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  بسم هللا الرمحن الرحيم

  جواب سؤال

  تداعيات األزمة اليونانية

أن الربملان األملاين قد وافق بأغلبية ساحقة على متديد املساعدات لليونان  ٢٧/٢/٢٠١٥ذكرت األنباء اجلمعة  :السؤال

حتاد األورويب دون عراقيل؟ فهل يعين ذلك أن األزمة اليونانية قد انتهت، وأن اليونان ستستمر عضوًا يف اال... ألربعة أشهر

مث إنه قد لوحظ أن أمريكا مهتمة بأن تبقى اليونان يف االحتاد األورويب وأن حتل مشاكلها فقد صرح أوباما خالل شدة األزمة 

ذلك يتطلب "وذكر بأن " عن أمله أن تبقى اليونان يف منطقة اليورو" معرباً  ١/٢/٢٠١٥يف مقابلة مع شبكة سي إن إن يف 

فما الدافع ". إن السبيل األفضل لتقليص العجز واستعادة املتانة يكمن يف حتقيق النمو"، وقال "من كل اجلهاتتسويات 

  .هلذا التدخل املعلن من أمريكا يف أزمة اليونان؟ وجزاكم هللا خرياً 

  :حىت تتضح الصورة سنستعرض األمور التالية :اجلواب

بعد أن تفجرت األزمة املالية العاملية يف أمريكا رأس الرأمسالية  ٢٠٠٩يف hاية بدأت أزمة اليونان املالية األخرية تظهر  -١

، وعقب ذلك، يوم ٢٠١٠أبريل /وعصفت باليونان يف نيسان. ومشلت أوروبا وباقي العامل الذي خيضع للنظام الرأمسايل

ويل تفعيل خطة إنقاذ تتضمن قروضا ، طلبت احلكومة اليونانية رمسيا من االحتاد األورويب وصندوق النقد الد٢٣/٦/٢٠١٠

ملساعدة اليونان حىت تتجنب اإلفالس والتخلف عن سداد الديون، وقد ارتفعت معدالت الفائدة على السندات اليونانية  

كما ارتفع التأمني على هذه السندات ضد التخلف عن السداد، فارتفع كل ذلك إىل معدالت عالية نتيجة خماوف 

درة اليونان على الوفاء بديوhا، مع ارتفاع معدل عجز املوازنة وتصاعد حجم الدين العام باإلضافة إىل عدم ق"املستثمرين من 

، فهددت هذه األزمة وضع اليورو ومنطقته، وبالتايل االحتاد األورويب برمته، وطرحت فكرة "ضعف النمو يف االقتصاد اليوناين

أوروبا قررت تقدمي املساعدة إىل اليونان مقابل تنفيذها إلصالحات  خروج اليونان من هذه املنطقة االقتصادية، إال أن

هذا مع العلم أن الربنامج احلايل ملا يسمى . اقتصادية وإجراءات تقشف �دف إىل خفض العجز باملوازنة العامة

أجَّل االنفجار  واالتفاق مل يكن حامسا يف مضمونه ولكنه . فرباير الشهر اجلاري/شباط ٢٨صالحات كان سينتهي يف إلبا

  .كما قيل

مليار يورو  ٣٢٣مليار يورو بينما بلغ الدين اليوناين حاليا  ٢٤٠سنوات تقدر بقيمة  ٥احلزمة املقدمة لليونان منذ  -٢

للبنك املركزي األورويب، % ٦لصندوق النقد الدويل، %  ١٠من هذه الديون يعود ملنطقة اليورو، % ٦٠: مقسما كاآليت

سندات % ١٥قروض أخرى، % ٣للبنك املركزي اليوناين، % ١للمصارف األجنبية، % ١نية، للمصارف اليونا% ٤

واليونان ال متتلك قدرة على . بعد دفع الفوائد على القروض% ٣حتقيق فائض يف امليزانية يبلغ  وجمموعة اليورو تشرتط. خزينة

يف هذا الشرط وفقا لالتفاق األخري، وأملانيا وا�موعة مل  حتقيق ذلك، ولكن وزير املالية اليوناين يقول إن بالده مل تعد مقيدة

وسياسة التقشف اليت فرضت على اليونان يف السنوات األخرية أدت إىل حالة متواصلة . يصدر عنهما أي إيضاح �ذا الشأن
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فاليونان . يع اخلاصةوإفالس حنو ثلث املشار % ٢٧من الركود االقتصادي خالل السنوات املاضية وارتفاع معدل البطالة إىل 

مليار يورو  ٢٠٠نقاذ املايل األورويب خلدمة ديوhا قد ذهب منه ما يزيد عن إلضمن برنامج التقشف، وا ٢٠١٠تعيش منذ 

وقد . من القروض املقدمة حىت اآلن إلنقاذ البنوك وصناديق التحوط الدائنة لليونان ويف مقدمتها البنوك الفرنسية واألملانية

وض كل من االحتاد األورويب وصندوق النقد الدويل والبنك األورويب املركزي مقابل التزام اليونان بإجراءات قدم هذه القر 

أي أن االحتاد األورويب يسدد لبنوكه اليت أقرضت اليونان بفائدة ربوية عالية يف الوقت الذي فقد املواطن اليوناين فيه . تقشفية

 ١٨مليون يومي  ٥٠٠مليار يورو منذ شهر كانون األول املاضي، ومت سحب  ١٨الثقة باقتصاد بالده، فمثال مت سحب 

وكل ذلك يدل على فساد وخطورة ما يطلق عليه خطط اإلنقاذ الرأمسالية فهي مغرقة وليست منقذة . من الشهر احلايل ١٩و

 ...ومهلكة للبالد والعباد

ولذلك كانت أملانيا على رأس . وترفض إعفاءها من الديونكانت أملانيا أكثر الدول املتشددة يف موضوع أزمة اليونان  -٣

ولذلك أوردت األنباء بأن االتفاق مل يتم . حىت إhا ُوصفت بأhا مباحثات بني أملانيا واليونان ،املفاوضني وتقود املباحثات

وزير املالية األملاين ونظريه  دولة يف منطقة اليورو واليونان، وإمنا مت عرب مفاوضات بني ١٩عرب مفاوضات حقيقية بني وزراء 

وقد مسح ذلك للتيار املناهض لالحتاد األورويب . اليوناين وحبضور مسؤولني من صندوق النقد الدويل والبنك املركزي األورويب

أملانيا و . تسيطر عليه أملانيا وتسعى من خالله إىل السيطرة على أوروبا يف بريطانيا بتكثيف انتقاداته للتكتل باعتباره نادياً 

بدأت تشعر أhا قائدة االحتاد األورويب ماليًا ألhا أقوى دولة أوروبية اقتصادية، والكل ميد يده هلا ويظهر حاجته إليها وإىل 

وأملانيا ال تريد أن تتساهل يف موضوع أزمة اليونان ألن العدوى ستنتقل إىل الربتغال كمرحلة أوىل، ويف مرحلة . مساعد�ا

وهذه الدول ختضع لربنامج . ندا وإيطاليا وإسبانيا وغريها من دول االحتاد اليت تعاين من مشاكل مشا�ةإىل إيرل متأخرة

فإذا تساهلت أملانيا مع اليونان فإن تلك الدول ستبدأ . سم االحتادانقاذ وتطبق سياسة التقشف اليت فرضتها أملانيا بإلا

وهو من أشد  هاملالية األملاين فولفغانغ شويبلولذلك قال وزير  .بالتخلي عن سياسة التقشف اليت ترهق كاهل مواطنيها

إن اليونان لن حتصل على مساعدات قبل تنفيذ الشروط اليت ينص عليها " :املعارضني لفكرة إعفاء اليونان من الديون

وقال . )٢١/٢/٢٠١٥يب يب سي " (إن احلكومة اليت يقودها االشرتاكيون تشهد أوقاتا عصيبة: "وقال" االتفاق احلايل

ن متديد برنامج قروض أإن اليونان وأملانيا توصلتا إىل اتفاق بش"املتحدث باسم احلكومة اليونانية باناجيوتيس أجرافيتوس 

وأخرياً  .)٢٠/٢/٢٠١٥القدس " (وقال هناك اتفاق بشأن املؤسسات الشريكة واليونان وأملانيا ،شهور ٤إنقاذ اليونان ملدة 

مة اليونانية االلتزام بالربنامج دون أي حتفظ أو شروط وافق الربملان األورويب أو باألحرى الربملان وبعد أن تعهدت احلكو 

لن يشمل دفع مليارات " وأكد شويبله أن االتفاق احلايل ...على متديد املهلة مدة أربعة أشهر ٢٧/٢/٢٠١٥األملاين يف 

نة أىل الطمإوسعى شويبله . ٢٨/٢/٢٠١٥العرب اللندنية " ايلجديدة إىل اليونان وال يتضمن أي تغيريات يف الربنامج احل

ورويب ألوحث املفوض ا. و بتعديل شروط الربنامج احلايلأ" ىل اليونانإمنح مليارات جديدة "ـبدا بأمر ال يتعلق ألن اأب

 ". (وق النقد الدويلوروبيني وصندألزاء شركائها اإاحرتام التزاما�ا "ىل إثينا أبيار موسكوفيسي  ةللشؤون االقتصادي

٢٧/٢/٢٠١٥ swissinfo.ch- afp_tickers(  
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وأما موقف فرنسا وهي الدولة الرئيسة يف االحتاد األورويب جبانب أملانيا، فقد وصف الرئيس الفرنسي فرانسوا أوالند  -٤

رنسا ميشال سابان وقال وزير مالية ف) ٢١/٢/٢٠١٥يب يب سي " (تسوية جيدة لكل من اليونان ومقرضيها"االتفاق بأنه 

شراف اجلهات الدائنة، لكن سيكون هناك عمل من طبيعة أخرى، إإن أثينا وافقت يف hاية املطاف على البقاء حتت "

وكالة فرانس برس " (سيكون هناك بالتأكيد عمل سياسي مشريا إىل أن اليونانيني مل يعودوا يريدون مقابلة تقنيني

مليار دوالر من  ٢،٧ل وفت اليونان بشروطها فإhا ستحصل على ما يصل إىل يف حا"وأضافت الوكالة  ،)٢١/٢/٢٠١٥

وحترص اليونان على طي صفحة . مليار يورو ٢٤٠نقاذ البالغة إلطار صفقة اإاألموال املتبقية من التمويل األورويب يف 

ا ومتضي يف ان تطهري ماليتهملانيا الضامنة للتشدد يف امليزانيات يف أوروبا اشرتطت أن تواصل اليونأالتقشف ولكن 

  ".صالحات اهليكليةإلا

وأما موقف أمريكا فكان واضحًا فيه التدخل بصورة علنية يف املوضوع، فقد صرح الرئيس األمريكي باراك أوباما يف  -٥

اد األورويب الحتتعليقا على األزمة املالية يف اليونان واقفا جبانبها ومنتقدا ملوقف ا ١/٢/٢٠١٥مقابلة مع شبكة سي إن إن يف 

يف مرحلة معينة ال بد من اسرتاتيجية منو للتمكن "وأضاف " ال ميكن االستمرار يف استنزاف دول تشهد تأزما" :منها فقال

إنه من الصعوبة مبكان البدء "لكنه قال " صالحاتإجراء إلهناك حاجة ملحة لدى اليونان "وأقر بأن " من سداد الديون

على املدى البعيد فإن النظام السياسي وا�تمع ال  .%�٢٥ذه التغيريات إذا كان مستوى معيشة الناس قد تراجع بنسبة 

ن كل ذلك يتطلب تسويات م"وذكر بأن " عن أمله أن تبقى اليونان يف منطقة اليورو"وأعرب أوباما ".. ميكنها حتمل ذلك

حني يرتاجع اقتصاد يف شكل مستمر ينبغي وجود اسرتاتيجية منو، وليس "فقال  ،وانتقد سياسة التقشف األوروبية" اجلهات

إن السبيل األفضل لتقليص العجز واستعادة املتانة "وقال ". فقط بذل جهود ملزيد من استنزاف شعب يعاين أكثر فأكثر

س األمريكي بعد أيام عدة من فوز حزب سرييزا اليساري يف االنتخابات التشريعية وجاء كالم الرئي". يكمن يف حتقيق النمو

وقبل شهر تقريبا من انتهاء مرحلة اإلنقاذ األوروبية لليونان ليعطي إشارة واضحة  ٢٥/١/٢٠١٥اليونانية اليت جرت يف 

ن ضمن االحتاد األورويب ويستغل مساندته ألوروبا من أنه يقف جبانب اليونان وينتقد أوروبا حىت يضغط عليها لتبقي اليونا

فأمريكا تريد أن تبقى اليونان يف داخل االحتاد األورويب حىت يبقى هذا االحتاد يعاين من أزمات وتصدعات . هلا ضد االحتاد

 .ويبقى احتادا هشا مهددا باالhيار

. بل شهر فهي تريد البقاء يف االحتاد األورويبوأما اليونان نفسها واليت وصلت إليها حكومة يسارية بقيادة حزب سريزا ق -٦

إن حكومته أحبطت خطة من قبل القوى احملافظة يف " :فقد أشاد رئيس الوزراء اليوناين الكسيس تسيرباس باالتفاق قائال

ع قادة إن االتفاق م"وأضاف . أي موعد انتهاء صفقة اإلنقاذ األوروبية" اليونان واخلارج إلفالس البالد يف hاية الشهر

إال أن احلكومة ما تزال تواجه . االحتاد األورويب على متديد اليونان ألربعة أشهر سينهي إجراءات التقشف املكروهة يف البالد

إال أن هذا االتفاق جاء مقابل تقدمي تنازالت من بينها التزامها ". ن االتفاق يلغي التقشفأب"وقال مدعيا " حتديات صعبة

صالحات جديدة مع إإن حكومته سرتكز على التفاوض على "وقال . صالحات خالل يومنيإبتحديد ما يطلق عليه 

 ٦وكانت احلكومة اليونانية قد طلبت متديد متويل اليونان ملدة ) ٢١/٢/٢٠١٥ أ ف ب( ".يونيو/املاحنني حبلول حزيران
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ة إhا جتنبت اقتطاعات كبرية وقالت احلكومة اليوناني". صالحات ملدة أربع سنواتأأشهر حىت تستطيع تقدمي خطط 

قنعت الدائنني األوروبيني بالتخلي عن مطالبهم غري الواقعية اخلاصة أملعاشات التقاعد كما جتنبت رفع الضرائب بشكل كبري و 

ال أحد ميكنه أن يفرض على " :واعترب وزير املالية اليوناين االتفاق خطوة أوىل يف طريق طويل وأضاف قائال ".بامليزانية

. لدينا اآلن إطار جديد، ولكننا حنرتم ما سبق. تصادنا وجمتمعنا إجراءات ال نتفق عليها وهذا الشيء اجلديد يف االتفاقاق

ومن جهته قال وزير املالية األملاين فولفغانغ ". صالحات اليت سنحاسب عليهاإلاآلن تعهدنا باملشاركة يف كتابة هذه ا

) ٢١/٢/٢٠١٥أيرو نيوز ". (ن مل يتفق عليه بنجاح فلن تكون هناك أموال وهذا واضحطاملا أن الربنامج مع اليونا" :هشويبل

  .وذلك قبل أن توافق اليونان على شروط الربنامج ومن مث توافق أملانيا على التمديد

كاء آخرين أما املوقف الربيطاين، فقد وصف وزير املالية الربيطاين جورج أوزبون املوقف الراهن يف خالف اليونان مع شر  -٧

ميثل خماطرة بالنسبة الستقرار االقتصاد الربيطاين، وطالب بضرورة أن تتوصل دول اليورو إىل حل "يف منطقة اليورو بأنه 

يف هذا املوقف العصيب تكمن خماطر أزمة ميكن أن تؤدي إىل أضرار  "وقال ". مشرتك حىت تتمكن من صد أزمة متصاعدة

وبريطانيا تريد أن يبقى ) ٢٠/٢/٢٠١٥سكاي نيوز ". (متثل خماطرة بالنسبة لربيطانيا كبرية لالقتصاد األورويب كما أhا

وخاصة أن العامل الغريب كله يعاين من أزمة مالية . االحتاد األورويب قائما ما دامت تستفيد منه وال يشكل خطرا عليها

وهي أي بريطانيا . اضية لالقتصاد الرأمسايل ككلمستفحلة، فاhيار االحتاد األورويب يف هذا الوقت يسدد ضربة رمبا تكون ق

تريد أن يبقى االحتاد األورويب قائما ينافس أمريكا وتتمكن من استخدامه يف صراعها اخلفي مع أمريكا ومنع األخرية من 

  .سياسة العاملالتفرد يف 

  :ونستخلص من كل ذلك ما يلي -٨

، فال توجد فيه اً واحد اً سياسي اً وحدة القرار السياسي وليس هو كيان االحتاد األورويب احتاد هش، ألنه ليس مبنيا على - أ

إدارة مركزية واحدة تديره، وإمنا هو عبارة عن جمموعة دول تتفق يف مواقع ومواقف وختتلف يف أخرى وتتنافس قواها الكربى 

الذي جيعل  ية لتبنيها املبدأ الرأمسايللنفعفيما بينها على قيادته وعلى فرض إراد�ا عليه، خاصة إذا علمنا أhا تقوم على ا

النفعية أساسا ومقياسا لألعمال، وأhا دول قومية تسعى لتحقيق السيادة على الغري، ألن هذا املبدأ أقر القومية ومل يعاجلها، 

السيادة  ها علىيناألوروبية وخاصة الكربى تتنافس بفالدول . فلم يستطع أن يدمج الشعوب اليت تؤمن به يف بوتقة واحدة

فأملانيا تسعى لتحقيق ذلك، وفرنسا تسعى لدور بارز مشارك ألملانيا، وبريطانيا تسعى الستخدام االحتاد  ؛على دول االحتاد

 .ملنافسة أمريكا حبيث تستفيد هي من اجلهتني

ال يصبح وحدة إو ، وتعمل على تقويضه لتأثري عليها، وهي تعمل على ضربهأمريكا حتاول النفاذ إىل دول االحتاد واو  - ب

فأمريكا تستغل . سياسية واحدة ذات قوة مؤثرة عامليا، وأن يسقط اليورو، فال تبقى عملة عاملية تنافس عملتها الدوالر

فاستغلت أزمة . أزمات االحتاد ومشاكله وتعيب معاجلاته لتحط من قدره ولتبقى هي قائدة العامل الرأمسايل بدون منافس

ة احلكومة اليسارية فيها وجذ�ا إليها، وهي تدافع عن بقائها يف االحتاد حىت يبقى هشا تنهشه اليونان، وتعمل على مغازل
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ستغالهلا وتشجعها الختاذ مواقف يف وجه االحتاد األورويب ولتكون اليونان عامل ضعف أو تصدع ااألزمات، وستعمل على 

 .وهكذا يصبح االحتاد يواجه خطر السقوط لالحتاد،

عمل على احملافظة على االحتاد وعلى جمموعة اليورو وتقويتهما وقد أصبحت تقريبا صاحبة الكلمة األوىل إن أملانيا ت - ج

فيهما، وهي املستفيد األول فمؤسسا�ا املالية هي املستفيدة فهي تقرض اليونان والدول األوروبية األخرى وتسرتد هذه 

وهي تعمل على . الية من بنوك وصناديق احتياط وشركات تأمنياألموال بأرباح، فتحرك عجلة االقتصاد لدى مؤسسا�ا امل

وفرنسا هي املستفيد الثاين على شاكلة أملانيا . وقد أصبحت توصف حاليا بالدولة الكربى املتوسطة عامليا .تعزيز نفوذها فيه

عضوا فيه فال تعمل على تقويته وتبقى بريطانيا اليت تراقب الوضع وكأhا ليست . وهي تعمل على تعزيز دورها الدويل باالحتاد

 .سقاطه، وإمنا تعمل على االستفادة منه وتسخريهإلوال تسعى 

وهكذا سيبقى التنافس قائما بني الدول الكربى يف االحتاد، ويبقى الصراع قائما بني االحتاد وأمريكا اليت تسعى إىل  -د

املية حىت تبقي ورقتها اخلضراء اليت ال تساوي احلرب تقويضه وتفتيته إن أمكنها ذلك، وتسعى إىل إسقاط اليورو كعملة ع

خريات العامل ومتول آلتها العسكرية لضمان سياد�ا العاملية كدولة أوىل تتحكم يف  االذي طبعت فيه عملة عاملية تنهب �

 .العامل

ا خطرية ونتائجها وخيمة، أن الرأمسالية مبدأ باطل، ونظامها االقتصادي فاسد، ومعاجلا� ،مرة بعد مرة ،وهكذا يثبت - هـ

فالربا الذي تعتمده أساسا يف . فال تعاجل األمراض، وإمنا تعمل على تسكينها، فتبقى املشاكل قائمة واألمراض مزمنة

وزيادة على ذلك فإن الدولة املستدينة اليت تصدر سندات اخلزينة لالستدانة . يثقل كاهل املدين املعامالت واملداينات ماحقٌ 

فتزيد األعباء على الدولة املستدينة . ب عليها أن تؤمن على هذه السندات، فتدفع مبالغ طائلة أخرى مقابل التأمنيبالربا جي

وتُبقي ! وال ينقذها ذلك، بل تبقى تعاين من العجز يف امليزانية ويف القدرة على سداد الدين ويبقيها حتت حتكم الدائنني

واليونان اليت جيري حوهلا احلديث . شفقراء إجبارها على تطبيق سياسة التمواطنيها يعيشون يف شظف وضنك من العيش ج

هي أبرز مثال على ذلك، فكل املعاجلات ألزمتها كما تبني أعاله هي يف أحسن األحوال مسكنات لفرتة مث ال تلبث أن 

مان يف ظل ألار واألمن وامع العلم أن اليونان عاشت مدة أربعة قرون يف حببوحة من العيش واالستقر ... تنفجر، وهكذا

 .حكم اإلسالم

  هـ١٤٣٦التاسع من مجادى األوىل 
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