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أسباب استقالة دراجي
يــرى املراقبــون أنــه عــى الرغــم مــن نجــاح ماريــو دراجــي، 
أثنــاء رئاســته للبنــك املركــزي األورويب )2011 – 2018(، يف 
ــة  ــال ذروة أزم ــاد األورويب خ ــك االتح ــى متاس ــاظ ع الحف
الديــون الســيادية عــام 2012، فإنــه فشــل يف الحفــاظ عــى 
متاســك ائتــاف حكومــة “الوحــدة الوطنيــة”، وذلــك عــى أثــر 
انســحاب ثاثــة أحــزاب مــن االئتــاف الحاكــم، وهــي حــزب 
ــادة  ــا بقي الرابطــة بزعامــة ماتيــو ســالفيني، وفورتســا إيطالي
ســيلفيو برلســكوين، وحركــة النجــوم الخمــس الشــعبوية 
ــتقالة  ــباب اس ــرز أس ــل أب ــى. وتتمث ــى كونت ــة جوزيب بزعام

ــايل:  دراجــي يف الت

النجــوم  دخلــت حركــة  الحكومــي:  االئتــاف  تفــكك   -1
ــة  ــوة الربملاني ــم، والق ــاف الحاك ــوى االئت ــرز ق ــس، أب الخم
األوىل يف البــاد، يف رصاع مــع دراجــي، حــول بعــض القضايــا، 
وأبرزهــا املطالبــة بوضــع حــد أدىن لألجــور، وكذلــك االعــراض 

عــى مســاندة أوكرانيــا عســكرياً، كــا رفضــت حركــة خمــس 
نجــوم املشــاركة يف تصويــت عــى حزمــة مســاعدات ضخمــة 
ــا.  ــرب يف أوكراني ــاب الح ــايل يف أعق ــاد اإليط ــز االقتص لتعزي
ومتكنــت حكومــة دراجــي مــن الحصــول عــى األغلبيــة 
ــاف  ــار االئت ــا أدى إىل انهي ــة، وهــو م ــم الحرك ــن دون دع م

ــي. الحكوم

وعــى الرغــم مــن رفــض الرئيــس اإليطــايل، ســرجيو 
ماتاريــا، اســتقالة دراجــي يف 14 يوليــو، يف أعقــاب ذلــك 
التصويــت، وســعي دراجــي للحصــول عــى ثقــة الربملــان 
ــه حــاز عــى  ــر أن ــة، غ ــة اإليطالي ــاء عــى رأس الحكوم للبق
دعــم 95 صوتــاً مؤيــداً مقابــل اعــراض 38 نائبــاً، ولذلــك أرص 
عــى االســتقالة، نظــراً ملقاطعــة ثاثــة أحــزاب مــن االئتــاف 
ــه  ــا دفع ــة، م ــذه الثق ــى ه ــت ع ــة التصوي ــم جلس الحاك

ــه.  ــتقالة حكومت ــم اس لتقدي

ــي  ــة دراج ــعت حكوم ــة: س ــات االقتصادي ــض السياس 2- رف
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أعلنــت الرئاســة اإليطاليــة اســتقالة رئيــس الــوزراء، ماريــو دراجــي، فــي 21 يوليــو الجــاري، والــذي تقــدم 
بهــا إلــى الرئيــس ســيرجيو ماتاريــا، والــذي طلــب منــه البقــاء فــي منصبــه لتصريــف األعمــال، وقــرر علــى 
أثرهــا الدعــوة إلــى انتخابــات مبكــرة فــي 25 ســبتمبر المقبــل. وتعكــس اســتقالة دراجــي ضبابيــة المشــهد 
ــة، والتــي  ــة والمالي ــة اســتكمال تنفيــذ اإلصاحــات الهيكلي ــد مــن صعوب السياســي فــي البــاد، وربمــا تزي

ســعى دراجــي إلــى تحقيقهــا خــال العــام ونصــف العــام الماضييــن. 

ــرات المســتقبل, العــدد 1605، 3 أغســطس  ــة, تقدي ــات اســتقالة دراجــي علــى توجهــات الحكومــة اإليطالي صعــود الشــعبوية: تداعي
ــاث والدراســات المتقدمــة. ــي: المســتقبل لألبح 2022، أبوظب
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ــى  ــا الق ــو م ــاد، وه ــر االقتص ــد وتحري ــام التقاع ــاح نظ إلص
ــزب  ــة ح ــة، خاص ــة الحاكم ــزاب اليميني ــن األح ــة م معارض
الرابطــة وحــزب وفورتســا إيطاليــا، والتــي اســتاءت مــن أداء 
ــن اليمــن املتطــرف  ــدم منافســيهم م ــة، يف ظــل تق الحكوم
عليهــم يف اســتطاعات الــرأي، وبالتــايل، رأت هــذه األحــزاب 
أنــه مــن األفضــل الســر إلجــراء انتخابــات مبكــرة، بــدالً مــن 
ــاحقة يف  ــة س ــوز بأغلبي ــرف تف ــن املتط ــزاب اليم ــرك أح ت

ــة. ــاته االقتصادي ــى سياس ــي ع ــة إرصار دراج حال

كــا تراجعــت األوضــاع االقتصاديــة اإليطاليــة، فقــد 
ارتفعــت معــدالت التضخــم، وتراجــع النمــو االقتصــادي، وبدا 
ــا للحصــول  ــي تعهــدت الحكومــة بإجرائه أن اإلصاحــات الت
عــى مليــارات مــن صنــدوق اإلنعــاش األورويب قــد تبــددت، 
وفضلــت بعــض أحــزاب االئتــاف الحاكــم تغليــب حســاباتها 
االنتخابيــة الضيقــة عــى إقــرار سياســات اقتصاديــة صعبــة، ال 

تحظــى بتأييــد شــعبي. 

وكان برنامــج دراجــي االقتصــادي يتطابــق مــع إصاحــات 
ــذي  ــود”، وال ــى الصم ــدرة ع ــي والق ــايف الوطن ــة “التع خط
يســمح إليطاليــا بتلقــي مــا مجموعــه حــوايل 200 مليــار يورو 
ــن االتحــاد األورويب  ــا املحــي اإلجــايل( م ــن ناتجه )11% م
بحلــول عــام 2026، وذلــك ملواجهــة الركــود االقتصــادي الــذي 
ــا  ــاً، وأزمــة جائحــة كورون ــاد عــى مــدار 30 عام ــه الب تعاني
لعــام 2020، باإلضافــة إىل الصدمــات االقتصاديــة الناتجــة 

عــن الغــزو الــرويس ألوكرانيــا.

3- خافــات النجــوم الخمــس: يتمثــل أبــرز اضطــراب ســيايس 
واجهــه دراجــي خــال الفــرة املاضيــة هــو الخافــات التــي 
تفاقمــت داخــل حركــة النجــوم الخمــس، والتــي تُعــد املكــون 
ــة  ــر الخارجي ــد اســتقال وزي ــة؛ فق ــه االئتافي ــرز لحكومت األب
ــر صــدام  ــة عــى أث ــن الحرك ــو، م اإليطــايل، لويجــي دي ماي
مــع زعيمهــا جوزيبــي كونتــي، بشــأن دعــم أوكرانيــا عســكرياً 
يف مواجهــة روســيا، وبهــذا أصبحــت الحركــة تتبنــى مواقــف 
ــل  ــا عج ــو م ــمي، وه ــة الرس ــف الحكوم ــن موق ــن ع تتباي

بانهيــار االئتــاف الحكومــي.

تداعيات داخلية وخارجية
تشــر إيطاليــا إىل إجــراء انتخابــات مبكــرة، وهــي االنتخابــات 
التــي قــد تــؤدي إىل تحــوالت واســعة يف سياســة إيطاليــا 

ــايل:  ــك عــى النحــو الت ــاً، وذل ــاً وخارجي داخلي

1- صعــود اليمــن املتطــرف: تــم تحديــد موعــد إجــراء 
ــزاب  ــدأت األح ــادم، وب ــبتمرب الق ــرة يف 25 س ــات مبك انتخاب
ــا  ــة مب ــا االنتخابي ــا حماته ــة منه ــة اليميني ــية، خاص السياس
فيهــا حــزب “إخــوة إيطاليــا” ذو التوجهــات الفاشــية. وتشــر 

اســتطاعات الــرأي األخــرة إىل تزايــد حظوظــه يف انتخابــات 
ــا الناخبــن بنحــو  ســبتمرب، فقــد جــاء يف املركــز األول يف نواي
24%، متقدمــاً عــى الحــزب الدميقراطــي، والــذي حصــل عــى 
ــد 22% والرابطــة بنســبة 14%، وحــزب فورتســا  نســبة تأيي
إيطاليــا بنســبة 7.4%، فيــا حصلــت حركــة النجــوم الخمــس 

عــى 11.2% فقــط. 

ــرف  ــن املتط ــة اليم ــول نخب ــارة إىل أن وص ــدر اإلش وتج
ــا ميلــوين، زعيمــة إخــوة  اإليطــايل إىل الســلطة، مثــل جورجي
إيطاليــا، يعنــي أن رومــا ســتكون متشــككة يف جــدوى االتحاد 
األورويب، ورمبــا ســتكون مــن املقربــن لروســيا، وهــو النهــج 
الــذي ميثلــه أيضــاً زعيــم حــزب الرابطــة اإليطــايل، إىل جانــب 

حركــة النجــوم الخمســة. 

2- تدهــور االقتصــاد اإليطــايل: تراجعــت األوضــاع االقتصادية 
ــد انخفــض  ــة دراجــي. فق ــا عقــب اســتقالة حكوم يف إيطالي
إعــان  يــوم  2.5% يف  بنحــو  اإليطاليــة  البورصــة  مــؤرش 
ــت  ــلطة يف توقي ــن الس ــي م ــروج دراج ــاء خ ــتقالة. وج االس
حــرج بالنســبة إليطاليــا، والتــي يتعــن عليهــا تقليــل اعتادها 
عــى الغــاز الــرويس وإجــراء إصاحــات صعبــة لتلقــي األمــوال 
مــن خطــة التعــايف األوروبيــة، وعــى هــذا النحــو، فإنــه مــن 
املتوقــع أن تُؤخــر األزمــة السياســية تنفيــذ اإلصاحــات 
املرتبطــة بأمــوال خطــة االنتعــاش األوروبيــة، مــا قــد يعيــق 
رصف الرشائــح التاليــة مــن القــروض املطلوبــة مــن االتحــاد 

األورويب.

ــه برحيــل دراجــي، فقــدت  ويــدرك أغلبيــة اإليطاليــن أن
ــة  ــة فرصــة لتقوي ــرة، كانــت مبنزل ــة كب رومــا خــربة اقتصادي
املاليــة  املؤسســات  مــع  مفاوضاتهــا  إيطاليــا يف  مواقــف 
األوروبيــة كالبنــك األورويب. ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن األزمــة 
السياســية يف البــاد رمبــا تُعمــق مــن أزمــة الديــون اإليطاليــة، 
والتــي باتــت تلــوح يف األفــق مــع ضعــف النمــو االقتصــادي 

ــون. ــات عاجــزاً عــن ماحقــة الدي ــذي ب اإليطــايل ال

ــة ضــد روســيا: كان دراجــي  ــد السياســات الجامعي 3- تهدي
ــن  ــيا، فم ــد روس ــا ض ــاندة أوكراني ــن ملس ــر الداعم ــن أك م
ناحيــة، كان مــن ضمــن القــادة األوروبيــن، إىل جانــب الرئيس 
الفرنــي إميانويــل ماكــرون، واملستشــار األملاين أوالف شــولتز، 
الذيــن شــاركوا يف الزيــارة التضامنيــة إىل كييــف، يف 16 يونيــو 
2022، وكان مــن أكــر املؤيديــن ملنــح أوكرانيــا “وضــع الدولــة 
املرشــحة لعضويــة االتحــاد األورويب”، لدرجــة أن الرئيــس 
األوكــراين، فولودميــر زيلينســي، شــكر دراجــي، يف 19 يوليــو، 

عــى مســاهمته الشــخصية يف اتخــاذ هــذا القــرار.

ــات  ــع العقوب ــا جمي ــت روم ــرى، دعم ــة أخ ــن ناحي وم
املفروضــة عــى روســيا والتــي اقرحهــا االتحــاد األورويب، 
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بالرغــم مــن أنهــا ثــاين أكــرب مســتورد أورويب للغــاز الــرويس 
ــا. وســعت حكومــة دراجــي إىل توقيــع اتفاقيــات  بعــد أملاني
بديلــة عــن تلــك املوقعــة مــع روســيا، وتحديــداً مــع الجزائــر 
وأنجــوال وجمهوريــة الكونغــو وموزمبيــق ومــر والبحريــن 
وقطــر وتركيــا وأذربيجــان، وذلــك لتنــوع وارداتهــا مــن الغــاز 
الطبيعــي مــن دون االعتــاد عــى موســكو. والشــك أن هــذه 
ــة  ــة تــويل حكومــة إيطالي السياســات ســوف تنتكــس يف حال

جديــدة بهــا قــوى سياســية ال تؤمــن مبعــاداة روســيا. 

4- خســارة كبــرة للعاقــات عــر األطلســية: كانــت الواليــات 
ــد  ــية، فق ــة األطلس ــه للرشاك ــي لدعم ــم دراج ــدة تدع املتح
كان يضغــط عــى تطويــر منظومــة دفــاع أورويب قــوي، تخــدم 
مصالــح الناتــو، وتتخــذ مواقــف أكــر رصامــة تجــاه كل مــن 
ــاع  ــة الدف ــادة ميزاني ــاً لزي ــو أيض ــن. وكان يدع ــيا والص روس
اإليطاليــة، ورضورة زيــادة اإلنفــاق الدفاعــي بــن الــدول 

ــاد األورويب.  ــاء يف االتح األعض

ومنــذ بــدء الغــزو الــرويس، ســعى دراجــي لتوفــر أســلحة 
ــك  ــة لذل ــة القوي ــن املعارض ــم م ــى الرغ ــا ع ــة ألوكراني ثقيل

ــل  ــا جع ــو م ــم، وه ــي الحاك ــاف الحكوم ــل االئت ــن داخ م
ــا  ــأن إيطالي ــد أوســن، يــرح ب ــي، لوي ــاع األمري ــر الدف وزي
ــوق  ــن املوث ــات األم ــزودي خدم ــر م ــن أك ــت واحــدة م بات

ــا. ــم يف أوروب به

ويف الختــام، ميكــن القــول إن نهايــة حكومــة دراجي كانت 
مبنزلــة خــرب ســيئ لاتحــاد األورويب وحلــف شــال األطلــي 
وأوكرانيــا والواليــات املتحــدة. ويف املقابــل، فــإن الرئيــس 
الــرويس فادميــر بوتــن، هــو الفائــز األكــرب مــن ســقوط 
دراجــي، فهــو الــذي ســبق وأن حــذر الــدول األوروبيــة مــن 
ــبب  ــوف يس ــرويس س ــاد ال ــى االقتص ــات ع ــرض عقوب أن ف
أزمــة اقتصاديــة يف الغــرب، تدفــع بصعــود األحــزاب اليمينيــة 
ــات  ــن التحلي ــد م ــن أن العدي ــم م ــى الرغ ــعبوية. وع الش
الغربيــة كانــت تتوقــع تراجــع شــعبية اليمــن املتطــرف 
عقــب حــرب روســيا ضــد أوكرانيــا، فــإن العكــس قــد حــدث، 
وهــو مــا ينــذر بإمكانيــة صعــود حكومــة ميينيــة يف إيطاليــا 
تتبنــى مواقــف مغايــرة لإلجــاع األمريــي – األورويب حــول 
الــراع األوكــراين، وهــو مــا ينــذر بتفتيــت الجبهــة الغربيــة 

ــن.  ــة الكرمل يف مواجه
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