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العالم

 ...تحسم!

«الموت للخونة ،الحرية
لبريطانيا» ،هي ّعبارة
استخدمها المتهم
بمقتل كوكس (أ ف ب)

وهـ ـ ــم ع ـل ــى أتـ ـ ــم االس ـ ـت ـ ـعـ ــداد ل ـت ـحـ ّـمــل
التبعات ،ولذلك لم تعن انتفاضة شعب
الـيــونــان شيئًا ألن األولــويــة تكمن في
تطبيق الـسـيــاســات املــالـيــة األوروب ـيــة
(ال ـتــي تـحــدد تــوجـهــاتـهــا بشكل كبير
أملــانـيــا) .ولــم يؤثر انتخاب «سيريزا»

قد ُي ّ
تهديد
عد
ً
البريكست عامال
مساعدًا لتغيير
السياسات االقتصادية
مــرتــن ،وت ـصــويــت الـيــونــانـيــن ب ــ«ال»
فــي االستفتاء الشعبي حــول قبول أو
رفــض «رزم ــة اإلن ـقــاذ» التقشفية التي
قــدمـتـهــا «ال ـت ــروي ـك ــا» لــدول ـت ـهــم ،على
قرارات النخب األوروبية.
لـ ـي ــس لـ ـ ــدى هـ ـ ــذا ال ـ ـت ـ ـيـ ــار الـ ـيـ ـس ــاري
ط ــروح ــات ج ــذري ــة بــدي ـلــة ،ك ـمــا أن ــه ال

يشكل خـطـرًا عـلــى الــرأسـمــالـيــة بتاتًا،
ّ
ف ــي وق ــت أن ت ـص ـ ّـور ان ـه ـيــار االت ـح ــاد
األوروب ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـيـ ــوم أسـ ـه ــل ب ـك ـث ـيــر مــن
االق ـت ـن ــاع ج ـ ّ
ـدي ــا ب ــأن ــه سـيـتـغـ ّـيــر نحو
األف ـ ـضـ ــل .ال ـك ــات ــب ف ــي ص ـح ـي ـفــة «ذي
غارديان» ،أوين جونز ،يقول« :قد ّ
يعد
ً
ت ـهــديــد الـبــريـكـســت ع ــام ــا م ـس ــاع ـدًا...
ألن ــه ل ـيــس ه ـن ــاك ح ــاف ــز ي ــدف ــع أملــانـيــا
ّ
إل ــى تـغـيـيــر س ـيــاســات ـهــا ،إل ف ــي حــال
ب ــدا األم ــر وكــأنـهــا تتسبب فــي تفكيك
االتحاد .عندها ستتنازل ملصلحة من
يعارض الواقع القائم».
املـفـكــر السلوفيني ،ســافــوي جيجك،
يرى أنه ال يمكن الهرب من الرأسمالية
الـعــاملـيــة ،ولــذلــك يـجــدر ملجابهتها أال
ّ
تقسم القارة إلى دول قومية ضعيفة.
لـكــن ،مــا يتجاهله هــذا ال ـطــرح ،هــو أن
االتـحــاد األوروبـ ــي ،مــن حيث التاريخ
والـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدف وال ـ ـب ـ ـن ـ ـيـ ــة ،نـ ـش ــأ تـ ـح ــديـ ـدًا
لخدمة الرأسمالية العاملية ،ومــن هذا
املـنـطـلــق ،لـيــس ه ـنــاك م ـبــرر العـتـبــاره
ً
قــابــا للتغيير ال ـج ــذري .لــذلــك ،يبقى
فـ ـ ــي الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــروج مـ ـ ــن االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد ف ــرص ــة
ل ـل ـب ــري ـط ــان ـي ــن ،ول ـل ـي ـس ــاري ــن مـنـهــم
خاصة ،للمشاركة الفعالة في تشكيل
مستقبل بالدهم.
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مقال تحليلي

ال سادة في االتحاد األوروبي
وقد سقط القناع عن وجه االتحاد البشع بوصفه محض
لندن ــ سعيد محمد
أداة لخدمة السلوك اإلمبراطوري وغير قادرة على أي أداء
بينما يترقب الجميع ،يسارًا ويمينًا ،في الجزيرة البريطانية مـسـتـقــل ،وذل ــك خ ــال األزم ــة الليبية األخ ـيــرة عـنــدمــا نفذ
وعبر ضفتي األطلسي نتائج االستفتاء ،يثير اإلنتباه نجاح األوروب ـيــون تعاونًا منقطع النظير فــي مــا بينهم إلسقاط
املنظومة (املهيمنة على مفاصل السلطة) الساحق في فرض حكم العقيد معمر القذافي وفق تعليمات أميركية ،ما أنهى
ثنائية االختيار بني البقاء أو املغادرة على الجميع ،ليس أقلهم حالة مستديمة من االستقرار األمني استمرت لعقود على
الـيـســار البريطاني الهامشي ال ــذي انــدفــع لالصطفاف بني بــوابـتـهــم الـجـنــوبـيــة وأط ـلــق وح ــش ح ــروب عبثية لــن تقوم
أحد طرفي الثنائية من دون إعمال حقيقي ألدوات التحليل بعدها لليبيا قيامة في املدى املنظور ،وستؤدي دون شك
النقدي (الطبقي) للموقف أخذًا بعني االعتبار الصورة الكلية إلى نشر عدم اإلستقرار عبر الحدود إلى تونس والجزائر
لـلـصــراع بـشــأن اإلت ـح ــاد األوروب ـ ــي كمنظومة حـكــم عــابــرة ومـصــر وتـشــاد وعـبــر وســط ال ـقــارة .كــانــت هــذه السياسة
للحدود القومية .فجاءت مواقفه تكاد ال تختلف عن مواقف قصيرة النظر (إلى جانب الدور املشبوه اآلخر في الحرب
األح ــزاب األخ ــرى الـتــي ،مــن دون استثناء تقريبًا ،تخضع على ســوريــا) ،وهــي وراء جــزء مهم من موجات الالجئني
في عملها األيديولوجي آلليات التفكير (البرجوازي) حيث املتالحقة التي ضربت ،وال تزال ،سواحل أوروبا الجنوبية،
املنهج تفتيت األحداث وأخذها إلى صعيد الجزئيات املحلية وظـهــر االت ـح ــاد فــي مــواجـهـتـهــا عــاج ـزًا عـمــاتـيــا وســاقـطــا
والحسابات الضيقة واملظاهر السطحية وإبداعات األفــراد ـ أخالقيًا وك ــادت تطيح كــل ترتيبات الـحــدود املفتوحة بني
النجوم.
دوله املختلفة ،كما ودفعت بالجنون اليميني املتطرف في
لقد فشل اليسار في التصدي ملهمته األولــى في مثل هذه كــل الساحات األوروب ـيــة إلــى قمم كــان يعتقد لوقت قريب
األحــداث الصاخبة ،وهي املهمة التي تفترض منه أن يرتقي أنها أصبحت شيئًا من املاضي.
بالتحليل مــن خــال األدوات النقدية العلمية الـتــي يوفرها وي ـجــب أن يــذكــر هـنــا أن اإلت ـح ــاد ع ــازم ف ــي م ــا ي ـبــدو على
منهج ال ـصــراع الطبقي ودياليكتيك املــاديــة ليحقق ربطها تــأس ـيــس ق ــوة تــدخــل أوروبـ ـي ــة ت ـكــون بـمـثــابــة نـ ــواة لجيش
بالسياقات األوســع في إطــار مفاعيل هيمنة اإلمبراطورية أوروبــي ،وهو ما جرى الحديث به إبان اإلنقالب األوكراني.
الرأسمالية املعوملة التي ـ شئنا أم أبينا ـ تجثم على صدر وال خالف على أن جيشًا على ذلك النسق ستكون عقيدته
ه ــذا ال ـكــوكــب وت ـف ــرض إي ـقــاعــات م ـن ـظــورة وغ ـيــر مـنـظــورة القتالية معادية لروسيا بالطبع وسيحارب بإشارة القيادة
على وجـهــة تشكل األح ــداث التاريخية فـيــه ،وال سيما في األم ـيــرك ـيــة إذا اض ـط ــرت األم ـ ــور ،وه ـك ــذا ي ـم ـ ّـول املــواط ـنــون
وا
حـ ِّـدة من عقده الرئيسة (أوروب ــا الغربية) .وهكذا غابت ـ األوروبـ ـي ــون مــن جيوبهم ق ــوات مــرتــزقــة عـلــى نـســق "بــاك
ُ
االتحاد
بنشوء
تتعلق
أساسيات
املناقشات
عن
ـ
بت
ي
غ
أو
ووتــر" بنجوم صفر على خلفية زرقــاء .وحتى قبل إنشاء
النخبة
سيطرة
تكريس
في
ودوره
األصلية
وغاياته
األوروبي
الجيش املذكور ،فإن الترتيبات املعمول بها حاليًا بني اإلتحاد
الــرأسـمــالـيــة عـلــى ال ـق ــارة وتموضعه
وحلف شمال األطلسي (ال ــذي يضم
إس ـت ــرات ـي ـج ـي ــا فـ ــي إط ـ ـ ــار امل ـج ـه ــود
ف ــي عـضــويـتــه  ٢١دولـ ــة م ــن أص ــل ال ـ
(الحربي) لإلمبراطورية املعوملة.
 ٢٨ال ـت ــي يـضـمـهــا اإلت ـ ـحـ ــاد) تسمح
ـر
ـ
ي
ـ
ك
ـذ
م ــن حـيــث امل ـب ــدأ ،ال ب ــد م ــن الـتـ
بنشر قوات عند حاجة االتحاد ،وهي
فكرة
ب ــأن املـفـهــوم الـنـظــري لتشكل
كان األجدر باليسار
ترتيبات استعني بها عدة مرات خالل
ال ـ ـتـ ــوحـ ــد األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي بـ ـع ــد الـ ـح ــرب
الحرب اليوغسالفية وفي ليبيا أيضًا.
أال يسقط في خدعة
ال ـع ــامل ـي ــة ال ـث ــان ـي ــة (كـ ـس ــوق أوروبـ ـي ــة
وكانت وثائق "ويكيلكس" قد كشفت
الديموقراطية
ً
مـشـتــركــة قـبــل ال ــوص ــول إل ــى صيغة
أخيرًا على أن االتحاد قد وســع فعال
المباشرة
السطحية
االت ـح ــاد ال ـحــالــي) لـيــس لــه أي عالقة
م ــن ق ــدرات ــه الـعـسـكــريــة ال ـب ـحــريــة في
ت ــذك ــر ب ـن ـض ــج مـ ـف ـت ــرض ل ـل ـســاســة
املتوسط تحت غطاء مواجهة جحافل
األوروب ـي ــن وخـصــوصــا فــي باريس
الـهـجــرة غـيــر الـشــرعـيــة ،وه ــي ق ــدرات
وبرلني بعد ما ّ
جرته مآسي الحرب
م ـه ـمــة لـتـمـكــن ت ــدخ ــات مستقبلية
عـلــى ال ـطــرفــن ،وذل ــك رغ ــم أن معظم
ممكنة عبر البحار.
األدب ـيــات تجعل منه مـشــروعــا فرنسيًا ـ ـ أملــانـيــا يستهدف و إذا تركنا النزعات اإلمبريالية املتأصلة في كل ما يتعلق
منع الحروب املستقبلية في أوروبا .فاألمر قد ال يعدو كونه بغايات االتحاد األوروبي وسياساته ،ونقلنا وحدة التحليل
مشروعًا أميركيًا شديد البساطة واملباشرة (وفق التصور نـحــو الـعــامــل االق ـت ـصــادي ،ف ــان االت ـحــاد مـلـتــزم عـلــى نطاق
اإلمبراطوري النزعة ،املغرق في تجربته الذاتية املتسمة غالبًا واسع بسياسات الخصصة النيوليبرالية وتمكني الرأسمال
بالسطحية وثنائيات األضداد عن شكل العالم) ،يسعى إلى في تنفيذ سياسات التقشف القاسية على الطبقة العاملة
بناء أوروبــا غربية "متأمركة" ،كساحة نفوذ وقلعة متقدمة األوروبـيــة التي دفعت ،وتدفع ،ثمن املغامرات املالية للبنوك
في مواجهة الحرب الحتمية مع اإلتحاد السوفياتي (النموذج واملضاربني وأيام أثينا األخيرة ليست عنا ببعيد .كما أدى
النظري النقيض للرأسمالية ذلك الحني) ،رغم كل التحفظات .االتـحــاد دورًا سلبيًا جــدا فــي إضـعــاف االت ـحــادات العمالية
لقد اضطر الحاكم العسكري األميركي بعد الحرب العاملية والنقابات ،وضغطت تشريعاته الحدود الدنيا لألجور ولم
الـثــانـيــة إل ــى الـتـهــديــد بــوقــف تــدفــق امل ـســاعــدات مــن بــرنــامــج تقدم للفقراء أي منافع اقتصادية بينما بــدا االتـحــاد على
ناد لترتيب الصفقات وتنسيق املنافسة
مارشال إلجبار الفرنسيني ،العنيدين ،واألملان ،املصدومني ،أرض الواقع بمثابة ٍ
على قبول صيغة توحد أوروب ــي ،تضمن سالمًا مستقرًا بــن حـيـتــان الــرأس ـمــال وال ـت ـهــرب الـضــريـبــي وتـسـهـيــل نقل
للمنطقة وتحقق لها اإلزدهار على املدى الطويل في مواجهة املنتجات عبر الـحــدود خدمة للشركات املعوملة التي تغرق
طموحات سوفياتية أو شيوعية محتملة.
أس ــواق أوروب ــا دون أن تضطر إلــى دفــع ضــرائــب تذكر إلى
ـاد
ـ
ح
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ت
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ـرض
ـ
ت
ـ
ف
ولـنـبـقــى أوف ـي ــاء مل ـبــدأ الــديــالـيـكـتـيــك ،فـنـ
االقتصادات املحلية وهو ما أدى إلى إفالس آالف الشركات
ـه
ـ
ن
وأ
ـه
ـ
ت
ـز
ـ
ج
ـ
ن
أ
ـي
ـ
ت
ـ
ل
ا
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األوروبـ ـ ــي قــد ت ـجــاوز م ـكــونــات ال ـص ـ
الصغرى التي أصابها اإلنهاك بسبب املنافسة غير العادلة.
ً
ّ
اتـخــذ مـســارًا مستقال فــي تـطــور األح ــداث وأصـبــح ضمانة ومــن املعروف أيضًا أن االتحاد تحول بشكل أو بآخر إلى
لتحقيق السالم بني أمم القارة املتصارعة منذ نهاية الحرب ،ورقة بيد االمبراطورية في مواجهتها االقتصادية مع الدول
فإن وقائع األحداث ـ بعكس اإلنطباع السائد ـ تشير إلى أن ال ـصــاعــدة كــروسـيــا وال ـصــن والـهـنــد وي ـخــدم كسقف غير
اإلتحاد األوروبي كان أداة جذرية في الحرب األميركية (غير مرئي ملنع أي مــن االقـتـصــادات املحلية مــن تطوير عالقات
املعلنة) ضد املحور الروسي ،وهو الذي أشعل نيران الحرب تبادل مباشرة أعمق مع أي من هذه الدول.
األهلية التي أطاحت يوغسالفيا السابقة ودعم بسرعة الفتة إذن ،أوروبيًا ،فإن الطبقة العاملة ينبغي لها أن ترى في هذا
إسـتـقــال الـجـمـهــوريــات املفتتة الـتــي أنتجتها ه ــذه الـحــرب االتحاد حقيقته :مخلوق سياسي وجد لخدمة اإلمبريالية
الدموية ،مثيرًا بذلك أسوأ صراع عسكري ودبلوماسي في العاملية وأداة استغالل طبقي على مستوى أعلى وأعقد بكثير
القارة منذ  .١٩٤٥وها هي األزمــة األوكرانية الحالية تكرار مــن أنظمة الهيمنة املحلية ،وبالتالي كــان األج ــدر باليسار
مـمــل مل ـشــروع إس ـقــاط يــوغـســافـيــا ،فــاإلتـحــاد ك ــان بمثابة البريطاني أن يترفع عن السقوط في خدعة الديموقراطية
محامي الدفاع الناطق باسم األميركي وهو تولى دفع اليمني السطحية املباشرة وأن ال يقبل االنخراط في لعبة االستفتاء،
األوك ــران ــي إلــى الـقـيــام بإنقالبه ال ــذي كــان حتمًا سيستفز في وقــت يفرض فيه اليمني هيمنة شبه مطلقة على أدوات
روسـ ـي ــا وي ــدخ ــل أوروب ـ ـ ــا ف ــي م ـن ــاخ اس ـت ـق ـطــاب عـسـكــري اإلعالم والتوجيه األيديولوجي وهي لعبة تخدم (بغض النظر
وحصارات اقتصادية انعكست سلبًا على الطرفني فحسب عــن أي نتيجة تفضي إليها) إلــى خدمة أجـنــدات املهيمنني
من دون أن تمس اقتصاد اليانكي بشعرة.
فحسب.

