
 لالتفاق الذي فرضه الدائنون الدفاعا عن  رئيسة البرلمان اليوناني خطاب

 5151 )ٌولٌوز( جوٌلٌة 51هذا الخطاب فً البرلمان الٌونانً لٌلة االربعاء  كوستانتوبولو زوي تألق

ٌّداتً، سادتً، زمبلئً األعّزاء،  س

ٌّد بوهوسبلفسكً ألمم المتحدة فً المدٌونٌة لدى ا، الخبٌر المستقل أرٌد أن أبدأ كلمتً بتوجٌه الشكر للس
العام  ئهاألخٌر. أشكره على ندا الشهر والنصفوحقوق اإلنسان والذي تدّخل الٌوم للمّرة الثالثة فً 

 .وقوضت التً سبق أن انتهكت االجتماعٌة همحقوقل من تخفٌضات جدٌدة لحماٌة المواطنٌن الٌونانٌٌن

ٌّد إرٌك توّسان، المنّسق العلمً لجنة الحقٌقة حول الدٌون العمومٌة  تقصً أتوّجه بالشكر كذلك إلى الس
إلغاء الدٌون الكرٌهة متمثل فً  من جدٌد حبلّ للٌونان وللشعب الٌونانًلٌبٌن وٌقترح  تدخل الٌوم الذي

لوسائل تحمٌل أعبائها إلى الشعب . هذه الدٌون التً ٌحاول البعض بكّل اوعةشرموغٌر القانونٌة وغٌر ال
حزب  فًأٌها السادة  ،األجٌال الجدٌدة غٌر َمدٌنة لكم فً شًءهذه  الٌونانً واألجٌال القادمة.

وتحملون  عاما أربعٌنطٌلة  الٌونان ، أنتم الذٌن حكمتموالحزب االشتراكً الٌونانًالدٌمقراطٌة الجدٌدة 
 أورو. 05111ٌمة دٌونا بق فور والدتهكل مولود جدٌد  الٌوم

 تً تتحركالحركات والقوى السٌاسٌة فً أوروبا التلك و األشخاص هإالء جمٌعأرٌد أن أشكر كذلك 
االقتصاد  جمٌع رجالحكومته. أوّجه شكري أٌضا إلى الذي تتعرض له الٌونان و نقبلبوتتعبؤ إلبراز اال

برامج التّقّشف، رواسب السلطة وإغراءات وأهل الثقافة والفنون واآلداب والمفّكرٌن الذٌن لم ُتفسدهم 
، تتعارض مع االنتقام االستبدادي الذي 5151قٌم الحضارة المعاصرة، وفً  مإّكدٌن أنّ  قاوموهاوإّنما 

 ٌتعرض له الشعب والحكومة الٌسارٌة وكل المناوئٌن لمذكرة االتفاق.

ٌّدات والسادة، زمبلئً،  الس

. على هذا للبرلمان الٌونانً ، وحتىٌة فً الٌونان وفً أوروباللدٌمقراط اأسود اهذا المساء ٌومٌعد 
ثم على لحكومة ا على االتحاد األوروبًالفج الذي ٌمارسه بتزاز اال تحت ضغط األخٌر أن ٌصادق،

السٌادة  والتنازل عنوظٌفته الخاّصة  ردمعلى  ،ساعتٌن ونصف ودون نقاش عمٌق غضونفً ، النّواب
الممتلكات  لتدبٌرالممتلكات العمومٌة بتصفٌتها عبر "الصندوق الخاص  رهنب . وهو مطالبالوطنٌة

 " كما ٌسمٌهالفضائح أكثر فظاعة من سابقه، "صندوق إثارةوهو صندوق  (TAIPED العمومٌة")
 جمٌعتحّمل أعباء مجمل الدٌون والتكفّل بب أٌضا طالبإّن البرلمان م الذي أنتمً إلٌه. حزب سرٌزا

 أكثر من. وال تطاقوال قانونٌة  مشروعةالمرتبطة بها، فً حٌن أّن تلك الدٌون كرٌهة وغٌر  لتزاماتاال
 مع العلم أّن التخفٌضات. هذا معاشات التقاعدل تخفٌضات أكبرالمصادقة على ب مطالبالبرلمان ، فذلك

. وقد لةمجلس الدومن قبل  ةغٌر دستورٌت اعتبر، 5155علٌها هنا فً نوفمبر  التً سبق وأن صودق
سرٌزا رافعٌن الفتات كتب علٌها " أنتم تدّمرون  المجموعة البرلمانٌة لحزبجمٌع اعضاء  خرج آنذاك

ما منه للذان ٌستمدونمجتمعهم امع مع شعبهم و همداحعن اتبذلك  معبرٌن ،الببلد، ارحلوا فورا"
 .وأصولهم تفوٌضهم

 عن تقلرغم أّن هذه النفقات  ،فً النفقات العمومٌة تقلٌصات أكبرالمصادقة على ب مطالبإّن البرلمان 
ٌّة  ،المعّدل األوروبً  رغم فقدان الثقةكبٌر، و كساد وستقود إلى هاتحقٌقٌستحٌل ورغم قبول فوائض أول

قوانٌن ل مهٌن إلغاءالمفقودة بالثقة هذه استعادة ٌطالبون البرلمان ب. الدٌمقراطًستفتاء الالذي أبرزه ا
 ضاغطة. مفروضة وتحت آجال ول تشرٌعاتعلٌها وقب صادق

تلك به  تقدمت ،ثالثة اتفاقمذكرة  عناصرتضّمن الذي نحن بصدده، والذي ٌ مشروع القانونلو أن 
حكومة الٌسار والقوى والحال أن . لعارضته أمامكم جملة وتفصٌبل ،تفاقمذكرة اال ناصرت التً حزاباأل

نقاذ الوطن ، لٌس للدفاع عنه وتطبٌقه بل إلهً التً جاءت بمشروع القانون تفاقالمعارضة لمذكرة اال
مدى  إنها تعً وحل غٌر ناجع ألزمة االقتصاد. تقّشفتفاق التً تعتبرها أداة سٌطرة ومن مذكرات اال

 .للمجتمعتنعتها منذ سنوات عدٌدة بالوصفة المضرة والمدمرة  حجم الدمار الذي ستحدثه، وكانت



تحت الضغط، وأّن الوزٌر األّول تعّرض إلى أقسى أنواع االبتزاز  تصرفأّن الحكومة ت نعرف جمٌعا
 سنفتح الباب فلدي الٌقٌن أننا على هذا االبتزاز هذا المساء البرلمان صادقحدث أن  وإذا. لٌخنق شعبه

إذ سبقتنا فً ذلك  ،لم نكن األوائلوضد شعوب وحكومات أخرى.  لٌس فقط ضدنا ولكن أٌضاتكراره ل
ًّ فٌه طالبان فً الرٌسا  . ولنتذكر أنه5150قبرص فً مارس  دخان موقد ب خنقانفس الشهر الذي توف

نفس السنة التً توّفً فٌها لنتذكر أٌضا أنها ألّنهما ال ٌملكان المال للحصول على التدفئة بطرٌقة اخرى. و
ألّنه بكل بساطة لم ٌكن له المال  ،ر الحافلةحٌن حاول الفرار من مراقبً تذاك من عمره 51 فًشاّب 

الحٌاة فً تٌسالونٌك بسبب الغاز  ساّرةالصبٌة التً فارقت فٌها  كذلك وهً نفس السنة .القتناء تذكرته
 المنبعث من الموقد فً المنزل الذي كانت تعٌش فٌه منذ أشهر دون كهرباء مع أّمها المهاجرة.

لٌس لهم وٌعلمون ذلك.  وشركاء الٌونان المزعومٌن ،سانٌة فً الٌونانأزمة إن تفاقلقد سّببت مذّكرة اال
عبر بؤنفسهم محرقة حقٌقٌة دّبروها ، وبالحق فً تهدٌد الحكومة والوزٌر االّول بتدمٌر إنسانً شامل

قبول كّل ما كان ٌعارضه على  وإرغامهالوزٌر االّول  إلخضاع النقدٌة رفضهم تزوٌد البنوك بالسٌولة
ٌّةالدٌمقراطٌة وا بوأدانقبلب وب إنهم ٌقومون. ه بإخبلصوٌتصدى ل  ، وٌفرضون شروطلوظٌفة الدستور

بجرٌمة . فهم، بالتالً، ٌقومون منهم أو كلّهم( اتؤكٌد حٌاة المواطنٌن الٌونانٌٌن )جزءكل ب ستدمرعٌش 
 ضد اإلنسانٌة وبإبادة اجتماعٌة.

أن ، وكّل ما فً وسعه لمعارضة هذا االبتزازقام بالوزٌر األّول  ال أحد بمقدوره أن ٌنكر بؤن أعتقد أنّ 
شعبه لالسٌاسً خدمة  وهو مقبل الٌوم على االنتحار ٌقلّل من شجاعته ونكرانه للذات وعظمته األخبلقٌة

 ذلك.بحصول  واسمحٌ نّ سرٌزا أ برلمانًٌالبرلمان وعلى  فً نظري، لٌس علىومجتمعه. 

ٌسعى إلٌه األشرار ( الذي 5" قوس الٌسار" ) إغبلق تحقٌق مخّططب ٌسمح لٌس على البرلمان كذلك أن
ٌخضعونا بالكامل أن تفاق، وتنفٌذ مذكرة االلأداة  مجردالحكومة الٌسارٌة  أن ٌجعلوا من ونرٌدالذٌن ٌ

حتى  وٌسحقون هوٌتنا ، وٌهٌنونناكل ما كافحنا من أجلهضد  رجاال ونساء، وٌضعوننا رهن مشٌئتهم
 المجتمع والشعب.ٌلفظنا 

 أٌدٌولوجً، تعصبلٌس ذلك من باب النخوة واالعتزاز بالذات أو  لٌس من حقنا أن نسمح لهم بذلك.
بالنسبة الى المعنوٌات الجماعٌة  بؤن ذلك سٌشكل جرحا غائرا لن ٌندملولكن بسبب الوعً العمٌق 

 جمٌعبالنسبة إلى ، وٌحتدم وٌكبرو وٌغمر فٌها ما ٌنبضاألجٌال الشابة وكل  واالجتماعٌة، وبالنسبة إلى
ونضالنا  وإصرارنابعزمنا  لثقتهمولكن  ،ألّننا وعدناهم بالتشغٌل وامتٌازات ٌسلصدقونا والذٌن  واتًالل

 والتزامنا.

حكومة الٌسار  ٌنزع المصداقٌة عن" قوس الٌسار" هو نفس المخّطط الذي ٌرٌد أن  إغبلق إّن مخّطط
، وأن ٌخرب المجتمع وٌزعزع هوكل من ٌساندالشعب تفاق، وأن ٌحبط ضد مذّكرة اال وعن النضال

التً رأٌناها تتحرك مرات عدٌدة فً ببلدنا. إّنه ٌرٌد أن  كتلك( 5) المبلبلة بعض القوىاستقراره بتؤٌٌد 
السلطات على رأس وٌعٌن ممثلٌه األوفٌاء فً كل مكان:  الفساد أن ٌستؤثر بزمام األمور نظامٌسمح ل
ٌّد غٌورغٌو المسإول عن إخضاع الببلد لمذّكرة  (ELSTATئٌة )اإلحصا حٌث نخشى الحفاظ على الس

على رأسه،  (0) الّسٌد ستورناراسوجود فً مقر البنك الٌونانً حٌث مازلنا نعانً من تبعات و تفاق،اال
وٌهدف هذا  الممتلكات العمومٌة. لتدبٌررئاسة صندوق االستقرار المالً والصندوق الخاص وفً 

أمام محاسبتهم  كمبشرٌن، فً حٌن تجبوتقدٌمهم  خربوا الببلد أولئك الذٌن إلى نفخ الروح فًالمخطط 
التً  ،والفاشٌة الٌمٌن المتطرف دعم مطالبة قوىٌهدف مع األسف أٌضا إلى كما العدالة والتارٌخ. 

فالجمٌع ٌراهم الشعب. نضاالت  الحقٌقٌة واغتصابلمجتمع ا ، بتمثٌلٌةخرجت من ماضٌنا المرعب
 ٌقومون بذلك، وفً هذه الجلسة بالضبط التً تإشر إلى كل ذلك.

ٌّداتً، سادتً، زمبلئً األعّزاء وهنا أتوجه إلى رفاقً  فً  المآزق ال توجدأّن  لهم سرٌزا ألقول فًس
لدعاٌة او االستفزازاتو اتالبتزازالئلنذارات و ال بصوت عال جدا الدٌمقراطٌة. لقد تّكلم الشعب وقال

ٌّة إلى  ال. فلٌس من حقّنا تحوٌل هذه الــ تفاقلمذّكرات اال اللرعب. قال او بتصوٌتنا على  نعمالشعب
اإلجراءات التً تضّمنها االتفاق جمٌع مشروطة. إّن  ال إلى. ولٌس لنا الحق فً تؤوٌلها مشروع االتفاق



ٌّة جملة وتفصٌبل المذكور تّم رفضه ساحقة. فنحن مطالبون بالدفاع عن قرار  من طرف المواطنٌن وبؤغلب
خبلفا لآلخرٌن، لم نطالب ولم نرغب أبدا فً السلطة لذاتها أو ووألّننا،  .سلطتنا نا نستمد منهالشعب ألنّ 

الذي كان  لنظام السٌاسً القدٌماو تفاقمذّكرة االل المناصرة قوىاللنتقاسمها ونستؤثر بها كما تفعل ذلك 
اللذان الجائر  الحزب االشتراكًو الفاسد الدٌمقراطٌة الجدٌدةٌن فً حزب قطبٌن متمثل ٌهٌمن علٌه

 الالشعب  ال لم تكنالدروس. أّما نحن فقد سعٌنا إلى السلطة لنعٌدها إلى الشعب.  تقدٌملالٌوم  ٌتجرآن
 مرتبطة بالبقاءالصادرة عن االستفتاء الشعبً  الأولئك الذٌن ٌعتقدون أن على . مقتبسة الو ة،شروطم

لكنه لن ٌجٌب أبدا ه من جدٌد على الشعب. ونطرحٌصٌاغة السإال وأن ٌعٌدوا ورو، ٌمنطقة ال داخل
ورو وحقوق اإلنسان، ٌالدٌمقراطٌة، وبٌن الوورو ٌالالذي أنذرت بالخٌار ما بٌن  التروٌكاوفق ما ترٌده 

ٌّة ومعادٌة للدٌمق .ورو وأوروباٌوبٌن ال راطٌة ومعادٌة ألوروبا ألّن األمر ٌتعلّق هنا بمسائل رجع
 البلزمة لئلجابة عنها. لمعرفة والصرامة والتجربة التارٌخٌةا ناشعب وٌمتلكومعادٌة لئلنسانٌة. 

لوبً نظام سٌمٌتٌس  أن نتساءل عن ،لوبً الدراخمةإزاء أولئك ٌتجرإون للحدٌث عن ، من حقنا لكن
Simitis (4) ،لتبرٌر بدعم من نظام الفساد، وٌسعى بالسلطةٌطالب  ما فتؤ لوبً 'التحدٌث' الذيعن و 

ٌّد فنٌزولوس، وجسدها ذلك بؤفعال انقبلبٌة ومناوئة للدٌمقراطٌة بشكل بارز الذي ٌطالب  (1) تدّخل الس
 .واستسبلم ال رجعة فٌهما خضوع كتعبٌر عن البٌان المصادقة علىالبرلمان ب

الحكومة والشعب  بؤن-فً هذه الساعات  ناوعٌ إلىنتحّدث ونحن –بكامل وعًٌ وأقول ذلك  لدي الٌقٌن، 
البرلمانٌة أن  مجموعةلؤلوهام. فعلى الاك مجال فً تصوٌت الٌوم. لٌس هن ال ملزمان حقٌقة باحترام

أن نطلق علٌهم رصاصة الرحمة لمواجهة اإلكراه واالبتزاز بتسلٌحهم، ال  تساعد الوزٌر األّول والحكومة
لم  . فالشرف ٌعود إلى الوزٌر األول فً كونهذلك من شؤنه أن ٌساعدهم معتقدٌن أنّ  نعمبالتصوٌت بــ 

 لسابقٌه.خبلفا  لبلبتزاز ٌستسلم

التحّرر االجتماعً مبادئ و ،التً تخدم مبادئ الٌسار والدٌمقراطٌة هً الصغٌرة والكبٌرةإن المقاومات 
سٌخضع له مجّددا. وإذا ما شّرع بقبول اإلنذارات  الٌوم، والشعبً. وإذا ما لم ٌقاوم البرلمان االبتزاز
فً المستقبل القرٌب. وإذا ما تنازل وتغافل وسمح  مجددا سٌفعل ذلك مجّددا وسٌضطّر إلى الخضوع

 .هروححتى لنفسه أن ٌصبح مشلوال سٌجد نفسه فً مواجهة نفسه وضمٌره و

ٌّداتً، سادتً، زمبلئً األعّزاء، إذا كان البعض ٌشعر بثقل  فً  استحضار رجال المفٌد منالمسإولٌة فس
 ٌجب رفضه.بقوة ووعً ما وعارضوا  واضطلعوا بها،تارٌخنا تحّملوا المسإولٌات 

 شكرا لكم

 نقله من الٌونانٌة إلى الفرنسٌة : دافنً كٌوسٌس و فٌفٌان دٌمترٌو 

 ومن الفرنسٌة إلى العربٌة : مختار بن حفصة

 مراجعة جمعٌة أطاك المغرب

 المصدر: 

en-Konstantopoulou-Zoe-de-http://cadtm.org/Discours  

 

--------------------------   

 هوامش

البرلمان هنا إلى تصرٌحات أحد المسإولٌن األلمانٌٌن المعادٌن  ة: تشٌر رئٌس "غلق قوس الٌسار"( 5)
 ، قائبل:حزب بودٌموسلاستطبلعات الرأي فً إسبانٌا  ترجٌححزب سرٌزا فً الٌونان و غداة فوزللٌسار 

 وهو ما حاولت .، وٌعنً بذلك إسقاط حكومات الٌسار الجذري"جب أن ٌغلق قوس الٌسار فً أوروباٌ"
 .الدائنة بالنسبة إلى حكومة سرٌزا فً الٌونان )المترجم( تال المإسساوالتز أن تقوم به

http://cadtm.org/Discours-de-Zoe-Konstantopoulou-en
http://cadtm.org/Discours-de-Zoe-Konstantopoulou-en


( وتشٌر هنا إلى أقصى الٌمٌن والنزعات الفاشٌة الداعٌة إلى سلطة استبدادٌة كتلك التً عاشتها 5)
الٌونان تحت حكم الدٌكتاتورٌة العسكرٌة أو تلك التً ٌعّبر عنها الٌوم الحزب الفاشً الٌونانً المسّمى 

 .لفجر الذهبً' )المترجم('ا

 .الٌونان بنك رأس على األن ٌوجد. سماراس أنتونٌس المحافظ كومةح فً للمالٌة سابق وزٌر(0)

 إلى 5991 من األول الوزٌر منصب وشغل الٌونانً االشتراكً الحزب سٌمتٌس كوستاس ترأس(4)
5114. 

 جٌورجٌو حكومة تحت 5155 إلى 5155 من للٌونان للمالٌة وزٌرا  فٌنٌزٌلزس إفانجٌلوس كان(1)
 ..سماراس أنتونٌس حكومة تحت 5151 إلى 5150 من األول الوزٌر ونائب باباندرٌو

 

 


