 246العالم

الخميس  22أيار  2014العدد 2300

أوروبا تختار نوابها :ال ثقة برلمان من دون شرعية!
يقر المسؤولون
أن بروكسل منفصلة
كليًا عن واقع
األوروبيين

عوامل كثيرة تبعث على ّالتشكيك في الشرعية الفعلية
للوحدة األوروبية في ظل التفاوت الواضح اقتصاديًا
وسياسيًا بني مختلف بلدانها .من بينها مؤسسة
ُ
تعد ركن ديموقراطية االتحاد الذي يضم  28بلدًا؛ إنه
البرملان األوروبي .يبدأ اليوم الناخبون بالتصويت لنواب

ُ ّ
مؤسسة تكلفهم سنويًا  2.5مليار دوالر ،ال تعزز روح
ُ
الوحدة األوروبية ،بل ربما تمثل مساحة جديدة للتفريق
بني أبناء القارة ،حيث ستعلو فيها أصوات اليمني من
دون ثمار سياسية تؤثر في الحياة اليومية للمواطن
األوروبي ،الذي يعاني البطالة وينسى انتماءه األوسع

النظام الحاكم
لمصاريف النواب مليء
بالفضائح والرقابة
منخفضة

أوروبا مريضة
ً
فعال وأبرز مؤشر
على ذلك وجود
 26مليون عاطل
من العمل
(أ ف ب)

حسن شقراني
ّ
ّ
تتردد على ّ
مر
إنها مزحة سمجة جدًا
السنني .مزحة تسمعها من املسؤولني
األوروبيني في أروق��ة مؤسساتهم في
بروكسل ،تقرأها في التحاليل املعمقة
ع��ن فاعلية االت �ح� ُ�اد ،ال ��ذي يجمع 28
ب �ل �دًا ،وب��ال �ت��أك �ي��د ت��زع��ج  350م�ل�ي��ون
ن��اخ��ب أوروب� ��ي ي �ي��دأون ال �ي��وم وعلى
م��دى األي ��ام ال�ث�لاث��ة املقبلة ب��االق�ت��راع
برملان القارة العجوز.
الختيار
ّ ّ
النكتة هي أن��ه كل شهر ينتقل جميع
ال � � �ن � ��واب األوروب� � � �ي� �ي ��ن م � ��ع ع ��دي ��ده ��م
وعتادهم من ّ
مقرهم في بروكسل إلى
س �ت��راس �ب��ورغ ،ح �ي��ث ي �ق �ض��ون أرب �ع��ة
ً
اعتيادية.
أيام ينفذون خاللها أعماال
ّ
ال منطق وراء ه��ذا ال �ن��زوح س��وى أن��ه
ُم� ��درج ف��ي االت �ف��اق �ي��ة األوروب � �ي ��ة ،وأن
ف��رن �س��ا ت��ري��د ال �ح �ف��اظ ع �ل��ى ال�ت�ق�ل�ي��د،
مستفيدة ماديًا وسياسيًا منه؛ املينى
الخاص لالجتماعات في ستراسبورغ
يبقى فارغًا لـ 317يومًا في السنة.
خالل السنوات الست املقبلة ،ستفوق
الكلفة املتراكمة لهذه ال��رح�لات ،وفقًا
ل��دراس��ة أع��ده��ا ال�ب��رمل��ان نفسه أخ�ي�رًا،
 1.5مليار دوالر.
إذا كانت املعايير األوروبية التقليدية
قابلة للهضم ُهنا حفاظًا على رضى
ف ��رن �س ��ا ،ال� �ت ��ي ت� �ع ��د ع �ص �ب��ًا أس��اس �ي��ًا
ل � ��وح � ��دة أوروب � � � � ��ا م� �ن ��ذ أي� � � ��ام ات� �ح ��اد
الحديد والفحم عام  ،1952ومن بعده
امل �ج �م��وع��ة االق� �ت� �ص ��ادي ��ة ع � ��ام 1957
ً
وص � ��وال إل ��ى ال�ص�ي�غ��ة ال�ن�ه��ائ�ي��ة ع��ام
ّ
 ،1992فإن املعيار البيئي حساس جدًا.
ّ
فكل رحلة ذهاب وإياب يجريها نواب
االتحاد تفوق مسافتها  700كيلومتر،
ّ
وت��ول��د م��ا ي�ق��ارب  20أل��ف ط��ن م��ن غاز
ثاني أوكسيد الكربون.
ُ ّ
سيفكر الناخبون األوروبيون في هذا
ّ
املعطى أيضًا ،وخصوصًا أن االتحاد
الذي يجمعهم يئن من فاتورة طاقوية
ّ
تبلغ  400مليار دوالر ،ويئن أيضًا في
ت�ح��دي��د أس �ل��وب ت�ع��اط�ي��ه م��ع روس�ي��ا،

ال �ت��ي ي��رت �ه��ن ل �ه��ا ف��ي إم� � ��دادات ال �غ��از
ُف��ي إط ��ار ع�لاق��ة مليئة بالتناقضات
ت �ح��رج��ه ع �ل��ى أك �ث��ر م ��ن ص �ع �ي��د ،لكن
ال��رح�ل��ة الشهرية ليست س��وى القشة
ال � �ت� ��ي ت �ق �ص ��م ظ� �ه ��ر س �م �ع ��ة أوروب� � � ��ا
ً
بوصفها جسمًا سياسيًا مترهال.
ً
أوروبا مريضة فعال ،أبرز مؤشر على
ذلك وجود  26مليون عاطل من العمل
ف��ي ت��أث �ي��ر م�س�ت�م��ر ألزم� ��ة اق�ت�ص��ادي��ة
ان �ف �ج��رت ف��ي وج �ه �ه��ا ،واس �ت �م��رت في
ّ
االن �ف �ج��ار ب��رغ��م أن ال��والي��ات امل��ت�ح��دة
ت�م�ك�ن��ت م ��ن ال� �خ ��روج م �ن �ه��ا .امل�ش�ك�ل��ة
ّ
األك� �ب ��ر ه ��ي أن ال �ب �ط��ال��ة ف ��ي أوس� ��اط
ال� �ش� �ب ��اب ف� ��ي ب � �ل� ��دان م� �ث ��ل إس �ب��ان �ي��ا
واليونان تبقى عند مستويات مخيفة.
أمام هذا املرض يتراجع اإليمان بقدرة
ب��رمل��ان االت�ح��اد األوروب ��ي ،ال��ذي يضم
 751ن��ائ �ب��ًا ي�ن�ت�م��ون إل ��ى م�ج�م��وع��ات
س�ي��اس�ي��ة – اق �ت �ص��ادي��ة – اج�ت�م��اع�ي��ة
ّ
تتخطى االنتماءات الوطنية ،على أداء
دور ف��اع��ل ع�ل��ى م�س�ت��وى ال�س�ي��اس��ات
األوروب �ي��ة امل��وح��دة .ه�ن��اك م��ن يصف
الحالة بأنها «عجز ديموقراطي».
للنواب حجة قوية يرفعونها في وجه
املنتقدين .أس��اس�ه��ا أن ال صالحيات
فعلية مل��ؤس�س�ت�ه��م ،ك�م��ا للمفوضية،
إلح � � ��داث ت �غ �ي �ي��ر ف �ع �ل��ي ُي �غ �ي��ر ح �ي��اة
األوروب � �ي �ي�ن ان �ط�ل�اق��ًا م ��ن امل��ؤس �س��ات
ال �ت��ي ت��وح��ده��م دي �م��وق��راط �ي��ًا ،وال �ت��ي
أض� �ح ��ت م �ن��ذ ع� ��ام  1979ت� �ق ��وم ع�ل��ى
االن � � �ت � � �خ � ��اب � ��ات امل� � � �ب � � ��اش � � ��رة ،ب� �ع ��دم ��ا
ك � ��ان ال � �ن� ��واب األوروب � � �ي� � ��ون ُي �ع� ّ�ي �ن��ون
بتوصيات وطنية.
لكن في الوقت نفسه ال احد يستطيع
ال��دف��اع ع��ن ب�ي��روق��راط�ي��ة ت�ب��دو فعليًا
م ��ن ال �ع��ال��م ال �ث��ال��ث .ي �ص��ف امل�ع�ل�ق��ون
السياسيون املخضرمون في الشؤون
األوروبية االتحاد ،وتحديدًا عاصمته
السياسية ب��روك�س��ل ،ب��أن��ه ع�ب��ارة عن
كوكب خاص ال يمت إلى الواقع بصلة.
ي �ع �ك��س ت �ق��ري��ر م �ع �م��ق أع� � ��ده ب��رون��و
واترفيلد عن أحوال أوروبا نشر أخيرًا
في صحيفة «تلغراف» هذه الصورة.

ف ��ي ب��روك �س��ل ال� �ي ��وم أك �ث ��ر م ��ن 6200
م��وظ��ف ع ��ام ،و 1525م�س��اع��دا خاصا
لنواب األمة األوروبية .الراتب الخاص
ّ
بكل مساعد (ة) لنائب أوروب��ي يصل
إلى  131ألف دوالر أميركي؛ وهو أعلى
راتب لوظيفة كهذه في العالم.
ّ
ك ��ل ن��ائ��ب ي�ق�ب��ض م��ا ي �ص��ل إل ��ى 153

�ن «ب��دالت
أل��ف دوالر سنويًا ع�ب��ارة ع� ُ
يومية» و«مصاريف عامة» تنفق من
دون رق��اب��ة .سنويًا يحصل على 355
أل ��ف دوالر ل�ك��ي ي��وزع �ه��ا ع�ل��ى فريقه
الخاص.
ينقل الصحافي البريطاني ع��ن أحد
ك �ب ��ار امل� �س ��ؤول�ي�ن األوروب� � �ي �ي��ن ،ال ��ذي

ال حماسة للمجلس الموحد
ُ
تظهر استطالعات الرأي التي يجريها البرملان األوروبي نفسهّ ،أن الثقة به تراجعت
ّ
على نحو واضح على ّ
مر السنني .كان معدل انعدام الثقة بهذه املؤسسة عند %25
ّ
في منتصف التسعينيات ،أما اليوم ،فهو يقارب  .%55كذلك هوى معدل الحماسة
بني أبناء أوروبا الختيار ممثليهم في مجلسهم املوحد؛ في االنتخابات األخيرة التي
ُ ّ
نظمت قبل خمس سنوات كان مستوى املشاركة دون  ،%45وذلك بعدما كان فوق
 %60في نهاية السبعينيات .وفقًا الستطالع للرأي أج��ري في آذار امل��اض��ي ،تبني
ّأن وحدها السعودية ،كوريا الشمالية وإي��ران ّ
تتفوق على البرملان األوروب��ي ونوابه
ّ
لناحية الكره الذي يكنه البريطاني إزاء املؤسسات األجنبية أو البلدان.

أطلقت «أديداس» أحذية نجومها يف املونديال،
يف صالة العرض،وسط حضور الفت لإلعالم...
أطلقت رشكة «أديداس» ،البارحة  ،مجموعة من األحذية الرسمية التي ستضفي
بعض األلوان املميزة عىل بطولة كأس العامل بالربازيل .2014
وتضم الرشكة مجموعة « ،»Battle Packخمسة أمناط ،ستتميز باللونني األسود
واألبيض عىل أرض امللعب ،وسيتم ارتداء هذه األحذية خالل نهائيات كأس العامل
من قبل العبي فريق «أديداس» ،من أمثال ليونيل مييس وأوسكار وداين ألفيش
ولويس سواريز.
(بيان)

يتمتع بخبرة تفوق  30عامًا ،اعترافه
ّ
ب � � ��أن «ب� ��روك � �س� ��ل ت �ع �ي��ش ف� ��ي ف �ق��اع��ة
م�ن�ف�ص�ل��ة ك�ل�ي��ًا ع ��ن ال ��واق ��ع ال�ح�ي��ات��ي
اليومي ملعظم األوروبيني».
أك � � � �ث� � � ��ر م� � � � ��ن ذل � � � � � � � ��ك ،ت � � �ف � � �ي � ��د م� �ج� �ل ��ة
ّ
«إي �ك��ون��وم �س��ت» ب � ��أن «ال �ن �ظ��ام ال ��ذي
يحكم م�ص��اري��ف ال �ن��واب األوروب �ي�ي�ن
م�ل��يء ب��ال�ف�ض��ائ��ح :ل�ي��س ه�ن��اك حاجة
ل �ت �ق��دي��م ال �ف��وات �ي��ر ،ال��رق��اب��ة ه ��ي عند
م� �س� �ت ��وي ��ات م� �ن� �خ� �ف� �ض ��ة ،وت ��وظ� �ي ��ف
األقرباء شائع».
ّ
ت�ق��ول املجلة إن االن�ت�خ��اب��ات املرتقبة
ل ��ن ت ��ؤم ��ن ص��دق �ي��ة ج ُ��دي ��دة ل �ل �ب��رمل��ان
األوروب � � ��ي ،ك��ذل��ك ل��ن ت �ع �ط��ي االت �ح��اد
األوروبي شرعية ديموقراطية أوسع.
ه � ��ذه األص� � � ��وات ه ��ي ج � ��زء م ��ن ح�م�ل��ة
ت�ك�ت�س��ب زخ �م��ًا ف ��ي أوروب� � ��ا ل�ت�ح��دي��د
مصير هذا الكيان الهجني ،الذي رفض
ّ
أخيرًا دستورًا موحدًا وحتى اتفاقية
ح� � ��ول س �ي ��اس �ت ��ه ال � �خ ��ارج � �ي ��ة ،ت�م�ث��ل
مرجعًا سياسيًا ألممه املختلفة.
ي�ع��ود النقاش هنا إل��ى م��رب��ع ال�ج��دال
ال �ع �ق �ي��م ح� ��ول ال� ��وح� ��دة االق �ت �ص��ادي��ة
وال �ن �ق��دي��ة ال �ت��ي ان�ط�ل�ق��ت م��ع ات�ف��اق�ي��ة
م ��اس �ت ��ري �خ ��ت ب� ��داي� ��ة ال �ت �س �ع �ي �ن �ي��ات
م��ن دون أف��ق واض ��ح ،ل�ت�ط��وي��ر وح��دة
س �ي��اس �ي��ة .ف �ب �ع��د أك� �ث ��ر م ��ن  60ع��ام��ا
ع�ل��ى وض��ع ال�ح�ج��ر األس ��اس للوحدة
األوروب �ي��ة ،ال ي��زال اإلن�س��ان األوروب��ي
مفقودًا؛ اليوم يخشى البريطاني من
ن��زوح البلغاري ل�لإف��ادة م��ن اإلع��ان��ات
االج �ت �م��اع �ي��ة ،واألخ � �ط ��ر ه ��و ازده � ��ار
األح��زاب ذات ال��دع��وات العنصرية في
مختلف البلدان.
أح� � � ��زاب م �ت �ط��رف��ة وان� �ف� �ص ��ال� �ي ��ة م�ث��ل
الجبهة القومية بقيادة م��اري��ن لوبن
ف � ��ي ف� ��رن � �س� ��ا ،وم � �ث� ��ل ح � � ��زب ال� �ح ��ري ��ة
الذي يديره غييرت ويلدرز،
الهولندي ُ ّ
ُيرتقب أن تحقق ح��وال��ى رب��ع ُاملقاعد
ف��ي ال �ب��رمل��ان األوروب � ��ي .ه�ك��ذا تصبح
امل��زح��ة س�م�ج��ة أك �ث��ر :ب��رمل��ان لتوحيد
أوروب� ��ا ال �ص��وت األق� ��وى ف�ي��ه ألح ��زاب
عنصرية ال تؤمن بقيم أوروبا!

