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العالم

الحدث

«ال» إيطاليا :الصورة ليست قاتمة بعد ...لكنها
اختارت إيطاليا قول «ال» على
تــعــديــات رئــيــس الحكومة
ماتيو ريــنــزي ،لتدخل البالد
ال ــع ــام الــجــديــد بــكــثــيــر من
التساؤالت وعــدم االستقرار،
في انتظار استحقاق نيابي
جديد ،يجعل توقع المستقبل
واآلثار البعيدة لالستفتاء أمرًا
بالغ التعقيد

لور الخوري
رب ـ ـمـ ــا ال يـ ـجـ ـع ــل رف ـ ـ ــض إي ـط ــال ـي ــا
لتعديالت رئـيــس الحكومة ماتيو
ري ـن ــزي الــدس ـتــوريــة ال ـب ــاد «حـجــر
ال ــدومـ ـيـ ـن ــو الـ ـث ــال ــث» ب ـع ــد خـ ــروج
بــري ـطــان ـيــا م ــن االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ــي
وفوز دونالد ترامب في االنتخابات
األميركية ،لكنه من دون شك يضع
ً
كال من روما وبروكسل أمام مشهد
معقد جدًاَ ،ويعكس بطبيعة الحال
م ـشــاعــر ق ــوي ــة م ـنــاه ـضــة لــات ـحــاد
األوروبي في إيطاليا.
وب ـ ـعـ ــدمـ ــا ق ـ ـ ــال اإلي ـ ـطـ ــال ـ ـيـ ــون «ال»
بــأغـلـبـيــة ســاح ـقــة ،ت ــواج ــه بــادهــم
ف ــي ال ــدرج ــة األول ـ ــى امل ـج ـهــول على
الصعيد الـسـيــاســي ،ليكون اليقني
الـ ــوح ـ ـيـ ــد هـ ـ ــو «مـ ــرح ـ ـلـ ــة مـ ـ ــن ع ــدم
االستقرار السياسي» ،وفق الباحث
السياسي اإليطالي ،ركاردو ألكارو،
في حديث إلــى «األخـبــار» .فقد دفع
خيار اإليطاليني الــواضــح بأغلبية
 60ف ـ ــي امل ـ ـئـ ــة وبـ ـنـ ـسـ ـب ــة م ـش ــارك ــة
م ــرت ـف ـع ــة وصـ ـل ــت إل ـ ــى حـ ــوالـ ــى 65
ف ــي امل ـئ ــة رف ــض ت ـعــديــات حـكــومــة

يـســار الــوســط الــديـمــوقــراطـيــة على
ال ــدس ـت ــور ،ري ـن ــزي إل ــى االسـتـقــالــة،
خـ ـص ــوص ــا أن نـ ـسـ ـب ــة ال ــرافـ ـض ــن
املرتفعة تعني رفضًا شعبيًا له في
الدرجة األولى.
ومـ ـ ــع ذل ـ ـ ــك ،فـ ـ ــإن «الـ ـ ـك ـ ــارث ـ ــة» ال ـت ــي
حبست أنفاس أوروبا قد ال تحصل
قريبًا ،ألن فوز معسكر «ال» ال يعني
بالضرورة خروجًا مباشرًا إليطاليا
مــن منطقة ال ـيــورو ،لسبب رئيسي
هـ ــو أن مـ ـط ــال ــب «حـ ــركـ ــة ال ـن ـج ــوم
الخمسة» و«راب ـطــة الـشـمــال» ،أبــرز
ال ــراف ـض ــن ل ـت ـعــديــات ريـ ـن ــزي ،في
ال ـ ـتـ ــوجـ ــه النـ ـتـ ـخ ــاب ــات مـ ـبـ ـك ــرة لــن
تتحقق بسهولة.
ّ
ويعود ذلك إلى واقع أن السيناريو
األكـثــر ترجيحًا فــي الــوقــت الحالي
ه ـ ــو تـ ـعـ ـي ــن رئ ـ ـيـ ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة
سيرجيو ماتاريال «رئيس حكومة
ج ــدي ـدًا م ــن ال ـح ــزب الــديـمــوقــراطــي،
ح ــزب ري ـن ــزي ،لـيـقــود تـحــديــا ب ــارزًا
ه ــو ت ـش ـك ـيــل ح ـك ــوم ــة ان ـت ـقــال ـيــة أو
ح ـكــومــة تـقـنـيــة ،وت ـعــديــل ال ـقــانــون
االنتخابي للتوجه إلــى انتخابات
عامة فــي عــام  2017أو عــام ،»2018

سيتعرقل دور
إيطاليا على الصعيد
األوروبي في ظل
حكومة تقنية

ّ
وف ـ ــق ألـ ـ ـك ـ ــارو .ال ـح ـك ــوم ــة امل ـشــك ـلــة
ً
عـلـيـهــا أوال أن تـحـظــى بــالـثـقــة من
م ـج ـل ـســي ال ـ ـنـ ــواب والـ ـشـ ـي ــوخ قـبــل
أن تـقــوم باملهمات املطلوبة منها،
أي إق ــرار املـيــزانـيــة وتـعــديــل قــانــون
االنتخابات .وتشير التوقعات إلى
ّ
أن مــاتــاريــا قــد يـعـ ّـن وزي ــر املالية
كــارلــو ب ــادوان فــي املنصب .ويقطع
تعديل قــانــون االنتخابات الطريق
أمام «النجوم الخمسة» ،على األقل
ف ــي ال ــوق ــت ال ـحــالــي ،ل ـلــوصــول إلــى
الحكم ،مــع اإلش ــارة إلــى أن ال شيء

يمنع فوزها الحقًا .وينص القانون
الحالي ال ــذي أق ـ ّـر فــي حــزيــران على
مـنــح األغـلـبـيــة ف ــي مـجـلــس ال ـنــواب
ل ـل ـحــزب الـ ــذي ي ـف ــوز بــأك ـثــر م ــن 40
ف ــي امل ـئــة ف ــي الـ ـ ــدورة األولـ ـ ــى ،وهــو
م ــا ي ـص ـ ّـب ملـصـلـحــة فـ ــوز «ال ـن ـجــوم
ال ـخ ـم ـس ــة» بــاألغ ـل ـب ـيــة وتـشـكـيـلـهــا
ل ـح ـك ــوم ــة ،ورب ـ ـمـ ــا دع ــوتـ ـه ــا تــال ـيــا
إل ــى اسـتـفـتــاء عـلــى منطقة ال ـيــورو.
السبب الثاني الذي يدفع بضرورة
تعديل الـقــانــون االنتخابي هــو أنه
«ص ـ ّـمــم فـقــط ل ـي ـتــاءم م ــع ّالـتـعــديــل
الــدس ـتــوري امل ـق ـتــرح ،أي إن ــه ينظم
انـ ـتـ ـخ ــاب ــات م ـج ـل ــس ال ـ ـنـ ــواب فـقــط
ّ
ولـيــس مجلس الـشـيــوخ ،كــذلــك فــإن
امل ـج ـل ــس ال ــدسـ ـت ــوري الـ ـ ــذي أح ـيــل
إليه قانون االنتخابات قد يرفضه
بـعــد إخ ـفــاق االس ـت ـف ـتــاء ف ــي تمرير
ال ـت ـع ــدي ــات ،وهـ ــذا يـعـنــي الـحــاجــة
إلــى قــانــون جــديــد» ،وفــق مــا يشرح
الـ ـ ـب ـ ــاح ـ ــث ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي
فنتشزو سكاربيتا ،في مقال .وحتى
اآلن ،يبدو أن كــل األح ــزاب األخــرى،
م ـ ــن يـ ـم ــن وس ـ ـ ــط ويـ ـ ـس ـ ــار وس ـ ــط،
متفقة على ضرورة تعديل القانون

فرنسا

مانويل فالس مرشحًا للرئاسة :سأقود اليسار إلى الفوز
أكد رئيس الحكومة الفرنسية
مانويل فالس ،ترشحه لرئاسة
الجمهورية ،أمــس ،مؤكدًا أنه
سيسعى إلى «توحيد صفوف»
اليسار وإعــادة ثقل فرنسا في
الــعــالــم بــمــواجــهــة «اإلرهــــاب
واليمين المتطرف»
بعدما أعلن رئيسه فرنسوا هوالند
ع ــدم تــرش ـحــه لــرئــاســة الـجـمـهــوريــة
مل ــرة ثــان ـيــة ،أع ـل ــن رئ ـي ــس الـحـكــومــة
الفرنسية مانويل فالس ،في خطوة
كانت متوقعة ،ترشحه للرئاسة عن
«ال ـح ــزب االش ـت ــراك ــي» أم ــس ،مقدمًا
استقالته كرئيس للحكومة ،اليوم.
ومن منطقة إيفري الباريسية ،معقله
االنتخابي أعلن فــالــس ،الــذي التقى
فــي وقــت سابق رئيس الجمهورية،
أنه سيقود «اليسار إلى الفوز» .ومع
أن استطالعات الــرأي تشير إلــى أنه
املرشح املفضل لناخبي اليسار ،إال
أن حظوظه في الوصول إلى الرئاسة

تحدي فالس هو بمواصلة
تخفيف الجوانب المثيرة
لالنقسام في خطابه
ضعيفة .هذا لم يمنع فالس الذي قال
في عام  2014إنه «يجب االنتهاء من
ماض
اليسار املتمسك بالحنني إلى
ٍ
مضى» ،من التأكيد أن ال شيء يمنع
فــوز اليسار فــي الــرئــاســة وأنــه ليس
بــالـضــرورة أن يـفــوز مــرشــح اليمني،
ف ــرن ـس ــوا فـ ـي ــون ،ص ــاح ــب ال ـح ـظــوظ
األكبر في املعركة االنتخابية.
ويـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــم «ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــزب االش ـ ـ ـتـ ـ ــراكـ ـ ــي»
ان ـت ـخ ــاب ــات ت ـم ـه ـيــديــة ف ــي  22و 29
كـ ـ ــانـ ـ ــون ال ـ ـثـ ــانـ ــي املـ ـقـ ـب ــل الخـ ـتـ ـي ــار
مــرش ـحــه ل ــاق ـت ــراع ال ــرئ ــاس ــي ال ــذي

قال فالس في خطاب إعالن ترشيحه إنه يريد فرنسا حرة ومتينة تجاه مبادئها (أ ف ب)

سـيـجــري ف ــي أي ـ ــار .وح ـتــى ف ــي حــال
ال ـف ــوز ف ــي االن ـت ـخــابــات الـتـمـهـيــديــة،
سـتـبـقــى ال ـطــريــق مـلـيـئــة بــالـعــراقـيــل
أمـ ـ ـ ــام مـ ــرشـ ــح الـ ـ ـح ـ ــزب االشـ ـت ــراك ــي
الــذي قد يجد نفسه عالقًا بني زعيم
أقصى اليسار جان لوك ميالنشون،
ووزيــر االقتصاد السابق إيمانويل
ماكرون الذي يميل أكثر إلى الوسط.
وق ـ ــد رف ـ ــض االثـ ـ ـن ـ ــان املـ ـش ــارك ــة فــي
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـت ـم ـه ـيــديــة الخ ـت ـيــار
مرشح اليسار.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال فـ ـ ــالـ ـ ــس أمـ ـ ـ ـ ــس ف ـ ـ ــي خـ ـط ــاب

إعـ ــان تــرشـيـحــه إن ــه يــريــد «فــرنـســا
حـ ـ ــرة ،م ـت ـي ـنــة تـ ـج ــاه م ـب ــادئ ـه ــا ،فــي
مـ ــواج ـ ـهـ ــة ص ـ ــن ك ـ ـ ــزي ج ـ ــن ب ـي ـن ــغ،
وروسـيــا فالديمير بــوتــن ،وأميركا
دونــالــد تــرامــب ،وتــركـيــا رجــب طيب
أردوغ ـ ــان» ،متابعًا« :أن ــا مــرشــح ألن
على فرنسا أن تدخل بثقل في عالم
ال يشبه ما كــان عليه» وفيه مشاكل
مثل «اإلرهــاب واالحتباس الحراري
وص ـعــود الـيـمــن امل ـت ـط ــرف .»...ودعــا
فــالــس ف ــي خ ـطــابــه أي ـض ــا ،متوجهًا
لـلـيـســار ،إل ــى «ال ــوح ــدة» ،متابعًا أن

مهمته توحيد الصفوف ألن «فرنسا
بـحــاجــة إل ــى ال ـي ـســار» ،وذل ــك بعدما
كـ ــان ي ـت ـح ــدث س ــاب ـق ــا ع ــن «ت ـي ــاري ــن
يساريني ال يمكن التوفيق بينهما».
م ــن ه ـن ــا ،ف ــإن ال ـت ـح ــدي أم ـ ــام فــالــس
بـعــد تــرشـحــه هــو مــواصـلــة تخفيف
ال ـ ـجـ ــوانـ ــب امل ـ ـث ـ ـيـ ــرة ل ــانـ ـقـ ـس ــام فــي
خ ـطــابــه وت ــأم ــن ت ـحــال ـفــات جــديــدة.
ويحاول رئيس الــوزراء منذ سنوات
فرض برنامج «أكثر حداثة» لليسار،
لكن خطابه املؤيد ألوســاط األعمال
ودفــاعــه عــن علمانية متشددة تثير

انـ ــزعـ ــاج ق ـس ــم م ــن م ـع ـس ـك ــره .وق ــال
ال ـنــائــب فـيـلـيــب دوسـ ـي ــه ،وه ــو أحــد
داعمي فالس ،إنه «يجب أن يصمت
مانويل فالس حول عدد من األمور».
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،رأى ال ـس ـك ــرت ـي ــر األول
لـ ـ ــ«االشـ ـ ـت ـ ــراك ـ ــي» جـ ـ ــان ك ــري ـس ـت ــوف
كــام ـبــادل ـيــس ،أن ع ـلــى ف ــال ــس «بـكــل
مـ ـحـ ـب ــة ،أن ي ـع ـت ـم ــد م ــوقـ ـف ــا ج ــديـ ـدًا
ج ــام ـع ــا ...يـجــب أن يـحــافــظ عـلــى ما
هو عليه ،لكن في الوقت نفسه تقديم
أفق جديد».
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ال ـج ــدل امل ـث ــار حــول
عـ ـه ــد هـ ـ ــوالنـ ـ ــد ،وع ـ ــد فـ ــالـ ــس خ ــال
زيارة لشرق فرنسا ،نهاية األسبوع
املـ ــاضـ ــي« ،بـ ــالـ ــدفـ ــاع» ع ــن حـصـيـلــة
حـكــم الــرئ ـيــس ه ــوالن ــد .م ــن جــانـبــه،
رأى أرنــود مونتبورغ ،وهــو املرشح
ال ــوح ـي ــد م ــن «الـ ـح ــزب االش ـت ــراك ــي»
الذي أعلن مشاركته في االنتخابات
التمهيدية ،أول من أمس ،أن هوالند
وفــالــس يعتمدان السياسة نفسها.
وبــالـنـسـبــة إل ــى الـنــائــب اإلش ـتــراكــي،
ل ـ ـ ــوران ب ــوم ـي ــل ،ال ـ ــذي ي ــدع ــم أرنـ ــود
م ــون ـت ـب ــورغ ف ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،ف ــإن
الـتـحــدي األســاســي أم ــام فــالــس اآلن
فــي حملته هــو «إخ ـفــاء سـجــل ليس
ل ـه ــوالن ــد ف ـق ــط ،ب ــل س ـج ـلــه ال ـخــاص
أيضًا».
اآلن ومع فــراغ مركز رئاسة الــوزراء،
فــإن أسماء عديدة مطروحة لخالفة
فــالــس ،منها وزراء الــداخـلـيــة برنار
كازنوف والدفاع جان إيف لودريان
وال ــزراع ــة ستيفان لــوفــول والصحة
مــاريـســول تــوريــان ووزي ــرة التعليم
ن ـ ـجـ ــاة فـ ــالـ ــو ـ ـ ـ ـ بـ ـلـ ـق ــاس ــم .ورجـ ـح ــت
م ـصــادر وزاريـ ــة أن يـتــولــى كــازنــوف
رئاسة الحكومة ،مشيرة إلى أن ليس
هناك «من بديل».
وم ــع وج ــود يـســار مفكك بـعــد واليــة
ه ــوالن ــد ،تـشـيــر اس ـت ـطــاعــات ال ــرأي
إلى أن مرشح اليمني فرنسوا فيون،
وزعيمة اليمني املتطرف مارين لوبن،
س ـي ـصــان إل ــى ال ـ ـ ــدورة ال ـثــان ـيــة من
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