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العالم

تقرير

ظريف في الجزائر :الحل في الخليج
من الجزائر ،بدأ
أمس وزير الخارجية
اإليراني ،جولته
األفريقية التي
ستقوده أيضًا إلى
تونس وموريتانيا.
وبينما تأتي الزيارة
إلى الجزائر في وقت
تستمر فيه الخالفات
الخليجية ــ الخليجية
بصورة قد تؤثر على
إقليمية،
توازنات
ّ
َ َ
فإن البلدين بدوا
متفقين َ
ودع َوا
إلى «الحوار»

الجزائر ــ محمد العيد
تطابق إيــرانــي ـ جــزائــري بــدا واضحًا
أمـ ــس ،ب ـعــد وصـ ــول وزيـ ــر الـخــارجـيــة
اإلي ـ ــران ـ ــي م ـح ـمــد جـ ـ ــواد ظ ــري ــف إل ــى
ال ـعــاص ـمــة ال ـج ــزائ ــري ــة ول ـق ــائ ــه وزي ــر
الشؤون األفريقية والعربية عبد القادر
مساهل .وفي أول تصريح ،قال ظريف
ّ
إن البلدين يتفقان على مبدأ «احترام
أراضــي وسـيــادة الــدول وعــدم التدخل
فــي شــؤونـهــا الــداخـلـيــة والـسـعــي إلــى
الحوار والتوصل إلى الحلول السلمية
للنزاعات والخالفات».
ّ
وأوض ــح ظــريــف أن الـلـقــاء تـطــرق إلــى
«ال ـق ـض ــاي ــا اإلق ـل ـي ـم ـي ــة ،وخ ــاص ــة فــي
مـجــال مـكــافـحــة اإلرهـ ــاب وال ـت ـطــرف»،
ّ
مشيرًا إلى أن املحادثات كانت «جيدة
وب ـ ـ ـنـ ـ ــاءة» .ولـ ـف ــت إل ـ ــى أن ال ـع ــاق ــات
الـثـنــائـيــة بــن الـبـلــديــن «مـتـيـنــة ج ـدًا»
ف ــي م ـخ ـت ـلــف امل ـ ـجـ ــاالت االق ـت ـص ــادي ــة
والسياسية ،مــؤكـدًا فــي الــوقــت نفسه
وج ـ ـ ــود «م ـ ـ ـشـ ـ ــاورات دائـ ـ ـم ـ ــة ،وح ـ ــوار
مستمر» بخصوص مختلف القضايا.
وفـ ــي ال ـس ـي ــاق ،أكـ ــد ال ــوزي ــر اإلي ــران ــي
تطابق رؤى البلدين في هذه امللفات،

ُ
علمًا بــأن الجزائر تلزم نفسها بمبدأ
صـ ـ ــارم ي ـق ـضــي ب ــرف ــض الـ ـت ــدخ ــل فــي
شـ ــؤون ال ـ ــدول أو الـ ــزج بـجـيـشـهــا في
حروب خارج الحدود.
وف ـ ـ ــي إشـ ـ ـ ـ ــارة م ـ ـبـ ــاشـ ــرة إل ـ ـ ــى األزم ـ ـ ــة
الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـجـ ـي ــة ال ـ ــراهـ ـ ـن ـ ــة ،ق ـ ـ ـ ــال وزي ـ ــر
الخارجية اإليــرانــي إنــه «بالنظر إلى
وجود تطورات إقليمية ودولية ،فإننا
نحتاج إلى التشاور مع الجزائر التي
ّ
تشكل أول محطة لزيارتي للمنطقة».
ّ
وت ــاب ــع أن ثـمــة «س ـيــاســة ت ـش ــاور بني
الجزائر وإيران على الصعيد الدولي،
وكذلك في ما يتعلق بتعزيز التعاون
بـ ــن ال ـ ـ ـ ــدول اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة ودول ع ــدم
االنحياز».
وت ــرتـ ـب ــط ال ـ ـجـ ــزائـ ــر بـ ـع ــاق ــات ق ـ ّ
ـوي ــة
مــع إيـ ــران فــي امل ـجــالــن الــدبـلــومــاســي
واالق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ،األمـ ـ ــر الـ ـ ــذي ان ـع ـكــس
أم ـ ـ ـ ــس ،م ـ ــن خـ ـ ـ ــال عـ ـ ـ ــرض الـ ـتـ ـع ــاون
امل ـ ـصـ ــرفـ ــي واالق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادي وال ـ ـطـ ــرق
الكفيلة بتفعيله ودفـعــه نحو األم ــام.
وكــان البلدان قد استعادا عالقاتهما
الــدبـلــومــاسـيــة ع ــام  ،2000بـعــد فـتــرة
قطيعة بــدأت في عهد الرئيس محمد
ب ــوض ـي ــاف (رئـ ـي ــس امل ـج ـل ــس األع ـل ــى

للدولة) ،وذلك إثر اتهام دبلوماسيني
إيرانيني بإجراء اتصاالت مع «الجبهة
اإلس ــامـ ـي ــة لـ ــإن ـ ـقـ ــاذ» .وبـ ـع ــد إع ـ ــادة
العالقات في عهد الرئيس الحالي عبد
ّ
العزيز بوتفليقة ،فإن مسارها يتطور،
بحيث أصبحت الجزائر الشريك األول
إليران في «املغرب العربي».
م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،ذكـ ــر ال ــوزي ــر عبد

ّ
تشكل الجزائر محطة
أولى في جولة ظريف
اإلقليمية
الـ ـ ـق ـ ــادر م ـس ــاه ــل أن ل ـ ـقـ ــاءه ظــريــف
ت ـض ـم ــن «تـ ـقـ ـيـ ـي ــم آلـ ـ ـي ـ ــات الـ ـتـ ـع ــاون
الثنائي ،ومناقشة األوضاع الراهنة
ف ــي ال ـعــاملــن ال ـعــربــي واإلس ــام ــي»،
م ـض ـي ـفــا أن ـ ــه ت ـض ـم ــن أيـ ـض ــا ع ــرض
موقف الجزائر بخصوص ما يجري
فــي ال ـشــرق األوسـ ــط .وق ــال مساهل:
«حتى وإن تعلق األمــر بالوضع في
ســوريــا أو ليبيا أو ال ـع ــراق ،فنحن
ننطلق دائـمــا مــن موقف واضــح هو

ّ
أن ال ـح ــل ي ـتــم داخ ـل ـيــا ب ــن املعنيني
م ـب ــاش ــرة دون أي ت ــدخ ــل أو ضغط
سياسي من الخارج».
ورأى الباحث الجزائري عدة فالحي،
ّ
أن زيارة جواد ظريف تأتي في إطار
مـســاعــي الـجــزائــر «لحلحلة الــوضــع
في املنطقة» .وقــال إن إيــران «مهتمة
ك ـث ـي ـرًا» ب ــامل ــوق ــف الـ ـج ــزائ ــري ،كــونــه
ّ
ي ـن ـس ـجــم مـ ــع رؤيـ ـتـ ـه ــا أن الـ ـص ــراع
اإلق ـل ـي ـم ــي «ل ـي ــس ط ــائ ـف ـي ــا» ،وإن ـم ــا
هـ ــو «ص ـ ـ ـ ــراع وخ ـ ـ ــاف سـ ـي ــاس ــي لــه
عــاقــة بالسيادة وبقضية فلسطني
وب ـ ـم ـ ـقـ ــاومـ ــة إسـ ـ ــرائ ـ ـ ـيـ ـ ــل» .وأض ـ ـ ــاف
فـ ــاحـ ــي أن «هـ ـ ـ ــذا املـ ـشـ ـه ــد ه ـ ــو فــي
مصلحة إي ــران ،وتــريــد أن تستثمره
في منطقة دول املغرب العربي التي
ظـهــرت بــأنـهــا مـتـحـ ّـررة مــن الهيمنة
السعودية وال تنساق خلف (قرارات)
إدراج حــزب الله وحماس واملقاومة
في دائرة اإلرهاب».
وتحمل زيارة جواد ظريف للجزائر
واخ ـت ـي ــاره ــا ك ـ ــأول ب ـلــد ف ــي جــولـتــه
اإلقـلـيـمـيــة ،دالالت ك ـب ـيــرة ،وخــاصــة
أن ال ـجــزائــر كــانــت قــد استقبلت في
نهاية األسـبــوع املــاضــي شخصيات

رأي

معضلة البدائل في أوروبا
ورد كاسوحة *
التسلسل الزمني النتكاسات التيارات البديلة
في أوروبا يوضح انعدام وجود أفق لدى هؤالء،
ع ــدا بـنــاء ن ـمــوذج االح ـت ـجــاج وال ــذه ــاب بــه وفــق
تـ ـص ـ ّـورات ّأول ـي ــة وغ ـيــر نــاضـجــة إل ــى الـسـلـطــة.
ّ
املؤشر األول على التعارض بني االحتجاج وفقًا
ل ـهــذا ال ـت ـصـ ُّـور واإلم ـس ــاك بــالـسـلـطــة هــو فشل
ح ــزب «س ـي ــري ــزا» ف ــي ال ـح ـفــاظ عـلــى الـتـمــاســك
الــداخ ـلــي بـمـجـ ّـرد وص ــول املــواج ـهــة بـيـنــه وبــن

انعدام وجود أدوات لتشخيص
األزمة دفع إلى األمام
بخطاب سياسات الهوية

ُّ
ّ
اليونان أكثر مما فعلت .هذا التصور املبني على إدارة االنهيار

أســاس متني وضعه منذ البداية في صــدام مع
ّ
ّ
املؤسسات األوروبية الدائنة التي كانت تفضل
َّ
ً
مفاوضني أقل صالبة وأكثر قبوال بإمالءاتها.
ّ
بعد جــوالت مــديــدة مــن النقاشات ُرفـضــت كل
ط ــروح ــات ــه ،ف ـعــاد إل ــى حــزبــه وح ـكــوم ـتــه لـبـنــاء
اسـتــراتـيـجـيــة جــديــدة لـلـتـفــاوض ،لـكـنــه فوجئ
برغبة الحزب في استبدال شخصية «وسطية»
به ال تكون صدامية مثله وتساعد في الوقت ذاته
على اإلفــراج عن حزم القروض التي تحتاجها
ّ
لضخ السيولة في االقتصاد .تفضيل
الحكومة
ً
تسيبراس حصول ّ
نمو بفضل االستدانة بدال
من رفضها والتعويل على إعادة توزيع الفائض
ً
في الداخل ،قاد فضال عن خروج فاروفاكيس
من الحزب إلى قطيعة مع نهج االحتجاج الذي
أوص ــل «س ـيــريــزا» إل ــى الـسـلـطــة .وبــذلــك تـحـ َّـول
ّ
الحزب الذي أتى لرفض سياسات التقشف إلى
«أداة» تستخدمها الترويكا لتمرير املزيد من
هذه السياسات بحجة ّأن رفضها سيؤول في
النهاية إلى اإلقرار بها على قاعدة فشل البديل
في تقديم نموذج مغاير لها.

هــذه النهاية ترافقت مع صعود تـيــارات اليمني
املـتـطــرف ال ـتــي تـتـقــاطــع مــع الـيـســار فــي رفــض
إم ـ ـ ــاءات االتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي ،ول ـك ــن م ــن دون
ام ـتــاك األدوات الفعلية لتفكيكها كـمــا يفعل
اليسار .انعدام وجــود أدوات لتشخيص األزمة
مــع املـ ّ
ـؤس ـســات األوروب ـي ــة غـيــر التمثيلية دفــع
إل ــى األمـ ــام بـخـطــاب يـتـمـحــور ح ــول سـيــاســات
الهويةّ ،
ويفسر بها ال بالتحليل الطبقي أسباب
األزمـ ــات االقـتـصــاديــة الـتــي أودت بــاقـتـصــادات
بـلــدان الـجـنــوب األوروب ـ ــي .هـكــذا ،غــدا التنافس
على فــرص العمل بــن املـهــاجــريــن الـفـقــراء إلى
أوروب ـ ــا والـطـبـقــة الـعــامـلــة ف ــي ه ــذه ال ـب ـلــدان هو
السبب في أزمــة البطالة التي تعاني منها دول
ً
الـجـنــوب .وب ــدال مــن التصويب على سياسات
الحكومات التي ّ
سببت هذا التنافس عبر خلق
تناقض بني فقراء أوروبــا وفقراء العالم الثالث
َ
املهاجرين إليها ُيوضع األخيرون في الواجهة،
ُ
ّ
بحجة صـعــود «داع ــش» أفعال
وتـنـ َـســب إليهم
يـمـكــن حــدوث ـهــا ف ــي ّأي بـلــد تـنـفـجــر فـيــه أزم ــة

ً
ّ
مؤسسات االتحاد األوروبي إلى ذروتها .فبدال
ّ
م ــن االس ـت ـف ــادة م ــن الــرادي ـكــال ـيــة ال ـتــي وسـعــت
قــاعــدة ال ـحــزب الـجـمــاهـيــريــة عـلــى خلفية عــدم
ـرويـكــا األوروبـ ـي ــة ،اخـتــار
اإلذعـ ــان إلمـ ــاءات الـتـ ّ
تسيبراس وصحبه التوقف عن تطوير التجربة
ّ
التي ألهمت إلــى جــانــب نظيرتها فــي إسبانيا المؤشر األول على التعارض بين االحتجاج واإلمساك بالسلطة هو فشل حزب «سيريزا» (أ ف ب)
معظم قواعد اليسار في العالم وفتحت ّ
ألول مرة
منذ القطيعة النيوليبرالية أفقًا فعليا لتجاوز
النموذج الرأسمالي القائم في أوروبا الغربية.

درس سيريزا
الخلل هنا ليس فــي إدارة االحـتـجــاج ذات ــه ،بل
فــي انـعــدام وجــود تـصـ ُّـور لــه حينما ينتقل من
الـ ـش ــارع إلـ ــى امل ـ ّ
ـؤس ـس ــات امل ـن ـت ـخ ـبــة .هـ ــذه ّهي
املشكلة التي دفعت بيانيس فاروفاكيس ،املنظر
الفعلي لـ«سيريزا» ّ
وأول وزير مالية في حكومة
تسيبراس إلــى االستقالة ،بعدما أدار ألسابيع
م ـفــاوضــات الـحـكــومــة الـيــونــانـيــة م ــع الـتــرويـكــا
األوروبية وصندوق النقد الدولي .فاروفاكيس
كان يملك ،بخالف تسيبراس والجناح اليميني
داخل الحزبُّ ،
تصورًا فعليًا للغاية من التفاوض
مــع أوروب ــا على مــوضــوع ال ـقــروض .فبالنسبة
إليه التفاوض هو أداة في يد الحكومة اليونانية
املنتخبة الن ـتــزاع أكـبــر ق ــدر مــن ال ـت ـنــازالت من
ال ـت ــروي ـك ــا ،وعـ ــدم تــرك ـهــا ت ـضــع ش ــروط ــا على

اقـتـصــاديــة بفعل سـيــاســات رأسـمــالـيــة معينة.
ّ
وألن الـيـمــن املـتـطــرف يفتقر إل ــى ه ــذه الــرؤيــة
ويكتفي بالتقاطعات السطحية الـتــي تجمعه
باليسار ُسـ ِـمــح لــه بالصعود على أمــل تنفيس
االح ـت ـقــان ال ــذي تـعـيـشــه الـطـبـقــات الـعــامـلــة في
أوروبــا على خلفية انهيار مستوى معيشتها.
وهو ما ّأدى الحقًا إلى انفضاض هذه الشرائح
عـنــه بـعــدمــا تـبـ ّـن لـهــا أن طــروحــاتــه ال تختلف
كـثـيـرًا عــن طــروحــات الـيـمــن الـتـقـلـيــدي ،وتـكــاد
ت ـكــون تـعـبـيـرًا عــن ص ــراع بــن وجـهـتــن داخــل
الرأسمالية األوروبية ذاتها .األولى مستفيدة من
العوملة وتريد املزيد من اتفاقات التجارة ّ
الحرة
التي تتيح للتراكم الرأسمالي بأن ينمو بسرعة
أكبر ،والثانية ال تعارض العوملة من حيث املبدأ
ولكنها تريد تقييد هذا النمط من التراكم بحيث
ُ
ال تستفيد منه إال الفئات التي تعتبر من وجهة
نظرها حضن الــرأسـمــالـيــة األوروب ـي ــة الفعلية.
وبــن هــذيــن الوجهتني تنهار طبقات بأكملها
وتحصل أكبر عملية نهب في تاريخ أوروباّ ،ثم
ُيسمح لوجهة معينة بالصعود فقط لكي تزيد
االنقسام داخــل أوروب ــا وتضفي على الصراع
بـعـدًا ثقافويًا قبل أن تنحسر تدريجًا وتعود
الــوج ـهــة األس ــاس ـي ــة ال ـت ــي ت ـقــودهــا الــرســامـيــل
الكبرى واالحتكارات والبنوك إلى الواجهة عبر
أشخاص مثل إيمانويل ماكرون وسواه.

خاتمة
هــذا ال يعني ان ـعــدام وج ــود بــدائــل حقيقية في
أوروبا ،ولكنه يضع أمام هذه األخيرة احتماالت
ليس من بينها أن تكون قادرة على إدارة صراع
متكافئ مــع مـ ّ
ـؤسـســات بـيــروقــراطـيــة اختيرت
لتكون األفــق الوحيد املمكن أمــام مواطني هذه
الدول .فمع هيمنة أملانيا املطلقة على السياسات
االقتصادية ألوروبا يستحيل قيام اعتراض ما
لــم يكن ّثمة تــرابــط بــن نـضــاالت األح ــزاب التي
تخوض الصراع ّ
ضد إمالءاتها هنا وهناك .وهو
ما حاول «سيريزا» فعله حينما وضع صعوده
إلى السلطة في سياق صعود «بوديموس» في
إسبانيا قبل أن تنهار التجربة بالكامل ،ويعود
اليسار ليواجه إمالءات أملانيا واالتحاد األوروبي
عـلــى نـحــو غـيــر م ـتــرابــط ،وبـسـقــف ال يـتـجــاوز
املساومة على رفض سياسات التقشف.

