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والواقع مستقبل دول المنطقة ما بعد الربيع العربي، نظرة مقارنة بين التجربة األلمانية : الجلسة األولى
 العربي

 ة الثانيةمشروع مارشال واقتصاد السوق االجتماعي في ألمانيا ما بعد الحرب العالميّ 
 غونتر بيكشتاين

 سابق لمقاطعة بافاريا في ألمانياوزراء الالرئيس  
 

 عندما أرخت الحرب العالمية الثانية ذيولها، كانت ألمانيا مدمرة اقتصاديا وفكريا ولوال مساعدة الواليات
 .المتحدة والمملكة المتحدة لكان الوضع أكثر سوءا

إن الفكرة خلف وضع برنامج إلعادة إعمار ألمانيا وإنعاش االقتصادات األوروبية، مشروع مارشال، كانت 
أنه فقط من خالل وحدتها تستطيع أوروبا أن تنتعش اقتصاديا وأن تتصدى لمحاوالت تغلغل األنظمة 

ذا المشروع فكانت بناء المناطق التي دمرتها الحرب، إزالة الحواجز أمام الحركة أما أهداف ه. التوتاليتارية
وكان مشروع مارشال . التجارية، تحديث الصناعة، وإعادة االزدهار إلى أوروبا لمنع انتشار المد الشيوعي

ة وتفعيل العمل يقتضي تخفيف الحواجز بين البلدان وإلغاء القوانين المعيقة لتقدم األعمال وزيادة االنتاجي
 .اعتماد إجراءات األعمال الحديثةالنقابي، فضال عن 

عانت أوروبا . إلى هذا، كان مشروع مارشال من أول العناصر التي ساهمت في تحقيق االندماج األوروبي
لمئات السنين من الحروب، ولكن االندماح الذي تحقق بين دولها في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية 

هو تطبيق فلمعجزة االقتصادية، لهذه اأما الركن الثالث . ل من اندالع حروب جديدة أمرا مستحياليجع
نت وضع السياسة االجتماعية على قدم المساواة مع السياسة االقتصادية، مكّ  إن. اقتصاد السوق االجتماعي

ا جدا في ألمانيا وأوروبا مشروع مارشال ناجح كان. ق طريق ثالث بين الرأسمالية والشيوعيةمن ش ألمانيا
فهو ليس فقط برنامج اقتصادي ألنه تمكن من تحقيق . في حقل الرعاية االجتماعية والسالم وحقوق اإلنسان

 .السالم من خالل استكشاف مبادئ وممارسات التعددية وحقوق اإلنسان والديمقراطية

نة لنسيجه االجتماعي وائف المكوّ على لبنان أن يكون نموذجا للعالم العربي الجديد، مع فسيفساء الط
والتعايش بين المسيحيين والمسلمين السنة والشيعة، إضافة إلى ثقافة التسامح واحترام األديان األخرى 

   .واآلراء السياسية المتجذرة فيه


