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سياسة

بالنسبية
تقول سكاف
معالجة أزمة
إن
َ
«المستوردين»
معالجة
أولى من
ّ
«مشكلة المجنسين»

أن «يترشح أحــد من العائلة من دون
بركة (الشقيق األكبر) بيار» فتوش.
فــي مــا خ ـ ّـص ال ـق ــوات« ،ن ـحــن ض ـ ّـد أن
ي ـل ـغــي أي طـ ــرف اآلخ ـ ـ ــر .وس ـيــاس ـيــا،
لــديـنــا نـظــرة شمولية غـيــر طائفية».
تفصل سكاف في حديثها بني رئيس
الـجـمـهــوريــة مـيـشــال ع ــون ال ــذي تثق
بخياراته ،والتيار الوطني الحر «الذي
نـتـقــارب وإي ــاه فــي عــدد مــن القضايا.
كان الحلف متينًا في الــ ٢٠٠٥و،٢٠٠٩
ولكن ربما للتيار حسابات خاصة».
ّ
يحز في نفس سكاف أنها سمعت من
الـعــونـيــن الــذيــن كــانــوا يفاوضونها
في «البلدية» ،كالمًا عن «إما أن تقبل
البلدي ،أو أن
بــ ٤مقاعد فــي املجلس ُ َ
دار الكتلة الشعبية ستقفل» .العالقة
مع الرئيس نبيه بري «تحسنت بعد
االنتخابات البلدية» .ترفض سكاف
أن ُ
«يسيطر» أي كان عليها سياسيًا،
ُ
ول ـك ــن يـ ـق ــال إن ـه ــا ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه
تحاول فرض شروطها للتحالف مع
حــزب الكتائب عبر استبعاد النائب
إيـلــي مــارونــي ،وفـتــح قـنــوات تواصل
م ــع ش ـخ ـص ـيــات كـتــائـبـيــة أخ ـ ــرى في
ُ
زحلة .تنكر ذلك« ،ال مشكلة لدينا مع
مــارونــي ،بــل هــو ال ــذي ال يـتــوانــى عن
مـهــاجـمــة الـكـتـلــة .وه ــل إذا كـنــت على
ع ــاق ــة ج ـي ــدة م ــع ال ـك ـتــائ ـب ـيــن أك ــون
أل ـع ــب ع ـلــى ال ـت ـن ــاق ـض ــات؟» .رغـ ــم كل
املالحظات السياسية لسكاف« ،إذا تم
االعتراف بتمثيل كل فريق ،فال شيء
يمنع تشكيل الئحة توافقية».

األرمني
عقدة أساسية تتمثل بالنائب إيلي
مـ ــارونـ ــي :إن ت ـح ــال ــف ال ـك ـت ــائ ــب مــع
ال ـق ــوات وال ـت ـيــار ،فــا مـكــان ملــارونــي
مع إعطاء القوات كلمتهم لعون ،وإن
ت ـحــالــف م ــع س ـك ــاف ال ـت ــي تجمعها
ّ
الجميل عالقة جيدة،
والنائب سامي
ف ــا م ـك ــان مل ــارون ــي أيـ ـض ــا ،ع ـلــى ما
تــؤكــده م ـصــادر س ـكــاف .األم ــر الــذي
ي ــرف ــع ح ـظ ــوظ رئ ـي ــس إق ـل ـي ــم زح ـلــة
السابق روالن خــزاقــة ،وســط تمسك
الكتائب بالقرار الـصــادر عن مكتبه
السياسي عشية تقديم الترشيحات
فــي ع ــام  ،2013أي تــرشـيــح مــارونــي
عـ ــن امل ـق ـع ــد امل ـ ــارون ـ ــي وخـ ــزاقـ ــة عــن
امل ـق ـعــد ال ـكــاثــول ـي ـكــي .ف ـي ـمــا ال ت ــزال
ص ـ ــورة ت ــوج ـه ــات س ـك ــاف غــام ـضــة.
فرغم انفتاحها على كل األفرقاء ،إال
أن تـحــالـفــاتـهــا الـسـيــاسـيــة وأس ـمــاء
م ــرش ـح ـي ـه ــا ل ـ ــم ت ـت ـض ــح ب ـ ـعـ ــد .أم ــا
فـتــوش ،فكانت تربطه عــاقــة جدية
ب ــال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي الـ ـح ــر ،وف ــري ــق 8
آذار .وم ــن غـيــر امل ـعــروف مــا إذا كــان
ّ
قانون التمديد
تبرعه بتقديم اقتراح ّ
للمجلس الـنـيــابــي قــد أث ــر سلبًا في
عالقته بالتيار .وفي مطلق األحوال،
فـ ـ ـ ــإن ح ـ ـظـ ــوظـ ــه قـ ـلـ ـيـ ـل ــة فـ ـ ــي الئـ ـح ــة
مشتركة بني القوات والتيار ،بسبب
الفيتو املتبادل بني فتوش ومعراب.

5

ّ
الشرقية
صندوق النقد في بلغراد :سقوط اوروبا
عامر محسن
تعتمد األمم أساليب طريفة في التأريخ لنفسها وتفسير ماضيها ،وبخاصة على
ّ
سردية تجعله «ضحية»،
املستوى الشعبي ،ومن الطبيعي أن ينحو اإلنسان الى
ّ
وتبرر فشله وعجزه عبر تعداد ظلم اآلخرين له ،وتبالغ في التأثير السلبي ألفعال
ّ
ّ
سردية
اآلخرين والتأثير االيجابي ألفعاله هو (حتى األتراك واألميركيون لديهم
عن كونهم ضحايا لآلخرينّ ،
وطيبون أكثر مما يجبّ ،
ويتم استغاللهم وظلمهم
ّ
بسبب حسن نواياهم) .الحقيقة هنا ثانوية الــى حــد بعيد وأنــت تبني صورتك
عن نفسك ،تمامًا كما يحصل حني «يخترع» األفــراد شخصيتهم على وسائل
التواصل االجتماعي .على الهامش :لــدى سالفوي جيجك نظرة فريدة الــى هذا
ّ
املوضوع والــى مفهومنا عن «حقيقتنا» وشخصياتنا .هو يقول أنــه ،حني تجد
شخصًا عدائيًا وبذيئًا على وسائل التواصل ،وتحكمه عقد الدونية والفوقية ،فال
ٌ
ً
ٌ
شخص بسيط ومتواضع ووديــع ،مثال؛
تستمع ملن يخبرك بأنه «في الحقيقة»
فالشخص الذليل والبسيط والخجول الذي يشيرون اليه في «الواقع» قد ال يكون
«حقيقتك» ،بل هو الشخصية التي أجبرك املجتمع على ارتدائهاّ ،أما حني ّ
تعبر عن
نفسك على وسائل ّالتواصل ،فهذه هي أناك «الحقيقية» ،تعبيرك األصدق والحرّ
عن نظرتك عن نفسك.
ً
ّ
يحتج أهل اوروبــا الشرقية ،الى اليوم ،من الهيمنة
عــودة الى موضوعنا ،أفهم أن
ً
ّ
السوفياتية عليهم طوال عقود ما بعد الحرب العاملية ،وأن يتهموا روسيا ـ ـ مثال
ّ
ـ ـ بعرقلة تطورهم السياسي والديمقراطي .ولكن أن تسود نسخة من التاريخ،
ّ
ٌ
شعوب «أوروبية»
يحملها الكثير من األوكرانيني والبولنديني وغيرهم ،عن أنهم
منعها «االحتالل» السوفياتي من ّ
التقدم وأخذ مكانها في العالم ،فهذه أكثر من
مبالغة .من دون عنصرية ،ولكن أقاليم مثل غرب اوكرانيا وشرق البلقان والقوقاز
ّ
ـارات للحضارة والتكنولوجيا،
لم تكن بالضبط ،في أي مرحلة من التاريخ ،مـنـ ٍ
ً
الصعب أن ّ
ومن ّ
نصدق ّأن جورجيا وبولندا وبلغاريا كانت ستصبح اليوم دوال
ّ
ّ
ّ
صناعية متقدمة لوال أن املرحلة االشتراكية «قمعتها» (وأعادت بناءها بعد الحرب،
ّ
وأعطتها قاعدة صناعية وعلمية ،وشعبًا متعلمًا ،ومدنًا حقيقية ،الخ).
حني تقرأ في التاريخ القريب لشرق اوروبا ،تكتشف أن ماضي هذه املنطقة ،والكثير
ّ
سرديات املنتصر الغربي ،واألوهــام القومية،
من أحداثها اليوم ،يجري طمسه بني
ّ
وسياق اجتماعي واقتصادي مضطرب منذ نهاية الحرب الـبــاردة .كل هذا جرى
ً
ّ
شعبية حصلت ـ ـ فجأة ـ ـ في أواخر
اختزاله في رواي ٍة سائدة مقتضبة عن «ثورات»
ّ
الثمانينيات ،وأسقطت األنظمة الشيوعية فــي دول حلف وارس ــو الـســت؛ وانتهى
ّ
جديد خــال أسابيع .هــذه ّ
ّ
القصة
ديمقراطي
عهد
كــل شـ ٍ
ٍ
ـيء ودخلت املنطقة في ٍ
الرومانسية يصعب تصديقها مع مرور ّ
الزمن ،ليس فقط ّ
ّ
ألن األحداث التي تلتها
تناقضها (كما تقول الباحثة الفرنسية كاثرين ساماري في دراس ٍة عن اإلصالحات
ً
في شرق اوروبــا ،فـ ّ
مثال ،استخدمت االنتخابات ّ
الحرة في
ـإن شعوب هذه الــدول،
أوائــل التسعينيات إلعــادة الكوادر الشيوعيني أنفسهم ،الذين يفترض ًأن الشعوب
قد «ثــارت» عليهم ،الى الحكم) ،بل ّ
ألن ترتيب أحــداث املاضي ينتج روايــة مختلفة.
ً
ّ
حني تضع انهيار أواخر الثمانينيات في سياقه التاريخي تكتشف ،مثال ،أن اوروبا
الشرقية قــد وقعت فــي أزمــة ديـ ٍـن هائلة فــي السبعينيات ،مــع فتح بــاب االقـتــراض
مــن امل ـصــارف والـحـكــومــات الـغــربـيــة .تكتشف ايـضــا ّأن ّأول تجربة «إصــاحــات
ّ
بنيوية» و«تقشف» يفرضها صندوق النقد الدولي في املرحلة النيوليبرالية لم تكن
في بوليفيا ،أو في دول ـ ٍة افريقية ،بل في يوغوسالفيا عــام  ،1981خلف «الستار
ٌ
الحديدي» ،حني عجزت الحكومة عن دفع دينها الخارجي وأفلست (وتبعتها دول
ّ
ّ
أخرى) .تكتشف ّأن ّالدين وكلفته ،والتقشف والركود ،كانت العناصر التي شكلت
األزمة في أواخر الثمانينيات ،وأسقطت الحكومات «االشتراكية» وأوصلت ،في حالة
ّ
يوغوسالفيا ،الى الحرب واالقتتال االثني وتفتت البلد.
أزمة َّ
الدين في شرق اوروبا
كما يـقــول كــريــس ميلر فــي كتابه عــن االقـتـصــاد السوفياتي ،فقد صـعــدت في
السبعينيات موجة إعجاب بالتجربة االقتصادية لدول ّ
معينة في اوروبا الشرقية،
ٍ
ٍ
كهنغاريا ويوغوسالفيا وبولندا ،انفتحت على الغرب واختبر مواطنوها مستوىً
استهالكيًا عاليًا ،وقــد ساهم االع ــام الغربي فــي مديح تجربة هــذه ال ــدول التي
ابتعدت عن النمط السوفياتي وأوجدت «توازنًا» مثاليًا بني االشتراكية واقتصاد
ّ
السوق.
ّ
ّ
ّ
املـشـكـلــة كــانــت فــي أن ه ــذا اإلزده ـ ــار الــظــاهــري قــد بـنــي ،عـلــى عـكــس الـنـمــو في
متزايد
واعتماد
الخمسينيات والستينيات ،على االستدانة من املصارف الغربية
ٍ
ٍ
ٌ
على االستيراد .كما هو معروف ،كانت املصارف الغربية بعد عام  1973مألى
قنوات لتصريف هذه الرساميل ،فلجأت الى إقراض
بعائدات النفط ،وتبحث عن
ٍ
الحكومات في جنوب اميركا واملكسيك ،وفي اوروبا الشرقية ايضًا ـ ـ حيث بدأ عهدٌ
ظاهري من التقارب مع الغرب إثر تدشني مرحلة «التعايش السلمي» بني القوى
العظمى في أوائل السبعينيات .استخدمت أنظمة حلف وارسو القروض الغربية
لزيادة استقاللها عن موسكو ،والستيراد ّ
معد ٍات وسلع استهالك ،واالستثمار
تشاوشسكو قد جعل رومانيا ،عام  ،1971عضوًا
في مشاريع طموحة (بل ّأن
ِ
ً
كامال في صندوق النقد الدولي) .وقد ً راهن هؤالء القادة على ّأن فتح باب التصدير
ّ
سيدر عليهم عملة صعبة ،تسمح بدفع الديون وتحقيق املزيد
الى اوروبا الغربية
ّ
من االستيراد والنمو في املستقبل.
ّ
يتحسب له هــؤالء هو ّأن االستدانة قد ترافقت مع األزمــة االقتصادية في
ما لم
ّ
ّ
ّ
الغرب ،فحل الركود وانحسر االستيراد في أواسط السبعينيات ،وارتفعت معدالت
بشكل صــاروخـ ّـي .أصبحت حكومات اوروبــا الشرقية تنوء تحت عبء
الفائدة
ٍ
ّ
ّ
بتسارع شديد ،حتى وصل (في أوائل الثمانينيات)
دين بالعملة الصعبة يتضخم
ٍ
ٍ
الى أكثر من عشرين مليار دوالر في يوغوسالفيا ،و 24مليار دوالر في بولندا،
وحوالي عشرة مليارات دوالر في رومانيا واملانيا الشرقية (للمقارنة ،كان كامل
الــديــن الـخــارجــي لالتحاد السوفياتي ،فــي الفترة ذاتـهــا ،يبلغ أقــل مــن  12مليار
دوالر) .يقول ٌ
كتاب نشره صندوق النقد الدولي عن تاريخه عام ّ 2001أن كلفة

تحملته هذه الدول قفز من ّ
ّالدين ّ
بالدوالر الذي ّ
معدل فائدة  9في املئة عام 1979
ّ
الى  16في املئة عام  ،1981وقد حصل هذا بالترافق مع ارتفاع أسعار النفط ،التي
ّ
أثقلت على امليزان التجاري وضخمت فاتورة االستيراد.
ً
ّ
القسم األكبر من هذه الديون الهائلة لم يكن ،حتى ،ماال استلفته هذه الحكومات
ّ
الحكومات عن تجديد ديونها
رات وغرامات ،لعجز
واستثمرته في
بالدها ،بل متأخ ٍ
ٌ
ّ
أو دفع تلك املستحقة ،وفوائد على فوائد الديون (وهي حالة يمكن تشبيهها بتطور
ّ
دوالر
الدين العام في لبنان) .ترتب على رومانيا في اواخر  1981أكثر من مليار
ٍ
كقيمة ملتأخرات وغــرامــات للبنوك األجنبية ،تقول أرقــام صندوق النقد الدولي.
ّ
وكــان مجمل الدين الخارجي الروماني عــام  1976أقــل من نصف مليار دوالر
ّ
مقال لالقتصادي كورنيل بان) ،تضخم الى  10.4مليار دوالر بحلول
(بحسب ٍ
ً
عام  ،1981وقد أصبح على رومانيا ،فجأة ،أن تدفع فوائد سنوية قدرها ثالثة
ّ
مليارات دوالر (بعد أن كانت خدمة الدين تكلف أقل من  8ماليني دوالر قبل ذلك
بست سنوات).
حني عجزت الحكومات عن الـ ّـدفــع ،بــدأت أول موجة نيوليبرالية في اوروب ــا ،قبل
ً
الستار الحديدي بسنوات .حركة «تضامن» في بولندا ،مثال ،كانت في
سقوط
ً
ّ
ّ
حركة ّ
تحتج على إجراءات التقشف ،التي أجبر الدائنون األجانب
عمالية
أساسها
الحكومة على فرضها (أي بما يشابه حركات االحتجاج في اليونان واسبانيا
ّ
فــي الـسـنــوات األخ ـي ــرة ،واملـطـلــب ك ــان زي ــادة دور الــدولــة وخــدمــاتـهــا ،ولـيــس حــل
ّ
االشتراكية) .في يوغوسالفيا ،التي ســارت على خــط التبادل مع الغرب باكرًا،
تحولت (تكتب الباحثة اندريا زيفكوفيتس) من أكثر دول العالم ّ
فهي قد ّ
نموًا
ّ
ً
فــي الستينيات ،وأكـثــرهــا اعـتـمــادًا على االب ــداع التقني ،الــى أق ــل ال ــدول تسجيال
ل ـبــراءات االخ ـتــراع بحلول الثمانينيات .أصبحت املـصــانــع اليوغوسالفية تنتج
ّ
لصالح شركات اوروبية ،وتشتري منها رخصًا النتاج السلع ،من دون أن يحق
فتجمد ّ
النمو في انتاجية ّ
ّ
العمال .كما
لليوغوسالف امتالك التقنية أو تعديلها،
ً
ّ
تفسر زيفكوفيتس ،بدال من أن تنافس يوغوسالفيا عبر التكنولوجيا ،أصبحت
ّ
ّ
ّ
تنافس عبر خفض أجور العمال (بل أن الحكومة بدأت ،حرفيًا ،بتصدير عمالها
الى اوروبا الغربية بغية الحصول على العملة الصعبة)ّ .
ولكن األثر األخطر لهذه
ّ
ّ
التطورات كان على املستوى السياسي ،اذ ترافق التقشف مع زيــادة قمع الدولة،
ّ
ّ
ّ
ّ
سواء ضد العمال املحتجني أو ضد املناطق الطرفية (مثل كوسوفو) التي ضاعفت
سياسات صندوق النقد من حرمانها.
ّ
ّ
ّ
ّ
النظام الفيديرالي اليوغوسالفي ،الذي لم يستقر يومًا في كل األحوال ،وقد ظلت
مصالح الـجـمـهـ ّ
ـوريــات االثنية فيه متضاربة منذ توحيد الـبــادّ ،
فجرته األزمــة
االقـتـصـ ّ
ّ
ـاديــة .كــان مــن الــصـعــب ،منذ الخمسينيات ،إقـنــاع الـجـمـهــوريــات الثرية
فــي الـشـمــال الـغــربــي (سلوفينيا وكــروات ـيــا) بــالـتـعــاون مــع بــاقــي االت ـحــاد ،وكــان
ّ
ّ
فيديرالي لتحقيق تنمية عادلة باعتباره
يحتجون على ّأي إجــراء
السلوفينيون
ّ
ّ
«نزعة مركزية» مرفوضة .أما بعد أزمة الدين ،فقد تجاهلت سلوفينيا كليًا قواعد
ّ
االت ـحــاد ،وانفصلت عنه اقتصاديًا باملعنى العملي ،وبــدأ باقي البلد باالنحدار
صوب التفكك والحرب األهلية (حني تستمع الى آراء سالفوي جيجك ـ ـ السيئة ـ ـ
عن بلده األصلي يوغوسالفيا ،يجب أن تتذكر أنه سلوفيني).

تشاوشسكو
ِ
ّ
ّ
يمكن القول بأن نيقوالي تشاوشسكو ،الديكتاتور الروماني األخير الذي تحول
ُ
رمز لـ«الطاغية» الذي أسقطته الثورات األوروبية ،قد «ظلم» في اإلعــام وفي
الى ٍ
ّ
مرويات التاريخ .تشاوشسكو لم يكن ديمقراطيًا ،هذا صحيح ،ولكنه ايضًا لم
ً
يكن مجرمًا قاتال أو فاسدًا يسرق أمــوال شعبه ،كما ّقدمته السردية الرائجة.
نحن نعلم الـيــوم ّأن «امل ـجــازر» التي قــال اإلع ــام الغربي ـ ـ وقتها ـ ـ إنها تجري
ّ
في مدينة تيميشوارا لم تحصل ،وأن «صــوت اميركا» و«بــي بي سي» ضخمتا
ّ
األحداث وتكلمتا عن مشاهد مرعبة ومئات (أو آالف) من الضحايا لم يسقطوا
ـ ـ وإن كانت هذه التقارير هي التي ّأدت الى االحتجاجات الكبرى في بوخارست.
ّ
نحن نعرف ايضًا ،بسبب التحقيق الــذي أجــري بعد إعــدام تشاوشسكو ،أنــه لم
فساد أو إثــراء أو رشــاوى أو
تثبت عليه شخصيًا أو على أفــراد عائلته أي تهم
ٍ
ّ
حتى املجموعة ّ
الفنية التي يمتلكها ابنه األكبر ،وهو كان ـ ـ مثل
استغالل نفوذ.
أخته ـ ـ باحثًا أكاديميًا مرموقًا ،والتي جرت حولها الكثير من الشائعات واألقاويل،
ّ
ّ
شرعي ،ومع ذلك
وبشكل
أثبت التحقيق الحقًا أنه اشترى كل قطع ٍة فيها بنفسه
ٍ
صادرتها الحكومة ولم ترجعها اليه حتى اليوم.
ّ ُ
ّ
ما جرى هو ّأن تشاوشسكو ،بعد أن نهل من القروض الغربية ،أصيب بالذعر
ستحكم اقتصاده بالوكالة،
حني ملس كلفة
االستدانة ،وفهم أن املؤسسات املالية ّ ً
ّ
ـرد فعل جـ ّ
ـذري وعنيف .أقـ ّـر تشاوشسكو خطة إلطفاء الــديــون بكاملها
فقام بـ ّ ٍ
خــال أقــل من عشر سـنــوات ،والتوقف النهائي بعد ذلــك عن االقـتــراض؛ وأجبر
ّ
ّ
استمرت طوال الثمانينيات .كان
الشعب في رومانيا على مرحلة تقشف قاسية
يجري تقنني الغذاء للناس حتى ّ
يتم تصدير ما أمكن من االنتاج الروماني الى
ّ
الخارج ودفع القروض .بتعبير أكاديمي أميركي ،حاول تشاوشسكو أن يسدد
ّ
الديون على ظهر شعبه ،وهذا كان مصدر االحتجاج؛ ّثم ّقررت ثلة من العسكريني
ّ
ّ
التخلص منه حني وصلت التظاهرات الى حافة الغليان وأصيب النظام بالذعر .كما
ّ
يحكم فالديمير كوريتشيا في دراسته عن البلقانّ ،
فإن هؤالء الحكام لم يكونوا
ّ
ديكتاتوريني عسكريني عنيفني ،وال حتى شيوعيني ثوريني ،بل هم أساسًا كوادر
ً
نظرة أبوية فوقية الى املجتمع ،وتفترض أن ّ
مهمتها هي في
بيروقراطية تحمل
تحديث وتحضير هذه الـ ّـدول (أي نخبة «تنويرية» باملعنى الكالسيكي) .قل ما
ّ
شئت عن تشاوشسكوّ ،
ولكن نظامه بنى في رومانيا (أكثر أقاليم اوروبا تخلفًا)،
ّ
ّ
نظامًا للتنمية نجح
عال،
ٍ
لعقود ،وجامعات ومراكز علمية وطبية على مستوى ٍ
ّ
ّ
وأمة متعلمة واثقة من نفسها (كان الرومانيون ،الى جانب الكوريني الشماليني،
ملوك االستعراضات الجماعية والفنية في الساحات واملالعب) .املقارنة مع املرحلة
«الليبرالية» هي قضية أخرىّ .
ّ
التراجيدية في ّ
قصة تشاوشسكو
ولكن املفارقة
ّ
ّ
هي ّأن الشعب قد فاض كيله ،ولم يعد يحتمل التقشف ،وأطاح به تحديدًا في السنة
التي ّ
قرش من ديونها.
أتمت رومانيا فيها دفع آخر
ٍ

