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ثورة المدينين :الوجه اآلخر لفوز اليسار
عامر محسن
خالل اشتداد أزمة الدين اليونانية
عام  ،2011كتب صحافي اقتصادي
ً
أميركي ،اسمه ماثيو لني ،مقاال عن
ال ـب ـلــد ،ي ـبــدأ بـقـ ّـصــة ديــونـيـسـيــوس
األكبر ،الذي حكم مدينة سيراكيوز
ف ــي الـ ـق ــرن ال ـخ ــام ــس ق ـب ــل امل ـي ــاد،
وال ـ ــذي واجـ ــه خ ــال ع ـهــده مشكلة
«دي ــون س ـيــاديــة» وإفـ ــاس .عندما
أوصـ ـ ـ ـ ــل إسـ ـ ـ ـ ـ ــراف دي ــونـ ـيـ ـسـ ـي ــوس
حـكــومـتــه إل ــى مــرحـلــة ع ــدم ال ـقــدرة
عـلــى الـ ـس ــداد ،وأصـ ــاب سـيــراكـيــوز
ال ـعــوز والـفـقــر ،ق ـ ّـرر املـلــك أن يجمع
رعاياه وأن يجبرهم على تسليم كل
«دراخما» يملكونها؛ وحني ُصارت
ال ـن ـق ــود ف ــي يـ ـ ــده ،أم ـ ــر ب ـ ــأن تـخـتــم
فتصير كل
األم ـ ــوال بـخـتـ ٍـم جــديــد،
ّ
ّ
«دراخما» اثنتني ،متوهمًا أنه بذلك
سيجعل مدينته ّ
ثرية من جديد.
ّ
ّ
املثير هو أن هذه الخطة ،بحذافيرها
تقريبًاّ ،
طبقتها الحكومة اليونانية
في عشرينيات القرن املاضي حني
عـ ـج ــزت عـ ــن ت ـح ـ ّـم ــل ك ـل ـف ــة حــرب ـهــا
م ــع ت ــرك ـي ــا ،فـ ـق ـ ّـررت أن تـحـســم من
ّ
ك ـ ـ ــل دراخ ـ ـ ـمـ ـ ــا ف ـ ــي الـ ـ ـس ـ ــوق ن ـصــف
قيمتها ،يذهب دينًا «إجباريًا» إلى
الحكومة ،فيما يبقى النصف اآلخر
فــي يــد املستهلك (ف ــي نـهــايــة األمــر
أطـ ـف ــأت الـ ـح ــرب ال ـعــامل ـيــة ال ـثــان ـيــة،
والتضخم الذي تالها ،هذه الديون
ال ـك ـب ـيــرة) .ال ـف ـكــرة ه ــي أن الـيــونــان
ليست غريبة عن الديون السيادية
والعجز عن الدفع ،وقد ّ
تميز البلد
ّ
ب ـ ـ ــأن ّخ ــزي ـن ـت ــه قـ ــد اضـ ـ ـط ـ ـ ّـرت عـلــى
ّ
ال ـتــوقــف ع ــن ال ـس ــداد خـمــس م ــرات
ّ
خ ــال أقـ ــل م ــن قـ ــرن ،ب ــن اسـتـقــال
الـبـلــد عــن السلطنة العثمانية في
ث ــاث ـي ـن ـي ــات الـ ـق ــرن ال ـت ــاس ــع عـشــر
وسـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوات الـ ـ ـكـ ـ ـس ـ ــاد الـ ـكـ ـبـ ـي ــر فــي
ثالثينيات القرن العشرينّ .
ارت ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــز ال ـ ـ ـعـ ـ ــديـ ـ ــد مـ ـ ـ ــن امل ـ ـعـ ــل ـ ـقـ ــن
األوروب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن عـ ـل ــى ه ـ ـ ــذا ال ـس ـج ــل،
وعـ ـل ــى روايـ ـ ـ ــات ت ــاري ـخ ـي ــة أخ ـ ــرى،
كي يستنتجوا أن «العطب» يكمن
في ثقافة اليونان وتقاليدها ،وأن
ال ـك ـس ــل والـ ـفـ ـس ــاد واإلن ـ ـف ـ ــاق غـيــر
املحسوب هي صفات ّ
تميز جنوب
أوروبـ ـ ـ ـ ـ ــا ع ـ ــن شـ ـم ــالـ ـه ــا ،وتـ ـف ــرض
عـلــى أوروب ـ ــا «ال ـعــام ـلــة واملـنـتـجــة»
(كأملانيا) مهمة إعــادة تأهيل هذه
الــدول ،وتأديبها ،وتعليمها كيفية
ال ـت ـصــرف ف ــي ال ـعــالــم ال ـحــديــث (ال
ي ـكــاد يـخـلــو ت ـقــريــر ع ــن االق ـت ـصــاد

االي ـطــالــي مــن ذك ــر مـعـلــومــة/طــرفــة
مفادها أن حكومة جــزيــرة صقلية
ّ
تـ ــوظـ ــف  26,000مـ ــأمـ ــور أح ـ ـ ــراج،
فيما ال تحتاج الـغــابــات الضخمة
ف ـ ــي واليـ ـ ـ ــة ب ــريـ ـتـ ـي ــش ك ــول ــوم ـب ـي ــا
الكندية – تفوق مساحتها مساحة
إي ـطــال ـيــا بــأكـمـلـهــا  -إل ــى أك ـث ــر من
ّ
 1,700موظف ،وهي مقارنة تختزل
ال ـن ـظــرة األوروب ـ ـيـ ــة الـشـمــالـيــة إلــى
جنوب القارة).

الصناديق تتكلم

ّ
التصويت اليوناني انقالبًا
يشكل
ّ
على ثقافة التقشف التي فرضتها
أوروب ـ ـ ـ ــا ع ـل ــى الـ ـي ــون ــان (وغ ـي ــره ــا
مـ ـ ــن دول الـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــوب األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي)
تحت حجج ت ــراوح بــن إنـقــاذ هذه
ال ــدول ومعاقبتها وإجـبــارهــا على
اإلصالح.
أفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرزت الـ ـ ـكـ ـ ـلـ ـ ـف ـ ــة االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة
واإل ّنـ ـس ــانـ ـي ــة ال ـه ــائ ـل ــة ل ـس ـيــاســات
التقشف نظرة مختلفة إلى املجتمع
اليوناني بعد سنوات على األزمة،
ح ـ ـيـ ــث س ـ ـ ـ ـ ــادت س ـ ـ ــردي ـ ـ ــة الـ ـشـ ـع ــب
املضطهد ،املـحـكــوم مــن تكنوقراط
ّ
واملقيد بالديون ومواعيد
خارجي،
الـســداد ،فيما عموم الـنــاس تعاني
من البطالة والضرائب وانخفاض
مستوى الحياة.
فـ ــي الـ ــوقـ ــت ن ـف ـس ــه ،أعـ ـط ــى ال ـف ــوز
ً
الـ ـي ــون ــان ــي أم ـ ـ ــا لـ ـع ــدد ك ـب ـي ــر مــن
األح ـ ـ ـ ـ ــزاب واملـ ـثـ ـقـ ـف ــن فـ ــي أوروبـ ـ ـ ــا
«القديمة» ،الذين صاروا ينتظرون
أن ت ــأتـ ـيـ ـه ــم ،م ـ ــن دول الـ ـه ــام ــش
األوروبـ ـ ـ ــي ،أف ـك ــار ج ــدي ــدة وبــديـلــة
ربقة السياسات
تخرج أوروبــا من ّ
النيوليبرالية وتـضــخ فــي االتحاد
االوروبي روحًا ديمقراطية شعبية،
ت ـحـ ّـرره مــن حـكــم امل ـصــرف املــركــزي
وال ـت ـك ـن ــوق ــراط (ح ـي ــث صـ ــار هــدف
الديمقراطية والتصويت ،كما كتب
أحــد املعلقني ،مـحـصــورًا باملوافقة
عـ ـل ــى الـ ـسـ ـي ــاس ــات الـ ـت ــي أرس ــاه ــا
«الخبراء»).
الديون اليونانية كانت محور هذا
النقاش ،مع حجج أخالقوية ّ
تقدم
م ــن ال ـج ــان ـب ــن :املـ ـص ــرف امل ــرك ــزي
األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــي وامل ـ ـس ـ ــؤول ـ ــون األمل ـ ـ ــان
ي ـ ـش ـ ــددون عـ ـل ــى أن دفـ ـ ـ ّـع الـ ــديـ ــون
والتقشف واإلصالح تمثل الطريق
ال ــوح ـي ــد «امل ـ ـسـ ــؤول» إلعـ ـ ــادة بـنــاء
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد عـ ـل ــى ق ـ ــاع ـ ــدة س ـل ـي ـمــة
وتـصـحـيــح أخ ـط ــاء امل ــاض ــي؛ فيما
يـ ـن ــادي م ـع ـس ـكـ ٌـر أوروب ـ ـ ـ ــي صــاعــد

بــإل ـغــاء دي ــون ال ـيــونــان ،أو بــإعــادة
النظر بها ،من أجــل ازاحــة املعاناة
عــن ال ـ ًنــاس وإع ـطــاء اقـتـصــاد البلد
فسحة لينمو من جديد.

التاريخ السياسي للديون

ّ
هما
املشكلة فــي املعسكرين هــي أن ٌ
يـنـظــران إل ــى ال ــدي ــون كــأنـهــا نــائـبــة

ّ
اليوناني
التصويت
ل
يشك
ّ
انقالبًا على ثقافة التقشف
التي فرضتها أوروبا
ّ
حلت فجأة على اليونان ،والسؤال
ٌ
م ـح ـصــور بكيفية الـتـعــامــل معها،
ً
بــدال مــن نقاش األسـبــاب التي ّأدت
إل ـ ــى ت ــراك ــم ه ـ ــذا ال ــدي ــن ف ــي امل ـق ــام
األول ،والــدي ـنــام ـيــات ال ـتــي جعلت
الـ ـي ــون ــان بـ ـلـ ـدًا يـ ـص ــرف أكـ ـث ــر مـمــا
ينتج ،ويعيش على مستوى يفوق
إم ـك ــان ــات ــه ،وي ـع ـت ـمــد ع ـل ــى تـمــويــل
الخارج.
االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاد الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــي لـ ـل ــدي ــن
الـيــونــانــي ي ـبــدأ مــع نـهــايــة الـحــرب
العاملية الثانية ،حني قـ ّـرر الرئيس
األميركي هاري ترومان صرف أكثر
مــن  400مليون دوالر كمساعدات
عسكرية للنظام امللكي فــي حربه
ّ
املتمردين الشيوعيني ،وكانت
ضد
تـ ـل ــك أول «رشـ ـ ـ ـ ــوة» ي ـس ـت ـخــدم ـهــا

ال ـ ـغـ ــرب ب ـغ ـي ــة مـ ـن ــع ال ـ ـيـ ــونـ ــان مــن
الـتـحـ ّـول إل ــى الـشـيــوعـ ّـيــة ،ول ــم تكن
األخيرة.
ً
تملك الـحـكــومــة الـيــونــانـيــة ،أص ــا،
قــابـلـيــة لـبـنــاء الـشـبـكــات الزبائنية
والفساد ّمنذ استقالل البلد ،وهي
ن ــزع ــة غ ــذاه ــا ال ـت ـمــويــل األم ـيــركــي
ّ
ـال» ،ثــم وصلت
خــال «خــطــة مــارشـ ّ
إل ـ ـ ـ ــى قـ ـمـ ـتـ ـه ــا م ـ ـ ــع ت ـ ـ ــدف ـ ـ ــق أم ـ ـ ـ ــوال
االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي عـلــى الـبـلــد في
الثمانينيات والتسعينيات ،وفتح
أســواق املال العاملية أمام الحكومة
لالقتراض.
«الرشوة األوروبية» قمعت ،بالفعل،
كل نزعة ثورية داخل اليونان ،وقد
قــابــل ذلــك ارت ـفـ ٌ
ـاع ســريــع وملحوظ
فــي مـسـتــوى الـحـيــاة واالس ـت ـهــاك،
حتى صــار يشابه أسـلــوب الحياة
في أوروبا الغربية (وصل متوسط
دخــل الـفــرد اليوناني إلــى أكثر من
ثــاثــن ألــف دوالر فــي السنة قبيل
األزمة).
ول ـك ــن ،إن ك ــان ال ـق ــرب م ــن أوروب ـ ــا،
والـ ـ ـ ــرواتـ ـ ـ ــب الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة ال ـع ــال ـي ــة
(امل ــدع ــوم ــة أوروب ـ ـ ـيـ ـ ــا) ،وم ـش ــاري ــع
البنى التحتية التي ّ
يمولها الدين
تسمح بإطالق ٍّ
ّ
نمو وتوسع لفتر ٍة
ّ ّ
م ــا ،إل أن ه ــذه ال ـعــوامــل ال ت ــوازي
اق ـت ـص ــادًا مـنـتـجــا ل ــه اس ـت ـم ــراري ــة،
واالستهالك بالدين ال ّ
بد أن يصل
طريق مسدود.
بك ،يومًا ما ،إلى
ٍ
ه ـ ــذا مـ ــا ح ـ ــدث مـ ــع األزمـ ـ ـ ــة امل ــال ـي ــة

ً
أعطى الفوز اليوناني أمال لعدد كبير من األحزاب والمثقفين في أوروبا القديمة (أ ف ب)

الـعــاملـيــة ،وه ــذا الـتــاريــخ السياسي
لــاقـتـصــاد الـيــونــانــي قــد ت ـ ّـم  -إلــى
ح ـ ـ ـ ّـد ب ـع ـي ــد – إغ ـ ـفـ ــالـ ــه واخ ـ ـتـ ــزالـ ــه
ف ـ ــي ك ـل ـي ـش ـي ـه ــات ت ـب ـس ـي ـط ـي ــة عــن
«الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــن الـ ـكـ ـس ــال ــى» أو عــن
«م ـ ـعـ ــانـ ــاة الـ ـشـ ـع ــب» الـ ـ ـ ــذي ت ــره ــن
مستقبله الترويكا املالية.

آمال واهمة؟
م ــن ه ـنــا إش ـكــال ـيــة ف ــوز «س ـيــريــزا»
وط ــروح ــات ــه «ال ـب ــدي ـل ــة»؛ فـمـنـظــرو
ال ـح ــزب (عـ ــدا هـجــومـهــم املـسـتـحــق
ضـ ــد األولـ ـيـ ـغ ــارشـ ـي ــا امل ـح ـل ـي ــة) ال
يـ ـمـ ـلـ ـك ــون إال ك ـل ـم ـت ــن ذه ـب ـي ـت ــن
تــ ّ
ـوص ـ ــف ات ـ ـجـ ــاه ـ ـهـ ــم ونـ ـظ ــرتـ ـه ــم
ّ
ت ـج ــاه حـ ــل ل ــأزم ــة :إلـ ـغ ــاء ال ــدي ــون
والكينزية (أي زيــادة إنفاق الدولة
من أجل تحفيز النمو واالستهالك
والتشغيل).
ّ
بـمـعـنــى آخـ ــر ،إن املـضـمــر ف ــي هــذه
الحلول ّ  -لن نناقش هنا واقعيتها
– هــو أن ــه يمكن الـشـعــب اليوناني
أن يعود إلى سنواته الذهبية ،وأن
يـتــابــع نـمــط ال ـح ـيــاة االسـتـهــاكـيــة
الـ ـ ـ ـ ـ ــذي اس ـ ـت ـ ـس ـ ــاغ ـ ــه ،وأن يـ ـع ــود
امل ــواطـ ـن ــون إلـ ــى شـ ـ ــراء ال ـس ـي ــارات
ّ
بمجرد إزاحة
والبضائع األجنبية،
ك ــاب ــوس ال ــدي ــون ،والـنـيــولـيـبــرالـيــة
«الشريرة».
الـ ـ ّـديـ ــن ال ي ـن ـتــج م ــن «ح ـ ــادث ـ ــة» أو
م ــن س ـ ــوء ت ـق ــدي ــر ،ب ــل ه ــو نـتـيـجــة
لـ ـنـ ـم ــط إن ـ ـت ـ ــاج وت ـ ـ ــراك ـ ـ ــم ،ول ـن ـم ــط
حياة واستهالك أيـضــا؛ واملعالجة
ال ـج ــذري ــة الـحـقـيـقـيــة ت ـب ــدأ ب ــإع ــادة
النظر بشكل االقتصاد ،وبالعالقة
ً
م ــع اوروب ـ ـ ـ ــا ،وص ـ ـ ــوال إلـ ــى نــوعـيــة
الـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــاة وأسـ ـ ـل ـ ــوبـ ـ ـه ـ ــا وال ـ ـحـ ــالـ ــة
ّ
اإلنسانية ككل ،كتعريف السعادة
واالك ـت ـف ــاء عـبــر االس ـت ـهــاك  -وهــو
الركن األســاس ،والحقيقي ،لفزاعة
الـ«نيوليبرالية».
هـ ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــاق ـ ــض ب ـ ـ ــن األهـ ـ ـ ـ ـ ــداف
والـ ــوسـ ــائـ ــل ال ـت ـق ـط ــه االقـ ـتـ ـص ــادي
األميركي بول كروغمان ،الذي كتب
ال ـب ــارح ــة ،ف ــي «ن ـي ــوي ــورك تــاي ـمــز»،
ّ
م ــاحـ ـظ ــا أن م ـش ـك ـل ــة «سـ ـي ــري ــزا»
الـحـقـيـقـيــة ،ال ـتــي سـيــواجـهـهــا حني
ّ
يجرب تحويل أفكاره إلى سياسات
ض ـم ــن امل ـن ـظ ــوم ــة األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة ،هّــي
ل ـي ـســت ف ــي ي ـس ــاري ـت ــه ،ب ــل ف ــي أن ــه
«ليس راديكاليًا كفاية» حتى يطرح
م ـس ــارًا اق ـت ـصــاديــا أب ـعــد م ــن إلـغــاء
الديون.

اليسار األوروبي يحتفي بفوز «سيريزا» :إشارة إلى التغيير
انـتـهــت االح ـت ـف ــاالت ،غـيــر املـسـبــوقــة
أوروب ـ ـ ـي ـ ـ ــا ،بـ ـنـ ـت ــائ ــج االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
اليونانية أمس ،إثر أداء زعيم حزب
«س ـي ــري ــزا» ،الـيـكـسـيــس تـسـيـبــراس،
اليمني الدستورية كرئيس للوزراء،
ل ـت ـف ـت ــح بـ ـع ــده ــا ص ـف ـح ــة أوروبـ ـ ـي ـ ــة
جـ ــديـ ــدة ع ـن ــوان ـه ــا ال ــرئـ ـي ــس رف ــض
س ـ ـيـ ــاسـ ــات الـ ـتـ ـقـ ـش ــف وس ـ ـيـ ــاسـ ــات
االتحاد األوروب ــي املالية ،في سياق
قــد يـعــزز أمــل مـكــونــات وأح ــزاب ذات
تــوجـهــات يـســاريــة فــي الــوصــول إلى
الحكم.
طــرفــان مـمــا يـمـكــن وص ـفــه بالعائلة
اليسارية ،قطفا انتصار «سيريزا»،
هما املـكــونــات املماثلة لــه فــي بعض
الدول األوروبية ،إضافة إلى مكونات
أخرى تشارك في حكم بالدها.
فــي الـجــانــب األول ،القــى زعـيــم حزب
«ب ــودي ـم ــوس» ال ـي ـســاري االس ـبــانــي،
بابلو ايغالسياس ،االنتصار بالقول

إن ال ـيــونــان ـيــن سـيـحـظــون بــرئـيــس
فـعـلــي ال ب ـم ـجــرد مـمـثــل ع ــن انـجـيــا
مـ ـي ــرك ــل .وأضـ ـ ـ ــاف «س ـن ـع ـم ــل لــدعــم
س ـي ــري ــزا ،لـكـنـنــا سـنـعـمــل أي ـض ــا في
اسبانيا آخذين في عني االعتبار أن
واق ــع البلد االقـتـصــادي والسياسي
مختلف عن اليونان».
من جهته ،القى زعيم «جبهة اليسار»
ال ـف ــرن ـس ــي ،ج ـ ــان ل ـ ــوك م ـي ــان ـش ــون،
ال ـتــرقــب الــرس ـمــي األوروبـ ـ ــي بــإعــان
واضـ ـ ـ ـ ـ ــح حـ ـ ــن قـ ـ ـ ـ ــال «إن لـ ـ ــم ي ـك ــن
املـســؤولــون عقالنيني ،فــإنــي أبلغهم
ال ـ ـكـ ــارثـ ــة ،الـ ـت ــي س ـت ـح ــل ع ـل ـي ـه ــم ال
علينا» ،مشيرًا فــي الــوقــت ذات ــه إلى
أن الـقــوى الـتــي يواجهها «سيريزا»
وازنة.
وفــي البرتغال ،ففيما ال تأمل «كتلة
الـيـســار» الــوصــول إلــى الحكم خالل
االنـتـخــابــات املـقـبـلــة ،إال أن «الـحــزب
االشـ ـ ـت ـ ــراك ـ ــي» امل ـ ـع ـ ــارض أع ـ ـلـ ــن مــن

ّ
جهته أن ما حصل في اليونان يمثل
«إش ـ ــارة إل ــى الـتـغـيـيــر ف ــي أوروب ـ ــا».
أم ــا فــي إيـطــالـيــا ،فـقــال وزي ــر الــدولــة
للشؤون الخارجية ،ساندرو غوزي:
«ف ــي بـ ــادي ،تـسـيـبــراس هــو(رئـيــس

ُيجمع داعمو «سيريزا»
على خصم واحد هو ألمانيا
ومستشارتها
الوزراء ماتيو) رينزي».
املـ ــوقـ ــف األب ـ ـ ـ ــرز جـ ـ ــاء مـ ــن ال ــرئ ـي ــس
ال ـف ــرن ـس ــي «االش ـ ـتـ ــراكـ ــي» ،فــرن ـســوا
هــوالنــد ،ال ــذي دعــا الــرئـيــس الجديد
لـلـحـكــومــة الـيــونــانـيــة إل ــى «الـتــوجــه
ســري ـعــا الـ ــى بـ ــاريـ ــس» ،وذل ـ ــك خــال
ات ـص ــال هــات ـفــي بـيـنـهـمــا .وأض ــاف ــت
الــرئــاســة الـفــرنـسـيــة أن ه ــوالن ــد أكــد

ل ـت ـس ـي ـب ــراس أن «ف ــرنـ ـس ــا س ـت ـكــون
إلــى جانب اليونان فــي هــذه املرحلة
املـ ـهـ ـم ــة مل ـس ـت ـق ـب ـل ـه ــا» .وكـ ـ ــان وزيـ ــر
الخارجية الفرنسي ،لوران فابيوس،
أك ـث ــر وض ــوح ــا ح ــن قـ ــال« :سـيـكــون
هـنــاك عـمــل كـثـيــر ،ه ــذا أم ــر واض ــح...
ونـحــن ،فــرنـســا ،سنقوم بـهــذا العمل
بــروح التضامن واملسؤولية .الهدف
بالنسبة إلينا هو االستقرار والنمو
في منطقة اليورو».
وت ـظ ـه ــر ال ـت ـص ــري ـح ــات أن داع ـم ــي
«سيريزا» ينقسمون بني آملني في أن
يمثل انتصاره دفعًا لهم في بالدهم،
وبني أطراف أخرى تبحث عن حليف
جــديــد قــد يـكــون لــه تــأثـيــر فــي إع ــادة
تحديد أولــويــات الـسـيــاســات املالية
ل ــاتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،وقـ ـ ــد ُي ـج ـمــع
ه ــؤالء على خصم واح ــد هــو أملانيا
ومستشارتها انجيال ميركل.
وأعـ ــربـ ــت ب ــرل ــن ع ــن ق ـل ـق ـه ــا ،أم ــس،

حيال فوز «سيريزا» ،على اعتبار أن
األمــر يعني فعليًا تصاعد الــدعــوات
إل ـ ــى إعـ ـ ـ ـ ــادة الـ ـنـ ـظ ــر ف ـ ــي ال ـس ـي ــاس ــة
االوروب ـي ــة الـتــي دع ــت الـيـهــا املــانـيــا،
واملبنية على االصــاحــات البنيوية
والتقشف املالي .وقال املتحدث باسم
املستشارة االملانية ،شتيفن زايبرت،
إن ميركل تنتظر من رئيس الــوزراء
اليوناني الجديد الذي ستهنئه «لدى
تعيينه» أن «يحترم االلتزامات» التي
اتخذتها الحكومات السابقة.
وكـ ــان الــرئ ـيــس ال ــروس ــي ،فــاديـمـيــر
بـ ــوتـ ــن ،قـ ــد هـ ـن ــأ تـ ـسـ ـيـ ـب ــراس عـلــى
فوزه ،معبرًا «عن ثقته في أن روسيا
واليونان ستواصالن تعزيز التعاون
ال ـب ـنــاء ف ــي جـمـيــع املـ ـج ــاالت ك ـمــا أن
بإمكانهما الـتـعــاون بطريقة فعالة
من أجل تسوية املشاكل الحالية في
أوروبا والعالم».
(األخبار ،أ ف ب)

