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مبكرة

«سيريزا» ...بداية نهاية «الحلم األوروبي»
ناصر األمين

مـمــاثــل ،إذ تــم تفكيك عـبــوة ناسفة
زرعت على خط الغاز الذي يمر في
أراضي املحافظة.
إلـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ــك ،أوق ـ ـ ـفـ ـ ــت قـ ـ ـ ـ ــوات األمـ ـ ــن
التركية ،أمس ،شخصني أجنبيني،
فـ ـ ــي مـ ـح ــافـ ـظ ــة كـ ـيـ ـلـ ـي ــس جـ ـن ــوب ــي
البالد ،بشبهة االنتماء إلى تنظيم
«داعـ ـ ـ ـ ـ ــش» ،أثـ ـ ـن ـ ــاء ت ـس ـل ـل ـه ـم ــا إل ــى
تركيا ،قادمني من سوريا.

«إذا كنت عالقًا في حلم اآلخر ،فانتهى أمرك» .يستشهد
الفيلسوف السلوفيني ،سالفوي جيجك ،باملقولة هذه،
وه ــي لـسـلـفــه ال ـفــرن ـســي ،جـيــل دول ـ ــوز ،لـيـفـســر مــوقــع
اليونان في منظومة اليورو ،أو في «الحلم األوروبي».
ً
يرى جيجك أن «اليورو» لم يعد يؤمن حقيقة بسياساته،
وأنه يعلم جيدًا أن من املحال إنهاء األزمة ،إن كان في
اليونان أو أوروبا عامة ،عبر السياسات املنحازة طبقيًا
ُ
اقتصادها
بلدان
التي تفرضها :مراكمة الديون على
ٍ
مـنـهــار ،وزي ــادة الـضــرائــب عـلــى الـطـبـقــات الـفـقـيــرة من
املـجـتـمــع ،وخصخصة املــؤسـســات الـعــامــة ،وتقليص
الضمانات االجتماعية ،وإعـفــاء األغنياء من ضرائب
ّ
أعلى ،ولكن أوروبا ال تريد أن تستيقظ ،فحكامها على
ّ
استعداد تام لسحق ما يمثل نقيض «الحلم األوروبي»،
أو الدليل ّ
املادي على فشله ،أي اليونان ،هنا؛ وهم بذلك
ً ّ
يطيلون أمد الحلم ،ولو قليال .تمثل ذلك بموقف واجهه
وزير املالية اليوناني السابق ،يانيس فاروفاكيس ،في
أحد اجتماعات «مجموعة اليورو» ،عندما خاطبه وزير
ً
مالية أوروبــي قائال« :إنــك على حق بما تقول ،ولكننا
سندمركم على أي حال».
ليس ص ــراع «سـيــريــزا» مــع أوروب ــا ماليًا فــي جــوهــره،
ب ــل ه ــو ص ـ ــراع أي ــدي ــول ــوج ــي وس ـي ــاس ــي ،ك ـمــا أظـهــر
فــاروفــاك ـيــس ،عـنــدمــا ق ــال إن ــه لــم يـكــن فــي «مجموعة
اليورو» أي خالف حول تقييم طبيعة األزمة أو أسبابها
املــوضــوع ـيــة ،وال ف ــي آل ـيــة امل ـعــال ـجــة ،ب ــل امل ـســألــة هــي،
ببساطة ،أن اليورو يسعى إلى «سحق» سيريزا.
كذلك ،يــرى االقتصادي األميركي ،بــول كروغمان ،أن
أملانيا ال يكفيها مجرد «استسالم اليونان» لشروطها،

بــل هــي تريد «تغيير النظام وإذالل ــه تمامًا» .فــي وقت
ســابــق ،دع ــا كــروغ ـمــان ال ـيــونــان لـلـخــروج مــن ال ـيــورو،
بـحـ ّـجــة أن األس ــوأ قــد حـصــل بــالـفـعــل ،وأن ــه إذا اتبعت
اليونان آلية ّ
معينة ،تتضمن تأميم البنوك والسيطرة
على الصناعات األساسية ،يمكن للحكومة تأمني نوع
مــن االسـتـقــرار يسمح لها بالعمل نحو انـهــاء األزم ــة،
ولـكــن ،ألــم ي ـ ُ
ـدع أمـثــال وزي ــر املــالـيــة األملــانــي ،وولفغانغ
شويبله ،اليونان للخروج «املؤقت» من اليورو أيضًا؟
وشويبله هو أحد أكثر األوروبيني تشددًا تجاه األزمة
اليونانية ،واملعرقل األول للحلول في «مجموعة اليورو»،
ال ـتــي وصـفـهــا فــاروفــاك ـيــس ب ــ«أورك ـس ـت ــرا» يـقــودهــا
املايسترو األملاني ،شويبله.
خروج اليونان من اليورو سيمثل فرصة ليبدأ شويبله
بتنفيذ خطته إلعــادة هيكلة أوروب ــا ،حيث ستتواجد

ال ــ«ت ــروي ـك ــا» (امل ـفــوض ـيــة األوروبـ ـي ــة وال ـب ـنــك املــركــزي
األوروبـ ـ ــي وص ـن ــدوق الـنـقــد ال ــدول ــي) ف ــي جـمـيــع دول
أوروبا .رأى فاروفاكيس أن وراء اقتراح شويبله رغبة
بجعل الـيــونــان نـمــوذجــا ملــن يفكر الحـقــا فــي اإلق ــدام
على خـطــوة مثيلة ،وذل ــك فــي دول أخ ــرى تعاني أزمــة
مشابهة ،كإيطاليا وإسبانيا ،وباألخص فرنسا ،التي
أعلنت إحــدى أهــم مرشحي الــرئــاســة فيها ،مــاريــن لو
بني ،زعيمة حزب «الجبهة الوطنية» اليميني ،أن «خروج
اليونان مــن الـيــورو أمــر حتمي ،وفرنسا ستلحقها».
وبحسب فاروفاكيس ،فإن «مخطط شويبله هو جعل
الترويكا في كل مكان ،في مدريد أيضًا ،ولكن خاصة
في باريس» ،موضحًا أن األخيرة «هي الجائزة الكبرى
والوجهة األخيرة للترويكا».
ولـ ــأزمـ ــة وجـ ــه آخ ـ ــر ،ي ـم ـثــل خـ ـط ــورة ج ــوه ــري ــة عـلــى
ّ
ال ـح ـكــومــات األوروبـ ـي ــة ال ـتــي تـبــنــت مـنـهــج «ال يمكننا
ّ
التخلص مــن التقشف إل بالتقشف» ،وهــو احتمال
نجاح اليونان بالخروج من التقشف بغير التقشف ،ما
سيضع تلك الحكومات ،وباألخص الحكومة األملانية،
في موقف حرج مع ناخبيهم من ّ
العمال والفقراء ،الذين
أنهكتهم سياسات التقشف في السنوات املاضية .من
شأن ذلك أن يدفع الشعوب إلى امليل نحو اليسار ،بحثًا
عن حلول جذرية لألزمة االقتصادية؛ وذلــك سيكون
بمثابة كابوس يتحقق بالنسبة إلى الطبقة الحاكمة في
أوروبا والعالم.
يعلم دائنو اليونان أنهم لن يستعيدوا أموالهم ،ويعلمون
أيضًا أن إعطاء أثينا املزيد من املال لن ّ
يحسن وضعها؛
ً
ولـكــن األم ــر ال يتعلق بــالــديــون أص ــا ،بــل هــي مسألة
حفاظ على منظومة تنهار من الداخل.

إيران

ــوش تتصاعد

طهران :األعداء لن يسقطوا محور المقاومة

شهداءها الخمسة الذين سقطوا إثر
استهداف الفصائل املسلحة مدينة
حـلــب ب ـقــذائــف ال ـه ــاون وال ـصــواريــخ
ـت ق ـتــل
م ـح ـل ـي ــة ال ـ ـص ـ ـنـ ــع ،وف ـ ـ ــي وقـ ـ ـ ـ ٍ
ف ـيــه ال ـع ـش ــرات م ــن امل ـس ـل ـحــن خــال
اشتباكات عنيفة مع الجيش السوري
ٍ
فــي مـحـيــط حــي الـخــالــديــة بــاملــديـنــة،
وفــي محيط حـنــدرات وباشكوي في

بينما تواصل طهران اجتذاب
الوفود األجنبية الطامحة إلى
االستثمار االقتصادي واستغالل
الفرص التي سنحت من خالل
االتفاق النووي ،أكد مستشار
المرشد األعلى علي أكبر واليتي
أن «األعداء لن يستطيعوا
إسقاط محور المقاومة»

ال يمكن إنكار
الحضور الكبير لـ«جبهة
النصرة» في هذه
المظاهرات

تـ ـسـ ـتـ ـم ــر الـ ـ ـ ــوفـ ـ ـ ــود االق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي ـ ــة ف ــي
الـ ـ ــوصـ ـ ــول إل ـ ــى طـ ـ ـه ـ ــران ب ـ ـهـ ــدف ح ـجــز
مكان لها في االستثمارات املرتقبة في
«أرض الـفــرص امل ــوع ــودة» .وفــي الــوقــت
ال ـ ـ ــذي اس ـت ـق ـب ــل فـ ـي ــه ،أم ـ ـ ــس ،ال ــرئ ـي ــس
حسن روحــانــي وزيــر الصناعة اآلذري
مصطفى شــاهــن ،وصــل إلــى العاصمة
اإلي ــرانـ ـي ــة وف ـ ــد س ـي ــاس ــي واقـ ـتـ ـص ــادي
إيطالي ،برئاسة وزير الخارجية باولو
جنتيلوني ،لبحث سبل تعزيز التعاون
االقتصادي والسياسي بني البلدين.
فـ ـ ــي أث ـ ـ ـنـ ـ ــاء ذلـ ـ ـ ـ ــك ،أكـ ـ ـ ــد رئـ ـ ـي ـ ــس م ــرك ــز
الـ ــدراسـ ــات االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ف ــي مـجـمــع
تـشـخـيــص مـصـلـحــة ال ـن ـظــام ع ـلــي أکـبــر
واليتي ،أن «األعــداء لم ولن يستطيعوا
إس ـق ــاط م ـحــور امل ـقــاومــة ف ــي املـنـطـقــة»،
مشددًا على أن «أحالمهم املشؤومة لن
تتحقق في اليمن والعراق ولبنان».
وخالل اجتماعه بكبار قيادات الشرطة،
رأى واليـ ـت ــي أن «ت ـق ـس ـيــم اإلره ــاب ـي ــن
ف ــي امل ـن ـط ـقــة ب ــن م ـت ـطــرفــن ومـعـتــدلــن
ً
مـثـيــر ل ـل ـس ـخــريــة» ،ق ــائ ــا إن «م ــا يـثـيــر
االستغراب هو أن بعض هذه الدول التي
لم ّ
تطبق أبسط معاني الديموقراطية،
ت ـ ّـدع ــي أن ــه ف ــي س ــوري ــا وب ـع ــض ال ــدول

الريف الشمالي للمحافظة ،قتل أكثر
من  16عنصرًا من تنظيم «النصرة»
اشتباكات مع الجيش في حي
خالل
ٍ
جمعية الزهراء.
إلـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،اسـ ـتـ ـه ــدف سـ ـ ــاح ال ـج ــو
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري عـ ـ ـ ـ ــددًا مـ ـ ــن ت ـح ـص ـي ـن ــات
«ال ـن ـصــرة» وآلـيــاتـهــا الـعـسـكــريــة في
م ــدي ـن ــة ب ـص ــرى الـ ـش ــام وفـ ــي الـقـســم
ال ـغ ــرب ــي م ــن ب ـل ــدة ع ـت ـمــان ف ــي ريــف
محافظة درع ــا ،مــا أسفر عــن سقوط
ال ـع ـشــرات مــن عـنــاصــر الـتـنـظـيــم بني
قتيل وجريح ،بالتوازي مع استمرار
ٍ
املـعــارك العنيفة بــن «جيش الفتح»
و«ل ــواء شـهــداء الـيــرمــوك» فــي الريف
الجنوبي للمحافظة.

اإلســام ـيــة وح ـتــی الـ ــدول األع ـض ــاء في
األمــم املتحدة ،لم يتم انتخاب الرئيس
بصورة ديموقراطية ،وأنها تعاني من
عدم تطبيق قواعد الديموقراطية».
وأشـ ـ ــار واليـ ـت ــي إلـ ــى م ـكــان ــة إيـ ـ ــران فــي
املـ ـنـ ـطـ ـق ــة وتـ ــأث ـ ـيـ ــرهـ ــا ع ـ ـلـ ــى ال ـص ـع ـي ــد
ال ــدول ــي ،وق ـ ــال« :ال ش ــك ف ــي أن إيـ ــران،
بـ ـفـ ـض ــل ت ــوجـ ـيـ ـه ــات امل ـ ــرش ـ ــد األع ـ ـلـ ــى،
تـعـتـبــر ال ـي ــوم أقـ ــوی دولـ ــة ف ــي املـنـطـقــة
مـ ــن ال ـن ــاح ـي ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة وال ــدف ــاع ـي ــة
واألم ـن ـي ــة» .مــن نــاحـيــة أخ ــرى ،وف ــي ما
يـتـعـلــق بــال ـت ـطــورات املــرت ـب ـطــة بــاملـجــال
االقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادي ،أك ـ ـ ـ ــد ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس ح ـس ــن
روحاني ،أمس ،أن العديد من الشرکات
مــن مـخـتـلــف أن ـحــاء الـعــالــم أعـلـنــت بعد
االتفاق النووي رغبتها في االستثمار
فــي إي ــران ،مضيفًا أن «مــن البديهي أن
ت ـک ــون األول ــوي ــة ف ــي ه ــذا امل ـج ــال ل ــدول
ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــوار» .وأع ـ ـ ـ ـ ــرب روح ـ ـ ــان ـ ـ ــي ،خ ــال

اسـتـقـبــالــه وزي ــر الـصـنــاعــة واالق ـت ـصــاد
اآلذري رئيس اللجنة املشترکة للتعاون
االقـ ـتـ ـص ــادي ب ــن إي ـ ـ ــران وآذربـ ـيـ ـج ــان،
عـ ــن ارتـ ـي ــاح ــه ل ـل ـت ـط ــور ال ـ ــذي ش ـهــدتــه
الـ ـع ــاق ــات بـ ــن ال ـب ـل ــدي ــن فـ ــي ال ـع ــام ــن
امل ــاضـ ـي ــن ،مـ ـش ــددًا ع ـل ــى ضـ ـ ــرورة ب ــذل
املزيد من الجهود لبلوغ العالقات بني
ط ـه ــران وب ــاک ــو امل ـك ــان ــة ال ـت ــي تـتـنــاســب
وشـعـبـيـهـمــا ،كــذلــك أوض ــح أن الـبـلــديــن
ّ
يتمتعان بـطــاقــات هــائـلــة تمکنهما من
تعزيز التعاون الثنائي أکثر فأکثر.
فــي سـيــاق مـتـصــل ،وصــل وفــد سياسي
واقـ ـتـ ـص ــادي إيـ ـط ــال ــي ،ب ــرئ ــاس ــة وزي ــر
ال ـخــارج ـيــة ب ــاول ــو جـنـتـيـلــونــي تــراف ـقــه
وزيـ ـ ــرة ال ـت ـن ـم ـيــة االق ـت ـص ــادي ــة فــدري ـكــا
غ ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ــدي ،إلـ ـ ـ ـ ــی ال ـ ـع ـ ــاص ـ ـم ـ ــة ط ـ ـه ـ ــران
لــاج ـت ـمــاع م ــع امل ـس ــؤول ــن اإلي ــران ـي ــن،
وبحث سبل تعزيز العالقات السياسية
واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة .وعـ ـل ــى هـ ــذا ال ـص ـع ـيــد،
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ت ــوق ـع ــت ش ــرک ــة «س ــاتـ ـش ــه» اإلي ـط ــال ـي ــة
لـلـتــأمــن أن تــرتـفــع قـيـمــة ص ــادرات هــذا
ال ـب ـل ــد ب ـن ـس ـبــة  3مـ ـلـ ـي ــارات ي ـ ـ ــورو ،فــي
غضون السنوات األربــع املقبلة ،بسبب
إعاده فتح الحدود اإليرانية.
وق ــد أع ـل ــن وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة اإلي ـطــالــي
باولو جنتيلوني التزام بالده بتحسني
الـ ـع ــاق ــات م ــع إي ـ ـ ــران ،ح ـي ــث قـ ــال عـقــب
إع ـ ــان م ـح ـص ـلــة املـ ـف ــاوض ــات ال ـن ــووي ــة
بني إيــران ومجموعة « »1+5في فيينا،
إن ه ــذا اإلنـ ـج ــاز س ـيــؤثــر إي ـجــاب ـيــا فــي
املـنـطـقــة وال ـعــالــم ،وه ــو م ـســار لتطبيع
العالقات مع املجتمع الدولي.
م ــن جــان ـب ـهــا ،ص ـ ّـرح ــت وزيـ ــرة الـتـنـمـيــة
االقـتـصــاديــة اإليطالية فدريكا غويدي
بــأن هــذا اإلنـجــاز يحقق مشارکتنا في
األس ــواق اإليــرانـيــة ،مـعــربــة عــن تمنيها
أن «نستأنف التعاون الثنائي مع هذه
البالد وتعزيزه إلی مستوی قبل فرض
العقوبات».
فـ ـ ــي غـ ـ ـض ـ ــون ذل ـ ـ ـ ــك ،أكـ ـ ـ ــد ن ـ ــائ ـ ــب وزيـ ـ ــر
الخارجية اإليــرانــي عباس عراقجي أن
استطالعات الرأي تشير إلى أن غالبية
امل ـج ـت ـم ــع اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي ك ــان ــت ومـ ـ ــا زالـ ــت
راضية عن االتفاق النووي وتدعمه.
وقال عراقجي ،خالل لقاء مع الباحثني
ّ
ال ـج ــام ـع ـي ــن واملـ ـح ــلـ ـل ــن اإلع ــامـ ـي ــن،
إن ـ ـ ــه يـ ـمـ ـك ــن ال ـ ـح ـ ـصـ ــول عـ ـل ــى م ـص ــال ــح
س ـي ــاس ـي ــة واقـ ـتـ ـص ــادي ــة أكـ ـب ــر ل ـل ـب ــاد
باليقظة واإلدارة الصحيحة واملراقبة
ال ـخ ــاص ــة .وأضـ ـ ــاف :ن ـس ـعــى إل ــى إب ــداء
الشفافية الالزمة قبل مرحلة املصادقة
ع ـل ــى االت ـ ـفـ ــاق ال ـ ـنـ ــووي ،ألنـ ـن ــا ن ـح ـتــرم
كــافــة وج ـهــات الـنـظــر وال ــرؤى املختلفة
امل ــوج ــودة ع ـنــد األط ـي ــاف املـخـتـلـفــة من
املجتمع.
(األخبار)

