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أملانيا بال حكومة
بعد ثالثة أسابيع على االنتخابات
بعد مرور زهاء ثالثة
أسابيع على االنتخابات
التشريعية األملانية تستمر
محاوالت املستشارة أنجيال
ميركل وحزبها املسيحي
الديمقراطي  CDUفي
البحث عن شريك لتشكيل
الحكومة الجديدة
برلين ــ محمد إبراهيم

وزير الدفاع السابق ايهود باراك.
وأش��ار الى انه ال يزال بمقدور اسرائيل
توجيه ضربة الى اي��ران ألن األخيرة لم
ت�ص��ل ال��ى ن�س�ب��ة تخصيب ال�ي��وران�ي��وم
امل�ط�ل��وب��ة ل�ب�ن��اء ال�ق�ن�ب�ل��ة ،م�ش�ي�رًا ال��ى أن
مفاعل ايران للمياه الثقيل في أراك ليس
محصنًا.
وإم �ع ��ان��ًا ف ��ي ت��أك �ي��د ارج �ح �ي��ة ال �خ �ي��ار
ال�ع�س�ك��ري ،تعمد هنغبي التهوين من
قدرات الرد االيرانية ،كما تناول القيود
امل�ف��روض��ة ع�ل��ى ح�ل�ف��اء ط�ه��ران ف��ي ال��رد
ع �ل��ى اس��رائ �ي��ل ،م �ش �ي��رًا ال ��ى ان ق ��درات
ال��رد اإلي��ران �ي��ة ض��د اس��رائ�ي��ل م�ح��دودة
ل � �ل � �غ ��اي ��ة ،واذا اص � ��اب � ��ت ال � �ص� ��واري� ��خ
االي��ران�ي��ة م��دن�ي�ين ف��ي اس��رائ�ي��ل يصبح
ق��ادة اي��ران مجرمي ح��رب ،وع�ن��ده��ا لن
يصل روحاني الى نيويورك ،بل سيتم
اع �ت �ق��ال��ه وت �ق��دي �م��ه ال ��ى امل �ح��اك �م��ة ام��ام
محكمة الجنايات الدولية في الهاي.
ام��ا ل�ج�ه��ة س��وري��ا ،ف��اع�ت�ب��ر ه�ن�غ�ب��ي ان
الفوضى السائدة في سوريا ،ستحول
دون تقديم مساعدة إليران ،كما ان الرد
على حزب الله القادر على شن هجمات
ضد اسرائيل ،سيعيد لبنان الى الوراء
 50ع��ام��ًا .ل�ك��ن م��ا ل��م ي�ق�ل��ه ه�ن�غ�ب��ي ان��ه
م��ا دام ��ت ال �ت �ق��دي��رات االس��رائ �ي �ل �ي��ة هي
ع �ل��ى ال �ص��ورة ال �ت��ي ق� ّ�دم �ه��ا ،س ��واء في
ما يتعلق بالكلفة او الجدوى ،ما الذي
تنتظره تل ابيب حتى اآلن ،وملاذا مرت
السنوات املاضية التي ط��ورت خاللها
اي� � ��ران م �ش��روع �ه��ا ال � �ن ��ووي وق ��درات �ه ��ا
العلمية والعسكرية ،من دون اي تحرك
عمالني اسرائيلي مباشر ضد ايران.
أيضًا في سياق محاولة إضفاء مزيد من
الجدية على التهديدات التي تطلقها،
ت �ع �م ��دت اس ��رائ� �ي ��ل رس �م �ي ��ًا وإع�ل�ام �ي ��ًا
ت�س��ري��ب م�ع�ل��وم��ات ع��ن م �ن��اورات ي�ق��وم
بها س�لاح الجو اإلسرائيلي تستهدف
إي ��ران ض�م�ن��ًا ،اذ اع �ل��ن امل �ت �ح��دث ب��اس��م
ال �ج �ي��ش ،ب �ي��ان��ا اوض� ��ح ف �ي��ه أن س�لاح
الجو االسرائيلي يجري تدريبًا واسعًا
ب��ال �ت �ع��اون م ��ع ج �ي��ش أج �ن �ب��ي ب �م��ا ف��ي
ذلك شحن الطائرات املقاتلة في الجو،
بالوقود.
على املستوى االعالمي ،ذكرت صحيفة
«ه��آرت��س» ان س�لاح ال�ج��و االس��رائ�ي�ل��ي
اج��رى تدريبًا واس��ع النطاق م��ع سالح
ال �ج��و ال �ي��ون��ان��ي ،ب �ه��دف ف�ح��ص ق��درت��ه
ع� �ل ��ى ال � �ط � �ي� ��ران ف � ��ي م� �ه� �م ��ات ب� �ع� �ي ��دة،
ف��ي اش� ��ارة ال ��ى ال �ت��درب ع �ل��ى م�ه��اج�م��ة
املنشآت النووية االيرانية.

ال ت� �ب ��دو امل �س �ت �ش��ارة األمل ��ان� �ي ��ة أن�ج�ي�لا
م �ي��رك��ل ف ��ي وض� ��ع م ��ري ��ح ب �ع��د خ �س��ارة
حليفها التقليدي الحزب الليبرالي FDP
في االنتخابات وعدم نجاحه في تجاوز
حاجز الخمسة في املئة اإللزامي لدخول
ال �ن��دوة ال�ب��رمل��ان�ي��ة .إذ ب��ات ع�ل��ى ال�ح��زب
املسيحي الديمقراطي البحث عن شريك
بني اثنني ال ثالث لهما ،الحزب االشتراكي
ال��دي �م �ق��راط��ي وح � ��زب ال �خ �ض��ر .ول �ه��ذه
ال �غ��اي��ة ع �ق��دت ق �ي��ادة ال �ح��زب املسيحي
ج �ل �س �ت�ين م �ن �ف �ص �ل �ت�ين م� ��ن امل� �ح ��ادث ��ات
األول �ي��ة م��ع ق�ي��ادت��ي ال �ح��زب االش�ت��راك��ي
الديمقراطي  SPDوح��زب الخضر ،على
ان تعقد جلستني أخ��ري�ين م��ع الطرفني،
كل على حدة ،مطلع األسبوع املقبل ،قبل
أن ي�ق��رر ال �ح��زب املسيحي ال��دي�م�ق��راط��ي
االس �ب��وع امل�ق�ب��ل م��ن ه��و ال �ط��رف األق��رب
ال�ي��ه وال ��ذي س�ي�خ��وض م�ع��ه م�ف��اوض��ات
تشكيل ائتالف حكومي.
وع� �ل ��ى ال ��رغ ��م م ��ن إع� �ل��ان األم� �ي��ن ال �ع��ام
ل�ل�ح��زب امل�س�ي�ح��ي ال��دي�م�ق��راط��ي ه��رم��ان
غ��روه��ة أن تشكيل حكومة ائتالفية مع
ح ��زب ال�خ�ض��ر أم ��ر م�م�ك��ن ب�ع��د التغيير
ال��ذي ط��رأ على قيادة ه��ذا ال�ح��زب ،إال أن
املراقبني ي��ؤك��دون أن الحزب االشتراكي
ال��دي�م�ق��راط��ي ال ي ��زال يحظى ب��األول��وي��ة
بالنسبة للمستشارة وحزبها .فالحزب
االشتراكي الديمقراطي يتمتع باألغلبية
ف ��ي م �ج �ل��س ال ��والي ��ات وال �ت �ح��ال��ف معه
يضمن عدم عرقلة أية مشاريع أو قرارات
حكومية تتعلق بالشأن األملاني الداخلي،
وهذا يعني أن املستشارة ميركل تحاول
اآلن أن ت�ض��رب ع�ص�ف��وري��ن بحجر عبر
االت� �ف ��اق م ��ع ال �ح ��زب االش� �ت ��راك ��ي ،ول�ك��ن
ع �ق �ب��ات ك �ث �ي��رة ال ت� ��زال ت �ق��ف ف��ي ط��ري��ق
إن� �ج ��از ائ� �ت�ل�اف م ��ن ه� ��ذا ال � �ن� ��وع ،إذ إن
الحزبني وإن كانا متفقني حول السياسة
الخارجية وملف إنقاذ اليورو إال أنهما
يختلفان كليا حول املواضيع ذات الشأن
ال��داخ �ل��ي .وب�ي�ن�م��ا ي�ط��ال��ب «االش �ت��راك��ي
الديمقراطي» بفرض ضرائب أعلى على
أصحاب الدخول املرتفعة ،وهو العنوان
ال ��رئ �ي� �س ��ي ف� ��ي ال� �ب ��رن ��ام ��ج االن �ت �خ��اب��ي
ل � �ل � �ح� ��زب ،ت � ��رف � ��ض م � �ي ��رك ��ل وح �ل �ي �ف �ه��ا
امل�س�ي�ح��ي االج�ت�م��اع��ي  CSUذل ��ك بشدة

ع�ل��ى اع�ت�ب��ار أن رف��ع ال�ض��رائ��ب س�ي��ؤدي
إل � ��ى ت� ��راج� ��ع ال �ن �م ��و االق � �ت � �ص� ��ادي .ك�م��ا
ي�ط��ال��ب االش �ت��راك �ي��ون ب��إق��رار ح��د أدن��ى
ل�لأج��ور وإي �ق��اف ال��زي��ادة على إي�ج��ارات
امل �ن��ازل وال �س �م��اح ل�ل�م��واط�ن�ين األج��ان��ب
بحمل جنسيتني.
وم � � � ��ن ج � �ه� ��ة أخ � � � � ��رى ي � �خ � �ش ��ى ال � �ح� ��زب
االش �ت��راك��ي ال��دي �م �ق��راط��ي م��ن أن ت��ؤدي
مشاركته في ائتالف حكومي مع ميركل
إل� ��ى ت �ش��وي��ه ص ��ورت ��ه ل� ��دى م �ن��اص��ري��ه،
الذين ال يريدون أن يقتصر دور الحزب
ع �ل��ى ت��أم�ين أغ�ل�ب�ي��ة مل �ي��رك��ل ل�لاس�ت�م��رار
ف ��ي ال �ح �ك��م وت �ح �م��ل اوزار س�ي��اس�ت�ه��ا
ال� ��داخ � �ل � �ي� ��ة ك � �م ��ا ح � � ��دث ف � ��ي االئ � �ت �ل��اف
ال �ح �ك��وم��ي ال� �س ��اب ��ق ،ب�ي�ن ع ��ام ��ي 2005
و 2009وال ��ذي أدى إل��ى ت��راج��ع شعبية
ال �ح��زب ب�ش�ك��ل ك�ب�ي��ر .ول ��ذا أص ��ر رئ�ي��س
الحزب االشتراكي الديمقراطي سيغمار
غابرييل على إش ��راك ال�ق��اع��دة الحزبية
في اتخاذ القرار ،فقد أعلن غابرييل انه
حصل على موافقة الحزب على الدخول
في املحادثات األول�ي��ة وسيعقد مؤتمرا
ف ��ي ال �ع �ش��ري��ن م ��ن ال� �ج ��اري ل�ل�ت�ص��وي��ت
على بدء مفاوضات لتشكيل حكومة مع
املستشارة وبعد انتهاء املفاوضات وفي
حالة التوصل إلى اتفاق سيدعو الحزب
اع �ض��اءه ،ال��ذي��ن ي�ق��ارب ع��دده��م النصف
مليون عضو ،إلى التصوبت على االتفاق
واملشاركة في حكومة ائتالفية أو ال.
الحزب املسيحي الديمقراطي من جهته،
ي��رى أن امل �ح��ادث��ات األول �ي��ة م��ع الجانب
االشتراكي كانت بناءة وأظهرت وجود
ب �ع��ض ال �ق��واس��م امل �ش �ت��رك��ة ال �ت��ي يمكن
البناء عليها ،لكن اإلشكالية تكمن في
عمليات التصويت التي يتمسك الحزب
االش� �ت ��راك ��ي ب ��إج ��رائ� �ه ��ا ،وال� �ت ��ي ت�ش�ك��ل
ت�ع�ق�ي��دات إض��اف�ي��ة وت�ج�ع��ل امل�ف��اوض��ات
غ �ي��ر م �ض�م��ون��ة ال �ن �ت��ائ��ج وغ �ي��ر م�ل��زم��ة،
ف �م��اذا ل��و ات �ف��ق ال �ط��رف��ان وت��وص�ل�ا إل��ى
وضع برنامج لحكومة ائتالفية ورفضته
قاعدة الحزب االشتراكي ،فهذا يعني أن
كل الجلسات التفاوضية ستذهب سدى
وسنكون مضطرين للبحث عن حل آخر
بعد ضياع الكثير من الوقت ،خاصة وأن
األمينة العامة للحزب االشتراكي اندريا
ناليس أعلنت ان املفاوضات قد تستمر
حتى نهاية العام الجاري او مطلع العام

قيام إئتالف
كبير يحد من قدرة
البرلمان على مراقبة
الحكومة

ترفض ميركل فرض ضرائب أعلى على أصحاب الدخول املرتفعة (أ ف ب)

املقبل .وهذه املخاوف ّ
عبر عنها غروهه
بتساؤله :ه��ل يمكن ل��دول��ة كأملانيا وما
تمثله من ثقل اقتصادي وسياسي على
مستوى أوروبا والعالم ،أن تبقى كل هذه
امل��دة دون حكومة فاعلة؟ وه��ل سنكون
م �ض �ط��ري��ن ف ��ي ن �ه��اي��ة امل� �ط ��اف إلج � ��راء
ان �ت �خ��اب��ات ت�ش��ري�ع�ي��ة ج ��دي ��دة؟ م �ش��ددا
على أن النتائج التي حصدها حزبه في
االن�ت�خ��اب��ات األخ �ي��رة ،تجعله ال يخشى
خيارا كهذا.
وعلى خط املفاوضات مع حزب الخضر،
ي �ب ��دو ال �ت��وص��ل إل� ��ى ت �ف��اه��م اق� ��ل ح �ظ��ًا،
فاملسافة بني الفريقني كبيرة جدًا بالنسبة
لعدد من القضايا التي يعتبرها الخضر
ج��وه��ري��ة ،كملف الطاقة وال�ت�ح��ول نحو
امل�ص��ادر امل�ت�ج��ددة والتخلي ع��ن الطاقة
ال �ن��ووي��ة واألح �ف��وري��ة ،وت�ع��دي��ل ق��وان�ين
الهجرة واللجوء ،وه��ي من األم��ور التي
ال ي��رغ��ب ال�ح��زب املسيحي الديمقراطي
في سماعها أو مناقشتها .كما أن حزب
الخضر يعترض على تصدير األسلحة
إل � ��ى م �ن��اط��ق ال � �ن� ��زاع وي �ن �ت �ق��د س �ي��اس��ة
امل � �س� ��اع� ��دات اإلن� �م ��ائ� �ي ��ة ال� �ت ��ي ت�ت�ب�ع�ه��ا
الحكومة الحالية وه��ي من األم��ور التي
تزيد حجم الهوة بني الطرفني.
ويرى الخبير في شؤون األحزاب األملانية
أن��دري��اس شلوتر أن «قيام إئتالف كبير
ي �ه��دد ال �ن �ظ��ام ال��دي �م �ق��راط��ي ف��ي أمل��ان�ي��ا،
وي �ح��د م ��ن ق � ��درة ال �ب��رمل��ان ع �ل��ى م��راق �ب��ة
الحكومة» ،إذ ان قوانني البرملان تشترط
موافقة  %25من أعضاء البرملان لتشكيل
ل �ج �ن��ة ت �ح �ق �ي��ق ن �ي ��اب �ي ��ة ،ف � � ��إذا ت �ح��ال��ف
ال�ح��زب��ان ال�ك�ب�ي��ران ستقتصر امل�ع��ارض��ة
ع�ل��ى ح��زب��ي ال �ي �س��ار وال �خ �ض��ر وه �م��ا ال
يشكالن معا سوى  .%20وعلى الرغم من
ذلك ،اعتبر شلوتر أن التحالف الكبير هو
األوف��ر حظا حاليا ،فاستطالعات ال��رأي
تظهر تأييد حوالي  % 66من املواطنني
لتحالف ب�ين املسيحيني واالشتراكيني.
وردا على س��ؤال ح��ول ما ال��ذي سيحدث
إذا ف�ش��ل ال �ح��زب املسيحي الديمقراطي
ف� ��ي ال � �ت� ��واف� ��ق م� ��ع ال � �ح� ��زب االش� �ت ��راك ��ي
الديمقراطي او مع ح��زب الخضر ،أجاب
شلوتر أن الخيارات املتبقية هي «تشكيل
ت �ح��ال��ف ث�ل�اث��ي م ��ن ال �ح ��زب االش �ت��راك��ي
ال��دي�م�ق��راط��ي وال�خ�ض��ر وال �ي �س��ار» وه��و
أم� � ��ر م �س �ت �ب �ع��د ب �س �ب��ب إع� �ل ��ان ال� �ح ��زب
االشتراكي في خضم حملته االنتخابية
رف � �ض ��ه ال� �ت� �ح ��ال ��ف م� ��ع ح� � ��زب ال� �ي� �س ��ار.
والخيار الثاني هو أن تنجح املستشارة
ف��ي ال �ح �ص��ول ع�ل��ى خ�م�س��ة أص� ��وات من
ن ��واب امل �ع��ارض��ة ع�ل��ى األق� ��ل ،م�م��ا يتيح
ل �ه��ا ت �ش �ك �ي��ل ح �ك��وم��ة أق� �ل� �ي ��ة ،ت �ف��اوض
دائ �م��ًا ل�ل�ح�ص��ول ع �ل��ى أص � ��وات لتمرير
مشاريعها .وه��ذا أم��ر أعلنت املستشارة
استعدادها للسير فيه ،وإذا
مسبقًا عدم
ّ
فشل كل ذلك وتعذر تشكيل أغلبية تحكم
ال �ب�لاد ،علمًا أن ال�ق��ان��ون ال ي�ح��دد مهلة
زمنية لذلك ،سيلجأ رئيس الجمهورية
ّ
ل � �ح� ��ل ال � �ب� ��رمل� ��ان وال� � ��دع� � ��وة إل� � ��ى إج� � ��راء
انتخابات تشريعية جديدة.

عربيات
دوليات
كيري يزور أفغانستان
لبحث االتفاقية األمنية
بحث وزير الخارجية األميركي
جون كيري ،أمس ،مع الرئيس
األفغاني حميد قرضاي ،في
كابول ،ملف املفاوضات املتعثرة
بشأن وجود القوات األميركية في
هذا البلد بعد .2014
وصرح مسؤول في وزارة
الخارجية األميركية في الطائرة
التي أقلت كيري من كواالملبور
إلى كابول ّ
بأن «الرئيس
(األميركي باراك) أوباما والرئيس
قرضاي أكدا في كانون الثاني
املاضي أن الهدف هو إنجاز
االتفاق في تشرين األول».
ورأى املسؤول األميركي أن
املفاوضات املستمرة منذ 11
حاسمة،
شهرًا دخلت مرحلة ّ
مضيفًا أن االتفاق لن يوقع في
أثناء زيارة كيري.
وينص االتفاق على بقاء بضعة
آالف من القوات األميركية في
أفغانستان لتدريب القوات املحلية
واستهداف بقايا القاعدة.
(أ ف ب)

جائزة «النزاهة في العمل»
لسنودن

منحت جمعية «ذي غافرمنت
أكونتابيلتي بروجكت» ،أمس،
مستشار املخابرات األميركية
إدوراد سنودن (الصورة) جائزة
تمنحها سنويًا ،وذلك على
«نزاهته في عمل املخابرات».
وسلمت الجمعية التي أسسها
عناصر سابقون من وكالة
األمن القومي األميركي ووكالة
املخابرات املركزية األميركية
والشرطة الفدرالية وكذلك
وزارة العدل األميركية ،الجائزة
لسنودن في موسكو ،حيث
يلجأ سنودن .وقالت الجمعية
على موقعها اإللكتروني إن هذه
الجائزة «يمنحها سنويًا ضباط
متقاعدون من وكالة املخابرات
املركزية األميركية لعناصر في
املخابرات بسبب نزاهتهم في
عملهم» .ولفتت الخبيرة السابقة
في وزارة العدل ،جيسلني راداك،
أن «إدوارد في صحة جيدة ،وهو
يتحدث بطالقة».
(أ ف ب)

 ...ووالده يلتقيه في روسيا
ذكرت وكالة األنباء الروسية
«إنترفاكس» ،أمس ،أن والد
املستشار السابق لدى
االستخبارات األميركية ،إدوارد
سنودن ،الالجئ في روسيا،
التقى ابنه في مكان سري.
ونقلت الوكالة عن مصدر ّأن
«اللقاء كان مفعمًا باملشاعر»،
مشيرًا إلى أن زمان اللقاء ومكانه
لم يكشف عنهما ألسباب أمنية.
(أ ف ب)

