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بريطانيا

«التاتشرية» ّ
ّ
كوربن ّ
المر
تعهد بتصفية تراث

ّ
«العمال» جاهزون للحكم
ّتوج جيريمي كوربن
المؤتمر السنوي لـ«حزب
العمال» البريطاني في يومه
األخير ،بخطاب سياسي ّ
توجه
فيه إلى البريطانيين جميعًا،
معيدًا تأكيده على معالم
سياسة شاملة تسعى إلى
تحقيق العدالة لألكثرية
ّ
ال للقلة ،وظهر فيه الرجل
وحزبه جاهزين تمامًا لقيادة
البالد في المرحلة المقبلة
لندن ــ سعيد محمد

قـضــاء الحويجة ،وهــو آخــر معقل له
فــي شمال ال ـعــراق .وكــان «داع ــش» قد
استولى على الحويجة التي تقع على
بعد  230كلم عــن بـغــداد ،فــي حزيران
 ،2014ت ــزامـ ـن ــا مـ ــع س ـي ـط ــرت ــه عـلــى
املــوصــل .وتقع الحويجة البالغ عدد
سكانها  70ألــف نسمة فــي محافظة
كركوك الغنية بالنفط والتي تتنازع
السيطرة عليها منذ سنوات حكومتا

أنقرةَ :
االستفتاءأيّ
لم يحظ بدعم
دولة في العالم،
سوى إسرائيل

بغداد وإقليم كردستان .وأعلن القائد
ال ـ ـعـ ــام لـ ـلـ ـق ــوات امل ـش ـت ــرك ــة ال ـع ــراق ـي ــة
ّ
ال ـفــريــق أم ـي ــر ي ــارال ـل ــه ،ف ــي ب ـي ــان ،أن
«ق ـ ـ ـ ـ ــوات الـ ـجـ ـي ــش وق ـ ـ ـ ـ ــوات الـ ـش ــرط ــة
االتحادية والرد السريع وقوات جهاز
م ـك ــاف ـح ــة اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب وق ـ ـ ـ ــوات ال ـح ـشــد
الشعبي والحشد العشائري شرعت
بعملية واسعة لتحرير مناطق مركز
قـ ـض ــاء ال ـح ــوي ـج ــة ون ــاح ـي ــة ال ــرش ــاد
وناحية الرياض وناحية العباسي».
ّ
وأضـ ـ ــاف أن ق ـ ــوات ال ـت ــدخ ــل الـســريــع
ب ـ ـ ـ ــدأت ع ـم ـل ـي ــات ـه ــا «ل ـ ـيـ ــل ال ـخ ـم ـيــس
الـجـمـعــة بـعـبــور الـنـهــر ال ــواق ــع شمال
الـحــويـجــة ،ثــم بــإقــامــة جـســور لتأمني
ال ــوح ــدات امل ـتــوج ـهــة ال ــى الـعـبــاســي»
على بعد نحو عشرة كيلومترات غرب
املدينة.
ّ
ووفــق بيان لـ«الحشد الشعبي» ،فإن
«داعش» أضرم النيران في بئري نفط
جنوب الحويجة لوقف تقدم القوات
الحكومية.
(األخبار)

ـد ويحرج السلطة
ّ
البشرية .وبينما هو ذات يوم
العدالة
ّ
في زنزانة تأديبية ،صادف سجينًا
ّ
حديث االعـتـقــال كــان يتفاخر بأنه
ارتكب جريمة مع شخص متواطئ
ّ
معه وتمكن من اإلفالت من مالحقة
ّ
الشرطة».
ّ
ّ
املدني
ومــن حينها ،تجند املجتمع
ّ
ّ
وتأسست لجنة مساندة للتعريف
ّ
ب ـح ــال ــة م ــاه ــر امل ــن ــاع ــي ول ـل ـم ـن ـ ّـاداة
ّ
ب ــإع ــادة الــنـظــر فــي قـضـ ّـيـتــه .وظــلــت
ت ـحـ ّـركــات لـجـنــة امل ـســانــدة وأط ــراف
ّ
حقوقية أخ ــرى بــن مـ ّـد وج ــزر ولم
يجرؤ املتعاقبون على وزارة العدل
ّ ّ
بت امللف .كما لم تف الرئاسة
على
بوعودها بإطالق ســراح ماهر ولو
ّ
استثنائيًا باللجوء إلــى آلـيــة العفو
ّ
الرئاسي.
يثن هيئة ّالدفاع وعددًا
لم
ذلك
غير ّأن
ّ ِ
ّ
من املؤمنني بأن انتهاك حق مواطن
ـ ولــو وحيدًا ـ في سعيه إلــى إثبات

ّ
بــراءتــه واالن ـت ـصــاف بـكــل الــوســائــل
امل ـتــاح ــة ه ــو ان ـت ـه ــاك ل ـل ـعــدل ع ـ ّـام ــة،
وفيه إدانة للقضاء ّ
برمته ،فواصلوا
ّ
مساعيهم وتمكنوا من العثور على
ّ
ّ
ّ
إضافية عـ ّـززت جانبهم ،حتى
أدلــة
ّ
كان قرار إعادة النظر.
ويـ ــوم  18أيـ ـل ــول /سـبـتـمـبــر 2017
انعقدت جلسة أولــى تـقـ ّـرر خاللها
قبول اعتذار أحــد القضاة عن عدم
املشاركة في األعمال لصلة كانت له
ّ
بالقضية األصل وتأجيل املرافعات
إلى يوم  26كانون األول /ديسمبر
.2017
مما يدعو إلــى التفاؤل ّ
ولـعـ ّـل ّ
ومما
ّ
يـبــشــر بــإمـكــانـ ّـيــة تـحــريــك الـســواكــن
ّ
واملضي قدمًا في حلحلة املمارسات
ّ
والعادات السيئة التي كادت تصبح
ّ
ثوابت ّأن َ
أبوي املتهم والقتيل التقيا
خــال الجلسة وكــان بينهما حــوار
هادئ.

بدا جريمي كوربن زعيم «حزب العمال»
البريطاني املـعــارض (لديه  262مقعدًا
في البرملان من أصــل  ،)650وهــو يلقي
كلمته املنتظرة أم ــام املــؤتـمــر السنوي
لـلـحــزب فــي بــرايـتــون (ج ـنــوب) بمثابة
رئيس وزراء بريطاني ذي رؤية ومهابة
مكتملتني« ،متعهدًا بوضع السلطة في
يــد الـشـعــب» ،ولــم يعد ينقصه ّبالفعل
إال خطاب تكليف ملكي يعتقد أنه حان
وقته ،اآلن ،أكثر من أي وقت مضى.
ّ
شعبية
وأعلن كوربن ،املنتشي بارتفاع
مسبوقة للحزب فــي استطالعات
غير
ّ
الـ ـ ــرأي ،أنـ ــه يـتـعـ ّـهــد لـلـنــاخـبــن بتقديم
«ن ـمــوذج جــديــد للعيش فــي بريطانيا
ّ
ّ
التاتشرية»
النيوليبرالية
يفكك تــراث
امل ـ ّـر ،ال ــذي ّ
تسبب بثالثة عـقــود صعبة
ع ـل ــى ال ـط ـب ـق ــة ال ـع ــام ـل ــة ال ـب ــري ـط ــان ـ ّـي ــة،
انـعـكـســت آث ــاره ــا بـ ّـوضــوح عـلــى نسب
ّ
تملك املـســاكــن ،وتـفــشــي الفقر وتــراجــع
ال ـت ـق ــدي ـم ــات االج ـت ـم ــاع ـ ّـي ــة وت ـضــاعــف
أعداد املشردين .وقد وصفت مطبوعات
ال ـحــزب ه ــذا ال ـن ـمــوذج امل ـق ـتــرح ،بكونه
ن ـظـ ّـامــا ي ـق ــوم ع ـلــى «الـ ـح ـ ّـس ال ـس ـل ـيــم»،
تجنبًا فــي مــا يـبــدو لــذكــر ّ
أي تسميات
ي ـ ـس ـ ـ ّ
ـاري ـ ــة مـ ـحـ ـض ــة قـ ـ ــد تـ ـسـ ـب ــب ق ـل ـقــا
ّ
ل ـل ـنــاخ ـبــن ال ـت ـق ـل ـيــديــن .وتـ ـح ــول بــرج
غــريـنـفــل ـ ـ وه ــو مـجـ ّـمــع سـكـنــي شعبي
يمتلكه املجلس البلدي في أحد أحياء
ل ـنــدن ال ـفــارهــة ويـسـكـنــه ع ــدة آالف من
املواطنني الفقراء الــذيــن قضى عشرات
منهم في حريق كبير كشف عن عيوب
ال تـغـتـفــر ف ــي إدارة الـ ـب ــاد ـ ـ ـ إلـ ــى رمــز
قـ ّـدم مــن خالله كــوربــن مطارحة مؤثرة
بـ ّـي ـنــت أن م ــوض ــوع اإلسـ ـك ــان سـيـكــون
ع ـل ــى أعـ ـل ــى ق ــائ ـم ــة أول ـ ــوي ـ ــات ال ـح ــزب
إن حـ ـك ــم ،و«إن ـ ـ ـ ــه لـ ــن ي ـس ـم ــح بـتـنـفـيــذ
سياسات تطهير اجتماعي في البالد»،
كتلك الـتــي اسـتـهــدفــت عـبــر عـقــود عـ ّـدة

املجموعات األقل حظًا من البريطانيني،
وأن ــه «سـيـضــع ق ـيــودًا عـلــى اإلي ـج ــارات
لـكـبــح ال ـت ـصــاعــد غ ـيــر امل ـق ـبــول لتكلفة
السكن ،وال سيما داخل املدن الكبرى»،
واصـفــا قــوى الـســوق «بــانـعــدام الكفاءة
ّ
االقتصادية بهذا الخصوص».
كذلك أعاد كوربن التأكيد على سياسات
ح ــزب ــه ب ـش ــأن ن ـظ ــام ال ـص ـحــة ال ـقــومــي،
وعلى أن الحزب يعتزم وقف كل أشكال
الخصخصة غير املباشرة التي يدعمها
«ح ــزب املـحــافـظــن» ال ـحــاكــم ،وسـيــدعــم
ً
ّ
الحالية.
بدال من ذلك تقوية املنظومة
كــوربــن ،ال ــذي تـحــدث بـنــوع مــن لهجة
تـصــالـحـ ّـيــة م ــع ال ـت ـي ــارات املـتـصــارعــة
داخ ــل حــزبــه ،رغ ــم أن تـ ّـيــاره الـيـســاري
ان ـت ـص ــر ض ــد ال ـي ـم ــن (أت ـ ـبـ ــاع طــونــي
بلير) انتقل مــن الــدفــاع إلــى الهجوم:
عـ ـل ــى «حـ ـ ـ ــزب املـ ـح ــافـ ـظ ــن» الـ ـح ــاك ــم،
وسـيــاســاتــه امل ـن ـحــازة ل ـل ـبــورجـ ّ
ـوازيــة،
وتناقضاته وصــراعــات الخالفة فيه،
والنكسات املتتالية التي تتعرض لها
اململكة املتحدة بسبب «ضعف فريق
التفاوض مع االتحاد األوروبي بشأن
البريكست الــذي ال أمل في إصالحه»،
وعـلــى الــذيــن يمتلكون معظم صحف
ب ــري ـط ــان ـي ــا الـ ـكـ ـب ــرى ويـ ـتـ ـه ــرب ــون مــن
دفــع الـضــرائــب ،وأيـضــا على أصحاب
ـن .ل ـك ـن ــه ،كــزعـيــم
الـ ـعـ ـق ــارات ال ـج ـش ـع ـ ّ
دول ـ ـ ـ ــة حـ ـقـ ـيـ ـق ــي ،تـ ـج ــن ــب ال ـه ـج ـم ــات
ّ
ال ـش ـخ ـص ـ ّـي ــة ورك ـ ـ ـ ــز انـ ـتـ ـق ــادات ــه عـلــى
الفاشلة ،فبدت
الـبــرامــج والسياسات
ّ
تـيــريــزا م ــاي شـبـحــا يـتـجــنــب الجميع
ذكـ ـ ــره« .أدعـ ـ ــو ال ـف ــري ــق ال ـح ـكــومــي من
أجل بريطانيا إلى أن يلملم نفسه ،أو
َّ
فليتنح عن الطريق».
وقــد رفــض كــوربــن ضغوطًا مــن بعض
الحزب لالنقالب على
مجموعات داخل ّ
ال ــ«ب ــري ـك ـس ــت» وت ـب ــن ــي م ــوق ــف نـصــف
البريطانيني ،الذين يريدون البقاء جزءًا
مــن االت ـحــاد األوروب ـ ــي .وح ــاول تقديم
ّ
حزبه كمظلة مشتركة بني املعسكرين،
يــوازن بني قــرار الخروج والبقاء ضمن
ّ
ّ
املوحدة ،مع التركيز
األوروربية
السوق
عـ ـل ــى سـ ـي ــاس ــات اقـ ـتـ ـص ــادي ــة لـتـقـلـيــل
البطالة وتحسني األج ــور ومستويات
ال ـخــدمــات الـعــامــة عـلــى نـحــو يمنع من
تحميل عبء التقشف ـ الذي يرزح تحته
البريطانيون ـ على املهاجرين الضعفاء
من االتحاد األوروبي وغيره.
ك ــان واض ـحــا فــي املــؤت ـمــر تـلــك الـعــاقــة
الحميمة التي طورها كوربن مع طبقة
ال ـش ـبــاب ف ــي الـ ـح ــزب ،فـكـلـمــة ال ـســر في
ّ
الحزبية ـ ـ التي
املــؤتـمــر كــانــت الـقــاعــدة
الجيل الجديد ـ وهو
تميل بشدة نحو ّ
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ت ـجــن ـبــه ذكـ ــر سـيــاســة
التعليم املجاني التي كانت قد طرحت
فـ ــي ال ـح ـم ـل ــة االنـ ـتـ ـخ ــاب ـ ّـي ــة ال ـس ــاب ـق ــة،
وتسببت في جدل واسع ،فقد أكد توفير

للجميع لـلـحـصــول عـلــى فــرص
الـسـبــل
ُ
التعليم .وقــد أعطيت منصة الخطابة
ملمثلني عديدين شبان ،منهم طالبة لم
َّ
تتعد السادسة عشرة من العمر.
فــي أرج ــاء املــؤتـمــر وفعالياته املــرافـقــة،
حظيت سـيــاســات كــوربــن بــدعــم معظم
امل ـج ـمــوعــات الــرئـيـســة ف ــي ال ـح ــزب ،وال
سيما ات ـحــادات الـعـمــال املختلفة التي
يجمع بينها الـحــزب كممثل سياسي.
م ـج ـمــوعــة «م ــارك ـس ـي ــو حـ ــزب ال ـع ـمــال»
بـ ــالـ ــذات ،ك ــان ــت ت ـع ـيــش أي ــام ــا ذه ـبـ ّـيــة
فــي املــؤتـمــر ،وع ـقــدت ن ــدوات ع ـ ّـدة ،كما
ش ــارك ــت ب ـك ـثــافــة ف ــي ال ـن ـق ــاش ــات .ومــن
ال ــواض ــح أن ه ــذه املـجـمــوعــة الصغيرة
م ــن امل ـث ـق ـفــن ل ـه ــا صـ ــوت م ـس ـم ــوع فــي
أجـ ـ ــواء ف ــري ــق ك ــورب ــن ،وتـ ـق ـ ّـدم الـنـصــح
دائـ ـم ــا ملـ ــوازنـ ــة ال ـس ـي ــاس ــات امل ـق ـتــرحــة
ي ـســاريــا .كـمــا ألـقـيــت خ ـطــابــات ش ــددت
ّ
للسامية
على الفصل بني فكرة الـعــداء
وانتقاد سلوك إسرائيل ،بالنظر إلى أن
مجموعة أنصار إسرائيل داخل الحزب،
وبــال ـت ـعــاون الــوثـيــق مــع ج ـنــاح اليمني
«البليري» ،يحاولون منذ فترة توظيف
ّ
للسامية ،ملنع كوربن أو
وصمة العداء
ّ
أي من قيادات الحزب اليسارية املعروفة
بـتــأيـيــدهــا لـحـقــوق الـفـلـسـطـيـنـيــن ،من
إص ـ ـ ــدار أي م ــواق ــف م ـن ـت ـقــدة ل ـل ـك ـيــان،
وط ــرد مــن ي ـجــرؤ مـنـهــم خ ــارج الـحـيــاة
ّ
السياسية .فــي املقابل ،خفتت أصــوات
يمينيي الحزب على نحو غير مسبوق،
وتحولت كتلة نواب الحزب في البرملان
ـ ـ الـتــي يـعــارض عــديــدون منهم كــوربــن
ـ ـ إل ــى مـجـمــوعــة غ ـيــر ذي ص ـلــة بـهــديــر
الحراك الهائل داخل الحزب.
وع ـ ـل ـ ــى ال ـ ـ ــرغ ـ ـ ــم م ـ ـ ــن ه ـ ـ ـ ــذه الـ ـسـ ـي ــاس ــة
ُاالج ـت ـم ــاع ـ ّـي ــة ش ـب ــه امل ـت ـك ــام ـل ــة ،وال ـت ــي
ن ـس ـقــت ب ــذك ــاء م ــن ق ـبــل ف ــري ــق كــوربــن
ليصعب على أي منصف انتقادها ،في
ظــل ال ـظ ــروف املــوضــوعـ ّـيــة فــي اململكة،
ف ــإن ال ـي ـســار امل ـت ـطــرف ال يـ ــزال ي ــرى أن
ّ
ـاف ول ــو كـبــرنــامــج حد
ذل ــك كــلــه غـيــر ك ـ ٍ
أدن ــى ملـشــروع يـســاري حقيقي ،وإن ما
يفعله كوربن ورفاقه ما هو إال تجميل
ّ
الرأسمالية التي ال ّ
تجمل .في
لوحشية
املقابل ،فإن غالة اليمني وصقور «حزب
املحافظني» الحاكم يعتبرون أن كوربن
م ـجـ ّـرد ثعلب مــارك ـســي ،وأن برنامجه
س ـي ـض ــع امل ـم ـل ـك ــة املـ ـتـ ـح ــدة ع ـل ــى سـكــة
اش ـتــراكـ ّـيــة مـسـتـتــرة .طــاقــم كــوربــن بــدا
سعيدًا في تموضعه الوسطي هذا بني
النقيضني ،على اعتبار أن ذلك من شأنه
تسهيل مهمة الحزب في تولي مقاليد
الحكم وتوسيع قاعدة ناخبيه في حال
إجــراء انتخابات عامة مبكرة ،وهــو ما
ّ
عبر عنه كوربن بقوله« :نحن اآلن نقطة
ال ـتــوســط وم ــرك ــز ال ـجــاذب ـيــة للسياسة
الـ ـب ــريـ ـط ــان ـ ّـي ــة وت ـ ـيـ ــارهـ ــا ال ــرئـ ـيـ ـس ــي»،
«والعمال جاهزون لتولي الحكم».

 ...والمحافظون للملمة األمور قبل الكارثة
سيعقد «حزب املحافظني» الحاكم مؤتمره السنوي في مدينة
مانشستر ،وسط البالد ،من األول إلى الرابع من تشرين
ّ
مفصلية تحديدًا بسبب
األول املقبل .وتبدو هذه الدورة
ّ
األغلبية الهشة التي تدار بها البالد ،وصراعات الطامحني
لخالفة تيريزا ماي والخالف العلني املتزايد بني أجنحة
مهمة داخل الحزب حول إدارة ملف الـ«بريكست» تحديدًا.
ورغم املحاوالت الحثيثة لإلبقاء على ّ
حد أدنى من التضامن
الحكومي بني أعضاء الحزب ،وكذلك تنازالت ماي األخيرة
تراض
لالتحاد األوروبي في محاولة للحصول على صفقة
ٍ
تحفظ ماء وجه بريطانيا ،فإن مصادر داخل الحزب تشير
ّ
الحماسية من التحضيرات للمؤتمر.
إلى غياب األجواء
وأعربت عن تشاؤمها من إمكان عمل أي اختراق نوعي،
سواء على صعيد البرامج أو األشخاص ،لتعديل مسار
الهبوط الحتمي الذي تتجه إليه طائرة الحزب .وهذا موضوع
يكاد يكون متفقًا عليه ،إذ إن كوربن وصف املحافظني
«بأنهم حزب يفتقر إلى األفكار والطاقة معًا».

