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حقبة “ميلوني”:
ما أبعاد فوز اليمين المتطرف باالنتخابات التشريعية اإليطالية؟

حقــق اليميــن المتطــرف اإليطالــي انتصــارًا تاريخيًا 
فــي االنتخابــات التشــريعية التــي ُعقــدت فــي 25 
ســبتمبر الجــاري، وهــي االنتخابــات التــي دفعــت 
ر حــزب “إخــوة إيطاليــا” للمشــهد، في  باتجــاه تصــدُّ
ــرت  التقليديــة، وقــد عبَّ النخــب  مقابــل خســارة 
هــذه النتائــج عــن فقــدان اإليطالييــن الثقــة بهــذه 
النخــب، فضــًا عــن نجــاح جورجيــا ميلونــي زعيمــة 
عــات  حــزب “إخــوة إيطاليــا” فــي اســتغال تصدُّ
االئتــاف الحاكــم الســابق، واســتقطاب الفئــات 
المهمشــة. وهــي نتائــج ســتدفع باتجــاه حــدوث 
العديــد مــن التداعيــات علــى المشــهد السياســي 

اإليطالــي بوجــه عــام.

ــا؛  ــي أوروب ــه ف ــداً ل ــرف انتصــاراً جدي ــن المتط ــار اليمي ــق تي حق
وذلــك بفــوز حــزب “فراتيللــي دي إيطاليــا” أو “إخــوة إيطاليــا” 
باالنتخابــات التشــريعية التــي أجريــت فــي الخامــس والعشــرين مــن 
ر حــزب “فراتيللــي  ســبتمبر الجــاري. ووفقــاً للنتائــج المعلنــة، تصــدَّ
% مــن إجمالــي األصــوات  دي إيطاليــا” النتائــج بحصولــه علــى 26 
فــي انتخابــات مجلــس النــواب اإليطالــي، وحــلَّ فــي المركــز األول 
ــس  ــي، وهــي مجل ــان اإليطال ــة للبرلم ــة الثاني ــات الغرف ــي انتخاب ف
الشــيوخ، بعــد حصولــه علــى 26 % مــن األصــوات، فــي اختــراق 
تاريخــي هــو األول لحــزب يمينــي متطــرف منــذ 1945؛ مــا يعنــي 
أن جورجيــا ميلونــي زعيمــة الحــزب، ســوف تكون رئيســة الوزراء 
ــة  ــج حصــول األحــزاب اليميني ــرت النتائ ــا. وأظه ــدة إليطالي الجدي
% مــن األصــوات فــي مجلــس النــواب،   باإلجمــال علــى 43.8 
و44 % مــن األصــوات فــي مجلــس الشــيوخ، بينما حصلــت أحزاب 

% مــن األصوات في المجلَســْين. اليســار علــى 26 

وحصلــت حركــة “خمــس نجــوم” علــى 15.4 % من األصــوات في 
مجلــس النــواب، و15.6 % مــن األصــوات فــي مجلــس الشــيوخ. 
ل بصــورة رئيســية مــن التحالــف بين  أمــا تحالــف الوســط الــذي تشــكَّ
حــزب “أتســيوني” بزعامــة كارلــو كالينــدا وزيــر االقتصاد الســابق، 
ــي الســابق  ــوزراء اإليطال ــس ال ــادة رئي ــا” بقي ــا فيف وحــزب “إيطالي
ماتيــو رينــزي، فقــد حصــل علــى 7.7 % تقريبــاً مــن األصــوات في 
المجلَســْين. وهــي متغيــرات تحمــل العديــد مــن الــدالالت المهمــة، 
فضــاً عــن التداعيــات المحتملــة التــي ســتترتَّب عليهــا، ســواء علــى 

الداخــل اإليطالــي، أو علــى مســتوى السياســة الخارجيــة للبــاد.
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دالالت مهمة 

يمكــن القــول إن هنــاك جملــة مــن الــدالالت المهمــة عبَّر عنها 
فــوز اليميــن المتطــرف اإليطالــي باالنتخابــات التشــريعية 

للبــاد؛ وذلــك علــى النحــو التالــي: 

عقــب  التقليديــة:  بالنخــب  الثقــة  اإليطالييــن  فقــدان   -1
اإلعــان عــن نتائــج االنتخابــات وإقــرار الحــزب الديمقراطــي 
اإليطالــي بهزيمتــه فــي االنتخابــات التشــريعية، قالــت جورجيا 
ــرف،  ــي المتط ــا اليمين ــوة إيطالي ــزب إخ ــة ح ــي زعيم ميلون
إن “اإليطالييــن بعثــوا رســالة واضحــة لدعــم حكومــة يمينيــة 
ــرت نتائــج االنتخابــات  بقيــادة فراتيللــي دي إيطاليــا”. وقــد عبَّ
ــي  ــا ف ــة تصاعــدت صحته ــة عــن فرضي التشــريعية اإليطالي
الســنوات األخيــرة وهــي أن الشــعوب األوروبيــة فقــدت الثقــة 
بالنخــب التقليديــة التــي عبــرت عنهــا تيــارات الوســط ويميــن 
الوســط ويســار الوســط، وفــي المقابــل تصاعــد حضــور ونفوذ 

التيــارات الشــعبوية والمتطرفــة.

2- التحــوالت الراديكاليــة فــي المــزاج االنتخابــي العــام: ال 
يقتصــر األمــر علــى فقــدان الثقــة بالنخــب التقليديــة فقــط – 
وهــو مــا قــد يــؤدي إلــى تقليــل دعــم أو شــعبية بعــض القــوى 
السياســية التقليديــة – ولكــن نتائــج االنتخابــات تكشــف عــن 
ــن  ــام للناخبي ــي الع ــي المــزاج االنتخاب ــة ف تحــوالت راديكالي

اإليطالييــن. صحيــح أن نســبة المشــاركة فــي االنتخابــات 
ــاركة  ــن المش ــل م ــبة أق ــي نس ــاً، وه % تقريب رت بـــ64  ــدِّ قُ
ــدرت بـــ ــي ق ــام 2018 الت ــي ع ــابقة ف ــات الس ــي االنتخاب  ف
%، إال أن هــؤالء الناخبيــن عبــروا عــن تفضيــل واضــح   73
للقــوى اليمينيــة وتحــول راديكالــي تجــاه هــذه القــوى؛ إذ 
حصــل حــزب إخــوة إيطاليــا علــى 25.99 % مــن إجمالــي 
ــى  ــبة أعل ــي نس ــة، وه ــات الحالي ــال االنتخاب األصــوات خ
ــا حصــل الحــزب  ــات عــام 2018؛ حينم ــر مــن انتخاب بكثي

ــي األصــوات. ــن إجمال ــط م ــى 4.40 % فق عل

3- التأثيــر المعاكــس لألوضــاع االقتصاديــة المترديــة: كان 
تفاقــم المشــكات والتحديــات االقتصاديــة التــي تواجههــا 
البــاد خــال الســنوات األخيــرة، أحــد االعتبــارات الرئيســية 
ــن المتطــرف؛  ــود اليمي ــم صع ــا فه ــي ضوئه ــن ف ــي يمك الت
حيــث انخفضــت إنتاجيــة االقتصــاد اإليطالــي، وشــهدت 
ــى  ــي البن ــف ف ــبب الضع ــات بس ــن األزم ــد م ــا العدي إيطالي
التحتيــة، وتراجــع قطــاع االســتثمار، وارتفعــت معــدالت 
ــع  ــعار، خصوصــاً م ــرة، وزادت األس ــة كبي ــم بدرج التضخ
تداعيــات جائحــة كورونــا واألزمــة الروســية األوكرانيــة؛ مــا 
ــاً ضــد ائتــاف حكومــة  ــوا عقابي ت ــن صوَّ ــي أن اإليطاليي يعن
ــرة. ــي الســنوات األخي ــاد ف ــاد الب ــذي ق ــة ال الوحــدة الوطني
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الوحــدة  حكومــة  ائتــاف  لتفكيــك  الممتــدة  التداعيــات   -4
الوطنيــة: شــهدت األشــهر األخيــرة تحــوالت فــي المشــهد 
ـت مــع تفــكُّك االئتــاف الــذي كان  السياســي اإليطالــي تجلَـّ
نــاً لحكومــة الوحــدة الوطنيــة؛ حيــث دخلــت حركــة النجــوم  ُمكوِّ
الخمــس أبــرز قــوى االئتــاف الحاكــم والقــوة البرلمانيــة األولى 
فــي البــاد، فــي صــراع ضــد رئيــس الــوزراء األســبق ماريــو 
دراجــي، الــذي اســتقال فــي 21 يوليــو الماضــي؛ وذلــك بســبب 
ــم  ــول الدع ــة، وح ــا االقتصادي ــض القضاي ــول بع ــات ح خاف
ــه  ــت نتائج ــه تراجع ــاًء علي ــا. وبن ــدم ألوكراني ــكري المق العس
االنتخابيــة، فــي ضــوء توظيــف اليميــن المتطــرف هــذا التفــكك.

وفــي هــذا اإلطــار، أشــارت بعــض التقاريــر إلــى أن نجــاح 
حــزب إخــوة إيطاليــا السياســي مرتبــط بإبقــاء الحــزب خــارج 
حكومــة رئيــس الــوزراء المنتهيــة واليتــه ماريــو دراجــي، على 
ز وضــع الحــزب  عكــس “ليجــا” أو )رابطــة الشــمال(؛ مــا عــزَّ
بصفتــه “صوتــاً ُمعاِرضــاً”، ومنحــه مكانــة رائــدة فــي ائتــاف 
انتخابــي يمينــي يضــمُّ كذلــك “ليجــا” و”فورتســا إيطاليــا” بقيــادة 
رئيــس الــوزراء اإليطالــي األســبق “ســيلفيو برلســكوني”، 

وحــزب “نــوى  مودراتــي”. 

5- التركيــز علــى أزمــات أطــراف المناطــق الحضريــة: تربــط 
بعــض التقديــرات بيــن صعــود اليميــن المتطــرف فــي إيطاليــا 
والتجاهــل الكبيــر الــذي طغــى علــى تعامــل الحكومــات الســابقة 
مــع أزمــات أطــراف المناطــق الحضريــة، وهــي المناطــق 
ــة  ــة خصب ــة، أرضي ــود الماضي ــدار العق ــى م ــت، عل ل ــي مثَّ الت
لألحــزاب الشــعبوية؛ حيــث عانــت هــذه المناطــق مــن العديــد 
ــر  ــدالت الفق ــادة مع ــى زي ت إل ــي أدَّ ــة الت ــن المشــاكل البنيوي م

ــة.  ــى المؤسســاتية والتحتي ــة وضعــف البن والبطال

وفــي المقابــل حرصــت “ميلونــي” علــى تقديــم نفســها دائمــاً 
علــى أنهــا “مــن الضواحــي الحضريــة المهجــورة فــي رومــا”، 
شــة،  ــر مــن يــدرك أزمــات المناطــق الُمهمَّ ــم فهــي أكث ومــن ث

ــر عــن هــذه المناطــق وأزماتهــا. وأكثــر مــن ُيعبِّ

6- تفضيــل الناخبيــن الخطــاب االنعزالــي: ال يمكــن إغفــال 
ــات  ــي االنتخاب ــة ف ــى األغلبي ــة عل ــوى اليميني ــول الق أن حص
ــاع  ــل قط ــى تفضي ــرى، عل ــة أو بأخ ــل، بطريق ــريعية يدل التش
ج لــه  واســع مــن الناخبيــن الخطــاَب االنعزالــيَّ الــذي ُتــروِّ

ــة. ــوى اليميني الق
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ــود أصــول  ــا” تع ــوة إيطالي ــرون أن حــزب “إخ ــد الكثي إذ يعتق
أفــكاره وأطروحاتــه إلــى الحركــة االجتماعيــة اإليطاليــة التــي 
ســها الفاشــيون الســابقون بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة.  أسَّ
ويبــدو هــذا التقــارب مــن خــال المواقــف المتشــددة التــي 
اهــا حــزب “إخــوة إيطاليــا” مــن الهجــرة بجانــب التشــكيك  يتبنَّ

ــة.  ــة األوروبي ــورو والمنظوم ــي الي ــديد ف الش

تداعيات محتملة 

فــي خطابهــا عقــب إعــان نتائــج االنتخابــات التشــريعية، 
أعلنــت “ميلونــي” أن “حكومتهــا ســوف تعمــل مــن أجــل جميع 
اإليطالييــن، وســوف تحــاول التجميــع ال التقســيم”، ُمعِربــًة 
ــد بوجــه خــاص،  عــن اعتقادهــا أن “الوضــع فــي إيطاليــا ُمعقَّ
ويتطلَّــب مســاهمة الجميــع”. وبعيــداً عن التصريحات الرســمية 
ومقتضياتهــا، فــإن صعــود اليميــن المتطــرف فــي إيطاليــا ُينــذر 
بالعديــد مــن التداعيــات المهمــة؛ وذلــك علــى النحــو التالــي: 

1- عــودة حركــة خمــس نجــوم إلــى صفــوف المعارضــة: فــي 
ــى  ــوم” إل ــة الـــ”5 نج ــود حرك ــوف تع ــج س ــذه النتائ ــوء ه ض
ــس  ــة ورئي ــم الحرك ــك زعي ــد ذل ــد أك ــوف المعارضــة. وق صف
الــوزراء األســبق جوزيبــي كونتــي، الــذي قــال عقــب النتائــج: 
ــى أدراج المعارضــة”،  ــة إل ــت عــودة رائع ــس نجــوم حقَّق “خم

ــا مــن البرلمــان” وفــق  مشــيراً إلــى أن “الجميــع أرادوا خروجن
تعبيــره، وأضــاف “كونتــي”: “مــع االحتمــال الــذي ســنواجهه في 
ر أن يكون لحركــة )خمس نجوم(  البرلمــان المقبــل، من الُمتصــوَّ
دور للمعارضــة. أود أن أطمئــن كل المواطنيــن الذيــن صوتــوا 
ــم  ــجاعة وتصمي ــتعبر بش ــة س ــوة معارض ــنكون ق ــا س ــا بأنن لن
عــن الكثيــر، وســنركز باســتمرار علــى تحقيــق البرنامــج الــذي 
ل تحالف  أعلنــاه خــال الحملــة االنتخابيــة”. وفــي المقابــل سُيشــكِّ

ميلونــي – ســالفيني – بيرلســكوني األغلبيــة فــي البرلمــان.

2- سياســات أكثــر تشــدداً فــي ملــف الهجــرة: يقــوم الخطــاب 
قناعــات  علــى  اإليطالــي  المتطــرف  لليميــن  السياســي 
أيديولوجيــة شــعبوية متطرفــة؛ إذ تتمســك “ميلونــي” بقناعاتهــا 
فيمــا يتعلــق برفــض مــا تصفــه بـ”االســتبدال العرقــي إليطاليــا 
مــن ِقَبــل المهاجريــن”، ونظرتهــا إلــى الديــن اإلســامي علــى 
وجــه الخصــوص علــى أنــه “ديــن تطــرف وعنــف”؛ مــا يعنــي 
ــوف  ــا س ــي إيطالي ــد ف ــم الجدي ــاف الحاك ــي” واالئت أن “ميلون
ــى سياســات وقوانيــن أكثــر تشــدداً فــي التعامــل مــع قضيــة  يتبنَّ
المهاجريــن. وربمــا يســاعد علــى ذلــك التداعيــات الســلبية التــي 
أنتجتهــا الحــرب فــي أوكرانيــا وموجــات الاجئيــن األوكرانييــن 

التــي تدفَّقــت علــى العديــد مــن الــدول األوروبيــة. 
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والافــت هنــا أن “ميلونــي” اشــُتهرت خــال الســنوات الماضيــة 
بأطروحاتهــا المعاديــة للمهاجريــن؛ فقــد دعــت – علــى ســبيل 
المثــال – إلــى إنشــاء حاجــز بحــري يمنــع المهاجريــن األفارقــة 
مــن القــدوم إلــى بادهــا، كمــا ذكــرت أن إيطاليــا “إذا احتاجــت 
ــم  ــا؛ ألنه ــن فنزوي ــم م ــا أن تأخذه ــى به ــن فأول ــى مهاجري إل
مســيحيون وبعضهــم ذوو أصــول إيطاليــة”. وال ُيمِكــن إغفــال 
ــة  ــف الهجــرة سُيشــكِّل محــدداً رئيســياً للسياســة اإليطالي أن مل
الجديــدة تجــاه منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، ال 
ســيما أن أغلــب الهجــرات إلــى إيطاليــا تأتــي مــن هــذه المنطقة.

3- تزايــد الضغــوط علــى الحكومــة الجديــدة لمواجهــة األزمــة 
ــح أن يســتحوذ الملــف االقتصــادي علــى  االقتصاديــة: ُيرجَّ
أولويــة كبيــرة بالنســبة إلــى الحكومــة الجديــدة التــي سُتشــكلها 
ــى  ــة عل ــوط هائل ــه ضغ ــا ســينتج عن ــة، وهــو م ــوى اليميني الق
ــح  الحكومــة الجديــدة مــن قبــل الــرأي العــام اإليطالــي؛ إذ ُيرجَّ
أن تواجــه إيطاليــا أزمــة طاقــة متفاقمــة خــال الشــهور القادمــة 
بفعــل الحــرب األوكرانيــة، كمــا ذكــرت منظمــة التعــاون 
ــطة،  ــة المتوس ــا االقتصادي ــي توقعاته ــة ف ــادي والتنمي االقتص
يــوم 26 ســبتمبر الجــاري، أن مــن المقــرر أن ينخفــض الناتــج 

المحلــي اإلجمالــي إليطاليــا إلــى 0.4 % فــي عــام 2023 
% عــام 2022.  ر بـــ3.4  ــًة بمعــدل ناتــج ُيقــدَّ مقارن

ــت  ــا: كان ــع أوروب ــات م ــي العاق ــة ف ــرات المحكوم 4- التوت
أحــزاب يميــن ويســار الوســط اإليطالــي مؤمنــة إلــى حــد كبيــر 
بأولويــة التحالــف مــع حلــف شــمال األطلســي، وبمركزيــة دور 
ــي  ــه، وه ــع رؤيت ــي م ــي، وضــرورة التماش ــاد األوروب االتح
ــة  ــة اإليطالي ــى السياســة الخارجي ــي انعكســت عل القناعــات الت
ــي  ــن المتطــرف ف ــف اليمي ــن موق ــرة، لك ــنوات األخي ــي الس ف
هــذا الصــدد مختلــف إلــى حــد كبيــر؛ إذ تتبنــى “ميلونــي” 
مفاهيــم قوميــة متطرفــة، وتدعــم التوجهــات المناوئــة لاتحــاد 
ــى العديــد مــن  األوروبــي؛ مــا يعنــي أن “ميلونــي” ســوف تتبنَّ
هــات الخارجيــة واالقتصاديــة التــي تتعــارض مــع رؤيــة  التوجُّ

ــي. االتحــاد األوروب

وفــي هــذا الصــدد، تناقلــت تقاريــر إعاميــة، يــوم 24 ســبتمبر 
ــة “أورزوال  ــة األوروبي ــة المفوضي ــرات رئيس ــاري، تحذي الج
فــون ديــر اليــن” مــن عواقــب محتملــة علــى إيطاليــا إذا 
انتهكــت األحــزاب اليمينيــة فــي البــاد مبــادئ الديمقراطيــة فــي 

ــات. ــا باالنتخاب ــة فوزه حال
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ما أبعاد فوز اليمين المتطرف باالنتخابات التشريعية اإليطالية؟

كمــا ذكــر مفــوض االتحــاد األوروبــي لشــؤون العــدل “ديدييــه 
ــا  ــي يرتســم فيه ــى الت ــدرز”، أن “هــذه المــرة ليســت األول رين
ــة أو  ــة متطرف ــاً يميني ــمُّ أحزاب ــات تض ــة حكوم ــر مواجه خط
ــارون  ــن يخت ــرك الناخبي ــة”، وأضــاف: “فلنت ــارية راديكالي يس
ــا  ــدة، ولدين ــة الجدي ــات الحكوم ف ــى تصرُّ ــنردُّ عل ــم. س ليه ُممثِّ

ــا”. فن ــائل تحــت تصرُّ وس

وبالرغــم مــن ذلــك، فــإن مــن المرجــح أن تكــون التوتــرات 
بيــن الحكومــة اإليطاليــة اليمينيــة الجديــدة واالتحــاد األوروبــي، 
ــب الحكومــة اإليطاليــة التصعيــد الواســع  محكومــًة بحيــث تتجنَّ
ــة، ال  ــة التام ــى القطيع ــول إل ــاد، أو الوص ــع االتح ــاق م النط
ــي؛  ــى الدعــم االقتصــادي األوروب ــاج إل ــا تحت ســيما أن إيطالي
ــل  ــن تموي ــيين م ــتفيدين الرئيس ــن المس ــا م ــد إيطالي ــث ُتَع حي
NextGenerationEU. كمــا أن تنفيــذ الخطــة الوطنيــة 
للتعافــي والقــدرة علــى الصمــود مصلحــة وطنيــة واضحــة 
تفهمهــا الطبقــة السياســية بأكملهــا. عــاوًة علــى ذلــك، ال 
ــام –  ــن الع ــى عــبء الدي ــا – نظــراً إل ــون لروم ــن أن يك يمك
عاقــات إشــكالية مــع المفوضيــة األوروبيــة والبنــك المركــزي 

ــي. األوروب

5- احتماليــة التماهــي مــع الموقــف الروســي: كانــت الحكومــة 
اإليطاليــة الســابقة مــن أكثــر الداعميــن لمســاندة أوكرانيــا ضــد 
ــات  ــع العقوب ــا جمي ــم روم ــي دع ــد ف ــا تجسَّ ــو م ــيا، وه روس
ــي،  ــا االتحــاد األوروب ــي اقترحه ــى روســيا الت المفروضــة عل
فضــاً عــن تحــركات الحكومــة اإليطاليــة الســابقة الجــادة 
إليجــاد بدائــل للغــاز الروســي. أمــا “ميلونــي”، فعلــى الرغم من 

انتقادهــا الحملــة العســكرية الروســية فــي أوكرانيــا، فــإن اليميــن 
ــى روســيا،  ــات عل ــرى خطــأ العقوب المتطــرف بوجــه عــام، ي
ويــرى ضــرورة الحــوار والتعــاون مــع موســكو، فضــاً عــن 
أن “ميلونــي” متحالفــة مــع حــزب الرابطــة، وهــو الحــزب الذي 
ُتثــار شــبهات بشــأن تلقيــه تمويــات مــن روســيا، والــذي أعلــن 
زعيمــه )ســالفيني( عــن إعجابــه بالرئيــس الروســي فاديميــر 
بوتيــن، ناهيــك عــن الصداقــة القويــة بيــن زعيــم فــورزا إيطاليــا 

ســيلفيو بيرلســكوني وبيــن بوتيــن.

6- إمكانيــة تشــكيل تحالــف يمينــي إقليمــي: ربمــا يدفــع فــوز 
ــى  ــة إل ــات التشــريعية اإليطالي ــي االنتخاب ــن المتطــرف ف اليمي
ــو  ــا، وه ــداد أوروب ــى امت ــي عل ــي إقليم ــف يمين ــكيل تحال تش
ــدول  ــل ال ــاد داخ ــي ح ــتقطاب سياس ــى اس ــؤدي إل ــد ي ــر ق أم
ــه  ــل حققت ــوز مماث ــد ف ــوز بع ــذا الف ــث جــاء ه ــة؛ حي األوروبي
ــات التشــريعية التــي  ــة فــي الســويد فــي االنتخاب القــوى اليميني
ــف  ــه تكلي ــم عن ــا نج ــو م ــاري، وه ــهر الج ــال الش ــرت خ ج
رئيــس الحــزب الســويدي المحافــظ “أولــف كريسترســون”، 

ــة.  ــكيل الحكوم ــاري، بتش ــبتمبر الج ــوم 19 س ي

هــذا المنحــى التصاعــدي لليميــن ظهــر أيضــاً فــي االنتخابــات 
التــي ُعقــدت فــي المجــر وصربيــا فــي شــهر أبريــل الماضــي؛ 
ففــي المجــر، أُعيــد انتخــاب الزعيــم المحافــظ “فيكتــور أوربان” 
رئيســاً للــوزراء لواليــة رابعــة علــى التوالــي مــن خــال تأميــن 
53 % مــن األصــوات الوطنيــة، ضــد كتلــة معارضــة موحــدة 

تتكــون مــن ســتة أحــزاب مختلفــة.
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شــركة استشــارات عامــة، متعــددة المهــام، تــم تأسيســها فــي 20 ينايــر 2021، بأبــو ظبــي، دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، تهــدف للتفاعــل مــع 
أنشــطة المجــال العــام فــي أقاليــم العالــم، ودعــم عمليــة تشــكيل السياســات وصنــع القــرار فــي المؤسســات العامــة والخاصــة، وتوســيع التعــاون 
العلمــي واألكاديمــي مــع مراكــز التفكيــر وشــركات االستشــارات. وتشــمل الشــركة مجلســًا للمستشــارين ومجلــس اإلدارة الــذي يشــرف علــى 

مؤسســات متعــددة تتضمــن مركــزًا للدراســات، وإدارة للمشــروعات، ومعهــدًا للتدريــب المتقــدم، ومكاتــب للتمثيــل الخارجــي.
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“ألكســندر  الصربــي  الرئيــس  انتخــاب  أعيــد  وبالمثــل، 
فوتشــيتش” بنســبة 60 % مــن األصــوات، كمــا نجحــت “مارين 
لوبــان” مرشــحة حــزب “التجمــع الوطنــي” اليمينــي المتطــرف 
ــات الرئاســية  ــة مــن االنتخاب ــة الثاني ــى الجول ــي الوصــول إل ف
مــع  الماضــي،  أبريــل  فــي شــهر  ُعقــدت  التــي  الفرنســية 
خســارتها أمــام ماكــرون فــي الجولــة الثانيــة بعــد تذليــل الفــارق 
ــى 41.5 %  ــت عل ــات 2017 )حصل ــًة بانتخاب ــا مقارن بينهم
مــن األصــوات مقارنــًة بـــ 33.9 % فــي 2017(. يضــاف إلى 
ــي  ــة ف ــه نتيجــة تاريخي ــي ذات ــق الحــزب اليمين ــا ســبق تحقي م
ــو 2022  ــدت فــي شــهر يوني ــي ُعق ــة الت ــات البرلماني االنتخاب
بفــوزه بـــ 89 مقعــداً كفلــت لــه المشــاركة بوصفــه إحــدى قــوى 

ــي المشــهد السياســي الفرنســي. ــية ف المعارضــة الرئيس

وتظهــر مؤشــرات تشــكيل تحالــف يمينــي إقليمــي فــي االحتفــاء 
الواضــح مــن قبــل األحــزاب والتيــارات اليمينيــة األخــرى 
ــى ســبيل  ــا؛ فعل ــي إيطالي ــي ف ــار اليمين ــوز التي ــا بف ــي أوروب ف
المثــال، علَّــق “ســانتياجو أباســكال” زعيــم حــزب فوكــس علــى 
فــوز حــزب “جورجيــا ميلونــي” بقولــه إن ميلونــي “أوضحــت 
الطريــق ألوروبــا فخــورة وحــرة: دول ذات ســيادة قــادرة 
علــى التعــاون مــن أجــل األمــن واالزدهــار للجميــع ]...[ الليلــة 
ُيعلِّــق ماييــن األوروبييــن آمالهــم علــى إيطاليــا”، كمــا أشــارت 

ــي  ــي الفرنس ــي اليمين ــع الوطن ــة التجم ــان” زعيم ــن لوب “ماري
ــره وانتخــاب  ــرر اســتعادة مصي ــي ق ــى أن “الشــعب اإليطال إل
حكومــة وطنيــة وقوميــة ]...[ أحســنت جورجيــا ميلونــي وماتيو 
ســالفيني؛ لُمقاومتهمــا تهديــدات االتحــاد األوروبــي المناهضــة 

ــة والمتغطرســة”.  للديمقراطي

براجماتية جزئية 

فــي الختــام، يمكــن القــول إن فــوز اليميــن المتطــرف فــي 
ــر عــن حالــة الســخط  إيطاليــا باالنتخابــات التشــريعية، عبَّ
التــي تســيطر علــى المجتمــع اإليطالــي ُتجــاه نخــب الحكــم 
التقليديــة، لكــن هــذا المتغيــر قــد يدفــع باتجــاه حــدوث العديــد 
مــن التداعيــات التــي ســتتجاوز حــدود الداخــل اإليطالــي لتمتــد 
إلــى السياســة الخارجيــة اإليطاليــة، خصوصــاً علــى مســتوى 
ــة  ــة، فــي ضــوء رؤي ــة واألطلســية اإليطالي العاقــات األوروبي
ــن.  ــات المحوَرْي ــرف المناهضــة لسياس ــي المتط ــار اليمين التي
الحكــم واألزمــة االقتصاديــة  فــإن مســئوليات  ذلــك،  ومــع 
الداخليــة قــد تفــرض قيــوًدا علــى تحــركات الحكومــة اليمينيــة 
الجديــدة وتجعلهــا تتبنــى سياســاٍت أكثــر برجماتيــًة – ولــو على 
مســتوى جزئــي – تعتمــد علــى مراجعــة وتنقيــح بعــض األفــكار 

ف.  ــا الُمتطــرِّ ــة خطابه ــا األحــزاب اليميني ــي عليه ــي تبن الت


