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العالم

أزمة اليورو

تقرير

ُيجمع معظم المحللين على
على
أن المنظومة األوروبــيــة
ّ
م ــش ــارف الــتــفــكــك أو الــتــغــيــر
الــجــذري .وفيما يــركــز كثيرون
على «البريكست» وأزمــة اللجوء
وغيرهما من األزمات الطارئة ،يرى
عالم االقتصاد ،جوزف ستيغليتز،
أن اليورو هو التهديد األكبر
جاد الحاج
ف ــي سـلـسـلــة م ـقــابــات أج ــراه ــا بعد
إط ـ ـ ـ ــاق كـ ـتـ ــابـ ــه ال ـ ـجـ ــديـ ــد بـ ـعـ ـن ــوان
«ال ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــورو :ك ـ ـيـ ــف ت ـ ـ ـهـ ـ ــدد ال ـع ـم ـل ــة
امل ــوح ــدة مستقبل أوروبـ ـ ــا» ،يشرح
ع ــال ــم االق ـت ـص ــاد األم ـي ــرك ــي ونــائــب
رئيس البنك الــدولــي سابقًا جــوزف
ستيغليتز أسس فرضيته ،ومفادها
أن م ـ ـ ـشـ ـ ــروع الـ ـعـ ـمـ ـل ــة األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة
املـ ـ ــوحـ ـ ــدة ،ال ـ ـ ـيـ ـ ــورو ،س ـي ـف ـش ــل ع ـ ّـمــا
قريب إذا استمر في مساره الحالي،
وأنــه يعاني من شوائب كثيرة منذ
بداياته.
ح ـ ّـج ــة س ـتـيـغـلـيـتــز ه ــي أن الـعـمـلــة
املوحدة أتت قبل الوحدة السياسية
الكافية بــن ال ــدول األوروب ـيــة ،ال بل
ّ
كـمـحــفــز إض ــاف ــي م ـف ـتــرض لـلــوحــدة
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة .لـ ـك ــن املـ ـشـ ـكـ ـل ــة ،وف ــق
ال ـك ــات ــب ،ه ــي أن ــه م ــع ات ـب ــاع العملة
املـ ــوحـ ــدة ،أف ـق ــد االت ـ ـحـ ـ ُ
ـاد األوروبـ ـ ــي
َ
دولـ ــه األع ـض ــاء أه ــم أدوات الـتــأقـلــم
م ــع الـ ـص ــدم ــات االق ـت ـص ــادي ــة (م ـثــل
ركــود عام  ،)2008أي تحديد أسعار
ال ـ ـفـ ــائـ ــدة وآلـ ـ ـي ـ ــات ت ـخ ـف ـي ــض قـيـمــة
الـعـمـلــة ،مــن دون إي ـجــاد مــؤسـســات
بديلة تصدر سندات مشتركة وتعزز
الودائع املصرفية وتنشئ صندوقًا
مشتركًا للبطالة على سبيل املثال،
ب ـمــا ي ـض ـمــن ت ــوزي ــع ك ـل ـفــة مـعــالـجــة
االق ـت ـصــادات الضعيفة عـلــى جميع
ً
الدول األعضاء .وبدال من إنشاء هذه
املؤسسات ،فرض االتحاد على الدول
التي تواجه مصاعب اقتصادية أن

انتكاسة
منتصف العمر
أم النهاية؟

تـتـحـمــل وزر األزمـ ـ ــة بـنـفـسـهــا ،عبر
إجبارها على اتباع سياسات تقشف
تزيد من معدالت الضرائب وتخفض
األجور .إال أن هذه السياسات فاقمت
املشكلة ،إذ ازداد معدل البطالة في
الـيــونــان ليبلغ  24فــي املئة وتراجع
دخلها الوطني بشكل ملحوظ ،كما
فاق معدل البطالة في إسبانيا الـ 20
في املئة.
يتوقع ستيغليتز أن نهاية اليورو
سـتــأتــي مــع ح ــدث سـيــاســي «مـ ّ
ـدمــر»
مـثــل «ال ـبــري ـك ـســت» ،عـلــى ح ــد قــولــه،
م ــرجـ ـح ــا أن يـ ــأتـ ــي ه ـ ـ ــذا ال ـت ـه ــدي ــد
إم ــا م ــن ال ـيــونــان وإس ـبــان ـيــا ،أو من
ج ـ ـ ــراء االسـ ـتـ ـفـ ـت ــاء املـ ــزمـ ــع إج ـ ـ ــراؤه
فــي إيـطــالـيــا فــي نـهــايــة ال ـع ــام .يـبـ ّـرر
ً
ستيغليتز رؤيـتــه قــائــا إن الجميع
يـ ـسـ ـتـ ـشـ ـع ــر ارت ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــاب املـ ـجـ ـتـ ـمـ ـع ــات
األوروب ـي ــة املـتــزايــد مــن ال ـيــورو ومن
املـ ـش ــروع األوروب ـ ـ ــي ع ـمــومــا وقـيـمــه
الـلـيـبــرالـيــة .وف ــي مـقــابـلــة م ــع مــوقــع
«بــزنــس إنـســايــدر» االثـنــن املــاضــي،
ق ــال ستيغليتز إن ــه «سـيـكــون هناك
إج ـمــاع عـلــى أن امل ـش ــروع األوروبـ ــي
ّ
قد تعطل» ،والسؤال هو ما إذا كانت
الــدول األعضاء ستقرر «التخلي عن
ال ـي ــورو واإلبـ ـق ــاء عـلــى بــاقــي أعـمــدة
االتحاد ،أو رفض املشروع األوروبي
بمجمله على غرار بريطانيا».
ال ـحــل األم ـث ــل ،وف ــق ال ـكــاتــب ،هــو في
الـتـخـلــي تـمــامــا عــن م ـشــروع العملة
املوحدة ،أقله إلى حني بلوغ الوحدة
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة وإن ـ ـ ـشـ ـ ــاء امل ــؤسـ ـس ــات
الــازمــة لـنـجــاح م ـشــروع ك ـهــذا .وفــي

يدعو ستيغليتز
إلى الفصل
بين «اليورو
الشمالي»
و«اليورو
الجنوبي»

ح ــن ي ـق ـ ّـر سـتـيـغـلـيـتــز ب ــأن «ط ــاق»
ً
أوروبا مع اليورو لن يكون سهال ،إال
أنــه يجزم بــأن التخلي عنه سيكون
أفضل للدول األوروبية على مستوى

األداء االقـتـصــادي .أمــا البديل الــذي
ي ـط ــرح ــه ف ـه ــو ت ـق ـس ـيــم ال ـ ـيـ ــورو إل ــى
ث ــاث أو أربـ ــع ع ـمــات أوروبـ ـي ــة ،أو
حتى إلــى «ي ــورو شـمــالــي» و«ي ــورو
جنوبي» ،بطريقة تضمن تحرر دول
الجنوب األوروبي من قيود االتحاد
األوروب ـ ــي ال ـصــارمــة الـتــي تفرضها
دول الشمال .ويبرر ستيغليتز هذا
الطرح بقاعدة اقتصادية مفادها أن
الـفــائــض فــي امل ـي ــزان ال ـت ـجــاري لــدى
ال ــدول األوروب ـي ــة الـثــريــة ،على غــرار
ً
أملــانـيــا م ـثــا ،ال بــد أن يـقــابـلــه عجز
ما لــدى دول الجنوب ،مثل اليونان
وإيطاليا .وفي غياب آليات التحكم
ب ــال ـع ـم ـل ــة ،ت ـض ـط ــر دول ال ـج ـن ــوب
إل ــى ال ـخ ـضــوع ل ـس ـيــاســات االت ـحــاد
الـ ـت ــي ت ـج ـب ــره ــا عـ ـل ــى ت ـح ـم ــل ع ــبء
ً
األزم ـ ـ ــة ب ــال ـك ــام ــل ،ب ـ ــدال م ــن تـحـفـيــز
اقتصاداتها والحد من البطالة عبر
ً
تخفيض قيمة العملة مثال.
ويـ ـ ــرى سـتـيـغـلـيـتــز أن ال ـف ـص ــل بــن
«الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــورو ال ـ ـش ـ ـمـ ــالـ ــي» و«الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــورو
الجنوبي» كفيل بالحد من التوترات
ب ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ــدول ال ـ ــداعـ ـ ـم ـ ــة ل ـس ـي ــاس ــات
التقشف (كأملانيا) والــدول الرافضة
لها (كــالـيــونــان) ،األم ــر ال ــذي يسمح

جوزف
يتوقع ّ
ستيغليتز أن نهاية
ستأتي مع حدث
اليورو
سياسي مدمرّ

بتخفيض حدة االحتقان السياسي
ضمن املنظومة األوروبية من جهة،
وبـتـحـفـيــز االقـ ـتـ ـص ــادات امل ـتــراج ـعــة
م ــن ج ـهــة ث ــان ـي ــة .وال ـح ـج ــة األخـ ــرى
التي يقدمها الكاتب هي أن العمالت
امل ــوح ــدة ت ـن ـجــح ع ـ ــادة ف ــي امل ـنــاطــق
التي تتمتع بتجانس ما في األنماط
االق ـت ـصــاديــة والـفـلـسـفــة السياسية،
وهـ ـ ــو أمـ ـ ــر غـ ـي ــر مـ ــوجـ ــود بـ ــن دول
الشمال والجنوب األوروبية .ويقارن
ستيغليتز أداء أوروب ــا االقتصادي
بــأداء الــواليــات املتحدة (حيث بدأت
األزم ــة االقـتـصــاديــة فــي ع ــام ،)2008

تقرير

أوروبا مهددة باستفتاء آخر ...تنظمه إيطاليا
رنا حربي
ع ـن ــد ت ــول ـي ــه م ـن ـصــب رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء
االي ـطــالــي ف ــي ع ــام  2014بـعــد انـقــاب
داخـ ــل «الـ ـح ــزب ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي» ،كــان
مــات ـيــو ري ـن ــزي ي ـعــي أن ــه رابـ ــع رئـيــس
ل ـل ــوزراء ي ـعـ ّـن ف ــي ال ـبــاد ف ــي غـضــون
ثالث سنوات ،وأن األزمــات السياسية
واالق ـت ـصــاديــة فــي إيـطــالـيــا قــد تدفعه
ل ـل ـم ـغ ــادرة ق ـبــل ان ـت ـه ــاء مـ ــدة والي ـت ــه،
ولكنه أع ــرب فــي حينه ،وهــو يبتسم،
ّ
ع ــن اع ـت ـق ــاده ب ـ ــأن «اي ـط ــال ـي ــا ل ــن تــرى
رئيسًا آخر لبضع سنوات».
ُ
رينزي ،زعيم تيار يسار الوسط ،نظر
إل ـي ــه ع ـلــى ن ـط ــاق واسـ ــع ك ـقــائــد شــاب
قادر على إصالح ايطاليا بعد عقدين
من الحياة السياسية املتشنجة ،لكن
املستقبل اليوم يبدو أقل إشراقًا ويقينًا
للعمدة السابق ملدينة فلورنسا ،الذي
ّ
أصر بصورة غريبة على ربط مصيره
بنتائج االستفتاء املقبل.
ّ
يصوت االيطاليون في
ومن املرتقب أن
تشرين األول على اصالحات دستورية
ّ
ستقيد ،على نحو كبير ،من صالحيات
م ـج ـل ــس الـ ـشـ ـي ــوخ وس ـت ـخ ـف ــض ع ــدد
أع ـضــائــه مــن  315إل ــى  ،100سيجري
ً
تعيني غالبيتهم ب ــدال مــن انتخابهم
ً
مباشرة .بالنسبة الى رينزي ،ستسهل

الـتـعــديــات الــدسـتــوريــة عملية تمرير
قــوانــن يـمـكــن أن تـحـســن ق ــدرة الـبــاد
على املنافسة االقتصادية في ظل أزمة
مالية ومصرفية ،وسيضع حدًا للنظام
السياسي الهش الذي منع الحكومات
املتعاقبة منذ الحرب العاملية الثانية
من اكمال فترة واليتها.
وبالرغم من أن الجو العام يشير إلى
ّ
فـ ــوز ريـ ـن ــزي ف ــي هـ ــذه املـ ـج ــازف ــةً ،ف ــإن
األمور بدأت تزداد تعقيدًا وخاصة مع
تـفــاقــم أزم ــة امل ـص ــارف ،ودخ ــول حركة
«خـمــس نـجــوم» الــرافـضــة للسياسات
املـ ـحـ ـلـ ـي ــة واملـ ـن ــاهـ ـض ــة ل ـل ـم ــؤس ـس ــات
فــي إيـطــالـيــا ،ال ـتــي هــزمــت ري ـنــزي في
االنـتـخــابــات املحلية الـتــي أجــريــت في
حــزيــران فــي مدينتي روم ــا وتــوريـنــو،
امل ـعــركــة ،وذلـ ــك إل ــى جــانــب اصـطـفــاف
أحـ ــزاب امل ـعــارضــة لــرفــض الـتـعــديــات
ال ـ ــدسـ ـ ـت ـ ــوري ـ ــة ،وازديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد الـ ـغـ ـض ــب
املستشري .وفي
الشعبي مــن الـفـســاد ّ
هـ ـ ــذا ال ـ ـخ ـ ـصـ ــوص ،ح ـ ـ ـ ــذرت صـحـيـفــة
«فاينانشيال تايمز» البريطانية من
ت ـصــويــت اإلي ـط ــال ـي ــن ض ــد الـحـكــومــة
التي تفقد شعبيتها يومًا تلو األخر.
ب ــال ـن ـس ـب ــة لـ ــري ـ ـنـ ــزي ،الـ ـ ـ ــذي ق ـ ــال إن ــه
سيستقيل إذا كــانــت النتائج سلبية،
ّ
فـ ــإن االس ـت ـف ـتــاء ي ـجــب أال ُي ـن ـظــر إلـيــه
كاستفتاء عليه شخصيًا بل كاستفتاء

ع ـلــى م ـص ـيــر واسـ ـتـ ـق ــرار الـ ـب ــاد ،لكن
الـصـحــف ت ــرى أن ه ــذا الـتـصــويــت هو
بمثابة انتخابات عامة وسيفتح الباب
أم ــام و ًص ــول امل ـعــارضــة إل ــى السلطة،
وخــاصــة حــركــة «خـمــس ن ـجــوم» التي
تـ ــدعـ ــو إلـ ـ ــى إج ـ ـ ـ ــراء اسـ ـتـ ـفـ ـت ــاء ب ـش ــأن
عضوية إيطاليا في االتحاد األوروبي.

وفي حديث إلى «سي ان بي سي» ،قال
ريـنــزي« :نـحــن فــي وضــع ربـمــا يسمح
لـحــركــة خـمــس ن ـجــوم ب ـق ـيــادة ال ـبــاد.
على االيطاليني أن يفهموا مــا معنى
أن نقول ال في استفتاء على البقاء أو
الخروج من االتحاد األوروبــي … لقد
تعلمنا ذلك من اململكة املتحدة».

ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـجـ ــانـ ــب اآلخـ ـ ـ ـ ــر مـ ـ ــن امل ـح ـي ــط
األطلسي ،رأت صحيفة «وول ستريت
ّ
جـ ـ ـ ــورنـ ـ ـ ــال» األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة أن ن ـت ـي ـجــة
االس ـت ـف ـتــاء أك ـثــر أهـمـيــة م ــن اسـتـفـتــاء
خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي،
وقد ينتج منه تفكك االتحاد األوروبي
ً
الضعيف أصال.

دعوات إلى التقارب بين االشتراكيين و«اليسار الراديكالي»
دع ــا رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء الـيــونــانــي الـيـكـسـيــس تـسـيـبــراس،
أول مــن أم ــس ،الــى الـتـقــارب بــن االشـتــراكـيــن واليسار
الــراديـكــالــي لــوضــع حـ ّـد لسياسة املعايير املختلفة في
االتحاد االوروبــي ،وهو موضوع ستتم مناقشته أثناء
قمة دول جنوب أوروبــا في أثينا ،في التاسع من أيلول
املقبل.
وقال تسيبراس ،في حديث صحافيّ ،إن «االشتراكيني
واف ـق ــوا عـلــى اقـتــراحـنــا لـلـحــوار مــع الـيـســار والـخـضــر،
م ــا ي ـع ـت ـبــر خـ ـط ــوة ف ــي غ ــاي ــة االهـ ـمـ ـي ــة» .وأض ـ ـ ــاف ّأن
ّ
«االشتراكيني الديموقراطيني االوروبيني تبنوا سياسات
ليبرالية جديدة منذ التسعينيات ويمرون حاليًا بأزمة
بسبب ذلك الخيار ...ما يفتح أفقًا جديدًا» من التعاون
م ــع ال ـي ـســار .ورأى ّأن «م ـســألــة أوروب ـ ــا لـيـســت مسألة

إيــديــولــوجـيــة ف ـقــط ،بــل هــي مـســألــة مـعــايـيــر مختلفة»،
موضحًا أنــه «ح ــان الــوقــت لـبـلــدان الـجـنــوب لتبحث عن
سبل أكثر تشددًا للتدخل في السياسة االوروبية».
وأكد تسيبراس أن هذا االجتماع لن يهدف الى «تشكيل
مجموعة لـ(دول) الجنوب ،بل الى التعاون مع بلدان أخرى
عند أطراف أوروبــا لبحث موضوع التالحم االجتماعي
واتـ ـخ ــاذ م ـ ـبـ ــادرات» م ــن أجـ ــل مـ ـع ــاودة إط ـ ــاق «الـن ـمــو
ومكافحة الـبـطــالــة» .ون ـ ّـدد مــرة أخ ــرى بــ»مـبــدأ املعايير
املختلفة واملـنــاطــق االقـتـصــاديــة الـخــاصــة لـ(فولفغانغ)
شــويـبـلــه» وزي ــر املــال ـيــة االمل ــان ــي امل ــداف ــع املـتـحـ ّـمــس عن
سياسات التقشف ،معتبرًا أنــه «إن لم يتم التخلي عن
هذا املبدأ ،فإن أوروبا ستذهب نحو شفير التفكك».
(أ ف ب)

