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على الغالف

تقدم لـ«الشعبويين» بال سيطرة:

المقابلة

ّ
االنتخابات تعمق الشرخ األوروبي
ّ
قـ ــد ي ـم ــن ــي ق ـ ــادة االت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ــي
أنفسهم ،بعد ظهور نتائج انتخابات
الـ ـب ــرمل ــان األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،ب ـب ـق ــاء ال ـح ــزب
«الشعبي األوروب ــي» و«االشتراكيون
الــدي ـمــوقــراط ـيــون» فــي صـ ــدارة الـقــوى
ّ
امل ــؤل ـف ــة ل ـل ـبــرملــان .ل ـكــن ه ــذا االرت ـي ــاح
ّ
يبقى منقوصًا ،في ظل واقع أن هاتني
الـقـ ّـوتــن فقدتا قدرتهما على تشكيل
أغ ـل ـب ـي ــة ب ـم ـف ــرده ـم ــا مـ ــن أج ـ ــل إم ـ ــرار
نصوص تشريعية.
ب ـق ــي ال ـ ـحـ ــزب «ال ـش ـع ـب ــي األوروب ـ ـ ـ ــي»
(ي ـمــن مــؤيــد ألوروب ـ ــا) ال ـقــوة األول ــى،
إال أنه شهد تراجعًا كبيرًا ليشغل 179
مـقـعـدًا مـقــابــل  216قـبــل االن ـت ـخــابــات،
ل ـكــن ذل ــك ل ــم يـمـنــع قـ ــادة ه ــذه الـكـتـلــة
مـ ــن امل ـط ــال ـب ــة ب ـ ــأن ي ـ ـتـ ــرأس زع ـي ـم ـهــم
مانفريد فيبر ،املحافظ املثير للجدل،
املفوضية األوروبية ،األمر الذي قابله
«االشـتــراكـيــون الديموقراطيون (150
مقعدًا مقابل  185في الدورة السابقة)
بالرفض ،ما ينذر بمفاوضات طويلة

وش ــاق ــة ف ــي ال ـس ـب ــاق ع ـل ــى امل ـنــاصــب
األساسية في املؤسسات األوروبية.
ومن أجل مواجهة ّ
املد الشعبوي األخير
ال ــذي اج ـتــاح الـبــرملــان األوروب ـ ــي ،بــات
ّ
يتحتم عـلــى هــاتــن الـقـ ّـوتــن مـشــاورة
دعــاة حماية البيئة ،الذين ارتفع عدد
مقاعدهم مــن  52إلــى سبعني ،بفضل
ال ـن ـتــائــج ال ـج ـيــدة ال ـتــي سـجـلــوهــا في
فرنسا وأملانيا ،والليبراليني بمن فيهم
حـ ــزب ال ــرئ ـي ــس ال ـفــرن ـســي إي ـمــانــويــل
م ـ ــاك ـ ــرون ،ال ــذي ــن ح ـص ـل ــوا ع ـل ــى 107
مقاعد مقابل  69في البرملان السابق.
لـكــن ه ــذه امل ـش ــاورات املـنـتـظــرة تخفي
خ ـس ــارات عـلــى مـسـتــوى آخ ــر ملــاكــرون
ّ
وغيره من قــادة التكتل ،األكثر تمسكًا
بـتـعـمـيــق ال ـب ـن ــاء األوروبـ ـ ـ ـ ــي ،وال ــذي ــن
شـهــدت أحــزابـهــم تــراجـعــا أم ــام اليمني
ّ
املتطرف .فقد خسر الرئيس الفرنسي
ّ
«التجمع
هــذه االنتخابات أمــام حــزب
الوطني» اليميني القومي الذي تقوده
مارين لوبن ،في نتيجة يمكن أن تؤثر

على تطلعاته للقارة العجوز .وبحسب
ال ـن ـت ــائ ــج ال ـن ـه ــائ ـي ــة الـ ـت ــي أص ــدرت ـه ــا
وزارة ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ال ـف ــرن ـس ـي ــة أمـ ــس،
تـ ـص ـ ّـدرت قــائ ـمــة «ال ـت ـجـ ّـمــع الــوط ـنــي»
ن ـت ــائ ــج االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة فــي
فرنسا ،متقدمة على قائمة «النهضة»
املدعومة من ماكرون ،بحصولها على
 %23.31مقابل .%22.41
أم ــا ف ــي أمل ــان ـي ــا ،ف ـقــد وجـ ــدت حـكــومــة
أنـجـيــا مـيــركــل نفسها فــي حــالــة عــدم
يقني غير مسبوقة ،بعد النتائج التي
شكلت صفعة ليس فقط لـ«املحافظني»،
بـ ـ ـ ــل أيـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا لـ ـ ـحـ ـ ـلـ ـ ـف ـ ــاء املـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــارة
«االش ـ ـتـ ــراك ـ ـيـ ــن ال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــن»،
م ــا ي ــزي ــد م ــن ال ـش ـك ــوك ب ـش ــأن إم ـك ــان
بـقــائـهــا حـتــى نـهــايــة والي ـت ـهــا .وحقق
ال ـت ـش ـك ـي ــان املـ ـح ــافـ ـظ ــان م ـع ــا نـسـبــة
 %28.9م ــن األصـ ـ ــوات ،لـكــن «االت ـح ــاد
تراجع
املسيحي الديموقراطي» وحده ّ
سبع نقاط إلى  ،%22.6فيما لم يحقق
«االشتراكيون الديموقراطيون» سوى

 %15مــن األصـ ــوات ،متراجعني بأكثر
من  11نقطة .أما «الخضر» فضاعفوا
نـتـيـجـتـهــم ال ـســاب ـقــة ل ـي ـنــالــوا ،%20.5
ف ــارض ــن أن ـف ـس ـهــم الـ ـق ــوة الـسـيــاسـيــة
الثانية في البالد.
إيـ ـط ــالـ ـي ــا ،أحـ ـك ــم الـ ــرجـ ــل ال ـ ـقـ ــوي فــي

أحكم ماتيو سالفيني قبضته
على الحكومة الشعبوية
الحاكمة في إيطاليا
السياسة ماتيو سالفيني قبضته على
الحكومة الشعبوية الحاكمة ،بحصول
حــزب «الــراب ـطــة» على ال ـص ــدارة ،فيما
ت ــراجـ ـع ــت أص ـ ـ ــوات ح ـل ـي ـف ـتــه «ح ــرك ــة
خمس نـجــوم» إلــى  ،%17وفــق نتائج
شبه نهائية.
ب ـنـ ً
ـاء عـلــى ه ــذه األرق ـ ــام ،دع ــا «التجمع

ال ــوط ـن ــي» ،ع ـلــى الـ ـف ــور ،إل ــى «تشكيل
مجموعة قوية» في البرملان األوروبــي،
ّ
ت ـض ــم امل ـش ــك ـك ــن ف ــي ج ـ ــدوى ال ــوح ــدة
األوروبـ ـي ــة .وتـشـيــر الـتــوقـعــات إل ــى أن
كتلتهم ستشغل  58مقعدًا مقابل 37
فــي الـبــرملــان الـحــالــي .لكن مــن الصعب
ّ
التكهن بتقارب مع املجموعة الشعبوية
ال ـ ـتـ ــي تـ ـض ــم «حـ ــركـ ــة خـ ـم ــس نـ ـج ــوم»
اإليطالية ،ويتوقع أن ينضم إليها حزب
«بــريـكـســت» امل ـع ــادي ألوروبـ ـ ــا ،بسبب
ال ـخــافــات الـعـمـيـقــة ب ــن املـجـمــوعـتــن.
وحتى إذا أضيفت نتائج الكتلتني إلى
املقاعد ال ــ 58التي حصدتها مجموعة
«األوروبيني املحافظني واإلصالحيني»
(تـضــم حــزب «املـحــافـظــن» البريطاني
وال ـح ــزب الـحــاكــم فــي بــول ـنــدا) ،وكــذلــك
ّ
اليمني القومي واملشككني في أوروبــا...
فلن يشغل هــؤالء أكثر من  172مقعدًا،
ّ
املحددة في
وهو رقم بعيد عن األغلبية
البرملان بـ 376مقعدًا.
(األخبار ،أ ف ب)

الناخبون البريطانيون عاقبوا الحزبين الكبيرين
انقسمت أصوات الناخبين
البريطانيين مجددًا في شأن
العالقة مع االتحاد األوروبي
(بريكست) ،في أحدث جولة
من االنتخابات األوروبية جرت
األسبوع الماضيّ .
وتعرض
الحزبان الكبيران في البالد،
ّ
و«العمال»
«المحافظون»
معًا ،لهزيمة مهينة
لمصلحة األحزاب الصغرى
والحديثة التأسيس ،وهي
نتيجة ال تساعد المملكة
على حسم أزمة سياسية
ودستورية خانقة تعيشها
لندن ــــ سعيد محمد
بـعــد إعـ ــان نـتــائــج االن ـت ـخــابــات ل ــ73
مـ ـقـ ـعـ ـدًا م ـخ ـص ـص ــة ل ـب ــري ـط ــان ـي ــا فــي
ال ـب ــرمل ــان األوروبـ ـ ـ ــي ،ب ــدا واض ـح ــا أن
الناخبني الغاضبني من أداء الحزبني
الكبيرين فــي مــا يتعلق ب ــإدارة ملف
«ب ــري ـك ـس ــت» خـ ــال ال ـف ـت ــرة املــاض ـيــة،
حـ ـ ّـولـ ــوا هـ ــذه ال ـج ــول ــة إلـ ــى اس ـت ـف ـتــاء
جديد في شأن موقفهم من ذلك امللف
الشائك .وإذا كان يمكن قراءة النتائج
على هذا املبدأ ،فإن  %55من الناخبني
ف ــي بــري ـطــان ـيــا ّأيـ ـ ـ ــدوا أحـ ــزابـ ــا تــدعــم
االحتفاظ بعضوية االتحاد األوروبي،
وربما إجــراء استفتاء شعبي جديد،
بينما ّ
صوت الـ %45املتبقون ألحزاب
تدعم تنفيذ «بريكست» ،ولو من غير
اتفاق مع بروكسل.
وق ــد سـيـطــرت مـســألــة الــ«بــريـكـســت»،
حـصــريــا ،عـلــى طــريـقــة الـتـصــويــت من
دون أي قضايا سياسية أو اجتماعية
أخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،واخ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــار الـ ـ ـن ـ ــاخـ ـ ـب ـ ــون م ــن
الجانبني سياسات شديدة الوضوح
مؤيدة أو معارضة بشأنها ،فمنحوا
ح ــزب «بــريـكـســت» ال ــذي ت ـ ّـم تأسيسه
قبل أسابيع قليلة  %32من األصوات،
وحــزب «الليبراليني الديموقراطيني»
(املـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــارض لـ ـ ــ«ب ـ ــريـ ـ ـكـ ـ ـس ـ ــت») %21
مـنـهــا ،و«ال ـخ ـض ــر» (املـ ـع ــارض أيـضــا
لـ ـ ــ«ب ـ ــريـ ـ ـكـ ـ ـس ـ ــت») ُ ،%12مـ ـ ْـعـ ــرضـ ــن

بأغلبيتهم عــن حـ َ
ـزبــي «املـحــافـظــن»
(ال ـح ــاك ــم) الـ ــذي بــال ـكــاد ح ـصــل على
 ،%9وال ـع ـ ّـم ــال (امل ـ ـعـ ــارض) ـ ـ ـ  %14ـ ــ،
وهما الحزبان الـلــذان استمرا ،خالل
الـسـنــوات الـثــاث املــاضـيــة ،فــي اتخاذ
م ـ ــواق ـ ــف وسـ ـطـ ـي ــة أدخ ـ ـل ـ ــت الـ ـنـ ـظ ــام
ال ـس ـيــاســي ال ـبــري ـطــانــي بـمـجـمـلــه في
أزمة دستورية خانقة.
ورغــم الخسارة الفادحة التي تلقاها
«الـ ـع ـ ّـم ــال» ،فـ ــإن ال ـخ ــاس ــر األكـ ـب ــر في
هذه االنتخابات كان الحزب الحاكم،
إذ تـلـقــى «امل ـحــاف ـظــون» أس ــوأ نتائج
حصلوا عليها منذ عام  ،1832ولم يعد
ّ
يمثلهم في ستراسبوغ (مقر البرملان
األوروبي) سوى ثالثة نواب .وال شكّ
في أن األداء املوغل في السوء لحكومة
تيريزا ماي ـ ـ املستقيلة اآلن ـ ـ وفشلها
في تنفيذ «بريكست» بعد  1000يوم
رغم املهل املتجددة ،كان دافع ناخبي
الـحــزب لهجره ،والتصويت ملصلحة
حـ ــزب يـمـيـنــي آخ ـ ــر ،ذلـ ــك أن غــالـبـيــة
امل ــؤي ــدي ــن ان ـت ـق ـلــوا إلـ ــى تــأي ـيــد حــزب
ّ
«بريكست» حديث النشأة.
ّ
دعا «التجمع الوطني» إلى «تشكيل مجموعة قوية» تضم المشككين باالتحاد األوروبي (أ ف ب)
وباستثناء العاصمة لندن (التي ّ
تقدم
فيها الـلـيـبــرالـيــون الــديـمــوقــراطـيــون)
واسكتلندا (الـتــي تـقـ ّـدم فيها الحزب ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـعــام ــة ع ــام .2017
اثـ ـن ــان م ــن زع ـم ــائ ــه س ـي ــاس ــة ك ــورب ــن
ـف جـ ــو س ــويـ ـنـ ـس ــون ،وه ــي
علنًا ،مطالبني بإعادة نظر فورية في
ال ـ ـقـ ــومـ ــي االس ـ ـك ـ ـت ـ ـل ـ ـنـ ــدي ،امل ـ ـعـ ــارض ول ـ ــم تـ ـخ ـ ِ
ل ــ«ب ــري ـك ـس ــت») وإي ــرلـ ـن ــدا الـشـمــالـيــة نــائ ـبــة زع ـيــم الـ ـح ــزب ،إدراكـ ـه ــا سبب
مــوقــف ال ـحــزب مــن «بــري ـك ـســت» .وقــد
ّ
ال ـ ـتـ ــي س ـت ـع ـل ــن نـ ـت ــائ ــج ال ـت ـص ــوي ــت ه ـ ــذه ال ـث ـق ــة امل ـف ــاج ـئ ــة الـ ـت ــي مـنـحـهــا
عــلــق ك ــورب ــن عـلــى الـنـتـيـجــة املـخـ ّـيـبــة
ف ـي ـه ــا ال ـ ـيـ ــوم ،ف ـ ــإن ه ـ ــذا ال ـس ـي ـنــاريــو الناخبون له ،بوصفه الحزب األوضح
لــآمــال بالقول إن التصويت بالفعل
ّ
تـ ـك ـ ّـرر ب ـح ــذاف ـي ــره ف ــي ك ــل ال ـق ـطــاعــات في معارضته «بريكست» .وهي قالت
باللوم
ملقيًا
«بريكست»،
ـول
ـ
ح
ز
ترك
ّ
االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة األخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،األمـ ـ ـ ــر ال ـ ــذي فور إعالن النتائج إنه «باتت واضحة
ع ـل ــى ح ـك ــوم ــة مـ ــاي ب ـس ـبــب تـعــنـتـهــا
ّ
ـان
أه ــدى نايجل ف ــاراج ـ ـ مــؤســس حزب أه ـمــيــة إج ـ ــراء اس ـت ـف ـتــاء شـعـبــي ث ـ ٍ
«بــريـكـســت» ـ ـ ف ــوزًا صــريـحــا عـلــى كل للخروج من الكارثة التي تركتنا فيها
األح ـ ـ ــزاب األخ ـ ـ ــرى ،ح ــاص ـدًا مـجـمــوع حـكــومــة م ــاي» .كــذلــك ،س ــاد م ــزاج من
أص ـ ـ ــوات أك ـث ــر م ــن م ـج ـم ــوع أصـ ــوات االبتهاج أجواء حزب «الخضر» ،الذي
«العمال» و«املحافظني» معًا ،إضافة حقق أفضل نتيجة له في تاريخه في
إلــى  28مقعدًا نيابيًا على األق ــل ،في اململكة املتحدة بحصوله على %12
ّ
قلب برملان املؤسسة التي تسعى إلى من أصوات الناخبني ،أهلته للحصول
إخراج اململكة املتحدة من عضويتها .على سبعة مقاعد فــي ستراسبورغ،
ّ
وق ــد دف ـعــت ه ــذه الـنـتـيـجــة الـصــاعـقــة لـيـصـبــح رابـ ــع أك ـبــر ح ــزب ف ــي الـبــاد
املتكرر
لثالث سنوات كاملة ،ورفضها
فـ ـ ـ ــاراج إل ـ ــى ال ـ ـقـ ــول إن ـ ــه ي ـط ــال ــب ب ــأن م ـط ـي ـح ــا «امل ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــن» إل ـ ــى امل ــرك ــز
الــدعــوة ال ــى انـتـخــابــات عــامــة مبكرة.
ّ
يكون حزبه ـ ـ غير املمثل في البرملان الخامس.
يتحمل ،بالفعل،
ومع ذلك ،فإن كوربن
البريطاني ـ ـ ج ــزءًا مــن عملية اتخاذ عـ ّـمــال ـيــا ،ف ـشــل ق ـي ــادة ال ـح ــزب األك ـبــر
جـ ــزءًا م ــن امل ـســؤول ـيــة ع ــن ه ــذا األداء
ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرارات ب ـ ـشـ ــأن ال ـ ـت ـ ـفـ ــاوض ح ــول أوروب ـ ـ ـيـ ـ ــا مـ ــن حـ ـي ــث عـ ـ ــدد األعـ ـض ــاء
الكارثي لرفضه االنحياز الــى موقف
أح ــد جـنـ َ
«بريكست» ،مضيفًا أنه سيكرر فوزه فـ ــي الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى أكـ ـث ــر مـ ــن %14
ـاحــي قــاعــدة ال ـحــزب :الطبقة
الساحق وينهي «املحافظني» كليًا في م ــن م ـج ـمــوع األصـ ـ ـ ــوات ،ف ـتــح ال ـبــاب
الوسطى في املراكز الحضرية الكبرى
مجددًا أمــام الحرب داخــل الحزب بني
م ـث ــل ل ـن ــدن ومــان ـش ـس ـتــر ال ـت ــي تــريــد
االنتخابات العامة التالية.
امل ـنــاطــق الـحـضــريــة ـ ـ ـ ـ وال سـ ّـيـمــا في التيار اليساري املمثل بزعيم الحزب
الـبـقــاء فــي فـضــاء االت ـحــاد األوروب ــي،
الـعــاصـمــة لـنــدن ـ ـ صــوتــت بكثافة لم جـيــريـمــي ك ــورب ــن ،وت ـي ــار الـيـمــن من
وال ـ ـط ـ ـب ـ ـقـ ــة ال ـ ـعـ ــام ـ ـلـ ــة فـ ـ ــي األطـ ـ ـ ـ ــراف
يـتــوقـعـهــا أح ــد ل ـح ــزب «الـلـيـبــرالـيــن أت ـ ـبـ ــاع رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـبــري ـطــانــي
واألرياف ،وال سيما في شمال ووسط
الديموقراطيني» ال ــذي كــاد يضمحل األس ـ ـبـ ــق ت ــون ــي بـ ـلـ ـي ــر ،ال ـ ـ ــذي ان ـت ـقــد
إنكلترا ،التي تؤيد «بريكست» متأثرة

الخاسر األكبر هو حزب ّ
«المحافظون» الذي تلقى أسوأ
نتيجة منذ 1832

ّ
بالدعاية املكثفة للصحافة واإلعــام
اليميني ٌضــد املهاجرين واملسلمني.
ْ
وه ــو رفـ ــض دف ــع بــالـكـثـيــر مــن ك ــوادر
الحزب نفسه إلى التصويت تكتيكيًا
لألحزاب األخرى.
ن ـت ـي ـج ــة الـ ـتـ ـص ــوي ــت فـ ــي بــري ـطــان ـيــا
توازت في ما يبدو مع مزاج الناخبني
عـبــر ال ـقــارة األوروب ـي ــة الــذيــن عاقبوا
األحزاب الحاكمة والوسطية ملصلحة
ت ـيــارات الـيـمــن الـشـعـبــوي الـصــاعــدة،
ومـ ـنـ ـح ــوا دعـ ـم ــا ق ــوي ــا لـ ــ«الـ ـخـ ـض ــر»
و«الـقــومـيــن» مــع أداء بــاهــت لليسار
االجتماعي ،الذي بمحاولته اإلمساك
بالوسط لم يعد بقادر على تقديم أي
ب ــدائ ــل حقيقية لـلـنــاخـبــن .لـكــن هــذه
النتيجة املتشظية ،بمجملها ،تكتسب
ع ـل ــى الـ ـس ــاح ــة ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة أبـ ـع ــادًا
أوس ــع بالنظر إلــى األزم ــة السياسية
والــدسـتــوريــة الخانقة الـتــي تعيشها
ال ـب ــاد ،ف ــي ال ــوق ــت الـ ــذي ت ــواج ــه فيه
اسـتـحـقــاقــا دقـيـقــا ب ـشــأن «بــريـكـســت»
خ ــال خمسة أش ـهــر .فــ«املـحــافـظــون»
الـ ــذيـ ــن ال ي ـ ــزال ـ ــون ن ـظ ــري ــا مـمـسـكــن
باألغلبية في مجلس العموم ،يتعني
ع ـل ـي ـهــم إج ـ ـ ـ ــراء انـ ـتـ ـخ ــاب ــات داخ ـل ـي ــة
الخ ـت ـيــار خـلـيـفــة للمستقيلة تـيــريــزا
مــاي ،وال شــك فــي أن تأييد الناخبني
لـ ـح ــزب «ب ــري ـك ـس ّــت» س ـي ــدف ــع ه ــؤالء
املرشحني إلى تبني مواقف صقورية،
قد تنتهي بأن يقود أحدهم بريطانيا
إل ــى ال ـخ ــروج م ــن االت ـح ــاد األوروبـ ــي
بغير اتفاق ،وهو أمر كارثي لالقتصاد
على املديني القصير واملتوسط ،كما
سيتسبب بتقوية دع ــاوى االنفصال
فــي األقــالـيــم الساعية إلــى االستقالل
عن حكم لندن ،في اسكتلندا وإيرلندا
الشمالية وحتى في ويلز ،وقد يفتح
شـهـيــة املـمـلـكــة اإلس ـبــان ـيــة الس ـت ــرداد
جبل طارق.
إال أن ذلـ ـ ـ ــك ل ـ ـيـ ــس كـ ــاف ـ ـيـ ــا أي ـ ـضـ ــا،
فتنظيم االنتخابات الداخلية لحزب
«امل ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــن» س ـي ـس ـت ـغ ــرق بـعــض
ال ــوق ــت ،الـ ــذي ال يـمـتـلـكــه أحـ ــد ،ذلــك
ً
أن الــرئـيــس الـجــديــد لــن ُيـعــرف فعال
ّ
وسيتعي
قبل نهاية تموز /يوليو،
عليه أن يحظى بثقة البرملان خالل
 14ي ــوم ــا م ــن ل ـح ـظــة ت ـك ـل ـي ـفــه ،وهــو
أمر ليس محسومًا أيضًا ،في ما قد
ّ
يقود إلــى حــل البرملان والــدعــوة الى
انتخابات عامة جديدة تحتاج إلى
أربعة أسابيع على األقــل للتحضير
ّ
التقني لها.

آالن غريش

أظهرت نتائج االنتخابات األوروبية تحوالت مهمة في المشهد السياسي على مستوى
عدد كبير من بلدان القارة ،أبرزها استمرار قوى اليمين المتطرف في الصعود من َّجهة،
وما ُس ّمي «الموجة الخضراء» من جهة أخرى ،نتيجة التصويت المرتفع لمصلحة مرشحي
األحزاب والحركات المدافعة عن البيئة .كشفت هذه االنتخابات أيضًا تراجعًا ألحزاب يمين
ويسار الوسط ،التي هيمنت لعقود على األنظمة السياسية في أوروبا ،والتي دخلت في
أزمة مستفحلة في اآلونة األخيرة .آالن غريش ،مدير موقع «شرق  ،»21والكاتب والمفكر
المتخصص في الشؤون العربية والقضية الفلسطينية وبعالقات الغرب باإلسالم وبالجاليات
العربية والمسلمة المهاجرة ،رأى في مقابلة مع «األخبار» أن ما تشهده المجتمعات
األوروبية من تأزم يعود إلى طبيعة الخيارات المعتمدة عند الشروع في البناء األوروبي،
وإلى تداعيات هذا البناء على دول االتحاد وعلى القوى واألحزاب السياسية فيه .ولغريش
مجموعة واسعة من المؤلفات ،بعضها مترجم إلى العربية ،منها «اإلسالم والجمهورية
والعالم» ،و«عن معنى اسم فلسطين».
أجراها وليد شرارة

• نتائج االنتخابات األوروبية ستزيد شلل االتحاد
ً
• صعود اليمين المتطرف يعكس رفضا
ً
ً
للنيوليبرالية وذعرا هوياتيا
• ليس لدى الخضر برنامج سياسي شامل
أوروب ـ ـ ــا ف ــي أزمـ ـ ــة .هـ ــذا أول ما
تــؤشــر عـلـيــه نـتــائــج انـتـخــابــات
الـ ـ ــ 26م ــن أي ـ ــار /مــايــو بــاعـتـقــاد
آالن غريش« :هناك تفكك متزايد
ألوروب ـ ـ ـ ـ ــا .ل ـق ــد أظ ـ ـهـ ــرت ن ـتــائــج
التصويت اختالف األوضاع من
بـلــد أوروب ـ ــي إل ــى آخ ــر ،وف ـقــدان
أحـ ـ ـ ــزاب يـ ـس ــار ويـ ـم ــن الـ ــوسـ ــط صــدق ـي ـت ـهــا،
ملصلحتها في
وان ـخ ـفــاض نسبة الـتـصــويــت
ُ
ع ــدة دول ،وب ــروز ق ــوى سياسية تـ َـعـ ّـد بديلة
لتلك التقليدية ،كــأحــزاب الخضر ،التي عادة
ما تحصل على تصويت أفضل على املستوى
األوروب ـ ــي ال ـعــام مـنــه عـلــى املـسـتــوى الوطني
ف ــي ك ــل ب ـلــد .وال ش ــك ف ــي أن األزم ـ ــة الـبـيـئـيــة،
وأزمــة مشروعية األحــزاب التقليدية ،وحقيقة
ْ
أن ل ـي ــس ل ـل ـخ ـضــر ب ــرن ــام ــج س ـي ــاس ــي فـعـلــي
يسمح بتصنيفه بنحو حاسم ،إذ إنه ال يملك
ً
مـثــا مــوقـفــا حــاسـمــا بالنسبة إل ــى السياسة
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة أو ب ــال ـن ـس ـب ــة إلـ ـ ــى ال ـس ـي ــاس ــة
ال ـخ ــارج ـي ــة ،ه ــي جـمـيـعـهــا ع ــوام ــل إيـجــابـيــة
أكسبته أصواتًا».
يضيف غريش أن «اليمني املتطرف الصاعد
على نطاق القارة ينقسم في البرملان األوروبي
إلى ثالثة تشكيالت ال تتفق على قضايا كثيرة:
ً
ففي السياسة الدولية مثال ،هم يختلفون في
مــواقـفـهــم م ــن روس ـي ــا ،واألمـ ــر نـفـســه ينطبق
عـلــى الـسـيــاســات الــداخـلـيــة واالق ـت ـصــاديــة .ما
يجمعهم هو العداء املشترك للهجرة .ال يكفي
ه ــذا ال ـع ــداء لـيـشـكــل أس ــاس ــا لـخـيــار سياسي
موحد .إضافة إلى ذلك ،يعتقد أوربان بضرورة
رفض دخول أي مهاجر ،بينما يرى سالفيني
أنــه ينبغي تــوزيــع املهاجرين الــذيــن يصلون
إلــى إيـطــالـيــا عـلــى مختلف ال ــدول األوروب ـيــة.
أظ ــن أن نـتــائــج ه ــذه االنـتـخــابــات ستضاعف
من صعوبة عمل البرملان األوروبي ،ومن شلل
االت ـحــاد ومــؤسـســاتــه ،وه ــو ال ــذي عـجــز حتى
اآلن عن بلورة سياسة خارجية مشتركة بني
أعضائه .وإذا أضفنا هــذه املعطيات إلــى تلك
املرتبطة بفقدان األحزاب السياسية التقليدية
شـعـبـيـتـهــا وصــدق ـي ـت ـهــا داخ ـ ــل أغ ـل ــب ب ـل ــدان
االتـ ـح ــاد ،وت ـف ـكــك ال ـن ـظــام ال ـس ـيــاســي الـســائــد
فيها نتيجة لــذلــك ،يتضح لنا أن الحكومات
الحالية ستكون أسـيــرة ملشكالتها الداخلية
االق ـت ـص ــادي ــة واالج ـت ـم ــاع ـي ــة ،وس ـت ـع ـجــز عــن
اإليفاء بوعودها بشأن املضي قدمًا في البناء
األوروبي».
ص ـعــود الـيـمــن امل ـت ـطــرف ي ـنــدرج فــي سـيــاق
دي ـنــام ـيــة عــامل ـيــة ،ول ـكــن ه ــل ل ــه إض ــاف ــة إلــى

ذلك أسباب أوروبية خاصة؟ «هذا الصعود
ي ـع ـك ــس رفـ ـض ــا ل ـل ـس ـي ــاس ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
ال ـن ـي ــول ـي ـب ــرال ـي ــة الـ ـت ــي اع ـت ـم ــده ــا االتـ ـح ــاد
األوروبـ ــي مـنــذ أكـثــر مــن عـشــريــن عــامــا .هــذا
ال ــرف ــض ي ـف ـســر أي ـض ــا ال ـت ـص ــوي ــت ملـصـلـحــة
الـخـضــرُ .ينظر لــاتـحــاد األوروب ــي على أنه
م ــؤس ـس ــة ف ـ ــوق ق ــوم ـي ــة ت ـت ـبــع سـ ـي ــاس ــات ال
تـتــاء م مــع مصالح الـشـعــوب ،خصوصًا أن
فتح األســواق بشكل كامل ودون أدنى قيود
أو ضــوابــط يتناقض مــع هــذه األخـيــرة .هذا
ما يقوله ترامب أيضًا في الواليات املتحدة.
لـقــد ت ـهــاوت تـمــامــا وعـلــى املـسـتــوى الـعــاملــي
فرضية أن املزيد من االنفتاح ومن التجارة
هــو الـحــل للمشكالت االقـتـصــاديــة .نحن إذًا
أمام رفض واضح للسياسات النيوليبرالية،
لكن السؤال هو عن مدى فاعلية الحل القائم
على الــدفــاع عــن املـصــالــح الوطنية لكل بلد
عـلــى ح ــدة ،والـ ــذي ي ـنــادي بــه أم ـثــال تــرامــب
وبــولـســونــارو .السبب اآلخ ــر لـهــذا الصعود
ٍّ
تحد
هو الهجرة .هي لم تعد تعتبر مجرد
اقـ ـتـ ـص ــادي واج ـت ـم ــاع ــي ن ـت ـي ـجــة ألع ـبــائ ـهــا
املـ ـفـ ـت ــرض ــة عـ ـل ــى ال ـ ـب ـ ـلـ ــدان ال ـ ـتـ ــي ت ـس ـت ـق ـبــل
املـهــاجــريــن ،بــل م ـصــدر تـهــديــد لـلـهــويــة ،ألن
غــالـبـيــة ه ــؤالء مــن املـسـلـمــن ،مــا ي ــؤدي إلــى
انتشار أطروحات من نوع االستبدال الكبير،
أي اسـ ـتـ ـب ــدال الـ ـق ــادم ــن ال ـ ـجـ ــدد بــال ـس ـكــان
األصـلـيــن األوروب ـي ــن .ال يـهـ ّـم إن ك ــان دمــج
امل ـه ــاج ــري ــن ف ــي ب ـل ــد ك ــأمل ــان ـي ــا ،وه ـ ــو ال ــذي
اسـتــوعــب الـعــدد األكـبــر منهم عـنــدمــا بلغت
مــوجــة ال ـه ـجــرة حــدهــا األق ـص ــى ع ــام ،2015
قد حصل بشكل جيد .التصور املنفصل عن
ال ــواق ــع ،ال ــذي أسـهـمــت فــي تــرويـجــه وســائــل
اإلعــام وحـمــات اإلسالموفوبيا املستمرة،
نـجــح فــي إشــاعــة مـنــاخــات خ ــوف يستغلها
س ـيــاس ـيــون م ــن ال ـي ـمــن وال ـي ـســار لـلـمــزايــدة
بالقضايا املتصلة بضبط الهجرة والدفاع
عــن قيم الـغــرب الثقافية .وبحجة التصدي
التـ ـس ــاع ش ـع ـب ـيــة ال ـي ـم ــن املـ ـتـ ـط ــرف ،قــامــت
أحــزاب يمينية ويسارية عمليًا بتبني قسم
كبير مــن خـطــابــه ،مــا زاد مــن صدقيته عند
الرأي العام».
ال ت ـت ـطــابــق ال ـن ـت ــائ ــج الـ ـت ــي ت ـح ـق ـق ـهــا ال ـق ــوى
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ف ـ ــي االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات األوروبـ ـ ـي ـ ــة
بــال ـضــرورة مــع تـلــك ال ـتــي تـحـصــل عليها في
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاس ـي ــة أو ال ـت ـشــري ـع ـيــة أو
البلدية على املستوى الوطني .يقول غريش:
«سـ ــأت ـ ـحـ ــدث ع ـ ــن ف ــرنـ ـس ــا ألن ـ ـنـ ــي م ـ ـلـ ـ ّـم أك ـث ــر
بــأوضــاع ـهــا .مـنــذ سـنـتــن ،نـجــح م ــاك ــرون في

تفجير النظام السياسي الفرنسي من الداخل.
فهو سـ ّـرع انهيار الحزب االشتراكي وأحــزاب
الـيـمــن ،وأت ــت نـتــائــج االنـتـخــابــات األوروب ـيــة
األخيرة لتعزز من موقعه قطبًا مضادًا ووحيدًا
فــي مواجهة التجمع الوطني ومــاريــن لوبن.
ف ــرز الـســاحــة السياسية بــن هــذيــن القطبني،
ماكرون ولوبني ،هو الوضع األمثل بالنسبة
إل ــى األول ،ألن ــه سيستفيد مــن كتلة ناخبني
ّ
ستصوت ضد مارين لوبني من دون أن تكون
مؤيدة بالضرورة لخياراته السياسية».
لــم يتمكن الـيـســار ال ـج ــذري ،عـلــى الــرغــم مما
اعـتـبــره الـبـعــض ع ــودة إل ــى ال ـصــراع الطبقي،
من كسب دعــم قطاعات واسعة من الناخبني.
«لقد كانت نتائج االنتخابات صفعة لليسار
الـ ـج ــذري» ،حـســب غــريــش« .ل ـيــس مــن السهل
الـيــوم تحديد سياسة يـســاريــة بالنسبة إلى
مــوضــوع شــائــك كــالـبـنــاء األوروب ـ ــي واملــوقــف
املطلوب األصح :البقاء في االتحاد أو الخروج
منه .وعلى الرغم من نسبة التصويت العالية
ملصلحة اليمني املتطرف ،فإن معدل املشاركة
امل ــرت ـف ــع ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات األوروبـ ـ ـي ـ ــة يـظـهــر
تمسكًا جديًا بأوروبا من ِق َبل الناخبني .وحتى
األحـ ــزاب الـقــومـيــة ،كـحــزب فـكـتــور أوربـ ــان في
املجر ،لن تخرج من أوروبا ،ألن مكاسب البقاء
فيها أهم من تلك الناجمة عن الخروج منها.
اإلش ـكــال هــو أن الـبـنــاء األوروبـ ــي أفـضــى إلــى
نشوء شبكة ضخمة من املصالح والعالقات
املـتــداخـلــة ،وكــذلــك مــن الـقـيــود ،يجعل اعتماد
سياسة يسارية من داخله أمرًا بالغ الصعوبة،

وكــذلــك الـخــروج مـنــه .حتى التجمع الوطني،
الــذي كــان يـنــادي بالخروج مــن االتـحــادّ ،
غير
موقفه تمامًا».
مل ـ ـ ــاذا لـ ــم ت ــؤث ــر ح ــرك ــة «ال ـ ـس ـ ـتـ ــرات ال ـص ـف ــر»
واحتجاجاتها الشعبية املستمرة منذ ستة
أشـ ـه ــر ب ـن ـتــائــج ه ـ ــذه االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات؟ «أثـ ـ ــارت
ال ـس ـت ــرات ال ـص ـفــر ذع ـ ـرًا حـقـيـقـيــا ف ــي أوس ــاط
الـفـئــات االجتماعية املهيمنة ،بما فيها تلك
ّ
تصوت تقليديًا لليسار ،استطاع ماكرون
التي
اإلف ــادة مـنــه .الـفــرز الـنــاجــم عــن االحـتـجــاجــات
ً
الشعبية هو أوال اجتماعي .قطاع معتبر من
اليسار ال ـبــورجــوازي يخشى جــذريــة الحركة
وأســال ـي ـب ـهــا ال ـن ـضــال ـيــة .األطـ ـ ــراف ال ـي ـســاريــة
األخـ ــرى ل ــم ت ـقــدر عـلــى الـتـفــاعــل إيـجــابـيــا مع
الحركة ،ألن بعضها كان في السلطة في فترات
سابقة ،ويحمل ب ــدوره قسطًا مــن املسؤولية
ّ
عما آلت إليه األوضاع ،وهي ال تمتلك إجابات
واضـ ـح ــة ع ــن ال ـت ـح ــدي ــات امل ـت ـص ـلــة بــالـعــوملــة
وبتأزم البناء األوروبــي .اليسار في أزمــة ،في
أوروبــا وفي خارجها .القضية الوحيدة التي
ً
تجمع اليوم كتال وقطاعات مختلفة ،شبابية
ف ــي م ـع ـظ ـم ـهــا ،ه ــي األزمـ ـ ــة ال ـب ـي ـئ ـيــة ولـسـبــب
مـ ـفـ ـه ــوم .ف ـه ــي ت ـس ـت ـف ـحــل ،وم ـع ـه ــا امل ـخ ــاط ــر
ع ـلــى ب ـق ــاء اإلن ـس ــان ـي ــة .ل ـكــن أحـ ـ ــزاب الـخـضــر
تختلف في ما بينها في العديد من القضايا
السياسية واالجتماعية ،وفي استعدادها أو
عدمه للتحالف مع أحــزاب اليسار األخــرى أو
ً
حتى اليمني ،فــي حــالــة الخضر األمل ــان مثال»
يختم غريش.

