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�شمخاني :المفاو�ضات اختبار ل�صدق
دول  1+5في �إلغاء العقوبات

قال أمين المجلس األعلى لألمن
القومي اإليراني علي شمخاني إن
المفاوضات النووية مع مجموعة
 ،1+5ت��ع��د اخ���ت���ب���ارا ً ل��ص��دق
ه��ذه ال���دول ف��ي التزامها مسيرة
المفاوضات وإل��غ��اء الحظر غير
الشرعي والظالم.
وأض��اف شمخاني خالل لقائه
أم��س رئيس البرلمان الجورجي
داوي����ي����د اس����و ب���اش���وي���ل���ي ،إن
الجمهورية اإلس�لام��ي��ة اعتمدت
حسن النية ت��ج��اه المفاوضات
ال���ن���ووي���ة ،وت���ق���اري���ر ال��وك��ال��ة
الدولية للطاقة النووية تؤكد هذا
الموضوع ،مؤكدا ً في الوقت نفسه
أن إيران ستتخذ الرد واإلج��راءت
ال��م��ن��اس��ب��ة ت��ج��اه س��ل��وك وأداء
الطرف اآلخر.
وأشار المسؤول اإليراني إلى أن
الطرف اآلخر سيتحمل مسؤولية
ال��ع��راق��ي��ل ال��ت��ي وض��ع��ت أم���ام
المفاوضات واتخاذ توجهات ثبت
عدم جدواها سابقاً.
م����ن ج���ه���ة أخ��������رى ،اع��ت��ب��ر
الدبلوماسي اإلي��ران��ي والعضو
السابق في الفريق النووي اإليراني
المفاوض حسين موسويان أنه

ل��و ق��ام ال��غ��رب بعرقلة الوصول
إل��ى االت��ف��اق ال��ن��ووي بين إي��ران
ومجموعة ال��دول��ي��ة سيكون قد
ارتكب خطأ كبيراً.
وأع��رب موسويان عن تفاؤله
تجاه المستقبل ،مشيرا ً إل��ى أن
ال��م��ع��ي��ار واألرض���ي���ة األس��اس��ي��ة
ل��ل��م��ف��اوض��ات ك��ان��ت وس��ت��ك��ون
م��ع��اه��دة « »NBTوال خ�لاف
ح��ول ه��ذا األم���ر ،ولكن ل��و منعت
ال���ق���وى ال��ك��ب��رى ال���وص���ول إل��ى
االت��ف��اق ،فإنها تكون قد ارتكبت
خطأ كبيراً.
واع��ت��ب��ر ال��م��س��ؤول اإلي��ران��ي
القبول بحق التخصيب في إيران
لتوفير الحاجات الداخلية وإلغاء
الحظر ،من ضمن تعهدات الطرف
ال��غ��رب��ي وأك����د ق��ائ�لاً أن جميع
األطراف الحاضرة في المفاوضات
ق��د ت��وص��ل��ت إل���ى تفهم مشترك
للقضايا المشار إليها.
وأشار موسويان ،إلى قضيتين
عالقتين يجرى البحث بشأنهما،
إح��داه��م��ا ه��ي ح��ج��م التخصيب
والثانية آلية إلغاء الحظر ،وقال
إن��ه وفقا ً لخطة العمل المشترك
المصادق عليها في تشرين الثاني

ع��ام  ،2013فإنه يجب أن يلبي
ح��ج��م التخصيب ح��اج��ة إي���ران
العملية.
وف���ي ش��رح��ه ل��ح��اج��ة إي���ران
العملية ،أوضح أن الروس تعهدوا
توفير ال��وق��ود ال��ن��ووي لمحطة
بوشهر لغاية عام  ،2021ولكن
بعد هذا التاريخ ينبغي أن توفر
إيران الوقود لهذه المنشآت.
وفي الرد على ادعاء األميركيين
ب���أن االت���ف���اق م��ع ال����روس قابل
للتمديد ،وعندها تنتفي حاجة
إيران للتخصيب ،قال :على رغم أن
الروس يمكنهم تمديد االتفاق ولكن
لنا نحن منشآتنا وتكنولوجيتنا
وخبراؤنا بما يمكننا من إنجاز
التخصيب لتلبية الحاجة ،فما
الداعي لنستورد الوقود النووي
من الخارج؟
وأك��د أنه لو استخدمت أجهزة
الطرد المركزي من الجيل األول
سنكون بحاجة إلى  19ألف جهاز
لمفاعل توليد الكهرباء في بوشهر،
ولكن لو استخدمنا أجهزة أكثر
تطورا ً فإن العدد سينخفض إلى
. 2000

طوكيو ال ت�ستبعد مبادلة معتقلين في الأردن
برهينة يابانية لدى «داع�ش»

الفروف يدعو وا�شنطن �إلى ا�ستخدام ت�أثيرها في كييف لنبذ الخيار الع�سكري
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اجتماع عاجل للجنة �أوكرانيا ـ الناتو اليوم على خلفية �أحداث ماريوبول
دع��ا وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة ال��روس��ي
س��ي��رغ��ي الف���روف واش��ن��ط��ن خ�لال
اتصال هاتفي مع نظيره األميركي
جون كيري إلى استخدام تأثيرها
ف��ي كييف لنبذ الخيار العسكري
شرق أوكرانيا.
وجاء في بيان صادر عن الخارجية
الروسية أمس ،أن المكالمة تركزت
على الوضع جنوب شرقي أوكرانيا،
حيث شدد الجانبان على ضرورة
الوقف الفوري لغارات مدفعية في
دونباس وسحب األسلحة الثقيلة.
كما أكد الوزيران استعداد موسكو
وواشنطن على العمل على تسوية
األزمة األوكرانية.
وأض���اف البيان أن��ه «ردا ً على
اق��ت��راح ك��ي��ري ع��ن توسيع صيغ
ال��م��ف��اوض��ات ال��ت��ي تضمها جهود
التسوية ،أشار الفروف إلى استعداد
روس��ي��ا للقيام بواجبها م��ن أجل
دف��ع طرفي ال��ن��زاع إل��ى حل سلمي
بإدراكهما أن التقدم الواقعي لن
يحقق س���وى ع��ن ط��ري��ق ال��ح��وار
المباشر مع دونيتسك ولوغانسك،
والذي تتجنبه كييف بشدة ،ما يؤكد
أنها اختارت أن تتوجه نحو قمع
جنوب شرقي أوكرانيا بالقوة».
ك��ذل��ك أش����ار إل���ى أن ال��رئ��ي��س
األوكراني بيترو بوروشينكو لم يرد
حتى اللحظة على رسالة للرئيس
فالديمير بوتين  15كانون الثاني،
دعا فيها إلى سحب األسلحة الثقيلة
عن خط المجابهة ،وف��ق اتفاقات
مينسك ،على رغ��م دع��م المقترح
من قبل مشاركي االجتماع بصيغة
نورماندي يوم األربعاء الماضي.

جاء ذلك في وقت اعتبر الرئيس
األوكراني أمس أن ال بديل من اتفاق
مينسك في عملية تسوية الوضع في
دونباس .وقال خالل اجتماع طارئ
لمجلس األمن القومي والدفاع« :نحن
لن نسمح بتقويض اتفاق مينسك،
ك��ل ش��يء يجب أن يستند إل��ي��ه»،
مؤكدًا أن بالده لن تفرض األحكام
العرفية ف��ي مناطقها الجنوبية
الشرقية ،وأنها ملتزمة التوصل إلى
حل سلمي في دونباس.
إال أن الرئيس األوكراني وقادته

مو�سكو� :إما الـ«مي�سترال»
�أو ردّ المبلغ
أعلن يوري بوريسوف نائب وزير الدفاع
الروسي أن روسيا دفعت إل��ى فرنسا نحو
مليار يورو مقابل حاملتي مروحيات من طراز
«ميسترال ،مضيفا ً أن موسكو تريد تسلم
السفينتين أو استرجاع النقود.
وقال بوريسوف في حوار صحافي« :يهمنا
استرجاع الدين األساسي ،نحن دفعنا نحو
مليار ي���ورو» ،مضيفا ً أن روس��ي��ا تناسبها
إع��ادة األم��وال ،بالقدر ال��ذي يناسبها تسلم
«ميسترال».
وأوض���ح م��س��ؤول ال��دف��اع ال��روس��ي أنه
«إذا سلمونا السفينتين ،نحن نعرف كيف
سنستخدمهما ،وإذا أع��ادوا النقود ،فنحن
ن��ع��رف أي��ض �ا ً كيف سنستخدمها ،وه��ذا ال
تأثير ل��ه بتاتا على وت��ي��رة إع���ادة تسليح
القوات البحرية الروسية» .يذكر أن شركة
«روسوبورون إكسبورت» الروسية ،وشركة
«  « DCNSالفرنسية وقعتا ع��ق��دا ً لبناء
حاملتي مروحيات من ط��راز ميسترال في
حزيران عام  ،2011وكان من المفترض أن
تسلم إحداهما في تشرين الثاني عام ،2014
إال أن ذل��ك لم يحدث حتى اآلن ،وذل��ك على
خلفية اختالف الموقفين الروسي والفرنسي
من األزمة األوكرانية.
وت��ن��وي وزارة ال��دف��اع الروسية ف��ي هذا
ال��ص��دد ،ال��ح��ص��ول ع��ل��ى حقها ف��ي تسلم
السفينتين أو المقابل المدفوع م��ن خالل
المحكمة.

العسكريين لم يفسروا مغزى وجود
األسلحة الثقيلة التي نص اتفاق
مينسك ع��ل��ى سحبها م��ن منطقة
المواجهات.
وذه��ب وزي��ر ال��دف��اع األوك��ران��ي
ستيبان بولتوراك إلى أبعد من ذلك
معلنا ً ف��ي نفس ال��وق��ت والمكان،
لكن بنبرة مغايرة ،أن كييف تنشر
وح���دات عسكرية إضافية وتعزز
قواتها في جنوب شرقي البالد.
إل��ى ذل��ك ،أعلن أم��س نية لجنة
«أوك��ران��ي��ا  -الناتو» عقد اجتماع

ط��ارئ ال��ي��وم االثنين على خلفية
األحداث في ماريوبول.
وقال يغور بوجوك نائب رئيس
البعثة األوكرانية لدى حلف شمال
األطلسي إن إيغور دولغوف ،رئيس
بعثة ب�لاده ل��دى الناتو طلب من
األمين العام للحلف عقد اجتماع
ط���ارئ للجنة أوك��ران��ي��ا – الناتو
لبحث ال��وض��ع ،وات��خ��اذ مزيد من
اإلجراءات.
وفي السياق ،فشل مجلس األمن
الدولي في االتفاق على مسودة بيان

حول الوضع في أوكرانيا على خلفية
القصف ال��ذي تعرضت ل��ه مدينة
ماريوبول جنوب شرقي البالد.
وق��ال المكتب الصحافي التابع
لممثلية روسيا الدائمة في المجلس
«خالل يوم  24كانون الثاني بحثنا
الموقف الذي يمكن ألعضاء مجلس
األمن تبنيه من أحداث ماريوبل التي
أسفرت عن مقتل مدنيين ...إال أننا
لم نتوصل إلى إجماع بسبب إصرار
ال��وف��د البريطاني على أن يصدر
المجلس تنديدا ً بتصريحات فردية
ص���ادرة ع��ن ممثلي ق���وات ال��دف��اع
الشعبي (شرق أوكرانيا)».
يذكر أن  30مدنيا ً قتلوا وأصيب
 97آخ����رون ب��ج��روح إث���ر قصف
ط��اول ع��ددا ً من األحياء في مدينة
م��اري��وب��ول الواقعة تحت سيطرة
قوات كييف جنوب شرقي أوكرانيا،
ف��ي ح��ي��ن أع��ل��ن رئ��ي��س جمهورية
دونيتسك الشعبية أن��ه أم��ر قوات
ال��دف��اع الشعبي بالتصدي لقوات
كييف في مدينة ماريوبل جنوب
شرقي أوكرانيا ،مؤكدا ً أن «اقتحام
ماريوبل ليس في نية أحد».
وق��ال ألكسندر زاخارتشينكو:
«أوصيت باستهداف مواقع القوات
األوكرانية المتمركزة شرق ماريوبل.
وال ينوي أحد اقتحام المدينة ...إننا
لسنا وحوشا ً مثل هؤالء الموجودين
في كييف» .وأك��د أن كييف أرسلت
مجموعة ك��ب��ي��رة م��ن ق��وات��ه��ا إل��ى
ضواحي ماريوبل ،مضيفا ً أن مواقع
قوات دونيتسك تتعرض باستمرار
لقصف مدفعي.

رو�سيا تعود �إلى الجمعية البرلمانية لمجل�س �أوروبا

توجه أمس إلى ستراسبورغ وفد برلماني روسي للمشاركة في
دورة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا لهذا الشهر ،وذلك للمرة
األولى منذ أن ُحرمت روسيا حق التصويت بالمجلس في نيسان
الماضي.
ويمثل أعضاء الوفد بقيادة رئيس مجلس ال��دوم��ا سيرغي
ناريشكين الكتل البرلمانية كافة ،ويضم عن الشيوعيين رئيس
الحزب غينادي زيوغانوف وإي��ف��ان ميلنيكوف ،وع��ن «روسيا
ال��ع��ادل��ة» سيرغي م��ي��رون��وف ،فيما يمثل ال��ح��زب الليبيرالي
الديمقراطي نائب رئيسه إيغور ليبيديف ،و»روسيا الموحدة» نائب
وزير هيئة رئاسة المجلس العام سيرغي جيليزنياك.
وتأتي أهمية هذه المشاركة من كونها األولى منذ انسحاب الوفد
الروسي من المجلس احتجاجا ً على حرمانه من حق التصويت،
على خلفية انضمام القرم وسيفاستوبول إلى روسيا.

لكن ميثاق الجمعية ينص على إلغاء جميع التدابير المتخذة
بهذا الصدد بحق روسيا تلقائيا ً عام  ،2015وعدم تجديدها من دون
مبادرة من أحد أعضائها.
وكان سيرغي ناريشكين قد حذر في وقت سابق من أن «روسيا
ستوقف عملها في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا لسنة على
األقل إذا حرمت مجددا ً من إمكان إجراء حوار مفتوح على أهم ساحة
برلمانية دولية ،وستدرس مسألة (توقيف)عضويتها في مجلس
أوروبا نفسه إذا لم يتغير خالل هذه الوقت شيء .وستفقد المؤسسة
التي يسمونها الضمير الديمقراطي ألوروبا بذلك ،مساهمة مالية
كبيرة تقدمها موسكو سنويا ً بقيمة نحو  30مليون يورو».
وستتصدر األزم��ة األوكرانية وتصاعد القتال جنوب شرقها،
إضافة إل��ى الوضع اإلنساني ج��دول أعمال ال��دورة البرلمانية
األوروبية الحالية.

�سامارا�س :الغالبية ال�صامتة �ستح�سم انتخابات اليونان لم�صلحة التوجه الأوروبي
لم تستبعد الحكومة اليابانية إمكان تبادل الرهينة
اليابانية لدى تنظيم «داع��ش» اإلرهابي بمعتقلين في
األردن.
وقال األمين العام لمجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي
سوغا خالل مؤتمر صحافي أمس في طوكيو إنه يجب
االنطالق بهذا الشأن من أن الحفاظ على الحياة اإلنسانية
يعد المهمة األولى ،مشيرا ً إلى أن بالده تتعاون مع االردن
في هذه المسألة.
وشدد سوغا على أنه ال يوجد أساس لنفي مقتل الرهينة
الثاني ،إال أنه أضاف أن هذا النبأ يجرى اآلن التحقق منه،
وأن االتصال منقطع مع المسلحين.
التصريحات اليابانية تأتي بعد يوم على اشتراط
التنظيم اإلره��اب��ي إط�ل�اق س���راح اإلره��اب��ي��ة ساجدة
الريشاوي مقابل الرهينة اليابانية ،كما أعلن «داعش»
إعدام أحد الرهينتين اليابانيتين المحتجزتين لديه.
وكانت تسريبات إعالمية أش��ارت إل��ى أن السلطات
األردنية تجري مفاوضات مع التنظيم من خالل قيادات
سلفية وأخ��رى مرتبطة بالعشائر العراقية في األنبار
إلطالق سراح الطيار األردن��ي معاذ الكساسبة المحتجز
لدى التنظيم ،مقابل إطالق ساجدة الريشاوي التي تقضي

عقوبة السجن في األردن لدورها بتفجيرات الفنادق في
عمان.
«داعش» الذي أعدم الرهينة اليابانية هارونا ياكاوا
أول من أمس اشترط من خالل فيديو نشر على المواقع
االلكترونية التابعة لإلرهابيين ،إطالق الريشاوي من
السجن مقابل إطالق سراح الرهينة كينجي غوتو من دون
ذكر أي تفاصيل عن مصير الرهينة األردنية.
وفي السياق ،وصف رئيس ال��وزراء الياباني شينزو
آبي أمس قتل «داعش» أحد الرهينتين اليابانيتين باألمر
الشائن وغير المقبول ،ودع��ا إل��ى اإلف��راج عن الرهينة
الثانية المحتجزة من التنظيم.
وق��ال آبي في حديث تلفزيوني إن االحتماالت كبيرة
بأن يكون التسجيل الصوتي والصورة التي أظهرت جثة
مقطوعة الرأس للرهينة هارونا يوكاوا صحيحين .وظهر
التسجيل في وقت متأخر من مساء يوم السبت.
وفي السياق ،قال البيت األبيض إن الرئيس األميركي
باراك أوباما اتصل هاتفيا ً أمس برئيس الوزراء الياباني
من نيودلهي لتقديم التعازي في مقتل الرهينة.
وأضاف في بيان أن أوباما شكر آبي على المساعدات
اإلنسانية التي قدمتها اليابان لمنطقة الشرق األوسط.

ظريف :علی �إيران وال�سعودية التو�صل
�إلى ّ
حل م�شترك لت�سویة ق�ضایا المنطقة
أك��د وزي���ر الخارجية اإلي��ران��ي محمد ج���واد ظريف
أمس ضرورة توصل إيران والسعودية إلى حل مشترك
للمساهمة في تسویة القضایا اإلقلیمیة نظرا ً إلى عدم
وجود أية مشكلة في عالقاتهما الثنائية.
وأضاف ظریف في مؤتمر صحافي مشترك مع نظیره
الكرواتي وسنا بوسیتش أنه ش��ارك في مراسم تأبین
الملك عبدالله وقدم التعازي نیابة عن الحكومة والشعب
اإلیراني للسعودیة وشعبها.
وش��دد على أنه لم يناقش أي مسؤول سعودي لدى
زيارته إل��ى ه��ذا البلد للمشاركة في مراسم دف��ن الملك

السعودي عبد الله بن عبد العزيز .كما نفى عقد لقاءات
سياسية مع المسؤولين السعوديين ،مبينا ً أنه مكث في
الرياض ما بين ساعتين إلى ثالث.
وأعرب وزیر الخارجیة اإليراني عن أمله في أن تقوم
السعودیة بتوفیر أرضیة للتعاون المشترك علی أساس
مبدأ حسن الجوار ،وقال «ال توجد هناك أي مشكلة في
العالقات اإلیرانیة ـ السعودیة».
كما عبر ظریف عن أمله بإرساء أسس السالم واالستقرار
في المنطقة من خالل تعاون دولها بعیدا ً من أي تدخل
أجنبي.

أع��رب رئيس ال���وزراء اليوناني
انتونيس ساماراس أمس عن أمله
في أن يؤيد المقترعون توجه البالد
األوروبي.
وقال ساماراس الذي يتزعم حزب
«الديموقراطية الجديدة» أثناء قيامه
بالتصويت في أحد مراكز االقتراع
ف��ي مدينة بيلوس بشبه جزيرة
بيلوبونيس« :كلي تفاؤل في أنه ال
أحد يستطيع تعريض توجه البالد
األوروبي للخطر .نحن سننتصر».
وأشار رئيس الحكومة اليونانية
إلى أن االنتخابات المبكرة الجارية
األح��د في اليونان سيحددها «عدد
كبير ال سابق له من المواطنين ،الذين
حتى آخر لحظة ال يعلمون لمصلحة
م��ن سيصوتون» ،مضيفا ً أن هذه
االنتخابات حاسمة بالنسبة إلى
مستقبل البالد.
وم���ن ج��ه��ة أخ����رى ،ق���ال رئيس
حزب «سيريزا» اليساري المعارض
أليكسيس تسيبراس إن «مستقبل
اليونان في أوروبا يعتمد على إلغاء
سياسة التقشف التي فرضت على
اليونان».
وأض����������اف ت����س����ي����ب����راس أن
«الديمقراطية ستعود م��ن جديد
لليونان من خالل هذه االنتخابات»،
مشيرا ً إلى أن « مستقبلنا في أوروبا،
لكنه مستقبل الديمقراطية والتضامن
والتعاون».
وتجرى االنتخابات البرلمانية،
وس��ط مخاوف من أن ي��ؤدي الفوز
المحتمل لحزب سيريزا الرافض
للتقشف إلى انسحاب اليونان من
منطقة اليورو.
ت��أت��ي ه��ذه االن��ت��خ��اب��ات بعد أن
فشل البرلمان خ�لال ث�لاث جوالت
بالتصويت في انتخاب رئيس جديد
للبالد ،وفي مثل هذه الحالة يقضي
التشريع اليوناني بحل البرلمان
وإجراء انتخابات مبكرة.
وكشفت استطالعات للرأي أجريت

في وقت سابق استمرار تقدم حزب
«س��ي��ري��زا» ال��ي��س��اري ال��م��ع��ارض
برئاسة «أليكسيس تسيبراس» على
ح��زب المحافظين الحاكم بقيادة
رئيس الوزراء أنطونيس ساماراس.
ويطالب ائتالف اليسار الراديكالي
«س��ي��ري��زا» وه��و اس��م يعني «نحو
ال��ج��ذور» ،باستقالل ال��ي��ون��ان عن
منطقة اليورو في حين يرفض حزب
المحافظين الحاكم المنافس هذا
االقتراح ،ويدعو إلى اعتماد البرنامج
التقشفي وجدولة ديون اليونان.
ووفقا ً لهيئة اإلحصاء اليونانية،
وص��ل��ت دي���ون ال��ي��ون��ان السيادية
خالل الربع الثالث من العام الماضي
 2014إلى  315.5مليار ي��ورو ،ما
يشير إلى أن الديون المتراكمة على
عاتق اليونان ال تزال مرتفعة ،على
رغ��م برنامج اإلص�لاح االقتصادي

وسياسة التقشف الصارمة التي
فرضتها ال��ح��ك��وم��ة ب��ض��غ��وط من
الترويكا الدولية (االتحاد األوروبي
وص��ن��دوق ال��ن��ق��د ال��دول��ي والبنك
المركزي األوروب���ي) والدائنين ،ما
تسبب في حالة من ضيق المعيشة
ل���دى ق��ط��اع ع��ري��ض م���ن الشعب
اليوناني.
ويرفض حزب «سيريزا» سياسة
التقشف ويطالب بإعادة هيكلة ديون
البالد ،ويعتبر عمليات الخصخصة
ال��ت��ي حصلت ف��ي ال��ي��ون��ان خ�لال
السنوات األخيرة بأنها لم تساهم
ف��ي التقليص م��ن ال��م��دي��ون��ي��ة ،بل
خدمت مصالح فئات معينة ،في حين
ترفض دول في منطقة اليورو إعادة
التفاوض بشأن الديون اليونانية في
حال فوز حزب «سيريزا» اليساري
باالنتخابات التشريعية.

وقال أليكس ستوب رئيس الوزراء
الفنلندي في تصريحاته بالمنتدى
االق��ت��ص��ادي ال��ع��ال��م��ي «داف����وس»
المنعقد في سويسرا حالياً ،قال إن
حزب «سيريزا» اليوناني يتفاوض
على صفقة لتخفيف ع��بء الديون
حال فوزه باالنتخابات ،مشيرا ً إلى
أنه من الصعب بالنسبة إلى بالده أن
تتنازل عن أي قروض أو تعيد هيكلة
أي دين في الوقت الحالي.
ورج��ح رئيس ال���وزراء الفنلندي
أن تواجه اليونان أحد ثالثة أوضاع
في المستقبل ،إما أن تستمر األوضاع
على ما هي عليه أو أن تشهد فترة
م��ن ع��دم االس��ت��ق��رار يجرى خاللها
التفاوض على ملحقات الديون أو
أن ينتهي بها األمر بالخروج «بشكل
مهين» من منطقة اليورو.
وقالت كريستين الغ��ارد رئيسة

صندوق النقد الدولي إن االنسحاب
من منطقة اليورو سيكون له تأثير
كارثي في اليونان ،مشيرة إلى أن هذا
األم��ر ليس مسموح به وفقا ً لقواعد
منطقة اليورو.
ي��ذك��ر أن ال��ي��ون��ان انضمت إلى
منطقة ال��ي��ورو ب��داي��ة ع��ام ،2001
حينها اعتمدت اليورو كعملة رسمية
ب��دال ً من «الدراخما» عملة اليونان
تاريخياً.
وف��ي نيسان ع��ام  2010عصفت
أزم���ة ال��دي��ن الحكومي باالقتصاد
اليوناني ،حينها طلبت الحكومة
اليونانية م��ن االت��ح��اد األوروب���ي
وصندوق النقد الدولي تفعيل خطة
إن��ق��اذ تتضمن ق��روض��ا ً لمساعدة
اليونان على تجنب خطر اإلف�لاس
والتخلف عن السداد ،وقتها هددت
األزمة
اليونانية استقرار منطقة اليورو
وطرحت فكرة خ��روج اليونان من
المنطقة االقتصادية إال أن أوروب��ا
قررت تقديم المساعدة إلى اليونان
مقابل تنفيذها إصالحات اقتصادية
وإج��راءات تقشف تهدف إلى خفض
العجز بالموازنة العامة.
ويقول خبراء في الوضع اليوناني
إن��ه على رغ��م أن اح��ت��م��ال خ��روج
ال��ي��ون��ان م��ن منطقة ال��ي��ورو يبقى
ضعيفاً ،فإن لدى غالبية اليونانيين
ه��اج��س م��ش��ت��رك م���ن المستقبل
وع��دم االستقرار ،ألنهم مع اليورو
ي��ش��ع��رون ب��ن��وع م��ن األم����ان ،وفي
حال عودتهم إلى الدراخما أو عملة
أخرى ،فإنهم سيدخلون مغامرة غير
محمودة العواقب ،وخصوصا ً بعد
أن واف��ق البنك المركزي األوروب��ي
على إطالق برنامج للتيسير الكمي،
يطبع بموجبه نقودا ً لشراء سندات
سيادية بنحو  60مليار يورو ،يشمل
دوال ً تنفيذ برامج إنقاذ مثل اليونان
م��ا يدعم البقاء ف��ي منطقة العملة
الموحدة.

