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العالم

على الغالف

الخيار الروسي
لليونان
هو خيار
موضوعي
وطريق
اجباري،
مثلما يمثل
عودة للشرق
وتحديدا
للحضن
األرثوذكسي
(أ ف ب)

ّ
اليونان تهز عرش الرأسمالية الغربية
ناهض حتر
الـ ـف ــوز االن ـت ـخ ــاب ــي ال ـس ــاح ــق ل ـحــركــة
«س ـ ـيـ ــريـ ــزا» الـ ـيـ ـس ــاري ــة فـ ــي ال ـي ــون ــان
يضعها أمــام امتحان تنفيذ وعودها
االنتخابية؛ إذا تهاونت ،فسوف تدخل
اليونان في عهد مظلم من انعدام الثقة
واليأس ،وما ينجم عنهما من تفاعالت
ق ــد تـ ـه ــدد ب ــانـ ـف ــراط الـ ـبـ ـل ــد ،وس ـق ــوط
االسـتـقــرار األم ـنــي ،وتـنــامــي الفاشية.
ال ـي ــون ــان ـي ــون ال ــذي ــن دخـ ـل ــوا ال ـتــاريــخ
ال ـع ــامل ــي م ــن ب ــواب ــة االق ـ ـتـ ــراع لـلـيـســار
الراديكالي ،سيكونون على موعد مع
انفجار مجتمعهم إذا لم تسر سيريزا
قــدمــا فــي املــواجـهــة مــع النيوليبرالية
والدائنني ،أي مع الرأسمالية الغربية.
فــي ه ــذه الـحــالــة ،سـتـكــون الـيــونــان قد
خـ ـس ــرت ف ــرص ــة االت ـ ـحـ ــاد املـجـتـمـعــي
القومي ملصلحة التفكك؛ هذه الفرصة
الـ ـش ــاق ــة ل ـي ـســت مـ ـف ــروش ــة بـ ــالـ ــورود،
طـبـعــا ،بــل بــاملــزيــد مــن امل ـتــاعــب .إال أن
الـ ـف ــارق يـت ـجـلــى ب ــن م ـتــاعــب نــاجـمــة
ع ــن إع ـ ــادة ال ـب ـنــاء وال ـت ـح ــدي الـقــومــي
وت ـجــديــد ال ـهــويــة الـثـقــافـيــة ،ومـتــاعــب
تحدث في ظل انغالق األفق والضياع
وامل ـهــانــة .الـيــونــان تنتمي ،حـضــاريــا،
إلــى العالم الشرقي بتعريفه الــواســع.
إنها بلد أرثوذكسي في النهاية .هنا،
ف ــي ه ـ ــذا امل ـ ـنـ ــاخ ،ت ـن ـشــأ م ـي ـكــانــزمــات
غ ـي ــر م ـت ـخ ـي ـلــة فـ ــي امل ـن ـط ــق ال ـغ ــرب ــي؛
فالعقوبات التي فرضها الـغــرب على
روسـيــا ،وحــرب أسـعــار النفط ضدها،
ل ــم ت ــؤدي ــا ،ب ــرغ ــم م ــا حـ ّـم ـل ـتــه ل ـلــروس
مــن أع ـبــاء اقـتـصــاديــة ،ال ــى تــراجــع في
شعبية الرئيس فالديمير بوتني؛ على
العكس ،صعدت شعبيته وازدادت قوة
قبضته على السياسات االقتصادية
وامل ــال ـي ــة ،بـيـنـمــا ي ـبــدي  80بــامل ـئــة من
شعوب روسـيــا ،استعدادها الحتمال
املزيد من اآلالم املعيشية ،لقاء الشعور
بــالـعــزة القومية ،والـشـعــور باالنتماء
إلى أمة تصنع التاريخ واملصير.
الـيــونــان ،الـيــوم ،على موعد مــع صنع
التاريخ؛ ومن الواضح أن الغرب الذي
عـجــز ع ــن فـهــم روس ـي ــا ،س ــوف يعجز
ّ
عــن فهم الـيــونــان ،التي تتجه إلــى هز
عــرش الــرأسـمــالـيــة الغربية ونظامها

املــالــي الــدولــي مــن خ ــال الـتـمـ ّـرد على
ق ـيــود املــديــون ـيــة؛ لــن يـقـبــل الــدائ ـنــون،
ال ـع ــرض ال ـيــونــانــي الـسـلـمــي ال ـفــوائــد
أو إعـ ـ ـ ــادة ه ـي ـك ـلــة الـ ــديـ ــن ع ـل ــى م ــدى
زمني مالئم لالحتياجات اليونانية؛
هكذا ،سينشب الصراع بني أثينا من
جـهــة ،واالت ـحــاد األوروب ــي والــواليــات
حول السداد
املتحدة ،من جهة أخرىّ ،
والـ ـف ــوائ ــد وب ــرن ــام ــج ال ـت ـقــشــف ال ــذي
يفرضه صندوق النقد الدولي لضمان
م ـصــالــح ال ــدائـ ـن ــن؛ فــامل ـق ـصــود بـهــذا
ال ـبــرنــامــج ف ــي ال ـي ــون ــان ،ك ـمــا ف ــي كل
مكان آخر ،اخضاع االقتصاد الوطني
مل ـت ـط ـل ـب ــات ال ــرأسـ ـم ــالـ ـي ــة الـ ـغ ــربـ ـي ــة،
والسحق املعيشي لألغلبية الشعبية،
بما يؤمن تدفق فوائد الدين للدائنني
الذين استعادوا ،باالقساط والفوائد،
أكثر مما دفعوه من قروض.
ال ـي ــون ــان ،إذًا ،أمـ ــام خ ـي ــاري ــن :ال ـيــأس
والـ ـتـ ـفـ ـك ــك ،أو املـ ــواج ـ ـهـ ــة؛ فـ ــي ح ــال ــة
املواجهة ،فالتجربة اليونانية سيكون
لها آثار عاملية.

تجديد التحدي الديموقراطي
املستوى األول لتأثير املسار اليوناني
ي ـت ـم ـثــل ف ــي ت ـج ــدي ــد م ـع ـنــى ال ـت ـحــدي
ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي فـ ــي اوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــا؛ فـبـعــد
ع ـقــود مــن سـتــاتـيـكــو انـتـخــابــي يــأتــي،
تقليديا ،باليمني أو يمني الــوســط أو
ي ـس ــار ال ــوس ــط «االشـ ـت ــراك ــي» ،وكـلـهــا
ب ـيــروقــراط ـيــات ون ـخــب حــزب ـيــة مـعــدة
الدارة الـ ــدول ملـصـلـحــة الــرأسـمــالـيــن،
تـحــت هيمنة امل ـش ــروع النيوليبرالي
ال ـق ــائ ــم ع ـلــى ال ـخ ـص ـخ ـصــة ،وتـحـطـيــم
ال ـب ـن ــى االن ـت ــاج ـي ــة ال ــوط ـن ـي ــة وع ــومل ــة
السوق والتخلي عن الدور االقتصادي
االجتماعي للدولة ،ما انتقل بالفئات
ال ـش ـع ـب ـي ــة إل ـ ـ ــى الـ ـتـ ـخـ ـل ــي ع ـ ــن األم ـ ــل
ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي ،أع ـ ــاد ن ـج ــاح ال ـي ـســار
الراديكالي اليوناني فــي االنتخابات
على أســاس برنامج اجتماعي جذري
مـضــاد للتقشف ويـنــص عـلــى أولــويــة
تــأمــن الــوظــائــف وزي ــادة الـحــد األدنــى
ل ــأج ــورـ ال ـت ـحــدي الــدي ـمــوقــراطــي إلــى
جدول أعمال الشعوب األوروبية.
عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــور ،انـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــر ذلـ ـ ـ ـ ــك األم ـ ـ ــل
الــديـمــوقــراطــي فــي ايطاليا واسبانيا

والبرتغال ،لكنه سوف يتسلل ،أيضا،
إلى فرنسا كبديل عن اليمني التقليدي
واالشتراكية اليمينية والفاشية ،ومن
ف ــرن ـس ــا إلـ ــى ك ــل ال ـب ـل ــدان األوروب ـ ـيـ ــة،
ســوف تندفع قــوى اجتماعية شعبية
كــانــت مجمدة سياسيا إلــى املشاركة
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة الـ ـكـ ـثـ ـيـ ـف ــة ،م ـ ــا س ـي ـم ـنــح
ال ـي ـســاريــن الــرادي ـكــال ـيــن فــرصــا غير
م ـس ـبــوقــة ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات الـنـيــابـيــة
والرئاسية.
ن ـح ــن ،إذًا ،أم ـ ــام اس ـت ـح ـق ــاق أوروب ـ ــي
سـ ــوف ي ـه ــز عـ ـ ــروش ال ـن ـيــول ـي ـبــرال ـيــة،
ويفرض على الرأسماليني ،من جديد،
التوجهات الكنزية التي ســادت بعيد
الـحــرب العاملية الثانية ،ورك ــزت على

من الواضح أن الغرب الذي
عجز عن فهم روسيا ،سوف
يعجز عن فهم اليونان
الـتــوســع فــي دور ال ــدول ــة االقـتـصــادي
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي وت ـ ـطـ ــويـ ــر ال ـت ــأم ـي ـن ــات
االجتماعية.

اليونان وروسيا
امل ـعــركــة ال ـتــي تـنـتـظــرهــا ال ـيــونــان مع
ال ـغ ــرب ،س ــوف ت ـقــودهــا ،مــوضــوعـيــا،
إلـ ـ ــى الـ ـتـ ـح ــال ــف مـ ــع روس ـ ـي ـ ــا؛ يـمـكــن
للدولتني تنظيم عــاقــات اقتصادية
تخفف من أعباء الديون والعقوبات،
وت ـف ـتــح ال ـب ــاب واس ـع ــا أمـ ــام امـكــانـيــة
املـ ـ ـض ـ ــي خـ ـ ـط ـ ــوة أخـ ـ ـ ـ ــرى فـ ـ ــي ط ــري ــق
املـحــور األرثــوذك ـســي الـعــاملــي؛ الـعــداء
ال ـ ـغـ ــربـ ــي لـ ــروس ـ ـيـ ــا وامل ـ ــواج ـ ـه ـ ــة مــع
الـ ـ ـي ـ ــون ـ ــان وال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــدوان عـ ـل ــى ش ــرق ــي
أوكرانيا الــروســي وذكــريــات العدوان
ع ـلــى يــوغ ـســاف ـيــا ال ـ ــخ ،سـ ــوف تــدفــع
باألرثوذكسية كخيار بديل في صراع
الثقافات الذي يفرضه الغرب بالنهب
وال ـ ـع ـ ــدوان؛ لـ ــدى روسـ ـي ــا م ــا تـقــدمــه
لليونان في الحقل االقتصادي ـ ومن
ذلــك النفط مقابل البضائع او حتى
السياحة ـ ول ــدى الـيــونــان مــا تقدمه،
اسـتـثـمــاريــا ،لـلــروس والصينيني في

مرحلة اعــادة البناء الالحقة ،إضافة
إل ـ ــى مـ ــا ي ـم ـك ــن ل ـل ـي ــون ــان ال ـي ـس ــاري ــة
امل ـس ـت ـب ـعــدة م ــن أوروب ـ ـ ـ ــا ،أن ت ـقــدمــه،
جـيــوسـيــاسـيــا ،ملــوسـكــو ال ـتــي تـقــاوم
م ـس ــاع ــي ال ـ ـغـ ــرب لـ ـض ــرب ص ـع ــوده ــا
كقوة عاملية.
أشـ ـ ـك ـ ــال ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي بــن
روسيا واليونان ،عديدة ،إال أنه علينا
أن نـتــذكــر ،ه ـنــا ،االم ـكــانــات الضخمة
ل ــاسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ال ـص ـي ـن ـي ــة ال ـ ـتـ ــي لــن
تخضع ،في ظل التحوالت السياسية
اليونانية ،لقيود أو منافسة أوروبية،
ف ـي ـمــا ت ــؤم ــن م ــوس ـك ــو ل ـب ـك ــن ،امل ـن ــاخ
ال ـس ـيــاســي امل ــائ ــم ل ـل ـتــوســع ف ــي بــاد
اإلغريق.
في الواقع ،ال تغامر اليونان بتحديها
ل ـل ـغــرب بــامل ـضــي ف ــي ط ــري ــق م ـس ــدود؛
ب ــاألس ــاس ،ل ــم ي ـكــن ات ـجــاه ـهــا ي ـســارا
ليتحقق أو ليكون ذا وزن فــاعــل ،لوال
ما يشهده العالم منذ مطلع العشرية
ال ـث ــان ـي ــة مـ ــن انـ ـقـ ـس ــام فـ ــي ال ـس ـيــاســة
الــدولـيــة بــن مـحــوريــن؛ هــذا االنقسام،
برغم أن موازين القوى التي تحمله لم
تنضج بعد ،إال أنها غدت تتيح لدولة
في حجم اليونان أن تتجه يسارا.
ال ـخ ـيــار ال ــروس ــي ل ـل ـيــونــان ه ــو خـيــار
مــوضــوعــي وط ــري ــق اجـ ـب ــاري ،مثلما
يمثل عودة للشرق وتحديدا للحضن
األرثــوذك ـســي؛ وه ــذه النقطة األخـيــرة،
سـ ــوف ت ـح ـتــاج إلـ ــى مـ ـب ــادرة كـنـسـيــة؛
فـهــل يـلـعــب بـطــريــرك مــوسـكــو وســائــر
روس ـي ــا ،كـيــريــل الـ ــدور ال ــذي لـعـبــه في
تأمني الغطاء األيديولوجي للتحالف
م ــع س ــوري ــا؟ ه ـن ــاك م ـصــاعــب نــاجـمــة
ع ــن وجـ ــود خ ــاف ــات ب ــن الـكـنـيـسـتــن،
ال ــروسـ ـي ــة والـ ـي ــون ــانـ ـي ــة ،ل ـك ــن ف ــرص
التقارب والتضامن ،عالية ،وتفرضها
املصالح القومية للشعبني.

العثمانية الجديدة في مواجهة
اليونان اليسارية
فـ ــي سـ ـيـ ـن ــاري ــو تـ ـف ــاق ــم ال ـ ـص ـ ــراع بــن
ال ـ ـ ـيـ ـ ــونـ ـ ــان والـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ــرب ،س ـ ـ ـ ــوف ت ـت ـج ــه
التطورات إلى تجميد واقعي لعضوية
أثينا في حلف شمال األطلسي ،وربما
يـتـبـلــور ات ـج ــاه يــونــانــي إل ــى ال ـخــروج
من ذلك الحلف؛ في هذا املناخ ،سوف

تسترد تركيا وظيفتها التقليدية في
كبح اليونان عن السير نحو اليسار،
وه ـ ــي امـ ـك ــانـ ـي ــة تـ ـ ـك ـ ــررت ف ـ ــي ت ــاري ــخ
اليونان الحديث.
ت ـ ــركـ ـ ـي ـ ــا أردوغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ،بـ ــأسـ ــاط ـ ـيـ ــرهـ ــا
وتــرت ـي ـبــات ـهــا وس ـي ــاس ــات ـه ــا املــاض ـيــة
نحو استعادة العثمانية انطالقا من
سوريا ،جاهزة لتلعب الدور العدواني
نفسه في اليونان الذي كان هو اآلخر
مـسـتـعـمــرة عـثـمــانـيــة  ،وب ـقــي األتـ ــراك،
ّ
كعدو .وعلى
وما زالوا ،ينظرون إليها
الشاطيء املقابل ،هناك سواحل البلد
الذي تشن عليه االمبريالية والرجعية
العربية والعثمانية ،منذ اربع سنوات،
حربا ضروسا الخضاعه إلرادة الغرب
وحـلـفــائــه؛ ســوريــا صـمــدت فــي ظــروف
استثنائية ،ال تعانيها ،ولــن تعانيها
ب ــاد اإلغ ــري ــق ال ـتــي س ــوف تـنـظــر إلــى
دمشق ،عبر البحر األبيض املتوسط،
كحليف.
رب ـمــا ال يـغـيــر ات ـجــاه ال ـيــونــان ي ـســارا،
ب ـصــورة مـبــاشــرة ،مــوازيــن ال ـقــوى في
الحرب السورية ،ولكنه يفتح الطريق
أم ــام تـغـيــرات إقليمية ودول ـي ــة ،تعزز
مواقع الدولة السورية التي يمكنها أن
ترى ،بوضوح ،أن صبرها وصمودها،
سـنــة بـعــد أخـ ــرى ،ال ي ـحــدث فــي ف ــراغ،
وان ـ ـمـ ــا ي ـح ـص ــد ،ب ــاسـ ـتـ ـم ــرار ،ن ـتــائــج
حركة التاريخ باتجاه هزيمة الهيمنة
ال ـن ـيــول ـي ـبــرال ـيــة وان ـت ـص ــار ال ـت ـعــدديــة
الـ ـقـ ـطـ ـبـ ـي ــة .صـ ـ ـم ـ ــود سـ ـ ــوريـ ـ ــا يـ ــراكـ ــم
ع ـلــى امل ـس ـتــويــن اإلق ـل ـي ـمــي وال ـعــاملــي
عـنــاصــر ال ـقــوة الـنــاجـمــة عــن تفاعالت
ال ـ ـحـ ــرب ال ـ ـسـ ــوريـ ــة وأزم ـ ـ ـ ــة ال ــرج ـع ـي ــة
الـعــربـيــة ،كـمــا عــن تـفــاعــات االنـقـســام
ال ــدول ــي وتــداع ـيــات أزم ــة الــرأسـمــالـيــة
النيوليبرالية في األطراف األوروبية.
ال ـيــونــان ي ـســاريــة .ع ـنــوان رب ـمــا يكون
ســاط ـعــا لـصـفـحــة ج ــدي ــدة م ــن تـنــامــي
ق ــوة الـح ـلــف ال ـعــاملــي امل ـض ـ ّـاد لـلـغــرب،
ومدماكا جديدا في الصمود السوري؛
لكنها قــد تـكــون عـنــوانــا ل ــوالدة بــؤرة
ج ــدي ــدة مل ــؤام ــرات غــربـيــة ف ــي تصدير
الفوضى والعنف والفاشية إلــى بالد
ولـ ـ ــدت ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة ع ـل ــى أرض ـه ــا
قــدي ـمــا؛ وه ــا ه ــي ت ـج ــدد والدتـ ـه ــا في
القرن الحادي والعشرين.

