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العالم
إيطاليا

ال حكومة في األفق
ّ
يبدو أن التوافق في إيطاليا،
الخارجة حديثًا من انتخابات
تشريعية ،على حكومة
جديدة ،ال يزال بعيد المنال،
ّ
علمًا بأن من المتوقع أن
يبدأ رئيس البالد مشاوراته قبل
بداية الشهر المقبل
أعلن أمس زعيم حركة «خمس نجوم»،
لـ ــويـ ــدجـ ــي دي م ـ ــاي ـ ــو ،وزع ـ ـي ـ ــم ح ــزب
«رابـ ـط ــة الـ ـشـ ـم ــال» ،مــات ـيــو ســالـفـيـنــي،
الـ ـل ــذان ي ـع ـت ـبــران ال ـق ـط ـبــن ال ـجــديــديــن
ّ
فــي السياسة االيـطــالـيــة ،أن مفاوضات
تـشـكـيــل ال ـح ـكــومــة تـنـطـلــق م ـج ــددًا من
ال ـص ـفــر ،رغ ــم اتـفــاقـهـمــا ع ـلــى رئــاسـتــي
مجلسي النواب والشيوخ.
وكــانــت «خـمــس ن ـجــوم» قــد أبــرمــت أول
مـ ــن أم ـ ــس اتـ ـف ــاق ــا مـ ــع ت ـح ــال ــف ال ـي ـمــن
وأق ـصــى الـيـمــن بــزعــامــة ســالـفـيـنــي ،ما
أتاح انتخاب أحد قادته رئيسًا ملجلس
الـنــواب في مقابل التصويت ّ
ملقربة من
سيلفيو بيرلوسكوني (الدعامة الثانية
ل ـت ـحــالــف ال ـي ـم ــن) ف ــي رئ ــاس ــة مجلس
ال ـش ـيــوخ .وشـكـلــت عـمـلـيــات التصويت
ه ــذه مــرحـلــة أســاس ـيــة ،قـبــل امل ـش ــاورات
ال ـ ـتـ ــي يـ ـتـ ـع ـ ّـن أن ُيـ ـج ــريـ ـه ــا ال ــرئـ ـي ــس
اإليطالي سيرجيو ماتاريال ،قبل بداية
نـيـســان امل ـق ـبــل ،لـتـشـكـيــل ح ـكــومــة ،رغــم
غ ـيــاب أغـلـبـيــة بـعــد ان ـت ـخــابــات  4آذار/
مارس .2018
وفـ ــي م ـقــاب ـلــة ن ـشــرت ـهــا أمـ ــس صحيفة
«كــوريــرا ديــا سـيــرا» ،كــرر دي مــايــو أن
«املـفــاوضــات» مــن أجــل تشكيل حكومة
ال عالقة لها برئاستي البرملان .وأضاف
دي مـ ــايـ ــو ( 31عـ ــامـ ــا) الـ ـ ـ ــذي ُي ـط ــال ــب
بــرئــاســة الـحـكــومــة بــداعــي حـلــول حزبه
أول في االنتخابات ( 32باملئة)« ،بداية
من اليوم ،بات يدرك ّ من يريدون العمل
مــن أجــل املــواطـنــن أن ــه تــوجــد قــوة ذات
صــدق ـيــة وج ــدي ــة ت ـت ـحــاور م ــع الجميع
وتـتـقــدم صـفــا واحـ ـدًا مــن اج ــل مصلحة
الخوض في االسماء،
البالد» .ولكن قبل ّ
اكــد القيادي الشاب أنــه يريد ان يبحث
«املحاور» ،وتحدث عن أولويات خفض
الـ ـض ــرائ ــب وت ـخ ـف ـي ــف إص ـ ـ ــاح أن ـظ ـمــة
الـتـقــاعــد وإجـ ـ ــراءات لــأســرة ومكافحة
بطالة الشباب.
فــي املـقــابــل ،كــان سالفيني الــذي حصل
ائـ ـت ــاف ــه مـ ــع ب ـي ــرل ــوس ـك ــون ــي ع ـل ــى 37
بــاملـئــة مــن االصـ ــوات ،أكـثــر مـبــاشــرة في
«تغريدة» على «تويتر» قال فيها« :مع
احترام الجميع ،رئيس الحكومة املقبل
ي ـجــب أن ُي ـق ـتــرح م ــن ال ـي ـم ــن» .ث ــم عــدد

فازت ّ
مقربة من سيلفيو بيرلوسكوني برئاسة مجلس الشيوخ (أ ف ب)

سالفيني أولوياته ،وهي إلغاء إصالح
التقاعد ،واإلجراءات البيروقراطية على
املؤسسات ،وخفض الضرائب ،واقتطاع
«الـ ـنـ ـفـ ـق ــات غـ ـي ــر امل ـ ـجـ ــديـ ــة» ،وإصـ ـ ــاح
امل ــدارس والقضاء ،ومراجعة معاهدات
أوروبـ ـ ـي ـ ــة ،وت ـع ــزي ــز الـ ــزراعـ ــة وال ـص ـيــد
الـ ـبـ ـح ــري ،وإنـ ـ ـش ـ ــاء وزارة ل ـل ـم ـعــوقــن
والـ ـحـ ـك ــم الـ ــذاتـ ــي واالتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــادي ،وطـ ــرد
املـقـيـمــن بـشـكــل غ ـيــر ش ــرع ــي ومــراق ـبــة
الحدود.
ف ــي غ ـض ــون ذل ـ ــك ،وفـ ــي آخـ ــر الـ ـق ــراءات
ل ـل ـم ـش ـه ــد اإلي ـ ـط ـ ــال ـ ــي الـ ـ ـح ـ ــال ـ ــي ع ـقــب
االنـتـخــابــات التشريعية األخ ـيــرة التي
أفرزت برملانًا بال غالبية واضحة ،كتب
ال ـب ــاح ــث امل ـت ـخ ـصــص أنـ ــدريـ ــا ل ــورن ــزو
كابوسال مقالة فــي مـ ّ
ـدونــة «منشورات
ّ
جامعة أكسفورد» ،يقول في عنوانها إن
«االنتخابات اإليطالية عكست استياء
ال ـنــاخ ـبــن إزاء ال ــوض ــع االق ـت ـص ــادي»،
ّ
مشيرًا إلى أن االقتصاد اإليطالي «كان
ي ـعــانــي م ـنــذ ن ـحــو ع ـق ــد ،وك ـ ــان ركـ ــوده
شبه املتواصل بني عامي  2008و2014
األس ـ ـ ــوأ ف ــي ت ــاري ــخ إي ـط ــال ـي ــا ف ــي زم ــن
ال ـس ـلــم ،واألط ـ ــول ف ــي مـنـطـقــة ال ـي ــورو».
ّ
ويلفت إلــى أن تعافيه النسبي ،أخيرًا،
جاء «متأخرًا وبطيئًا ،إذ ال يزال إجمال

ال ـنــاتــج الــداخ ـلــي تـحــت نـسـبــة  5باملئة
الـتــي حققها ع ــام  ،2007فيما تتجاوز
نسبة البطالة  11باملئة ،واستمر الفقر
وانعدام العدالة في االرتفاع بني عامي
ّ
 2014و .»2016ورأى أن «تـســارع النمو
في العام املاضي ،ليصل إلى  1.5باملئة،
وهــو ضعف ما كــان عليه عــام  ،2015لم
يـعـمــل عـلــى رف ــع مـعـنــويــات املــواط ـنــن،
مــا ق ــاد إل ــى هــزيـمــة أحـ ــزاب الـحـكــومــة»،
فــي إش ــارة إلــى «الـحــزب الديموقراطي»
بزعامة ماتيو رينزي.
ويـنـطـلــق أنــدريــا ل ــورن ــزو كــابــوســا من
ّ
ليتجه نحو تفسير يقول
هــذه األرق ــام،

دي مايو:
مفاوضات تشكيل
الحكومة ال عالقة لها
برئاستي البرلمان

ّ
إنــه «منذ عــام  ،1992بــدأ نظام اإلدمــاج
ّ
الخصوصي ـ ـ الذي دعم توازن إيطاليا
ع ـبــر م ـنــح ع ــدة ف ـئ ــات م ــن غ ـيــر الـنـخــب
امـتـيــازات قـ ّـربــت مصالحها مــن النخب
ـ ـ ـ ـ بــال ـتــآكــل ت ــدري ـج ــا نـتـيـجــة سـيــاســات
أك ـثــر ت ـشــددًا فــي امل ــوازن ــة ،وإصــاحــات
تـنـظـيـمـيــة» .ي ـضــاف ال ــى ذل ــك ،وف ـقــا لــه،
«ت ــأث ـي ــر الـ ــركـ ــود الـ ـ ــذي ق ــد ي ـك ــون وراء
توجه األجزاء األكثر هشاشة من الجسد
االنتخابي إلى رفض مقايضة اإلدمــاج
الخصوصي بالتسامح تجاه النجاعة
ال ـس ـيــاس ـيــة واإلقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،ومـ ــن هـنــا
بــرزت رابـطــة الشمال (سالفيني) ،التي
كان خطابها الجذري كافيًا الستقطاب
الساخطني في املناطق األكثر ً
ثراء ،وإلى
نـجــاح حــركــة خـمــس نـجــوم (دي مــايــو)
فــي صفوف الناخبني الشبان والفقراء
وال ـج ـنــوب ـيــن» .ويـشـيــر ال ـبــاحــث أيـضــا
ّ
إلـ ــى أن م ــن ب ــن أسـ ـب ــاب ت ـلــك الـنـتــائــج
االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة ،أي ـ ـضـ ــا ،ت ـ ـبـ ــرز «ظـ ــواهـ ــر
مشتركة فــي الـعــالــم الـغــربــي كـكــل ،مثل
العوملة ،الالمساواة ،الهجرة ،عدم الرضا
على األشكال املعاصرة للديموقراطية،
خــاصــة ف ــي أوروب ـ ــا ال ـغــرب ـيــة ،وان ـح ــدار
الديموقراطية االجتماعية».
(األخبار ،أ ف ب)
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◄ وفيات ►
من آمن بي وإن مات فسيحيا
زوجة الفقيد :ايملدا سيسيليان
ابـنــاه :طوني وزوجـتــه كــارال الريف
وعائلتهما
ســامــر وزوج ـتــه رن ــدا ال ـخــوري حنا
وعائلتهما
اب ـن ـتــه :اإلع ــام ـي ــة س ـمــر أب ــو خليل
زوجة جيلبير الحسيني وعائلتهما
شقيقته :كلود أبو خليل
وعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوم ع ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ــات :أبـ ـ ـ ـ ــو خـ ـلـ ـي ــل،
سـ ـيـ ـسـ ـيـ ـلـ ـي ــان ،ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــداد ،ال ـ ــري ـ ــف،
الخوري حنا ،الحسيني ،أندراوس،
قرطباوي.
وعموم عائالت بسكنتا في الوطن
وامل ـه ـجــر يـنـعــون إلـيـكــم بـمــزيــد من
الـ ـح ــزن واألس ـ ـ ــى ف ـق ـيــدهــم ال ـغــالــي
املأسوف عليه
جوزيف طانيوس أبو خليل
امل ـن ـت ـق ــل إل ـ ــى رح ـم ـت ــه ت ـع ــال ــى ي ــوم
الـجـمـعــة ال ــواق ــع فـيــه 2018/03/23
متممًا واجباته الدينية.
تقبل التعازي اليوم االثنني الواقع
فـ ـي ــه  2018/03/26ف ـ ــي ك ـن ـي ـســة
ً
ابتداء من الساعة
الصعود ـ ضبية،
الـ ـح ــادي ــة ع ـش ــرة ص ـب ــاح ــا ول ـغــايــة
ً
مساء.
الساعة السابعة
لنفسه الرحمة ولكم من بعده طول
البقاء
الــرجــاء اسـتـبــدال األكــالـيــل بالتبرع
للكنيسة
اشقاء الفقيد املحامي انطوان
املحامي ناجي
مـ ــوسـ ــى زوجـ ـ ـت ـ ــه آن ـ ـ ــي سـ ــاراب ـ ـيـ ــان
واوالدهما  :ابراهيم وايلي
وعموم عائالت خميس  ،ابــو زيــد ،
سرابيان  ،بــدران  ،الــروس  ،التيني
وكــافــة عــائــات ح ــوش ح ــاال ـ ريــاق
وان ـس ـب ــاؤه ــم ف ــي ال ــوط ــن وامل ـه ـجــر
يـنـعــون بـمــزيــد مــن ال ـحــزن واالس ــى
ف ـق ـي ــده ــم الـ ـغ ــال ــي املـ ــأسـ ــوف عـلـيــه
املرحوم
علي ابراهيم خميس
ي ـح ـت ـف ــل بـ ــال ـ ـصـ ــاة ل ـ ــراح ـ ــة ن ـف ـســه
الـســاعــة الـثــالـثــة مــن بـعــد ظـهــر يــوم
االث ـن ــن  26آذار  2018ف ــي كنيسة
الـسـيــدة ل ـلــروم الـكــاثــولـيــك  ،حــوش
حاال ـ رياق.
لكم من بعده طول البقاء
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في
ص ــال ــون الـكـنـيـســة ف ــي ح ــوش حــاال
ـ ري ــاق اب ـت ـ ً
ـداء مــن الـســاعــة الـحــاديــة
عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة
ً
مساء ويومي الثالثاء واالربعاء 27
و  28ال ـج ــاري فــي صــالــون كنيسة
سـ ـي ــدة االن ـ ـت ـ ـقـ ــال ل ـ ـلـ ــروم امل ـل ـك ـيــن
الـكــاثــولـيــك (أت ـش ـي ـنــاك)  ،االشــرفـيــة
اب ـت ـ ً
ـداء مــن الـســاعــة الـحــاديــة عشرة
قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة
ً
مساء.
الـ ــرجـ ــاء ابـ ـ ــدال االك ــالـ ـي ــل بــال ـت ـبــرع
للكنيسة
واعتبار هذه النشرة اشعارًا خاصًا

