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العالم

ّ
اليونان تعري أوروبا:
ال تغطوا رعب «االتحاد» بفزاعات
قضية

صباح أيوب
لالتحاد األوروبــي "نشيد" موسيقي
اسـمــه "نشيد ال ـفــرح" ،هــو سمفونية
املؤلف األملاني لودڤيغ ڤان بيتهوڤن
ّ
الـ ـت ــاسـ ـع ــة ال ـ ـتـ ــي ك ـت ـب ـه ــا ل ـق ـص ـيــدة
"أن ـ ـشـ ــودة الـ ـف ــرح" ل ـل ـشــاعــر األمل ــان ــي
(أي ـ ـضـ ــا) ف ــري ــدي ــري ـت ــش ش ـي ـل ــر .أراد
مؤسسو االتحاد األوروبــي أن ّ
يعبر
ّ
ون ـب ــل
ال ـن ـش ـيــد ب ـعـ َـظ ـمــة م ــوس ـ ّي ـق ــاه ُ
ّ
ك ــام قصيدته الـتــي تـمــجــد "األخ ــوة

لم يصدر
عن
الدولأيّ
األوروبية
اقتراح غير
الذي طرحته
الدولة
األقوى:
ألمانيا
(أرشيف)

والـ ـص ــداق ــة ب ــن ال ـب ـش ــر" ع ــن هــويــة
منظمتهم ومبادئ "الحرية والسالم
والتضامن" التي بنوا اتحادهم على
أساسها.
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ــورة ج ـ ـ ـم ـ ـ ـي ـ ـ ـلـ ـ ــة فـ ــي
يتحدون
التسعينيات :دول "اخ ــوة" ّ
وتنظم
مظلة ترعى سياساتهم
تحت ّ
ّ
اق ـت ـص ــاده ــم .ص ـ ـ ّـدق ال ـع ــال ــم حينها
وسـ ـ ِـكـ ــر مـعـظــم
ال ـ ـصـ ــورة الـ ـ ــورديـ ـ ــةَ ،
األوروب ـيــن بأنشودة الـفــرح .وبعد؟
حادة
ُضرب االقتصاد الدولي بأزمة ّ
بعد حوالى  ١٥سنة على االنطالقة
وتوسعه،
الفعلية لالتحاد األوروبي
ّ
ف ـ ُـأص ـي ـب ــت ب ـع ــض الـ ـ ـ ــدول "اإلخـ ـ ـ ــوة"
ب ـش ـك ــل مـ ـب ــاش ــر مـ ــن ج ـ ـ ـ ـ ّـراء األزم ـ ـ ــة،
وب ــات اقـتـصــاد الـيــونــان عـلــى شفير
االنـهـيــار فــي نهاية عــام  .٢٠٠٩مــاذا
فعل "االتحاد األم" تجاه ذلك؟ سارع
إلى حماية مصالح أصحاب األموال
وت َر َك اقتصاد اليونان ينهار وعاقب
َ
اليونانيني على ضعفهم! وماذا يفعل
"االت ـحــاد" حيال أزمــة اليونان اليوم
بعد سبع سنوات على ّ
تخبطها في
املــأســاة االقتصادية؟ ال شــيء سوى
مفاقمة الـكــارثــة وتحميل مواطنني
أوروبيني تبعات أزمة ليسوا هم من
تسببوا فيها ،بــل تـعــود ،بجزء مهم
منها ،إلــى سياسات االتـحــاد املالية
ال ـت ــي اع ـت ـمــدهــا م ـنــذ فـ ــرض منطقة
الـ ـي ــورو وربـ ــط األسـ ـ ــواق األوروبـ ـي ــة
وإخ ـضــاع ـهــا ل ـل ــدول ذات االقـتـصــاد
األقوى.
ل ــم ت ـع ـتــرف ال ـح ـكــومــة ال ـفــرن ـس ـيــة في
السنوات السبع األخيرة بأن االتحاد
ال ــذي ســاهـمــت فــرنـســا ف ــي تــأسـيـســه،
يــرتـكــب م ـج ــزرة اق ـت ـصــاديــة ف ــي دول ــة
شقيقة (فــرنـســا هــي ثــانــي أكـبــر دولــة

استيقظ األوروبيون ،أول من أمس ،على دعوات قادة بالدهم إلى رص الصفوف في
مواجهة تصاريح دونالد ترامب .لكن دعوات "الوحدة األوروبية" تنقل أزمة "االتحاد"
من المجال االقتصادي البنيوي إلى المجال "الثقافي" ،ليصبح الخطر الوجودي يتمثل
بـ"المد اليميني القومي" وصعود ترامب والرئيس الروسي و"أزمة الالجئين" ،ال ببنية
االتحاد القائمة على أسس تهدف إلى إتمام دورة "إعادة تدوير الفائض" لبعض
ّ
المصدرة واآلخرين .لكن وحدها حالة
الدول ،عبر إزالة الحدود النقدية بين الدول
المرعبة .فهنا ،اطمأنت "دول الفائض" إلى
اليونان توضح سياسات ُاالتحاد األوروبي ُ ّ
امتصاص فائض
أن الديون التي تمنحها (تقرأ :تفرضها) ،ستمكن المستهلكين من
ّ
إنتاجها ،وعندما تتأزم األمور لن تتمكن الدول المدينة من تخفيف الدين ألن العملة
موحدة ...ليكون خيارها الوحيد فرض سياسات تقشف ومراكمة المزيد من الديون،
بما يمنع من إدخال تعديالت جذرية على بنية االقتصاد المحلي
دائنة لليونان ،حوالى  ٤٣مليار يورو،
بعد أملانيا التي يبلغ دينها حوالى ٦٨
مليارًا) .ولم يشرح املسؤولون األملان
املتعنت إعفاء اليونان
سبب رفضهم
ّ
مــن بـعــض الــديــون ـ ـ أصــل الـكــارثــة .لم
ي ـص ــدر ع ــن دول االتـ ـح ــاد األوروب ـ ــي
ّ
األخرى أي خطط بديلة أو اقتراح غير
الذي تطرحه الدولة األقوى اقتصاديًا
بني "اإلخوة" :أملانيا.
وي ـ ـفـ ــرض م ــان ـح ــو الـ ــديـ ــون ل ـل ـيــونــان
(االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ــي ،ص ـن ــدوق الـنـقــد
الـ ــدولـ ــي ،ال ـب ـنــك امل ــرك ــزي األوروبـ ـ ــي)
ع ـل ــى ال ـح ـك ــوم ــة ال ـي ــون ــان ـي ــة سـيــاســة
ت ـقـ ّـشــف ص ــارم ــة م ـقــابــل ت ـلــك امل ـبــالــغ،
أي إن امل ـ ـقـ ــرضـ ــن يـ ـشـ ـت ــرط ــون م ـنــذ
ع ــام  ٢٠١٠عـلــى الـحـكــومــة الـيــونــانـيــة
تخفيض اإلنفاق الى أقصى الحدود،
ما دفع الحكومات اليونانية املتعاقبة
والــراض ـخــة لـتـلــك ال ـش ــروط ال ــى إلـغــاء
ع ـ ــدد ك ـب ـيــر مـ ــن ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ،وخ ـفــض
روات ـ ــب ال ـعــام ـلــن ف ــي ال ـق ـطــاع ال ـع ــام،
ورف ـ ـ ــع س ـ ــن ال ـت ـق ــاع ــد ال ـ ــى  ٦٧ع ــام ــا،
ّ
وزي ــادة الـضــرائــب ...كــل ذلــك بهدف أن
يـصــل ال ـنــاتــج امل ـحـ ّـلــي ال ـيــونــانــي إلــى
مستوى يــرضــى عنه املـقــرضــون .وقد
أث ـب ـتــت هـ ــذه ال ـس ـيــاســة م ـنــذ س ـنــوات
فشال ذريـعــا فــي حل
تطبيقها األولــى
ً
ّ
مـشـكـلــة ال ـي ــون ــان األس ــاس ـي ــة وشـ ّـلــت
ـاء
الـ ـ ـب ـ ــاد وح ـ ّـمـ ـل ــت املـ ــواط ـ ـنـ ــن أع ـ ـبـ ـ ً

ّ
تسجل
معيشية ال ت ـطــاق .وف ــي حــن
ال ـيــونــان تــراج ـعــا م ـت ــزاي ـدًا ف ــي الـنـمــو
منذ اعتماد الخطة األوروبية تلك ،فإن
ّ
ّ
تصر على االستمرار
الجهات املقرضة
فــي زي ــادة الــديــون اليونانية واملضي
ـاء على
بفرض
ّ
التقشف الكارثي .وبـنـ ً
سيتحمل شعب غــارق في
كيف
ذلــك،
ّ
أزمـ ــة مـعـيـشـيــة ون ـس ـبــة ب ـطــالــة بلغت
ـادة ضريبية وانخفاضًا في
 ،٪٢٥زي ـ ً
ال ـخــدمــات األســاس ـيــة ومــراك ـمــة جبال
من الديون؟
"سـيــاســة الـتـقـ ّـشــف هــي فـكــرة ضعيفة
وم ـ ـف ـ ـل ـ ـسـ ــة ،خ ـ ـط ـ ـيـ ــرة م ـ ــن الـ ـن ــاحـ ـي ــة
االقتصادية ومريبة جدًا من الناحية
األخالقية" ،يقول يانيس ڤاروفاكيس،
وزي ـ ـ ــر امل ــالـ ـي ــة الـ ـس ــاب ــق فـ ــي ح ـكــومــة
ألـيـكـسـيــس ت ـس ـي ـپــراس األولـ ـ ــى ،ال ــذي
اصطدم مع الــوزراء األوروبيني بشأن
سياسة الــديــون والتقشف ،واستقال
بـعــد  ٦أش ـهــر ،احـتـجــاجــا عـلــى مضي
ال ـح ـك ــوم ــة ال ـي ــون ــان ـي ــة ف ــي ال ـخ ـضــوع
للتدابير األوروبية وشــروط صندوق
النقد الدولي.
وفيما شهد ائتالف "سيريزا" انشقاق
 ٢٥من ّ
نوابه اتهموا رئيس الحكومة،
تـسـيـبــراس ،بــ"خـيــانــة م ـبــادئ الـحــزب
والـ ـت ــراج ــع ع ــن وع ـ ـ ــوده لـلـيــونــانـيــن
التقشف" ،يدافع رئيس
بإنهاء سياسة
ّ
الحكومة حاليًا عــن أدائ ــه بــالـقــول إن

مــا "واف ــق عليه حتى اآلن كــان ال ّ
مفر
منه" ،مضيفًا أن استراتيجيته إلنقاذ
ّ
اليونان هي "في شوطها األخير" .وما
ـاال
زال ــت فـئــات مــن الناخبني ّ
تعلق آمـ ً
على كالم رئيس الحكومة ،لكن يبدو
أن غضبًا عارمًا يسكن النفوس.
ّ
ف ـ ــي ه ـ ــذا االط ـ ـ ـ ـ ــار ،ال يـ ـب ــال ــغ الـ ـح ــزب
الـ ـشـ ـي ــوع ــي ال ـ ـيـ ــونـ ــانـ ــي ،أحـ ـ ــد أب ـ ــرز

بعد سبع سنوات
على الكارثة ،يتحمل
اليونانيون تبعات أزمات
غيرهم
ّ
سياسة التقشف
األوروبية ضعيفة
ومفلسة وخطيرة من
الناحية االقتصادية

املعترضني على السياسة األوروبـيــة
وعلى انصياع الحكومات اليونانية
ـوال ث ــوري ــة
لـ ـه ــا ،ع ـن ــدم ــا ي ـق ـت ــرح ح ـ ـلـ ـ ً
ج ــذري ــة لـتـغـيـيــر ال ـن ـظــام االق ـت ـصــادي
ال ـيــونــانــي بـكــامـلــه م ــن رأس ـمــالــي إلــى
ـؤكـ ــده ال ـبــاحــث
اشـ ـت ــراك ــي .ه ـ ــذا م ــا يـ ـ ّ
نيكوس موتاس الــذي يرى أن "ما من
ح ـلــول سـهـلــة لـلــوضــع ال ـيــونــانــي ،ألن
املطلوب هو إسقاط النظام الرأسمالي
وق ـط ــع كـ ــل ال ـع ــاق ــات ب ـ ــه" ،م ــا يـشـ ّـكــل
ّ
فـ ــي نـ ـظ ــره (وه ـ ـ ــو صـ ـح ــاب ال ـخ ـل ـف ـيــة
املاركسية ـ اللينينية) "الحل الواقعي
ّ
ال ــوحـ ـي ــد ال ـ ـ ــذي يـ ـص ـ ّـب فـ ــي مـصـلـحــة
الشعب وليس في مصلحة رأس املال".
وعن فكرة خروج اليونان من االتحاد
سمي
االوروبي ومن منطقة اليورو ،ما ّ
بــالــ ،Grexitيشرح موتاس أن الخروج
"سيؤدي الى إفقار املواطنني واإلطباق
على شعب مفلس ودولة مفلسة داخل
جدران نظام رأسمالي ،لذا فالبقاء في
االت ـح ــاد أو ال ـخ ــروج مـنــه سـتـكــون له
تداعيات سلبية على الطبقة العاملة
ما دام النظام الرأسمالي هو املسيطر"
على أطر االقتصاد املحلي.
كـيــف سـيـبــدو ع ــام  ٢٠١٧إذًا؟ ال يبدو
م ــوت ــاس م ـت ـف ــائ ـ ًـا ،ف ـه ــو م ـق ـت ـنــع ب ــأن
"سيريزا" وبقية األحزاب "البورجوازية
على اختالف سياساتها ...سيستمرون
في تضليل اليونانيني وإخبارهم بأن
اإلصالحات التي يعتمدونها ستنهي
األع ـب ــاء وسـتـخـفــف مــن تضحياتهم"
عما قريب .ويرى موتاس أن الحكومة
ّ
ّ
الـيــونــانـيــة سـتـبـقــي عـلــى سياساتها
"املعادية للمواطنني" ،وهــي مستعدة
ل ـف ــرض تــداب ـيــر تـقـ ّـشـفـيــة ج ــدي ــدة ،ما
يعني أن العام الجاري ال بد أن يكون
ّ
"ع ــام ــا ص ـع ـبــا ج ــديـ ـدًا بــال ـن ـس ـبــة إل ــى
الطبقة العاملة وذوي الدخل املحدود".

أزمة الالجئين ...إلى تفاقم؟

مـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،كـ ـ ـ ـ ـ ّـرس االتـ ـ ـح ـ ــاد
األوروبي بعض جزر اليونان كمحطة
"لــاجـئــن الـهــاربــن بانتظار السماح
لهم باالنتقال الــى الداخل األوروب ــي".
لـكــن ه ــؤالء بــاتــوا سـجـنــاء عـلــى أرض
ـا مــن أزم ــة معيشية
بـلــد يـعــانــي أص ـ ً
خــانـقــة وغ ـيــاب ل ـلـخــدمــات .وال بــد أن
يــزيــد ق ــرار االت ـحــاد األوروبـ ــي األخـيــر
بــإعــادة طــالـبــي الـلـجــوء ال ــى الـيــونــان،
ـداء من آذار املقبل ،األوضــاع سوءًا
ابـتـ ً
بالنسبة إلى الطرفني.
وي ـ ــرى مـ ــوتـ ــاس أن م ــوق ــف ال ـي ــون ــان
واالتحاد األوروبي "خبيث جدًا"؛ ففي
ح ــن "ي ــدع ــم االتـ ـح ــاد ب ـكــل الــوســائــل
التدخالت اإلمبريالية في سوريا وفي
الـشــرق األوس ــط ،يـقـ ّـدم نفسه كحامي
لالجئني وراعـيـهــم" .ويــأســف الباحث
ّ
لتحول قضية الالجئني إلى
اليوناني

"أداة سياسية بيد االتـحــاد األوروبــي
وتــركـيــا ،كما يــأســف لتوقيع اليونان
عـلــى االت ـفــاق األوروبـ ــي الـتــركــي الــذي
ّ
حول الالجئني الى عالقني على الجزر
ال ـي ــون ــان ـي ــة ،وس ـ ــط ظ ـ ــروف ح ـيــات ـيــة
صعبة جدًا".
وب ـخ ـص ــوص االتـ ـف ــاق ــات ال ـع ـس ـكــريــة
والـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ،كـ ـم ــا فـ ــي االقـ ـتـ ـص ــاد،
ي ـقــول مــوتــاس إن "ع ـلــى الـحـكــومــة أن
تنسحب من أي اتفاق يسمح بتدخل
حلف شمال األطلسي في بحر إيجه"،
كذلك يجب "أال تؤمن أي مساعدة أو
تـسـهـيــات أو ق ــواع ــد ب ــري ــة ج ــويــة أو
بحرية للقوى اإلمبريالية في حروبها
وت ــدخ ــات ـه ــا ال ـع ـس ـك ــري ــة" ف ــي ب ـل ــدان
أخرى.
م ـ ــاذا عـ ــن ال ـش ـع ــب الـ ـي ــون ــان ــي؟ كـيــف
س ـيــواجــه عــامــا صـعـبــا ج ــدي ـدًا؟ يقول
م ــوت ــاس إن "ص ـب ــر ال ـط ـب ـقــة ال ـعــام ـلــة
اليونانية لن يدوم الى األبد ،ما داموا
يعرفون أن تغيير األمور في أيديهم".

