األربعاء  18كانون الثاني  2017العدد 3082

العالم

15

المقابلة
في محاولة لفك تعقيدات األزمة االقتصادية في اليونانُ ،يدرج عضوقسم العالقات األممية
باتراس ،قراءته للواقع المحلي في
للجنة المركزية في الحزب الشيوعي اليوناني ،كوستاس ِ
أزمة رأسمالية ،توجب فك االرتباط بمنظومات مثل االتحاد األوروبي وحلف شمالي
سياق ٍ
ّ
األطلسي ،والمضي قدمًا في إلغاء الديون من جانب واحد ،بما يسمح لليونان بالخروج من
«همجية الرأسمالية»
«سيريزا»...
دفع نحو «الخيانة»
"سيريزا" ،ويعني باليونانية
العودة إلى الجذور ،كان ُينظر
إليه على أنه "ائتالف اليسار
الراديكالي" الذي فاجأ االتحاد
األوروبي بفوزه باالنتخابات
النيابية في كانون الثاني ،٢٠١٥
إذ حصل على  ٪٣٦،٣٤من
األصوات ( ١٤٩مقعدًا في
البرملان من أصل .)٣٠٠
تأسس االئتالف عام ،٢٠٠٤
وضم ّ
ّ
عدة أحزاب يسارية
يونانية .رفع في انتخابات
ّ
 ٢٠١٥شعارات بثت اآلمال
مجددًا في نفوس اليونانيني
الذين كانوا يتخبطون في
األزمة املالية الكارثية منذ نهاية
عام  ،٢٠٠٩والتي ساهمت في
مالمسة الديون عتبة الثالثمئة
مليار يورو .وعد االئتالف،
بشخص زعيمه أليكسيس
تسيبراس ،بوقف سياسة
التقشف وبمواجهة شروط
االتحاد األوروبي وأوامر بنك
النقد الدولي وبتحقيق العدالة
ومحاربة الفساد ،وسداد
جزء من الديون عبر فرض
عائدات ضريبية على الشركات
الخاصة.
لكن عقب تشكيل "سيريزا"
حكومة جديدة ،اصطدم قادته
بجدار األنظمة األوروبية
وال سيما أملانيا ،وواجهوا
صعوبات كثيرة بإقناع دول
االتحاد األوروبي وصندوق
النقد باملوافقة على مقترحاتهم.
وبعد أشهر من املباحثات،
رضخ تسيبراس للشروط
األوروبية ولشروط "صندوق
النقد" ،ووافق على االستمرار
بسياسات التقشف ،برغم ّأن
اليونانيني رفضوا في استفتاء
ُ ّ
نظم في شهر تموز  2015خطة
الدائنني .وأدى األمر إلى استقالة
وزير املالية يانيس ڤاروفاكيس
الذي اختلف مع تسيبراس،
ورأى في االتفاقية التي يسعى
الدائنون لفرضها على اليونان
"اتفاقية فرساي
أنها بمثابة ً
جديدة" ،مضيفل ّأن البنوك
حلت مكان الدبابات كأداة مثلى
لالنقالب على السلطة ...في
داللة جديدة على ّأن فترة حكم
"سيريزا" وصراعه مع االتحاد
وانكساره ،تؤكد على الدور
التدميري الذي لعبه االتحاد بدم
بارد مع اليونان.

شيوعيو اليونان

الخروج من اليورو ال يكفي
توثق أثينا عالقاتها
ّ
بواشنطن وبإسرائيل
المجرمة
مسألة الالجئين
مرتبطة بالحروب
اإلمبريالية
أجرتها صباح أيوب
¶ بعدما ُثبت من خــال التجربة اليونانية
التقشف (مقابل
وتجارب أخــرى أن فــرض
ّ
ت ـقــديــم م ـس ــاع ــدات ن ـقــديــة ل ـس ــداد ال ــدي ــون)
هــو تــدبـيــر فــاشــل اقـتـصــاديــا ،مل ــاذا برأيكم
ال تـ ــزال الـحـكــومــة تـعـتـمــد ه ــذه الـسـيــاســة؟
وتحمل
وملــاذا يستمر اليونانيون بقبولها
ّ
أعبائها؟
تواصل الحكومة اليونانية ما ُيسمى
ﺒ"ال ـ ـي ـ ـسـ ــار" الـ ـتـ ـح ــرك ف ــي ن ـف ــس م ــدار
الحكومات السالفة" ،اليمينية" منها
واالش ـتــراك ـيــة ـ ـ الــدي ـمــوقــراط ـيــة .وهــي
حتى في مسائل السياسة الخارجية،
توثق عالقاتها مع الــواليــات املتحدة
ّ
األميركية ودولــة إسرائيل اإلجرامية.
إن ه ـ ــدف (هـ ـ ــذه الـ ـحـ ـك ــوم ــات) خــدمــة
ّ
مصالح مجموعات احتكارية كبيرة
تسعى فــي ظــروف األزم ــة الرأسمالية
لـنـقــل ال ـع ــبء إل ــى كــاهــل ال ـع ـمــال ،عبر
تقليص أجور قوة العمل.

¶ هل ّتدعي الحكومة اليونانية أنها بصدد
ـدل
ح ـ ّـل األزم ـ ــة بـيـنـمــا ال ـن ـتــائــج امل ـل ـمــوســة ت ـ ّ
عكس ذلك؟
تزعم حكومة حزبي سيريزا "اليساري"
واليونانيني املستقلني ،القومي ،على
غ ــرار الحكومات السابقة ،أن الشعب
إذا ما قبل بتدابير البؤس السامة ،فإن
"نموًا" ما سيظهر بعد فترة معينة.
لـكــن عـلــى ال ــرغ ــم م ــن ذلـ ــك ،ف ــإن النمو
ال ــرأسـ ـم ــال ــي امل ـ ــذك ـ ــور س ـ ُـي ـب ـن ــى ف ــوق
رم ـ ــاد ال ـح ـق ــوق ال ـع ـمــال ـيــة والـشـعـبـيــة
الـتــي يـجــرى نـســف أسـسـهــا ال ـيــوم .إن
ّ
"تنميتهم" ال تعجز فحسب عن ضمان
اس ـ ـتـ ــرداد ال ـع ـم ــال لــدخ ـل ـهــم الـشـعـبــي
ال ــذي تقلص بنسبة  ٪30فــي ظــروف
األزم ـ ــة ،بــل فــي الــوقــت ال ــذي تـعــد فيه
الــرأسـمــالـيــن ب ــزي ــادة أربــاح ـهــم ،فهي
تـ ــرسـ ــم أطـ ـ ــر ت ـ ــده ـ ــور وضـ ـ ــع ال ـف ـئ ــات
ال ـ ـش ـ ـع ـ ـب ـ ـيـ ــة وحـ ـ ـ ـض ـ ـ ــور ن ـ ـ ـظـ ـ ــام ع ـم ــل
قروسطي "يسحق" الحقوق العمالية
الشعبية.
األقل ضررًا
الحل البديل ّ
¶ ما هو ،بنظركمّ ،
على اليونانيني الــذي يمكن اعتماده بهدف
وقف تفاقم األزمة املالية؟ وما هي الخطوات
األولى التي يجب اتخاذها لتحقيق ذلك؟
إنـ ـن ــا ن ـت ـح ــدث عـ ــن أزم ـ ــة رأس ـم ــال ـي ــة،

ُيبنى النمو الرأسمالي فوق رماد الحقوق العمالية والشعبية التي يجري نسف أسسها (أرشيف)

ويعتقد ال ـحــزب الـشـيــوعــي اليوناني
بــأن الحل بالنسبة إلــى الشعب يكمن
ّ
ف ــي ت ـن ـظ ـيــم ك ـف ــاح ــه وإعـ ـ ـ ــادة تـشـكـيــل
ال ـحــركــة الـعـمــالـيــة ،وتـشـكـيــل تحالف
اجـتـمــاعــي كـبـيــر بــن الـطـبـقــة العاملة
وامل ــدن ـي ــة.
وال ـف ـئ ــات ال ـف ـق ـيــرة الــري ـف ـيــة ُ
وهذا واجب في مسار النضال من أجل
حــل املشاكل الشعبية ،كما واملطالبة
ّ
بسلطة عمالية بديلة مــن شأنها فك
ارتباط بلدنا باالتحادات اإلمبريالية،
ك ــاالتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي وحـ ـل ــف ش ـمــال
األطـ ـلـ ـس ــي ،واملـ ـض ــي ق ــدم ــا ف ــي إل ـغ ــاء
الــديــون مــن جــانــب واح ــد ،إضــافــة إلى
إق ـ ـ ــرار ال ـت ـم ـلــك االج ـت ـم ــاع ــي لــوســائــل
اإلنـتــاج في ظــل اقتصاد مخطط على
ّ
نحو مركزي علمي.
¶ هــل ي ــرى ال ـحــزب الـشـيــوعــي الـيــونــانــي أن
خــروج الـيــونــان مــن االتـحــاد األوروب ــي ومن
مـنـطـقــة الـ ـي ــورو ال يـ ــزال خ ـي ــارًا م ـطــروحــا،
سياسيًا وشعبيًا؟
ق ـب ــل ب ـض ـعــة ع ـ ـقـ ــود ،ك ــان ــت األح ـ ــزاب
الـ ـب ــرج ــوازي ــة ال ـت ــي أدخـ ـل ــت ال ـي ــون ــان
فــي املجموعة االقتصادية األوروبـيــة
ّ
تحولت في ما بعد إلــى االتحاد
التي
األوروبـ ــي ،تـعـ ُـد الشعب بــأنــه "سيأكل
ب ـم ــاع ــق م ــن ذه ـ ـ ــب" ،وح ـ ــن َوض ـع ــت
بـ ــادنـ ــا فـ ــي م ـن ـط ـق ــة ال ـ ـ ـيـ ـ ــورو ،ك ــان ــت
تـصـ ّـرح بــأن الـبــاد تدخل "م ــاذًا آمنًا"

سـيـحـمـيـهــا م ــن األزم ـ ـ ــة االق ـت ـص ــادي ــة
ال ـع ــامل ـي ــة .ل ـك ــن ال ـن ـظ ــرة إلـ ــى االت ـح ــاد
األوروب ـ ـ ــي ت ــاش ــت ف ــي أع ــن ال ـع ـمــال،
في وقت تبلغ فيه البطالة نسبة ٪25
م ـت ـج ــاوزة نـسـبــة اﻠ ٪50ف ــي صـفــوف
الشباب.
ومـ ــع ذلـ ـ ــك ،ي ــؤك ــد الـ ـح ــزب ال ـش ـيــوعــي

وعدوا الشعب بأنه
سيأكل بمالعق من
ذهب حين دخلنا إلى
المنظومة األوروبية

الـيــونــانــي أن ال ـخــروج بـحــد ذات ــه ،من
االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي ومـنـطـقــة ال ـي ــورو،
لـيــس ق ـ ــادرًا عـلــى ح ــل املـشـكـلــة .فلكي
ي ـك ــون األم ـ ــر ف ــي ص ــال ــح ال ـع ـم ــال ،من
املـ ـطـ ـل ــوب قـ ـي ــام ال ـت ـم ـل ــك االج ـت ـم ــاع ــي
لوسائل اإلنتاج مع سلطة عمالية ،أي
خروج البالد من همجية الرأسمالية.
إن االش ـت ــراك ـي ــة ه ــي ال ـب ــدي ــل الـفـعـلــي

الوحيد بالنسبة إلى الشعب.
ّ
تصوركم لوضع اليونان املعيشي
¶ ما هو
واالجـتـمــاعــي فــي عــام  ٢٠١٧فــي ظـ ّـل "أزمــة
ت ــواف ــد ال ــاج ـئ ــن" وب ـع ــد الـ ـق ــرار األوروبـ ـ ــي
القاضي بإعادة طالبي اللجوء إلى اليونان؟
ي ــرى ال ـحــزب الـشـيــوعــي الـيــونــانــي أن
مسألة الالجئني مرتبطة بشكل وثيق
بالحروب اإلمبريالية وبتورط بالدنا
ف ـي ـه ــا .ل ـي ــس ال ــاجـ ـئ ــون س ـب ــب الـفـقــر
والبؤس الــذي يعيشه شعب اليونان.
إننا نعرب عن تضامننا مع الالجئني،
ونكافح ضد القوى القومية والفاشية
ال ـتــي تـسـتـهــدفـهــم .ون ـكــافــح جــاهــديــن
ل ـتــأمــن ظـ ــروف إن ـســان ـيــة ملعيشتهم،
ولكي يصلوا إلى بلدان الوجهة التي
ي ــرغ ـب ــون ف ـي ـه ــا ،ل ـك ـن ـنــا ف ــي األس ـ ــاس
نناضل من أجل صياغة ظروف تسمح
بعودتهم إلى بلدانهم أسيادًا.
وب ـ ـخ ـ ـصـ ــوص الـ ـ ـي ـ ــون ـ ــان ،فـ ـط ــامل ــا مــا
ه ــو ق ــائ ــم يـتـمـثــل ف ــي تـنـفـيــذ سـيــاســة
الـ ـحـ ـك ــوم ــة ورأس امل ـ ـ ـ ــال واالت ـ ـ ـحـ ـ ــاد
األوروبــي ،املناهضة للشعب ،فإن عام
 2017سيجلب معاناة جديدة لشعبنا،
إن كان بحضور الالجئني أو من دونه.
ن ـنــاضــل ن ـحــن ال ـش ـيــوع ـيــن لـصـيــاغــة
ظروف عبر كفاح العمال ،لتحويل عام
 2017من عام قاتم كسوابقه ،إلى عام
واعدٍ باألمل لشعبنا.

