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البرازيل

سقوط روسيف ...من ضمن «الدومينو الالتيني»
التحرك باتجاه رؤساء العشائر».
في املقابل ،أكد عضو مجلس عشائر
األن ـبــار ،الشيخ عـمــار الجريسي ،أن
«ال ـس ـع ــودي ــة اع ـت ـم ــدت ع ـلــى جـهــات
محلية ،من أجــل توزيع مساعداتها
ل ـل ـنــازحــن» ،لـكـنــه رف ــض ف ــي الــوقــت
ذاتـ ـ ــه ال ـح ــدي ــث ع ــن ت ـم ـكــن ال ــري ــاض
من استمالة أطــراف عشائرية .وقال
ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» إن «هـ ـن ــاك م ــن يـ ـ ّ
ـروج
ملشروع اإلقليم السني ،من سياسيي
األنـ ـ ـب ـ ــار ،وذل ـ ـ ــك خ ــدم ــة ملـصــالـحـهــم
ّ
ونصر
لكننا نــرفــض هــذا امل ـشــروع،
ع ـل ــى أن تـ ـح ـ ّـرك أي دولـ ـ ــة ي ـج ــب أن
يكون عن طريق الحكومة العراقية».
كـمــا أض ــاف أن «الـسـعــوديــة أعــربــت،
مـ ــع دول أخـ ـ ـ ــرى ،عـ ــن اس ـت ـع ــداده ــا
للمشاركة فــي إعـمــار األن ـبــار ،لكننا
نــريــد أن يتم ذل ــك ،أيـضــا ،عــن طريق
الحكومة».
مــن هناُ ،يـبـ ِـرز الحديث عــن «الـعــراق
مـ ــا ب ـع ــد داع ـ ـ ـ ــش» ،م ـ ـخـ ــاوف مـ ــن أن
ت ـت ـح ـ ّـول امل ـح ــاف ـظ ــات ال ـت ــي احـتـلـهــا

ال ـت ـن ـظ ـي ــم ،فـ ــي صـ ـي ــف عـ ـ ــام ،2014
إل ــى مـنــاطــق تـنــافــس إقـلـيـمــي ،تكون
أطــرافــه ممثلة بعراقيني ّ
مقربني من
السعودية وتركيا وقطر .وقد أوضح
ّ
امل ـحــلــل ال ـس ـيــاســي م ــاج ــد الـحـسـنــي
أن «ال ـت ـن ــاف ــس ع ـل ــى زع ــام ــة الـ ـق ــرار
اإلقليمي كان واضحًا بني السعودية
من جهة ،ومن قطر وتركيا من جهة
أخرى» ،مشيرًا في هذا املجال إلى أن
ً
«هذا ما حدث في مصر ،مثال ،وأيضًا
له مالمح مشابهة في سوريا ،حيث
تتقاتل األطــراف املعارضة املدعومة
سـ ـع ــودي ــا مـ ــع األط ـ ـ ـ ـ ــراف امل ــدع ــوم ــة
قـطــريــا وتــرك ـيــا» .واعـتـبــر الحسني،
فــي حــديــث ل ــ«األخ ـب ــار» ،أن «إص ــرار
أم ـي ــرك ــا ع ـلــى ال ـت ـعــامــل م ــع الـ ـع ــراق،
ع ـل ــى أسـ ـ ــاس املـ ـك ــون ــات ،خـصــوصــا
ف ــي م ــرح ـل ــة م ــا ب ـع ــد داع ـ ـ ــش ،يـتـيــح
ل ـل ـس ـع ــودي ــة وت ــرك ـي ــا ال ـت ــأث ـي ــر عـلــى
مستقبل املناطق الغربية والشمالية
الغربية في البالد ،وبالتالي إمكانية
حدوث صدامات داخلية».

يندرج إخراج الرئيسة
البرازيلية ديلما روسيف من
السلطة ،عقب نجاح «االنقالب
الدستوري» ،ضمن مشروع
أوسع يستهدف مجمل
القوى «اليسارية» الحاكمة في
أميركا الالتينية
برازيليا ــ علي فرحات
في لقاء صحافي عقب فوز املعارضة
الفنزويلية بــاالنـتـخــابــات البرملانية
قبل أشـهــر ،قالت الزعيمة اليمينية،
مــاريــا مــارتـشــادو ،إن سقوط اليسار
فــي فنزويال سينسحب فــي خطواته
األول ــى بــاتـجــاه ال ـبــرازيــل .وردًا على
س ــؤال «األخ ـب ــار» ح ــول مــا إذا كانت
تستند في كالمها إلى إجراء ات عزل
الــرئـيـســة ،سيلفا روس ـيــف( ،اإلج ــراء
ال ـ ـ ــذي ك ـ ــان فـ ــي ب ــداي ــات ــه حـ ـيـ ـن ــذاك)،
أو إلـ ــى م ـع ـط ـيــات أخ ـ ـ ــرى ،ابـتـسـمــت
مارتشادو ،وقالت إن البالد «لم تعد
تحتمل سياسات شمولية ومناهج
اقتصادية متخلفة».
كانت سيدة املـعــارضــة األول ــى تعني
ما تقول حينها ،وهي التي كانت وما
زالت على عالقة وتنسيق مستمر مع
س ـف ــارات الـ ــدول ال ـك ـبــرى ال ـتــي ق ــادت
ع ـم ـل ـيــة إسـ ـق ــاط «الـ ـيـ ـس ــار» ،بـنـجــاح
ّ
قـ ــل ن ـظ ـي ــره .صـ ـ ّـح قـ ــول م ــارتـ ـش ــادو،
ّ
ف ــال ـب ــرازي ــل ح ــل ــت ثــال ـثــة ف ــي خــريـطــة
ال ـس ـقــوط ،لـيـتـبـ ّـن أن الـتــرتـيــب أيضًا
م ـش ـغ ــول ب ـح ـن ـكــة .ك ــان ــت ان ـت ـخــابــات
األرج ـن ـت ــن فــرصــة مــؤات ـيــة انـتــزعـهــا
الـيـمــن فــي لـحـظــة ح ـســابــات خاطئة
ارتـكـبـهــا تـيــار كريستينا فــرنــانــديــز.
أما فنزويال ،التي كانت تترنح تحت
وط ــأة اإلف ـقــار والـتـجــويــع ،فـتــم قطف
انتخاباتها بسهولة .محاصرة نظام
ال ـ ـثـ ــورة ال ـب ــول ـي ـف ــاري ــة ف ــي ف ـن ــزوي ــا،

ُ
بثقله املعنوي ،جاء ت لتسقط الراية
الـ ـيـ ـس ــاري ــة فـ ــي أمـ ـي ــرك ــا ال ــات ـي ـن ـي ــة.
فــإس ـقــاط رم ــزي ــة ف ـنــزويــا ك ــان ال بد
من أن ُيصرف في البرازيل على وجه
السرعة ،فهناك مركز ثقل االقتصاد
الالتيني ،وقوة «اليسار» الحقيقية.
ب ــدأت الــدراســات الـجــديــة حــول إسقاط
ّ
«الـيـســار» مـنــذ اللحظة األول ــى لتسلم
دي ـل ـمــا روس ـي ــف مـقــالـيــد ال ــرئ ــاس ــة في
ال ــدورة األول ــى ،حيث إن تنحي الزعيم
الـعـمــالــي الــرمــز ،لــويــس إيـنــاسـيــو لــوال
دا س ـي ـل ـفــا ،ع ــن سـ ــدة ال ــرئ ــاس ــة سـ ّـهــل
امل ـه ـمــة إل ــى ح ــد ك ـب ـيــر .فــالــرجــل أنـهــى
حكمه بنجاحات لم تشهدها البرازيل
من قبل ،وبرصيد شعبي فــاق ال ــ%70؛
وعليه فــإن مجرد التفكير في إسقاطه
كان ضربًا من العبثية والجنون.
تولى اإلعالم البرازيلي مهمة تغيير
املشهد العام في األيام األولى من عهد
روسيفّ .
حورت الشاشات البرازيلية
مسيرة النضال «للثائرة اليسارية»،
م ـ ـصـ ــورة إيـ ــاهـ ــا ك ــزع ـي ـم ــة ل ـع ـصــابــة
مـخـتـصــة ف ــي س ــرق ــة امل ـ ـصـ ــارف .كـمــا
عـمـلــت تـلــك ال ـشــاشــات عـلــى تخويف
ال ـب ــرازي ـل ـي ــن م ــن «ال ــدي ـك ـت ــات ــوري ــة».

وكانت الدعاية التدميرية املمنهجة
فـ ـ ــي األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار ومـ ـخـ ـتـ ـل ــف ال ـ ـبـ ــرامـ ــج
ت ـه ــدف إلـ ــى إسـ ـق ــاط ه ـي ـبــة الــرئـيـســة
العمالية وتلطيخ سمعتها ،تمهيدًا
إلسقاطها.
لــم تنجح غــرفــة عمليات «املـعــارضــة»
بإسقاط روسيف في انتخابات الدورة
الثانية ،على الرغم من املعارك الشرسة
التي قادتها؛ فرصيد العماليني الذين
أداروا س ـيــاســات اجـتـمــاعـيــة ناجحة
أعـ ـط ــاه ــم األرج ـ ـح ـ ـيـ ــة ف ـ ــي ص ـن ــادي ــق
االق ـ ـتـ ــراع .إال أن الـ ـف ــارق الـبـسـيــط في
نتيجة االنـتـخــابــات عــزز الثقة فــي أن
إقصاء العماليني بات قريبًا ،حيث إن
مستوى التأييد كــان ينخفض بشكل
حاد .إال أن األمر لم يعد يحتمل دورة
ثــانـيــة قــد يـتـعــافــى فـيـهــا الـيـســاريــون،
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى أن ال ـن ـج ــاح بـتــدمـيــر
ال ـت ـيــار امل ـمــانــع فــي أم ـيــركــا الالتينية
يحتاج إلى الحسم السريع في لحظة
ُّ
مــؤات ـيــة ق ــد ال ت ـت ـكــرر ،فــات ـخــذ ال ـق ــرار
باللجوء إلى «االنقالب الدستوري».
لم تكن إطاحة العماليني عملية سهلة،
ل ـكــن م ـفــات ـي ـح ـهــا ك ــان ــت م ـت ــوف ــرة فــي
مثلث اإلع ــام والـقـضــاء و«الحلفاء».

ّ
سهل سيناريو االنقالب مثلث اإلعالم والقضاء و«الحلفاء» (أ ف ب)

تـحـ ّـرك القضاء لفتح ملفات الفساد،
فتدخل اإلعــام لتظهير امللفات التي
ت ـط ــاول ال ـع ـمــال ـيــن ح ـص ـرًا ،ع ـلــى أن
ُ
من امللفات األخرى في بازار
يستفاد ُ
االبتزاز .خلقت حينها معادلة حفظ
الـ ـ ــرأس م ـق ــاب ــل ت ـش ــري ــع «االن ـ ـقـ ــاب».
ه ـن ــا ،دف ـع ــت قـ ـ ــراء ة ن ــائ ــب الــرئ ـي ـســة،
مـيـشــال ت ــام ــر ،لـلـمــرحـلــة إل ــى حسمه
مسألة التخلي عــن حليفه العمالي،
وانـ ـتـ ـقـ ـل ــت ال ـ ـ ـعـ ـ ــدوى إل ـ ـ ــى «الـ ـح ــرك ــة
التقدمية» التي أعلنت انسحابها من
االئتالفية ،وكـ ّـرت السبحة،
الحكومة َ
حيث لم يبق في الحكومة إال الحزب
االشتراكي الذي أوفى بعهوده حتى
اللحظة األخيرة.
خـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال اج ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاع مـ ـ ـ ـ ــع روسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــف
وق ـ ـيـ ــاديـ ــي «حـ ـ ـ ــزب الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــال» ،ل ـي ـلــة
ّ
ج ـل ـســة ال ـك ــون ـغ ــرس ال ـت ــي ب ــت ــت عــزل
روسـ ـي ــف م ــؤق ـت ــا ،قـ ـُـال دا س ـي ـل ـفــا إن
ُ
الشعب الـبــرازيـلــي خ ــدع ،ولــم تسنح
لـ ـلـ ـعـ ـم ــالـ ـي ــن الـ ـ ـف ـ ــرص ـ ــة وال الـ ــوقـ ــت
ل ـلــدفــاع عــن أنـفـسـهــم .رأى دا سيلفا
أن م ـن ــاوئ ــي ح ــزب ــه أق ـن ـع ــوا ال ـش ـعــب
بـ ــأن ال ـع ـمــال ـيــن ل ـص ــوص وأن ق ــوى
امل ـ ـ ـعـ ـ ــارضـ ـ ــة م ـ ــائـ ـ ـك ـ ــة ،وأن وج ـ ـ ــود
العماليني في السلطة سيكون نذير
شؤم وبــؤس .وبالتالي ،لم يكن أمام
ال ـع ـمــال ـيــن إال خ ـي ــار ال ـح ـف ــاظ عـلــى
البالد وعلى املكتسبات التي عملوا
من أجلها ،وفقًا لدا سيلفا الذي دعا
بالتوازي إلى مراقبة حكم «الخونة»
جيدًا .رأى الزعيم العمالي أن وجود
حزبه خــارج السلطة في هــذه الفترة
سيكون أكثر منفعة ،حيث إن املرحلة
سـتـكــون للتحاصص و«بـيــع الـبـلــد».
قـ ــال دا س ـي ـل ـفــا« :س ـن ـت ـن ـحــى جــان ـبــا،
ل ـكــن عـيـنـنــا ل ــن تـغـفــو أب ـ ـدًا ،وسـنـظــل
ح ـم ــاة هـ ــذه األرض وم ـي ــاه ـه ــا ال ـتــي
ت ـعــوم عـلــى ثـ ــروات مــن الـنـفــط كافية
إلس ـ ـعـ ــاد أجـ ـي ــالـ ـن ــا ،وه ـ ــي األسـ ـب ــاب
الـتــي حــوربـنــا مــن أجـلـهــا ،وهــي التي
سيحاولون نهبها في األيــام املقبلة.
سـنـنــام وأعـيـنـنــا مـفـتــوحــة ،فـحــراســة
ّ
البلد واجــب ،وخصوصًا حني يتقلد
اللصوص السلطة فيه».

تقرير

المفوضية األوروبية:
إعفاء مؤقت إلسبانيا وللبرتغال
 :Sayfcoدامئاً يف الطليعة وحدودها السامء!
لطاملا آمنت  Sayfcoبلبنان الوطن وتُعترب اإلنجازات اإلستثنائيّة التي حقّقتها الرشكة
أكرب دليلٍ عىل ذلك فوحدها  Sayfcoتستطيع أن تفتخر ببيعها ،يف السنوات األخرية،
ألكرث من  ٥،٠٠٠شقّة ت ّم تسليم ثلثها.
ال ّ
شك أ ّن النجاح املل ِفت الذي حقّقته  Sayfcoيرتبط ،يف الدرجة األوىل ،بالرؤية
املستقبليّة املبتكرة التي يتمتّع بها الرئيس واملدير التنفيذي للرشكة السيّد شاهيه
يريفانيان والذي جعل من  Sayfcoرشكة العقارات األوىل التي تعتمد منوذجاً للعمل
يف مجال التطوير العقاري ال مثيل له يرتكز عىل التوازن بني طموحنا يف تطوير عد ٍد
أي مخاطر ماليّة.
كبريٍ من املشاريع وتج ّنب ّ
ً
أطلقت  Sayfcoهذه االسرتاتيجيّة يف العام  ٢٠١٠مق ّدمة بذلك اتفاقات تخدم
أصحاب األرايض ،تعمل فيها الرشكة كمتع ّهد يأخذ نسبة ربح عىل املبيعات .وأ ّدى
أقل من أربع سنوات ،تغطّي مليون مرت مربّع من
ذلك إىل تطوير  ٢٥مرشوعاً خالل ّ
العقارات تبلغ قيمتها ما يفوق الـ  ٣مليار دوالر أمرييك.
حتّى خالل أصعب األزمات االقتصاديّة يف العام  ٢٠١٦فقد بيعت مئات الشقق،
توسعت الرشكة يف
وأثبتت املقاربة التي تعتمدها  Sayfcoأنّها ناجحة وف ّعالة إذ ّ
السعودية كام ستبدأ العمل قريباً يف اإلمارات العربية املتحدة ويف مناطق أخرى.
مع طمو ٍح واندفا ٍع مامثلني واسرتاتيجيّ ٍة مدروسة تبقى  Sayfcoيف طليعة الرشكات
العقاريّة وتستم ّر بثق ٍة يف بناء الغد.

قــررت املفوضية األوروب ـيــة ،إثــر اجتماع لها أمــس ،عدم
ف ــرض عـقــوبــات عـلــى الـبــرتـغــال واسـبــانـيــا «بـسـبــب عــدم
امتثالهما لقوانني االتـحــاد األوروب ــي املالية» حــن أعــدت
حكومتا البلدين ميزانيتيهما.
وقرر رئيس املفوضية األوروبية ،جان كلود يونكر ،أنه لن
يتخذ أي قرارات حيال البلدين حتى نهاية شهر حزيران
املقبل ،أي بعد االنتخابات العامة املبكرة في اسبانيا.
وق ــال امل ـفــوض االق ـت ـصــادي ،بيير مــوسـكــوفـيـتـشــي ،إن
«الــوقــت الــراهــن ليس مناسبًا على املـسـتــوى السياسي
واالقـتـصــادي ،التـخــاذ قــرار حيال اسبانيا والبرتغال»،
مضيفًا أن «املفوضية ستضطر للعودة إلى هذا الشأن
خالل شهر تموز».
وكان العجز في امليزانية البرتغالية قد وصل العام املاضي
إلــى  ،%4.4أي أكثر بدرجتني مــن النسبة التي حددتها
املفوضية .أما اسبانيا ،فوصل العجز في ميزانيتها إلى
 ،%5.1بينما حددت املفوضية نسبة  %4.2كأقصى حد
لها .ومن املتوقع السبانيا أن تتخطى نسبة  %3املحددة
للعام الجاري ،و %2.5للعام املقبل.
وق ــال رئـيــس قـســم الـسـيــاســة االقـتـصــاديــة فــي «الـحــزب
االشـ ـت ــراك ــي» االسـ ـب ــان ــي ،م ــان ــوي ــل دي الروكـ ـ ـ ــا« :ن ــرى
منذ زمــن أن األه ــداف الـتــي توصلت إليها الحكومة مع
املفوضية حيال خفض العجز غير منطقية» ،مضيفًا أنه
«من الواضح أننا كنا على حق ،ولكن سيكون ذلك على
حساب مصداقية بالدنا».
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،ك ــان وزيـ ــر املـ ــال ال ـيــونــانــي ال ـســابــق،

يانيس فــاروفــاكــس ،قــد رأى أنــه عقب إخـفــاق األحــزاب
االسبانية بتشكيل حكومة ،ووسط اقتراب االنتخابات
امل ـب ـك ــرة ،ف ــإن ع ـلــى ح ــزب «ب ــودي ـم ــوس» أن ي ـقــدم على
خـطــوات أكـثــر جــذريــة مــن مطالبة املفوضية األوروبـيــة
بالتساهل مع البالد حيال الدين والعجز ،وخاصة أن
رئيس الحكومة ،مــاريــانــو راخ ــوي ،سبق أن قــام بذلك،
بالتوازي مع اعتراف وزير الخارجية االسباني ،جوزيه
غارسيا مارغالو ،أن «املفوضية األوروبية تمادت كثيرًا
بسياسات التقشف» .وطالب فاروفاكس «بوديموس»
ً
ّ
بتشكيل «بــرنــامــج خ ــاق يـطــرح حـلــوال ويثير إعجاب
الناخبني» ،لكنه اسـتــدرك بــأن برنامجًا كهذا لن ينجح
إال بــدعــم اسـتـثـمــاري عـلــى مـسـتــوى االت ـحــاد االوروب ــي
بأكمله ،قد يصل إلــى  %8من الدخل اإلجمالي ملنطقة
اليورو ،وتحت إشراف بنك االستثمار األوروبي وممول
عن طريق إصدار كبير من سنداته الخاصة مع ضمان
استعداد البنك املركزي األوروبــي لشراء هذه السندات
في االسواق الثانوية إذا تطلب األمر ذلك ،كما سيتطلب
األم ــر ،وف ــق فــاروفــاكــس ،آل ـيــات جــديــدة مــن قـبــل البنك
املــركــزي لخفض تكاليف خــدمــة ديــون ال ــدول األعـضــاء
ح ـتــى حـ ــدود الـنـسـبــة امل ـس ـمــوح ب ـهــا م ــن مـجـمــل الــديــن
الـعــام ،وإعــادة رسملة مباشرة للبنوك عن طريق «آلية
االستقرار األوروبية» .كما قال فاروفاكس إن البرنامج
سـيـتـطـلــب آل ـي ــات مل ـحــاربــة الـفـقــر يـمــولـهــا ن ـظــام الـبـنــوك
املركزية األوروبية.
(األخبار)

