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استفاقت ايطاليا عىل انقالب سيايس يضعها عند اعتاب اكرب تحول سيايس يف تاريخها الحديث. للمرة االوىل، يحقق تحالف 
احزاب اليمني املتطرف انتصارا كاسحا يف االنتخابات بقيادة "اخوان ايطاليا"، ومل يحصل ان تشكلت حكومة ميينية متطرفة منذ 

نهاية الحرب العاملية الثانية وحكومة موسوليني 

الزلزال السياسي اإليطالي إنذاٌر مبّكر
اليمني املتطّرف قّوة صاعدة في أوروبا

رئاسة  اىل  امرأة  تصل  ايطاليا  يف  االوىل  للمرة 
جيورجيا  ايطاليا"  "اخوان  زعيمة  هي  الحكومة، 
قمة  اىل  الشعب  صفوف  من  الصاعدة  ميلوين 

السلطة. 
وصول جيورجيا ميلوين اىل رئاسة الحكومة االيطالية 
"اخوان  حزبها  حققه  الذي  الساحق  الفوز  بعد 
التي  السياسية  التحوالت  ابرز  من  كان  ايطاليا"، 
كان  لقد  االخرية.  السنوات  اوروبا خالل  شهدتها 
نقطة تحول تستدعي التوقف عندها السترشاف 
الذي قد يكون يعتمل  السيايس  صورة املستقبل 
يف بلدان االتحاد االورويب، ورمبا يف الدول الغربية، 
اذ ان الحزب الذي تتزعمه ميلوين هو وليد ارتقاء 
فلول الحركة الفاشية، التي كان قد حظرها الدستور 
ووالدة  موسوليني  بنيتو  سقوط  بعد  االيطايل 
الجمهورية الثانية، والدليل القاطع عىل ان الطوق 
االخالقي الذي حاولت االحزاب التقليدية يف اوروبا 
الغربية فرضه حول اليمني املتطرف طوال عقود مل 
مينع هذا اليمني من االنخراط يف املسار السيايس 
والصعود اىل قمة هرم السلطة. يضاف اىل ذلك، ان 
هذه االسرتاتيجيا التي تبنتها احزاب اليسار واليمني 
لهذه  املطرد  االنهيار  املعتدل مل تكن حائال دون 

االحزاب واندثار معظمها.
ال يغيب عن البال ان هذا التطور، الذي يحصل يف 
دولة اوروبية وازنة اقتصاديا وسياسيا ودميغرافيا، 
التاريخ  من  جدا  دقيقة  مرحلة  مع  يتزامن 
عدة  ازمات  فيها  تعتمل  الحديث،  االورويب 
عميقة ومفتوحة عىل احتامالت يصعب التكهن 
مبالها. فقد تبني هذه التجربة ان تركيز الحمالت 
من  والتحذير  االخالقية،  االدانة  عىل  االنتخابية 
اىل  املتطرفة  القوى  لوصول  الكارثية  العواقب 
البديل  موقع  يف  القوى  هذه  يضع  السلطة، 
الفعيل مهام كانت برامجها السياسية خاوية من 

االقرتاحات والحلول العملية ملعالجة االزمات.

لالتحاد  املؤسس  العضو  ايطاليا،  يف  ميلوين  فوز 
اليورو،  منطقة  يف  اقتصاد  اكرب  وثالث  االورويب 
احدث ما يشبه الزلزال السيايس، خصوصا وانه يأيت 
بعد انتصار اليمني املتطرف يف االنتخابات السويدية 
ايضا. فقد اصبح حزب الدميوقراطيني السويديني 
اكرب احزاب اليمني وثاين اكرب حزب يف البالد، متاما 
كام هي حال الجبهة الوطنية الفرنسية وزعيمتها 
مارين لوبن التي خاضت معركة رئاسية منافسة 
رشسة مع الرئيس اميانويل ماكرون، وهي املعارضة 
لسطوة االتحاد االورويب واملطالبة بوقف الهجرة. 
واذا كانت فرنسا واملانيا وهولندا قد نجت لغاية 
االن، من قبضة التشدد، فان رئيس الوزراء املجري 
املحافظ فيكتور اوروبان يعطي منوذجا واضحا عام 
ميكن ان تكون عليه الحكومات االوروبية املقبلة، 
فهو يف معارضة مستمرة، ومواجهات ال تتوقف مع 

الربملان االورويب.
الكربى  االوروبية  والعواصم  املؤسسات  استعدت 
كل  تنذر  روما  مع  ولعالقة  االيطايل،  للزلزال 

املؤرشات بانها لن تكون سهلة، مع احتامل فتحها 
ثغرة اخرى يف جدار املرشوع االورويب الذي يجهد 
وحدة  عىل  والحفاظ  املتمردة  االطراف  الحتواء 
ويخىش  الرويس.  التحدي  مواجهة  يف  الصف 
االوروبية  املفوضية  يف  الليرباليون  البريوقراطيون 
روما،  تلتحق  ان  من  االورويب(  االتحاد  )حكومة 
نتيجة لهذه االنتخابات، بكتلة دول وسط اوروبا 
تسيطر  باتت  التي  والتشيك(،  وهنغاريا  )بولندا 
عليها تيارات ميينية متطرفة طاملا اثارت الصخب 
مفصل  غري  يف  وهددت  االورويب،  االتحاد  داخل 

وحدة توجهاته االقتصادية والسياسية.
عن  صدرت  التي  الترصيحات  استعراض  يكفي 
والربامج  االيطايل،  اليميني  التحالف  احزاب  قادة 
االنتخابية، والعقيدة السياسية التي تنطلق منها، 
بروكسل  مع  املحتملة  الصدام  ان جبهات  ليتبني 
مفتوحة عىل مصاريعها: من الحرب يف اوكرانيا، اىل 
الهجرة، وتوزيع املوارد املالية االوروبية وما يرتبط 
بها من اصالحات ورشوط، والتعديالت املطروحة 
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تجلت بوضوح يف التجربة االيطالية - هي الروابط 
التي نسجتها مع القوى اليمينية املؤسسية، التي 
االحزاب  عىل  وجوديا  خطرا  تشكل  اصبحت 
والقوى املحافظة التقليدية. فالتحالف الذي بناه 
للربملان  السابق  الرئيس  تاجاين،  انطونيو  حزب 
"اخوان  برلوسكوين، مع  لخالفة  واملرشح  االورويب 
ايطاليا"، كان له اكرب االثر يف التخفيف من حدة 
عىل  يحمل  ما  ميلوين،  لحزب  املتطرفة  الصورة 
التساؤل حول ما اذا كانت التجربة االيطالية - مرة 
اخرى - نافذة تطل عىل املشهد السيايس املقبل 

يف اوروبا.
ال يشء ييش لغاية اللحظة، بأن االزمات الحياتية 
غدا،  لحلها  اوروبا ستجد وصفات  فيها  متر  التي 
سيذهب  العكس،  عىل  بل  العقل،  اىل  والعودة 
العامل اىل مزيد من الصدامات والنزاعات، وتآكل 
جنوب  من  املهاجرين  عدد  تصاعد  كام  املوارد، 
املتوسط ورشقه اىل ضفته الشاملية، اضف اليهم 
لكن  بالرتحاب،  استقبلوا  الذين  االوكرانيني  اليوم 
االرض بدأت تضيق مبن عليها. الهرج الذي رافق 
فوز االئتالف اليميني االيطايل بزعامة حزب "اخوة 
ايطاليا" املتطرف، واقرتاب زعيمته جورجيا ميلوين 
من ترؤس الحكومة، ليس سببه انها ستتمكن من 
تنفيذ كل متنياتها برضبة واحدة، وهذا صعب، بل 
كانت  ايطاليا  ان  من  متأتية  املخاوف  مستحيل. 
وتوجهاته  االورويب  املزاج  مؤرش  تاريخيا،  ترسم، 

املستقبلية.
يف  الحكم  اىل  املتطرف  اليمني  وصول  كان  اذا 
ما  االوروبيون من خاللها  ايطاليا مرآة يسترشف 
قد ينتظرهم يف السنوات املقبلة، فهو ايضا يطرح 
عالمات استفهام حول مستقبل املواجهة االوروبية 
مع روسيا وموقع االتحاد يف املعادلة الدولية التي 
من  اذ  اوكرانيا.  يف  الدائرة  الحرب  عنها  ستسفر 
املعروف ان معظم االحزاب اليمينية املتطرفة يف 
اوروبا تقيم منذ سنوات عالقات وثيقة مع موسكو، 
للعقوبات  معارضتها  عن  مرارا  اعربت  وهي 
باملصالح  انها ترض  بذريعة  املفروضة عىل روسيا 
االوروبية اكرث من املصالح الروسية، لذا عارضت 
ارسال االسلحة اىل اوكرانيا. ومل يكن مستغربا ان 
يف  واسع  باهتامم  استأثرت  االيطالية  االنتخابات 
االوساط االوروبية واالمريكية، نظرا اىل التداعيات 
املحتملة لنتائجها عىل وحدة الصف االطلسية من 

املواجهة مع موسكو.

القرار  واتخاذ  العمل  وقواعد  املايل  النظام  عىل 
يف  ايطاليا  رشكاء  ويخىش  االتحاد.  مؤسسات  يف 
االتحاد ان يؤدي وصول ميلوين اىل رئاسة الحكومة 
ازمة  ذروة  يف  القرارات  اتخاذ  عملية  عرقلة  اىل 
اوكرانيا، ورمبا اىل  الحرب يف  الناجمة عن  الطاقة 
موسكو.  مع  املواجهة  يف  املوقف  وحدة  تصدع 
السبب يف ذلك ان ايطاليا ليست املجر، فهي القوة 
االقتصادية الثالثة يف اوروبا، وعضو مؤسس لالتحاد 

فليس هذا ما يطلبه الجمهور عادة، وامنا الحياة 
الكرمية التي اخفقت يف تأمينها االحزاب التقليدية 
يوجد  ال  حني  ووسط  ويسار  ميني  من  املعتدلة، 

بديل غري املتطرفني من يسار وميني.
متيزت االحزاب اليمينية املتطرفة خالل السنوات 
التواصل  وسائل  استخدام  يف  بنجاحها  االخرية 
ومنزهة  لها،  معتدلة  صورة  لتسويق  االجتامعي 
عن العقم والفساد الذي كانت تقع فيه االحزاب 
املشاركة يف الحكم، االمر الذي سمح لها باستقطاب 
به  تحظى  كانت  الذي  التأييد  من  كبرية  نسبة 
االحزاب التقليدية، وبخاصة منها املحافظة. وتفيد 
الدراسات ان القوى اليمينية املتطرفة تسّخر نسبة 
كبرية من مواردها يف حمالت واسعة عىل وسائل 
التواصل، قبل االنتخابات وخاللها وبعدها، وتوكلها 

اىل افضل االختصاصيني يف هذا املجال.
الصعود  هذا  تفرس  التي  االخرى  العوامل  من 
للقوى اليمينية املتطرفة، اىل جانب مهارتها يف نقل 
االفكار الهامشية اىل واجهة النقاش العام - التي 

االورويب. لكن املوقف االن يف املؤسسات االوروبية 
والتدابري  العملية  الخطوات  ملعرفة  االنتظار  هو 
االيطالية  الحكومة  ستتخذها  التي  االجرائية 

الجديدة، والبناء عىل مقتضاها.
االحزاب اليمينية الشعبوية ليست معجبة بسطوة 
ديكتاتوية  فيها  ترى  التي  بقراراتها  وال  بروكسل 
تنتقص من السيادة الوطنية، ومع ذلك سيجدون 
انفسهم، حني يصلون للسلطة، مضطرين ملسايرة 
االقل  عىل  مظلته،  تحت  والبقاء  االتحاد  قرارات 
يف الوقت الراهن من اوروبان، وصوال اىل الفاشية 
الصغرية تلميذة برلسكوين، جورجيا ميلوين، فثمة 
وتشابك  وديون،  ومساعدات  ومتويالت  مصالح 
يثريون  من  وحدهم  ليسوا  املهاجرون  مصالح.  
تعد  مل  التغريات  بان  االوروبية  الشعوب  شعور 
لصالحهم. باتت االسباب متداخلة. حرب اوكرانيا 
وما تبعها من تضخم وشح يف الطاقة، وارتفاع كلفة 
الحياة، واحساس املواطنني بضيق الحال. كل هذا 
لن يشجع اكرث عىل التطرف والعنرصية بالرضورة، 

وصول "اخوان ايطاليا" 
الى الحكم نقطة تحّول


