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العالم

على الغالف

«زلزال جديد» يضرب القارة القديمة

ّ
حرض الفوز الذي حققه تحالف «سيريزا» اليساري في اليونان ،أقالمًا أوروبية كثيرة انطلقت من هواجس مرتبطة بتأثيره
المباشر وغير المباشر على دول أوروبية أخرى وبالتالي على القارة العجوز ككل
نادين شلق
فـ ــرض ان ـت ـص ــار ت ـح ــال ــف «س ـي ــري ــزا»
نـفـســه عـلــى املـنـطـقــة األوروبـ ـي ــة ككل،
فــالـعــزف الـيــونــانــي املـنـفــرد ستسمع
أصداؤه في دول أوروبية أخرى ،حيث
التماهي مع الخطاب اليساري يجد
موطئ قــدم وحيث مناهضة سياسة
التقشف األوروبية ،تصبح مع الوقت
أك ـثــر ش ــراس ــة ،وخ ـصــوصــا أن هـنــاك
مــا ينذر بحقبة جــديــدة مــن املواجهة
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ال ـي ــون ــان ـي ــة م ــع بــرلــن
وب ــروك ـس ــل ،ق ــد ت ــؤدي إل ــى تـغـيـيــرات
ي ـش ـت ـه ـي ـهــا كـ ـثـ ـي ــرون فـ ــي ال ـس ـي ــاس ــة
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة الـ ـت ــي ت ـت ـب ـع ـهــا الـ ـق ــارة
العجوز (تقرير موسع على موقعنا).
ولـ ـ ـك ـ ــن هـ ـ ـ ــذا الـ ـتـ ـغـ ـيـ ـي ــر ل ـ ـيـ ــس س ـهــل
ال ـ ـ ـحـ ـ ــدوث ،ب ـح ـس ــب مـ ــا يـ ـ ــرى بـعــض
ّ
املراقبني واملحللني األوروبيني الذين
انـبــروا ،منذ أول من أمــس ،يتحدثون
عــن خلط جديد ل ــأوراق فــي االتحاد
األوروبي ،وال ّ
سيما أن منهم من رأى
أن املــواج ـهــات املــرتـقـبــة س ـتــؤدي إلــى
خــاســر ،لــن يـعــرف مــن هــو فــي الــوقــت
القريب .ورغــم التمايز بني ّ
مؤيد ألي
تغيير أو مـعــارض لــه ،إال أن غالبية
م ــن أل ـق ــى الـ ـض ــوء ع ـل ـيــه ،خ ـلــص إلــى
أن م ــا ق ـب ــل ان ـت ـخ ــاب ــات الـ ـي ــون ــان لــن
ي ـك ــون ك ـمــا ب ـع ــده ،ح ـتــى إن الـبـعــض
وصــل إلــى حـ ّـد التبشير بــأن «الربيع
األوروب ـ ـ ـ ـ ــي» ق ــد حـ ـ ــان ،كـ ـح ــال ل ـ ــوران
هيربالي فــي صحيفة «لــو فيغارو»،
الذي قال إن «االنتخابات التشريعية
اليونانية هــذا األحــد ،تعني انتصار
الديموقراطية على أوروبــا التقشفية
واالستبدادية».
«الناخبون اليونانيون بعثوا برسالة
أم ــل كـبـيــرة إل ــى أوروبـ ــا قــاطـبــة» ،قــال
هيربالي صــاحــب مـ ّ
ـدونــة «غوليست
ليبر» ،مضيفًا أن «النتيجة مشجعة
ب ـش ـك ــل مـ ـض ــاع ــف ،وه ـ ــي ت ـب ــره ــن أن
ال ـش ـعــب ي ـم ـكــن أن يـسـتـفـيــق ،عـنــدمــا
يكون لديه الوسائل املناسبة ،إلسقاط
األحزاب التي فشلت» .ووصل الكاتب
إلــى اعـتـبــار  25كــانــون الـثــانــي «يومًا
كبيرًا فــي الـتــاريــخ والديموقراطيات
األوروبية ،إنه اليوم حني قام الشعب
بــاس ـت ـعــادة م ـص ـيــره ب ـي ــده ،ف ــي وجــه
ّ
تعاليم القلة التي أصبحت مجنونة».
ولـ ـك ــن االنـ ـتـ ـص ــار ال ـ ـ ــذي ان ـت ـش ــى بــه
هـ ـي ــرب ــاي «ف ـ ـتـ ــح ل ـل ـت ــو عـ ـل ــى فـصــل
جديد من عدم االستقرار األوروبــي»،
ّ
وفـ ــق امل ـح ــل ــل االقـ ـتـ ـص ــادي ،جـ ــوروج
مــانـيــوس ،ال ــذي قــال فــي سـيــاق مقال
ف ـ ــي ص ـح ـي ـف ــة «ف ــايـ ـنـ ـنـ ـش ــل ت ــاي ـم ــز»
الـبــريـطــانـيــة ،إن «ال ـتــروي ـكــا» املـكـ ّـونــة
م ــن امل ـفـ ّـوض ـيــة األوروبـ ـي ــة وامل ـصــرف
امل ــرك ــزي األوروب ـ ــي وص ـن ــدوق الـنـقــد
ال ـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ــي ،سـ ـ ـت ـ ــواج ـ ــه ال ـ ـط ـ ـمـ ــوحـ ــات
االقتصادية لزعيم تحالف «سيريزا»،
أليكسيس تسيبراس ،املتمثلة بإعادة
التفاوض حول شروط الديون ،بمزيد
من اإلصرار .ورأى أن برلني وبروكسل
ستردان على مطالبه بالتشديد على
االستمرار في املسار الحالي ّوتنفيذ
ّ
السياسات املتفق عليها ،لتجنب أي
نــوع مــن الـتـنــازالت ،قــد يعطي فرصة
ل ـل ـم ـطــال ـبــة ب ـ ــإج ـ ــراءات م ـشــاب ـهــة فــي
دول أوروبـ ـي ــة أخـ ــرى مـثــل إسـبــانـيــا،
حـيــث ح ــزب «ب ــودي ـم ــوس» الـيـســاري
واملـ ـتـ ـع ــاط ــف مـ ــع «س ـ ـيـ ــريـ ــزا» ،ي ـقــود
اس ـت ـط ــاع ــات ال ـ ـ ــرأي ف ــي ان ـت ـخــابــات
مهمة ستجرى هذه السنة.
«فايننشل تايمز» ،نشرت تقريرًا آخر
لـلـكــاتــب ،طــونــي بــاربــر ،بـعـنــوان «هــل
سيكون تسابيراس لوال أو تشافيز؟».
وش ـ ـ ّـب ـ ــه ال ـ ـكـ ــاتـ ــب سـ ـع ــي ت ـس ـي ـب ــراس
للتفاوض على تخفيف الــديــون ،إلى

تهديد الرئيس اليونان األسبق ،أندريا
ب ــاب ــان ــدري ــو ،ب ــاالن ـس ـح ــاب م ــن حـلــف
«شمال األطلسي» وبعدها من املنظمة
االقتصادية األوروبـيــة ،ليشير بعدها
إل ــى أن ب ــابــان ــدريــو ل ــم ي ـقــم بــالـنـهــايــة
بأي من الخطوتني .وأوضــح باربر أن
«تـكـتـيـكــه الـسـيــاســي (ب ــاب ــان ــدرو) كــان
تصادميًا ،وخـطــابــه كــان نــاريــا ،ولكن
فــي محصلة سياسته الخارجية فقد
كان براغماتيا»ً.
وانطالقًا من هذه النظرية ،انتقل طوني
بــاربــر إل ــى نـظــريــة أخ ــرى مبنية على
تساؤل مركزي «لن يكون عليه إجابة
مـ ـح ــددة ق ــري ـب ــا ،وهـ ــو ه ــل س ـي ـت ـحـ ّـول
تسيبراس إلــى شخصية معتدلة في
الـسـلـطــة ،مـسـتـعــدة لـعـقــد صـفـقــات مع
الدائنني في اليونان؟» ،مضيفًا في هذا
اإلطار أنه على مدى ثالث سنوات ظهر
على أنه «مثل هيوغو تشافيز الرئيس
الـفـنــزويـلــي ال ــراح ــل والـشـعـبــوي الــذي
أث ــار قـلــق ال ــوالي ــات املـتـحــدة ،وأحـيــانــا
ك ــأن ــه ال ــرئـ ـي ــس الـ ـب ــرازيـ ـل ــي ال ـس ــاب ــق،
لويس إيناسيو لــوال دا سيلفا ،الــذي
ح ــامل ــا أصـ ـب ــح رئ ـي ـس ــا أدار ال ـس ـل ـطــة
كأنه إصالحي أكثر من كونه يساريا
راديكاليا».
أم ـ ــا ف ــي ص ـح ـي ـفــة «ذي ان ــدب ـن ــدن ــت»
ّ
ال ـ ـبـ ــري ـ ـطـ ــان ـ ـيـ ــة ،ف ـ ـقـ ــد ك ـ ـتـ ــب املـ ـح ــل ــل
االقـ ـتـ ـص ــادي ،أنـ ـ ــدرو ه ــام ــون ــد ،وهــو

الناخبون اليونانيون بعثوا برسالة أمل كبيرة إلى أوروبا (أ ف ب)

اليونان تنتفض على التقشف:
هبوط ناعم في أحضان اليسار
ّ
لعل البلد الوحيد
الذي يمقت كلمة
«ترويكا» أكثر من
لبنان ،هو الجار القريب
اليونان .بنظر المواطن
العادي في هذا البلد
األوروبي تعني الكلمة،
ّ
التقشف ومصادرة
المنازل ورفع الضرائب.
مع بداية هذا األسبوع،
قد تبدأ مرحلة «جعل
الترويكا من الماضي»
كما يلوح حزب «سيريزا»
اليساري الذي فاز
باالنتخابات البرلمانية،
ولكن تهديده يحمل
تداعيات اقتصادية
ومالية ّ
جمة لبلده
وألوروبا ،قد تدفعه إلى
استنزاف خطابه الشعبي
في مرحلة التفاوض
حولها

تقارير أخرى
على موقعنا

حسن شقراني
مـقـعــدان فقط فصال بــن حــزب اليسار
الـ ـي ــون ــان ــي« ،سـ ـ ـي ـ ــري ـ ــزا» ،وال ـغ ــال ـب ـي ــة
امل ـط ـل ـق ــة ف ـ ــي م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب ال ـ ــذي
ّ
يـضــم  300بــرملــانــي ،ول ـكــن قــلـمــا يـهـ ّـم،
فتشكيلة الزعيم ألكسيس تسيبراس،
ال ـتــي انـطـلـقــت ك ــال ـص ــاروخ الـسـيــاســي
خـ ــال األعـ ـ ــوام ال ـث ــاث ــة امل ــاض ـي ــة على
قــاعــدة التخلص مــن إمـ ــاءات الـخــارج
وسـ ـي ــاس ــات ال ـت ـق ـش ــف ،س ـت ـح ـكــم عـبــر
ائ ـ ـتـ ــاف ـ قـ ــد ي ــوص ــف بـ ــأنـ ــه «غ ــري ــب
عـجـيــب» ف ــي ظـ ــروف أخـ ــرى ـ توصلت
إلـيــه مــع حــزب اليمني« ،االستقالليون
ال ـي ــون ــان ـي ــون» ،ف ــي ح ـكــومــة عـنــوانـهــا
«مكافحة التقشف».
ً
يحمل هــذا الـفــوز آم ــاال جــديــدة لشعب
تعاني ربــع قــواه العاملة بطالة قاتلة.
غ ـي ــر أنـ ــه ُيـ ـع ـ ّـد م ـق ـل ـقــا لـ ـق ــادة االت ـح ــاد
األوروبي ولألسواق املالية التي غنمت
ّ
مــن تـعــثــر ب ــاد اإلغ ــري ــق نتيجة إدارة
ّ
سياسية واقتصادية مترهلة.
ي ـقــوم بــرنــامــج ال ـح ــزب ال ـي ـســاري على
إعـ ــادة ال ـت ـفــاوض ح ــول بــرنــامــج الــدعــم
األوروب ـ ـ ــي الـ ــذي صــاغـتــه ال ــ«تــروي ـكــا»
املكونة من االتحاد األوروبــي ،املصرف
املـ ــركـ ــزي األوروب ـ ـ ـ ــي وص ـ ـنـ ــدوق الـنـقــد
ال ـ ــدول ـ ــي .ت ـب ـلــغ ق ـي ـمــة ه ـ ــذا ال ـبـ ّـرنــامــج
«اإلنقاذي»  240مليار يوروُ ،ينفذ على
مــراحــل تمتد خمسة أعـ ــوام ،وتحديدًا
حــن ب ــدأ انـهـيــار االق ـت ـصــاد الـيــونــانــي
ّ
عام  ،2009حيث تقلص الناتج املحلي
ّ
اإلجـمــالــي بنسبة  ،%25وارتـفــع معدل
البطالة إلى .%26
ّرد ال ـف ـع ــل األول ـ ـ ـ ــي ل ـ ــأس ـ ــواق امل ــال ـي ــة
ع ـل ــى اجـ ـتـ ـي ــاح الـ ـيـ ـس ــار لـ ـب ــرمل ــان ه ــذه
ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،لـ ــم يـكــن
دراماتيكيا ،وذل ــك لسببني أساسيني.
األول أن جميع امل ــؤش ــرات خ ــال فترة

العام املاضي بالحد ّاألدنى كانت تفيد
بأن «سيريزا» ُ
سيحقق فوزًا معينًا في
هذه االنتخابات ،أو أن الحزب الحاكم،
«الديموقراطية الجديدة» الذي هندس
اتفاق التقشف مع «الـخــارج» ،سيشهد
انتكاسة عظيمة .لذا بدا وصول اليسار
إل ــى الـسـلـطــة ك ــأن ــه ه ـب ــوط ن ــاع ــم ،كــان
الجميع يستعد لـحــدوثــه .أم ــا السبب
الثاني ،فهو أن هذه التحوالت اليونانية
ت ــأت ــي م ـب ــاش ــرة ب ـع ــد إعـ ـ ــان امل ـص ــرف
امل ــرك ــزي األوروب ـ ـ ـ ــي ،ف ــي ك ـنــف مــؤتـمــر
دافوس في األسبوع املاضي ،برنامجا
نقديا طموحا من التسيير الكمي ()QE
ـ أي طبع النقد لشراء السندات السيادية
واألوراق املالية ـ بقيمة  60مليار يورو
ّ
بالحد
شهريًا خــال عــام ونـصــف عــام
األدن ـ ــى ،وذلـ ــك ب ـهــدف إراح ـ ــة األسـ ــواق
مــن ع ــبء ه ــذه األوراق املــالـيــة وإتــاحــة
مجاالت التمويل والخطوط االئتمانية
للشركات واألفراد .صحيح أن برنامجا
ك ـه ــذا ج ــاء م ـتــأخ ـرًا جـ ـدًا ب ـعــد ت ـجــارب
ناجحة في اململكة املتحدة والــواليــات
ّ
املــت ـحــدة ،غـيــر أن تــوقـيــت اإلعـ ــان عنه
م ـن ــاس ــب ج ـ ـ ـدًا ،أي ع ـش ـيــة ان ـت ـخــابــات
يونانية قد توصل إلى انتكاسة لليورو
أو ربما ،في حالة متطرفة ،إلى خروج
لليونان من الوحدة النقدية.
مـهـمــا ي ـكــن فـ ــإن أسـ ـ ــواق امل ـ ــال وأب ـ ــواق
التقشف ال تقيم أهمية لخيارات الشعب
ال ـيــونــانــي .بــرأي ـهــا ف ــإن ال ـب ــاد حققت
الكثير خ ــال األعـ ــوام األخ ـيــرة فــي ظل
بــرنــامــج الـتـقـشــف ،وال ُيـمـكــن التخلي
عن أجندة البرنامج اآلن .في الحقيقة،
نجحت البالد في التخلص تقريبًا من
عـجــز امل ــوازن ــة ،فـيـمــا ال ـفــائــض األول ــي
امل ـح ـســوب قـبــل دف ـعــات فــوائــد الــديــون
ُي ـتــوقــع أن يـبـلــغ  %3و %5ه ــذا ال ـعــام.
كذلك تحول عجز الحساب الجاري مع
الخارج إلى فائض قد ُيبنى عليه.

ول ـكــن ك ــل ذل ــك ال ي ـهـ ّـم م ــن وج ـهــة نظر
ال ـش ـع ــب .ف ـقــد ف ــرض ــت ال ـت ــروي ـك ــا على
أث ـي ـنــا خـ ـي ــارات ص ـع ـبــة ج ـ ـدًا كـ ــان لها
آث ــار مــدمــرة على الـعــائــات الهشة .في
حــديــث لصحيفة «ن ـيــويــورك تــايـمــز»،
يختصر املستشار السابق للمفوضية
األوروبية ،أستاذ االقتصاد في جامعة
لـنــدن لالقتصاد ( ،)LSEب ــول دو غرو
الوضع كالتالي :فــاز اليسار اليوناني
ألن ه ـ ـ ــؤالء الـ ــذيـ ــن فـ ــرضـ ــوا إجـ ـ ـ ــراءات

قد ال يكون
للحكومة اليسارية
خيارات كثيرة للمناورة
ّ
التقشف (عـلــى ال ـبــاد) لــم يـفــكــروا أبـدًا
بتأثير هــذه السياسات القاسية التي
أفقرت ماليني الناس« .إن حكم الشعب
واضـ ــح :سـنـضــع ح ـدًا لحلقة التقشف
الشريرة» ،صرخ ،ألكسيس تسيبراس،
الزعيم الـيـســاري الـشــاب ـ ال ــذي بالكاد
ّ
استهل عقده الخامس ـ أمام الجماهير
التواقة خــارج جامعة أثينا .خطابه لم
يكن جامدًا ،وعد ّ
«بمد اليد إلى أوروبا»
ولـكــن ألـحــق هــذه امل ـبــادرة بـضــرورة أن
«تتغير أوروبا».
فــي الحقيقة عانت أوروب ــا منذ األزمــة
املالية العاملية عام  ،2008وبعدها أزمة
الـيــورو ومصاعب الـيــونــان ،وإسبانيا
وال ـبــرت ـغــال وإي ـطــال ـيــا وإي ــرل ـن ــدا ،أزم ــة
ه ــوي ــة اقـ ـتـ ـص ــادي ــة ومـ ــال ـ ـيـ ــة .ف ــإرث ـه ــا
االجـتـمــاعــي الـقــائــم على التعاضد في

