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ورد كاسوحة*
املسار الذي تتخذه األزمة في اليونان يالقي
احـ ّتـضــانــا شعبيا واس ـع ــا ،وه ــذا بـحـ ّـد ذاتــه
مؤشر ّ
جيد على أداء الحكومة التي يقودها
اليكسيس تسيبراس ،إذ لم تكد التظاهرات
ت ـن ـت ـهــي اح ـت ـج ــاج ــا ع ـل ــى ت ـع ـل ـيــق امل ـص ــرف
ُاملركزي األوروبي العمل بإجراءات االقتراض
امل ّ
يسرة (بضمان سندات الدين الحكومية)
ّ
ح ـتــى ع ـ ــادت مـ ـج ــددًا ،وه ـ ــذه امل ـ ــرة م ــن ب ــاب
دعـ ــم ال ـب ــرمل ــان ال ـ ــذي أق ـ ـ ّـر بــأغ ـل ـب ـيــة واض ـحــة
ّ
خطة الحكومة إللغاء برنامج اإلنقاذ املالي
ّ
ال ـخ ــاص بــالـتــرويـكــا .فـقــد حـصــل تسيبراس
على تأييد  162نائبًا في البرملان ّ
املكون من
ّ
 300مقعد ،علمًا أن حزبه يحوز  149مقعدًا،
وسانده في التصويت شريكه في االئتالف
ّ
ال ـح ـكــومــي «ح ـ ــزب ال ـيــونــان ـيــن املـسـتـقــلــن»
الـيـمـيـنــي ال ـحــائــز  13م ـق ـع ـدًا ،فـيـمــا امتنعت
الكتل األخرى عن التصويت.
وما جرى في البرملان هو بالضبط ما سميته
في األسبوع املاضي العودة إلى القواعد ،إذ
ّ
إن التفاوض مع الترويكا يصبح في غياب
«االسـ ـتـ ـفـ ـت ــاء ال ـش ـع ـب ــي» بـ ــا ج ـ ـ ـ ــدوى ،فـهــو
يستمد قـ ّـوتــه مــن وق ــوف ال ـنــاس إل ــى جانب
الـحـكــومــة ف ــي اسـتــراتـيـجـيـتـهــا الــرام ـيــة إلــى
ّ
إلغاء االتفاقات املبرمة سابقًا ،أو على األقل
عدم التمديد لها .وحني ينتقل اإلجماع على
هذا اإللغاء من خارج البرملان إلى داخله بعد
الشوط األول من املفاوضات مع أوروبا ،فهذا
ّ
يعني أن االستراتيجية الحكومية باتت تمثل
الشعب ال الحكومة فقط ،وهو بالتحديد ما
تخشى منه الترويكا ،وتعمل ّعلى إضعافه
عبر حــرمــان الـيــونــان «مستحقاته» ورفــض
الـ ـتـ ـن ــازل ع ــن ال ـ ـشـ ــروط ال ـت ــي وض ـع ـت ـهــا فــي
السابق لتمويل ديونه.
ه ـ ــي ت ـ ــراه ـ ــن هـ ـن ــا عـ ـل ــى دف ـ ـ ــع ال ـ ـن ـ ــاس إل ــى
ال ـصــدام مــع الحكومة ّ الـجــديــدة حــال انتهاء
«املساعدات» التي يوفرها برنامج اإلقراض
ّ
األوروبــي ،مستغلة الواقع االقتصادي الذي
يـبـقـيـهــم ره ـي ـنــة ال ـت ـف ــاوض م ـع ـهــا .ال ـقــواعــد
الشعبية فــي املـقــابــل تــرفــض كما حكومتها
َ
امل ـن ـتــخ ـبــة بــأك ـثــريــة واض ـح ــة هـ ــذا االبـ ـت ــزاز،
وت ـلـ ّـوح بجعل الـتــرويـكــا تـ ّـدفــع الـثـمــن ،إن لم
يكن في البرملان حيث ممثلوها الشرعيون،
ففي الشارع .هناك يستطيع ّ
مؤيدو الحكومة
إف ـهــام ال ـتــروي ـكــا ،وم ــن ورائ ـه ــا أملــان ـيــا ،أنهم
أص ـ ـحـ ــاب ال ـ ـقـ ــرار ال ـف ـع ـل ــي ،ف ـك ـم ــا ان ـت ـخ ـبــوا
باالقتراع املباشر لتخليصهم من
«سيريزا» ّ
برنامج التقشف وإنهاء مشكلة الديون ،كذلك
سيفعلون إلبقائها عند وعودها االنتخابية،
وهـ ــو بــال ـف ـعــل م ــا ح ـص ــل أثـ ـن ــاء ال ـت ـصــويــت
األخير.
كــانــت أص ــوات الـنــاس مسموعة فــي البرملان
أثـنــاء التصويت ،ولــم يكن باإلمكان تجاهل
قدرتها على التأثير في االئتالف الحكومي،
الـ ـ ــذي ع ـ ــاد رئ ـي ـس ــه م ــن ج ــول ـت ــه األوروب ـ ـيـ ــة
ً
م ـب ــاش ــرة ل ـلــوفــاء بــال ـتــزامــاتــه أمـ ــام الـشـعــب.

ّ
حصل كل ذلك قبل انعقاد اجتماع بروكسل
الـ ـ ــذي ب ـح ــث ف ـي ــه وزراء خ ــارج ـي ــة االتـ ـح ــاد
األوروبي مسألة ديون اليونان وفشلوا عبره
ّ
في الوصول إلى حل مناسب لهم ،وبالتالي
وصـلــت الــرســالــة الـصــارمــة الـتــي حملها إلى
االج ـت ـم ــاع وزي ـ ــر امل ــال ـي ــة ال ـيــونــانــي يــانـيــس
فاروفاكيس ،وانتهت االجتماعات على أثرها
بدون نتيجة تذكر.

«الحكم عبر الشارع»
عشية التصويت فــي الـبــرملــان على التمديد
مــن عدمه كانت القاعدة الشعبية للحكومة
قــد حسمت أمــرهــا .فــالــداعـمــون لـلـقــرار الــذي
اتـخــذه تسيبراس بـعــدم التمديد لالتفاقات
مع الترويكا لم يخرجوا في أثينا فقط ،حيث
كــانــت ت ـجــري ال ـت ـظــاهــرات امل ــؤي ــدة لـسـيــريــزا
ً
ع ـ ـ ــادة وإنـ ـم ــا ف ــي مـ ــدن وم ـق ــاط ـع ــات ع ــدي ّــدة
مثل تسالونيكي ،كــريــت ..ال ــخ ،وه ــذا مؤشر
إضافي على اتساع الرقعة الجغرافية التي
ينتشر عليها م ـ ّ
ـؤي ــدو االئ ـت ــاف الـحـكــومــي.
وهــو مــا يمكن اعـتـبــاره ان ـجــازًا لـهــذا الحزب
الـ ــذي اس ـت ـط ــاع ف ــي غ ـض ــون أس ــاب ـي ـ َـع قليلة

كسب املزيد من املؤيدين ملشروعه على قاعدة
ال ـش ــراك ــة ف ــي الـ ـق ــرار ال ـس ـيــاســي واملـســاهـمــة
الـفـ ّـعــالــة فــي جـعــل ال ـشــارع املـتـظــاهــر ج ــزءًا ال
ّ
يتجزأ من آلية التفاوض مع الخصوم.
ه ــذه الـسـيــاســة لــم تـكــن م ـطــروقــة كـثـيـرًا قبل
ّ
ظهور سيريزا ،وال ننسى أيضًا أن أحد بنود
البرنامج االنتخابي للحزب كــان يدعو إلى
الــدي ـم ـقــراط ـيــة امل ـب ــاش ــرة ال ـتــي يـصـبــح فيها
ال ـش ـعــب قـ ـ ــادرًا ع ـلــى ال ـح ـكــم ّم ــن دون آل ـيــات
وسيطة ،وباالعتماد على ممثلني يشاركونه
ّ
االخ ـت ـي ــار ويـ ـع ــودون إل ـيــه ف ــي ك ــل الـ ـق ــرارات
ّ
املـتـعــلـقــة بــالـسـيــاســة ال ـعــامــة ل ـلــدولــة .طبعًا
ه ــذه الـصـيـغــة م ـت ــواف ــرة ف ــي مـعـظــم أدب ـي ــات
ّ
والتطرق إليها من جانب
اليسار الراديكالي،
ّ
«سيريزا» ال يعد أمرًا جديدًا .غير أن الجديد
حـقــا هـنــا هــو وص ــول ال ـحــزب الـيــونــانــي إلــى
ّ
الـحـكــم ب ـخــاف ك ــل ال ـت ـجــارب الـســابـقــة التي
لــم تكن تسمح لليسار الــراديـكــالــي باختبار
ن ـظــريــاتــه ف ــي ال ـس ـيــاســة ووض ـع ـه ــا مــوضــع
التطبيق.
اآلن أص ـبــح ه ــذا األمـ ــر م ــن امل ــاض ــيُ ،وبــدأنــا
بالفعل نلمس ثمار التراكمات التي أنجزت

ف ــي حـقـبــة الـ ـص ــدام م ــع ال ــدول ــة وأج ـهــزت ـهــا،
فـمــا يـفـعـلــه أن ـصــار س ـيــريــزا الــذيــن يـعـ ّـبــرون
فـ ــي ال ـح ـق ـي ـقــة عـ ــن م ـ ـ ــزاج ش ـع ـب ــي ك ـب ـي ــر فــي
الـيــونــان أنـهــم بـبـســاطـ ّـة ..يـحـكـمــون .يفعلون
َ
ذل ــك بــاالت ـفــاق م ــع مـمــثـلـيـهــم املـنــتـخـبــن في
ال ـح ـك ــوم ــة وال ـ ـبـ ــرملـ ــان ،وال يّـ ـ َـد ُعـ ــون شـ ــاردة
وواردة ّ
تمر من دون أن يتدخلوا فيها ،وهذا
في الــواقــع أمــر جديد على أوروبــا إن لم نقل
على العالم بــأســره .ومــن هنا تصبح األزمــة
ً
ّ
املتغيرة بني
اليونانية مدخال لفهم العالقة
ّ
ال ـح ـكــومــات وال ـش ـع ــوب أق ــل ــه ع ـلــى املـسـتــوى
األوروبي؛ فالترويكا األوروبية حني تفاوض
اليونان ال تفعل ذلك باسم الشعوب أو الكتل
االج ـت ـمــاع ـيــة ال ـت ــي ت ـ ّـدع ــي تـمـثـيـلـهــا ،ألنـهــا
ّ
مؤسسات «غير منتخبة» (وأعني
ببساطة
امل ـفــوض ـيــة وال ـب ـ ّـرمل ــان ت ـح ــدي ـدًا) ،وإذا كــانــت
تعد نفسها «ممثلة لشعوب أوروبا» كما في
ّ
حالة الـبــرملــان ،فهذا ألن التشريع الليبرالي
س ـمــح ل ـهــا بـتـفــويــض بــرملــانــي – م ــن جــانــب
ّ
ّ
ّ
املؤسسات البرملانية املحلية في كل دولة من
دول أوروبا  -يعد في رأيي محدودًا ومنقطعًا
ّ
التغيرات االجتماعية العميقة الحاصلة
عن

مرة
ألول ّ
نشهد في
أوروبا ما بعد
الحرب العالمية
الثانية «حكمًا
برأسين»:
الشارع،
والحكومة
والبرلمان
المنت َخبان
َ
(لويزا
غولياماكي ــ
أ ف ب)

ملف الموصل وصفحات الحقيقة
كاظم الموسوي*
ّ
مثل ما حصل في املوصل يوم العاشر من
ح ــزي ــران /يــون ـيــو  ،2014وم ــا ب ـع ــده ،ملفا
ك ـب ـيــرا ف ــي امل ـش ـهــد ال ـس ـيــاســي ف ــي ال ـع ــراق،
ووضـ ـ ــع اس ـئ ـل ــة ح ــرج ــة وص ـع ـب ــة ع ـن ــه فــي
املنطقة وعند التحالفات واألحالف والقوى
االقليمية والــدولـيــة .واستمر من الساعات
االولى الى ما يجري االن .من بينها املطالبة
ال ـســري ـعــة واإلص ـ ـ ــرار ع ـلــى اج ــوب ــة واقـعـيــة
وشفافة وكشف صريح عن الحقيقة ،التي
من املـعــروف انها الضحية االولــى في مثل
هــذه القضايا ،وال سيما اذا وضعت تحت
قدرات محدودة ومماطالت وضغوط اركان
املـلــف وأص ـحــاب الـقـضــايــا املشتعلة فيها،
وخصوصا في وضع العراق اليوم.
كلف البرملان لجنة للتحقيق ،ومــن ايامها
االولـ ـ ـ ـ ــى تـ ـع ــرض ــت لـ ـضـ ـغ ــوط ش ـ ــدي ـ ــدة مــن
اط ــراف العملية السياسية وكـتــل الـبــرملــان
ن ـف ـس ــه .وأعـ ـل ــن الـ ـخ ــاف بـ ـش ــأن رئــاس ـت ـهــا
وأعضائها وطبيعة املشاركة فيها ،وكلها
اش ــارات متقدمة عــن النتائج التي ستصل

اليها ،إال اذا كانت النيات صادقة فعال من
جميع االط ــراف فيها ،وحولها دون نكاية
وك ـيــديــة ول ــف ودوران مـبـطــن م ــن ال ـبــدايــة.
وق ـبــل ان ت ـبــدأ عملها سـجــل اع ـضــاء منها
اتهامات لها ،وجاءتها مثلها من خارجها،
وم ــن اع ـضــاء الـكـتــل الـبــرملــانـيــة او الحزبية
امل ـش ــارك ــة ف ــي الـعـمـلـيــة ال ـس ـيــاس ـيــة ،فكيف
سيكون امرها مع الناقمني والغاضبني من
كل ما يجري في العراق ،قبل وبعد احتالل
املــوصــل ،واحـتــال الـعــراق ،وخ ــراب املوصل
بعد خراب البصرة؟!
ث ـمــة م ـف ــارق ــات غــري ـبــة ف ــي املـ ـل ــف .ق ـي ــادات
عسكرية تسلم من دون قتال .فرق عسكرية
لها اسماء وأرقام فقط ،لم تثبت واقعها في
املـلــف ول ــم تستطع ان تفصح عــن قــدراتـهــا
وأسـمــائـهــا وأرق ــام ـه ــا ،ث ــاث ف ــرق او ارب ــع،
ف ــرق عـسـكــريــة ول ـي ـســت ف ــرق ك ــرة قـ ــدم ،من
حيث العدد والعدة ،كيف وأين تدربت هذه
وم ــن امل ـس ــؤول عـنـهــا ومـ ــاذا حـصــل معها؟
اسئلة متوالدة ال تنتهي عند هذه الحدود.
الضباط الذين وجــدوا في لحظات الحدث
الرهيب يحملون رتبا عسكرية عالية ،رتب

فريق ولــواء وعميد ،كيف وصل هــؤالء الى
هذه الرتب؟ ملــاذا ارتضوا ان يسلموا امللف
برمته الــى هــذه الوقائع املؤملة؟ ومــا معنى
ال ـس ـكــوت هـ ــذا ،وكـ ــأن م ــا حـصــل ام ــر ع ــادي
وليس مــأســاة بكل معناها ،وأيــن الحقيقة
وصفحاتها في كل ما ذكر من بدايات ملف
املوصل والى اليوم؟
ينتاب القلق مسار االح ــداث ويؤلم كل من
يتابعه او تأمل فيه .ولعل االلم االكبر يعبر
عنه الغموض السائد في الكارثة الحاصلة،
والـتــراخــي والـتــواطــؤ فــي قـبــول او الصمت
على تفاصيل املأساة التي رسمتها احداث
االيام التي سبقت ومرت على امللف واملشهد
السياسي فــي الـعــراق ومــا تــاه مــن ارتباط
ب ــن مــدي ـنــة ال ــرق ــة ال ـس ــوري ــة ،وم ـجــاورت ـهــا
مدينة املوصل العراقية من الطرف الشرقي
لها ،بني الحدود واملدن االخرى ،بني فرسان
الـتـظــاهــرات ومتزعمي االحـتـجــاجــات التي
س ـب ـق ــت ي ـ ــوم االح ـ ـت ـ ــال ،وت ــوقـ ـف ــوا ع ـن ــده،
م ــان ـح ــن مـ ــؤشـ ــرات املـ ـش ــارك ــة ف ــي ال ـح ــدث
املؤلم ،والصمت عليه ،ومن ثم الصحو على
رمــاد الفجيعة .وبعدها «تعود حليمة الى

عادتها القديمة»! ..كالم في كالم ..انكار علنا
ولفظيا وتأييد ضمنا ملا حصل واستثمار
مل ــا وقـ ـ ــع ،وه ـ ـ ــروب م ــن ال ـح ـق ـي ـقــة ال ــدام ـغ ــة.
واقـســى مــا يعبر عنه املـلــف ،املسكوت عنه،
هو مشاركة العديد من القائمني في العملية
الـسـيــاسـيــة ف ـيــه ،بـشـكــل مـبــاشــر او بـغـيــره،
وم ـخ ـط ـطــات م ــرس ــوم ــة ،وض ـعــت بتصميم
وت ـ ــوزي ـ ــع ادوار واس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــدادات مـخـتـلـفــة
وت ـج ـه ـي ــزات م ـت ـكــام ـلــة ش ــارك ــت ف ــي امل ـلــف
قبل حصوله وبعده .وتبادل االتهامات او
التصريحات االتهامية ال ّ
يغير من الوقائع
وال من صفحات الحقيقة فيها.
مـ ـ ــرت اش ـ ـهـ ــر ط ــويـ ـل ــة وصـ ـعـ ـب ــة ،قـ ــد يـنـفــع
عدها او احصاؤها ،اكثر من سبعة اشهر،
بنهاراتها ولياليها ،ومــا زال امللف يــراوح
مكانه من دون انجاز فعلي يعيد له اسمه
وروحـ ـ ـ ــه ،وي ـط ـم ـئــن اهـ ـل ــه ل ــأم ــان ــة عـلـيـهــم
ولحياتهم ولألجيال ،التي عاشت املأساة
وتعيشها من اخبارهم .وما زالت صفحات
ال ـح ـق ـي ـقــة ف ـي ـهــا مـخـفـيــة وت ـح ــت الـتـحـقـيــق
ب ــاالس ــم م ــن دون ان ت ــرى م ــا يــؤكــد اهـمـيــة
الكشف وتحديد املـســؤولـيــات واالسـتـفــادة

