الخميس  8حزيران  2017العدد 3195

العالم

11

الشباب البريطاني ...بيضة قبان
لندن ــ نادين شلق

ـية»

املاضية .وهو ما يطرح بالتالي إمكان
ان ـس ـحــاب ك ــورب ــن م ــن ق ـي ــادة ال ـحــزب،
فــي سـيـنــاريــو سـيـكــون حتمًا بمثابة
كــابــوس للطبقة الـعــامـلــة ،وق ــد يعني
س ـي ـطــرة «امل ـح ــاف ـظ ــن» ع ـلــى الـسـلـطــة
دون منازع طوال عقد مقبل ،وخفوت
نجم «حزب العمال» على نحو ال يمكن
إصالحه في املدى املتوسط.
الـسـيـنــاريــو الـثــانــي يشير إل ــى إمـكــان
تـقــدم «ح ــزب الـعـمــال» وحـصــولــه على
نتيجة أفضل بشكل ملموس مقارنة
بـنـتــائــج االن ـت ـخــابــات ال ـســاب ـقــة ،على
نـ ـح ــو ُي ـ ـعـ ــزز م ــوق ــف ك ـ ــورب ـ ــن ،سـ ــواء
فــي ق ـيــادة حــزبــه ،أو حـتــى فــي قـيــادة
م ـع ــارض ــة ف ــاع ـل ــة ف ــي الـ ـب ــرمل ــان ال ــذي
وإن ح ـصــل ف ـيــه «امل ـح ــاف ـظ ــون» على
أغـلـبـ ّـيــة هـشــة ،فــإنـهــا لــن تـكــون ّ
كافية

رب ـمــا لـتـمــريــر ك ــل ال ـس ـيــاســات بسبب
تـ ـص ــوي ــت م ـ ـعـ ــارض مـ ــن قـ ـب ــل بـعــض
املتمردين من «املحافظني» بني الحني
واآلخـ ــر .ه ــذا الـسـيـنــاريــو ،األق ــرب إلــى
الواقع ،سوف يسمح لـ«العمال» بفترة
م ــن ال ـب ـن ــاء ال ــداخ ـل ــي وال ـت ـخ ـلــص من
ّ
ّ
الخمسية
«البليرية» خــال
العناصر
املقبلة ،بحيث يمكن له املنافسة على
حـكــم ال ـبــاد فــي االنـتـخــابــات التالية،
ُ
وسيخضع الطبقة العاملة لكابوس
أقصر ربما وأخــف وقعًا نسبيًا .لكنه
يـعـنــي ب ــال ـض ــرورة اس ـت ـمــرار الـتــوجــه
نحو الخروج من االتحاد األوروبي.
ال ـس ـي ـنــاريــو ال ـث ــال ــث ،وه ــو سـيـنــاريــو
م ـت ـفــائــل ن ــوع ــا مـ ــا ،يـعـتـمــد ع ـلــى فــوز
ّ
بأغلبية ،وحدهم ،وهذا أمر
«العمال»
مستبعد ،أو على الفوز على األقل بعدد
كبير مــن املـقــاعــد يمنع «املـحــافـظــن»
م ــن ال ـح ـص ــول ع ـل ــى األغـ ـلـ ـب ـ ّـي ــة ،وف ــي
ذات ال ــوق ــت ي ـف ـتــح الـ ـب ــاب أم ـ ــام قـيــام
ّ
ج ـب ـه ــة تـ ـق ــدم ـ ّـي ــة م ـ ــوح ـ ــدة ي ـشــك ـل ـهــا
ت ـحــالــف ك ــل امل ـت ـض ــرري ــن م ــن وص ــول
«املحافظني» إلــى الحكم ،وتجمع إلى
«العمال» أحزاب «األحرار» (ليبراليون
مـعــارضــون للبريكست) ،و«الـخـضــر»
(ال ـ ـص ـ ـغ ـ ـيـ ــر) ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ــى األحـ ـ ـ ــزاب
ّ
القومية في كل من اسكتلندا وإيرلندا
ّ
الـ ـشـ ـم ــال ــي ــة امل ـه ـي ـم ـن ــة عـ ـل ــى أصـ ـ ــوات
ال ـن ــاخ ـب ــن ه ـ ـنـ ــاك .هـ ـ ــذا ال ـس ـي ـن ــاري ــو
ال ــذي سـيـكــون ف ــي األسـ ــاس انـتـصــارًا
للطبقة الـعــامـلــة اإلن ـك ـل ـيـ ّ
ـزيــة ،ويــريــح
أعصاب الشركاء األوروبـيــن بالذات،
ســوف يوصل كوربن إلــى مقر رئاسة
ال ـ ـ ــوزراء ف ــي « 10داون ـن ـي ــغ سـتــريــت»
ّ
بشعبية ستكون عندئذ غير مسبوقة
ربـمــا منذ أي ــام تشرشل فــي منتصف
القرن املاضي .وهو سيناريو أصبح،
وبشكل متزايد ،ممكنًا ،ولكنه يحتاج
إلــى دفــع الناخبني للتصويت بشكل
تـكـتـيـكــي ،بـمـعـنــى ال ـت ـصــويــت بشكل
جـمــاعــي للمرشح األق ــدر عـلــى انـتــزاع
ّ
انتخابية مــن اليمني
مقعد كــل دائ ــرة
ب ـغــض ال ـن ـظــر ع ــن ان ـت ـمــائــه ال ـحــزبــي.
وهو أمر لم تعمل عليه األحزاب مبكرًا
عـلــى نـحــو ك ــاف ،وسـيـحـتــاج اآلن إلــى
وعي الطبقة العاملة أكثر من أي شيء
آخر.
في املحصلة ،هي انتخابات حاسمة،
وع ـ ـلـ ــى أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن صـ ـعـ ـي ــد ،داخـ ـلـ ـي ــا
وخــارجـ ّـيــا ،وكــل التوقعات تشير إلى
إقبال قياسي لإلدالء باألصوات اليوم.
ف ـهــل س ـي ـكــون ال ـتــاســع م ــن ح ــزي ــران/
يونيو بمثابة جمعة عظيمة للطبقة
الـعــامـلــة ال ـبــري ـطــانـ ّـيــة .ه ــي س ــاع ــات...
ونعرف.

«مـ ـت ــوازن وص ــال ــح لـلـتـطـبـيــق» .وك ــان
أبــرز االقتصاديني الداعمني لــه وزيــر
املـ ـ ــال ال ـس ــاب ــق ف ــي الـ ـي ــون ــان يــانـيــس
فــاروفــاكــس ،واالق ـت ـصــادي األمـيــركــي
جوزيف ستيغلتز.
في التفاصيل ،يشير برنامج «العمال»
إلى نية لرفع الضريبة على الشركات
مــن  %19إلــى  %21عــام  ،2018لتصل
إل ــى  %26ع ــام  .2020وم ــن امل ـتــوقــع،
وفق البرنامج أن تعود هذه الضرائب
بـ ــأربـ ــاح ل ـل ـح ـكــومــة ت ـص ــل إلـ ــى 19.4
مـلـيــار جنيه إسـتــرلـيـنــي (نـحــو 24.5
مـلـيــار دوالر أمـيــركــي ) .كـمــا سيرفع
«الـعـمــال» نسبة ضريبة الــدخــل على
أعلى  %5من دافعي الضرائب ،حتى

ال تــرتـفــع الـضــرائــب عـلــى أي شخص
ي ـن ـق ــص دخ ـ ـلـ ــه ع ـ ــن  80أل ـ ـ ــف ج ـن ـيــه
سنويًا ،فيما ستحصد الحكومة من
ذلك حوالى  6.4مليار جنيه.
أيضًا ،ستحصد الحكومة  6.4مليار
جـنـيــه عـبــر مـنــع ال ـت ـهـ ّـرب الـضــريـبــي،
وفرض ضرائب على الثروة املودوعة
ف ــي م ــواق ــع «أوف ـ ـشـ ــور» ،و 5.6مـلـيــار
ج ـن ـيــه م ــن رسـ ـ ــوم الـ ـط ــواب ــع لـتـغـطــي
األص ــول املــالـيــة وال ـس ـنــدات وغـيــرهــا،
بجانب  3.8مليار جنيه من مقتطعات
دعـ ــم الـ ـش ــرك ــات ،و 3.7م ـل ـي ــار جـنـيــه
ع ـب ــر خ ـف ــض هـ ـب ــات الـ ـض ــرائ ــب عـلــى
أربـ ــاح رأس املـ ــال ،وض ــرائ ــب امل ـيــراث،
والتسهيالت للمصارف.

عندمــا أجــرت بريطانيــا انتخاباتهــا
البرملانيــة الســابقة فــي الســابع مــن
أيــار  ،2015تحدثــت غالبيــة وســائل
اإلعــام عــن مشــاركة كثيفــة وصلــت
إلــى ُ ،%66.1عـ ّـدت األعلــى منــذ
 18عامــا .قبلهــا بثمانيــة أشــهر،
كانــت اململكــة املتحــدة قــد شــهدت
أحــد أبــرز اســتحقاقاتها الــذي
ّ
تمثــل باالســتفتاء علــى اســتقالل
اســكتلندا ،وجــاءت نتيجتــه ملصلحــة
رفــض هــذا االســتقالل.
اليــوم ،تخــوض بريطانيــا انتخابــات
برملانيــة جديــدة ،ســبقها اســتحقاق
ينطــوي علــى أبعــاد أكثــر أهميــة
وحساســية علــى مســتويات كثيــرة،
أي التصويــت للخــروج مــن االتحــاد
األوروبــي ،الــذي جــرى فــي حزيــران
مــن العــام املاضــي .اســتحقاق
ال تــزال نتائجــه االقتصاديــة
والسياســية غيــر واضحــة ،ولكــن
تداعيــات عـ ّـدة أنتجهــا تطغــى علــى
الحمــات االنتخابيــة لزعيمــي
الحزبــن األساســيني.
وبــن هذيــن االســتحقاقني ،ثــاث
هجمــات إرهابيــة شــهدتها لنــدن
خــال األشــهر الثالثــة املاضيــة،
تركــت بصمــة علــى مســار الحمــات
االنتخابيــة الحاليــة ،وربمــا لقيــت
صداهــا فــي نتائــج عمليــة التصويــت.
إذًا ،األمــن ،االقتصــاد ،السياســة،
العالقــة مــع االتحــاد األوروبــي…
عناويــن أساســية شــغلت بــال
الناخــب البريطانــي ،وحفلــت بهــا
حلقــات النقــاش التــي اســتضافتها
وســائل اإلعــام املحليــة ،والخطابــات
الصــادرة عــن املرشــحني .ولكــن
هــل هــي كافيــة لتحـ ّـرك الشــارع
البريطاني ،وخصوصًا فئة الشــباب
التــي أتعبتهــا ثالثــة اســتحقاقات
مصيريــة ،خضعــت لهــا منــذ ثــاث
ســنوات إلــى اليــوم؟
فــي عــام  ،2015دحضــت هــذه الفئــة
االعتقــاد الســائد بأنهــا لــن تشــارك
بكثافــة نظـرًا إلــى أنهــا تــرى أنــه ليــس
مــن الســهل إســماع صوتهــا ،بــل إن
هــذا الصــوت لــن ُيحــدث فرقــا .وإلــى
حـ ّـد بعيــد ،كان هــذا االعتقــاد مبنيــا
علــى ســوابق ووقائــع ،منهــا مــا
حصــل أثنــاء انتخابــات عــام ،2010
عندمــا شــارك  %44فقــط مــن
الناخبــن الذيــن تــراوح أعمارهــم بــن
 18و 24عامــا .ولكــن مــا حصــل فــي
عــام  ،2015شـ ّـكل ّ
تحديــا للتوقعــات

ال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج ي ـ ــذك ـ ــر م ـ ـ ـصـ ـ ــادر أخـ ـ ــرى
لـلـتـمــويــل ستحصد بــاملـجـمــوع 48.6
مليار جنيه ،وهو الرقم نفسه املحدد
لالستثمار .إضافة إلى ذلك ،ستفرض
الـحـكــومــة ضــريـبــة عــرفــت بــ«ضــريـبــة
روبـ ـ ـ ـ ــن هـ ـ ـ ـ ـ ــود» ،مـ ـ ــا س ـ ـيـ ــرفـ ــع أربـ ـ ـ ــاح
ال ـح ـكــومــة بـمـلـيــار دوالر ع ـبــر فــرض
ضريبة على جميع املعامالت املالية
للمصارف واملؤسسات املالية.
والجدير بالذكر أن برنامج «العمال»
ال يتضمن زيادات للموازنة العسكرية
وال وعودًا بمنع املهاجرين من دخول
البالد (وإن وعدت بتنظيمهم).
فإذا نجح فريق كوربن في االنتخابات
ومــواجـهــة املـصــاعــب مــن ع ــدة أط ــراف

الســلبية ،وقــد ّ
توصــل مركــزBritish
 ،Election Studyحينهــا ،إلــى أن
نســبة مشــاركة الشــباب وصلت إلى
.%65
اآلن ،بعــد مــرور عامــن ،يعـ ّـول كل
مــن رئيســة الحكومــة البريطانيــة
وزعيمــة «حــزب املحافظــن» تيريــزا
مــاي ،وزعيــم «حــزب العمــال»
جيريمــي كوربــن ،علــى نســبة
مشــاركة عاليــة ،مماثلــة لتلــك التّــي
حصلــت قبــل عامــن .ويتوقــع
الطرفــان أن تطغــى مشــاعر الحمــاس
علــى مشــاعر الخــوف لــدى الناخبــن.
وبمــا أن الشــباب عــادة مــا يشــكلون
فئــة مرنــة فــي االنتخابــات ،تنصـ ّـب
جهــود مســؤولي الحمــات علــى

ّ
يعول كل من
ماي وكوربن على
نسبة مشاركة عالية
بين الشباب

تحريكهــم واســتدراجهم ،بهــدف
تحصيــل أعلــى نســبة أصــوات
بينهــم .
فــي جولــة ســريعة أجرتهــا صحيفــة
«األخبــار» فــي بعــض الشــوارع
البريطانيــة ،كان مــن املمكــن ّ
تلمــس
مشــاعر الخيبــة أو عــدم االهتمــام،
ً
بــدال مــن الخــوف نتيجــة الهجمــات
اإلرهابيــة ،أو الحماســة إلحــداث
تغييــر مــا .وقــد بــدا االنقســام واضحــا
ضمـ ُـن هــذه الفئــة ،خصوصــا إذا
مــا أخــذت فــي االعتبــار القضايــا
املختلفــة التــي تالمــس واقعهــم .طــوم
( 23عامــا) الــذي يعمــل فــي إحــدى
شــركات الهندســة ،يــرى أن ليــس
مــن الضــروري املشــاركة فــي هــذه
االنتخابــات ،بــل إنــه متأكــد أن صوتــه
لــن يحــدث فرقــا .أمــا صديقــه بيتــر
( 22عامــا) ،فيقــول إنــه لــن يشــارك،
ألســباب مختلفــة ،وهــي عــدم رغبتــه
«فــي الرضــوخ ألهــواء تيريــزا مــاي
الشــخصية ،التــي قـ ّـررت فجــأة إجــراء
انتخابــات مبكــرة ،مــن أجــل تأكيــد
ســلطتها والحصــول علــى حريــة أكبــر
خــال مفاوضــات البريكســت».
ســتيفاني ( 19عامــا) ،مــن جهتهــا،
ّ
متحمســة للمشــاركة ،ولكنهــا
غيــر

(داخ ــل حــزبــه وخ ــارج ــه) ،وطـ ّـبــق هــذا
البرنامج في اململكة املتحدة ،فال بد
أن ــه س ــوف يـبــرهــن للشعوب الغربية
أن الواقع ليس كما ّ
تدعيه حكوماتهم
وإعــام ـهــم (ال بــديــل لـلـنـيــولـيـبــرالـيــة،
وللتقشف ،وللقبول برغبات الشركات
وامل ـ ـصـ ــارف ،وب ــإش ـع ــال الـ ـح ــروب في
بـ ـ ــاد الـ ـع ــال ــم الـ ـث ــال ــث ب ـح ـج ــة األمـ ــن
الــوط ـنــي ،ولـلـعـنـصــريــة والشوفينية
باتجاه املهاجرين والالجئني).
بعبارة أخــرى :إن أي فــوز لـ«العمال»
قــد يفتح مـجــددًا فسحة أم ــام اليسار
األوروبـ ـ ـ ـ ــي لـ ـلـ ـع ــودة ب ـع ــدم ــا ك ـ ــان قــد
تراجع في السنتني األخيرتني على يد
ّ
الوسطيني واليمني املتطرف.

سـ ّ
ـتصوت لتمارس حقها االنتخابي.
ليلى ( 22عامًا) ،التي تعمل في
كذلك ّ
أحــد محــال الهواتــف املحمولــة ،فهــي ال
تعــرف ملــن عليهــا أن تصـ ّـوت وملــاذا،
ولكــن كل مــا تطلبــه هــو «التعاطــف
والســام والقيــادة القويــة ،إضافــة
إلــى االســتقرار ،والتعليــم ّ
الجيــد».
آخــرون يربطــون االنتخابــات الحاليــة
باملرحلــة املصيريــة ،ومنهــم مــن يــرى
أنــه يجــب إنهــاء النقاشــات الدائــرة
بــن املرشــحني حــول الـ«بريكســت»،
ّ
التوحــد فــي مواجهــة
والتركيــز علــى
ّ
اإلرهــاب الــذي يتهــدد بالدهــم،
وبالتالــي العمــل علــى حمايــة األمــن.
ومــن هــؤالء ســارة ( 21عامــا) التــي
تــرى أن االنتخابــات الحاليــة يجــب أن
تصـ ّـب فــي هــذا االتجــاه« ،لوضــع
حـ ّـد للظــروف االســتثنائية».
بصــرف النظــر عــن مــدى تمثيــل
هــؤالء لفئــة الشــباب ،وبانتظــار أن
تقــول صناديــق االقتــراع كلمتهــا،
أشــارت آخــر االســتطالعات
الصــادرة عــن مركــز «إم آي ســي»
إلــى أن نحــو ثلثــي الناخبــن،
الذيــن تــراوح أعمارهــم بــن 18
و 24العمــال ،سـ ّ
ـيصوتون ل ـ
ّ
«حــزب ّ
العمــال» .وإن صحــت هــذه
التقديــرات ،فــإن هــؤالء الشــباب
ســيلعبون دورًا مصيريــا فــي تحديــد
هويــة عــدد مــن املقاعــد الهامشــية،
وبالتالــي فــي النتيجــة النهائيــة،
علــى حـ ّـد تعبيــر عــدد مــن املراقبــن.
وبحســب مركــز االســتطالع املذكــور،
من املتوقع أن يدلي  %63من الشباب
بأصواتهــم ،فيمــا يخطــط  %68منهــم
للتصويــت لحــزب العمــال .وقــد رأى
 %50مــن املســتطلعني أن جيريمــي
كوربــن يملــك صفــات ّ
جيــدة للقيــادة،
فــي مقابــل  %28لتيريــزا مــاي .لكــن
هــذا املركــز ال يهمــل االلتفــات إلــى آراء
املســتطلعني الذيــن تبلــغ أعمارهــم ٦٥
عامــا أو أكثــر ،والذيــن تفضــل النســبة
األكبــر منهــم تيريــزا مــاي.
شــبكة «بــي بــي ســي» أشــارت ،مــن
ً
جهتهــا ،نقــا عــن اســتطالع أجــراه
مركــز  Yougovإلــى أن االنتخابــات
الحاليــة لــن تشــهد ّ
تغيـرًا ملموســا إن
كان باملقارنــة مــع مشــاركة الشــباب
فــي انتخابــات عــام  2015أو مــع
نتائجهــا .وبانتظــار جــاء موقــف
الشــباب البريطانــي ،تواظــب املاكينــات
االنتخابيــة التابعــة للحزبني الرئيســن
ـتنهاض هممهــم ملصلحــة
علــى اسـ
ّ
مرشــحيها ،علهــم بمشــاركتهم
ُيحدثــون الفــارق املطلــوب.

ليس البرنامج كما ّ
صوره اإلعالم
على أنه «راديكالي» (أ ف ب)

