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العالم

تقرير

وقفة

ُ
األزمنة المظلمة :الفاشيست إلى الشوارع في لندن
لم يعن اضمحالل حزب
االستقالل البريطاني موت
ّ
الفاشستية في
الظاهرة
ّ
بريطانيا ،إذ يبدو أنها انتقلت
من أروقة السياسة إلى
الساحات والشوارع في حين
ّ
التقليدية غير
تبدو األحزاب
قادرة على مواجهتها.
ٍ
غرق المملكة العجوز في
األزمنة المظلمة لن يوقفه
سوى تصدي الطبقة
العاملة ،وفي الشارع تحديدًا،
للفاشيست وحماتهم

أعداد أكبر من املتظاهرين ( 20- 15ألفًا)،
بينما تجمع أقل من ألف من املناهضني
ّ
للفاشستية في التحرك املضاد وكــادوا
ي ـت ـحــولــون إل ــى لـقـمــة ســائ ـغــة لـهـجـمــات
ّ
عدوانية لوال تدخل الشرطة لحمايتهم.
عــدد املتظاهرين ،وعدوانيتهم الظاهرة
وطـ ـبـ ـيـ ـع ــة الـ ـ ـشـ ـ ـع ـ ــارات ال ـ ـتـ ــي ح ـم ـلــوهــا
كـمــا غـيــاب مـنــاهـضــة حقيقية للظاهرة

ّ
اليسارية
األحزاب
ّ
واالشتراكية
غير قادرة على
استقطاب دعم
شعبي ذي معنى

ّ
ال ـف ــاش ـس ـت ـ ّـي ــة فـ ــي  2018أقـ ــلـ ــه م ـق ــارن ــة
ّ
ب ـج ـم ـه ــور ش ـ ـ ــارع ك ـي ـب ــل ،ح ـم ـل ــت كــل ـهــا
اش ــارت قاتمة ومقلقة فــي شــأن تصاعد
املـ ّـد اليميني فــي العالم الغربي عمومًا،
وت ـع ــاظ ــم ال ـ ـعـ ــداء ل ــأج ــان ــب  -املـسـلـمــن
م ـن ـه ــم تـ ـح ــديـ ـدًا  ،-وان ـ ـت ـ ـقـ ــال الـ ـن ــزع ــات
ّ
ّ
الهامشية في
الفاشستية مــن مواقعها
ّ
الـشــارع والسياسة بعد الـحــرب العاملية

لندن ــ سعيد محمد
فرضت تظاهرة نهاية هذا األسبوع التي
ّ
البريطاني في
نظمها اليمني الفاشستي
قـلــب الـعــاصـمــة لـنــدن عـقــد امل ـقــارنــات مع
تظاهرة  9آالف من الفاشيست اإلنكليز
فـ ــي شـ ـ ــارع ك ـي ـبــل (شـ ـ ــرق امل ــديـ ـن ــة) ع ــام
 1936والتي تصدى لها حينذاك  20ألفًا
جمعهم تحالف عريض من الشيوعيني
والفوضويني واالشتراكيني والجمعيات
ّ
اليهودية ،اصطدموا في معركة شــوارع
قاسية مــع املتظاهرين وق ــوات الشرطة
ال ـتــي كــانــت تـحـمـيـهــم ل ـي ـصــاب ويعتقل
املئات قبل أن ينجحوا في كسر التظاهرة.
تظاهرة عــام  2018نجحت في استدعاء

تظاهرة عام  2018نجحت في استدعاء أعداد أكبر من المتظاهرين (أ ف ب)

الـثــانـيــة إل ــى قـلــب ال ـح ــدث .لـكــن األخـطــر
ّ
مــن ذلــك كــلــه أن تجمع الفاشيست الــذي
ّ
ّ
تــاقــت أطــرافــه على الـقــومــيــة اإلنكليزية
واإلســامــوفــوبـيــا ،ال يجد فــي مواجهته
ّ
التقليدية
أي قوى حازمة :ال من األحزاب
في السلطة أو املعارضة على حد سواء،
وال بـ ــن ق ـ ــوى الـ ـيـ ـس ــار – املـ ـه ـ ّـم ــش حــد
االن ـ ـقـ ــراض – نــاه ـيــك ع ــن أي تـجـمـعــات
ّ
ّ
عمالية.
شعبية أو
ال ـت ـظــاهــرة م ــع ذل ــك – وب ـمــا حـمـلـتــه من
إشـ ــارات  -لــم تـكــن حــدثــا مـفــاجـئــا ألحــد.
ف ـم ــوج ــة االن ـ ـق ـ ـسـ ــام ال ـ ّـسـ ـي ــاس ــي ال ـح ــاد
فــي بــريـطــانـيــا ب ــدأت فــي م ـ ــوازاة شعور
ب ــالـ ـص ــدم ــة وفـ ـ ـق ـ ــدان الـ ـثـ ـق ــة بـ ــاألحـ ــزاب
الـحــاكـمــة الـنـيــولـيـبــرالـ ّـيــة منها أو حتى
ال ــدي ـم ــوق ــراط ـ ّـي ــة االش ـت ــراك ـ ّـي ــة ال ـ ــذي عـ ّـم
ّ
العاملية ،2008
أوروبا ّإبان األزمة املالية
ب ـع ــد أن ت ــوافـ ـق ــت ال ـط ـب ـق ــات ال ـحــاك ـمــة
وقتها على إنقاذ البنوك واستثماراتها
الـفــاشـلــة عـلــى ح ـســاب الـطـبـقــة الـعــامـلــة
ومن أمــوال دافعي الضرائب عبر برامج
ت ـق ـشــف ق ــاس ـي ــة .وقـ ــد ت ـس ـب ـبــت مـشــاعــر
الصدمة تلك في تصعيد نموذج جديد
م ـ ــن الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــن الـ ـشـ ـعـ ـب ــوي ــن ال ــذي ــن
نجحوا – مستفيدين من ضعف اليسار
وانـقـســامــاتــه  -فــي تحويل أنـظــار قطاع
ّ
اإلنكليزية عن
عريض من الطبقة العاملة
ّ
الطبقية التي هم ضحاياها إلى
الحرب
ّ
عــدو آخــر :األجــانــب والالجئني ال سيما
املسلمني منهم .بعض هؤالء السياسيني
ان ـت ـظــم ف ــي م ــا ع ــرف ب ـح ــزب االس ـت ـقــال
الـبــريـطــانــي ال ــذي مــا لـبــث أن ت ـحـ ّـول في
وق ـ ــت ق ـي ــاس ــي إل ـ ــى ق ـ ــوة ث ــال ـث ــة ت ـح ـ ّـدت
ظاهرة الحزبني الكبيرين في السياسة
ال ـبــري ـطــان ـيــة ،فـسـيـطــر ع ـلــى عـ ــدد كبير
م ــن ال ـب ـلــديــات املـحـلـ ّـيــة ووص ــل ممثلوه
إلــى الـبــرملــان ،وك ــان ال ـقـ ّـوة الــدافـعــة وراء
تـصــويــت  52فــي املـئــة مــن البريطانيني

ملصلحة الـخــروج من االتـحــاد األوروبــي
في استفتاء .2015
صعود اليمني البريطاني املتطرف رافقه
ص ـع ــود تـ ـي ــارات ش ـع ـبــويــة م ــوازي ــة في
أوروبــا بغربها وشرقها ،وهي جميعها
ً
ت ـل ـقــت دع ـم ــا ه ــائ ــا بــان ـت ـخــاب دون ــال ــد
ترامب رئيسًا للواليات املتحدة وتولي
م ـت ـطــرفــن م ــن أق ـص ــى ال ـي ـم ــن مـفــاتـيــح
ّ
اإلمبراطورية العظمى .ومنذ
السلطة في
ً
تلك اللحظة ،لم يعد ّ
ثمة ما يقف حائال
ّ
اليمينية على السلطة
دون قفز األحزاب
من خــال صناديق االقـتــراع ،األمــر الذي
حـ ـ ــدث ب ــال ـف ـع ــل فـ ــي غ ـي ــر ب ـل ــد أوروب ـ ـ ــي
كــان آخــرهــا إيطاليا .مــا منع تـكــرار ذلك
السيناريو حتى اآلن في بريطانيا كان
ً
رج ـ ــا واح ـ ـ ـ ـدًا :ج ـيــري ـمــي ك ــورب ــن زع ـيــم
حزب العمال املعارض ،والــذي على رغم
تحالف الطبقة املهيمنة مع بقايا تيار
توني بلير داخل حزبه ملحاولة اسقاطه
ّ
إال أن ـ ـ ــه ن ـج ــح فـ ــي ت ـق ــدي ــم ب ــدي ــل مـقـنــع
ّ
س ـ ــواء ل ـنــاح ـيــة أخ ــاق ـي ــات ــه ال ـس ـيــاســيــة
أو برنامجه الـحــزبــي املـضــاد للتقشف،
وأصـبــح بمثابة املــرشــح األق ــوى لتولي
ـوزراء ح ــال ف ـقــدان املـحــافـظــن
رئ ــاس ــة الـ ـ ـ ّ
لغالبيتهم الهشة في أية لحظة.
ظ ــاه ــرة ك ــورب ــن تـسـبـبــت ف ــي الـنـهــايــة –
تـ ــوازيـ ــا م ــع ان ـك ـش ــاف دج ـ ــل سـيــاسـيــي
«البريكست»  -في انفجار فقاعة حزب
االسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــال الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي وخـ ـس ــارت ــه
ملـعـظــم م ـقــاعــده س ــواء ف ــي ال ـب ـلــديــات أو
ف ــي الـ ـب ــرمل ــان .ل ـكــن س ـق ــوط الـ ـح ــزب في
صـ ـن ــادي ــق االنـ ـتـ ـخ ــاب لـ ــم ي ـع ــن ان ـت ـهــاء
ال ـظــاهــرة الـفــاشـسـتـ ّـيــة ،بــل هــي تحولت
اآلن إل ــى حـ ــراك ش ــارع ــي مـنـفـعــل ،نجح
ّ
متطرف مثل تومي روبنسون
سياسي
– املـسـجــون بتهمة اإلس ـ ــاءة للمحكمة
– فــي توحيده كما فــي تظاهرة السبت
وإط ــاق ــه إل ــى الـعـلــن .وه ــو ح ــراك يهدد

بمزيد من االستقطاب الحاد في الشارع
ً
ال ـبــري ـطــانــي ،ون ـق ــا ل ـل ـصــراع م ــن لعبة
ّ
الصناديق االنتخابية إلى الشوارع .وال
تمتلك بريطانيا بتاريخها اإلمبريالي
وم ــاضـ ـيـ ـه ــا الـ ـعـ ـنـ ـص ــري مـ ـن ــاع ــة ل ـع ــدم
ال ــوق ــوع ف ــي ب ــراث ــن ال ـفــاش ـس ـتـ ّـيــة ،وهــي
التي كانت ملكتها نفسها ترفع يديها
بتحية ال ـنــازيــن قـبــل أن تـتـحــول أق ــدار
ال ـس ـي ــاس ــة وت ـن ـق ـل ــب ن ـخ ـبــة بــري ـطــان ـيــا
ضدهم في الحرب العاملية الثانية بحثًا
عــن مصالحها اإلم ـبــراطـ ّ
ـوريــة ،فــي ذات
الــوقــت ال ــذي ال تـبــدو فيه أي مــن القوى
بقادرة على املبادرة في االتجاه اآلخر.
ف ـحــزب الـ ّسـلـطــة – امل ـحــاف ـظــون – يمتلك
ً
ّ
غالبية هشة في البرملان مستمدة أصال
ّ
م ــن ق ــاع ــدة شـعـبــيــة مـشـتــركــة م ــع الـكـتــل
الـيـمـيـنـ ّـيــة امل ـت ـطــرفــة ،وحـكــومـتــه بـقـيــادة
تيريزا ماي تبدو في غاية الهزال ملواجهة
اس ـت ـح ـقــاقــات اس ـتــرات ـي ـجـ ّـيــة ف ــي ال ـشــأن
االقتصادي والسياسي معًا ،ليست أقلها
املفاوضات الشاقة مع االتحاد األوروبي
ناهيك عــن إمـكــان الـحـصــول على تأييد
ش ـع ـبــي واس ـ ــع مل ــواج ـه ــة االس ـت ـق ـطــابــات
بسبب سـيــاســات التقشف الـتــي انهكت
الطبقة العاملة.
كــذلـ ّـك ف ــإن ح ــزب الـعـمــال امل ـعــارض يبدو
ّ
الكوربينية
وكــأنــه قــد استنفذ الـظــاهــرة
إل ــى أق ـصــاهــا وتـ ــورط ف ــي لـعـبــة انـتـظــار
س ـ ـقـ ــوط الـ ـحـ ـك ــوم ــة أو ال ـ ــوص ـ ــول إل ــى
ان ـت ـخ ــاب ــات ع ــام ــة عـ ـ ّ
ـاديـ ــة ف ــي  2022قــد
ّ
نظريًا إلى السلطة .كما أن يمني
تحمله
الحزب (أنصار توني بلير) ما زال على
رغــم هزائمه املـتـكــررة أمــام كــوربــن قــادرًا
على إث ــارة املشاكل لــه فــي كــل استحقاق
سياسي أو انتخابي مقبل ،وهم بالفعل
يستهلكون جــزءًا كبيرًا من طاقة الحزب
على مواجهة املحافظني.
األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزاب الـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ـ ّ
ـاري ـ ــة واالشـ ـ ـت ـ ــراك ـ ـ ّـي ـ ــة

ال ـبــري ـطــانـ ّـيــة جـمـيـعـهــا غ ـيــر ق ـ ــادرة على
استقطاب دعــم شعبي ذي معنى ســواء
ف ــي الـ ـش ــارع أو ف ــي ص ـنــاديــق االقـ ـت ــراع،
وهي على كثرة دكاكينها ليست موحدة
التوجهات ،وتكتفي غالبًا بالتصارع في
ّ
تاريخية تتعلق
مــا بينها على مسائل
ب ـس ـت ــال ــن وت ــروتـ ـسـ ـك ــي أو فـ ــي تـفـسـيــر
ّ
شعبية الزعيم كوربن ،وال ينجح
صعود
أي مـنـهــا فــي جـمــع أك ـثــر مــن ع ــدة مـئــات
مــن امل ـشــاركــن فــي نـشــاطــاتـهــا املختلفة
معظمها مــن الــوجــوه الـيـسـ ّ
ـاريــة املعتقة
ذاتها.
ّ
السياسية
في ظل تخاذل كل هذه القنوات
ال ـفــاع ـلــة ف ــي مــواج ـهــة ال ـفــاش ـي ـســت ،فــإن
آخـ ــر خ ــط دف ـ ــاع ل ــن ي ـك ــون ح ـت ـمــا ســوى
ال ـط ـب ـقــة ال ـع ــام ـل ــة ال ـب ــري ـط ــان ـ ّـي ــة وفـ ـق ــراء
ّ
ستعي عليهم أن يرسلوا
الشعب الذين
للفاشيست وللسياسيني الغافلني معًا
رســالــة واضـحــة فــي شــأن موقفهم تجاه
ه ــذه ال ـظــاهــرة قـبــل أن تـتــوســع وتمسك
بزمام السلطة في البالد .ولعل التظاهرة
املخطط لها في  13تموز /يوليو املقبل
تزامنًا مع زيارة ترامب للندن تكون آخر
فــرصــة لـهــا إلظ ـه ــار ان ـح ـيــازهــا الـحــاســم
ّ
الهويات
ضــد الهيمنة والـغــزو وح ــروب
املتخيلة وصعود الفاشيست .قد فعلها
ال ـب ــري ـط ــان ـ ّـي ــون ي ـ ــوم خـ ــرجـ ــوا فـ ــي أك ـبــر
تـظــاهــرة فــي تــاريــخ ال ـبــاد ضــد اشـتــراك
حكومة تــونــي بلير بالتخطيط للحرب
ع ـلــى الـ ـع ــراق ،وه ــم م ــدع ــوون ال ـي ــوم من
جديد لتولي قيادة املواجهة ،وبغير ذلك
ف ــإن ال ـجــزيــرة الـبــريـطــانـ ّـيــة سـتـغــرق في
األزمـنــة املظلمة ،وهــي األوقــات التي قال
ُ
لنا غرامشي قبل ثمانني عامًا أنها تخرج
الوحوش من أوكارها عندما يموت نظام
قديم بينما تتأخر والدة نظام جديد .لقد
شــوهــدت ه ــذه ال ــوح ــوش وه ــي تتظاهر
السبت املاضي في قلب لندن.

تقرير

االنتخابات التركية :األكراد عقدة أردوغان
ّ
يعزز رجب طيب أردوغان
وحزبه الضغط على حزب
«الشعوب الديموقراطي»
لمنعه من الفوز بنسبة تتيح
له تغيير توازنات الجولة
الثانية من االنتخابات ،ودخول
البرلمان بكتلة حاسمة في
تشكيل ّ
أي أغلبية برلمانية
إسطنبول ــ حسني محلي
ت ــوق ـع ــت ك ــل اس ـت ـط ــاع ــات ال ـ ـ ــرأي ال ـتــي
أجراها حزب «الشعوب الديموقراطي»
أن ي ـ ـص ـ ـبـ ــح مـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــاح ك ـ ـ ــل املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــادالت
املستقبلية بعد االنتخابات املقبلة في
 24ح ــزي ــران الـ ـج ــاري .ه ــذا بــالـطـبــع إذا
ت ـجــاوز الـعـتـبــة االنـتـخــابـيــة وه ــي %10
من مجموع أصوات الناخبني في تركيا،
البالغ عددهم  59مليونًا .وأشــارت إلى
أن الحزب سوف يحصل على نسبة قد
تـ ـت ــراوح ب ــن  11و ،%14وه ــي الـنـسـبــة
ال ـ ـتـ ــي حـ ـص ــل ع ـل ـي ـه ــا ف ـ ــي انـ ـتـ ـخ ــاب ــات
حــزيــران  ،2015ومــن بعدها انتخابات
ت ـشــريــن ال ـث ــان ــي ف ــي الـ ـع ــام ن ـف ـســه .فقد
ح ـظــي ال ـح ــزب ف ــي ان ـت ـخــابــات ح ــزي ــران
بتأييد  6.1ماليني نــاخــب ،أي %13.12

م ــن م ـج ـمــوع أص ـ ــوات ال ـنــاخ ـبــن ،وك ــان
عددهم آنذاك  54.8مليونًا ،شارك %86.6
مـنـهــم ف ــي عـمـلـيــة االق ـ ـتـ ــراع .وتــراج ـعــت
أصــوات الحزب في تشرين الثاني ،إلى
ّ
بستي مقعدًا من
معدل  %10.75ليفوز
أصــل  550بعد أن خسر  20مــن املقاعد
ال ـتــي ف ــاز بـهــا ف ــي ان ـت ـخــابــات ح ــزي ــران.
حصول حــزب «العدالة والتنمية» على
ّ
 %40.8ف ــي ان ـت ـخــابــات ح ــزي ــران ،كــلـفــه
خسارة األغلبية في البرملان بعد أن فاز
بـ 258مقعدًا فقط .ودفعت هذه النتيجة
«العدالة والتنمية» إلى إجراء انتخابات
ثانية في تشرين الثاني ،شهدت البالد
قبلها سلسلة من األعمال اإلرهابية التي
قالت عنها أحــزاب املعارضة آنــذاك إنها
كانت بعلم الحكومة التي كان يترأسها
أحـمــد داود أوغ ـلــو .وشـهــدت العاصمة
أنـقــرة صباح العاشر مــن تشرين األول
خ ــال تـظــاهــرة عـمــالـيــة يـســاريــة كبيرة
عملية انتحارية نفذها تنظيم «داعش»
وأودت بحياة  110مواطنني ،وسبقتها
ع ـم ـل ـيــة انـ ـتـ ـح ــاري ــة أخ ـ ـ ــرى فـ ــي مــدي ـنــة
س ـ ــوروج ( 20ت ـم ــوز) أودت ب ـح ـيــاة 34
مــن ال ـش ـبــاب ال ـي ـســاري ،مـمــن كــانــوا في
طريقهم إلــى بلدة عــن الـعــرب السورية
في حملة إنسانية .وجاءت املفاجأة من
رئ ـيــس ال ـ ــوزراء داود أوغ ـل ــو ،ال ــذي قــال
إن األعـمــال االرهــابـيــة زادت مــن شعبية
«الـ ـع ــدال ــة وال ـت ـن ـم ـي ــة» ،وهـ ــو م ــا تحقق
عمليًا في انتخابات تشرين الثاني حيث
ارت ـف ـعــت أصـ ــوات ال ـح ــزب إل ــى %49.49

ال تستبعد
استطالعات الرأي
أن يكون نحو %15
من مؤيدي إينجه
من األكراد

ليفوز بـ 317مقعدًا ،بعد حملة انتخابية
ق ــاده ــا ال ــرئ ـي ــس رجـ ــب ط ـيــب أردوغـ ـ ــان
شخصيًا ،رغم أن الدستور يفرض عليه
أال ينحاز إلــى أي طــرف سياسي .وكان
«االره ـ ــاب
الـتــركـيــز خ ــال الـحـمـلــة عـلــى ٍ
الـ ــذي س ـيــدمــر تــرك ـيــا واس ـت ـق ــراره ــا في
حال إسقاط حكومة العدالة والتنمية»،
وهو ما اقتنع به الناخب بفضل اإلعالم
املوالي ألردوغــان ،الذي يراهن اآلن على
نفس الــورقــة ،وه ــذه امل ــرة عبر العملية
الـعـسـكــريــة ض ــد م ــواق ــع ح ــزب «الـعـمــال
الـكــردسـتــانــي» فــي جـبــال قـنــديــل شمال
العراق ،وقبلها في عفرين ،وربما منبج
ق ـب ــل الـ ـج ــول ــة ال ـث ــان ـي ــة مـ ــن ان ـت ـخ ــاب ــات
الرئاسة في الثامن من تموز املقبل .ولم
ّ
يكتف أردوغان بكل ذلك ،بل ّ
وتوعد
هدد

زعـيــم حــزب «الـشـعــوب الــديـمــوقــراطــي»،
صـ ـ ـ ــاح الـ ـ ــديـ ـ ــن دم ـ ـ ـيـ ـ ــرتـ ـ ــاش ،امل ـع ـت ـق ــل
واملرشح النتخابات الرئاسة ،باإلعدام،
فـ ــي مـ ـح ــاول ــة جـ ــديـ ــدة مـ ـن ــه السـ ـتـ ـف ــزاز
الـشـعــور الـقــومــي لـلـنــاخـبــن .وق ــال لهم
أردوغ ــان إن دميرتاش «إرهــابــي» حاله
حــال قيادات «الشعوب الديموقراطي»،
وإن تركيا «مصممة على القضاء عليهم
م ـه ـمــا ك ـل ـف ـهــا ذل ـ ـ ــك» .وت ـت ــوق ــع أوسـ ــاط
ّ
يصعد
إعالمية وسياسية ألردوغان أن
م ــن حـمـلـتــه امل ـعــاديــة ل ـحــزب «الـشـعــوب
الديموقراطي» في آخر محاولة منه ملنع
الناخب التركي من التصويت للحزب،
حتى ال يحصل على  %10من األصوات،
بما يزيد من مقاعد «العدالة والتنمية».
فقانون االنتخابات يقول إن املقاعد التي
سيفوز فيها «الشعوب الديموقراطي»،
وه ـ ــي تـ ـق ــدر ب ـن ـحــو  70مـ ـقـ ـعـ ـدًا ،س ــوف
تذهب إلى الحزب صاحب أكبر عدد من
األصوات وهو «العدالة والتنمية» ،وذلك
إذا لم يحصل «الشعوب الديموقراطي»
على نسبة ال ــ ،%10فيما يعرف الجميع
أن الحزب سيتحول إلى عنصر أساسي
فــي مجمل م ـعــادالت املستقبل فــي حال
حـصــولــه عـلــى أك ـثــر م ــن  %10ودخــولــه
ال ـ ـبـ ــرملـ ــان ،إذ تـ ـب ـ ّـن االسـ ـتـ ـط ــاع ــات أن
«ت ـح ــال ــف األمـ ـ ــة» ال ـ ــذي ي ـضــم «ال ـش ـعــب
ال ـج ـم ـه ــوري» و«الـ ـسـ ـع ــادة» اإلس ــام ــي
و«الديمقراطي» و«الخير» ،سوف يتقدم
ع ـلــى «ت ـحــالــف ال ـج ـم ـهــور» الـ ــذي يضم
«العدالة والتنمية» و«الحركة القومية»

و«الوحدة الكبرى» ،من دون أن يحالف
الحظ أحــد التحالفني لضمان األغلبية
املطلوبة لتغيير الدستور ( 401مقعد)
إال ب ــدع ــم «الـ ـشـ ـع ــوب ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي»
الــذي يتعرض ّ ملضايقات من السلطات
الرسمية ،ومرشحه موجود في السجن
ح ــال ــه حـ ــال م ــا ال ي ـقــل ع ــن ع ـش ــرة آالف
من أتباعه وأنصاره ،بمن فيهم غالبية
رؤساء البلديات الذين تم إقصاؤهم من
مناصبهم التي فازوا بها في انتخابات
 2014فـ ـ ــي  11والي ـ ـ ـ ــة ومـ ـعـ ـظ ــم املـ ـ ــدن
واألقضية والبلدات جنوب شرق البالد.
وت ـت ــوق ــع مـ ـص ــادر الـ ـح ــزب أن يـتـعــرض
أن ـصــاره لضغوط نفسية خــال عملية
ال ـت ـص ــوي ــت ،إذ قـ ـ ــررت ال ـل ـج ـنــة الـعـلـيــا
لالنتخابات نقل الصناديق من أماكنها
املعتادة إلى أماكن أخرى بحجة املشاكل
األم ـن ـي ــة ،وه ــو م ــا سـيـضـطــر ن ـحــو 260
ألف ناخب ـ معظمهم من مؤيدي الحزب
ـ ـ إلــى السفر مــن قــراهــم أو بلداتهم إلى
أم ــاك ــن ب ـع ـي ــدة ل ـل ـت ـصــويــت ،امل ـه ــم ج ـدًا
ملـســاعــدة ال ـحــزب للحصول عـلــى نسبة
ال ـ ـ  ،%10وت ـج ــاوز الـعـتـبــة االنـتـخــابـيــة،
وب ــال ـت ــال ــي مل ـس ــاع ــدة م ــرش ــح «ال ـش ـعــب
ال ـج ـم ـهــوري» م ـحــرم إي ـن ـجــه ،لـلـفــوز في
الجولة الثانية من االنتخابات بعد أن
أكد األخير أكثر من مرة أنه سيعمل على
ح ــل املـشـكـلــة ال ـكــرديــة فـ ــورًا ،وف ــي إط ــار
ّ
أخوي يحترم كرامة وشرف األكراد .وزار
إينجه دميرتاش في السجن ،فيما زارت
زوجته زوجة دميرتاش في منزلها في
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مدينة ديار بكر ،معقل الحزب.
ـان فـ ــي ج ـم ـي ــع الـ ـح ــاالت
وي ـب ـق ــى ال ـ ــره ـ ـ ُ
ع ـلــى ال ـن ـتــائــج املـحـتـمـلــة لــانـتـخــابــات،
واملـ ـ ـه ـ ــم ف ـي ـه ــا أن ي ـح ـص ــل «الـ ـشـ ـع ــوب
ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي» ع ـل ــى أك ـث ــر م ــن ،%10
ووف ــق رأي الكثير مــن أنـصــار «الشعب
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوري» ال ـ ــذي ـ ــن ي ـ ـقـ ــولـ ــون إن ـه ــم
سـيـصـ ّـوتــون ل ـهــذا ال ـحــزب حـتــى يدخل
ال ـب ــرمل ــان وي ـم ـنــع «الـ ـع ــدال ــة والـتـنـمـيــة»
م ــن ال ـح ـصــول ع ـلــى األغ ـل ـب ـيــة .ويـتــوقــع

الكثيرون لـهــذا التضامن أن يسهم في
ضـمــان تأييد األك ــراد ملـحــرم إينجه في
الجولة الثانية ،وقد يختار قبلها إينجه
أحد األكراد نائبًا له جنبًا إلى جنب مع
نائب آخر من «السعادة» اإلسالمي وآخر
م ــن ح ــزب «ال ـخ ـي ــر» ،وك ــل ذل ــك لـضـمــان
تأييد اإلسالميني والقوميني املعتدلني
له وإلحاق الهزيمة بالرئيس أردوغــان.
وال ت ـس ـت ـب ـعــد اسـ ـتـ ـط ــاع ــات الـ ـ ـ ــرأي أن
يحظى إينجه بتأييد  52إلــى  %54من

األصوات ،على أن يكون منها نحو %15
ّ
سيصوت
عـلــى األق ــل مــن األكـ ــراد ،فيما
آخرون ألردوغان ألسباب عديدة ،أهمها
أنه إسالمي ،وآخــرون ملصالح مادية أو
لعداءات عشائرية سببها انضمام أكثر
م ــن  100أل ــف م ــن األكـ ـ ــراد إل ــى «حـ ـ ّـراس
القرى» الذين حاربوا ويحاربون جنبًا
إلــى جنب مع الجيش واألمــن التركيني،
ض ــد «الـ ـعـ ـم ــال الـ ـك ــردسـ ـت ــان ــي» .وت ـجــد
جميع األطراف املعنية بالقضية الكردية
نفسها اآلن أمام وضع جديد بعد الدعم
األمـيــركــي لسيطرة األكـ ــراد عـلــى شمال
سوريا .وجاء ذلك بعد الرفض األميركي
الستفتاء مسعود البرزاني في الشمال
ال ـ ـعـ ــراقـ ــي ،ال ـ ـ ــذي يـ ـع ــرف ال ـج ـم ـي ــع أن ــه
عرضة لرياح وعواصف إيرانية وتركية
وإقـلـيـمـيــة ودولـ ـي ــة ،ول ــن ي ـكــون الحسم
ً ّ
فـيــه س ـه ــا ،إل بــوصـفــة بـسـيـطــة ،وهــي
املـ ـش ــروع ال ـ ــذي اق ـت ــرح ــه م ـح ــرم إيـنـجــه
وكـ ـم ــال ك ـل ـي ـش ــدار أوغ ـ ـلـ ــو ،وال ـقــاض ـيــة
بـتـشـكـيــل «م ـن ـظ ـمــة الـ ـس ــام وال ـت ـع ــاون
الشرق أوسطية» والتي ستضم سوريا
وإيـ ـ ـ ــران وال ـ ـعـ ــراق وت ــركـ ـي ــا ،وقــاس ـم ـهــم
املشترك هو األكراد!
قد يختار
مرشح «الشعب
الجمهوري» أحد
األكراد نائبًا له
مع آخرين من
حزبي «السعادة»
و«الخير» (أ ف ب)

تتطلع السعودية إلى تعويض ِّ
أي نقص قد ينجم عن العقوبات على إيران

ّ
ترقب الجتماع «أوبك»:
السعودية تضغط لفسخ
اتفاق 2017
على بعد أيام من اجتماعها الحاسم املتوقع األسبوع املقبل لتقرير املضي
في زيادة إنتاج النفط من عدمه ،أصدرت منظمة «أوبك» ،أمس ،تقريرها
الشهري الذي تحدث عن «ضبابية شديدة» تكتنف آفاق سوق النفط في
ّ
املصدرين إلى
النصف الثاني من العام الحالي .ضبابية ُيفترض أن تدفع
التريث في تخفيف قيود اإلنتاج ،إال أنها لن تفعل ذلك ،على ما يبدو ،في
ظل توقعات بأن تدعم السعودية ،في االجتماع املقرر في الـ 22والـ 23من
حزيران /يونيو الحالي ،زيادة إنتاج الخام .هذا التوجه كانت السعودية
بدأته منذ أيار /مايو املاضي ،مع رفعها إنتاجها من النفط إلى ما يزيد
ً
قليال على عـشــرة مــايــن برميل يوميًا ،مــن دون أن تـخــرج مــن نطاق
الحدود املستهدفة في اتفاق خفض اإلنتاج املبرم في كانون الثاني /يناير
 .2017وبالنظر إلى ّ
تحمسها اليوم لتعويض أي نقص في اإلمدادات قد
ّ
ينجم عن العقوبات األميركية املفروضة على إيران ،من املرجح أن تدفع
املفروضة على اإلنتاج .وهو ما
الرياض بقوة نحو التخلص من القيود ّ
كانت طهران قد أعلنت معارضتها له ،محذرة على لسان محافظ إيران
في «أوبــك» ،حسني كاظم بور أردبيلي ،من أنه في حال ُّ
تحرك املنظمة
ضد إيــران وفنزويال ،العضوين املؤسسني فيها ،فــإن سعر النفط قد
يالمس  140دوالرًا.
تحذير يــؤيــده ،كذلك ،خبراء نفطيون ،بتنبيههم إلــى أنــه في حــال قيام
السعودية واإلم ــارات والكويت وروسـيــا برفع إنتاجها بمقدار مليون
بــرمـيــل يــومـيــا ،فــإنـهــا بـهــذا ستسبب تقليص الـحــد األدن ــى مــن الطاقة
ّ
الفائضة (اإلنتاج الزائد الذي يمكن الــدول النفطية أن تبدأ ضخه خالل
ّ
وقــت قصير بما يجنب األس ــواق العاملية تبعات أي كــارثــة طبيعية أو
صراع) إلى «مستويات تاريخية غير مريحة في ضوء املخاطر العالية
واملتنامية لحدوث اضطرابات جيوسياسية» ،على حد تعبير روبــرت
مكنالي من مجموعة «رابـيــدان إنرجي لالستشارات» .ويوضح هؤالء
الـخـبــراء أن الـهــدف الــرئـيــس مــن اتـفــاق  2017كــان تقليص املـخــزونــات
العاملية الضخمة بهدف دعــم أسعار النفط ،إال أنــه اليوم «لــم يعد لدينا
مخزون احتياطي أو طاقة إنتاج فائضة كبيرة» (وهــو ما أكــده تقرير
دول املنظمة ومعها
«أوب ــك» الـصــادر أمــس ،وال ــذي أفــاد بــأن مـخــزونــات ّ
روسيا انخفضت في نيسان /أبريل املاضي إلى ما يقل عن  26مليون
برميل ،بعدما بلغت  340مليون برميل فوق املتوسط في كانون الثاني/
يناير  ،)2017وبالتالي إن «أي أحداث جيوسياسية يمكن أن تؤدي إلى
ارتـفــاع فــي األس ـعــار» ،وفــق مــا يقول الرئيس التنفيذي لشركة «إيني»
اإليطالية ،كالوديو ديسكالزي.
هــذه املـخــاوف ال تقتصر على إي ــران وفنزويال والـخـبــراء النفطيني ،بل
أعضاء آخرين في «أوبك» من بينهم العراق ،الذي ّ
ً
شدد أول
تشمل كذلك
من أمس على ضرورة التزام املنتجني اتفاق  ،2017بهدف «زيادة الدعم
واالستقرار ،والوصول إلى أسعار منصفة وواقعية» .ورأى وزير النفط
العراقي ،جبار اللعيبي ،في بيان ،أن «املنتجني من داخــل منظمة أوبك
وخارجها لم يصلوا بعد لألهداف املخطط لها ...أسعارالنفط ما زالت
ً
دون مستوى الطموح» ،متهمًا دوال منتجة للنفط بتجاوز حصتها التي
ّ
حددتها لها منظمة «أوبك» .وعلى الرغم من الحدة التي اتسمت بها تلك
التصريحات ،إال أن اللعيبي عــاد ليقول(« :إنـنــا) نحترم قــرارات أوبــك»،
مـشــددًا فــي الــوقــت نفسه على أن «القضية الرئيسة التي يتعني اتخاذ
قــرار بشأنها (فــي فيينا) تتعلق باستقرار الـســوق» ،مضيفًا أن بالده
«ستجتمع مع اإليرانيني والسعوديني ملناقشة ذلك».
(األخبار)

