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مركز حرمون للدراسات المعاصرة

مركــز حرمـون 
للدراســات املعاصــرة

عنــى بإنتــاج الدراســات والبحــوث املتعلقــة باملنطقــة 
ُ
هــو مؤّسســة بحثيــة وثقافيــة مســتقلة، ال تســتهدف الربــح، وت

العربيــة، خصوًصــا الواقــع الســوري، وتهتــم بالتنميــة املجتمعيــة والفكريــة والثقافيــة واإلعالميــة، وتعزيــز أداء 
املجتمــع املدنــي، ونشــر الوعــي الديمقراطــي، وتعميــم قيــم الحــوار واحتــرام حقــوق اإلنســان.

يحــرص املركــز علــى عقــد لقــاءات حواريــة ومناقشــات فكريــة، حــول القضيــة الســورية ومــا يكتنفهــا مــن متغيــرات 
سياســية وإنســانية واجتماعيــة واقتصاديــة، وتمتــد هــذه اللقــاءات واملناقشــات، لتشــمل التأثيــرات اإلقليميــة 
والدوليــة، ومواقــف األطــراف الســورية املختلفــة منهــا، ســلطة ومعارضــة، مــع الرصــد الدائــم ألدوار الحلفــاء 
اإلقليمييــن والدولييــن للفرقــاء الســوريين، والتقييــم املســتمر لتطــور تلــك األدوار ودرجــة فاعليتهــا فــي املشــهد 

الســوري.
 للعمــل الجــّدي املثمــر علــى 

ً
يســعى املركــز ألن يكــون ميداًنــا لتالقــح األفــكار والحــوار والتخطيــط للبنــاء، وســاحة

الصعــد كافــة، البحثيــة والسياســية والفكريــة والثقافيــة؛ ويأمــل أن يبنــي عالقــة متقدمــة باملجتمــع الســوري، 

والعربــي عموًمــا، تقــوم علــى التأثيــر اإليجابــي فيــه والتأثــر بــه فــي آٍن مًعــا.

قسم الدراسات:
م هذا القسم الدراسات العلمية واملوضوعية التي تناقش القضايا السورية األساسية، وتعالج املشكالت  ُيقّدِ
الرئيســة، وتقتــرح الحلــول والبدائــل املناســبة، وهــو مســؤول عــن إنتــاج املــواد البحثّيــة العلميــة االجتماعيــة 
واالقتصاديــة والقانونيــة والثقافيــة والتربويــة، التــي تســتند إلــى جهــٍد بحثــّي أصيــل ورصيــن يتوافــق مــع أصــول 

العمــل البحثــّي العلمــي.
يحــرص قســم الدراســات علــى تقديــم قــراءات للواقــع الراهــن، ويضــع علــى جــدول أعمالــه إنتــاج دراســات مــن 
الفئات البحثية كافة، بهدف إعادة بناء املنظومة الفكرية والسياسية والقانونية والثقافية والتربوية في سورية 
املســتقبل، ويستكشــف التأثيــرات املتبادلــة بيــن السياســة واالقتصــاد والقانــون واملجتمــع والفكــر، ويبحــث فــي 

تأثيــرات الحــرب الســورية وســبل تجاوزهــا فــي املســتقبل فــي نظــام ديمقراطــي تعــددي تداولــي.
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مقدمة:

ريفكين)))، وبخاصة أنني قرأُت له أكثر  األوروبي«))) لالقتصادي األميركي جيرمي  شّدني كتاب »الحلم 
من كتاٍب ذي طابع مستقبلي، مثل »الثورة الصناعية الثالثة« و«اقتصاد الهيدروجين«، وكنُت أعتقد 
أنه سيبحث في مستقبل أوروبا بعد عقدين أو ثالثة أو أكثر، ويشرح فيه تصوراته عن مستقبل االتحاد 
األوروبي وأنظمته االقتصادية والسياسية واالجتماعية. وعلى الرغم من أن الكتاب يحمل ُبعًدا مستقبلًيا، 
فإنه يغوص في واقع اليوم واألمس، ويغوص في تاريخ أوروبا وعصر النهضة، وينتهي بعصر ما بعد الحداثة، 
 عميًقا وممتًعا في آن مًعا، ويقارن بين الُحلَمين األوروبي واألميركي، أي بين نوعية الحياة التي 

ً
ويقّدم تحليال

يتطلع إليها األوروبيون، وتلك التي يتمسك بها األميركيون، وطبيعة نظام الحكم، واألسس التي يقوم عليها 
 وضع يده على 

ً
كال الحلمين/ النظامين، من الجوانب القيمية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية، محاوال

ين 
َ
األسباب الكامنة خلف تلك الفروقات بين الحلمين. ومن خالل تحليله، يقّدم لنا معرفة عميقة بالعقل

األوروبي واألميركي، وقيمهما ومعتقداتهما الراسخة، وهو يفّسر بذلك كثيًرا من جوانب السياسَتين األوروبية 
واألميركية، على الصعيَدين املحلي والعالمي.

 ينحاز ريفكين، في هذا الكتاب الذي كتبه عام 004)، إلى الُحلم »النموذج« األوروبي الذي بدا صاعًدا 
بنجاحات متتالية على مدى النصف الثاني للقرن العشرين، وانتهى باتفاقيات ماستريخت وشنجن والوحدة 
النقدية وإطالق اليورو كنقد عالمي، إضافة إلى توحيد السياسة الخارجية وكثير من التشريعات الداخلية. 
وفي سياق الحديث عن ذلك الحلم، يقول: »إن السؤال حول مدى استطاعة الحلم األوروبي الصاعد تقديم 
رؤيٍة بديلٍة أكثر قدرة على التكّيف مع املتغيرات الصاخبة والعنيفة التي يمّر العالم بها اليوم، من عوملة 
 ينتظر جواًبا 

ً
االقتصاد إلى ازدياد البطالة إلى انتشار األصولية الدينية وما يرتبط بها من إرهاب، يبقى سؤاال

عليه«))) .

ملناقشة هذا املوضوع، سنستعرض في الجزء األول كيف كانت حال كّل من الحلمين األوروبي واألميركي 
سنة 004)، من خالل كتاب جيرمي ريفكين، ثم سنلقي نظرة في الجزء الثاني على موقع الحلم األوروبي 

اليوم. 

)))  جيرمي ريفكين، الحلم األوروبي، ترجمة: د. رلى ذبيان الناشر: دار الفارابي، بيروت، لبنان، 6)0)، 678 صفحة

)))  جيرمي ريفكين، كاتب وباحث واستشاري أميركي في مجاالت علم االجتماع واالقتصاد، من مواليد 945)، وأستاذ جامعي ورئيس ملجموعة 
»تي آي آر« لالستشارات، يقّدم استشاراته لالتحاد األوروبي ولعدد من قادة العالم، مثل الرئيس الفرن�سي ساركوزي، واملستشارة األملانية ميركل، 
والرئيس الصيني لي ت�سي تشانغ، ورئيس الوزراء اإلسباني ثاباتيرو، ورئيس وزراء البرتغال خوسيس، ورئيس وزراء سلوفينيا يانشا. وله أكثر 
من 0) كتاًبا حول تأثير التطور التكنولوجي على االقتصاد وقوة العمل واملجتمع والبيئة؛ ومن كتبه: مجتمع التكلفة الحدية الصفرية 4)0)، 
و«الثورة الصناعية الثالثة« ))0)، و«حضارة التضامن« 0)0)، و«الحلم األوروبي« 004)، و«اقتصاد الهيدروجين بعد نهاية النفط« )00)، 
وغيرها. وريفكين هو مهندس خطة االتحاد األوروبي بعيدة املدى للثورة الصناعية الثالثة والديمومة االقتصادية ملواجهة التحدي الثالثي: 

األزمة االقتصادية العاملية، وأمن الطاقة، وتغير املناخ. 

)))  كتاب »الحلم األوروبي« موضوع املراجعة ص 8))
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الجزء األول 
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الحلم األوروبي مقابل الحلم األميركي كما بدا في 2004 في كتاب جيرمي ريفكين

صناعة االتحاد األوروبي

ل، ويعّده »كياًنا فريًدا من نوعه في العالم، 
ّ
ينظر ريفكين بإعجاب إلى تجربة االتحاد األوروبي في التشك

وهو تجربة متجددة دائًما، وهو املؤسسة الحاكمة األولى من نوعها التي شهَدتها حقبة ما بعد الحداثة. وقد 
اختار القادة األوروبيون املدخل االقتصادي التدريجي لوحدتهم. وكانت بدايات االتحاد سنة )95)، مع 
تأسيس الوحدة األوروبية للفحم والصلب، بين أملانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا ولوكسمبورغ، وانتهت الحال 
إلى االتحاد األوروبي الذي نعرفه اليوم، »ورغم املشتركات والبرملانات والتشريعات وجواز السفر واليورو، فهو 
 ليكون دولة«)4). وبحسب ريفكين، فقد شجعت الواليات املتحدة قيام الوحدة 

ً
ليس بدولة، ولكنه ُيعد مؤهال

األوروبية، لسببين: األول هو خلق سوق واسعة تربط مصالح دوله، لتقف في وجه املد الشيوعي القادم من 
ا مع مشروع مارشال هو 

ً
ا واسعة للمنتجات األميركية. لذا وضعت شرط

ً
الشرق؛ والثاني كي تكون أوروبا سوق

حرية تبادل السلع. وقد أعطى انهيار املعسكر الشرقي دفعة جديدة لالتحاد األوروبي ورسالته وعضويته.

جذور الحلم األوروبي:

يغوص ريفكين، في الفصل الرابع من كتابه، في تاريخ أوروبا القديم، ويعود لبدايات صعودها والتغيرات 
الواسعة في أنماط التفكير فيها، بدًءا من القرنين )) و4)، ثم االختراعات واالكتشافات التي تتالت، ويتناول 
ا عن جذور العقل األوروبي الحديث، بدًءا من 

ً
طيًفا واسًعا من املوضوعات ذات العالقة بالبحث، بحث

تحوالت العصور الوسطى في أوروبا، وبلورة الشخصية الفردية والفرد املستقل، وتراجع الكنيسة، وتحوالت 
الرأسمالية،  السوق  الخاصة، واصطناع  امللكية  القومية، وأيديولوجيا  الدولة  العالم، وبروز  إلى  النظر 
وبروز املواطنة، واصطناع االتحاد األوروبي. وقد عقد املؤلف العديد من املقارنات، وأبرَز التباينات بين 
الحلمين األوروبي واألميركي تجاه العديد من القضايا، مثل التدين والعلمنة والنفعية، وامليل إلى الهيمنة، 
واملوقف تجاه البيئة والحزام الحيوي لألرض والطبيعة وحقوق اإلنسان والحيوان واملجتمع املدني والعدالة 
االجتماعية والتكنولوجيا وآثارها وقيودها، والهجرة، والسياسة الخارجية، واألخالق الجديدة، ثم تراجع 

الحلم األميركي، وآفاق االنتقال بالحلم األوروبي إلى الكونية.

يبّين ريفكين أن صعود أوروبا لم يكن ضربة حظ، وال جهَد بضعة عقود، بل هو ثمرة جهود استمرت 
، فالتاريخ األوروبي مليء بالحروب الدينية والقومية، 

ً
قروًنا، قّدم فيها األوروبيون جهوًدا وتضحياٍت عظيمة

وكان آخرها الحربان العامليتان األولى والثانية في القرن العشرين. أي إن تاريخ أوروبا مليء بالدم، ويعرف 
الحروب  أوروبا عن  أبعد  طارًدا،   

ً
عامال وذكراها  الحروب  وقد شكلت  الحروب جيًدا،  ثمن  األوروبيون 

وسياسات الحروب، وهي تنشد حلًما جديًدا آخر يمثله االتحاد األوروبي اليوم. وقد لعبت روافع عدة الدوَر 
الحاسم في تشكيل أوروبا وحلمها الحاضر مثل: اإلصالح الديني وإلغاء صفة القداسة عن الطبيعة وعن 
جسم اإلنسان؛ وتطور العلم الحديث واالختراعات واالكتشافات؛ وصناعة البورجوازية )يسميها ريفكين 
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 كان أو امرأة- عن الجماعة؛ واختراع أيديولوجية امللكية، 
ً

»اإلنجاز الفذ«(، وجوهرها هو استقالل الفرد -رجال
 القانونية الجوهرية املتوسلة لفصل الفرد عن الجماعة 

َ
وقد أضحت حقوق امللكية الفردية أو الخاصة األداة

البشرية، وعّما تبقى من الطبيعة؛ ووالدة اقتصاد املال )اقتصاد السوق( والسوق الرأسمالية التي تعني 
التبادل الحر للملكية دون قيود؛ واختالق الدولة القومية منذ مؤتمر وستفاليا 648). 

جذور الحلم األميركي:

كانت أميركا ُحلًما، وذهب إليها الحاملون، فتشكلت هناك أّمة من الحاملين املغامرين، ولكن كان عليهم 
الصراع لتحقيق الحلم، فنشأت أّمة من رعاة البقر املقاتلين الواقعيين إلى حّد التطرف. وقد اعتقد أوائل 
املهاجرين اإلنكليز الذين وطؤوا أرض أميركا في العام 0)6)، وكانوا بروتستانت، أنهم »شعب هللا املختار«، 
وقال مرشدهم الروحي جون وينثروب بذلك، ويقول هيرمان ملفيل: »نحن -األميركيين الفريدين من نوعنا- 

شعب مختار، وأمة تقوم مقام أمة إسرائيل، في زماننا هذا«)5).

يرى ريفكين أن الشخصية األميركية تميل إلى االستقاللية والحرية، وتجّسد راعي البقر الذي يمتطي 
حصانه ويم�سي الوقت في التجول الحر، ثم جاء ولع األميركيين بالسيارات بعد رعاة البقر، بينما يعيش 
األوروبي داخل القالع املسورة التي تمثل األمن واألمان في القرون الوسطى، ونقابات الصناع والتجار في 
البلدات املسورة. وقد كان املرء ال يجد ما يبحث عنه من أمان إال بقدر ما يجد له كنًفا في متحد. وجاءت 
العقيدة املسيحية الكالفينية األميركية لتحض على العمل، »فقد ساق حجة أخرى، مفادها أنه ينبغي دعوة 
 كان أم امرأة، إلى دوام العمل على تحسين نصيبه في الحياة، وذلك عبر زيادة إنتاجيته، 

ً
كل شخص، رجال

وفي هذا املسار، ضمان االرتقاء بمنزلته، إذ كان له أن يكون في خدمة مجد هللا ... وباملزاوجة بين عقيدة 
كالفن الداعية إلى إنتاجية ال تعرف الكلل وامللل، وبين توكيد عصر التنوير على السلوك العقالني، والبراعة 
التكنولوجية واملنفعية العملية والذرائعية؛ استطاعوا )األميركيون( أن يحتالوا على العيش، وأن ُيحيوا 

معتقداتهم في الوقت عينه«)6). 

اعتمد الحلم األميركي الجمع بين حقوق امللكية واألسواق وحاكمية الدولة القومية، أما الحلم األوروبي 
فهو يمزج بين حقوق اإلنسان العاملية والشبكات والحاكمية متعددة املستويات. ويقوم الحلم األميركي على 
رؤية ليبيرالية تقوم على اإليثار الذاتي، والبحث عن املصلحة الفردية كأساس ملا هو مشترك، وبالتالي تحمل 
إمكانية التنافس الذي يشتد ويتحول إلى صراع مميت، بقصد إلغاء اآلخر عندما تسنح الظروف. فالحلم 
األميركي يقوم على رأي هوبز، الذي يرى أن السلوك اإلنساني، بطبيعته الفطرية، عدواني واستحواذي، وأنه 

رك دون رقابة، فسيؤدي إلى »حرب الجميع ضد الجميع«. 
ُ
إذا ت

)5)   املرجع السابق ص )4

)6)   املرجع السابق ص 8))
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التدّين مقابل العلمنة:

الحلم األميركي ديني، والحلم األوروبي علماني؛ فالحلم األميركي َجَمَع بين اإلصالح الديني وفلسفة التنوير، 
ف الديَن وراءه كما فعل األوروبيون، بل جعله جزًءا من فلسفته. يقول ريفكين: »نحن أكثر 

ّ
ولم يخل

الشعوب تديًنا، وأكثر تقوى من أي أمة صناعية متقدمة في العالم«)7)، واألميركي، كما املسلم، يقول »وما 
توفيقي إال باهلل«، ويعزو كل نجاح له إلى اإليمان وإلى ربه. حتى الرياضيون املشهورون والفنانون، بينما 
ال يردد األوروبيون مثل ذلك. ويعتقد األميركيون أن هللا يرعاهم، لذا تراهم متفائلين بمستقبلهم. والحلم 
األميركي يجمع السعادة في هذا العالم والخالص في العالم اآلخر، اعتماًدا على الذات وعلى إيمان راسخ 
ا 

ً
باهلل. وقد »بقي العديد من األميركيين على والئهم املخلص والصادق لألخالقيات البروتستانتية، وذلك خالف

وا عنها منذ زمن طويل. وقد أبرز هذا االختالف بالتحديد للعيان مغايرة الحلم 
ّ
لألوروبيين الذين كانوا قد تخل

األميركي عّما سلفه من األحالم األوروبية التي تقدمت عليه«)8). األميركيون متدينون ودنيويون في آن مًعا، 
يوجههم اإليمان ويقودهم العقل واملنطق. يريدون الحصول على الخالص في العالم اآلخر، كما يسعون في 
وا في نهاية املطاف عن 

ّ
طلب السعادة على األرض، اآلن وليس غًدا«. أما األوروبيون فهم أقّل فصاًما، وقد تخل

 أيديولوجية التنوير، وحّولوا القيود املفروضة من الكنيسة إلى 
ّ
حماستهم الدينية، ولم يستبقوا ألنفسهم إال

انضباط ذاتي، يفرضه الفرد على نفسه، وليس في دستور االتحاد األوروبي إشارة واحدة إلى هللا. وبينما تخلى 
األوروبيون عن حماسهم الديني، »لم يجد األميركيون أي تناقض في العيش املتزامن في حقلين متعارضين، 
على ما يبدو: األول يمتاز بالحماسة الدينية وباإليمان بالخالص األبدي، واآلخر أوجدته الدنيوية التنويرية، 

فبرز فيه كل من السلوك العقالني واالعتقاد بالتقدم املادي«)9). 

نفعية وفردية مقابل التضامن االجتماعي:

لعّل املوقف تجاه النفعية يختصر الفارق بين الحلمين والشخصيتين األوروبية واألميركية؛ فالفردية 
الصارمة هي سمة األميركيين، والحلم األميركي شدد على الفردية والنفعية وتراكم الثروة والشعور بالتفوق. 
وما زال يسود االعتقاد في أميركا أن الفرد مسؤول عن مصيره، وأن عدم النجاح يعود غالًبا لنقص املبادرة 

واالندفاع وامتالك مؤهالت النجاح.. وأن أميركا أرض الفرص املتساوية، وليست أرض النتائج املتساوية. 

 على العمل الشاق. أما الفقراء 
ً

ويعتقد معظم األميركيين البيض أن األغنياء أغنياء ألنهم أكثر ذكاًء وإقباال
فهم فقراء ألنهم كسالى، كما يعتقدون أن سياسات إعادة توزيع الدخل هي مكافأة الكسول من حساب املجد 
واملجتهد. أما األوروبيون، فهم من ناحيتهم يتوقون إلى الكسل، فيأخذون وقتهم في اشتمام عطر الورود... 
ويعود السبب في ذلك كله إلى اختالف أسا�سي بين الحلم األميركي وذاك األوروبي؛ فنحن -األميركيين- )يقول 
ريفكين( نكافح في سبيل الحصول عليها، من خالل العمل. أما األوروبيون فهم يجهدون في سبيل الحصول 

عليها، من خالل الوجود. 

األميركيون شغوفون بامللكية، فهم شعب ينحدر من مغامرين فرديين، ترسخت لديهم عقلية امللكية 

)7)   املرجع السابق ص 44

)8)   املرجع السابق ص )5)

)9)   املرجع السابق ص 50)
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الفردية حين خاضوا عباب البحر باحثين عن عيش أفضل في بالد جديدة بأرض واسعة مشاع غير مملوكة، 
يملكها من هو أجرأ أو أقوى، فكان التنافس والصراع أساس قيام هذا املجتمع وما زال. لذلك لم ُيفتن 
األميركيون باألفكار االشتراكية والعدالة والتكافل االجتماعي. والحرية في الفهم األميركي تأتي عبر امتالك ثروة، 
 كان أم امرأة، شخصيَته 

ً
م الشخص، رجال

ّ
فهي ما يجعل املرء حًرا، »فمن خالل تطويق نفسه بامللكية، يضخ

 عن هيغل الذي يرى أن امللكية والشخصية 
ً

في املكان والزمان، موجًدا دائرة من التأثير الشخ�سي«)0)). نقال
مترادفين في ذهنه.

»األوروبيون يميلون إلى دعم الديمقراطية االجتماعية، وااللتزام بإصالح األوضاع التي تؤدي إلى املأزق 
الذي يتخبط فيه من لم ينصفهم الحظ ومن يعانون الفقر، فيما يبشر األميركيون بفضائل االعتماد على 

الذات، ويساندون مقاربة للسوق تهدف إلى تحسين نصيب الفرد، وبالتالي قدر إخوتهم في اإلنسانية«)))). 

ويرى ريفكين »أن األوروبيين ينزعون أقل من األميركيين إلى التسيير والنفعية في عالقاتهم الشخصية«)))). 
و«على عكس األميركيين، آمن األوروبيون بأن املجتمع مسؤولية))))«؛ إذ يشدد الحلم األوروبي على التضامن 
االجتماعي والتنوع الثقافي ونوعية الحياة والتنمية املستدامة واالستمتاع بالعمل والبيئة والتضامن الكوني 

والسالم والتدوير. 

يستعين ريفكين، في أماكن متفرقة من كتابه، بعدٍد من املؤشرات الواقعية، في كل من الواليات املتحدة 
واالتحاد األوروبي، إلعطاء صورة واقعية النعكاس كال الحلمين في الحياة العامة. ومن مقارنة بين الواليات 
املتحدة واالتحاد األوروبي، يظهر فهم أوروبي أن السوق الحرة تخلق التفاوت غير العادل في الدخل، لذا هم 
يدعون إلى التدخل في السوق لتصحيح اختالالتها، من أجل تخفيف التفاوت عبر »سياسات إعادة توزيع 
الدخل«، وينعكس هذا بخاصة في تأمين التعليم املجاني وخدمات الصحة والضمان االجتماعي وإجازات 
األمومة وغيرها، بينما ال يؤمن األميركيون بالسياسات األوروبية تلك، وال بأي تدخل في السوق، وينعكس 
هذا في ارتفاع معدل الجريمة وعدد السجناء فيها. ويرى ريفكين أن الحلم األميركي شخ�سي نرج�سي ال تهّمه 
اإلنسانية، بينما يهتم الحلم األوروبي برفاهية سكان األرض. ويدعو ريفكين أوروبا إلى االستمرار في سياستها 

االجتماعية، كي ال تواجه الوضع السائد في أميركا ومشكالته.

نزعة الهيمنة مقابل التعاون والتشبيك

60% من األميركيين أن ثقافتهم هي أرفع وأرقى من ثقافات الشعوب األخرى، وذلك عكس  »يعتقد 
األوروبيين حيث 40% في أملانيا و7)% في بريطانيا وفرنسا«)4)). ويرى 79% من األميركيين أن انتشار أفكارهم 
وعاداتهم حول العالم أمٌر جيٌد، بينما 40% من األوروبيين يرى ذلك«)5)). وتعتز أميركا بوطنيتها، بالرغم 
من التراجع العالمي بالشعور بالدولة القومية ونمو الشعور بالعاملية باملقابل؛ »إذ ينزع 98% من الشباب 
األميركي إلى االعتزاز بجنسيتهم، مقارنة بـ 58% من الشباب البريطاني، و65% من الشباب األملاني«)6))، وقد 
عاد املحافظون الجدد إلى الدعوة الستقاللية سياسة أميركا التي تعززها القوة العسكرية. »فالهجمات على 
برجي التجارة العاملية وعلى البنتاغون قد أتاحت أمام قوى )تشيني( الفرصة لوضع اإلطار العملي التنفيذي 

))))   املرجع السابق ص 6))
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للرؤية األميركية للسياسة الخارجية«)7))، وجوهرها سياسة خارجية مستقلة ال ترتبط بإرادات اآلخرين، 
يعززها تفوق عسكري كبير، بحيث تستطيع الواليات املتحدة التحرك بمفردها، متى أرادت، دون استشارة 

أي من الدول األخرى، وإن لم تجد سبًبا اخترعته. 

وثمة نزعة في أميركا بأن ال تربط إرادتها بإرادة اآلخرين، وإذا دخلت في اتفاقية، وجب أن تكون خاضعة 
لهيمنتها، وترفض الخضوع ألي قانون أو اتفاقية دولية، وال تقبل أن تنقل أي جزٍء من سيادتها إلى أي منظمة 
دولية تسهم فيها، بل تريد أن تهيمن عليها. وقد رفضت أميركا االنضمام إلى محكمة الجنايات الدولية، 
ا من منظمة يونيسكو، ومن اتفاقية باريس للمناخ، ورفضت االنضمام إلى اتفاقية األلغام 

ً
وانسحبت حديث

األرضية، وغيرها. ويشرح ريفكين أن األميركيين »شعب ال يحّب أن ُيشار عليه بما يفعل«)8))، ولكنه يغفل أنه 
يريد إمالء إرادته على اآلخرين، والقول لهم ما يجب عليهم أن يفعلوه.

يبرز ريفكين الفرق الشاسع بين السياسة الخارجية األوروبية وسياسة الواليات املتحدة، فثمة نظرتان 
متباينتان للعالم؛ »فالحلم األوروبي يدعو إلى الشمولية ال إلى االستقاللية بالذات ... وتسعى ُدَوله إلى العيش 
في عالم يحكمه التوافق، وهي ترى في السياسة األميركية القائمة على العمل املنفرد شيًئا بغيًضا«)9)). ويرى 
ريفكين أن الحلم األوروبي أكثر كوزموبوليتانية أو عاملية متحررة من األحقاد القومية أو املحلية، وخضوع 
مواطنيها لحقوق اإلنسان أكثر من خضوعهم لدولهم القومية، فإن الحلم األميركي يبقى أسير املا�سي، أسير 
الدولة األمة التي يكون الوالء املطلق لها. وقد قال وزير خارجية أملانيا يوسكا فيشر: »إن صلب مفهوم أوروبا 
بعد العام 945)، كان وال يزال رفًضا ملبدأ ميزان القوى األوروبية والطموحات الفردية للدول بالهيمنة، التي 

انبعثت في أعقاب سالم وستفاليا في العام 648)«)0)). 

األميركيون ُمغرمون باملغامرة وركوب األخطار، وهذا ما ورثوه عن أجدادهم الذين ركبوا البحار مغامرين 
من أجل حياة أفضل. أما النظرة األوروبية، فترى أن عالم اليوم يحتاج إلى التعاون ال إلى التنافس، السوق 
تنافسية، والشبكات تعاونية، ومفهوم الشبكات أن كل العب ال يستطيع اللعب بمفرده، وال يستطيع تقرير 
النتائج، بل يتعاون الجميع، وتستلزم ليونة ومرونة في التعامل وثقة باآلخرين، وضرورة تحقيق خير وصالح 
الجميع، كي يتحقق خير الفرد وصالحه، وذلك عكس السوق عندما يسعى الفرد لتحقيق خيره وصالحه، 

فينتج عنها خير وصالح املجموعة كمنتج ثانوي.

العنف مقابل السالم:

الدبلوماسية واالقتصاد.  الذين يفضلون  إلى استعمال السالح، بعكس األوروبيين  يميل األميركيون 
وتختصر عقوبة اإلعدام الفوارق بين أميركا وأوروبا. وبدأ املجتمع األميركي يميل أكثر إلى العنف بعد 980) 
لون املجرمين. وفي الوقت الذي تتبنى فيه 

ّ
وصعود الليبرالية الجديدة. ويتهم األميركيون األوروبيين بأنهم ُيدل

أوروبا مبدأ السلمية والسياسة الواقعية، تأخذ الواليات املتحدة بمبدأ »العين بالعين«. وينظر اليمين 

)7))   املرجع السابق ص ))5

)8))   املرجع السابق ص 8)5

)9))   املرجع السابق ص 6)5

)0))   املرجع السابق ص 8)5
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األميركي إلى األوروبي على أنه لّين العريكة ويتصف باألنوثة وأنه غير مستعّد للذود عن نفسه ومصالحه. وبعد 
انهيار االتحاد السوفياتي، بدأ التباعد ينشأ بين أوروبا وأميركا، بينما كانت الحرب الباردة قد وحدتهم.

وفي حين أن جوهر الحلم األوروبي يكمن في التغلب على السلطة العنيفة، والتأسيس لضمير أخالقي يكون 
ل الذي يتولى شؤون العائلة البشرية، ينظر األميركيون إلى هذا الحلم باستهزاء، ويرون أنه 

ّ
هو املبدأ املشغ

محض »مشاعر حمقاء«. وتقوم اإلستراتيجية األوروبية عسكرًيا على حفظ السالم والتدخل اإلنساني. أما 
اقتصادًيا فتقوم على املساعدات الخارجية وتقديم دعم اقتصادي، واملساهمة في إعادة اإلعمار، بوصفه 
أداة من أدوات السياسة الخارجية التي تضمن تعاوًنا أكبر بين الشعوب، واحتواء الصراعات عبر الحلول 
الواليات  وليس  األوروبي،  واالتحاد  وليس كرهها.  الشعوب  واستيعاب  املدني،  املجتمع  وتعزيز  الوسط، 
املتحدة، هو املساهم األكبر في بعثات حفظ السالم، وفي تقديم املساعدات اإلنسانية، ومساعدات إعادة 

االعمار. إضافة إلى أن املساعدات األميركية تكون مشروطة بشراء السالح األميركي أو املنتجات األميركية.

ولكن إستراتيجيات أوروبا وأدواتها ليست كافية الستيعاب الصراعات الساخنة، فقواتها العسكرية 
- عن وقف الحرب في البوسنة والهرسك، وهما جزء من أوروبا، واستنجدوا 

ً
محدودة. وعجزت أوروبا -مثال

بالواليات املتحدة لوضع حد للنزاع. فأميركا متفوقة عسكرًيا على االتحاد األوروبي، بأشواط بعيدة )تسليح 
وتنظيم وتدريب وكفاءة(. وبناًء على ذلك؛ تكون القاعدة التكاملية النافذة اليوم هي: أميركا تقوم بالعمل 
القتالي الشاق، واالتحاد األوروبي يتولى بعدها حفظ السالم وإعادة البناء املادي واملجتمعي وبناء توافقات، 

عبر الحوار والحلول الوسط وحفظ األمن. 

املجتمع املدني مقابل الدولة:

اللعبة  في  مختلفين  العبين  بين  من  واحًدا  العًبا  الدولة  أصبحت  املعلومات،  تكنولوجيا  تطّور  بعد 
السياسية، ولم تعد الدولة »سيدة« بعد اآلن، بوصفها الوكيل الحصري املسؤول عن فرض النظام، ولم 
يعد الالعبون اليوم معزولين ومنزوعي السلطة، يقبعون في أسفل هرم الدولة القومية الحاكمة القديمة، 
كما كانوا من قبل. وقد تم تجاوز عصر التنوير الذي بنى سياساته على قطاعين: السوق والحكومة، لذلك 
»تعمل سياسة االتحاد األوروبي بين مفاصل ثالثة: التجارة، والحكومة، واملجتمع املدني. ويمثل التحّول من 
سياسة القطاَعين إلى سياسة القطاعات الثالثة تقّدًما جذرًيا في تطور الحياة السياسية«)))). في وقت يميل 
فيه قادة الرأي األوروبيون إلى استحسان دور منظمات املجتمع املدني والثقة به، فإن نظراءهم األميركيين 

يستحسنون األعمال التجارية والحكومة، ويثقون بهما. 

الهجرة

مشكلة العالم اليوم أن فقراءه ُمكرهون على الهجرة إلى أماكن فرص العمل. وللشركات مصلحة في 
ا على قوة العمل الوطنية، غير أن املواِطن في البلدان املستقبلة للهجرة 

ً
 وضغوط

ً
الهجرة، فهي تشكل منافسة

نفق على األجانب )مساعدات، تعليم، طبابة( إضافة إلى الشعور بتهديد 
ُ
يشعر بالغيظ، لكونه يدفع ضرائب ت
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ثقافي، ويتنامى شعور األوروبيين بالعداء للمهاجرين، وتنمو أحزاب اليمين. ولكن أوروبا من دون الهجرة 
ستذبل وتموت، وتوقع ريفكين أن نسبة الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة، من سكان االتحاد األوروبي، 
ستبلغ %))، في عام ))0)، بينما كانت النسبة مطلع القرن الحادي والعشرين %6) من مجموع سكان 
االتحاد األوروبي، وفي عام 050) سيصبح املسنون %5) من السكان، وسيكون هناك 2.4 مسّن، مقابل 
كل طفل، ويتوقع هبوط السكان األوروبيين، بين عامي 000) و050)، بمعدل %)). وكل هذا بسبب معدل 
الخصوبة املنخفض. حيث إن نسبة اإلناث اللواتي ُولدن 950) ولم ينجبن في أملانيا الغربية %14.9، أما من 
ُولدن سنة 965) فقد وصلت نسبة من لم ُينجبن منهن %31.3. وبالنتيجة؛ فإن أوروبا من دون الهجرة تتجه 
إلى أن تكون مأًوى كبيًرا للعجزة، ولكن الهجرة تضع الحلم األوروبي أمام اختبار صعب؛ إذ »يجد األوروبيون 
أنفسهم عالقين إلى حد ما، بين موقف صعب وآخر أصعب منه، ففي غياب موجة عارمة من الهجرة على 
امتداد العقود اآلتية، سيلّم بهم الهرم، وسيكون املوت نصيب مشروعهم. ومن ناحية ثانية، تهدد الهجرة 
الدافقة إليه بفرض مزيد من الضغوطات... على حّس الناس بهويتهم الثقافية«)))). ويرى ريفكين أنه »لكي 
يستمر الحلم األوروبي ويتحقق، يجب على األوروبيين مواجهة تحديين حاسمين يلوحان في األفق أمامهم: 

العمل على تكاثر أعدادهم بما يضمن بقاءهم، والترحيب بغرباء جدد يعيشون وسطهم«)))). 

في موضوع الهجرة، يبدو أن الواليات املتحددة أكثر نجاًحا في معالجتها، بينما تتعثر أوروبا في هذا امللف. 
ين عن ثقافاتهم وعاداتهم السابقة منذ الجيل الثاني، 

ّ
ففي حين يندمج املهاجرون في املجتمع األميركي، متخل

يميل املهاجرون في املجتمع األوروبي إلى التمسك بعاداتهم وثقافاتهم عبر أجيال عدة، ويحتفظون بلغاتهم 
وفولكلورهم، وتساعدهم اليوم في ذلك وسائل التواصل االجتماعي وأقنية التلفزيون. وهذا يعوق اندماج 
املجموعات املهاجرة اليوم، عكس املجموعات املهاجرة من قبل. ويلعب تركيب املجتمع األميركي وثقافته، 
لكونه مجتمع مهاجرين في األصل، دوًرا محفًزا على اندماج املهاجرين الجدد، بينما يشكل تمسك أوروبا 
بثقافتها الراسخة عامَل صّد في اندماج األجانب. ففي أوروبا يصعب على املهاجر أن يصبح عضًوا في مجلس 

بلدة صغيرة، بينما في أميركا وصل أوباما إلى رئاسة الواليات املتحدة.

العلم والتكنولوجيا والبيئة

كما هي الحال في السياسة الخارجية والقضايا األمنية، بدأت أوروبا تبتعد عن املقاربة األميركية، لكّلٍ من 
العلم والتكنولوجيا، وفي صلب هذا الفارق تقبع الطريقة التي يعتمدها كلٌّ من األميركيين واألوروبيين في النظر 
إلى الخطر. واألوروبيون أكثر وعًيا بالجانب املظلم من العلم والتكنولوجيا. ومن األمثلة على ذلك، الخالف 
على األطعمة املعدلة وراثًيا، وإنتاج كائنات حّية معّدلة وراثًيا. وبينما تهتم أوروبا بطعامها وإنتاجه وتحضيره، 
وتعده جزًءا من ثقافتها وهويتها، فقد تخلت أميركا عن ذلك، واتجهت نحو الوجبات السريعة. وبالعموم، 
تهتّم أوروبا أكثر من أميركا بالوقاية من األخطار وبالتنمية املستدامة، وكذلك بفحص املنتجات الكيميائية 
، قبل 

ً
 ضارة

ً
التي توضع في األسواق، وتفرض على املصانع إثبات أن منتجاتها ال تسبب آثاًرا صحية أو بيئية

وضع منتجها في األسواق. وتسعى أوروبا لجعل ذلك جزًءا من سياسة عاملية ملزمة، بينما تسعى الواليات 
املتحدة إلحباط جهود أوروبا. واالتحاد األوروبي هو أول وحدة سياسية تحّول فحص األخطار وتكاليفه 
وجهده إلى الشركات، فتجعلها مسؤولة عن إثبات سالمة منتجاتها. ويرى االتحاد األوروبي أن »الواجب األول 

))))   املرجع السابق 464

))))   املرجع السابق 466
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للبشر يتعلق بالغالف الحيوي الذي هو عصب الحياة، حتى لو كان ذلك يعني التخلي عن التطور التجاري أو 
تعليق نشاط تجاري معين«)4)). بينما باملقابل، تنفق املجمعات الصناعية األميركية مليارات الدوالرات للتأثير 
في التشريعات الصادرة عن الكونغرس، كي ال يفرض تشريعات تتضمن أي قيود ال ترغب فيها تلك املجمعات.

ا ومعايير، ال تبدي الحكومة األميركية مثل هذا االهتمام. 
ً
وبينما تهتم أوروبا بالطاقة املتجددة وتضع أهداف

 للتجدد بحلول منتصف القرن 
ً

، قابال
ً

ويخطط االتحاد األوروبي لجعل القارة اقتصاًدا هيدروجينًيا متكامال
العضوية،  الزراعة  نحو  بالتحول  أوروبا  تهتم  كما  للهيدروجين(،  األوروبية  )املبادرة  والعشرين  الحادي 
وتهتم بحقوق الحيوان وحماية الحياة البرية والتنوع وحماية نباتات وحيوانات مهددة باالنقراض، وترى في 
تلوث البيئة واالحتباس الحراري سبًبا في ارتفاع معدالت االنقراض. وبينما يتحدث األوروبيون عن »حقوق 
الحيوان، وتحسين حماية الحيوانات ورعايتها واحترامها، بوصفها كائنات محسة«)5))، يرى األميركيون أن 
األوروبيين »فقدوا عقولهم«. »إن املخاوف البيئية تحتل املرتبة األخيرة في تراتبية القضايا التسع التي تشغل 
الناخبين األميركيين، إال أنها تبدو من بين القضايا الخمس األكثر إلحاًحا، بالنسبة للناخبين األوروبيين«)6)). 

تهتم أوروبا أكثر بالريف، وباملناظر الطبيعية، وتدعم مشاريعه وتطويره أكثر من الواليات املتحدة. وينفق 
األوروبيون من الوقت في زيارة الريف في عطلة نهاية األسبوع... أكثر بكثير مما ينفقه األميركيون«)7))، بينما 
يفضل األميركي أن يم�سي نهاية األسبوع في مركز تجاري. لذلك نمت أحزاب الخضر في أوروبا، ووصلت إلى 

البرملانات، بينما لم يكن لها في الواليات املتحدة أي حظ.

األعجوبة االقتصادية الهادئة وسباق االبتكار

يتحدث ريفكين عن ثورة اقتصادية هادئة في أوروبا، وعملة موّحدة »اليورو« واتحاد أوروبي واحد، 
وتوحيد أنظمة أوروبا لتصبح فضاًء مفتوًحا، وبرملان أوروبي واتفاقيات واحدة، ومحكمة أوروبية عليا تسود 
قراراتها على القوانين الخاصة، ولالتحاد األوروبي قوة عسكرية وسالح خاص، وسيكون له دستور. وسوق 
االتحاد األوروبي اليوم أوسع سوق داخلية في العالم. ويصّدر أكثر مما يستورد، عكس أميركا، ويسعى لتوحيد 
 

ً
برامج التعليم أو تقريبها في مختلف املستويات، ويبدي ريفكين إعجابه بكل هذه األمور، ويتوقع مستقبال
مزدهًرا لها. ويندد بالجهل والغطرسة األميركيين؛ إذ يعتقد األميركي أن الشركات العمالقة في العالم تعود 
ألميركا فقط، ويبّين ريفكين أن ذلك الرأي خاطئ، مقّدًما جملة من أسماء شركات عاملية كبرى، ومن بين 
أسماء 40) شركة، هي األكبر في العالم، 60 شركة أوروبية، مقابل 50 شركة أميركية فقط، و9) شركة 
آسيوية. وتتفوق الشركات األوروبية على األميركية في التنافسية التجارية، »وتتقدم الشركات األوروبية على 
نظيرتها األميركية في الثورة التكنولوجية الكبرى القادمة«)8)). ويرى ريفكين »أن الطريق ال تزال أمامه طويلة 
لبلوغ مراده املتمثل في أمله في أن يصبح، مع حلول العام 0)0)، أقوى اقتصاديات العالم تنافسية، وأكثرها 

)4))   املرجع السابق 569

)5))   املرجع السابق 609

)6))   املرجع السابق 568

)7))   املرجع السابق ص 578

)8))   املرجع السابق ص 97
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دينامية«)9)).

تقارن »لوحة االبتكار األوروبية«)0)) قدرات االبتكار األوروبي، بعدد من دول العالم. ويدرج فيها سبعة عشر 
مؤشًرا اقتصادًيا أساسًيا، تتوزع على أربعة أبواب هي: املوارد البشرية الضرورية للتجديد، ابتكار معرفة 
جديدة، نقل وتطبيق املعارف، املوارد املالية، اإلنتاجات واألسواق اآليلة إلى التجديد. ويظهر تقرير )00) أن 
»االتحاد األوروبي يتقدم على الواليات املتحدة في ثالثة من املؤشرات العشرة التي تتوفر بشأنها املعطيات، 
وهي على التعاقب: عدد حملة الشهادات من الخريجين في مجالي العلوم والهندسة؛ البحث العام وتكاليف 
ا من رساميل. غير أن االتحاد األوروبي ال يزال متخلًفا عن الواليات 

ً
التنمية )R&D(؛ والكشف بما جمع حديث

املتحدة في سبعة مجاالت مهمة أخرى، منها: الحّصة من القيمة الزائدة على التصنيع والناتجة عن استعمال 
التكنولوجيا العالية، عدد براءات االختراع في مجال التكنولوجيا العالية، ونسبة السكان ممن هم في سن 

 من أشكال التعليم العالي«)))).
ً

العمل وممن تلقوا شكال

االنتقال بالحلم األوروبي إلى الكونية

»أميركا لم تعد دولة عظمى«. هكذا يرى ريفكين؛ إذ »لكي تكون البالد بالًدا عظيمة، فال بد لها من أن 
تكون بالًدا يجد الصالح له فيها مستقًرا...... فالحلم األميركي أصبح اليوم موضوًعا للسخرية ... كزّي قديم، 
بل قل أكثر من ذلك، ك�سيء ينبغي التخوف منه أو كراهيته«)))). اليوم الحلم األميركي يتراجع، فلم يُعد نمط 
الحياة األميركية American Way of Life يشكل جاذبية للشباب. ولم يعد الشباب على استعداد للكّد في 
وظائفهم سعًيا للتقدم والترقي، كما في املا�سي. وباتوا متعلقين باإلشباع اللحظي لرغبات املرء... وتنمو ثقافة 
االستهالك، وتتراجع الروح املغامرة األميركية، وينمو اللجوء إلى الحظ، إذ ينمو اإلنفاق على القمار وامليسر 
مس الشباب تقريًبا مدمنين على القمار.... لم تعد أميركا حلم الحاملين، »إن 

ُ
وشراء بطاقات اللوتو، وأصبح خ

ما كان يوًما حلًما عظيًما، أم�سى اآلن، بالنسبة إلى العديدين، كابوًسا قاسًيا ال يعرف شفقة وال ليًنا«)))) .

وعلى الرغم من أن الصين مرشحة إلقامة قطب كبير من حولها، بالتعاون مع اليابان. يرى ريفكين أن 
»ما ينقص اإلطار اآلسيوي هو التميز الفردي الكافي لحمل كل شخص على الشعور بحس عميق باملسؤولية 
الشخصية، يتيح له شق طريقه في العالم الجديد«)4)). ويطلق ريفكين تقديره الشخ�سي ويرى أن أوروبا 
تتموضع بشكل أفضل بين الفردية األميركية القصوى والجماعية اآلسيوية القصوى، ما يؤهلها لقيادة 
الطريق إلى العصر الجديد. فاملنطق األوروبي يفسح املكان للروح الفردية واملسؤولية الجماعية في آٍن مًعا. 
وبمقدار ما يمكن للرؤية األوروبية أن تتضمن أفضل املواصفات للنظرتين، األميركية واآلسيوية، يصبح 

)9))   املرجع السابق )4)

((0(  The European Innovative Scoreboard EIS http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_
en

))))   املرجع السابق ص 44)

))))   املرجع السابق ص 40

))))   املرجع السابق ص 80

)4))   املرجع السابق ص 6)6
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 يتطلع إليه الغرب والشرق، على حد سواء. 
ً

حلمها مثاال

ويرى ريفكين أن الحلم األميركي بفرديته لم يُعد صالًحا ملستقبل البشرية، وأن الحلم اآلسيوي والصيني، 
بافتقاده للفردية، ال يصلح أيًضا ليكون حلًما للبشرية، وأن الحلم األوروبي هو األقرب ألن يكون حلم 
البشرية وقيمها ونظامها، ألنه يجمع بين الحلمين األميركي واآلسيوي. »إن ما يجعل من الحلم األوروبي حلًما 
بالغ اإلشكالية ومثيًرا لالهتمام، إنما يكمن في كونه يسعى إلى دمج الحقوق اإلنسانية العاملية والحقوق 
الثقافية املحلية الضيقة بعضها ببعض، في ظّل الخيمة أو املظلة السياسية الواحدة«)5)). ويدعو ريفكين 
إلى آلية مؤسساتية تعطي حقوق اإلنسان العاملية تلك املكانة القوية التي نعمت بها »حقوق امللكية في حقبة 
الدولة القومية«. وقد »أصبحت أوروبا جديدة، تلفت أنظار العالم إليها بوصفها التجربة املستجدة الكبرى 

في الحاكمية العابرة للحدود القومية«)6)). 

 عن التكيف وإعادة التكيف مع نماذج 
ّ

يبدي ريفكين إعجابه بشخصية االتحاد األوروبي التي » ال تكف
النشاط الدائمة التغير من حوله«)7))، وإعجابه بنموذجه التنظيمي الذي كان أكثر منهجية في توجهه على 
ا 

ً
امتداد الخمسين سنة املاضية لوجوده. ويرى أن القيم والعوامل الجمعية التي يمكن أن تشكل رابط

لألوروبيين هي قيم الديمقراطية والحريات العامة وحقوق اإلنسان والحفاظ على البيئة ومكافحة التطرف 
واإليمان بالعلم. ويعكس دستور االتحاد األوروبي كّل هذه القيم، وهو دستور علماني باملطلق، إذ ال يوجد 
فيه أي إشارة إلى هللا، وال يأتي على ذكر امللكية الخاصة إال بإشارة وحيدة، وهو بالكاد يذكر األسواق الحرة، أي 
إنه غير منحاز إلى الطبقات الغنية، كما األميركي، ويتضمن التزاًما واضًحا بالتنمية املستدامة وباقتصاد سوق 
مجتمعي وبحماية وتحسين نوعية البيئة، ومقاومة التمييز، وتعزيز العدالة االجتماعية، والحماية واملساواة 
بين الرجل واملرأة، والتعاون والتكامل بين األجيال، وحماية حقوق األطفال، والحق بالحياة، ورفض عقوبة 
اإلعدام، ويحظر املمارسات اللوجينية املحسنة للنسل، كما يحظر االتجار بأعضاء البشر، ويحظر استنساخ 
الكائنات البشرية، وتشكل حقوق اإلنسان صلب الوثيقة وتشكل منها القلب والروح. بينما كثير من هذه 

الحقوق ال تتوفر في التشريعات األميركية وال يقّرها األميركيون.

يشيد ريفيكن بالدستور األوروبي، ويرى أن »نقطة االرتكاز فيه ليست لشعب، أو ألرض، وإنما للعرق 
البشري برمته«. و«اليوم تتصدر أوروبا الكفاح الهادف إلى إعادة توصيف الوضع البشري، ونوعية العالم 
الذي سنحتاج إلى صياغته لنكيف فيه ما توصلنا إليه من سهولة جديدة، نستطيع بموجبها الوصول 
ا 

ً
إلى الشمولية العاملية والنفاذ إلى دقائق أرجائها«)8)). وأوروبا تتحرك باتجاه ما فوق السلطة قاصدة عاملـــ

، يقوم على القوانين والقواعد والتفاوض والتعاون العابرين للقوميات، بينما تبقى الواليات املتحدة 
ً

مستقال
واقعة في شرك التاريخ، وممارسة السلطة في عالم من »الفو�سى الهوبزية«؛ حيث »الجميع ضد الجميع«. 
ويرى األوروبيون أن تحول أوروبا إلى قوة عظمى نظيرة للواليات املتحدة، إنما هو وسيلة لتعميق التعاون 
على الساحة العاملية، بينما ينظر األميركيون إلى هذا التحول بوصفه تهديًدا كامًنا للسيطرة األميركية. وقد 
رأى الرئيس السابق للمفوضية األوروبية رومانو برودي أن لالتحاد األوروبي »دوًرا يستطيع أن يلعبه في 
حوكمة العالم، وجعل التجربة األوروبية أنموذًجا يحتذى. والعالم يراقب تجربة االتحاد األوروبي وبزوغ 

)5))   املرجع السابق ص )44

)6))   املرجع السابق ص 6)6

)7))   املرجع السابق ص 4)4

)8))   املرجع السابق ص )8)
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للتعاون  آسيا  )جنوب شرق  اآلسيان  رابطة  حاولت  وقد  التجربة.  ستتطور  وكيف  األوروبية،  املواطنة 
ا هو إيجاد مجموعة 

ً
االقتصادي واألمني والسيا�سي( تقليد االتحاد األوروبي، ووضعوا في سنة )00) هدف

آسيان االقتصادية مماثلة لالتحاد األوروبي إلى سنة 0)0). 

خاتمة الجزء األول:

على الرغم من التقّدم الذي أحرزه االتحاد األوروبي، الذي ينال إعجاب العارفين به، والنجاحات التي 
 ،

ً
ا، أو على األقل متسائال

ً
حققها، حتى تاريخ صدور كتاب ريفكين سنة 004)، فإن ريفكين يبقى متشكك

ا«، مثالًيا إلى حد ما،  حول قدرة االتحاد األوروبي على تحقيق حلمه، فهو يرى أن الحلم األوروبي يبدو »يوتوبيًّ
إذ يصعب تخّيل مئات املاليين من الناس يلتفون حول رؤية عظيمة من هذا النوع ... والسؤال هنا: ما نوع 
الرابط املشترك الذي يمكن له أن يستحث الناس على تجاوز والءاتهم القديمة، وجعل الحلم األوروبي حلًما 

 للحياة والتطبيق؟«)9)). 
ً

كونًيا قابال

فقد بقي الصراع في اتجاهين: اتجاه الحلم األوروبي الفدرالي، واالتجاه الكونفدرالي الذي أراد إبقاء سيادة 
كل دولة على أراضيها؛ ولذلك »تحّول االتحاد األوروبي إلى شكل ثالث، إذ أم�سى منتدًى خطابًيا ال وظيفة 
له غير الحكم بين العالقات، واملساعدة على تنسيق النشاط بين صنف من الالعبين«)40)، وبات أشبه بـ 
»حكومة منزوعة املركز«))4)، وبقي الدستور األوروبي تسوية غير مالئمة، بين الفدراليين والكونفدراليين، 
فهو ال يتمتع باملستلزمات التقليدية، بل يعتمد على الثقة واإلرادة الطيبة ألعضائه، ويعتمد على املعاهدات 

واإلرشادات، مع حّق دوله في االنسحاب من عضويته متى شاءت.

ا توجه راديكالي جديد، مكاني وزماني، وحلم أوروبي جديد ينبثق منه. وال تزال 
ً
ويشرح ريفكين: »لدينا إذ

املعادلة تفتقر إلى غراء اجتماعي جديد وقوي يصلح لضم 455 مليون بشري، في قضية مشتركة... إن كان 
للحلم األوروبي أن يصبح حقيقة«))4).

فهل حلم االتحاد األوروبي اليوم أقرب للتحقق أم هو أبعد عنه؟

)9))   املرجع السابق ص )48

)40)   املرجع السابق ص 96)

))4)   املرجع السابق ص 95)

))4)   املرجع السابق ص )48
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الجزء الثاني
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الحلم األوروبي اليوم

لم يخِف جيرمي ريفكين حماَسه للحلم األوروبي، ورأى فيه حلَم املستقبل للبشرية جمعاء، وبدا واثًقا 
من صعود هذا الحلم. وقد كتب ريفكين كتابه خالل سنتي -2003 004)، في وقٍت شاعت فيه حماسة إقامة 
مناطق التجارة الحرة ومنظمات التعاون الدولية وعمليات تحرير واسعة لألسواق أمام السلع والخدمات 

واالستثمارات، وكانت أوروبا قد أدخلت اليورو بنجاح، وأبرمت اتفاقية شنغن بين 7) دولة أوروبية. 

ولكن أين أصبح الحلم األوروبي بعد قرابة عقد ونصف من تاريخ إصدار كتاب ريفكين؟

ع. فها هي بريطانيا اتخذت قرارها 
ّ
يبدو أن رياح سفن االتحاد األوروبي لم تسر كما تمّنى ريفكين وتوق

باالنسحاب من االتحاد، وهي إحدى الدول الرئيسة الثالث األهم في االتحاد مع أنها كانت دائًما ذات نزوع 
 بسحب بلدانها من 

ً
أميركي. واستمّرت أحزاب اليمين ذات التوجه املعادي لالتحاد األوروبي في نمّوها، مهددة

االتحاد في حال فوزها في االنتخابات. وتعاني دول االتحاد حالة نمو نزعات انفصالية إقليمية، مثل أيرلندا 
الشمالية وكتالونيا وكورسيكا وشمال إيطاليا وغيرها. وتعاني بعض دوله وضًعا مالًيا صعًبا ومديونية كبيرة، 
مثل اليونان والبرتغال وإسبانيا. وعلى الرغم من حرص الدول القائدة لالتحاد، وبخاصة فرنسا وأملانيا، 
على معالجة األوضاع املتردية لهذه الدول، يبقى هذا األمر مصدر خطر ُيضعف االتحاد بل ربما يهدده. ولم 
يقّدم انضماُم دول أوروبا الشرقية إلى االتحاد األوروبي، بعد انهيار املعسكر الشرقي مطلع تسعينيات القرن 

املا�سي، تجربة مشجعة كثيًرا، إذ لم تحقق هذه البلدان نمًوا اقتصادًيا ُيذكر.

فهل هي أزمة عارضة يمّر بها االتحاد األوروبي سيستطيع تجاوزها، أم هي مرض عضال سيأتي على هذه 
التجربة. لتلمس بعض جوانب الجواب عن هذا السؤال، سنقوم بتحليل مجموعة من املؤشرات التي تعطي 
صورة واقعية ملموسة ألداء االتحاد األوروبي، بالرغم من أن الجواب على السؤال يبقى أمًرا صعًبا ويحتاج 

إلى جهود أكبر.

مؤشرات الناتج املحلي اإلجمالي:

ُيظهر موقع البنك الدولي أن الناتج املحلي اإلجمالي لسنة 6)0) لالتحاد األوروبي بدوله الـ 8)، لم يستطع 
تجاوز الناتج املحلي اإلجمالي للواليات املتحدة، وما زال ناتجه يمثل نحو 88.3 في املئة من ناتج الواليات 
املتحدة، وال تبشر معدالت نموه املنخفضة بأنه سيتجاوز الواليات املتحدة في السنوات القليلة املقبلة. بينما 
ص الفجوة بينهما، عاًما بعد آخر. ففي سنة 6)0) أصبح 

ّ
سرع الصين للحاق باالتحاد األوروبي، وهي تقل

ُ
ت

الناتج املحلي اإلجمالي للصين يمثل أكثر من 68 في املئة من ناتج االتحاد األوروبي، وأكثر من 60 في املئة من 
ناتج الواليات املتحدة )انظر الجدول )(.
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الجدول: رقم )1( الناتج املحلي اإلجمالي 2016

الدولةم
الناتج املحلي اإلجمالي 

مليون $
%

00) %)8,569,54)الواليات املتحدة)

97,97988.3),6)االتحاد األوروبي 8) دولة)

4560.3),99),))الصين)

26.6)8),9)4,9اليابان4

13.5))500,9,)العالم العربي5

6.9)6),)8),)روسيا6

96.4)),)8),)دول أوروبية أخرى ليست في االتحاد األوروبي7

104.9)8),9,470)بقية دول العالم8

75,543,542العالم

املصدر: حسابات الباحث استناًدا ملوقع البنك الدولي
 ttps://data�worldbank�org/indicator/NY�GDP�MKTP�CD

مؤشر أكبر 500 شركة في العالم:

تعكس عائدية/ ملكية الشركات العاملية الكبرى في العالم الوزَن النسبي في حصة االقتصادات الكبرى 
ودورها في العالم. ويبين موقع )فوربس( أن الواليات املتحدة ما زالت تملك العدد األكبر من الشركات األكبر 
في العالم، من حيث قيمتها السوقية، فقد بلغت حصتها 75) شركة، من 500 شركة هي األكبر في العالم، في 
العام 7)0)، بينما يملك االتحاد األوروبي 44) شركة، مقابل 50 شركة للصين. وبالرغم من أن فارق العدد 

ما زال كبيًرا، فإن حصة الصين تنمو سنة بعد أخرى.

الجدول )2( أكبر 500 شركة في العالم بحسب القيمة السوقية لعام 2017

الواليات الدولة
املتحدة

االتحاد 
األوروبي

مجموعبقية العالماليابانالصين

500)498)445)75)عدد الشركات 

املصدر: إحصاءات الباحث استناًدا ملوقع فوربس:
https://www�forbes�com/global2000/list/#tab:overall

وبالدخول في تفاصيل أكثر ألكبر 00) شركة في العالم، من حيث قيمة اإليرادات، تبقى الواليات املتحدة 
تحتل املوقع األول بـ 7) شركة، مقابل 9) شركة لالتحاد األوروبي )ومعها بقية دول أوروبا عدا روسيا(، وأما 
الصين فتملك 9) شركات فقط و7 شركات لليابان. لكننا إذا أخذنا قيمة أرباح هذه الشركات، فإن الشركات 
الصينية تحتل املوقع الثاني بعد الواليات املتحدة، بفارق أرباح يبلغ مثلي أرباح شركات االتحاد األوروبي. 
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بينما تفوق الشركات الصينية الـ 9) الشركات األوروبية الـ 9)، من حيث قيمة أصولها وعدد املشتغلين فيها. 

الجدول )3( أكبر 100 شركة في العالم لعام 2016 بحسب إيراداتها وأرباحها وأصولها وعدد العاملين 
فيها

الترتيب
عدد 

املشتغلين
الترتيب

قيمة 
األصول 
مليون $

الترتيب
األرباح 

مليون $ 
2016

الترتيب
رقم األعمال 

السنوي 
مليون $

عدد 
الشركات

الدولة

( 9,(0(,400 ( (5,070,665 ( (6(,569 ( 4,856,068 (7
الواليات 
املتحدة

( 5,(8(,((9 ( (4,(80,(5( ( 96,66( ( (,(64,4(( (9
االتحاد 
األوروبي

( 7,859,900 ( (5,769,67( ( (8(,765 ( (,5(5,607 (9 الصين

4 (,88(,800 4 (,98(,0(7 5 (4,(49 4 96(,(96 8 اليابان

5 (,805,407 5 85(,55( 4 54,99( 5 7((,(06 7
بقية دول 

العالم

(5,9((,746 49,854,(60 7(0,((6 ((,(4(,699 (00
مجموع

املصدر: الجدول من إعداد الباحث واملعلومات مستقاة من موقع فورتشن
http://fortune�com/global500/state-grid/

التجارة الدولية:

يصّور الجدول )4( تطّور تجارة السلع والخدمات خالل عقد 006) – 6)0)، في كل من االتحاد األوروبي 
والواليات املتحدة والصين، ويالحظ أن صادرات االتحاد األوروبي السلعية قد نَمت في تلك الفترة بنسبة 
بنسبة  والخدمية  بنسبة 164.2%،  السلعية  وارداته  نمت  بينما  بنسبة 165.5%.  والخدمية   ،159.6%
%7))، وكانت نتيجة ذلك أن تحسن ميزانه التجاري للسلع والخدمات من عجز بقيمة 144.8 مليار يورو 
سنة 006)، إلى فائض بقيمة 167.3 مليار يورو سنة 6)0). وزادت نسبة صادراته من السلع والخدمات من 
%7) من ناتجها املحلي، إلى %33.5. وبالنتيجة؛ تحّسن أداء االتحاد األوروبي التجاري خالل العقد األخير 
بشكل أفضل من أداء الواليات املتحدة التي زادت صادراتها السلعية خالل العقد املذكور بنسبة 151.4 في 
املئة، وزادت صادراتها الخدمية بنسبة 204.8 في املئة، وكانت النتيجة أن بقي ميزانها التجاري عاجًزا، مع 
تراجع طفيف في العجز من 642.4 مليار يورو عام 006) إلى 439.3 يورو سنة 6)0)، أما نسبة صادراتها 
من الناتج املحلي، فبقيت دون تغيير يذكر عند مستوى %26.4، وهي أقّل من نسبة االتحاد األوروبي بنحو 
7 نقاط. أما أداء الصين في العقد املذكور فقد تحّسن بقوة، حيث زادت صادراتها السلعية بنسبة 50) في 
املئة، وصادراتها الخدمية بنسبة 251.3 في املئة، بينما زادت وارداتها السلعية بنسبة 227.7 في املئة، وزادت 
وارداتها الخدمية بنسبة كبيرة جًدا بلغت 509 في املئة. بينما تزايد فائض ميزانها التجاري للسلع والخدمات، 
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من 6)) مليار يورو سنة 006)، إلى 273.8 مليار يورو سنة 6)0)، أما نسبة صادراتها إلى ناتجها القومي فقد 
ع ينسجم 

ّ
تراجعت تراجًعا كبيًرا، من 70.5 في املئة سنة 006)، إلى 39.1 في املئة سنة 6)0)، وهو تراجع متوق

مع تزايد املنتجات ذات القيم املضافة األعلى في مجمل صادراتها من جهة، إضافة إلى نمو االستهالك املحلي 
مع نمو طبقتها الوسطى.

بمقارنة األداء التجاري بين كل من االتحاد األوروبي والواليات املتحدة والصين؛ يظهر أن االتحاد األوروبي 
هو التاجر األكبر في العالم سنة 6)0)، تليه الصين، ثم الواليات املتحدة، وأن االتحاد األوروبي قد حّسن 
أداءه التجاري بشكل ملحوظ، ونقل ميزانه التجاري من عجز إلى فائض، بينما حافظ أداء الواليات املتحدة 
التجاري على املستوى السابق سنة 006)، مع تحسن طفيف في عجز ميزانها التجاري، وكان األداء األفضل 
للصين على نحو ملحوظ، وقد قلصت الفارق بين أدائها التجاري وأداء االتحاد األوروبي بشكل كبير، حيث 
كانت صادراتها السلعية والخدمية تعادل نحو 52.8 في املئة من صادرات االتحاد األوروبي سنة 006)، 

وأصبحت هذه النسبة نحو 82.6 في املئة سنة 6)0). 

جدول رقم )4( تطور تجارة السلع والخدمات لكل من االتحاد األوروبي والواليات املتحدة والصين 
 2016 - 2006

الدولة
وارداتصادرات %

إجمالي %خدمات %سلع %إجمالي %خدمات %سلع %

89165.5157.7191.5164.2)159.6العالم

7))151.4181.2159.8124.8180.8االتحاد األوروبي

59204.8172.1129.4167.3135.1)الواليات املتحدة

50251.3250.1227.7509259.5)الصين

ملزيد من التفاصيل انظر امللحق رقم 1 

لوحة االبتكار األوروبية لعام 2017:

 2003The European استعرض ريفكين في كتابه »الحلم األوروبي« تقرير »لوحة االبتكار األوروبي« لعام
Innovative Score Board، ملقارنة قدرة االبتكار بين كل من أوروبا والواليات املتحدة. وقد عدنا هنا إلى 
التقرير الصادر عام 7)0)))4)، أي بعد قرابة عقد ونصف، لنرى أين وصلت أوروبا وقدرتها على االبتكار، 

باملقارنة مع بقية دول العالم املتقدمة.

تقييًما مقارًنا  يوفر   .(000 األوروبي منذ سنة  االتحاد  تقرير سنوي يصدره  االبتكار هذه هي  ولوحة 
ألداء البحث واالبتكار، ومواطن القوة النسبية، ونقاط الضعف في النظم الوطنية للبحوث واالبتكار، 
وتتبع التقدم املتحقق، وتحديد املجاالت ذات األولوية لتعزيز أداء االبتكار. فاالبتكار يعني االزدهار، وهو 

(4(( http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en
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محّرك اإلنتاجية والنمو االقتصادي، ويخلق فرص عمل جديدة أفضل، ويعزز إنتاجية الشركة، ويوفر 
ن االبتكار الحراك االجتماعي، ويلعب دوًرا أساسًيا في التصدي للتحديات 

ّ
منافع ضخمة للمستهلكين. ويمك

املجتمعية العاملية، في أوقات التحول التكنولوجي واالجتماعي العميق، وإن رفع القدرة التنافسية لالقتصاد 
األوروبي ورفاهية املواطنين األوروبيين يتوقف اليوم، أكثر من أي وقت م�سى، على قدرة أعمال أوروبا على 

تطوير حلول مبتكرة ونجاحها. 

يبنى مؤشر أداء نظم االبتكار وُيقاس بمتوسط األداء لـ 7) مؤشًرا متاحة عاملًيا، وتقسم على 4 مجموعات/ 
أنماط من املؤشرات، تتوزع على 0) جوانب على النحو التالي:

اإلطار العام: ويشمل املوارد البشرية، ونظام تشجيع األبحاث، واالبتكار الصديق للبيئة.أ- 
االستثمار: ويشمل الدعم املالي واستثمار املؤسسات العامة والخاصة في مجال البحث ب- 

واالبتكار.
نشاطات االبتكار: وتشمل املبتكرين والتشبيك واألصول الفكرية.ت- 
التأثيرات: وتشمل تأثيرات على قوة العمل وتأثيرات على املبيعات.ث- 

 بين قدرة االبتكار في االتحاد األوروبي، وقدرة 
ً
ر تقرير لوحة االبتكار األوروبي لسنة 7)0) مقارنة

ّ
يوف

 عن أيسلندا، 
ً

منافسيها العامليين الرئيسيين. ويشمل التقرير الدول األعضاء في االتحاد األوروبي، فضال
وأوكرانيا،  وتركيا،  سويسرا،  صربيا،  النرويج،  السابقة،  اليوغوسالفية  مقدونيا  وجمهورية  وإسرائيل 
أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، الهند، اليابان، االتحاد الرو�سي، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، الواليات 

املتحدة األميركية.

يكشف تقرير 7)0) أن األداء االبتكاري لالتحاد األوروبي لسنة 6)0) قد ازداد مقارنة مع سنة 0)0). 
ولكن ليس لجميع أعضائه، إضافة إلى أن التقّدم كان بطيًئا جًدا. وأن داخل االتحاد األوروبي فجوات في 
األداء االبتكاري على نطاق واسع؛ إذ تختلف النتائج على مستوى الدول األعضاء منفردة، فقد تحسن األداء 
في 5) دولة، وانخفض في )) منها. وقد تحّسن أداء ليتوانيا، ومالطة، وهولندا، واململكة املتحدة، وانخفض 

أداء كل من قبرص ورومانيا. 

بينما العديد من املنافسين العامليين يتحسن أداؤهم االبتكاري بوتيرة أسرع بكثير من االتحاد األوروبي، 
يبّين التقرير أن االتحاد األوروبي سنة 7)0) أقّل ابتكاًرا من أستراليا وكندا وكوريا الجنوبية والواليات 
املتحدة، ولكن فرق األداء االبتكاري يتقلص مع كندا والواليات املتحدة بالنسبة إلى عام 0)0)، ولكن الفارق 
نت أداءها االبتكاري بنسبة تتجاوز ثالث مرات  يزداد مع كوريا الجنوبية واليابان لصالحهما. فاليابان حسَّ
النسبة التي حّسن بها االتحاد االوروبي أداءه، وحّسنت كوريا الجنوبية أداءها االبتكاري بنسبة تزيد أربع 
 من الصين والبرازيل 

ً
مرات عن نسبة تحسين االتحاد األوروبي. وقد فاق األداء االبتكاري لالتحاد األوروبي كال

والهند وروسيا وجنوب أفريقيا، بفارق ملموس. 

ظهر الصفحة )) في التقرير أن أداء الواليات املتحدة االبتكاري أعلى من 
ُ
في ما يخص الواليات املتحدة، ت

االتحاد األوروبي، وأنها مبتكر قوي. ولكن أداءها قد تراجع بين عامي 0)0) و6)0). ويكمن تفوق الواليات 
املتحدة في اإلنفاق على البحث والتطوير والتعاون العلمي مع القطاع العام. وكان التحسن األفضل في 
تطبيقات التصميم واالبتكارات العملية واملنتج. وهذا يعني أن االتحاد األوروبي بعد عقد ونصف لم يستطع 
تجاوز الواليات املتحدة، ولكنه استطاع أن يقلص الفارق، ويتوقع أن يتجاوز الواليات املتحدة في السنوات 
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القليلة املقبلة. 

ظهر الصفحة )) في تقرير 7)0) أن أداء الصين االبتكاري ما زال أقل من أداء 
ُ
وفي ما يخص الصين، ت

االتحاد األوروبي، وما زالت قدرة الصين االبتكارية معتدلة، ولكن الفارق يتناقص مع الصين بسرعة، 
والالفت للنظر هو النمو السريع ألداء الصين االبتكاري لعام 6)0)، مقارنة مع 0)0). ولم ُيوِل ريفكين 
في كتابه »الحلم األوروبي« الصين سوى اهتمام محدود، وُيظهر تقرير لوحة االبداع األوروبي عام )00) 
أن الصين لم تكن تشغل بال األوروبيين واألميركيين، كما هي الحال اليوم، إذ تطور األداء الصيني بشكل 
مدهش على مدى العقد والنصف املاضيين. فالصين حّسنت أداءها بين 0)0) و6)0) سبع مرات أكثر من 
نسبة تحسن أداء االتحاد األوروبي. وتعطي الصين أهمية لإلنفاق على البحث والتطوير R&Dوعلى العالمات 
التجارية وتصميم التطبيقات، ونما أداؤها في األنشطة التجارية. وعلى النقيض من االتحاد األوروبي، ما 
زال قطاعها الزراعي يستأثر بما يقرب من ثلث قوة العمل، والحجم النسبي لقطاع الصناعات التحويلية 
أعلى بمرتين من االتحاد األوروبي. وقد شهد نمو الناتج املحلي الصيني معدالت أعلى بكثير من معدالت نمو 
الناتج املحلي األوروبي، وما زال الفارق كبيًرا حتى اليوم. فما زالت الصين تنمو بمعدل يزيد عن %6.5 في عام 
7)0)، أما االتحاد األوروبي فينمو بأقل من ربع هذه النسبة. وُيظهر هذا النمو الصيني، إذا استمر، أن الحلم 

.
ً

الصيني سيكون له املوقع األهّم مستقبال

ويتوقع التقرير املذكور أعاله، أن يحقق االتحاد األوروبي، في غضون عامين، تقدًما في أداء االبتكار بنسبة 
) في املئة، وأن تزيد النسبة من )0) % 6)0)، إلى 04) %. ومن املتوقع زيادة األداء لـ )) مؤشًرا من مؤشرات 
القدرة على االبتكار، وانخفاض األداء لستة مؤشرات. ويسعى االتحاد األوروبي إلى جعل االتحاد األوروبي 

الوجهة العاملية املفضلة للمواهب واالستثمار، ومركًزا لسالسل القيمة العاملية. 

ُيتوقع أن يلحق االتحاد األوروبي بالواليات املتحدة في غضون سنَتين؛ إذ ُيظهر التحليل أن هناك انخفاًضا 
في األداء األميركي مقارنة باالتحاد األوروبي، حيث تراجع من 103.0 في العام )6)0)( إلى 102.6 خالل سنتين 
تاليتين. ويتوقع أن يتم إغالق الفجوة االبتكارية بين االتحاد األوروبي والواليات املتحدة، ولكن هذا لن 

يحدث إال إذا انخفض األداء االبتكاري للواليات املتحدة. 

بالنسبة إلى الصين، يتوقع التحليل زيادة قوية في أداء الصين االبتكاري، مقارنة باالتحاد األوروبي، حيث 
ترتفع النسبة من 80.6 في العام 6)0) إلى 83.9 خالل سنتين تاليتين. ونتيجة هذا التحّسن الصيني القوي، 
ستتقلص فجوة القدرة االبتكارية بين االتحاد األوروبي والصين باستمرار. وبالنسبة إلى كوريا الجنوبية، 
ُيظهر التحليل أن أداءها االبتكاري تحّسن مقارنة باالتحاد األوروبي، ويتوقع زيادته من 131.6 في العام 6)0) 
ا على أداء االتحاد األوروبي )الشكل6) في التقرير(. 

ً
إلى 133.3 خالل سنتين تاليتين، بما يجعل أداءها متفوق

أما بالنسبة إلى اليابان، فيظهر التحليل تحّسًنا في أداء اليابان، قياًسا باالتحاد األوروبي، ويتوقع زيادته من 
ا على أداء االتحاد األوروبي )راجع التقرير(.

ً
112.2 في العام 6)0) إلى 113.7 خالل سنتين، متفوق

أين أصبحت قيم الحلم األوروبي مقابل قيم الحلم األميركي؟

رأى جيرمي ريفكين في كتابه »الحلم األوروبي« )004)( أن قيم الحلم األوروبي هو ما تحتاج إليه البشرية في 
مستقبلها، وهي تمثل مستقبل البشرية. فالحلم األوروبي يتسم بالتنوير والعلمنة، والديمقراطية االجتماعية، 
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ويشدد على التضامن االجتماعي والتنوع الثقافي ونوعية الحياة والتنمية املستدامة، ويولي أهمية أكبر لحماية 
إلى االستقاللية  الشمولية ال  إلى  والتدوير. ويدعو  والسالم  الكوني  والتضامن  بالعمل  البيئة واالستمتاع 
التوافق، ويخضع مواطنوه لحقوق اإلنسان أكثر من  في عالم يحكمه  العيش  إلى  ه 

ُ
بالذات، وتسعى دول

خضوعهم لدولهم القومية، ويفضل األوروبيون الدبلوماسية واالقتصاد، ويدعون إلى التدخل في السوق 
لتصحيح اختالالتها، من أجل تخفيف التفاوت عبر »سياسات إعادة توزيع الدخل«، وينعكس هذا بخاصة 
في تأمين التعليم املجاني وخدمات الصحة والضمان االجتماعي وإجازات األمومة وغيرها، ويهتمون بالتشبيك، 
حيث كل العب ال يستطيع اللعب بمفرده، وال يستطيع تقرير النتائج، بل يجب تعاون الجميع، ويستدعي ذلك 

ليونة ومرونة في التعامل وثقة باآلخرين، وضرورة تحقيق خير وصالح الجميع كي يتحقق خير الفرد وصالحه.

كما يرى ريفكين أن جوهر الحلم األوروبي يكمن في التغلب على السلطة العنيفة، والتأسيس لضمير 
ل الذي يتولى شؤون العائلة البشرية، وتقوم إستراتيجيته األوروبية العسكرية 

ّ
أخالقي، يكون هو املبدأ املشغ

دعم  وتقديم  الخارجية  املساعدات  على  فتقوم  اقتصادًيا  أما  اإلنساني.  والتدخل  السالم  حفظ  على 
اقتصادي، واملساهمة في إعادة اإلعمار، بوصفه أداة من أدوات السياسة الخارجية التي تضمن تعاوًنا أكبر 
بين الشعوب، واحتواء الصراعات عبر الحلول الوسط، وتعزيز املجتمع املدني، واستيعاب الشعوب وليس 
كرهها. واالتحاد األوروبي هو املساهم األكبر في بعثات حفظ السالم، وفي تقديم املساعدات اإلنسانية، 
ومساعدات إعادة االعمار، وليس الواليات املتحدة، إضافة إلى أن املساعدات األميركية تكون مشروطة 
بشراء السالح األميركي أو املنتجات األميركية. وتعمل سياسة االتحاد األوروبي بين مفاصل ثالثة: التجارة، 
والحكومة، ويستحسن دور املجتمع املدني. ويتوجه االتحاد األوروبي إلى االهتمام أكثر بالزراعة العضوية 
ومعارضة التعديل الوراثي للمنتجات النباتية والحيوانية، ويتوجه إلى جعل القارة اقتصاًدا هيدروجينًيا 

 للتجدد، بحلول منتصف القرن الحادي والعشرين )املبادرة األوروبية للهيدروجين(.
ً

، قابال
ً

متكامال

هكذا رأى ريفكين الحلم األوروبي سنة 004)، مقابل الحلم األميركي، ولتتبع الحلم األوروبي وقيمه، 
قمت باالستعانة بتقرير »مسح القيم العاملية)44) الصادر 7)0) وهو يقدم مسًحا ومقارنة لقيم دول العالم، 
بين عامي 0)0) و4)0)، وقد قمت بجمع دول االتحاد األوروبي املتاحة في التقرير أملانيا والسويد وهولندا 
وإسبانيا وبولندا ورومانيا وسلوفينيا وقبرص، واستخرجت متوسطاتها -بمساعدة املوقع ذاته- وثّبتتها في 

جدول يتيح املقارنة. انظر امللحق رقم ))(. 

بقراءة الجدول؛ نستنتج أن مواطني االتحاد األوروبي في عام 4)0) أقّل اهتماًما بالعائلة بقليل، من 
وبالعمل،  الفراغ  بأوقات  اهتًماما  أكثر  األوروبي  وأن  باألصدقاء،  باالهتمام  يتعادالن  ويكادان  األميركي، 
واألميركي أكثر اهتماًما بالدين في الحياة، وأن األوروبي أكثر سعادة من األميركي، وأن كليهما ضعيف الثقة 
بالصحافة والتلفزيون، ولكن األميركي أكثر ثقة من األوروبي بهما، وأن كليهما ضعيف الثقة بنقابات العمال، 
ولكن األميركي أقل ثقة، وأن ثقة كليهما بالبوليس والقضاء ضعيفة، لكن ثقة األميركي بهما أكبر. وثقة 
كليهما بالجامعات أعلى نسبًيا، وثقة األوروبي أعلى من األميركي. وتكاد نسبة ضعف الثقة بالشركات الكبرى 
والبنوك تتساوى، ولكن تبقى ثقة األوروبي أعلى. ويصبح الفارق أكبر عندما يتعلق األمر باالعتقاد بوجود 
هللا والجحيم، حيث إن األميركيين أكثر اعتقاًدا وأكثر ممارسة للطقوس الدينية من األوروبيين. وأن ثقة كل 
من األوروبيين واألميركيين بالسياسة واألحزاب السياسية والبرملان تبدو ضعيفة جًدا. ولكن األوروبيين أقّل 
اهتماًما بالسياسة، وأكثر ابتعاًدا عن األحزاب السياسية من األميركيين، إذ إن أكثر من )9 % منهم ال ينتسب 
إلى حزب سيا�سي، مقابل 55 في املئة من األميركيين. وفي ما يخص االنتماء إلى أحزاب سياسية، فإن 5.5 

(44(  http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp

http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp


مركز حرمون للدراسات المعاصرة

24

في املئة من األوروبيين ينتمون إلى أحزاب سياسية، مقابل 28.8 في املئة من األميركيين. أما الناشطون من 
املنتسبين فهم نسبة ضئيلة في املجتمعين: 2.5 في املئة بين األوروبيين و14.5 في املئة بين األميركيين. 

بتحليل أجوبة األوروبيين واألميركيين على عدد من األسئلة األخرى؛ يتبّين أن 61.6 % من األوروبيين يرون 
أن الفقر والفاقة اليوم هي أهّم مشكالت العالم، مقابل 53.1 % من األميركيين، أي إن اهتمام األوروبيين 
أعلى، وكذلك يمنح األوروبيون أهمية أكبر للتمييز ضد الفتيات والنساء، بينما يمنح األميركيون أهمية أكبر 
لفقر املرافق الصحية وانتشار األوبئة وعدم كفاية التعليم. ويؤيد األوروبيون اليوم، أكثر من األميركيين، 
منح أولوية لحماية الطبيعة، وإن تسبب هذا في تباطؤ النمو االقتصادي وفقدان بعض فرص العمل )43.8 
مقابل 37.2(، بينما يرى األميركيون )60.2 %( أكثر من األوروبيين )47 %( أن األولوية يجب أن تكون لخلق 
فرص العمل، وإن كان ذلك على حساب البيئة إلى حّدٍ ما. وبخصوص سؤال مراكمة الثروة، يؤيد 40.7 % 
من األوروبيين الرأي بأن الناس يصبحون أغنياء على حساب اآلخرين فقط، أو هم قريبون من هذا الرأي، 
بينما يؤيد 36.4 % من األميركيين ذلك. ويرى 54.5 % من األوروبيين أن الثروة يمكن أن تنمو لتكفي كل 
الناس، أو هم قريبون من هذا الرأي، بينما 60.7 % من األميركيين يرون هذا الرأي. وُيظهر هذا أن األوروبيين 
أقل ثقة بعدالة نظام اقتصاد السوق في توزيع الدخل والثروة. ويرى 58.6 % من األوروبيين أنها سمة 
أساسية للديمقراطية، أو هم قريبون من هذا الرأي، بينما يرى 39.3 % من األميركيين هذا الرأي. ويعتقد 
35.9 % من األوروبيين بأن فرض الضرائب على األغنياء لدعم الفقراء ليس سمة أساسية للديمقراطية، أو 
هم قريبون من هذا الرأي، مقابل 57.6 % من األميركيين لتلك اإلجابة. ويبرز بوضوح هنا أن األوروبيين أكثر 
 إلى سياسيات تحقق مزيد من العدالة االجتماعية من قرائنهم األميركيين. وُيظهر السؤال أن األوروبيين 

ً
ميال

واألميركيين يرون أن اختيار قادتهم بانتخابات حرة هي سمة أساسية للديمقراطية، حيث أجاب 86.3 % 
من األوروبيين باملوافقة على ذلك، أو هم قريبون من هذا الرأي، مقابل 78.5 % من األميركيين. بينما أجابت 
النسبة الباقية أن اختيار قادتهم بانتخابات حرة ليس سمة أساسية للديمقراطية، أو كانوا قريبين من هذا 
الرأي. كما يظهر أن األوروبيين أكثر أيماًنا بأن املساواة بين دخول الناس هي سمة أساسية للديمقراطية، 
فقد أجاب 47.8 % منهم بتأييد كامل أو جزئي لهذا الرأي، مقابل 23.5 % من األميركيين، بينما كان46.6 
% من األوروبيين يرون أن املساواة ليست سمة أساسية للديمقراطية السائدة، أو هم قريبون من هذا 
الرأي، مقابل 73.5 % من األميركيين، مما يعكس طموح األوروبيين أكثر من األميركيين إلى مزيد من العدالة 
في النظام الديمقراطي السائد. وعند السؤال عن ممارسة الشعائر الدينية، يظهر أن األميركيين أكثر تدّيًنا 
من األوروبيين، فاألوروبيون أقل ممارسة للشعائر الدينية، ألن نسبة 16.2 % فقط منهم يمارسون شعائر 
دينية على نحو منتظم، مرة في األسبوع أو أكثر، مقابل 33.3 % من األميركيين. بينما 29.6 % من األوروبيين 
يمارسون طقوًسا دينية في املناسبات واألعياد فقط، مقابل 18.6 % من األميركيين. ولكن تتقارب نسب 
من ال يمارس 51.1 % من األوروبيين أي طقوس دينية، مقابل 47 % من األميركيين. وهذا ُيظهر أن معظم 

األوروبيين واألميركيين بعيدين عن االلتزام بممارسة شعائر دينية. 

عند مقارنة نتائج هذا املسح األحدث والنتائج التي عرضها ريفكين في كتابه لنتائج مسح املؤسسة ذاتها في 
عام )00)، يظهر اختالف جلي بين نتائج املسحين، ويمكن تكثيف الفروقات بالتالي:

 من )00) إلى مبادئ - 
ً

 للسياسات الليبرالية، وأقل ميال
ً

أن األوروبيين أصبحوا أكثر ميال
العدالة االجتماعية. ويمكن تفسير الفارق بتأثير انتشار السياسة الليبرالية في سنوات 4)0) 
عنها في سنة )00)، كما أن املشاركين في اإلجابة عن االستبانة سنة 4)0) ينتمون إلى جيل 
ترعرع في ظل ثقافات ليبرالية، مقابل نسبة أكبر ممن شاركوا في استبانة )00) ترعرعت في 
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ظل قوة دولة الرعاية االجتماعية.
أن األميركيين قد أصبحوا أقّل تديًنا في عام 4)0) عنهم في عام )00). - 

ولكن السمة العامة السابقة )التي وصفها جيرمي ريفيكن في كتابه( ما زالت مستمرة، فاألوروبيون أكثر 
 إلى العدالة االجتماعية والتضامن اإلنساني وحماية البيئة وإلى قيم أكثر إنسانية، مقابل األميركيين، وهم 

ً
ميال

 إلى السياسة من األميركيين. فاالتحاد األوروبي هو أكبر داعم ملساعدات التنمية واملساعدات 
ً

أقل تديًنا وميال
اإلنسانية في العالم، ويسهم بنحو 74 مليار دوالر، تشكل 56 % من املساعدات العاملية، بينما تقدم الواليات 
املتحدة )) مليار دوالر تشكل 4) % من املساعدات العاملية، وتسهم جميع دول العالم األخرى بـ 0) % فقط. 
وفي حين فتحت بعض دول أوروبا أبوابها، لتدفق الالجئين من الشرق األوسط واستقبلت عام 5)0) نحو 
1.2 مليون مهاجر معظمهم تدفق إلى أملانيا، نجد الرئيس ترامب يصدر قراًرا بمنع دخول جميع مواطني هذه 

البلدان إلى الواليات املتحدة.

مستقبل االتحاد األوروبي: 

تطرح »الورقة البيضاء، حول مستقبل االتحاد األوروبي«)45) الصادرة في األول من آذار/ مارس 
7)0)، مجموعة من التحديات التي تواجه مستقبل أوروبا، وتقّر الورقة بأن أوروبا تقف على مفترق 
طرق، وعليها أن تجد السبل الناجعة ملواجهة تلك التحديدات، وكيف ستتغير أوروبا في العقد القادم 
رص. 

ُ
وما يليه، وما هي قدرتها على التكّيف وتحسين االستجابة للواقع املتغير، وتحويل التحديات إلى ف

وتحدد الورقة البيضاء التحديدات التي تواجهها أوروبا بما يلي:

الجديدة: وآثار زيادة استخدام التكنولوجيا الجديدة واألتمتة على  	 التكنولوجيات 
املجتمع وفرص العمل. 

تغّير املناخ: والحاجة إلى تقديم حلول بيئية مبتكرة للسوق وفي الداخل والخارج.  	
الهجرة: وحماية حدودها، مع الحفاظ على حرية الحركة والتنقل داخل أوروبا.  	
وداخله: وبناء قوة عسكرية على حدودها  	 االتحاد  أبواب  إلى  تصل  التي  التهديدات 

الشرقية، والحرب، واإلرهاب في الشرق األوسط وأفريقيا. 
تغيير مكان أوروبا في عالم متغير: تناقص السكان وتراجع القوة االقتصادية. 	
إرث األزمة االقتصادية: البطالة طويلة األجل، ال سيما في صفوف الشباب، وارتفاع  	

الدين العام والخاص. 
شيخوخة السكان: والحاجة إلى تحديث أنظمة الرعاية االجتماعية.  	
ارتفاع الخطاب القومي والشعبوي: والحاجة إلى استعادة ثقة الشعب واألداء وفًقا  	

للتوقعات، وبناء توافق بين الدول األعضاء.

ص السكان 
ّ
 على أوروبا. ولن يكون حله يسيًرا عليها. وُيعّد تقل

ً
ل كل تحد من هذه التحديات عبًئا ثقيال

ّ
يشك

وشيخوختهم تحدًيا مصيرًيا يهدد مستقبل أوروبا. حيث إن معدل الوالدات املنخفض بالنسبة إلى الزوجين 
األوروبيين )أي عدد الوالدات للمرأة الواحدة( الذي ال يزيد عن 1.38 طفل، لكل امرأة، يهدد بانكماش 

(45(  White paper on the future of Europe: Drivers of Europe’s Future: https://ec.europa.eu/commission/white-paper-fu-
ture-europe/white-paper-future-europe-drivers-europes-future_en
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أعداد األوروبيين في أوروبا، ولكي يعيد املجتمع األوروبي إنتاج ذاته، يحتاج إلى ما ال يقل عن 2.11 طفل، 
لكل امرأة وسطًيا، وإذا كان عدد سكان أوروبا ال يتراجع، فالسبب هو الهجرة من بلدان العالم الثالث. 
وتعويض نقص الوالدات بمهاجرين قادمين من ثقافات من العالم الثالث، إنما يحمل تهديًدا بتغيير البنية 
الثقافية واإلنتاجية والقيمية للمجتمعات األوروبية املتقدمة، وخاصة ما يحمله املهاجرون من مواقف 
تجاه الديمقراطية وتقّبل اآلخر، والتزّمت واملوقف املعادي للمرأة، وعدم االكتراث لحماية البيئة، وعدم 
التقيد بالنظام والقانون، وضعف ثقافة العمل واالنضباط وامليل إلى العمل األسود والتهّرب من الضرائب، 
وضعف احترام سيادة القانون والنظام العام، وتصبح هذه املخاطر أكبر، كلما كانت املجموعات القادمة 
كبيرة وتقيم في »غيتوهات« تعوق اندماجهم باملجتمعات األوروبية واكتساب قيم أوروبا التي جعلتها تقود 

التقدم العالمي، في القرون الثالث األخيرة.

ويمكن أن نضيف إلى التحديات األوروبية تحدي »العوملة«، وخاصة في عالم مفتوح على التنافس مع 
اقتصاديات صاعدة، مثل الصين التي تطبق أنظمة ضمان اجتماعي أقل تكلفة بكثير مما تفعله أوروبا، 
التنافسية  القدرة  أنظمتها حقوق عمل أقل، فتكون  النقابي واإلضراب، وتمنح  التنظيم  وتقيد حريات 
األوروبية أمام تحد صيني حقيقي، وخاصة مع نمو القدرة التكنولوجية للصين التي باتت تزود السوق بسلع 
وخدمات، كانت أوروبا والواليات املتحدة واليابان تحتكر إنتاجها وتزويد األسواق بها. وسترتفع تكلفة الرعاية 
االجتماعية بدرجة كبيرة مع شيخوخة املجتمعات األوروبية، حيث ترتفع نسبة املجموعات ما فوق سن 
العمل، مقابل نسبة الفئات في سن العمل. ويثير تقليص شبكة الضمان االجتماعي صراعات مجتمعية 
كبيرة، خاصة أن املطلوب هو زيادة تشجيع النساء والعائالت على اإلنجاب، وهذا يعني أن تكلفة اإلنتاج 
سترتفع، وسيؤثر ذلك سلًبا على القدرة التنافسية. ورغم أن االتحاد األوروبي يدرس كيفية تسخير العوملة 
وإيجاد أفضل الطرق التي يمكن بها للعوملة أن تستمر بأن تكون فرصة وليس تحد بالنسبة لالتحاد األوروبي.

ص، مقابل 
ّ
ما يقرع جرس اإلنذار، بالنسبة إلى االتحاد األوروبي، هو أن مكانة أوروبا في العالم آخذة بالتقل

أجزاء أخرى من العالم النامي. ففي عام 900)، كانت أوروبا تشكل نحو 5) % من سكان العالم. وفي سنة 
060) ستشكل أقل من 5 % من سكانه. وبحلول ذلك الوقت، لن يكون ألي دولة أوروبية بمفردها أكثر من 
) في املئة من سكان العالم. ويتوقع أن تتراجع القوة االقتصادية النسبية ألوروبا أيًضا، وأن تصبح أقل من 
0) في املئة، من الناتج املحلي اإلجمالي العالمي، بحلول عام 0)0)، بينما هي اليوم نحو )) %. إن الصعود 
السريع لالقتصاديات الناشئة يبرز حاجة أوروبا إلى التحدث بصوت واحد، وإلى أن تتحرك على نحو مّتحد 
ملجموع أجزائها. وأمام هذا الواقع، يجد االتحاد األوروبي نفسه أمام خمسة سيناريوهات حول الدولة 

املستقبلية املحتملة لالتحاد، بحسب الخيارات التي ستتخذها ويتخذها األوروبيون:

سيناريو امل�ضي قدًما: وأن تركز دول االتحاد الـ 7) على تنفيذ برنامجها اإلصالحي. ( )
سيناريو ال �ضيء ولكن السوق الواحدة: أن تعود الدول الـ 7) للتركيز على السوق الواحدة.( )
باملزيد: استعداد دول االتحاد للقيام مًعا في مجاالت ( ) القيام  يريدون  الذين  أولئك  سيناريو 

محددة بأشياء أكثر.
سيناريو القيام باألقّل ولكن بكفاءة أعلى: تركز دول االتحاد الـ 7) على تقديم أكثر وأسرع، في ( 4

تحديد مجاالت السياسة العامة، والفعل أقل في مجاالت أخرى.
أكثر بكثير مًعا، عبر جميع مجاالت ( 5 الدول األعضاء أن تفعل  بكثير: تقرر  أكثر  مًعا  القيام 

السياسة العامة.
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كّل هذا متروك للمستقبل غير البعيد. وينّص »الكتاب األبيض« على أن نقطة االنطالق لكل سيناريو هي 
أن على الدول األعضاء الـ 7) أن تتحرك مًعا كاتحاد، وهذا هو املبدأ. وقد يصعب الجزم اليوم بتحديد مصير 
ل حلمها وقيمها حلَم العالم وقيمه 

ّ
الحلم األوروبي؛ إذ إن أوروبا تواجه اليوم تحديات حقيقية. فهل سيمث

م تعّم العالَم قيُم العقالنية والحريات العامة والديمقراطية والعلمانية وحقوق اإلنسان 
َ
في املستقبل، ومن ث

وحماية البيئة والعدالة االجتماعية وشبكة الضمان االجتماعي وضمانات العمل، وتختفي الدكتاتوريات؟! 
أم أن صعود الصين، بنظامها الشمولي وبتقاليدها التي ما زالت بعيدة عن الديمقراطية وحقوق اإلنسان، 

سيؤثر في صياغة حلم البشرية وقيمها املستقبلية، بعيًدا عن أوروبا وقيمها وحلمها؟!
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مالحق

ملحق رقم )1(

تطور تجارة كل من االتحاد األوروبي والواليات املتحدة والصين 2006 – 2016 والقيمة: مليار يورو

2010/2016 % 2016 2010 2006 التجارة الدولة

159.6 11213.2 8827.4 7027.6 صادرات سلع

العالم

189.0 ((4( 2240.8 1768.4 صادرات خدمات

165.5 14556.2 11068.2 8796 مجموع الصادرات السلع وخدمات

157.7 11587.8 9126.4 7347.2 واردات سلع

191.5 3322.8 2214.2 1734.8 واردات خدمات

164.2 14910.6 11340.6 908( مجموع الواردات السلع والخدمات

ميزان تجاري السلع والخدمات

99.3 43.30% 45.10% 43.60%
نسبة تجارة السلع والخدمات إلى الناتج املحلي 

اإلجمالي

151.4 1745.2 1354.1 1152.5 صادرات سلع

االتحاد 
األوروبي

181.2 819.8 568.7 452.4 صادرات خدمات

159.8 (565 1922.8 1604.9 مجموع صادرات السلع والخدمات

124.8 1708.3 1531.5 1368.3 واردات سلع

180.8 689.4 460.5 381.4 واردات خدمات

137.0 2397.7 (99( 1749.7 مجموع واردات السلع والخدمات

-115.5 167.3 69.3 - 144.8- ميزان تجاري السلع والخدمات

122.3 33.50% 30.50% 27.40%
نسبة تجارة السلع والخدمات إلى الناتج املحلي 

اإلجمالي

159.0 1313.3 963.6 8(6 صادرات سلع

الواليات 
املتحدة 
األميركية

204.8 679.7 424.9 331.9 صادرات خدمات

172.1 (99( 1388.5 1157.9 مجموع صادرات السلع والخدمات

129.4 1977.8 1484.6 1528.6 واردات سلع

167.3 454.5 308.8 271.7 واردات خدمات

135.1 2432.3 1793.4 1800.3 مجموع واردات السلع والخدمات 

68.4 439.3- 404.9- 642.4- ميزان تجاري السلع والخدمات

98.5 26.40% 28.20% 26.80%
نسبة تجارة السلع والخدمات إلى الناتج املحلي 

اإلجمالي
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250.0 1930.3 1190.6 77( صادرات سلع

الصين

251.3 188.2 142.4 74.9 صادرات خدمات

250.1 2118.5 (((( 846.9 مجموع صادرات السلع والخدمات

227.7 (4(6 1051.5 630.6 واردات سلع

509.0 408.7 (49 80.3 واردات خدمات

259.5 1844.7 1200.5 710.9 مجموع واردات السلع والخدمات

201.3 273.8 132.6 ((6 ميزان تجاري السلع والخدمات

55.5 39.10% 55.40% 70.50%
نسبة تجارة السلع والخدمات إلى الناتج املحلي 

اإلجمالي
245.7 236.6 168.2 96.3 صادرات سلع

الهند

264.4 146.2 88.3 55.3 صادرات خدمات

252.5 382.8 256.5 151.6 مجموع صادرات السلع والخدمات

229.1 322.4 264.6 140.7 واردات سلع

259.2 120.8 86.7 46.6 واردات خدمات

236.6 443.2 351.3 187.3 مجموع واردات السلع والخدمات

60.4   - 94.8   - (6   - ميزان تجاري السلع والخدمات

96.7 43.30% 45.10% 44.80%
نسبة تجارة السلع والخدمات إلى الناتج املحلي 

اإلجمالي

Source: EU- DG trade Statistics Guide 2017
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ملحق رقم )2(

مقارنة بعض قيم دول االتحاد األوروبي مع الواليات املتحدة اليوم

الواليات املتحدة دول االتحاد األوروبي
السؤال

رقم 
غير مهمالسؤال

ليس 
كثيًرا

إلى حد ما
إلى حد 

بعيد
غير مهم

ليس 
كثيًرا

إلى حد 
ما %

إلى حد 
بعيد %

0.6 0.8 7.3 90.9 0.5 1.5 9.8 87.6
أهمية الحياة 

العائلية في الحياة
4

0.8 5.1 39.8 53.5 0.8 7.4 43.6 47.9
أهمية األصدقاء 

في الحياة
5

0.9 8 51.6 38.9 1.3 9.5 47.6 40.8
أهمية أوقات 

الفراغ في الحياة
6

(( 34.9 41.8 11.2 23.5 40.4 27.6 7.7
أهمية السياسة 

في الحياة
7

6.6 12.9 44.3 35.6 4.3 8.3 36.4 48.6
أهمية العمل في 

الحياة 
8

12.7 18.2 (8 40.4 0.3 27.8 23.9 23.2
ين في  أهمية الّدِ

الحياة
9

غير 
سعيد

ليس 
كثيًرا 

سعيد 
تقريًبا 

كثيًرا 
غير 

سعيد
ليس 
كثيًرا 

سعيد 
تقريًبا 

سعيد 
جًدا 

1.2 8.8 53.5 36.1 1.6 12.3 61.1 24.3
هل تشعر 

بالسعادة
10

 Not at
all

 Not
 very
much

 Quit a
lot

 A great
deal

 Not at
all

 Not
 very
much

 Quit a
lot

 A great
deal

9.8 30.8 38.4 19.2 20.4 33.7 27.3 15.8 الثقة بالكنيسة 801

16.5 59 20.7 ( 14.4 49.4 30.1 4.1 الثقة بالصحافة 011

13.3 6( 21.5 2.4 11.5 47.1 (5 4.8 الثقة بالتلفزيون 111

23.8 49.5 21.5 3.1 (8 40.3 28.9 3.7
الثقة باتحاد 

النقابات
211

5.7 24.3 51.8 16.5 8.4 (8 49.9 11.7 الثقة بالبوليس 311

6.5 37.6 44.9 8.9 11.2 31.4 42.6 10.8 الثقة بالقضاء 411

20.8 64.9 11.3 1.2 27.7 50 (7 1.7
الثقة باألحزاب 

السياسية
611

19.6 57.1 18.5 1.7 20.9 43.5 27.8 3.8 الثقة بالبرملان 711

4.9 29.8 52.9 9.7 3.5 (7 56.9 14.8 الثقة بالجامعات 911

9.3 55.5 29.9 2.7 12.3 43.4 33.3 3.8
الثقة بالشركات 

الرئيسية
021

(( 46.3 35.2 4.6 (0 42.3 29.4 4.9 الثقة بالبنوك 121

ال أعلم ال جواب ال نعم ال أعلم ال جواب ال نعم

0 1.2 11.1 87.7 2.7 1.4 27.8 68 تعتقد باهلل 841
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( 27.8 70.2 2.7 1.4 59.6 32.7 تعتقد بالجحيم 941

ال 
جواب

عضو 
نشيط

عضو غير 
نشيط

لست 
عضًوا

ال جواب
عضو 
نشيط

عضو 
غير 

نشيط

لست 
عضًوا

0.9 34.5 28.3 36.3 0.4 10.3 19.4 69.9
عضو أو ناشط في 
كنيسة أو منظمة 

دينية
52

1.6 7 8.8 82.6 0.4 5 11.4 8(
عضو ناشط 
في النقابات 

العمالية
82

1.3 14.5 28.8 55.4 0.5 2.5 5.5 91.4
عضو ناشط في 

حزب سيا�ضي
92

غير 
مهتم 
أبًدا

غير مهتم 
كثيرا

اهتمام 
ضعيف

مهتم 
جًدا

غير مهتم 
أبًدا

غير مهتم 
كثًيرا

اهتمام 
ضعيف

مهتم جًدا

14.7 25.6 41.3 17.6 2.3 30.2 (7 ((
االهتمام 
بالسياسة

48

 None at
all

 Not very
much

 Quit a
lot

 A great
deal

- - - 13.7 4(6 34.2 4.6
الثقة باالتحاد 

األوروبي
521

 World Values Survey Wave 6: 2010 - 2014 
 http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp

http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp
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