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ورد كاسوحة*
املـ ـس ــار الـ ـ ــذي أخ ــذت ــه األزم ـ ـ ــة ف ــي ال ـي ــون ــان
أصـ ـب ــح ي ـ ـهـ ـ ّـدد ف ـع ـل ـيــا ب ـ ـخـ ــروج ال ـ ـبـ ــاد مــن
منطقة اليورو ،وهو ما دفع برئيس الوزراء
اليكسيس تسيبراس إلى التلويح «بالورقة
الروسية» في مواجهة أوروبا .هذا ال يعني
انه سيخرج بالفعل إال انه يحاول عبر فتح
ّ
مـ ـس ــارات إضــاف ـيــة ال ـت ـمــلــص م ــن الـضـغــوط
ُ
ال ـت ــي ت ـ ـمـ ـ َـارس ع ـل ـيــه م ــن ج ــان ــب ال ـتــروي ـكــا
األوروبـ ـي ــة لتنفيذ «بــرنــامــج اإلص ــاح ــات»
الـ ـ ــذي ان ـت ـخ ــب ع ـل ــى أسـ ـ ــاس الـ ـح ـ ّـد م ـن ــه أو
عـ ــدم ت ـن ـف ـيــذه ح ــرف ـي ــا .ح ـتــى اآلن ل ــم يصل
الـتـفــاوض بـ ّـن الـطــرفــن إل ــى ش ــيء يــذكــر ،ال
بل زاد التعنت األوروب ــي بعد االتـفــاق على
تمديد مهلة السداد ألربعة أشهر إضافية،
وأص ـب ـح ــت امل ـط ــال ـب ــات بــالـتـنـفـيــذ ال ـحــرفــي
لبنود البرنامج املالي شرطًا للحصول على
ما تبقى من املساعدات ،وهــي ضرورية في
هذه املرحلة ،لتجنيب البالد اإلفــاس التام
ّ
فــي ظ ــل ع ــدم وج ــود بــدائــل مـ ّـن الـلـجــوء إلــى
الترويكا .في هــذا السياق تمثل االستعانة
بروسيا ورقة ضغط يرفعها تسيبراس في
وجه األوروبيني ّلتحسني شروط التفاوض،
ً
فـهــي وإن لــم تـمــثــل بــديــا عمليًا مــن البقاء
فــي منطقة الـيــورو إال أنـهــا تفتح أفـقــا على
مـ ـ ـص ـ ــادر تـ ـم ــوي ــل أخـ ـ ـ ــرى ف ـ ــي ح ـ ـ ــال رف ــض
ال ـتــروي ـكــا امل ـق ـتــرحــات ال ـيــونــان ـيــة ال ـخـ ّ
ـاصــة
ّ
التهرب الضريبي وإلزام األغنياء
بمكافحة
وأص ـ ـحـ ــاب ال ـ ـثـ ــروات ب ــال ــدف ــع .وقـ ــد ح ــرص
تسيبراس أثناء التفاوض على عدم استفزاز
األوروبيني ،مظهرًا لهم التزامه البقاء داخل
منطقة اليورو ،على أساس أن يفضي بقاؤه
اليونان من عنق الزجاجة،
إلى اتفاق يخرج
ّ
وي ـح ـف ــظ ألوروب ـ ـ ـ ــا «ح ــقـ ـه ــا» ف ــي اسـ ـت ــرداد
الديون .وهو على ّ
أي حال ما يتعارض مع
ً
مسار األزم ــة التي تتخذ منحى تصعيديًا
وتفتح املجال أمام مسارات أخرى ممكنة.
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قبل أن يذهب تسيبراس إلــى روسيا كانت
ّ
الـيــونــان فــي ظــل «حـكـمــه» قــد أعلنت موقفًا
رافـ ـض ــا ل ـل ـع ـقــوبــات األوروبـ ـ ـي ـ ــة امل ـف ــروض ــة
على موسكو ،وهــذا مــا أعطى زيــارتــه دفعًا
إضافيًا ،فموقفه من روسيا لم يكن مرتبطًا
بأزمته مع الترويكا بقدر ما كان َ
وليد رؤية
اسـتــراتـيـجـيــة لـ ــدور ال ـيــونــان ف ــي محيطها
األوروب ـ ـ ـ ــي .هـ ــذه ال ــرؤي ــة ال تـعـتـبــر روس ـيــا
ً
تهديدًا محتمال كما يفعل األطلسيون داخل
أوروبـ ـ ــا ،وإن ـم ــا تـتـعــامــل مـعـهــا م ــن منطلق
ال ـشــراكــة والــرغ ـبــة فــي ب ـنــاء عــاقــة تـتـجــاوز
املعطى القطبي الذي أفرزته سنوات الحرب

ّ
الباردة .حتى إن «سيريزا» كان يطالب قبل
وصــولــه إل ــى الـحـكــم بــالـخــروج مــن سياسة
األحالف املفروضة على أوروبا ،وهو يقصد
بذلك طبعًا عضوية هذه األخيرة في حلف
األط ـل ـســي ال ـتــي منعتها مــن ب ـنــاء شــراكــات
مع دول أخــرى في الـقــارة والعالم ،وأبقتها
ض ـم ــن إط ـ ـ ــار ال ـت ـب ـع ـي ــة امل ـط ـل ـق ــة ل ـل ــوالي ـ ّـات
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة .هـ ـ ــذه ال ـت ـب ـع ـي ــة لـ ــم تـ ـع ــد ت ـحــقــق
ّ
املطلوب منها في ظل التغيرات التي طرأت
ّ
عـلــى الـعـمـلـيــة االق ـت ـصــاديــة ،إذ إن األخ ـيــرة
مــا ع ــادت تعبأ بــالـتــراكــم ال ــذي يفضي إلــى
ّ
ّ
وتوسع
خلق بنية إنتاجية توظف العمالة
ّ
إطــار املـشــاركــة االقـتـصــاديــة ،وتـحــولــت  -أي
الـعـمـلـيــة االق ـت ـصــاديــة  -إل ــى إطـ ــار لـتــركـيــز
ال ـثــروة وحـصــرهــا فــي يــد الــرأس ـمــال املــالــي.
ّ
ّ
التحول تركز
أصبحت الوصاية بفعل هذا
ع ـلــى تــوج ـيــه الـكـتـلــة ال ـن ـقــديــة بــات ـجــاه ســدّ
العجوزات املالية ،ولم يعد يعنيها إن كانت
ُ
َ
ستثمر في االقتصاد الحقيقي أم
األموال ست
ّ
املالية
ال ،وهو بالضبط ما عبرت عنه األزمة
ً
التي انفجرت فــي قطاع املـصــارف «فــارضــة
ع ـلــى ال ـج ـم ـيــع» أول ــوي ــات مـخـتـلـفــة لـلـنـمــو.
ُ
هــذه األول ــوي ــات الـتــي تعنى أســاســا بإنقاذ
ّ
مستمرة
املصارف والشركات الكبرى ال تزال
رغ ــم ان ـت ـهــاء األزم ـ ــة املــال ـيــة أو ان ـح ـســارهــا،
واستمرارها يعني أن االقتصادات الضعيفة
مـثــل الـيــونــان ستبقى تــدفــع ثـمــن ارتهانها
للسياسات النقدية الدولية ،عبر االقتراض
ـدو من
م ــن وك ــائ ـه ــا ف ــي
أوروبـ ـ ـ ــا .وك ـم ــا ي ـب ـ ّ
ّ
سير املفاوضات فان الوكالء الذين تمثلهم
الترويكا ملتزمون بإخضاع اليونان وليس
ف ـقــط ب ـ ّتــركــه ي ـفــاضــل ب ــن ال ـق ـطــاعــات الـتــي
تستحق الدعم املالي عبر أمــوال االقتراض
واملساعدات .هو اختار أال يكون االقتراض
حساب القطاعات اململوكة من الدولة،
على
ّ
وبـ ــدأ يـحــضــر ف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق مل ـشــاريــع ال
تـعـجــب ال ـتــروي ـكــا وال ت ـت ــاءم م ــع سـيــاســة
اإلمـ ـ ــاء ال ـت ــي ت ـت ـب ـع ـهــا .م ــن هـ ــذه امل ـشــاريــع
ّ
آالف موظف
قانون ينص على إعادة أربعة ّ
ُس ـ ّـرح ــوا ف ــي إطـ ــار س ـيــاســة ال ـت ـقــشــف الـتــي
اتبعتها الحكومة السابقة املوالية للترويكا،
والــى جانب هــؤالء يوجد ستة آالف آخرون
سيجرى توظيفهم فــي الــدوائــر الحكومية
بـعــدمــا ت ـقــدمــوا ملـســابـقــات ون ـج ـحــوا فيها.
ت ـس ـي ـبــراس ال ي ـق ــول ع ـبــر ه ــذا اإلج ـ ـ ــراء انــه
يــرفــض ال ـت ـفــاوض عـلــى ال ـش ــروط الـخـ ّ
ـاصــة
«ب ـبــرنــامــج اإلنـ ـق ــاذ» ،ولـكـنــه يــرفــع الـسـقــف،
ويـضــع الــدائـنــن مــن أعـضــاء الـتــرويـكــا أمــام
أمــر واقــع جديد ،فإما أن يقبلوه فيحصلوا
بــذلــك عـلــى أمــوال ـهــم مـضــافــة إلـيـهــا الـفــوائــد
على القروض ،ويدعو الشعب اليوناني إلى
أن ّ
يقرر ماذا يفعل باألموال املعطاة له ،أو أن

ّ
ّ
ّ
يستمروا في سياسة التعنت والرفض لكل
املقترحات التي قدمتها الحكومة اليونانية
ً
وعندها سيصبح باإلمكان الذهاب خطوة
أبـعــد فــي مــواجـهــة الـتــرويـكــا .ه ــذه الخطوة
لـ ــن ت ـح ـص ــل قـ ـب ــل الـ ـ ـع ـ ــودة إلـ ـ ــى ال ـن ــاخ ـب ــن
واستفتائهم عليها ،أي بالضبط كما حصل
ّ
م ــع ك ــل ال ـخ ـطــوات الـســابـقــة ال ـتــي اتـخــذتـهــا
الحكومة.

توسيع مروحة المجابهة
ّ
يستمر النقاش داخــل البرملان
وفي األثناء،
امل ـن ـت ـخــب م ــن ال ـش ـعــب حـ ــول م ــا ي ـجــب ومــا
ال ي ـجــب فـعـلــه ف ــي مــواج ـهــة ال ـت ــروي ـك ــا .في
ً
مثال ّ
توسع النقاش حول
الجلسة املاضية
املـحــادثــات مــع الــدائـنــن مــن صـنــدوق النقد

وامل ـ ـصـ ــرف املـ ــركـ ــزي األوروبـ ـ ـ ـ ــي وصـ ـن ــدوق
اإلن ـ ـقـ ــاذ املـ ــالـ ــي ،والـ ــافـ ــت ف ــي م ــا جـ ــرى أن
تسيبراس اضطر بسبب األزمــة إلى تجاوز
االع ـت ـب ــارات ال ـخـ ّ
ـاصــة بــال ـصــراع السياسي
طالبًا مــن أح ــزاب املعارضة (يمني الوسط)
دع ــم ج ـهــوده لـلـتـ ّ
ـوصــل إل ــى ات ـفــاق ال يجبر
ّ
اليونان على ّ
تجرع الكأس املرة «لإلصالح».
وه ــذا يـعـنــي أن ــه أص ـبــح أم ـيــل إل ــى توسيع
الـقــاعــدة الشعبية للنقاش بحيث ال تبقى
ّ
محصورة فــي الحكومة واألح ــزاب املشكلة
ّ
لها ،على اعتبار أن األزم ــة تـطــاول الجميع
ّ
وتؤثر في كــل الطبقات االجتماعية وليس
فقط على الطبقة الـتــي انتخبت «سيريزا»
ّ
الجيد في األمر أن هذا االستعداد
وحلفاءه.
ل ـل ـم ـشــاركــة سـيـفـتــح املـ ـج ــال أم ـ ــام نـقــاشــات

روسيا ستستعيد القدرة على التأثير في بلد يحاول الخروج من الوصاية األوروبية (أ ف ب)

فلسطين ــ السعودية :انقطاع الرجاء!
صادق النابلسي*
ّ
ت ـغ ـ ّـي ــرت ال ـس ـع ــودي ّــة ك ـث ـي ـرًا أم ك ــن ــا أغ ـب ـيــاء
ْ
لدرجة أن نصدق أنها دولة عربية يحدوها
األم ــل بـتـحــريــر فـلـسـطــن؟ هــل كــانــت مملكة
خـ ـ ــادم الـ ـح ــرم ــن ت ـ ــرى ف ـل ـس ـطــن جـ ـ ــزءًا مــن
أحالمها أم مجرد شعرة معاوية بينها وبني
الـفـلـسـطـيـنـيــن والـ ـع ــرب وامل ـس ـل ـمــن ريـثـمــا
ينضج حل يريحها من عــوارض االنفصام
في املواقف ودعاوى إثبات النسب املحرجة؟
ً
ال شـ ــيء غ ـيــر ع ـ ــادي ي ـس ـتــدعــي تـ ـح ـ ّـوال في
ّ
اململة ّ
يغير قائمة
السياسة الراكدة الرتيبة
أولــويــاتـهــا ،حتى لــو ب ــرزت نهاية فلسطني
أمــام ـهــا جـلـيــة وح ـت ـمـيــة! ال ش ــيء يـمـكــن أن
يـنـقــل امل ـم ـل ـكــة م ــن أجـ ـ ــواء ال ـق ـه ــوة الـعــربـيــة
األصيلة إلى الثورة العربية األصيلة .فهي
ّ
تــرى أن التقاليد الـتــي ســار عليها األج ــداد
واآلبــاء واألحفاد مثالية بالكامل ،وال رغبة
تعتريها بإلقاء أي حجر في بركة تحالفاتها
وارتباطاتها الساكنة.
فــي الــواقــع ،لــم يكن املطلوب مــن السعودية
يـ ـ ــومـ ـ ــا أن ت ـ ـ ـخـ ـ ــوض حـ ـ ــربـ ـ ــا مـ ـعـ ـلـ ـن ــة ض ــد
الصهاينة دفاعًا عن أخوة التراب والعقيدة
والهوية الواحدة ،بل أن تتعامل مع الخطر
الـصـهـيــونــي بـشــيء مــن الــوعــي والعقالنية
وال ـش ـهــامــة ال ـعــرب ـيــة .ول ــم يـكــن امل ـط ـلــوب أن
ُيـعـلــن «ال ـعــاهــل األك ـب ــر» يــومــا لـلـقــدس على

غـ ــرار م ــا ق ــام ب ــه اإلم ـ ــام الـخـمـيـنــي بــإعــانــه
يوم الجمعة األخير من شهر رمضان يومًا
لـلـقــدس ال ـعــاملــي ،ب ــل عـلــى أق ــل تـقــديــر أن ال
تتقدم أخبار مهرجان الجنادرية بطقوسه
املـ ـغـ ـفـ ـل ــة ،وس ـ ـبـ ــاقـ ــات الـ ـهـ ـج ــن ال ـ ـسـ ــاذجـ ــة،
ّ
ّ
الفجة ،وتهتكات
واحتفاالت العيد الوطني
ً
األمراء السافرة ،على أخبار بلد يتبلل بكرة
ً
وأصـ ـي ــا ب ــال ــدم ،وي ـت ـعــرض الض ـط ـهــاد هو
األكثر شراسة في العصر الحديث .ولم يكن
املـطـلــوب أن تـخــرج الـتـظــاهــرات فــي ش ــوارع
جدة والرياض تهتف لفلسطني ومقاوميها
ُ
ـايــن الحجيج
وشـهــدائـهــا بـ ّـل أن يـسـمــح ملـ ّ
أن يـفـتـحــوا أكــف ـهــم ،مـجــرد أكــف ـهــم ،بــالــدعــاء
ألرض ال ـتــن والــزي ـتــون واألن ـب ـي ــاء! ال أملك
نفسي عن التساؤل في مسائل ال حصر لها،
لكن كيف يستطيع نـظــام أن يـكــون مكتمل
العروبة أو تــام اإلســام بال فلسطني؟ كيف
ململكة فيها (مـكــة واملــدي ـنــة) بـمـقــدورهــا أن
ت ـن ـفــي ع ــن نـفـسـهــا امل ـس ــؤول ـي ــة ال ـتــاري ـخ ـيــة
والــديـنـيــة؟ كـيــف لـهــا أن تـنــام م ــلء جفونها
ومـئــات اآلالف مــن الفلسطينيني يفترشون
البؤس والشقاء والضياع في أقطار العرب؟
كـيــف لـهــا أن تــرعــى ع ـشــرات ال ـق ـنــوات الـتــي
تـ ـه ــذي شـ ـعـ ـرًا ه ــاب ـط ــا ورقـ ـص ــا خ ـل ـي ـعــا وال
ت ــرع ــى ق ـن ــاة واحـ ـ ــدة ت ـش ـيــر إلـ ــى خ ـطــر هــذا
النمو السرطاني الذي اسمه «إسرائيل» أو
ّ
تعرف أهل الحجاز ونجد بالبطوالت التي

حققها املقاومون الفلسطينيون منذ ثورة
البراق عام  1929إلى ثورة عز الدين ّ
القسام
ً
عام  1936مرورًا بمحمد ّ
الدرة ووصوال إلى
عملية البنيان املرصوص العام الفائت ،لعل
الغيرة والحمية ّ
تدبان في العروق املتكلسة؟
كيف لها أن تنفق األمــوال واملساعدات على
بعض الفلسطينيني املستهترين املتبرعني
بــال ـت ـنــازل ع ــن حـقــوقـهــم وت ـع ــدم ك ــل وسيلة
عندما يتعلق األمر بكيفية تعزيز الصمود
الفلسطيني وتنمية قدراته السترداد أرضه؟
وم ــع ذلـ ــك ،ي ـصـ ّـر ال ـس ـعــوديــون ع ـلــى تـنــزيــه
تاريخهم من الخيانة وهم من طرح االعتراف
بالعدو اإلسرائيلي في قمتي فاس عام 1981
ً
ُ
تذكرت قوال لجورج
وبيروت عام  .2000هنا
أوروي ـ ـ ــل ال ي ـخ ـلــو م ــن رم ــزي ــة« :كـ ــل دعــايــة
الـحــروب ،كــل الـصــراخ ،األكــاذيــب ،الكراهية،
تأتينا دائمًا من أناس ال يقاتلون!».
ّ
الثرية للشعب
حقًا ما الــذي فعلته اململكة
ّ
الـفـلـسـطـيـنــي ل ـس ـ ّـد رمـ ـق ــه ،أو شـ ــد وح ــدت ــه،
أو ت ـخ ـف ـيــف آالم ـ ـ ــه ،أو ف ـت ــح الـ ـ ـ ــدروب أم ــام
املناضلني الفدائيني ليستنهضوا قواهم؟ ما
هي السياسات التي انتهجتها والشعارات
ّ
ال ـت ــي رف ـع ـت ـهــا ك ــي ن ـع ــرف أن ف ــي أعـمــاقـهــا
ارتباطًا تاريخيًا وقوميًا ودينيًا بالقضية
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة؟ ألـ ـ ــم يـ ـك ــن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــون
بحاجة إلى اإلمكانات السعودية الضخمة
ّ
أم أن ب ـنــوك ســوي ـســرا أول ــى بــامل ـعــروف من

م ـس ـح ــوق ــي ج ـن ــن وع ـ ــن الـ ـحـ ـل ــوة وص ـب ــرا
وشــاتـيــا؟ أل ــم يـكــونــوا بـحــاجــة إل ــى النفط؟
ّ
أم أن النفط أعز وأغلى من الدم؟ ألم يكونوا
ّ
ب ـح ــاج ــة إل ـ ــى م ـع ـس ـك ــرات ل ـل ـت ــدري ــب أم أن
صحراء الربع الخالي ال تتسع إال لتكفيريني
وانتحاريني ومعارضني (معتدلني) لتدمير
العراق وسوريا وتقسيم اليمن؟
ووس ـ ــط غـ ـم ــرة األح ـ ـ ـ ــداث الـ ـت ــي م ـ ـ ّـرت عـلــى
املنطقة وخـصــوصــا بعد زوال نـظــام صــدام
ّ
حـ ـس ــن خ ـ ـلـ ـ ُـت أن املـ ـمـ ـلـ ـك ــة سـ ـتـ ـت ــوب ع ـمــا
فعلته من وضــع العراق في مواجهة إيــران،
وستتورع مجددًا عن تقويض وحدة اليمن
باملال والسالح والتحريض ،وستمتنع عن
ص ــرف م ـل ـيــارات إضــاف ـيــة عـلــى (ج ـهــاديــن)
يحاربون باملجان اإلسالم ورسوله ورسالته
كــرمــى لـعـيــون ال ــوالي ــات املـتـحــدة األميركية
حليفتها األثـيــرة ،وستتوجه لتعزيز األمن
ال ـق ــوم ــي ال ـع ــرب ــي ب ــإح ـي ــاء ات ـفــاق ـيــة ال ــدف ــاع
ُ ّ
املشترك ،وستسلح الفلسطينيني ملواصلة
م ـقــاوم ـت ـهــم ،وس ـت ـحــرص م ــن خ ــال حسها
الـسـيــاســي وواقـعـهــا الـجـغــرافــي عـلــى إقــامــة
أف ـض ــل ال ـع ــاق ــات ب ــن ال ـب ـل ــدان اإلس ــام ـي ــة.
لكن ما حصل هو عكس ذلــك تمامًا .دعمت
اتـفــاقـيــات ال ـعــار بــن الـسـلـطــة الفلسطينية
وامل ـم ـل ـك ــة األردن ـ ـيـ ــة وال ـ ـعـ ــدو اإلس ــرائ ـي ـل ــي.
بــاركــت جـهــود الــرئـيــس عــرفــات وب ـعــده أبــو
م ــازن إلزال ــة كــل أسـبــاب ال ـعــداوة التاريخية

