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العالم

تقرير ينتظر أوروبـــا األح ــد المقبل استفتاء
جديد ،هذه المرة في إيطاليا ،ومع أنه ال
يطاول بشكل مباشر وجود روما ْفي االتحاد
األوروبي ومنطقة اليورو ،لكن وق ًع فشله
بالنسبة لبروكسل قد يكون مماثال لخروج
بريطانيا من االتحاد األوروبي

استفتاء إيطاليا:

«الدومينو الثالث»
بعد «بريكست» وترامب
ّ
ي ـمــثــل االس ـت ـف ـت ــاء اإلي ـط ــال ــي األح ــد
املـقـبــل مـعــركــة سـيــاسـيــة بــن رئيس
الـ ـحـ ـك ــوم ــة ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي مــات ـيــو
ري ـ ـن ـ ــزي ،وق ـ ــائ ـ ــد «ح ـ ــرك ـ ــة ال ـن ـج ــوم
الـخـمــس» بـيـبــي غــريـلـلــو .مــن جهة،
يـ ــدعـ ــم ريـ ـ ـن ـ ــزي ت ـط ـب ـي ــق ت ـع ــدي ــات
دستورية تطاول مكونات أساسية
ف ــي ال ـن ـظ ــام ال ـس ـي ــاس ــي اإلي ـط ــال ــي،
فيما يناهض غريللو خطط رئيس
ال ـح ـكــومــة وي ـق ــود مـعـسـكــر الــرفــض
ب ــوجـ ـه ــه .الـ ـخـ ـي ــار املـ ـقـ ـب ــل س ـي ـكــون

يرى األوروبيون
أن فشل االستفتاء فوز جديد
للتيارات الشعبوية
للشعب إذ سـيـقــرر اإليـطــالـيــون في
االسـتـفـتــاء تطبيق أو ع ــدم تطبيق
ال ـت ـعــديــات امل ـط ــروح ــة لـلـتـصــويــت،
لكن الرفض الشعبي يهدد بصدمة
سياسية كـبــرى لــرومــا ولبروكسل،
وخـ ـص ــوص ــا أن رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة
ماتيو ريـنــزي ،تعهد االستقالة اذا
رف ــض ال ـن ــاس خ ـط ـطــه .وبــاإلضــافــة
إل ــى اعـتـبــار فـشــل االسـتـفـتــاء رفضًا
ش ـع ـب ـيــا ل ـح ـكــومــة ريـ ـن ــزي امل ــوال ـي ــة
لـ ـ ــأوروب ـ ـ ـيـ ـ ــن ،ي ـع ـت ـب ــر أي ـ ـضـ ــا أن ــه

تصويت على أوروبا نفسها.
ويتمحور االستفتاء على مجموعة
ت ـ ـعـ ــديـ ــات أسـ ــاس ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي الـ ـنـ ـظ ــام
السياسي اإليطالي ،ويطاول حوالى
ث ـل ــث ال ــدسـ ـت ــور ،أط ـل ـق ـت ـهــا ح ـكــومــة
ريـنــزي واعتمدها البرملان فــي وقت
سابق هذا العام .يطاول التعديل 47
مادة دستورية من أصل  ،139والذي
إذا مــا طبقّ ،
يغير النظام البرملاني
اإليـطــالــي بشكل ج ــذري بـمــا يسمح
مل ــاتـ ـي ــو ري ـ ـنـ ــزي ب ـت ـس ـه ـي ــل تـطـبـيــق
ـات ي ـ ــراه ـ ــا تـ ـتـ ـن ــاس ــب مــع
إص ـ ـ ــاح ـ ـ ـ ٍ
متطلبات وجود إيطاليا في االتحاد
األوروبــي ،وخصوصًا على الصعيد
االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادي ،م ـ ــن الـ ـصـ ـع ــب ع ـل ـيــه
تطبيقها فــي ظــل الـنـظــام الـبــرملــانــي
الحالي.
وتــرجــع ج ــذور ال ـن ـظــام ال ـحــالــي إلــى
ع ـ ــام  1948حـ ــن اع ـت ـم ــد ال ــدس ـت ــور
اإليـ ـط ــال ــي املـ ـكـ ـت ــوب .مـ ــرت إي ـطــال ـيــا
ب ـع ـقــديــن م ــن ال ـح ـكــم الــدي ـك ـتــاتــوري
ال ـ ـفـ ــاشـ ــي وحـ ـ ـ ــرب أهـ ـلـ ـيـ ــة ،ل ـ ـ ــذا ف ــإن
النية فــي تـفــادي أي انـحــرافــات غير
دي ـمــوقــراط ـيــة ف ــي املـسـتـقـبــل فـ ّـســرت
ال ـخ ـي ــار ف ــي اع ـت ـم ــاد ن ـظ ــام بــرملــانــي
مؤلف من غرفتني تنتخبان مباشرة
من الشعب ،وتتمتعان بصالحيات
م ـ ـت ـ ـعـ ــادلـ ــة وت ـ ـ ــراقـ ـ ـ ـب ـ ـ ــان ب ـع ـض ـه ـم ــا

من تظاهرة في روما تدعو لرفض تعديالت ماتيو رينزي (أ ف ب)

ال ـب ـع ــض .وبـ ـن ــاء ع ـلــى ذل ـ ــك ،فـ ــإن أي
حـكــومــة ت ـكــون بـحــاجــة لــدعــم هــاتــن
ال ـغ ــرف ـت ــن ح ـت ــى ت ـت ـم ـكــن م ــن حـصــد
ال ـث ـقــة وع ـل ـي ـهــا بــال ـتــالــي االس ـت ـقــالــة
إذا خسرت ثقة أي منهما .وينطبق
هــذا املبدأ على التشريع ،إذ ال يمكن
تحول أي مشروع قانون إلــى قانون

ما لم يعتمد في املجلسني.
أما اآلن ،وبعد سبعني عامًا ،فلم يعد
هذا النظام املذكور مالئمًا لجهة أنه
يبطئ عملية التشريع ،ولذلك فليس
من املفاجئ أن يطلق رينزي ،رئيس
الحكومة منذ عــام  2014والــذي جاء
تـحــت ع ـنــوان اإلص ـ ــاح ،الـتـعــديــات.

تقرير

ما قل
ودل

إسرائيل :فتوى القرضاوي
والموقف السعودي تغيير إيجابي
كـمــا هــو مـتــوقــع ،ت ــرك تــراجــع الــداعـيــة
يـ ـ ــوسـ ـ ــف الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرض ـ ـ ــاوي ع ـ ـ ــن إجـ ـ ـ ـ ــازة
العمليات االستشهادية في فلسطني،
صداه في الساحة اإلسرائيلية ،وهو ما
انعكس في بعض التقارير اإلعالمية
التي قــاربــت هــذا املــوقــف املستجد من
زاويــة عالقته بالسياقات السياسية.
ليس من الصعوبة تقدير أن الجهات

تراجع القرضاوي عن
إجازة العمليات في فلسطين
لـ«زوال الضرورة»
املختصة في تل أبيب ،على املستويني
ال ـس ـيــاســي واالسـ ـتـ ـخـ ـب ــاري ،رأت في
ذل ـ ــك ،م ــؤشـ ـرًا ع ـلــى ت ـب ــدل األول ــوي ــات
ومــؤشـرًا إضافيًا على صحة املفهوم
ال ــذي ي ــروج لــه نتنياهو بــأن مساحة
التالقي والتقاطع تتسع وتتجذر بني
إسرائيل وقوى إقليمية ،في مقدمتها
السعودية ،وذلك على قاعدة املصالح
املشتركة ،ال ــذي تــوالــت تجلياته على
مـسـتــوى ال ـل ـقــاءات الـســريــة والعلنية

التغيير ال يقتصر على القرضاوي بل تواكبه فتاوى سعودية (أ ف ب)

في إسرائيل وخارجها ،واملواقف التي
تجاهر بالعداء ملحور املقاومة.
ورأت الـقـنــاة الـعــاشــرة فــي التلفزيون
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ف ــي ت ــراج ــع ال ـق ــرض ــاوي
عــن فـتــوى الـعـمـلـيــات االسـتـشـهــاديــن
ضــد أه ــداف إســرائـيـلـيــة مــؤش ـرًا قويًا
على تغيير اتـجــاه الــريــح فــي املنطقة،
وفيه ما يثير االهتمام إزاء ما يجري
في عالم الفتوى .وتوقفت القناة عند
تـبــريــر ال ـقــرضــاوي تـحــريــم العمليات

االسـ ـتـ ـشـ ـه ــادي ــة ضـ ــد اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــن
بزوال «الضرورة التي أوجبت السماح
بها في فترة انتفاضة األقصى».
وت ـ ـسـ ــاءل امل ـ ـح ـ ــاور ،فـ ــي الـ ـقـ ـن ــاة ،عــن
ال ـ ـ ـقـ ـ ــدرات ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ال ـ ـتـ ــي ام ـت ـل ـك ـهــا
ً
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــون وتـ ـمـ ـث ــل بـ ــديـ ــا عــن
ه ـ ـ ــذا الـ ـ ـن ـ ــوع م ـ ــن الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات امل ــؤمل ــة
لإلسرائيليني ،وهو ما أوضحه معلق
ال ـشــؤون الـعــربـيــة فــي الـقـنــاة ،تسيفي
ي ـح ــزق ـي ـل ــي ،ب ــال ـق ــول إن امل ـس ـت ـجــدات

وتـ ـن ــص الـ ـتـ ـع ــدي ــات ع ـل ــى تـقـلـيــص
صالحيات مجلس الشيوخ ،أوال عبر
خفض عــدد نــوابــه مــن  315إلــى 100
ال يـنـتـخـبــون م ـب ــاش ــرة م ــن الـشـعــب.
وس ـي ـت ــأل ــف م ـج ـلــس الـ ـشـ ـي ــوخ ،وف ــق
التعديل ،من  74عضوا من املجالس
اإلقـلـيـمـيــة و 21ع ـم ــدة ،أم ــا الخمسة

التي أوجبت تغيير الفتوى ال تتعلق
بــوضــع الفلسطينيني ،وإن ـمــا نتيجة
ت ــراج ــع مـكــانـتـهــم لـ ــدى دول الـخـلـيــج
والتغيير الذي حدث فيها.
وأض ــاف ــت «ال ـع ــاش ــرة» أن الـتـغـيـيــر ال
ي ـق ـت ـص ــر عـ ـل ــى الـ ـشـ ـي ــخ ال ـ ـقـ ــرضـ ــاوي،
ب ــل ت ــواك ـب ــه أي ـض ــا ف ـت ــاوى س ـعــوديــة،
ل ـ ــذا ف ـ ــإن م ــا يـ ـج ــري ه ـن ــا ه ــو تـغـيـيــر
سياسي ،والدين يوفر الشرعية لهذا
هذا التغيير ،وبالطبع فإن ذلك يريح
ال ـح ـكــام .وذه ـبــت الـقـنــاة اإلســرائـيـلـيــة
إلــى حــد الـقــول إن السعودية والشيخ
القرضاوي باتا يدركان ضرورة فصل
القضية الفلسطينية عــن العالقة مع
إسرائيل .وعرضت أيضا صورًا ملؤتمر
ُعقد في مدريد حضره حاخامون ،من
ضمنهم حاخام كــان وزي ـرًا في إحدى
ال ـح ـك ــوم ــات اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ال ـســاب ـقــة،
وم ـشــايــخ م ــن الـسـلـطــة الفلسطينية.
وأك ــدت أن هــؤالء مــا كــانــوا ليحضروا
لــو لــم يحصلوا على إذن مسبق ،كما
أرجعت كل هذه التحوالت إلى التحول
فـ ــي املـ ــوقـ ــف الـ ـسـ ـع ــودي وب ـق ـي ــة دول
الخليج.
(األخبار)

أبلغت المستشارة
األلمانية أنجيال ميركل
النواب في كتلتها البرلمانية
أنها «ال تتوقع أن يبدأ االتحاد
األوروبي مفاوضات تتعلق
بمجاالت السياسات الجديدة
مع تركيا» .ونشرت صحيفة
«بيلد» األلمانية تقريرًا يفيد
بأن ميركل تعارض المزيد
من محادثات االتحاد مع
تركيا النضمام األخيرة إليه،
وذكرت أن ذلك يعني أن
«المشاورات انتهت فعليًا».
غير أن مصدرًا من كتلة
ميركل المحافظة ،قال
إنها ّ
عدلت موقفها أثناء
ردها على سؤال في
اجتماع للمشرعين ،مؤكدًا
أن ما قالته «تصريح أكثر
منه مبادرة».
(رويترز)

