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ق�ضايا
إعداد: أحمد صبري

فيما يلي تش���كيلة احلكومة اجلديدة لتحالف »احملافظني« 
و»الدميوقراطيني األحرار«:

�  رئيس الوزراء: ديڤيد كاميرون )محافظون(
�  نائب رئيس الوزراء: نيك كليغ )أحرار(

�  وزير اخلارجية والكومنولث: وليم هايغ )محافظون(
�  وزير املالية : جورج اوزبورن )محافظون(

�  وزير العدل : كينيث كالرك )محافظون(
�  وزي���رة الداخلية والوزيرة املفوضة للمرأة واملس���اواة : 

تيريزا ماي )محافظون(
�  وزير الدفاع : ليام فوكس )محافظون(

�  وزي���ر التج���ارة والتجدي���د والكفاءات : فينس���ي كيبل 
)أحرار(

�  وزير العمل والتقاعد : ايان دونكان سميث )محافظون(
�  وزير الطاقة والتغير املناخي: كريس هوهني )أحرار(

�  وزير الصحة : اندرو لينسلي )محافظون(
�  وزير التربية : مايكل غوفي )محافظون(

�  وزير اجلماعات احمللية : اريك بيكليس )محافظون(
�  وزير النقل : فيليب هاموند )محافظون(

�  وزيرة البيئة واألغذية والشؤون الريفية : كارولني سبيلمان 
)محافظون(

�  وزير التنمية الدولية : اندرو ميتشل )محافظون(
�  وزير ايرلندا الشمالية : اوين بيترسون )محافظون(

�  وزير اسكتلندا : داني الكسندر )أحرار(
�  وزيرة بالد الغال : شيريل غيالن )محافظون(

�  وزير الثقافة واأللعاب االوملبية واإلعالم والرياضة : 
جيرميي هونت )محافظون(

�  وزير مفوض للخزانة : ديڤيد لويس )أحرار(
�  رئيس مجلس اللوردات : لورد توماس ستراتكاليد 

)محافظون(
�  وزيرة مفوضة بال حقيبة : البارونة )سعيدة حسني( 

وارسي )محافظون(

وزراء مفوضون يشاركون في اجتماعات احلكومة:
�  وزير دولة لدى مكتب رئيس الوزراء: فرنس���يس 

مود
�  مساعد وزير دولة لدى مكتب رئيس الوزراء: اوليفير 

ليتوين
�  وزير دولة للجامعات والعلوم: ديڤيد ويليتس

�  زعيم مجلس العموم : جورج يانغ
�  املس���ؤول البرملاني للخزينة ورئيس الكتلة 

البرملانية: باتريك ماكلوكالن.

كما يشارك في اجتماعات احلكومة:
�  املستشار القانوني للحكومة: دومينيك غريف.

تشكيلة الحكومة البريطانية االئتالفية

استيقظ البريطانيون نهاية األسبوع املاضي على عهد سياسي جديد مع 
أول حكومة ائتالفي����ة منذ احلرب العاملية الثانية، أثمرها »زواج صيفي« لم 
يكن متوقعا بني حزب احملافظني.. حزب مارغريت تاتشر أيقونة اليمني، وبني 

»الدميوقراطيني األحرار«، ذوي النزعة اليسارية.
ورغم انه لم يكن هناك بد من تشكيل هذا االئتالف ألن االنتخابات جلبت 
برملان����ا »معلقا« لعدم فوز أي حزب باالغلبية املطلوبة وهي 326 مقعدا، بعد 
ان حقق احملافظون 307 والعمال 258 والدميوقراطيون االحرار 57 من اصل 
650، فإن البريطانيني يخش����ون من املصاعب املس����تقبلية التي قد تهدد هذا 
االئتالف احلكومي لدرجة قد تعصف به سريعا، واكبر دليل على هذا ما قالته 
الصحافة البريطانية بأن »متاعب الزواج لم تبدأ بعد« في تعليقها على الصور 
األولى لزعيم احملافظني ورئيس الوزراء اجلديد ديڤيد كاميرون ونائبه زعيم 

»الدميوقراطيني االحرار« نيك كليغ. 
وقد يكون للبريطانيني احلق في تصور فشل »زواج »احملافظني والدميوقراطيني 
األح����رار، خاصة إذا ما تذكروا احلكومات االيطالية التي يضرب بها املثل في 
قصر عمرها وذلك لعدم االس����تقرار الذي يصاحب االئتالفات.. لكن التاريخ 
األوروب����ي احلديث يزخر بأمثلة للحكومات االئتالفية املس����تمرة والناجحة 
في »فنلن����دا وأملانيا وايرلندا وهولندا«، تظهر أنه من املمكن حتقيق النجاح 
للتش����كيل احلكومي البريطاني اجلديد، وتعطي لرئيس الوزراء البريطاني 
ديڤيد كاميرون مبررا كي يأمل في أن يثبت أن املتشككني في جناح االئتالف 

على خطأ.
وهذا ما قاله احملاضر السياسي في جامعة دبلن سيتي اوين أومالي »إيطاليا 
حال����ة خاصة... الن إيطاليا تنتمي بصورة كبي����رة إلى دول جنوب أوروبا، 
وأعتقد أن من املرجح بدرجة أكبر أن تتصرف بريطانيا بطريقة قريبة لدول 

شمال أوروبا وأن تنجح العملية«.

الحكومة االيرلندية

تشكلت احلكومة االيرلندية احلالية -التي ال حتظى بشعبية في الداخل لكن 
كثيرا ما يضرب بها املثل في اخلارج على كيف ميكن للحكومات أن تتصرف 
بشكل حاسم للتعامل مع مشكلة الديون � في صورة ائتالف بني حزب برايان 
كوين املنتم����ي إلى حزب فيانا فول وحزب اخلض����ر وحزب الدميوقراطيني 
التقدميني الذي لم يعد له وجود حاليا واملناصر لرجال األعمال واملستقلني.

واحلكومة االيرلندية التي شكلها جون بروتون عام 1994 ضرب بها أومالي 
املث����ل على احلكومة االئتالفية الناجحة رغم انها معقدة أكثر من التش����كيل 
البريطاني ألنها ضمت ساسة من ثالثة أحزاب متثل كافة األطياف السياسية 
من اليسار إلى اليمني. وقال أومالي عن حكومة ايرلندا التي يرجع إليها الفضل 
على نطاق واسع في املساعدة على إرساء أسس االنتعاش االقتصادي »كانت 
لديهم خطة إصالح جذرية مت إصالح االقتصاد مبوجبها ومت إصالح الرعاية 
االجتماعية مبوجبها«. ووفي نفس االجتاه يقول محللون إن بلجيكا املنقسمة 
لغويا مثال على البلد الذي تتسم فيه االئتالفات بقصر العمر لكنهم يشيرون 

إلى هولندا املجاورة إلظهار أن بإمكان احلكومات االئتالفية أن تنجح.

ائتالفات هولندية ناجحة

ومنذ عام 1946 واحلكومات الهولندية املتعاقبة تتخذ ش����كل ائتالفات من 
حزبني إلى خمس����ة أحزاب وكان الكثير منها يس����تمر ثالث أو أربع سنوات 

وكثيرا ما كان رؤساء الوزراء يحصلون على فترة والية ثانية.
ورغم انهيار اإلدارة األخيرة في فبراير املاضي بعد خالفات عديدة بسبب 
املشاركة العسكرية في أفغانستان وقضاء رئيس الوزراء يان بيتر بالكننده 
ثماني سنوات مليئة باملشاكل في منصبه، لكن قبل ذلك عمل فيم كوك رئيسا 
للوزراء لثماني سنوات وقاد ائتالفات مستقرة من الدميوقراطيني االشتراكيني 

والليبراليني واحملافظني.
وبقى رود لوبرز رئيس الوزراء السابق لكوك 12 عاما في منصبه ورأس 

ملدة خمس سنوات ائتالفا من اليسار واليمني.

أطول حكومتين في تاريخ فنلندا

كما متكن بافو تابيو ليبونني رئيس وزراء فنلندا من 1993 إلى 2005 من 
احلفاظ على صمود ائتالفات تضم قطاعات واسعة أفرزت أطول حكومتني في 

تاريخ فنلندا 
منذ االستقالل 

قبل 93 عاما. 
وق����ال يوه����ا 

أكان����ن كات����ب 
مقاالت الرأي في 

صحيفة هلسينجني 
أك������بر  س����انومات 
الفنلندية  الصح����ف 
»نحن ف����ي مرح��لة 
رك����ود وي�ريد رئيس 

الوزراء أن يش����رك أكبر 
ع����دد ممكن م����ن األحزاب في 

املسؤولية« مضيفا أن االئتالفات 
ميكن أن تكون مصدرا لالستقرار«. 

ومضى يقول »يشكو الناس من أنه لم 
يعد يهم الطرف الذي تدلي بصوتك من أجله 

ألن كل األحزاب تقريبا موجودة في احلكومة لكنها 
ميزة أيضا ألن الشؤون السياسية يعتمد عليها.. لن 

يكون هناك قدر كبير من املفاجآت«.
م����ن جانبه، قال هوجو برادي زمي����ل األبحاث في مركز 

اإلص����الح األوروبي إن عمر االئتالفات رمب����ا يكون قصيرا ألنها 
كثيرا ما تتشكل جلعل البالد تتجاوز فترات من عدم االستقرار لكنه 

أشار إلى أن هذه ليست احلال دائما. وأضاف برادي »مع وجود الزعيم 
املالئم ميكن أن تكون تشكيالت مستقرة للغاية مبجرد أن تتجاوز فترة 
ما بني 18 ش����هرا وعامني يتم فيها الكشف عن كل نقاط ضعفها.. تصبح 

السلطة إدمانا.. يصبح الشركاء متعلقني بها ويبقون«.
وه���ذا ما اكده أومالي من جامعة دبلن س���يتي أيضا قائال:إن جناح 
االئتالفات يتوقف كثي���را على العالقة بني زعماء األحزاب املش���تركة 
باالئتالف. وأضاف أومالي »عندما يتمكن الزعماء من االستمرار ميكن 
أن تنجح االئتالفات بشكل جيد للغاية وميكن أن تستمر لفترة أطول 
من متوسط عمر زيجاتنا«، مؤكدا إن من العوامل املساعدة على صمود 

تلك احلكومات رمبا يكون االفتقار إلى الشعبية واخلوف من احلاجة 
إلى إجراء انتخابات مبكرة. وتابع »عندما تتولى حكومة ائتالفية 

السلطة يعمد الشركاء إلى االنكفاء على الذات وحماية بعضهم 
بعضا. عادة ما ينجح هذا األمر عندما تكون فرص االنسحاب 

محدودة للغاية حت���ى أن عملهم معا يصبح أفضل«. وفي 
املانيا متكنت املستشارة اجنيال ميركل رغم العراقيل من 

القي���ام مبهمة صعبة ب���ني 2005 و2009 وحافظت على 
متاس���ك ائتالف من احلزبني الرئيسيني في البالد من 

جانبني متناقضني في الساحة السياسية.
وبالنس���بة لبريطانيا فإن املجه���ول األكبر هو 
اخلاصية التي اش���تهرت بها في نظامها السياسي 
القائم عل���ى املواجهة الذي رمبا ال يالئم بصورة 

كبيرة احلكومات االئتالفية.
وهن���ا يق���ول ب���رادي »دائما ما يش���كو 
البريطانيون من مثالب الصفقات السياسية 
لكن أليس���ت هي جزءا أساس���يا من حياتنا 

اليومية وحياتنا السياسية على وجه اخلصوص؟ 
كنت أشعر باحليرة دائما نتيجة استياء البريطانيني من 

الصفقات«.
لكن اخلصمني السابقني زعيم احملافظني ورئيس الوزراء 
ديڤيد كاميرون ونائبه زعيم »الدميوقراطيني االحرار« 
نيك كليغ وفي أول مؤمتر صحافي مشترك بينهما حتليا 
بروح التحدي وقاال إن الهدف املشترك وّحد مستقبلهما 
وأنهما سوف ميضيان فترة الوالية كاملة ومدتها خمس 

سنوات.. فهل سيتحقق ذلك فعال؟

الدليل األكبر نجاح االئتالفات الحكومية في »فنلندا وألمانيا وإيرلندا وهولندا«

أوروبا لبريطانيـا: 
زواج »المحافظين« 
و»الديموقراطيين« 

سينجح


