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دافوس يستمع لـ«الربيع العربي»
ّ

راشد الغنوشي لـ«األخبار» :النظام الرأسمالي فاشل وكان مرادفًا لحكم املافيا في بلداننا

كان منطقيًا أن يكون ممثلو «الربيع العربي» ضيوف الشرف
لهذه النسخة ُ من منتدى دافوس القتصاديي النظام الرأسمالي.
كيف ال وقد فتحت أسواق جديدة كانت مقفلة أمام الشركات
واألسواق املالية؟ أما الضيف الثقيل ،فكان األزمة االقتصادية
طبعًا ،وفي منطقة اليورو خصوصًا
دافوس ــ لخضر فراط

دع � � ��ا األم � �ي� ��ن ال� � �ع � ��ام ل�ل�أم ��م
امل � � �ت � � �ح� � ��دة ،ب � � � ��ان ك � � ��ي م� ��ون
(ال � � � �ص� � � ��ورة) ،أم� � � ��س ،إي � � ��ران
وال� � � � � � � � � � ��دول ال� � � �ك� � � �ب � � ��رى إل� � ��ى
استئناف الحوار حول امللف
النووي اإليراني ألنه «ليس
ه � �ن � ��اك ب� � ��دي� � ��ل» ،وذل � � � ��ك ف��ي
مؤتمر صحافي على هامش
منتدى دافوس .إصرار أرفقه
بان بتشديد على ضرورة أن
تمتثل إيران «تمامًا» لقرارات
م �ج �ل��س األم � ��ن ال� ��دول� ��ي ،مع
ت � ��ذك � �ي � ��ره ب� � � ��أن «ال � � � �ق� � � ��رارات
الخمسة ال�ت��ي ص� ّ�دق عليها
مجلس األم��ن ال��دول��ي ،منها
أربعة تتضمن عقوبات على
إي � � ��ران» .وق� ��ال األم�ي��ن ال �ع��ام
للمنظمة الدولية إنه «يجب
ع�ل��ى إي� ��ران أن تمتثل ل�ق��رار
مجلس األم��ن ،وكل األعضاء
ي� � �ت� � �ح� � �م� � �ل � ��ون م� � �س � ��ؤول� � �ي � ��ة
االمتثال تمامًا» ،معربًا عن
أس� �ف ��ه إل � ��ى أن ط � �ه� ��ران «ل ��م
تفعل ذل��ك بعد» .كل ذل��ك مع
ت �ك��رار ب ��ان أن ��ه «ي �ج��ب على
(اإلي ��ران� �ي�ي�ن) أن ي�ث�ب�ت��وا أن
أه� ��داف ب��رن��ام�ج�ه��م ال �ن��ووي
هي حقًا سلمية ،وهو ما لم
يفعلوه».
(أ ف ب)

إيران
يبدو أن الجدل
يتصاعد في دوائر القرار
في كل من واشنطن وتل
أبيب بشأن وجهتي نظر
في مقاربة امللف النووي
اإليراني ،وتداعيات توجيه
ّ
عسكرية إليه .غير أن
ضربة
وزير الدفاع اإلسرائيلي يصر
على ضرورة وقف طهران
عن طموحاتها النووية قبل
فوات األوان

أرس �ل ��ت ح �ك��وم��ات ال � ��دول ال �ت��ي شملتها
ث � ��ورات «ال��رب �ي��ع ال �ع��رب��ي» م�م�ث�ل�ي�ه��ا إل��ى
م �ن �ت �ج��ع داف � � ��وس إلي� �ص ��ال ص��وت �ه��ا إل��ى
أص � �ح� ��اب ال � �ق � ��رار االق � �ت � �ص� ��ادي ال �ع ��امل ��ي،
وجلب االستثمارات إل��ى بلدانها ،وشرح
رؤاه� � � ��م ب �خ �ص ��وص ت �ن �ش �ي��ط االق �ت �ص ��اد
وال �ت �ن �م �ي��ة ،واإلس � �ه� ��ام ف ��ي ب �ن ��اء ال �ن �ظ��ام
ال �ج ��دي ��د ال � ��ذي ي �ط �م��ح ق � ��ادة ال �ع ��ال ��م إل��ى
التأسيس ل��ه .وق��د حضر ه��ذه ال��دورة من
منتدى داف ��وس ،العديد م��ن الشخصيات
العربية الجديدة التي تولت زم��ام الحكم
ً
حديثًا ،كرئيس الحكومة التونسية مثال،
ح �م��ادي ال�ج�ب��ال��ي ،ون�ظ�ي��ره امل�غ��رب��ي عبد
اإلل ��ه ب�ن�ك�ي��ران ،ورئ �ي��س ال � ��وزراء األردن ��ي
عون الخصاونة .كذلك حضر أيضًا األمني
ال�ع��ام السابق للجامعة العربية ،املرشح
املفترض للرئاسة املصرية ،عمرو موسى.
ال ��رس ��ال ��ة ال �ت ��ي ب �ع �ث �ه��ا ال��زع �ي��م ال ��روح ��ي
لحركة «النهضة» اإلس�لام�ي��ة ،التي نالت
العدد األكبر من مقاعد املجلس التأسيسي
ال�ت��ون�س��ي ،راش��د ال�غ�ن��وش��ي ،وجهها إلى
أص�ح��اب النفوذ االق�ت�ص��ادي ف��ي داف��وس:
ال �ت �غ �ي �ي��رات ال �ت��ي ع��رف �ت �ه��ا ب �ع��ض ال ��دول
ال �ع��رب �ي��ة أخ �ي �رًا ب �ح��اج��ة إل ��ى دع �م �ه��ا من
طريق االستثمار لتحقيق التنمية وخلق
ف��رص ال�ع�م��ل بوصفهما ش��رط�ين ال غنى
ع�ن�ه�م��ا لتحقيق ال �ت �ح��ول ال��دي�م��وق��راط��ي
واالستقرار .وقال الغنوشي ،لـ«األخبار»،
ع �ل��ى ه��ام��ش أع �م��ال م �ن �ت��دى داف � ��وس ،إن
«العنوان الذي اختير للمنتدى هذا العام،
واملتعلق بإيجاد نظام اقتصادي جديد،
ّ
ي ��دل ع�ل��ى أن ال �ن �ظ��ام ال��رأس �م��ال��ي ،مثلما
ً
عرفناه حتى اآلن ،قد فشل» .وتابع قائال
إن «النموذج الرأسمالي القديم بالنسبة
إل �ي �ن��ا ف ��ي ت ��ون ��س م� � ��رادف ل �ح �ك��م امل��اف �ي��ا
وال� �س ��رق ��ة وال �ت �ب ��ذي ��ر ،وع �ل �ي �ن��ا ال� �ي ��وم أن
ً
نظام جديد أكثر عدال».
نساهم في بناء ّ
من جهة أخرى ،حذر الغنوشي دوائر املال
ال�ع��امل�ي��ة م��ن أن «ف�ش��ل ال �ت �ج��ارب الحالية
ف��ي ال �ب �ل��دان ال�ع��رب�ي��ة س�ت��ؤث��ر س�ل�ب��ًا على
الجميع ،وهو ما سيؤدي إلى بروز تيارات

أكثر تطرفًا وج��ذري��ة قد تلجأ إل��ى العنف
واإلرهاب».
إل��ى ذل��ك ،ع��ادت األزم��ة التي تعيشها دول
االتحاد األوروب��ي لتسيطر على نقاشات
وأع�م��ال منتدى داف��وس في يومه الثالث.
ودار نقاش مفتوح بني املفوض األوروبي
امل �ك �ل��ف ب��االق �ت �ص��اد ،أول� ��ي ري� ��ن ،ووزراء
مالية أملانيا وإسبانيا وفرنسا .وأبرز هذا
ال�ن�ق��اش ع�م��ق األزم ��ة ف��ي منطقة ال �ي��ورو،
والتناقضات الفاقعة بني الدول األعضاء.
وارتكز الجدل باألخص على تصريحات

مثيرة ملسؤولني أملان ّبرروا فيها عدم قبول
ب�لاده��م ب��إص��دار س �ن��دات م��ال�ي��ة أوروب �ي��ة
م�ش�ت��رك��ة ب�س�ب��ب ع ��دم وج� ��ود م��ؤس�س��ات
أوروب�ي��ة ق��ادرة على أن تتابع ذل��ك بنحو
فعال وجدي .أما الدول األوروبية األخرى،
فقد طالب وزراؤه��ا بالتعجيل في إصدار
م �ث��ل ه ��ذه ال �س �ن ��دات ،ألن �ه��ا س�ت�س�ه��م في
تقاسم عبء الديون السيادية بالتساوي
بني دول منطقة اليورو.
وأش� � � ��ار امل � �ف� ��وض األوروب � � � � ��ي أول � � ��ي ري ��ن
ل�ـ«األخ�ب��ار» إل��ى أن «األي��ام الثالثة املقبلة

س�ت�ك��ون م�ص�ي��ري��ة ب��ال�ن�س�ب��ة إل��ى املنطقة
ُ
األوروبية .فالقمة األوروبية ،التي ستعقد
االث �ن�ي�ن امل�ق�ب��ل ف��ي ب��روك �س��ل ،ت�ق��ع عليها
مسؤولة إيجاد حلول لتنشيط االستثمار
ف��ي منطقة ال �ي��ورو ،وذل ��ك إلخ��راج �ه��ا من
ّ
حالة الركود االقتصادي» .وأوضح رين أن
مؤشر تفاؤل قد ظهر خالل انعقاد منتدى
داف � � ��وس ،وت �م �ث��ل ف ��ي ق �ي ��ام أس� � ��واق امل ��ال
العاملية بتقديم ق��روض لعدد من البلدان
كبيرة
األوروب �ي��ة ال�ت��ي
تعاني ثقل دي��ون ُ ِّ
ّ
كإيطاليا .وكشف أن ه��ذه ال�ق��روض أق��رت

تشكيك إسرائيلي في رد طهران على ضرب مفاعلها
ش� �ك� �ك ��ت ال� � �ت� � �ق � ��دي � ��رات االس � �ت � �خ � �ب ��اري ��ة
اإلس � ��رائ � �ي � �ل � �ي � ��ة ،م� ��دع� ��وم� ��ة ب � ��دراس � ��ات
أك��ادي �م �ي��ة ،ف��ي االف� �ت ��راض ال �ش��ائ��ع ب��أن
ت��وج �ي��ه ض��رب��ة ع �س �ك��ري��ة إل ��ى امل�ن�ش��آت
ّ
سيفجر مجموعة من
النووية اإليرانية
األح� ��داث ال�ك��ارث�ي��ة ،م�ث��ل ان�ت�ش��ار أع�م��ال
ال�ع�ن��ف وارت �ف��اع أس �ع��ار ال�ن�ف��ط ،مشيرة
إلى أن التهديد اإليراني بالرد «مخادع
ّ
ج ��زئ� �ي ��ًا» .إال أن رئ �ي ��س ه �ي �ئ��ة األرك � ��ان
املشتركة ف��ي الجيش األم�ي��رك��ي ،مارتن
دي�م�ب�س��ي ،ال ي ��زال ي��ؤم��ن ب��أن أي ص��راع
عسكري مع إي��ران قد يزعزع االستقرار
على الصعيد األمني واالقتصادي.
وف� ��ي ه� ��ذه األث � �ن� ��اء ،دع� ��ا وزي � ��ر ال ��دف ��اع
اإلس��رائ �ي �ل��ي ،إي �ه��ود ب � ��اراك ،ال�ع��ال��م إل��ى
ال� �ع� �م ��ل س ��ري� �ع ��ًا ل ��وق ��ف أن� �ش� �ط ��ة إي � ��ران
ال� �ن ��ووي ��ة ،ق �ب��ل أن ي �ص �ب��ح ش ��ن ه �ج��وم
ع � �س � �ك� ��ري ع� �ل� �ي� �ه ��ا غ � �ي� ��ر م� � �ج � � ٍ�د ج � � ��راء
ت�ح�ص�ي�ن�ه��ا مل�ن�ش��آت�ه��ا .وق� ��ال ،ف��ي كلمة
ألقاها أم��ام املؤتمر االقتصادي العاملي
ف� ��ي داف� � � � ��وس ،إن «إي� � � � ��ران ت �س �ع��ى إل ��ى

ال��وص��ول إل��ى نقطة ال�لاع��ودة ،حيث لن
يكون ممكنًا فعل شيء (حيال برنامجها
ال� � �ن � ��ووي) وح� �ت ��ى ال� �ه� �ج ��وم ال �ع �س �ك��ري
سيكون مفعوله محدودًا».
وأض � � ��اف ب � � ��اراك إن إي � � ��ران ت �ق �ت��رب م��ن
الحصانة التي ل��ن يكون ممكنًا بعدها
منعها من الحصول على س�لاح ن��ووي.
وق��در ال��وق��ت ال�ف��اص��ل ع��ن وص��ول إي��ران
إل � ��ى ه � ��ذه امل ��رح� �ل ��ة ب �ن �ح��و ع� � ��ام ،داع �ي��ًا
امل�ج�ت�م��ع ال ��دول ��ي إل ��ى امل �ض��ي ق��دم��ًا في
ت�ش��دي��د ال�ع�ق��وب��ات «ح �ت��ى ن�ع�ل��م مسبقًا
�اف إن ك��ان��وا مستعدين
ب�م��دى زم�ن��ي ك � ٍ
للتنازل ع��ن برنامجهم ال �ن��ووي» .وعن
تداعيات امتالك إي��ران للسالح النووي،
ّ
رأى أن ذلك سيمكنها من فرض هيمنتها
على املنطقة« ،ويمكنها إثر ذلك أن ترى
أن هجومًا على ح��زب الله ،ال��ذي يمتلك
 50ألف صاروخ ،هو هجوم عليها».
وش��ارك ب��اراك في املؤتمر بندوة خاصة
عن النتائج املحتملة لحصول إيران على
س�لاح ن��ووي ،حضرها ،بحسب وسائل

إعالم إسرائيلية ،مندوبون عرب ،بينهم
مسؤول من أبو ظبي ،أج��رى ب��اراك معه
حديثًا قصيرًا على هامش اللقاء.
ف� � ��ي غ� � �ض � ��ون ذل � � � � ��ك ،ذك � � � � ��رت ص �ح �ي �ف��ة
«ن � � �ي� � ��وي� � ��ورك ت� ��اي � �م� ��ز» األم � �ي� ��رك � �ي� ��ة أن
ال�ت�ق��دي��رات االس�ت�خ�ب��اري��ة اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة،
ال �ت ��ي ت �ب �ن��اه��ا ع �ل��ى ن �ح��و ك �ب �ي��ر م�ع�ظ��م
امل� �س ��ؤول�ي�ن األم� �ي ��رك� �ي�ي�ن ،ق� ��د ت��وص �ل��ت
إل��ى استنتاج ب��أن التهديد ب��رد إي��ران��ي
ع� �ل ��ى ض ��رب ��ة ع �س �ك��ري��ة مل �ن �ش��آت �ه��ا ه��و
«م �خ��ادع ج��زئ�ي��ًا» .وق��ال��ت الصحيفة إن
ه ��ذه ال �ت �ق��دي��رات ت� ��ؤدي دورًا م�ه�م��ًا في
الحسابات اإلسرائيلية في ما إن كانت
إس��رائ�ي��ل ستوجه ض��رب��ة إل��ى إي ��ران ،أو
تحاول إقناع ال��والي��ات املتحدة بالقيام
ب��ذل��ك ،حتى ف��ي ال��وق��ت ال��ذي ت��واج��ه فيه
ط�ه��ران ع�ق��وب��ات اق�ت�ص��ادي��ة ج��دي��دة من
الغرب.
وق ��ال ��ت ال�ص�ح�ي�ف��ة إن م �ح��ادث��ات م ��ع 8
م� �س ��ؤول�ي�ن أم �ن �ي�ي�ن إس��رائ �ي �ل �ي�ي�ن ك �ب��ار
ح� ��ال � �ي�ي��ن وس � ��اب� � �ق �ي��ن ،ت� �ش� �ي ��ر إل� � � ��ى أن

اإلس��رائ �ي �ل �ي�ين ي� �ع � ّ�دون ال �ع �ق��وب��ات على
ق�ط��اع��ي امل ��ال وال�ن�ف��ط اإلي��ران �ي�ي�ن ،ربما
غير كافية ،ويرون أن الهجوم العسكري
يبقى خيارًا حقيقيًا ج�دًا ،وأن األوض��اع
التالية لهجوم كهذا ّ
تعد أق��ل خطرًا من
أن تحصل إيران على أسلحة نووية.
ف ��ي امل� �ق ��اب ��ل ،ق � ��ال رئ� �ي ��س ه �ي �ئ��ة أرك � ��ان
ال�ق��وات األميركية املشتركة ،ف��ي مقابلة
ُم� ��ع ص �ح �ي �ف��ة «ن ��اش� �ي ��ون ��ال ج� ��ورن� ��ال»
نشرت أول من أمس« ،أعتقد أن الطريق
ال ��ذي ن�س�ل�ك��ه ب��ال�ع�ق��وب��ات االق�ت�ص��ادي��ة
وال �ض �غ��ط ال��دب �ل��وم��اس��ي ي �ب��دو ل ��ي أن��ه
يظهر فعالية» ،مضيفًا «أعتقد أن��ه من
السابق ألوان��ه الحكم على أن العقوبات
ّ
االق�ت�ص��ادي��ة وال �ح��ل ال��دب�ل��وم��اس��ي غير
م �ن��اس �ب�ي�ن» .وأض � ��اف إن «ال � �ص� ��راع مع
إي ��ران س�ي�ك��ون م��زع��زع��ًا ل�لاس�ت�ق��رار ،وال
أت�ك�ل��م م��ن امل�ن�ط�ل��ق األم �ن��ي ف�ح�س��ب ،بل
س�ي�ك��ون م��زع��زع��ًا ل�لاس�ت�ق��رار اقتصاديًا
أيضًا».
(أ ف ب ،يو بي آي ،رويترز)

