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 إرٌك توسان

 

 13الذي أدخلتها على نص سبق أن كتبته ٌوم  ثٌرةالٌونانٌة وراء التعدٌالت الككان استسالم السلطات 

ناحٌة من فً وقت لم ٌكن قد صادق فٌه البرلمان الٌونانً على االتفاق مع الدابنٌن. و 2015 زٌولٌو

 سوف أكتب نصا آخر إلعطاء وجهة نظري حول ما حدث فً األشهر األخٌرة.أخرى، 

ٌولٌوز، وبناء على طلب من ربٌس الوزراء، استسلم البرلمان الٌونانً لمطالب الدابنٌن  16-15فً لٌلة 

من سٌرٌزا  ناببا 32ٌولٌوز. وكان تصوٌت  5وداس اإلرادة الشعبٌة التً عبر عنها الشعب الٌونانً ٌوم 

نواب من سٌرٌزا الذٌن امتنعوا عن التصوٌت( إنقاذا لماء الوجه. برفضهم  7ضد االتفاق )ٌضاف إلٌهم 

االستسالم، احترم نواب سٌرٌزا التفوٌض الشعبً وبرنامج حزبهم ولم ٌخضعوا لالبتزاز. فاز ربٌس 

لتً لم ٌعد لدٌها شًء من الوزراء بأغلبٌة بفضل أحزاب الٌمٌن والدٌمقراطٌة الجدٌدة، وباسوك )ا

 االشتراكً(، وبوتامً، والٌونانٌٌن المستقلٌن. ٌعد هذا تغٌٌرا جذرٌا فً الوضع.

، بعد االستفتاء التً دعت إلٌه حكومة الكسٌس تسٌبراس والبرلمان الٌونانً، رفض 2015ٌولٌوز  5ٌوم 

لمؤسسات" التً عملت سابقا التقشف الذي أرادت أن تفرضه "ا مواصلةالشعب الٌونانً بأغلبٌة ساحقة 

 باسم التروٌكا . كان ذلك انتصارا رابعا للدٌمقراطٌة.

-15ٌولٌوز صباحا واعتمده البرلمان الٌونانً فً لٌلة  13إن االتفاق الذي تم التوصل إلٌه ٌوم االثنٌن 

مع  ٌولٌوز ٌعنً استمرار التقشف كجزء من اتفاق جدٌد على مدى سنوات. وهذا ٌتناقض بشكل تام 16

نتٌجة االستفتاء. اعتمد البرلمان هذا االتفاق تحت تهدٌد الدابنٌن )ابتزاز بإفالس البنوك وخروج الٌونان 

 من منطقة الٌورو( الذٌن تعمدوا ممارسة اإلكراه على السلطات الٌونانٌة.

نتخابٌة ٌتضمن هذا االتفاق التخلً عن سلسلة مهمة جدا من التزامات اتخذتها سٌرٌزا خالل الحملة اال

. تحملت سٌرٌزا مسؤولٌتها أمام الشعب 2015ٌناٌر  25التً مكنتها من  االنتصار التارٌخً فً 

الٌونانً، وإنه ألمر مأساوي أن معظم نوابها ووزرابها لم ال ٌحترموا ذلك االلتزام، خاصة وأن الشعب 

 .2015ٌولٌوز  5ٌناٌر أو فً  25دعم بشكل واضح للغاٌة سٌرٌزا سواء فً 

علق التنازالت التً قدمت للدابنٌن من قبل الحكومة والبرلمان الٌونانٌٌن بتخفٌض جدٌد لمعاشات التقاعد تت

 700بالنسبة لمعاشات التقاعد التً تقل عن  13)فً حٌن كانت قد التزمت فٌه سٌرٌزا باستعادة الشهر 

عرض لمزٌد من الضغط، ٌورو فً الشهر(، والزٌادة فً سن الخروج إلى التقاعد، واألجور التً ستت

والعالقات الشغلٌة التً ستكون أكثر هشاشة، وزٌادة الضرابب غٌر المباشرة بما فً ذلك تلك التً ٌتحمل 

الدخل المنخفض، واستمرار الخصخصة وتسرٌعها، وتراكم دٌون جدٌدة غٌر مشروعة  أصحابها ؤأعبا

ة، واالستمرار فً إعادة رسملة البنوك مع ملٌار ٌورو إضافٌة( لتسدٌد الدٌون السابق 80)ما ال ٌقل عن 

تركها فً أٌدي القطاع الخاص المسؤول عن األزمة، ونقل قٌمة األصول الٌونانٌة إلى صنادٌق مستقلة، 

واستمرار انتهاك حق الشعب الٌونانً فً تقرٌر مصٌره، والحد من السلطة التشرٌعٌة لصالح سلطة 

 الدابنٌن، إلخ.

ٌقولون إنه مقابل هذه التنازالت المضرة سوف تحصل الٌونان على مهلة ثالث وخالفا ألولبك الذٌن 

سنوات سٌتعزز من خاللها النشاط االقتصادي بشكل كبٌر، فسٌظهر الواقع أن الضغط المستمر لطلب 

 األسر والنفقات العمومٌة سٌحول دون استخراج فابض المٌزانٌة األولً الذي أعلن عنه فً الخطة.



سٌقوم الدابنون، فً غضون أشهر قلٌلة أو أوابل العام  حٌث ظهر اآلثار السلبٌة الحتمٌةوسرعان ما ست

المقبل على أقصى تقدٌر، بمهاجمة السلطات الٌونانٌة لعدم احترام التزاماتها من حٌث فابض المٌزانٌة 

لدابنون األولً وسٌفرضون مطالب جدٌدة. لن تكون هناك مهلة للشعب والحكومة الٌونانٌٌن. سٌهدد ا

بوقف دفع المبالغ التً وعدوا بها إذا لم ٌتم اعتماد تدابٌر التقشف الجدٌدة. وهكذا ستسقط السلطات 

 1.الٌونانٌة فً فخ التنازالت

، أقرت لجنة تقصً الحقابق حول الدٌن 2015ٌونٌو  18و  17فً تقرٌرها األولً الذي صدر فً 

أن الدٌون التً ٌطالب بها الدابنون الحالٌون بالٌونانً، العمومً الٌونانً التً أرستها ربٌسة البرلمان 

هً دٌون غٌر مشروعة وغٌر قانونٌة وكرٌهة. وقد أثبتت اللجنة أٌضا أن تسدٌدها غٌر محتمل. واستنادا 

إلى الحجج التً ترتكز على القانون الدولً والقانون المحلً، كان ٌنبغً على الحكومة الٌونانٌة وبقرار 

تسدٌد الدٌون حتى ٌكتمل إجراء تدقٌق الدٌون. كان مثل هذا التعلٌق للتسدٌد ممكن تماما.  سٌادي أن تعلق

ملٌار التً  7,2ملٌار ٌورو للدابنٌن دون أن ٌدفع هؤالء مبلغ  7، سددت الٌونان 2015فمنذ فبراٌر 

رها . كانت هناك مبالغ أخرى تنتظ2015ٌونٌو عام  30كانت مبرمجة فً الخطة التً اكتملت ٌوم 

الٌونان ولم تحصل علٌها كالفوابد التً حصل علٌها البنك المركزي األوروبً من السندات الٌونانٌة، وما 

تبقى من المبلغ المخصص إلعادة رسملة البنوك، وغٌر ذلك من المبالغ. لو علقت الٌونان سداد الدٌون 

 2015 أن تسددها مع نهاٌة عامملٌار ٌورو التً من المفترض  12للدابنٌن الدولٌٌن، لوفرت ما ٌقارب 
من خالل تعلٌق سداد الدٌون، كانت السلطات الٌونانٌة ستفرض على الدابنٌن تقدٌم تنازالت. كانت  .2

ستحصل على تخفٌض جذري للدٌون إما عن طرٌق التفاوض أو التشطٌب من جانب واحد فً حال فشل 

واطبة مباشرة فً انتهاك حقوق اإلنسان من ، أصبحت الحكومة متزٌولٌو 13المفاوضات. بتطبٌقها اتفاق 

 أجل سداد دٌون غٌر مشروعة وغٌر قانونٌة وكرٌهة وغٌر محتملة )ال تطاق(.

ٌبدو للجمٌع اآلن أنه ٌستحٌل عبر التفاوض فقط إقناع المفوضٌة األوروبٌة وصندوق النقد الدولً والبنك 

األوروبٌة األخرى باتخاذ التدابٌر التً تحترم لٌبرالٌة فً البلدان -المركزي األوروبً والحكومات النٌو

الذي حاربوه لم ٌقنعهم. على  زٌولٌو 5حقوق المواطنٌن الٌونانٌٌن وحقوق الشعوب بشكل عام. فاستفتاء 

العكس من ذلك، تطرفوا فً مطالبهم ضاربٌن عرض الحابط الحقوق الدٌمقراطٌة األساسٌة. ودون اتخاذ 

النفس ال ٌمكن للسلطات والشعب الٌونانٌٌن أن ٌكونا قادرٌن على وضع حد تدابٌر سٌادٌة قوٌة دفاعا عن 

النتهاكات حقوق اإلنسان التً ارتكبت بناء على طلب الدابنٌن. وٌنبغً اتخاذ مجموعة من التدابٌر على 

س ذلك مستوى االتحاد األوروبً الستعادة العدالة االجتماعٌة والدٌمقراطٌة الحقٌقٌة. من الناحٌة الفنٌة، لٌ

صعبا، ولكن ال بد من اإلشارة إلى أنه فً السٌاق السٌاسً وموازٌن القوى التً تسود داخل االتحاد 

األوروبً، ال ٌمكن لبلدان ذات حكومة تقدمٌة أن تأمل فً استمالة دعم المفوضٌة األوروبٌة والبنك 

المؤسسات مثلما صندوق المركزي األوروبً وآلٌة االستقرار األوروبً. على العكس من ذلك، كل هذه 

لٌبرالٌة القابمة فً بلدان أخرى تحارب بنشاط التجربة الجارٌة فً الٌونان -النقد الدولً والحكومات النٌو

لٌبرالً. ومع ذلك، كان ٌمكن اتخاذ تدابٌر -لتثبت لجمٌع شعوب أوروبا أنه ال ٌوجد بدٌل للنموذج النٌو

بانتزاع تنازالت حقٌقٌة أو مجرد إجبار تلك المؤسسات صارمة من قبل السلطات الٌونانٌة ستسمح لها 

على اإلحاطة علما بالقرارات المتخذة. جانبت حكومة الكسٌس تسٌبراس الصواب وهً تختار مسار 

التفاوض الدابم لغرض وحٌد متمثل فً تجدٌد اتفاق مع الدابنٌن فً الوقت الذي ٌتطلب فٌه األمر إحداث 

 قطٌعة معه.

                                                           
1
 صٌاغة فً مشورتهم لتقدٌم مٌلً ودامٌان هوسون، ومٌشال سوران، وباترٌك مٌنوفار، دانٌال و تومبازوس، ستافروس كال من المؤلف ٌشكر - 

 .النص هذا محتوى عن الكاملة المسؤولٌة ذلك مع المؤلف وٌتحمل. الوثٌقة هذه
2
. 135, دجنبر 13 بحلول الدولً النقد وصندوق األوروبً المركزي للبنك التوالً على ٌورو ملٌار 56,5 و ٌورو ملٌار 6,6,ستدفع الٌونان  - 

 / timeline-debt-http://graphics.wsj.com/greece. 135, زٌولٌو ,3 فً سترٌت وول صحٌفة: المصدر

http://graphics.wsj.com/greece-debt-timeline


وضع استراتٌجٌة بدٌلة من خالل حفز تعببات شعبٌة جماهٌرٌة فً الٌونان ودول من الضروري أٌضا 

لسلطات الٌونانٌة ستعتمد علٌها لمنع محاوالت عزلها التً سعت إلٌها جمٌع القوى اأوروبٌة أخرى. كانت 

ل المعارضة للتغٌٌر واستثمارها لصالح العدالة االجتماعٌة. فً المقابل، كان لمثل هذا النهج من قب

الحكومة الٌونانٌة أن ٌسمح بتعزٌز التحركات الشعبٌة والثقة فً النفس بالنسبة للمواطنٌن المعببٌن. كان 

أن ٌكون عنصرا أساسٌا فً هذه التعببة، ولكن انتصار ال )الذي  زٌولٌو 5من شأن تنظٌم استفتاء ٌوم 

ٌُحترم ألنه منذ الٌوم الموالً اج تمعت الحكومة مع الٌمٌن إلعداد سبقته تعببة كبٌرة فً الشارع( لم 

 االقتراح الذي ٌمنح تنازالت غٌر مقبولة للدابنٌن.

باإلضافة إلى تعلٌق سداد دٌون غٌر مشروعة وغٌر قانونٌة وكرٌهة وغٌر محتملة، أقدم بعض 

المقترحات بشكل طارئ للنقاش الدٌمقراطً والتً من شأنها أن تساعد الٌونان على النهوض. ومن 

 الحكومة الحالٌة بعٌدة على أن تطبق هذه التدابٌر.الواضح أن 

بٌة( فً البنوك الٌونانٌة الكبرى لتشكل السلطات الٌونانٌة حتى اآلن المساهم الربٌسً )ذات األغ .1

٪ من السوق المصرفً الٌونانً(، وبالتالً ٌجب أن تمارس رقابتها 80)وهو ما ٌمثل أكثر من 

ت المواطنٌن وإعادة تنشٌط القروض الداخلٌة لدعم كاملة على البنوك من أجل حماٌة مدخرا

االستهالك. أوال، ٌجب استخالص كامل النتابج من كون الدولة تملك األغلبٌة فً البنوك بتحوٌلها 

إلى مؤسسات عمومٌة. ٌجب على الدولة أن تنظم إفالسا منظما لهذه البنوك الخاصة مع السهر 

 100حماٌة الكاملة لودابع توفٌر تصل إلى حدود على حماٌة صغار المساهمٌن والمدخرٌن )ال

ألف ٌورو(. ٌتعلق األمر باسترداد تكلفة تنظٌف البنوك على ظهر المساهمٌن الكبار الخواص 

ألنهم هم الذٌن تسببوا فً األزمة ثم استفادوا من الدعم العمومً. سٌتم إنشاء "البنك السٌا" 

(bad bankلعزل األصول السامة وتدبٌرها نحو )  أن  بشكل قاطعاضمحاللها. ٌجب علٌنا

نجعل المسؤولٌن عن األزمة المصرفٌة ٌؤدون الثمن، وأن ننظف القطاع المالً بشكل عمٌق 

 وأن نضعه فً خدمة الشعب واالقتصاد الحقٌقً.

ٌجب على السلطات الٌونانٌة ان تصادر البنك المركزي. هذا األخٌر ٌرأسه اآلن ٌانٌس  .2

ل حكومة انطونٌس ساماراس( الذي ٌضع كل طاقته لمنع التغٌٌر ستورناراس )ُنصب من قب

المنشود من قبل السكان. بل هو حصان طروادة الذي ٌخدم مصالح البنوك الخاصة الكبٌرة 

لٌبرالٌة. وٌنبغً جعل البنك المركزي الٌونانً فً خدمة مصالح -والسلطات األوروبٌة النٌو

 السكان الٌونانٌٌن.

ٌة أٌضا إمكانٌة خلق عملة إلكترونٌة )المقومة بالٌورو( لالستخدام الداخلً لدى السلطات الٌونان .3

فً البالد. ٌمكن للسلطات العمومٌة أن ترفع معاشات التقاعد والرواتب فً الوظٌفة العمومٌة، 

وأداء المساعدات اإلنسانٌة إلى األشخاص من خالل فتح خطوط قروض بالمال اإللكترونً الذي 

داء مستحقات متعددة: فاتورة الكهرباء، والماء، والنقل العمومً، ودفع ٌمكن استخدامه أل

الضرابب، وشراء األغذٌة والمواد األساسٌة فً المحالت التجارٌة، الخ. خالفا لرأي مسبق ال 

أساس له من الصحة، فحتى محالت التجارة الخاصة سٌكون فً مصلحتها قبول وسٌلة األداء 

لهم على حد سواء ببٌع بضابعهم وتسوٌة مستحقاتها إزاء  اإللكترونً لكونها سوف تسمح

اإلدارات العمومٌة )أداء الضرابب ومختلف الخدمات العمومٌة التً تستخدمها(. سٌسمح إنشاء 

تقلٌص احتٌاجات البالد إلى عملة الٌورو. ٌمكن إجراء بهذه النقود اإللكترونٌة اإلضافٌة 

خالل الهواتف المحمولة كما هو الحال الٌوم فً المعامالت بهذه النقود اإللكترونٌة من 

 االكوادور.

 ٌجب االستمرار فً فرض رقابة على حركة الرسامٌل وعلى أسعار المواد لدى االستهالك. .4



تحل محلها هٌبة عمومٌة إلدارة الممتلكات الوطنٌة  أنٌجب أن ُتحل الهٌبة المكلفة بالخصخصة و .5

)مع وقف فوري للخصخصة( تتكفل بحماٌة الملك العمومً مع الحرص على أن ٌكون مدرا 

 للدخل.

اتخاذ تدابٌر جدٌدة فً مصلحة العدالة الضرٌبٌة من أجل تعزٌز ملحوظ لتلك التً اتخذت سابقا،   .6

من السكان األكثر األغنى )وعلى وجه الخصوص ٪ 10ال سٌما عبر إقرار ضرابب كبٌرة على 

ممتلكاتهم. من الضروري أٌضا فرض زٌادة على ٪ األكثر غنى(، سواء على دخلهم كما 1

كبٌرة فً الضرابب على أرباح الشركات الخاصة الكبٌرة ووضع حد لإلعفاء الضرٌبً الذي 

الكنٌسة األرثوذكسٌة التً  ٌستفٌد منه مالكوا السفن. وٌنبغً أٌضا فرض ضرٌبة كبٌرة جدا على

 .2014لم تدفع سوى بضعة مالٌٌن ٌورو من الضرابب فً عام 

الدخل المنخفض وذوي الممتلكات الصغٌرة، التً  ذوي إقرار تخفٌض جذري فً الضرابب على .7

من شأنها أن تعود بالنفع على غالبٌة السكان. ٌجب تخفٌض الضرابب على السلع والخدمات 

األساسٌة بشكل كبٌر. وٌنبغً أن تكون سلسلة من الخدمات األساسٌة مجانا )الكهرباء والماء 

شأن اتخاذ هذه التدابٌر التً تضمن بسقف استهالك معٌن، والنقل العمومً، وغٌرها(. ومن 

 العدالة االجتماعٌة أن تعٌد إنعاش االستهالك.

ٌجب تكثٌف محاربة التهرب الضرٌبً مع إنشاء رادع كبٌر جدا ضده. ٌمكن استرداد مبالغ  .8

 كبٌرة عبر هذا اإلجراء.

تً ٌجب وضع خطة عمومٌة واسعة لخلق فرص الشغل من أجل إعادة بناء الخدمات العمومٌة ال .9

 دمرتها سنوات من التقشف )مثل الصحة والتعلٌم( ووضع األسس االنتقال البٌبً الضروري.

ٌجب أن ٌكون دعم القطاع العمومً مصحوبا بتدابٌر لتوفٌر دعم نشٌط للمبادرة الخاصة  .10

 الصغٌرة التً تلعب دورا ربٌسٌا الٌوم فً الٌونان من خالل المقاوالت الصغرى.

لعمومً الداخلً عن طرٌق إصدار سندات الدٌن العمومً تحقٌق سٌاسة االقتراض ا .11

داخل الحدود الوطنٌة. فً الواقع، ٌجب على الدولة أن تقترض لتحسٌن الظروف المعٌشٌة 

للسكان، على سبٌل المثال من خالل تنفٌذ األشغال العمومٌة الناجعة. بعض من هذه األشغال 

رات سٌاسٌة حازمة، ولكن ٌمكن لقروض ٌمكن أن تمول من المٌزانٌة الجارٌة من خالل خٌا

 االستعمال المعممعمومٌة أن تسمح بأشغال أخرى أكبر شأنا، على سبٌل المثال لالنتقال من "

لسٌارة" لتطوٌر كثٌف لوسابل النقل العمومً وتطوٌر اللجوء إلى استخدام الطاقة المتجددة ل

رٌبها للمواطنٌن فً جمٌع أنحاء البالد المحترمة للبٌبة، إنشاء أو إعادة فتح السكك الحدٌدٌة لتق

بدءا من المناطق الحضرٌة وشبه الحضرٌة، أو ترمٌم واستعادة أو بناء المبانً العامة والسكن 

االجتماعً عن طرٌق الحد من استهالك الطاقة وعن طرٌق تزوٌدها بمرافق ذات جودة. ٌتعلق 

 عاله.األمر أٌضا بتموٌل خطة خلق فرص شغل التً تحدثنا عنها أ

 هو كالتالً:ٌجب أن نحدد على وجه السرعة سٌاسة شفافة لالقتراض العمومً. واالقتراح الذي نقدمه 

 الظروف المعٌشٌة، وٌقطع مع منطق التدمٌر البٌبً. لتحسٌن. ٌجب أن ٌخصص القرض العمومً 1

وهذا هو السبب فً . ٌجب أن ٌساهم استخدام القرض العمومً فً إعادة التوزٌع للحد من الالمساواة. 2

أننا نقترح أن ٌفرض، بموجب القانون، على المؤسسات المالٌة والمقاوالت الخاصة الكبٌرة واألسر 

٪ من الفابدة مع عدم ربطها 0الثرٌة شراء، بمبلغ ٌتناسب مع ثروتهم ودخلهم، السندات الحكومٌة بنسبة 

ومٌة التً من شأنها أن تضمن عابدا بالتضخم، وٌمكن لباقً السكان الحصول طوعا على السندات العم

٪( تضاف إلٌه نسبة التضخم. هكذا إذا كان معدل التضخم السنوي 3حقٌقٌا إٌجابٌا )على سبٌل المثال، 

٪. وهذا التدبٌر الذي ٌضمن التمٌٌز 5٪، فسٌكون سعر الفابدة المدفوع فعال من قبل الدولة هو 2ٌبلغ 



فاح ضد الظلم العنصري فً الوالٌات المتحدة، وضد الطوابف فً اإلٌجابً )مماثل للتمٌٌز المعتمد فً الك

الهند أو عدم المساواة بٌن الجنسٌن( سٌسمح بالتقدم نحو تحقٌق أكبر عدالة ضرٌبٌة وأكبر مساواة فً 

 توزٌع الثروات.

 وأخٌرا، ٌنبغً على السلطات الٌونانٌة ضمان استمرار عمل لجنة التدقٌق واللجان األخرى التً تشتغل

 على المذكرات واألضرار الناجمة عن الحرب.

هناك طبعا إجراءات إضافٌة، تناقش وتقرر على وجه السرعة بشكل دٌمقراطً، وتكمل مجمل هذه 

 المقترحات الطاربة أعاله، وٌمكن تلخٌصها فً الركابز الخمس التالٌة:

 استحواذ الدولة على رقابة البنوك الدولة وعلى جزء من خلق النقود،.1   

مكافحة التهرب الضرٌبً وإرساء اإلصالح الضرٌبً العادل بشكل ٌرفع موارد الدولة الضرورٌة .2   

 لتنفٌذ سٌاستها،

 حماٌة الملك العمومً وجعله فً خدمة المجتمع كله،.3   

 استعادة الخدمات العمومٌة وتطوٌرها،.4   

 دعم المبادرة الخاصة فً القرب..5   

مواطنٌن لتمكٌن التغٌٌر لالٌونان فً صٌرورة تأسٌسٌة بمشاركة نشٌطة ل ومن المهم أٌضا أن تنخرط

. ولتحقٌق هذه الصٌرورة التأسٌسٌة، ٌجب اللجوء إلى استشارة شعبٌة عبر طرٌق البنٌويالدٌمقراطً 

االقتراع العام النتخاب جمعٌة تأسٌسٌة لصٌاغة دستور جدٌد. وبمجرد اعتماد هذا المشروع من قبل 

أسٌسٌة التً ستشرع فً تلقً قوابم التظلمات واالقتراحات القادمة من الشعب، سٌتم تقدٌمه الجمعٌة الت

 للتصوٌت الشعبً.

 

ٌولٌوز من قبل البرلمان الٌونانً، فإن احتمال خروج  13نظرا لقبول اتفاق الخروج من منطقة اليورو: 

متزاٌد من الٌونانٌٌن طوعً من منطقة الٌورو هو خٌار ٌمكن طرحه بشكل واضح. لقد فهم عدٌد 

ومواطنً دول أخرى فً أوروبا أنه ال ٌوجد حل مالبم للشعوب داخل منطقة الٌورو. فً حالة االنسحاب 

من منطقة الٌورو، فالتدابٌر المذكورة أعاله هً أٌضا مناسبة، وخاصة تأمٌم البنوك على غرار تأمٌم 

قترن هذه التدابٌر مع إصالح نقدي كبٌر النظام المصرفً فً فرنسا بعد حرب التحرٌر. وٌنبغً أن ت

بمنطق إعادة التوزٌع، وٌمكن أن نستأنس باإلصالح النقدي الذي أجري بعد الحرب العالمٌة الثانٌة من 

قبل الحكومة البلجٌكٌة. وٌهدف هذا اإلصالح إلى فرض اقتطاعات كبٌرة جدا على دخل أولبك الذٌن 

جدا: عند تغٌٌر العملة، علٌنا أن نحرص على أال تكون هناك اغتنوا على حساب اآلخرٌن. والمبدأ بسٌط 

على سبٌل ة مقابل الدراخما الجدٌد السابق معادلة تلقابٌة بٌن العملة القدٌمة والعملة الجدٌدة )الٌورو

 المثال( إال فً حدود سقف معٌن.

ه وتسجٌله. من فوق هذا السقف، ٌجب أن توضع المبالغ الزابدة فً حساب ضمان موصد، مع تبرٌر أصل

ٌورو  2المبلغ الذي ٌتجاوز السقف المحدد بمعدل منخفض )على سبٌل المثال،  ٌتم استبدالحٌث المبدأ، 

الدراخما الجدٌدة(. فً حال ثبوت األصل اإلجرامً، ٌمكن حجز المبلغ. من شأن مثل  1السابقة مقابل 

مساواة اجتماعٌا. وهناك هدف آخر هذا اإلصالح النقدي أن ٌسمح بتوزٌع جزء من الثروة بشكل أكثر 

من أهداف اإلصالح أال وهو الحد من حجم المال المتداول من أجل محاربة المٌوالت التضخمٌة. وحتى 

 تكون فعالة، ٌجب فرض رقابة صارمة على حركات الرسامٌل وصرف العمالت األجنبٌة.



ار إلٌها بعد دراسة توزٌع مدخرات أقدم مثاال على ذلك )وبطبٌعة الحال، قد ٌتم تغٌٌر المعدالت المش

 األسر النقدٌة واعتماد معاٌٌر صارمة(:

 ألف ٌورو 200الدراخما الجدٌدة حتى سقف  1ٌورو سوف ٌتم استبدالها مقابل  1

 ألف ٌورو 500ألف ٌورو و 200الدراخما الجدٌدة بٌن  0,7ٌورو سوف ٌتم استبدالها مقابل  1

 ملٌون ٌورو 1ألف و 500الدراخما الجدٌدة بٌن  0,4ٌورو سوف ٌتم استبدالها مقابل 

 ملٌون ٌورو. 1الدراخما الجدٌدة ألكثر من  0,2ٌورو سوف ٌتم استبدالها مقابل 

 ألف من الدراخما الجدٌدة 200ألف ٌورو نقدا، ستحصل بالمقابل على  200إذا كانت أسرة تملك 

ألف من  340ألف =  140 ألف + 200ألف ٌورو ستحصل بالمقابل على  400إذا كانت تملك 

 الدراخما الجدٌدة

 530ألف =  120ألف +  210ألف +  200ألف ٌورو ستحصل بالمقابل على  800إذا كانت تملك 

 ألف من الدراخما الجدٌدة

ألف =  200ألف +  200ألف +  210ألف +  200ملٌون ٌورو فستحصل على  2إذا كانت لدٌها 

 ألف من الدراخما الجدٌدة. 810

تفعٌل مثل هذا المنطق البدٌل حقٌقة. وٌمكن للٌونان فً األخٌر أن تكف عن خضوعها لسٌطرة ٌمكن 

دابنٌها. وٌمكن لشعوب أوروبا أن تجدد أملها فً التغٌٌر لصالح العدالة. وحتى نساهم فً ذلك، علٌنا 

 تعزٌز جهود التعببة الشعبٌة سواء فً الٌونان أو أوروبا.

 2015ٌولٌوز  16
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