تقديرات المستقبل Future Briefs

صعود الشعبوية:
تداعيات استقالة دراجي على توجهات احلكومة اإليطالية
العدد  3 ،1605أغسطس 2022

أعلنــت الرئاســة اإليطاليــة اســتقالة رئيــس الــوزراء ،ماريــو دراجــي ،فــي  21يوليــو الجــاري ،والــذي تقــدم
بهــا إلــى الرئيــس ســيرجيو ماتاريــا ،والــذي طلــب منــه البقــاء فــي منصبــه لتصريــف األعمــال ،وقــرر علــى
أثرهــا الدعــوة إلــى انتخابــات مبكــرة فــي  25ســبتمبر المقبــل .وتعكــس اســتقالة دراجــي ضبابيــة المشــهد
السياســي فــي البــاد ،وربمــا تزيــد مــن صعوبــة اســتكمال تنفيــذ اإلصالحــات الهيكليــة والماليــة ،والتــي
ســعى دراجــي إلــى تحقيقهــا خــال العــام ونصــف العــام الماضييــن.

أسباب استقالة دراجي
يــرى املراقبــون أنــه عــى الرغــم مــن نجــاح ماريــو دراجــي،
أثنــاء رئاســته للبنــك املركــزي األورويب ( ،)2018 – 2011يف
الحفــاظ عــى متاســك االتحــاد األورويب خــال ذروة أزمــة
الديــون الســيادية عــام  ،2012فإنــه فشــل يف الحفــاظ عــى
متاســك ائتــاف حكومــة “الوحــدة الوطنيــة” ،وذلــك عــى أثــر
انســحاب ثالثــة أحـزاب مــن االئتــاف الحاكــم ،وهــي حــزب
الرابطــة بزعامــة ماتيــو ســالفيني ،وفورتســا إيطاليــا بقيــادة
ســيلفيو برلســكوين ،وحركــة النجــوم الخمــس الشــعبوية
بزعامــة جوزيبــى كونتــى .وتتمثــل أبــرز أســباب اســتقالة
دراجــي يف التــايل:
 -1تفــكك االئتــاف الحكومــي :دخلــت حركــة النجــوم
الخمــس ،أبــرز قــوى االئتــاف الحاكــم ،والقــوة الربملانيــة
األوىل يف البــاد ،يف رصاع مــع دراجــي ،حــول بعــض القضايــا،
وأبرزهــا املطالبــة بوضــع حــد أدىن لألجــور ،وكذلــك االعـراض

عــى مســاندة أوكرانيــا عســكرياً ،كــا رفضــت حركــة خمــس
نجــوم املشــاركة يف تصويــت عــى حزمــة مســاعدات ضخمــة
لتعزيــز االقتصــاد اإليطــايل يف أعقــاب الحــرب يف أوكرانيــا.
ومتكنــت حكومــة دراجــي مــن الحصــول عــى األغلبيــة
مــن دون دعــم الحركــة ،وهــو مــا أدى إىل انهيــار االئتــاف
الحكومــي.
وعــى الرغــم مــن رفــض الرئيــس اإليطــايل ،ســرجيو
ماتاريــا ،اســتقالة دراجــي يف  14يوليــو ،يف أعقــاب ذلــك
التصويــت ،وســعي دراجــي للحصــول عــى ثقــة الربملــان
للبقــاء عــى رأس الحكومــة اإليطاليــة ،غــر أنــه حــاز عــى
دعــم  95صوتـاً مؤيــدا ً مقابــل اعـراض  38نائبـاً ،ولذلــك أرص
عــى االســتقالة ،نظ ـرا ً ملقاطعــة ثالثــة أح ـزاب مــن االئتــاف
الحاكــم جلســة التصويــت عــى هــذه الثقــة ،مــا دفعــه
لتقديــم اســتقالة حكومتــه.
 -2رفــض السياســات االقتصاديــة :ســعت حكومــة دراجــي

صعــود الشــعبوية :تداعيــات اســتقالة دراجــي علــى توجهــات الحكومــة اإليطاليــة ,تقديــرات المســتقبل ,العــدد  3 ،1605أغســطس
 ،2022أبوظبــي :المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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إلصــاح نظــام التقاعــد وتحريــر االقتصــاد ،وهــو مــا القــى
معارضــة مــن األحــزاب اليمينيــة الحاكمــة ،خاصــة حــزب
الرابطــة وحــزب وفورتســا إيطاليــا ،والتــي اســتاءت مــن أداء
الحكومــة ،يف ظــل تقــدم منافســيهم مــن اليمــن املتطــرف
عليهــم يف اســتطالعات الــرأي ،وبالتــايل ،رأت هــذه األح ـزاب
أنــه مــن األفضــل الســر إلجـراء انتخابــات مبكــرة ،بــدالً مــن
تــرك أحــزاب اليمــن املتطــرف تفــوز بأغلبيــة ســاحقة يف
حالــة إرصار دراجــي عــى سياســاته االقتصاديــة.
كــا تراجعــت األوضــاع االقتصاديــة اإليطاليــة ،فقــد
ارتفعــت معــدالت التضخــم ،وتراجــع النمــو االقتصــادي ،وبدا
أن اإلصالحــات التــي تعهــدت الحكومــة بإجرائهــا للحصــول
عــى مليــارات مــن صنــدوق اإلنعــاش األورويب قــد تبــددت،
وفضلــت بعــض أحـزاب االئتــاف الحاكــم تغليــب حســاباتها
االنتخابيــة الضيقــة عــى إقـرار سياســات اقتصاديــة صعبــة ،ال
تحظــى بتأييــد شــعبي.
وكان برنامــج دراجــي االقتصــادي يتطابــق مــع إصالحــات
خطــة “التعــايف الوطنــي والقــدرة عــى الصمــود” ،والــذي
يســمح إليطاليــا بتلقــي مــا مجموعــه حــوايل  200مليــار يورو
( %11مــن ناتجهــا املحــي اإلجــايل) مــن االتحــاد األورويب
بحلــول عــام  ،2026وذلــك ملواجهــة الركــود االقتصــادي الــذي
تعانيــه البــاد عــى مــدار  30عام ـاً ،وأزمــة جائحــة كورونــا
لعــام  ،2020باإلضافــة إىل الصدمــات االقتصاديــة الناتجــة
عــن الغــزو الــرويس ألوكرانيــا.
 -3خالفــات النجــوم الخمــس :يتمثــل أبــرز اضطـراب ســيايس
واجهــه دراجــي خــال الفــرة املاضيــة هــو الخالفــات التــي
تفاقمــت داخــل حركــة النجــوم الخمــس ،والتــي تُعــد املكــون
األبــرز لحكومتــه االئتالفيــة؛ فقــد اســتقال وزيــر الخارجيــة
اإليطــايل ،لويجــي دي مايــو ،مــن الحركــة عــى أثــر صــدام
مــع زعيمهــا جوزيبــي كونتــي ،بشــأن دعــم أوكرانيــا عســكرياً
يف مواجهــة روســيا ،وبهــذا أصبحــت الحركــة تتبنــى مواقــف
تتبايــن عــن موقــف الحكومــة الرســمي ،وهــو مــا عجــل
بانهيــار االئتــاف الحكومــي.
تداعيات داخلية وخارجية
تشــر إيطاليــا إىل إجـراء انتخابــات مبكــرة ،وهــي االنتخابــات
التــي قــد تــؤدي إىل تحــوالت واســعة يف سياســة إيطاليــا
داخلي ـاً وخارجي ـاً ،وذلــك عــى النحــو التــايل:
 -1صعــود اليمــن املتطــرف :تــم تحديــد موعــد إجــراء
انتخابــات مبكــرة يف  25ســبتمرب القــادم ،وبــدأت األحــزاب
السياســية ،خاصــة اليمينيــة منهــا حمالتهــا االنتخابيــة مبــا
فيهــا حــزب “إخــوة إيطاليــا” ذو التوجهــات الفاشــية .وتشــر
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اســتطالعات الــرأي األخــرة إىل تزايــد حظوظــه يف انتخابــات
ســبتمرب ،فقــد جــاء يف املركــز األول يف نوايــا الناخبــن بنحــو
 ،%24متقدمـاً عــى الحــزب الدميقراطــي ،والــذي حصــل عــى
نســبة تأييــد  %22والرابطــة بنســبة  ،%14وحــزب فورتســا
إيطاليــا بنســبة  ،%7.4فيــا حصلــت حركــة النجــوم الخمــس
عــى  %11.2فقــط.
وتجــدر اإلشــارة إىل أن وصــول نخبــة اليمــن املتطــرف
اإليطــايل إىل الســلطة ،مثــل جورجيــا ميلــوين ،زعيمــة إخــوة
إيطاليــا ،يعنــي أن رومــا ســتكون متشــككة يف جــدوى االتحاد
األورويب ،ورمبــا ســتكون مــن املقربــن لروســيا ،وهــو النهــج
الــذي ميثلــه أيضـاً زعيــم حــزب الرابطــة اإليطــايل ،إىل جانــب
حركــة النجــوم الخمســة.
 -2تدهــور االقتصــاد اإليطــايل :تراجعــت األوضــاع االقتصادية
يف إيطاليــا عقــب اســتقالة حكومــة دراجــي .فقــد انخفــض
مــؤرش البورصــة اإليطاليــة بنحــو  %2.5يف يــوم إعــان
االســتقالة .وجــاء خــروج دراجــي مــن الســلطة يف توقيــت
حــرج بالنســبة إليطاليــا ،والتــي يتعــن عليهــا تقليــل اعتامدها
عــى الغــاز الــرويس وإجـراء إصالحــات صعبــة لتلقــي األمــوال
مــن خطــة التعــايف األوروبيــة ،وعــى هــذا النحــو ،فإنــه مــن
املتوقــع أن تُؤخــر األزمــة السياســية تنفيــذ اإلصالحــات
املرتبطــة بأمــوال خطــة االنتعــاش األوروبيــة ،مــا قــد يعيــق
رصف الرشائــح التاليــة مــن القــروض املطلوبــة مــن االتحــاد
األورويب.
ويــدرك أغلبيــة اإليطاليــن أنــه برحيــل دراجــي ،فقــدت
رومــا خــرة اقتصاديــة كبــرة ،كانــت مبنزلــة فرصــة لتقويــة
مواقــف إيطاليــا يف مفاوضاتهــا مــع املؤسســات املاليــة
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
اإليطــايل الــذي بــات عاج ـزا ً عــن مالحقــة الديــون.
 -3تهديــد السياســات الجامعيــة ضــد روســيا :كان دراجــي
مــن أكــر الداعمــن ملســاندة أوكرانيــا ضــد روســيا ،فمــن
ناحيــة ،كان مــن ضمــن القــادة األوروبيــن ،إىل جانــب الرئيس
الفرنــي إميانويــل ماكــرون ،واملستشــار األملاين أوالف شــولتز،
الذيــن شــاركوا يف الزيــارة التضامنيــة إىل كييــف ،يف  16يونيــو
 ،2022وكان مــن أكــر املؤيديــن ملنــح أوكرانيــا “وضــع الدولــة
املرشــحة لعضويــة االتحــاد األورويب” ،لدرجــة أن الرئيــس
األوكـراين ،فولودميــر زيلينســي ،شــكر دراجــي ،يف  19يوليــو،
عــى مســاهمته الشــخصية يف اتخــاذ هــذا القـرار.
ومــن ناحيــة أخــرى ،دعمــت رومــا جميــع العقوبــات
املفروضــة عــى روســيا والتــي اقرتحهــا االتحــاد األورويب،

تداعيات استقالة دراجي على توجهات الحكومة اإليطالية

بالرغــم مــن أنهــا ثــاين أكــر مســتورد أورويب للغــاز الــرويس
بعــد أملانيــا .وســعت حكومــة دراجــي إىل توقيــع اتفاقيــات
بديلــة عــن تلــك املوقعــة مــع روســيا ،وتحديــدا ً 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
السياســات ســوف تنتكــس يف حالــة تــويل حكومــة إيطاليــة
جديــدة بهــا قــوى سياســية ال تؤمــن مبعــاداة روســيا.
 -4خســارة كبــرة للعالقــات عــر األطلســية :كانــت الواليــات
املتحــدة تدعــم دراجــي لدعمــه للرشاكــة األطلســية ،فقــد
كان يضغــط عــى تطويــر منظومــة دفــاع أورويب قــوي ،تخــدم
مصالــح الناتــو ،وتتخــذ مواقــف أكــر رصامــة تجــاه كل مــن
روســيا والصــن .وكان يدعــو أيضــاً لزيــادة ميزانيــة الدفــاع
اإليطاليــة ،ورضورة زيــادة اإلنفــاق الدفاعــي بــن الــدول
األعضــاء يف االتحــاد األورويب.
ومنــذ بــدء الغــزو الــرويس ،ســعى دراجــي لتوفــر أســلحة
ثقيلــة ألوكرانيــا عــى الرغــم مــن املعارضــة القويــة لذلــك

مــن داخــل االئتــاف الحكومــي الحاكــم ،وهــو مــا جعــل
وزيــر الدفــاع األمريــي ،لويــد أوســن ،يــرح بــأن إيطاليــا
باتــت واحــدة مــن أكــر مــزودي خدمــات األمــن املوثــوق
بهــم يف أوروبــا.
ويف الختــام ،ميكــن القــول إن نهايــة حكومــة دراجي كانت
مبنزلــة خــر ســيئ لالتحــاد األورويب وحلــف شــال األطلــي
وأوكرانيــا والواليــات املتحــدة .ويف املقابــل ،فــإن الرئيــس
الــرويس فالدميــر بوتــن ،هــو الفائــز األكــر مــن ســقوط
دراجــي ،فهــو الــذي ســبق وأن حــذر الــدول األوروبيــة مــن
أن فــرض عقوبــات عــى االقتصــاد الــرويس ســوف يســبب
أزمــة اقتصاديــة يف الغــرب ،تدفــع بصعــود األحـزاب اليمينيــة
الشــعبوية .وعــى الرغــم مــن أن العديــد مــن التحليــات
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
ال ـراع األوك ـراين ،وهــو مــا ينــذر بتفتيــت الجبهــة الغربيــة
يف مواجهــة الكرملــن.
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المستقبل

لألبحاث والدراسات المتقدمة

عن المركز

مركــز تفكــر  Think Tankمســتقل ،أنشــئ عــام  ،2014يف أبوظبــي ،بدولــة اإلمــارات
العربيــة املتحــدة ،للمســاهمة يف تعميــق الحــوار العــام ،ومســاندة صنــع القـرار ،ودعم
البحــث العلمــي ،فيــا يتعلــق باتجاهــات املســتقبل ،التــي أصبحــت متثــل إشــكالية
حقيقيــة باملنطقــة ،يف ظــل حالــة عــدم االســتقرار ،وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال
املرحلــة الحاليــة ،مــن خالل رصــد وتحليل وتقديــر «املســتجدات» املتعلقــة بالتحوالت
السياســية واالتجاهــات األمنيــة ،والتوجهــات االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة،
والتفاعــات املجتمعيــة والثقافيــة ،املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج ،ويف نطــاق
الــرق األوســط عمومـاً.
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