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اخــتــبــار ّ
عــمــــــان

السـيـاسـة الــدولـيـة :حــالـــة فـــوضـــى

بقلم :إلياس خوري
بينم���ا يغرق لبنان في مماحكات «المكونات» الطائفية التي ال تس���تقر على
ً
ق���رار ،من التجنيس إلى القناصل وصوال إلى افتعال معركة مع مفوضية األمم
المتحدة لش���ؤون الالجئي���ن ،ما يجعل طبق���ة المافيا اللبنانية خ���ارج اللعبة
الكبرى التي تدور في اإلقليم ،انفجرت عمان في انتفاضة ش���عبية ضد قانون
الضرائب .واالنتفاضة ،على الرغم من طابعها االجتماعي  -االقتصادي ،ليست
س���وى االختبار األول لما ّ
يسمى «صفقة القرن» ،على المستوى الشعبي العربي
خارج فلسطين المحتلة.
ال أس���عى إلى إهمال الجانب االجتماعي  -الطبقي في االنتفاضة الش���عبية
الت���ي قادت إلى إس���قاط الحكوم���ة ،أو غض النظر ع���ن ّ
تكبر رئي���س الوزراء
المس���تقيل الذي قال ان���ه ال يتراجع أمام ضغط الش���ارع ألن تعيينه جاء «من
ف���وق» ،وال إلى ضرورة إحداث تغيي���رات جذرية في النظام السياس���ي ،الذي
ّ
يهمش دور المجتمع ،فهذه مسائل أساسية ،تمس جوهر مسألة االنتقال إلى
الديمقراطية الفعلية ،وهو مطلب كل االنتفاضات العربية التي اغتالها القمع
الوحشي في عواصم «الربيع العربي».
هناك مشكلة كبرى ناجمة عن هيمنتين :هيمنة منطق صندوق النقد الدولي،
الذي يس����عى إلى فرض «إصالحات» رأس����مالية متوحش����ة ،وهيمن����ة طبقة من
الفاسدين والمفسدين ،التي تتصرف وكأنها جالية أجنبية ،وال تراعي مستقبل
بالد مهددة باالندثار ،أمام ضغوط تحوالت إقليمية مليئة بالحروب والمآسي.
غي���ر أن هناك وجهًا آخر يجب التوقف عنده م���ن أجل فهم دور التظاهرات
األخيرة في محاول���ة إنقاذ األردن من كارثة حصار إقليمي عنوانها الوحيد هو
«صفقة القرن».
بطل هذه الصفقة الرئيس األميركي دونالد ترامب ال يملك سوى «المعرفة»
الت���ي صنعه���ا له المستش���رقون وعلى رأس���هم برنارد لويس ب���أن العرب ال
ّ
يفهمون سوى لغة القوة .ولألس���ف فإن حكام هذه اللحظة العربية المنقلبة،
ُ
أثبتوا صحة هذه النظرية ،فخضعوا وأخضعوا لالبتزازين المالي والسياس���ي،
وهم يرون شرعيتهم تتداعى ،ويصابون بالرعب من المد اإليراني ،فقبلوا ما ال
ُيقبل :التحالف مع إس���رائيل ،والرضوخ لالعتراف األميركي بالقدس كعاصمة
للدولة العبرية والقبول بتأبيد االحتالل اإلسرائيلي عبر حكم ذاتي فلسطيني
ينظم التمييز العنصري ويطلق عليه اسم «دولة» فلسطينية ،وهي دولة دالت،
أي انهارت قبل أن تولد.
ال يبال���ي ترامب ب���رأي عام عربي يؤكد له حلفاؤه الع���رب أن ال وجود له ،وهو
متيقن من أن بالغة الجريمة التي صنعها االس���تبداد في مواجهة انتفاضات
ّ
الش���عوب العربية ،تش���ل أي احتمال ش���عبي .كما أن الممارس���ة اإلسرائيلية
الوحش���ية أمام بوابات غزة ،تشير إلى أن الثنائي األميركي اإلسرائيلي ال يلوي
على شيء ،وهو يعتقد أن االنهيار العربي أعطاه تفويضًا على بياض بأن يفعل
ما يشاء.
هنا أتت المفاجأة الشعبية األردنية.
يج���ب أن نقرأ التظاه���رات واالعتصامات في الم���دن األردنية المختلفة في
ّ
سياقها الداخلي ،أي في س���ياق أزمة بنيوية اقتصادية اجتماعية .وحل هذه
األزم���ة يبدأ من تغيي���ر يجب أن يكون بنيويًا هو اآلخ���ر ،فاالكتفاء باحتماالت
المساعدات العربية ،التي انقطعت من دون سبب معلن ومن المرجح أن تعود،
ليس هو الحل .ألن الضغط السياس���ي  -االقتصادي ،الذي يبدو أنه س���يتراجع
ً
قليال من المحتمل أن يعود في أي لحظة.
غي���ر أن المفاجأة األردنية حملت في داخلها مؤش���رًا جديًا على االس���تقبال
الش���عبي العربي الذي ينتظر «صفقة القرن» ،فاالعتراض هذه المرة ،يختلف
جذريًا عن اعتراضات الماضي ،وذلك لسببين:
األول هو انهيار أي أفق عربي ش���امل يمكن االستناد إليه في مواجهة القرار
األميركي بتصفية القضية الفلسطينية.
والثان���ي هو أن قرار التصفية هذا تحمله القوة الرئيس���ية على المس���توى
االقتصادي في المنطق���ة ،أي التحالف الس���عودي  -اإلماراتي ،الذي يبدو أنه
وصل إلى نقطة الالعودة في ارتباطه بالمشروع األميركي  -اإلسرائيلي.
ف���ي عمان بدأت ترتس���م مالمح االعتراض الش���عبي العرب���ي على الصفقة،
فاألردن الذي يجد نفسه مرتبطًا بمعاهدة سالم مع إسرائيل ،يكتشف أن هذه
المعاهدة لم تعد قادرة على حماي���ة موقفه الرمزي في القدس ،عبر الوصاية
الهاشمية على األماكن المقدسة في المدينة .كما يكتشف الوحدة المصيرية
التي تربطه بفلس���طين .ف���إذا كانت «صفقة القرن» تعني زوال فلس���طين من
الخريطة السياسية اإلقليمية ،فماذا يضمن بعدها بقاء األردن كمنطقة فصل
كانت ضرورية بين إسرائيل والداخل العربي؟
م���ن هنا يجب أن نفهم الذع���ر العربي من احتماالت االنفج���ار في المملكة
ّ
للتح���ول إلى صاعق يفج���ر منطقة عربية
الهاش���مية ،فه���ذا االنفجار مؤهل
ذاهبة الى االستسالم الطوعي ،بقوة األنظمة االستبدادية التي تعد شعوبها
ً
بليبرالية اجتماعية مصحوبة بقمع سياس���ي ،والتي أحدثت انقالبًا شامال على
اللغة السياسية التي كانت تحتمي خلفها بحجة الدفاع عن فلسطين والقدس
والمقدسات.
ً
االنفجار س���يكون شامال ،وش���عور الثقة في النفس الذي يهيمن على إعالم
دول الصفقة ،يخفي رعبًا حقيقيًا من ردات فعل ش���عبية ،يمكن أن تطيح بكل
أشكال التوازنات في المنطقة.
ً
بدا اللعب بفلس���طين س���هال ،إلى أن بدأت غزة في إرس���ال إشاراتها الكبرى
من خالل مس���يرات العودة ،وهي إش���ارات س���وف تول���د انفج���ارًا كبيرًا في
الضفة والق���دس ،لحظة اإلعالن عن صفقة تعده���ا إدارة أميركية تتكلم لغة
المستوطنين وتبدو على يمين اليمين الديني الصهيوني.

دقت عمان ناقوس الخطر.
أغلب الظ���ن أن النظام العربي المهيمن يراهن أنه يس���تطيع عبر الرش���وة
أن يف���رض على المنطقة التنكر لحاضرها ،والقبول بمحو فلس���طين ،وتفتيت
شعبها ،وتحطيم إرادته .إنه رهان الحمقى.
ألن من يملك مفاتيح القدس هو الشعب الفلسطيني ،وال أحد سواه.
وألن من يتالعب بمصير فلسطين والقدس ،لن يجد في حلفائه اإلسرائيليين
واألميركيين من سيدافع عنه عندما يجد نفسه محاصرًا بالعار.
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بقلم :عمرو حمزاوي*
ّ
يورط الرئيس األميرك���ي دونالد ترامب كندا واليابان ودول االتحاد األوروبي
ف���ي حرب تجارية بعد أن فعل المثل م���ع الصين ومع جيران الواليات المتحدة
في أميركا الالتينية .السياسة الشعبوية التي تمارسها إدارة ترامب بخليطها
الخاص من الش���وفينية األميركية (أميركا أوال) وغ���رور القوة العظمى واالدعاء
بحماية مصالح الطبقة العاملة ومحدودي الدخل ،هذه السياس���ة تستس���يغ
فرض العقوبات التجارية على الحلفاء والشركاء والجيران وال تكترث بالتداعيات
الخطيرة في سبيل تحقيق انتصارات كالمية وظهور زائف للرئيس األميركي
بمظه���ر المدافع الصلد عن حق���وق بالده ومواطنيه في وج���ه دول وحكومات
توصف إما بالمستغلة أو بالمعتاشة على الكرم األميركي.
ينقل���ب ترامب على مرتكزات السياس���ة الدولية كما تبل���ورت خالل الفترة
الممتدة من انهيار االتحاد الس���وفييتي الس���ابق (بداية تس���عينيات القرن
العش���رين) وإلى اليوم ،فيعلن انسحاب الواليات المتحدة من معاهدة باريس
للمن���اخ ويخرج فرديا من االتفاق النووي مع إيران الذي أقر بمش���اركة روس���يا
والصي���ن وبريطانيا وفرنس���ا وألمانيا وبه���دف كبح جماح المش���روع النووي
اإليراني نظير اإللغاء التدريجي للعقوب���ات التجارية واالقتصادية المفروضة
على الجمهورية اإلسالمية .وفي الحالتين ،االنقالب على معاهدة باريس وعلى
االتف���اق مع إيران ،يرهن ترامب المصالح العالمي���ة واألميركية ألجندة القوى
المحافظة داخل بالده وألجندة إسرائيل والسعودية واإلمارات خارجها.
أوروبي���ا ،تعمق النجاح���ات االنتخابية المتتالية ألح���زاب اليمين المتطرف
وللحركات الش���عبوية ،كما ف���ي إيطاليا مؤخرا ،من أزمات السياس���ة الدولية.
تغلق أوروبا أبوابها في وج���ه المهاجرين الباحثين عن مالذات آمنة بعيدا عن
كوارث الحروب األهلية وانهيارات الدول الوطنية واإلرهاب والفقر التي تغطي
مساحات واسعة في الشرق األوس���ط وافريقيا .صارت مراكب المهاجرين غير
الش���رعيين غير مرحب بقدومها إلى الش���واطئ األوروبي���ة ،وعادت الحكومات
األوروبية إلى تقديم الدعم االقتصادي والمالي والعسكري لحكومات سلطوية
وعنيف���ة في جنوب البحر المتوس���ط ولحكومات فاس���دة ف���ي افريقيا جنوب
الصحراء بغي���ة إبعاد المهاجرين غير الش���رعيين المحتملين واإلبقاء عليهم
رازحين تحت نير الظلم والعنف والفساد ،ولتذهب حقوق اإلنسان إلى الجحيم.
تغل���ق أوروبا أبوابه���ا الخارجية في وجه المهاجري���ن ،وداخليا تنزلق بلدان
القارة العجوز إلى صراعات هوية بالغ���ة الخطورة .أوروبا التي يريدها اليمين
المتط���رف وتبح���ث عنه���ا الحركات الش���عبوية ،من م���اري لوبن في فرنس���ا
إل���ى فيكتور أورب���ان ،تتناقض جذريا م���ع أوروبا اليمين التقليدي واليس���ار
الديمقراطي .وهم «المجتمعات النقي���ة» ثقافيا وعرقيا ودينيا لدى متطرفي
اليمين والش���عبويين يقابله تمس���ك القوى التقليدية برؤى ليبرالية قوامها
المجتمع المتن���وع والتعددية المرحب���ة باآلخر الثقاف���ي والعرقي والديني.
غي���ر أن وهم النق���اء كلما انتصر ف���ي صناديق االنتخاب���ات أو ارتفعت غلته
من أصوات الناخبين ،ش���كك ش���عبيا في قابلية الرؤى الليبرالية للحياة وأرغم
اليمين التقليدي واليسار الديمقراطي المعبر عنها تقديم تنازالت انتخابية

ترامب ..بؤرة توتر في قمة السبع.

وسياس���ية لمروجي وهم النقاء .اليوم ،لن تكرر حكومة أوروبية كبيرة كانت أو
صغيرة ما فعلته المستش���ارة األلمانية أنجيال مي���ركل في  2015مع الالجئين
الس���وريين .اليوم ،تتنصل الحكومات األوروبية من استقبال الالجئين وتعيد
المهاجرين غير الش���رعيين إلى بالدهم غير اآلمنة خوفا من خسارة المزيد من
أصوات الناخبين .اليوم ،تطالب أحزاب وشخصيات سياسية ليبرالية وتقدمية
بتبني سياس���ة «أوروب���ا أوال» ليس في مواجهة إدارة دونال���د ترامب وحروبها
التجارية أو في مواجهة الحكومات الس���لطوية من روس���يا والصين إلى الخليج
وتركيا ومصر ،بل في وجه الفارين من جحيم الحروب األهلية واإلرهاب والفقر.
وبعيدا عن الواليات المتحدة وأوروبا ،تش���هد السياسة الدولية وللمرة األولى
منذ تس���عينيات القرن العش���رين اتساعا غير مس���بوق لمساحات فعل ونفوذ
حكومات ال تعنيها الديمقراطية وال حقوق اإلنس���ان وتس���تخف بقيم العدل
والحرية والتس���امح .تنشط الصين وكذلك روس���يا بحثا عن حماية مصالحهما
االقتصادية والتجارية والسياسية ،وال تتحرج األولى من دعم حكومات فاسدة

في آسيا وافريقيا وأميركا الالتينية وال تمانع الثانية في التورط العسكري هنا
وهناك لإلبقاء على حلفائها من الحكام المس���تبدين .إقليميا ،تسيطر أجندات
إسرائيل والسعودية واإلمارات وإيران وتركيا على منطقة الشرق األوسط وتزج
بها إلى أتون مواجهات سياسية وصراعات عسكرية في سوريا ولبنان والعراق
واليمن وليبيا .بل أن أجندات هذه الدول تطيل عمدا من عمر الحرب األهلية في
س���ورية والحرب على اليمن وحروب الكل ضد الكل في ليبيا ،غير عابئة بالدماء
التي تسيل يوميا وبمشاهد الدمار المتكررة.
نح���ن أمام حالة فوضى حقيقية في السياس���ة الدولي���ة تذكر بحقبة ما بين
الحربين العالميتين ( ،)1933-1918حالة فوضى لن تنزوي قريبا.
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فـــــارق الــتـــقـــدم بـــين الكــوريـتـين
بقلم :عزمي عاشور *
من ُحس���ن الحظ أن واقع التفاعل في المجتمعات ،س���واء ف���ي قدرتها على
إح���داث نهض���ة برؤية النخبة الت���ي تحكمها أو العكس ،تظه���ر تطبيقاتها
عل���ى أرض الواقع .وأبرز األمثلة هنا ،نموذج كوري���ا الجنوبية في مقابل كوريا
الشمالية .فتجربتهما تكشف كيف أن إكسير التقدم يتجسد في رأس النخبة
الحاكمة ودورانها في شكل ديمقراطي ليعكس نزاهة الحكم.
فالكوريتان من حيث االنتماء المبني على التقسيم الجغرافي يقعان في شرق
آس����يا ،ومن حيث العرقية واالثني����ة والقومية ينتميان إل����ى عرقية ولغة وأرض
واح����دة .فكيف حدث الفارق في التقدم مع وجود هذا االش����تراك في المقومات
األساسية والذي يصل إلى حد التطابق؟ االختالف يبدو بين تأثير مظاهر التقدم
والحضارة على مجتمعين كانا في الس����ابق مجتمع����ًا واحدًا .جرى الفصل بينهما

بس����لك شائك ،فأصبح أهل الجنوب يعيش����ون قمة النضج الحضاري الذي تجلت
مظاه����ره في الرخاء المعيش����ي والق����درة على الدخول في تفاع��ل�ات اقتصادية
وتكنولوجية مـــع الغرب تتسم بالندية ،فأضحى الكثير من شركاتها الصناعية
كوكبية عابرة للقارات كشركات السيارات والكومبيوتر وغيرها.
هذا إضافة إلى التمتع بالثقافة العصرية التي تحكمها قيم العمل والنظام
واحت���رام القانون .لكنك إذا عبرت الخط الفاصل س���تندهش من مظاهر الفقر
والبؤس .فمس���تويات المعيشة منخفضة واألمية منتش���رة والشوارع ليست
نظيفة مع أن س���حنة البشرة هي السحنة نفس���ها .وبالتالي فإن هذه الصورة
المقابلة المضادة لألش���خاص أنفس���هم ما بين التقدم في الجنوب والتخلف
في الشمال ،تقف وراءها صور متناقضة في طبيعة النظام السياسي الحاكم.
فكوريا الجنوبية تتس���م في نظ���ام حكمها بالديمقراطية وتداول الس���لطة،
ً
فض�ل�ا عن قدرتها على إحكام س���يادة القانون .وبالتال���ي فهي تطبق النمط

الديمقراطي في الحكم القائم على تداول الس���لطة .في المقابل تبدو الصورة
معاكس���ة في كوريا الش���مالية حيث هناك ما يش���به التعمد في وجود حزب
مهيمن ّ
يورث فيه الحكم داخل أس���رة واح���دة من الجد لألب للحفيد .ومن هنا
نالح���ظ أن نتائج التقدم في كوريا الجنوبية ارتبطت في ش���كل كبير بطبيعة
النظ���ام السياس���ي .فعملية الرخاء ورفاهي���ة العيش هي انع���كاس لنزاهة
الحكم وسيادة القانون .وفي المقابل يمكن ربط التخلف وانخفاض مستويات
المعيشة في الشمال إلى سلطوية أسرة واحدة مهيمنة في شكل مستفز ،وإن
تسترت بقواعد الحزب الحاكم.

عن "الحياة" اللندنية
* كاتب مصري

«مشـــــروع مــــارشــــال عـــربـــــي»
موسى برهومة*
االحتجاجات الش���عبية التي تفجرت ف���ي األردن ،جاءت مترافقة ،بدرجة
ّ
الشدة ،مع مناطق عدة في العالم العربي تعاني من انسداد اآلفاق
أقل من
ووصول المواطنين إلى درجة العجز االقتصادي واليأس النفسي.
المحتجون ،الذين مألوا الش���وارع والميادين في األردن ،كانوا من الشباب
الذين ّ
يعبرون عن آمال نظرائهم في غالبية الدول العربية التي تعاني من
البطالة والفساد واحتكار الس���لطة والمناصب ،وسيادة منطق الشركة في
إدارة الدولة ،واستثمار مواردها.
ْ
ً
وض ُع األردنيين ليس أفضل حاال من المصريين واللبنانيين والسودانيين
ً
والجزائريي���ن والمغاربة ،فضال عن المناطق «المنكوب���ة» في غزة والعراق
واليمن وسورية .ويأمل المرء في هذه القنطرة الملتبسة من الزمن العربي
أال تتس���ع قائمة المنكوبينّ ،
ألن النكبة والنكسة والمأساة واألمل الشحيح
أضحت جزءًا أساس���يًا م���ن يوميات العرب���ي المكتظ باألح���زان والخيبات
ّ
المتجددة.
والعذابات
حس���نًا ،فعلت الدول الخليجية :الس���عودية واإلمارات والكويت ،إذ دعت
إل���ى «مؤتمر مكة» لمس���اعدة األردن على الخروج من أزمت���ه الخانقة التي
ْ
(الدين األردني الع���ام حاجز الثمانية
إن اس���تمرت فيصبح دولة مفلس���ة
والثالثي���ن بليون دوالر ،أي ما يعادل أكثر من خمس���ة وتس���عين بالمائة

م���ن النات���ج اإلجمالي المحلي) ،وربم���ا دولة فاش���لة بالمعنى االصطالحي
لل���دول التي تكون «ذات حكومة مركزية ضعيف���ة أو غير فعالة ،وال تملك
إال القليل من الس���يطرة على ج���زء كبير من أراضيها» ،وه���و ما يعني في
ّ
الم���آالت األخيرة انفجار خزان مضغوط من العن���ف واالحتقان واليأس في
ش���كل ّ
مدمر ،ال يرضى به أحد ،واألهم أنه ال ينبغي أن يس���مح لبلد عربي له
ميزته االستثنائية كاألردن ،أن يصل إلى هذا المصير.
يـــ���درك المرء أن أح���وال دول الخليج ل���م تعــــد كمـــ���ا كانت من قبل،
فاألزمات االقتصادية والسياسية والعسكرية استنزفت ،وما تزال ،خزائن
تلك الدول وأرهقت ميزانياتها ،وما انفك شبح الركود يحوم في سماءاتها،
لكن األكيد ّ
أن حجم المس���اعدات قد يتأثر بسبب ذلكّ .
ما يعني ّ
أن السلم
األهلي بمعناه العربي الشامل هو ضمانة لمستقبل سائر الدول العربية بال
استثناء ،ال سيما في ظل االستقطابات الدولية الجامحة االختراق هذا البلد
أو سواه بذريعة المساعدة واإلنقاذ إلى آخر الشعارات التي صارت ومألوفة،
ظاهرها اإلس���ناد وباطنها الهيمنة ،ال س���يما ّ
أن نسبة من النخب األردنية
تتبنى خيار إبدال تحالفات المملكة مع الخليج ،والتوجه نحو إيران وتركيا،
وسواهما.
ومن أكثر المشاريع العاجلة التي يمكن استعادتها في هذه المآزق التي
تحيط بغالبية الدول العربية ،هو «مشروع مارشال عربي» يعمل على إنقاذ
االقتصادي���ات العربية ويقوم على التكافلية بي���ن الدول الغنية واألخرى

الت���ي تكابد من أجل البقاء .وقد كانت ه���ذه التجربة بعد الحرب العالمية
الثانية َ
خير الس���بل إلنق���اذ اقتصادات أوروبا في أعق���اب الحرب العالمية
الثانية ،وخشية لحاق هذا الدول بالمعسكر السوفييتي آنذاك.
وإن شئنا المقابلةّ ،
فإن خنق «الربيع العربي» وإجهاضه قاد غالبية البالد
ّ
العربية إلى حالة من الكساد والفقر والبطالة وتراجع المداخيل ،وكأن حربًا
مدمرة لحقت بها .وكيال يكون الشارع العربي نهبًا للخطابات المتشددة من
«داعش» و «القاعدة» واإلس�ل�امويين ،وجب استلهام تجربة مشروع مارشال
والذي أعلنه في  5حزيران عام  ،1947وزير الخارجية األميركي الجنرال جورج
مارشال.
إن التاريخ يعيد نفس���هّ ،
ل���ن نقول ،كما يحلو دائمًا لهواة اإلنش���اءّ ،
لكن
التجارب في التاريخ تتشابه ،وتلهم واحدتها األخرى .فلوال مشروع مارشال،
لظل���ت الدول األوروبية عاجزة لعقود ع���ن الوقوف على قدميها ،والبتلعها
ّ
االتحاد السوفياتي المنتصر في الحرب وهازم النازية ،ومحطم أحالم هتلر.
َ
تتداع الدول المقتدرة إلسناد االقتصادات العربية المتهاويةّ ،
فإن
وإذا لم
ً
مستقبال مظلمًا سيحيق بالعالم العربي ،وربما بالعالم بأسره.

عن "الحياة" اللندنية
* كاتب وأكاديمي أردني

إيـطـالـيـا  ..أزمـــات حكـومـيـــة مـتـالحــقــة
بقلم :د .إكرام بدرالدين*
تشهد إيطاليا منذ توجهها إلى التعددية الحزبية واألخذ بالديمقراطية
في أعقاب الحرب العالمية الثانية ظاهرة عدم االس���تقرار على المس���توى
الحكومي ،والتي يمكن تفس���يرها بعدم قدرة حزب بمفرده على الحصول
على أغلبية المقاعد في االنتخابات التشريعية والتي تمكنه من أن يصبح
حزبًا حاكمًا.
هذا الوضع يؤدي ألن تكون الحكومات المتعاقبة في إيطاليا خالل قرابة
س���بعة عقود من الزمان حكومات تجمع بين ع���دة أحزاب من أجل الحصول
على األغلبية الالزمة لتش���كيل الحكومة ،ويعرف هذا النمط من الحكومات
بالحكوم���ة االئتالفية ،وإذا كان ه���ذا النمط من الحكومات يحل مش���كلة
ع���دم حصول حزب بمف���رده على األغلبي���ة إال أنه يمك���ن أن يترتب عليه
بعض المش���اكل واألزمات ،التي أهمها قصر العمر الزمني للحكومة ،وهي
الظاهرة التي ش���هدتها إيطاليا طوال الفترة التي أعقبت الحرب العالمية
الثانية وحتى اآلن ،إضافة إلى أن الحكومة االئتالفية تعطي دورًا لألحزاب
الصغي���رة أكبر من وزنها الفعلي؛ نظرًا ألنه���ا تحدد من يحكم ابتداء ،كما
أنها إذا انس���حبت من الحكومة تؤدي إلى انهيارها ،ولعل هذه هي األزمة
التي تش���هدها إيطاليا على مستوى الحكومة مع اختالف في درجة الحدة
من فترة إلى أخرى ،خصوص���ًا عندما تكون هناك صعوبة في ضم األحزاب
ً
إلى االئتالف وصوال إلى األغلبية المطلوبة ،وهذا ما تعكس���ه أزمة الحكومة

الجديدة في إيطاليا.
وترج���ع األزم���ة التي ش���هدتها إيطاليا خالل عدة أش���هر س���ابقة إلى
االنتخابات التش���ريعية اإليطالي���ة األخيرة ،التي ش���هدتها إيطاليا في
(آذار الماض���ي) ولم يتمكن فيها أي حزب م���ن الحصول على األغلبية كما
هو مألوف في السياس���ة اإليطالية؛ ولذلك قام الرئيس اإليطالي سيرجيو
ماتاريال بإجراء سلسلة من المشاورات واللقاءات مع زعماء األحزاب؛ من أجل
التوصل إلى األغلبية المنش���ودة ،وكانت هذه اللقاءات مع رئيس مجلس
البرلمان ومع ق���ادة األحزاب الصغيرة ،وقادة األحزاب الكبيرة ،وش���هدت
العديد من الصعوبات حول التوافق على ش���خص رئي���س الوزراء ،ودعت
بعض األحزاب إلى إجراء انتخابات جديدة ،ما يعكس درجة الصعوبة التي
كان يواجهها الرئيس اإليطالي في هذه المش���اورات لتش���كيل االئتالف
الحاص���ل على األغلبية ،وقد ش���ملت ه���ذه اللقاءات قي���ادات من الحزب
الديمقراطي والمعبر عن يسار الوسط ،إضافة إلى تحالف اليمين وأقصى
اليمين ،والذي يعبر عنه حزب الرابط���ة اليميني المتطرف ،والذي يقوده
ماتيو س���الفيني ،وحزب فورتس���ا إيطاليا بقيادة س���يلفيو بيرلسكوني،
ولع���ل من أه���م العقبات والعراقي���ل التي أخرت تش���كيل الحكومة هي
الصراعات الشخصية أي من يتولى رئاس���ة الوزارة ،إضافة إلى الصراعات
الحزبية واأليديولوجية ،أي ما هو االتجاه السياس���ي الذي يقود االئتالف،
وزاد م���ن حدة األزمة الموقف تجاه االتح���اد األوروبي بين أحزاب معارضة
للتوجه األوروبي وأحزاب أخرى مؤيدة له ،إضافة إلى االختالف حول قضايا

اقتصادية داخلية؛ مثل :سياس���ات التقشف ،وسياسة زيادة الرواتب؛ ما
ترتب عليه تزايد حدة أزمة تشكيل االئتالف الحكومي ،إضافة إلى أن حزبًا
قوي���ًا كان يمكنه ترجيح من يحكم ،مث���ل الحزب الديمقراطي الذي رفض
زعيمه المؤقت ماوريتس���يو مارتينا التعاون م���ع تحالف اليمين ،أو حركة
ً
خمس نجوم رغم أن هذا التحالف مع أي منهما كان كفيال بإنجاح تشكيل
ائتالف يتمتع باألغلبية.
وقد انهارت محاوالت تش���كيل حكومة جديدة في إيطاليا برئاسة رئيس
الوزراء المكل���ف جوزيبي كونتي ،بعد رفض رئي���س الدولة تعيين (باولو
سافونا) وهو الخبير االقتصادي الدولي والمعروف بمعارضته لالندماج في
االتحاد األوروبي في منصب وزير االقتصاد ،وفس���ر الرئيس اإليطالي ذلك
اّ
بأن من يتولى ذلك المنصب يجب أل يتبع سياس���ات يترتب عليها خروج
إيطاليا من منطقة اليورو ،ويعكس ذلك أن تشكيل الحكومة اإليطالية ،ولو
أنه ش���أن داخلي بحت ،يتأثر بالظروف واألوضاع الس���ائدة في إيطاليا في
المقام األول ،إال أنه يمكن أن يتأثر أيضًا بالتوجهات والسياس���ات الدولية
مثل مدى اندماج أو تباع���د إيطاليا عن االتحاد األوروبي ،وربما التخوف من
تكرار تجربة بريطانيا وخروجها من االتحاد األوروبي ،وقد أثار هذا الرفض
من جانب الرئيس اإليطالي اس���تياء ومعارضة زعيمي حزب رابطة الشمال
ماتيو س���الفيني ،ورئيس خمس نجوم لويج���ي دي مايو ،الذي كان يتوقع
أن تتش���كل من حزبيهما الحكوم���ة االئتالفية ،واتهم���ا الرئيس بخيانة
الدس���تور ،وحمال الرئيس مس���ؤولية فشل تش���كيل الحكومة االئتالفية،

وظهرت الدعوة إلى محاكمة الرئيس أمام البرلمان ،وإجراء انتخابات مبكرة.
ويمك���ن القول إنه ق���د ظهر مخرج من أزمة تش���كيل الحكومة اإليطالية
باإلعالن عن التوصل إلى تش���كيل حكومة مشتركة بين حركة خمس نجوم
الت���ي يقودها لويج���ي دي مايو ،وبين رابطة الش���مال ،وأن يكون جوزيبي
كونتي رئيس���ًا للوزراء ،ويبدو أن هذا األمر قد ساعد على الخروج من األزمة
السياس���ية التي شهدتها إيطاليا خالل األشهر الماضية ،بما يعنيه ذلك
من نجاح في تشكيل الحكومة االئتالفية ،ويبدو األمر أن الرئيس اإليطالي
غير معترض على هذا التش���كيل أو على ش���خص رئيس الوزراء ،ما يساعد
على التخلص من المأزق السياس���ي الذي تشهده إيطاليا ،وربما يظهر إلى
حد ما الطابع التكنوقراطي أو الفني في هذه الحكومة ،ومن ذلك على سبيل
المثال ترشيح أستاذ لالقتصاد بكلية االقتصاد بجامعة روما وزيرًا للمالية
واالقتصاد ،ما يساعد على حل األزمة التي جعلت الرئيس اإليطالي يرفض
تعيين باولو سافونا المعروف بموقفه المضاد الندماج إيطاليا في االتحاد
األوروبي.ويبقى في النهاية التس���اؤل عن المدى الزمني الستمرارية هذه
ً
الحكومة ،والذي أتوقع أال يكون طويال ،فقد جاءت لحل أزمة وربما يكون من
المتوقع إجراء انتخابات مبكرة خالل فترة زمنية قصيرة.

عن "الخليج" االماراتية
*أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة

