبريٍ بهذه املخاوف ،وكذلك املعارضة
عىل خروج بريطانيا من االت ّحاد األورو ّ

املتنامية يف أوروبا ض ّد الوكاالت التكنوقراطية الدولية كاالتّحاد األورويب املك َّرسة لجعل
املنظومات االقتصادية واملجتمعات «ذات طابعٍ دويل».

من باب االستنت�اج:
كان شعا ُر املنسحبني يف حملة خروج بريطانيا من االتّحاد األورويب»استعادة السيطرة» ،ويبدو
اليوم أ ّن هذا هو الشعار الدافع للمشاعر القويّة املتدفِّقة يف الدميقراطيات الغربية ،مرورا ً بشعار
ترامب «أمريكا أوالً» الذي ينز ُع تقييدات النظام العاملي املتع ِّدد األطراف (واملصنوع أمريكياً)،
جهات الوطنية الداخلية يف أوروبا ،حيث متت ُّد األخرية من
وصوالً إىل القومية الجديدة والتو ّ
الوطني.
املطالب بنزع املركزية الفيدرالية إىل الدعوات االنفصالية والسيادية بإحالل االستقالل
ّ
إن األعداء الجدد هم الحكومات الوطنية املعتدلة  -اليمينية واليسارية -املك َّرسة لـ»عوملة»
يب التي ت ُصدر
مجتمعاتها واقتصاداتها ،باإلضافة إىل التكنوقراطيات الدولية كاالتّحاد األورو ّ
أوامرها للحكومات الوطنية واملنظّامت الدولية كمنظّمة التجارة العاملية ( ،)WTOوصندوق النقد
الدويل ( ،)IMFوالبنك الدويل.
س ضغو ٌ
ط يف االت ّجاه املعاكس ،وخصوصاً ليس من األسفل إىل األعىل .فحينام
بالكاد تُ ا َر ُ

ِ
املعتدلة عىل أنّها غري قادرة أو غري ُمستع ّدة
يُنظَر إىل املنظّامت الدولية والحكومات الوطنية
الحتواء  -فضالً عن تصويب -االختالفات الدولية أو ما بني املناطقية املتنامية ،يزدا ُد السعي وراء

[1]- -Rodrik, Dani, 1997: Has Globalization Gone Too Far? Washington D.C.: Institute for International
Economics.
-Summers, Lawrence H., 2016: Voters deserve responsible nationalism not reflex globalism. Financial
Times, July 10, 2016.
- Rodrik, Dani, 2018: Straight Talk on Trade: Ideas for a Sane World Economy. Princeton and Oxford:
Princeton University Press.
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حيازة الحامية من األسواق العاملية املتقلِّبة التي تطغى عىل التضامن االجتامعي ،وذلك عىل

السيايس أمالً بأن تكون سياساتها ُمتجاوبة دميقراطياً مع املخاوف
املستويات األدىن من التنظيم
ّ
االقتصادي واالزدهار املستدام والوحدة الثقافية واالستمرارية.
الجامعية حول األمن
ّ

السؤال الذي يُطرح هنا :هل «تؤ ّدي» هندسة الدولة غري املركزية مستقبالً دورا ً أفضل من الدولة

املعارصة أو األكرث مركزية؟

ٌ
سؤال تبدو اإلجابة عنه ُمستحيلة .عموماً ،يظه ُر أ ّن الثقة بالسياسة املركزية هي يف أدىن
ألسباب وجيهة -إىل «شعبيّني» بنح ٍو ُمتزايد.ُمستوياتها عىل اإلطالق خصوصاً أن تح ّول الناخبون
ٍ
ٍ
سياسات
وعليه ،فإن اختبار الوحدات األصغر واألكرث استقالالً من الحكومة (الذاتية) يتطلَّب تنفي َذ

ٍ
القتصادات محلية-وطنية
يئ
صناعية إبداعية تجتم ُع مع «الحامية املسؤولة» ما
ُ
يسمح بإدخا ٍل انتقا ّ

العاملي بشكلٍ عام.
أصغر حجامً إىل االقتصادي
ّ

سوف تكو ُن الحامية املشرتكة من سياسات «إفقار الجار» ،سواء كان ذلك عىل مستوى البيئة

أم سياسة الرضائب ،أمرا ً أساسياً (ولكن ال ينبغي نسيان أ ّن التنافس الرضيبي والته ُّرب الرضيبي

يب) .لذا يت ّم التفكري حالياً بتع ُّددية دولية
يتفشيان يف ّ
ظل النظام الحايل حتّى ضمن االتّحاد األورو ّ

ٍ
مم ُ
آليات دولية جديدة
اللمكزيَّ ْي ،باإلضافة إىل
يرتك مجاالً أكرب لالستقالل واإلبداع َّ
ُمتج ِّددة ّ

لحل النزاعات يف الشؤون االقتصادية وغريها .مع ذلك ،ال يوجد حاف ٌز للتفاؤل املفرط هنا.
ّ

حينام ننظ ُر إىل أوروبا عىل وجه الخصوص ،نالح ُ
جه الذي استم ّر لعقود نحو
ظ أ ّن التو ُّ
يعمل أكرثهم يف بروكسل
ُ
دول ٍة أوروبية ُعظمى قد توقّف ،وها هم أنصا ُر الدمج املتبقّون الذين

يلملمون األجزاء املتبقّية .من هنا ،فإ ّن ُمستقبل «أوروبا» املنظّمة غري مؤكَّد حتّى مع انسحاب

بريطانيا من االت ّحاد األورويب ،وقد فشلت مشاريع ع ّدة ترمي إىل إحداث «الدمج» .أ ّما يف

ما يتعل ُّق بأوروبا الرشقية ،فإ ّن الفرض املتسلِّط لـ«القيم» الليبربالية قد أنتج ما يُس ّمى اليوم

بـ«الدميقراطيات غري الليربالية» والتي تتنامى كلّام كان الضغط أكرب .ويف الدول الواقعة عىل

ٍ
املؤسسات االقتصادية
اختالفات شاسعة يف
املتوسط ،كشفت الوحدة املالية
البحر األبيض
ّ
ِّ

تجعل االقتصادات السياسية يف الجنوب  -ومن بينها فرنسا
ُ
والتقاليد السياسية االقتصادية التي

ين .وعليه ،تتمث ُّل النتيجة
عىل األرجح -غري متوافقة مع نظام العملة الصلبة عىل النسق األملا ّ
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ٍ
فجوات ضخمة عىل مستوى «التنافسية» تبدو ُمستعصية نظرا ً إىل املعارضة «الشعبية»
يف بروز

يل
املتنامية يف الجنوب ض ّد «اإلصالح» الليربايل الجديد ،ويف الشامل ض ّد إعادة التوزيع الدو ّ
أو الدعم الشامل للتط ُّور اإلقليمي.
جح أن يبقى االت ّحاد املايل
ما الذي سوف يبقى من االت ّحاد األورويب؟ من غري املر ّ

أقل مركزي ًة يف مكانه ،وذلك بعد ُمساوم ٍة
نظام مايل آخر هو ّ
ّب األمر وض َع ٍ
ُمستداماً ،وسوف يتطل ُ

ُ
ح أكرب مع السياسات املحلية للدول األعضاء
يل .كذلك ،ينبغي
إحالل تصال ٍ
طويلة وعدا ٍء دو ّ
(واالحتفاء بالتن ُّوع!) ،ويض ُّم ذلك السياسات حول الهجرة .قد يؤ ّدي هذا إىل بروز الوظائف

يب بشكلٍ أكرب ،وذلك يف دول البلقان (حيث بدأت أملانيا
الجغرافية اإلسرتاتيجية لالت ّحاد األورو ّ

ٍ
كحليف خارجي -كرا ٍع للحكومات املتّجهة نحو «الغرب» والتي
بالعمل  -مع الواليات املتّحدة

ُ
متلك فرنسا
يب منها (حيث
ت ُقاو ُم مبدأ العصا والجزرة
الرويس) ،ويف أفريقيا ،الس ّيام الجزء الغر ّ
ّ

خصوصاً مصالح سياسية واقتصادية قدمية) .قد يُوشك هنا عىل بناء طَ َرفية أوروبية تنافساً مع

املتوسط!) وبشكلٍ
روسيا والصني (فينتهي طريق الحرير الجديد يف منطقة رشق البحر األبيض
ِّ

جزيئ الواليات املتّحدة .سوف يتطلّب هذا األمر استثامرا ً كبريا ً يف القدرات العسكرية باإلضافة

االقتصادي ،وذلك من أجل حفظ النخب الوطنية املوالية ألوروبا
إىل وقوع التط ُّور الرأساميل-
ّ

يف مركز الق ّوة ،وبالتايل ضامن النفوذ يف األسواق للحصول عىل املواد األولية والسلع الجاهزة.
ُ
رفض
نقول مجددا ً :ليس من الواضح عىل اإلطالق ما إذا كان هذا األمر سيفلح ،ولعل
َ

أملانيا مؤخّرا ً االنضامم إىل فرنسا واالتّحاد األورويب والواليات املتّحدة يف قصف سوريا ردا ً
عىل استخدامها املزعوم ألسلحة الدمار الشامل ،خري مثال عىل ذلك .فهل ُيكن إقناع الشعب

ين املسالِم بدعم الدولة الفرنسية التي ما زالت ُمتّسمة بالطابع العسكري واملشاركة يف
األملا ّ

أي ح ٍّد سوف تأخذ أوروبا مخاوف دول رشق أوروبا تجاه روسيا
مغامراتها يف أفريقيا؟ إىل ّ

أي دور سوف تلعبه اململكة
عىل محمل الج ّد؟ هل سوف تسمح برشاء أملانيا للغاز الرويس؟ ّ
املتّحدة حينام تنفصل عن االت ّحاد األورويب؟

ُ
يهدف إىل صناعة رأساملي ٍة ذات وجه برشي
من الواضح أنها بعد فشلها كمرشو ٍع اجتامعي
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 أي «النموذج االجتامعي األورويب» من العام املايض -وإخفاقها كربنامج تعليم ثقايف يرميمركزي طَ َريف بإدار ٍة فرنسية وأملانية
كنظام أمربيايل
إىل زرع «القيم» الليربالية ،قد ت ُج ِّرب حظّها
ٍ
ّ

ُمشرتكة.

أقل عرض ًة لإلخفاق كسابقاته؟ األم ُر  -مجددا ً -غري
هل سوف يكو ُن هذا «املفهوم األورويب» ّ

مؤكَّد.
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من هو وولفغانغ سرتيك؟
(مؤسسة ماكس بالنك لدراسة املجتمعات)
ّ
«مؤسسة
ُ :Wolfgang Streeckمدي ٌر فخري وأستاذ يف
ّ
ماكس بالنك لدراسة املجتمعات» يف مدينة كولونيا األملانية.
ُولد يف العام  1946ودرس مادة علم االجتامع يف فرانكفورت
ويف جامعة كولومبيا الواقعة يف مدينة نيويورك .وحاز عىل
شهادة الدكتوراه يف العام  ،1979وشهادة التأ ُّهل يف علم
االجتامع عام  .1986وعمل يف الفرتة املمت ّدة بني العام 1976
ٍ
ٍ
ٍ
تخصص يف سياسة
ورئيس لفريق
كباحث
إىل 1988
ناشط ُم ِّ
سوق العمل يف «مركز  Wissenschaftszentrumللعلوم االجتامعية» يف مدينة برلني.
تول سرتيك تدريس ما َّديتْ علم االجتامع والعالقات الصناعية يف جامعة ويسكونسن-
ّ
«موسسة ماكس بالنك لدراسة
ماديسن من العام  1988لغاية  .1995انتقل بعدها للعمل يف
ّ
ُ
تول منصب املدير لغاية العام  .2014وتتض ّم ُن منشوراته
املجتمعات» يف العام  1995حيث ّ
نظام ٍ
آخذ بالفشل» ()2016؛ «رشاء الوقت:
ما ييل« :كيف ستنتهي الرأساملية؟ مقاالتٌ حول ٍ
جل للرأساملية الدميقراطية» ( ،2014وأُعيدت طباعته يف العام )2017؛ «السياسة
املأزق املؤ َّ
يف زمن التقشُّ ف» (شارك مع ArminSchäferيف التحرير)2013 ،؛ «إعادة تشكيل الرأساملية:
املؤسسايت يف االقتصاد السيايس األملاين» ()2009؛ و»ما بعد الدميومة :التغيري
التغيري
ّ
املؤسسايت يف املنظومات االقتصادية السياسية املتط ِّورة» (شارك مع  Kathleen Thelenيف
ّ
التحرير.)2005 ،
املؤسسايت عىل مستوى
تتمحو ُر اهتاممات سرتيك البحثية حالياً حول األزمات والتغيري
ّ
االقتصاد السيايس للرأساملية الحديثة.
***

