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العالم

تقرير

كورتز يتس ّلم اليوم منصبه

المتطرف يحكم في النمسا
اليمين
ّ
يتس ّلم سيباستيان كورتز ( 31عامًا)،
اليوم ،منصب المستشارية في النمسا،
رئيس
ليكون أصغر ِ
قادة العالم س ّنًاّ ،
وأول ٍ
لحكومة أوروبية غربية يشارك فيها
ٍ
المشكك
الحكم،
في
ف
المتطر
اليمين
ِّ
ّ
بأوروبا والمعادي للمهاجرين
ب ـ ــات ـ ــت الـ ـنـ ـمـ ـس ــا الـ ـبـ ـلـ ــد األوروب ـ ـ ـ ـ ــي
ال ـغــربــي الــوح ـيــد الـ ــذي ي ـش ــارك فيه
ال ـي ـم ــن امل ـت ـط ــرف ف ــي ال ـح ـك ــم ،بـعــد
موافقة رئيس الجمهورية ،ألكسندر
ف ـ ــان ج ـي ــر ب ـي ـل ـل ــن ،ع ـل ــى االئـ ـت ــاف
الحكومي الجديد بقيادة املستشار
س ـي ـب ــاس ـت ـي ــان ك ـ ــورت ـ ــز ( 31ع ــام ــا)
امل ـحــافــظ الـ ــذي أط ـلــق الـتـحــالــف بني
«ح ـ ـ ــزب الـ ـشـ ـع ــب» (ي ـ ـمـ ــن) و«ح ـ ــزب
الحرية» (يمني متطرف) في البالد.

يتوج «التحالف» في
ّ
حافال لليمين
النمسا عامًا
ً
المتطرف في أوروبا
ي ــأت ــي ذلـ ــك ب ـعــدمــا انـ ـه ــار الـتـحــالــف
بني «الـحــزب الديموقراطي» بقيادة
املستشار السابق كريستيان كيرن
و«حـ ــزب الـشـعــب» فــي أي ــار املــاضــي،
نتج منه إجراء انتخابات مبكرة فاز
املحافظون من دون أن يحققوا
ً
فيها ً
أغلبية مطلقة.
ورغــم حصول اليمني املتطرف على
ـات لـ ــم ي ـس ـب ــق أن ح ــازه ــا
صـ ــاح ـ ـيـ ـ َّ ٍ
ب ـعــدمــا حـ ــل ثــال ـثــا ف ــي االن ـت ـخــابــات
تشرين
الـتـشــريـعـيــة امل ـب ـكــرة ف ــي 15
ً
ّ ّ
األول ،إل أن القضايا األكثر أهمية،
مثل السياسة األوروب ـيــة بقيت بيد
املحافظني .ويحتفظ كورتز بالكلمة
الفصل فــي امللفات األوروب ـيــة ،فيما
ت ـس ـت ـعــد ال ـن ـم ـســا لـ ـت ــرؤس االتـ ـح ــاد
األوروبـ ـ ـ ــي ف ــي ال ـن ـصــف ال ـث ــان ــي من
 .2018وقــال كورتز خــال عرضه في
فيينا االت ـفــاق الـحـكــومــي ال ــذي أق ـ ّـر،
م ـســاء األول م ــن أم ــس ،إن الغالبية
الـ ـج ــدي ــدة «ل ــدي ـه ــا ال ـ ـتـ ــزام أوروبـ ـ ــي

يعد كورتز أصغر قادةِ العالم سنًّا (أ ف ب)

واضح هدفه تعزيز السلطات» داخل
االتـ ـح ــاد .وع ـ ّـب ــر ع ــن أم ـلــه «ب ـت ـعــاون
أوروب ـ ـ ـ ــي أكـ ـب ــر فـ ــي م ـ ـجـ ــاالت ي ـبــدو
فـيـهــا األم ـ ــر م ـب ــررًا م ـثــل ال ــدف ــاع عن
الحدود» ،ولكن مع تأكيده في الوقت
نفسه أنه «ينبغي منح الــدول مزيدًا
مــن السلطات فــي كــل مــرة يبدو ذلك
ممكنًا».
ويتسلم كــورتــز رسميًا منصبه في
حفل اليوم ،ليصبح بذلك أصغر قاد ِة
ٍ
العالم ،فيما سيتولى رئيس «حزب
الحرية» ،هاينز كريسيتيان شتراخه،
م ـن ـصــب ن ــائ ــب امل ـس ـت ـش ــار .وأوضـ ــح
شتراخه أنــه بـنـ ً
ـاء على طلب كورتز،
ُ
«ش َ
طبت قضية الخروج من االتحاد

األوروبـ ـ ـ ــي» م ــن ال ـب ـنــود ال ـت ــي يمكن
إخضاعها الستفتاءات شعبية ،وهو
ّ
يحبذه اليمني املتطرف .وقامت
أمــر
حملة شتراخه أساسًا على التشديد
و«حرب
على خطر «اجتياح جماعي»
ٍ
أهـلـيــة» إذا لــم يـجـ ِـر اح ـتــواء الهجرة،
«ال مكان لإلسالم في
ورأى كذلك أن ّ
ال ـن ـم ـس ــا» .وي ـف ــض ــل ش ـت ــراخ ــه ال ــذي
هـنــدس تحالفًا بــن «ح ــزب الحرية»
و«ح ـ ــزب روس ـي ــا امل ــوح ــدة» بــزعــامــة
الــرئـيــس فــاديـمـيــر بــوتــن ،الـتـقــارب
بني النمسا ومجموعة «فيشيغراد»
ً
ّ
ال ـتــي ت ـضـ ّـم دوال تـشــكــك فــي أوروب ــا
عـلـنــا م ـثــل بــول ـنــدا وامل ـج ــر .ويـتــولــى
وزارات
الـ ـيـ ـم ــن امل ـ ـت ـ ـطـ ــرف ك ـ ــذل ـ ــك
ٍ

أســاس ـيــة ف ــي ال ـح ـكــومــة ،عـلــى الــرغــم
م ــن ت ـجــرب ـتــه امل ـض ـطــربــة ف ــي الـحـكــم
فــي العقد األول مــن األلـفـيــة .وحصل
وزارات
«ح ــزب ال ـحــريــة» عـلــى ث ــاث
ٍ
سـ ـي ــادي ــة هـ ــي الـ ــدفـ ــاع وال ـخ ــارج ـي ــة
والــداخ ـل ـيــة ،فيما ك ــان قــد ح ــرم على
الدوام الحقيبتني األخيرتني سابقًا.
عـلــى الـصـعـيــد االج ـت ـمــاعــي ،تضمن
برنامج الحكومة سلسلة تخفيضات
ضريبية وإجــراءات ملكافحة الهجرة
غ ـي ــر ال ـش ــرع ـي ــة وال ـ ـحـ ــد مـ ــن ف ــوائ ــد
امل ـس ــاع ــدات االج ـت ـمــاع ـيــة لــأجــانــب.
ّ
وعـ ـ ــلـ ـ ــق كـ ـ ــورتـ ـ ــز ع ـ ـلـ ــى سـ ـي ــاس ــات ــه،
ً
قــائــا إن حكومته تــريــد «التخفيف
م ــن ال ـض ـغ ــط الـ ـض ــريـ ـب ــي ...وت ـعــزيــز

اقـ ـتـ ـص ــادن ــا ،م ــا م ــن ش ــأن ــه تـحـســن
ن ـظــام ـنــا االجـ ـتـ ـم ــاع ــي» ،ول ـك ــن «ف ــي
املقام األول ،نريد تحسني األمــن في
ّ
التصدي
بالدنا ،على أن يشمل ذلك
للهجرة غير الشرعية».
وكانت قضيتا الهجرة واإلســام قد
هيمنتا على حملة كوترز البرملانية
في تشرين األول املاضي ،إذ تقاربت
مـ ــواقـ ــف زعـ ـي ــم امل ـح ــاف ـظ ــن ال ـش ــاب
ال ــذي يتباهى بــأنــه أحــد املهندسني
الــرئـيـسـيــن إلغـ ــاق ط ــري ــق الـبـلـقــان
بــوجــه املـهــاجــريــن ع ــام  2016عندما
وثيق
بشكل
كــان وزي ـرًا للخارجية،
ٍ
ٍ
من «حزب الحرية» في هذه املسألة.
وع ـ ـ ــرض ـ ـ ــت الـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــة الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة

رأي

مناهضة العولمة :صعود الثقافوية
أطوار
َ
ورد كاسوحة *
االنقسامات التي تحدث في العالم على خلفية صعود
ُّ
وتحو ِله إلى قوة ِّ
مقررة في املجتمعات
اليمني املتطرف
الغربية َّ
عززت من الوجهة الثقافوية التي كان اليسار
ُّ
قد بدأ بالتحول إليها غداة «اكتشافه منافع العوملة».
ُّ
ُ
فــي هــذه املــرحـلــة كــان تـمــركــز ال ـثــروة ي ــزداد على كل
الـ ّـصـعــد ،ومـعــه الـتـفــاوت الطبقي الـشــديــد داخ ــل دول
املــركــز وخــارجـهــا أيـضــا ،إلــى درج ــة سمحت ببروز
تيارات جديدة على أنقاض األحزاب الشيوعية القديمة
تنادي بمجابهة العوملة الرأسمالية ،عبر الــدعــوة إلى
عوملة بديلة ُ
قوامها النقابات والتكتالت البيئية وروابط
الفالحني التي كــان «جوزيه بوفيه» رمـزًا مطلقًا لها.
ّ
وجوبهت نشاطاتها
تستمر هذه املجابهة كثيرًا،
لم
ِ
ّ
بعنف شديد (فــي سياتل وغـيــرهــا) أدى الحقًا إلى
ٍ
جانب عوامل أخرى داخلية إلى انفراطها ،ليبدأ اليسار
ّ
(أو ت ـي ــارات أســاسـيــة مـنــه أق ــل ــه) عـلــى األث ــر وبسبب
إدراكه لصعوبة املجابهة الطبقية في إحداث مراجعة
ّ
تبني أشكال متفاوتة ّ
الحدة من
ستقوده الحقًا إلى
املــواجـهــة .أحــد أه ـ ّـم هــذه األش ـكــال والـتــي ت ـطـ َّـورت مع

الوقت وأصبح خطابها محوريًا في حركة مناهضة
ال ـعــوملــة ه ــي ال ـن ـضــال ال ـث ـقــافــوي الـ ــذي ي ـع ـ ِّـرف نفسه
بالهوية الثقافية والبيئية والـجـنــدريــة بــدل التعريف
الطبقي الذي اعتمدته الحركات البديلة سابقًا ،وعلى
رأسها منتدى البدائل في بورتو اليغري.

اليسار األيكولوجي
مع بداية األلفية الثالثة وبــروز مشكلة ُّ
التلوث الشديد
ال ـنــاجــم ع ــن ال ـن ـشــاط ال ـص ـنــاعــي الـكـثـيــف ف ــي ال ــدول
الرأسمالية الكبرى (الواليات املتحدة ،الصني ،أملانيا...
الخ) ازداد نفوذ األحزاب البيئية داخل اليسار الدولي،
ُّ
بالتحول إلــى الجسم األساسي
وب ــدأت هــذه األح ــزاب
للمعارضة السياسية داخل الدول الصناعية .ساعدها
فــي ذلــك خطابها املناهض بـشـ ّـدة للنمو االقتصادي
ال ــذي تعتمده ال ــدول ّالــرأسـمــالـيــة فــي إح ــداث تراكمها
وينجم عنه بالطبع كل هذا التلوث ،باإلضافة إلى عدم
مشاركتها في السلطة إال بشكل رم ـ ّ
ـزي ،وفــي إطار
ائتالفات حكومية تسمح لها بنقل معارضتها لهذا
الشكل من ّ
النمو إلى الداخل .وغالبًا ما كانت حقائب
ُ َ
البيئة تسند إليها عندما يفوز االئتالف الذي تشارك
ً
ب ــه ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات ،ف ـضــا ع ــن وج ــوده ــا املـسـتـمـ ّـر

والفاعل داخل األطر الحكومية القاعدية في البلديات
واألريـ ــاف وال ـقــرى و ...ال ــخ .هــذا الـتــواجــد على قاعدة
ّ
ّ
بالنمو جعل
الخاصة
معارضة السياسات الرأسمالية
منها محورًا ِّ
ألي ُّ
تحرك جديد مناهض للعوملة ،على
ّ
اعتبار ّأن اإلط ــار السابق الــذي تشكل فــي مؤتمرات
بــورتــو الـيـغــري وســواهــا كــان قــد انتهى عمليًاّ .
وألن
املرحلة كانت تفتقر إلى وجود «تنظيم» يقود املجابهة
ّ
َّ
ـزاب
ضــد الرأسمالية على الصعيد الدولي تحولت أحـ َّ
الخضر في أوروبــا والعالم إلى املكان الذي يجمع كل
ه ــذه الـتـنــاقـضــات وي ـقــود انـطــاقــا مــن وج ــوده الـقـ ّ
ـوي
داخل املعارضات السياسية والبرملانات واملجتمعات
ّ
املحلية املوجة الجديدة من مناهضة العوملة.

تقاطع النضاالت
ُ

ً
ـرورة لحصر النضال ّ
ضد
لم يـ َـر اإلطــار الجديد ضـ
الــرأسـمــالـيــة فــي الـبـعــد الـطـبـقــي ،ونـظــر إلـيــه عـلــى أنــه
أحد أسباب هزيمة الطور السابق من املواجهة ،وهو
ما قــاده إلى توسيع مروحة النضال ،بحيث تشمل
ً
أشكاال أخرى لم يكن ُيسمح لها سابقًا بالبروز كما
يجب .هكذا ،شهدنا في هذه املرحلة صعودًا للحركات
النسوية التي تــرى ّأن الرأسمالية تستهدفها بقدر

استهدافها للطبقات العاملة والشعبية إن لــم يكن
ـر ،وهــي بــذلــك تـضــع للمواجهة تعريفًا جندريًا
أك ـثـ ُّ
ً
ال يقل خطورة في ُ رأيها عن التعريف الطبقي الذي
ً
ترتديه عادة .التقاطع في النضال يضع الجندر هنا
إلى جانب الطبقة وليس في مواجهتها ،وهو ما قاد
الحقًا إلــى ّتغيير فــي أشـكــال النضال ذاتـهــا بحيث
تستوعب كل التعريفات املمكنة بدءًا بالطبقة مرورًا
ً
انتهاء بالحقوق الجنسية.
بالبيئة والجندر وليس
التغيير في الحركة لم يقتصر على توسيع مروحة
املــواج ـهــة وإحـ ــداث تـقــاطـعــات بــن أطــراف ـهــا بــل طــال
أيضًا بنية الحركة نفسها ،حيث تراجع مع صعود
الـثـقــافــويــة كــوجـهــة رئيسية للنضال نـفــوذ اليسار
املـطــالــب بــأولــويــة ال ـصــراع الطبقي داخـلـهــا ملصلحة
ـارات األخ ــرى املـنــاديــة بحقوق الـنـســاء واملثليني
الـتـيـ ّ
واألق ــلـ ـي ــات ال ـعــرق ـيــة وال ــاج ـئ ــن و ...الـ ــخ .ف ـصــارت
ال ـحــركــة عـلــى ض ــوء ه ــذا ال ـت ـحـ ُّـول أق ــرب إل ــى يـســار
املناهضة
الوسط ،وبدأ التداخل يحصل بني أجندتها
ِ
للعوملة شكليًا ونمط صراعها ُ الذي كان يقود بسبب
تمحوره حول الهوية إلى تقاطعات مع أحزاب وقوى
رأسمالية ال َتر ضيرًا في مناهضة العنف الجنسي
أو العنصرية أو ّ
التغير املناخي طاملا ّأن ذلك ال ّ
يمس

