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مهدد؟
ألمانيا بال حكومة :مصير «المستشارة»
ّ
مصير المستشارة
األلمانية ،أنجيال ميركل،
السياسي بات مهددًا مع
فشل مفاوضات تشكيل
االئتالف الحكومي بعد
شهرين من االنتخابات العامة،
في ما وصفته «دير شبيغل»
األسبوعية األلمانية بـ«لحظة
بريكست ألمانية» ،وضعت
البالد أمام احتماالت عدة،
منها إجراء انتخابات مبكرة
وصـلــت املستشارة األملــانـيــة ،أنجيال
م ـ ـيـ ــركـ ــل ،إل ـ ـ ــى طـ ــريـ ــق م ـ ـس ـ ــدود فــي
مـفــاوضــات تشكيل ائ ـتــاف حكومي
ثـ ــاثـ ــي ،دفـ ـعـ ـه ــا ،أم ـ ـ ــس ،إل ـ ــى إج ـ ــراء
مـشــاورات مع رئيس الـبــاد ،فرانك –
فالتر شتاينماير ،لتفعيل إج ــراءات
دسـ ـت ــوري ــة تـ ـخ ــرج ال ـ ـبـ ــاد مـ ــن أك ـبــر
أزمــة سياسية تعيشها منذ سنوات.
وفيما كان خيارا االنتخابات املبكرة
وتشكيل حـكــومــة أقـلـيــة ،مـطــروحــن،
أعـلـنــت املـسـتـشــارة ،أم ــس ،تفضيلها
إج ــراء انتخابات جــديــدة على قيادة
حكومة أقلية ،مضيفة أنها مستعدة
ل ـل ـت ــرش ــح مـ ـ ـج ـ ــددًا ف ـ ــي ح ـ ــال إج ـ ــراء
ان ـت ـخــابــات تـشــريـعـيــة م ـب ـ ّكــرة .وعـلــى
الـ ــرغـ ــم مـ ــن رغ ـب ـت ـه ــا تـ ـج ــن ــب تـ ــرأس
حكومة أقلية ،إال أن تنظيم انتخابات
مـ ـبـ ـك ــرة س ـت ـض ـع ــف مـ ــوقـ ــف أمل ــان ـي ــا
وأوروبـ ـ ــا أك ـثــر بـعــد الـفـشــل تــاريـخــي
فــي مفاوضات تشكيل االئـتــاف .في
األث ـنــاء ،تعهدت ميركل ،مـســاء األول
م ــن أمـ ــس« ،بـ ــذل ك ــل م ــا ف ــي وسـعـهــا
م ــن أجـ ــل قـ ـي ــادة الـ ـب ــاد ج ـي ـدًا خ ــال
األسابيع الصعبة املقبلة».
يــأتــي ذل ــك فـيـمــا رف ــض شـتــايـنـمــايــر،

الــذي يتمتع بحق إطــاق عملية حل
م ـج ـلــس الـ ـ ـن ـ ــواب ،الـ ـلـ ـج ــوء إل ـ ــى ه ــذا
اإلجـ ـ ـ ــراء ع ـل ــى ال ـ ـفـ ــور ،ألنـ ــه ي ــري ــد أن
ي ـف ـســح املـ ـج ــال أم ـ ــام م ـيــركــل لـعــرض
كــل الـفــرص مــن أجــل تشكيل حكومة.
وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق من
ّ
سيتعي على
أج ــل تشكيل حـكــومــة،
شتاينماير إط ــاق عملية ستنتهي
باقتراع مبكر ،لكن يمكن أن تستغرق
أشـ ـهـ ـرًا ل ـع ــدم وج ـ ــود إط ـ ــار قــانــونــي
لتنظيم جدول زمني.
وفـ ـ ــي ك ـل ـم ــة م ـت ـل ـف ــزة ،قـ ـ ــال ال ــرئ ـي ــس
األملــانــي إنــه يتوقع «مــن كــل األح ــزاب
أن تـكــون مستعدة لـلـحــوار لتسهيل
تشكيل حكومة ضمن مهلة معقولة».
ً
وتــابــع قــائــا إن «س ــوء الفهم والقلق
ي ـ ـ ـسـ ـ ــودان ف ـ ــي ب ـ ــادن ـ ــا وأي ـ ـض ـ ــا فــي
الـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــارج ،خـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ــدول
ّ
األوروبـ ـ ـي ـ ــة امل ـ ـجـ ــاورة إذا ل ــم تـتـحــل
القوى السياسية لدينا باملسؤولية».
وت ـ ّ
ـوج ــه ب ـنــدائــه ذاك إل ــى املـحــافـظــن
والليبراليني والخضر ،وإلى «الحزب
االش ـ ـتـ ــراكـ ــي ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي» الـ ــذي
ي ــرف ــض ال ـت ـح ــال ــف مـ ــع م ـي ــرك ــل بـعــد
هزيمته فــي انـتـخــابــات أيـلــول .2017
مــن جـهـتــه ،ك ــرر خـصــم مـيــركــل ،زعيم
الـحــزب «االشـتــراكــي الديموقراطي»،
م ــارت ــن شــول ـتــز ،أمـ ــس ،تــأك ـيــده عــدم
خشيته «خوض انتخابات جديدة».
ع ـ ـلـ ــى امل ـ ـس ـ ـتـ ــوى ال ـ ـش ـ ـخ ـ ـصـ ــي ،بـ ــات
م ـس ـت ـق ـب ــل امل ـ ـس ـ ـت ـ ـشـ ــارة ال ـس ـي ــاس ــي
ًَ
غامضًا جدًا ،خصوصا أن انتخابات
مـ ـبـ ـك ــرة ق ـ ــد تـ ـص ـ ّـع ــب م ـ ــن إم ـك ــان ـي ــة
حـصــولـهــا عـلــى الـثـقــة مــن جــديــد .كل
ذلك كان نتيجة ذهاب أصوات حزبها
في انتخابات أيلول  2017إلى اليمني
امل ـت ـط ــرف امل ـت ـم ـثــل ب ـ ــ«حـ ــزب ال ـبــديــل
ألجــل أملــانـيــا» ،بعدما واج ــه موقفها
الوسطي وقــرارهــا فتح الـحــدود أمام
أكثر من مليون مهاجر في عام ،2015
اعتراضات متزايدة في الداخل.
ورحــب امل ـســؤوالن فــي حــزب «البديل
ألجل أملانيا» ،أمس ،ألكسندر غوالند
وألـ ـي ــس فـ ـي ــدل« ،بـ ــإجـ ــراء ان ـت ـخــابــات
ج ــدي ــدة م ـح ـت ـم ـلــة» .وتـ ـع ــرض زع ـيــم
الليبراليني ،كريستيان ليندنر ،الذي

انـسـحــب مــن امل ـحــادثــات خ ــال الليل
التـ ـه ــام ــات مـ ــن ب ـع ــض ال ـس ـيــاس ـيــن
وال ـص ـحــاف ـيــن ب ــإف ـش ــال امل ـف ــاوض ــات
لغايات انتخابية.

تختلف األحزاب
األساسية على قضية
استقبال مزيد من
المهاجرين

ويـعــود اإلخ ـفــاق فــي تشكيل حكومة
إل ــى ع ــدة ن ـقــاط خ ــاف أســاس ـيــة بني
الـخـضــر والـلـيـبــرالـيــن واملـحــافـظــن،
أولـ ـه ــا ق ـض ـيــة اس ـت ـق ـبــال امل ـهــاجــريــن
ُ
الـتــي تـ َـعـ ّـد مسألة خالفية فــي أملانيا

م ـن ــذ ع ـ ــام  .2015مـ ــن ج ـه ـت ــه ،يــريــد
«االت ـح ــاد املسيحي الــديـمــوقــراطــي»،
حــزب املـسـتـشــارة ،وحليفه الـبــافــاري
«االتـ ـ ـح ـ ــاد امل ـس ـي ـحــي االج ـت ـم ــاع ــي»،
بــاإلضــافــة إل ــى الـلـيـبــرالـيــن ،اعـتـمــاد
سياسة أكثر تقييدًا ألعداد املهاجرين
الــذيــن يـجــب عـلــى ال ـبــاد استقبالهم
( 200أل ــف مـهــاجــر فــي ال ـعــام فــي حـ ّـد
أقصى) .في املقابل ،يرغب «الخضر»
ف ــي ت ـخ ـف ـيــف ت ـل ــك الـ ـقـ ـي ــود ،وال ـق ـي ــام
بعملية لـ ّـم شـمــل كــامـلــة الـعــام املقبل
لجميع املهاجرين.
م ــن ج ـه ــة ث ــانـ ـي ــة ،ت ـخ ـت ـلــف األحـ ـ ــزاب
ال ـث ــاث ــة ع ـل ــى ك ـي ـف ـيــة خ ـف ــض ال ـب ــاد
النبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون
ليصل إلى املستوى املتفق عليه دوليًا.
ويرى «الخضر» أن البالد ال يمكن أن
تفعل ذلك من دون إغــاق  20مصنعًا
للفحم الحجري هي األقدم في أملانيا.
هذه الخطوة يراها «االتحاد املسيحي
االجتماعي» و«الحزب الديموقراطي
الحر» (ليبراليون) عبارة عن «انتحار
صناعي» ألملانيا ،مثلما قــال النائب

في البرملان األوروبي عن الليبراليني،
أل ـك ـس ـن ــدر الم ـ ـب ـ ـسـ ــودورف ،ف ــي وق ــت
سابق.
ّ
خ ــاف آخ ــر مـتـعــلــق بـبـعــض املـســائــل
الـ ـع ــالـ ـق ــة ف ـ ــي االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي،
أول ـه ــا ب ـشــأن طـبـيـعـيــة الـ ــرد األملــانــي
ع ـلــى م ـق ـتــرحــات الــرئ ـيــس الـفــرنـســي،
إي ـم ــان ــوي ــل م ـ ــاك ـ ــرون ،ح ـ ــول إصـ ــاح
االت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي .وف ـي ـم ــا يــرفــض
الليبراليون االقتراح املتعلق بإنشاء
ميزانية خاصة ملنطقة اليورو ،وهو
ً
أم ــر يـلـقــى تـقـبــا ل ــدى ح ــزب مـيــركــل،
ّ
ي ـ ــرى «الـ ـخـ ـض ــر» أن م ــن الـ ـض ــروري
عـ ــدم ّ
رد «الـ ـي ــد امل ـف ـت ــوح ــة» لـلــرئـيــس
ال ـفــرن ـســي .وقـ ــال م ــاك ــرون ،أمـ ــس ،إن
«الـتـشـنــج لـيــس فــي مـصـلـحـتـنــا ...أي
يـتـعـ ّـن علينا أن نـتـقــدم» ،مـعــربــا عن
قـلـقــه ،فــي وق ــت ســابــق ،إزاء الـحــائــط
امل ـس ــدود فــي أملــان ـيــا ،لـكـنــه أع ــرب عن
األمل في أن تظل برلني شريكًا «قويًا
ومـسـتـقـرًا» حـتــى يتمكن الـبـلــدان من
«املضي قدمًا معًا».
(األخبار ،أ ف ب)

وصلت أنجيال ميركل إلى طريق مسدود في مفاوضات تشكيل ائتالف حكومي (أ ف ب)
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واشنطن تعيد بيونغ يانغ إلى قائمة «الدول الراعية لإلرهاب»
أعادت الواليات المتحدة
كوريا الشمالية على قائمتها
السوداء «للدول الراعية
لإلرهاب» بعدما كانت قد
ذفت من هذه القائمة في
ُح َ
عهد الرئيس األسبق جورج
دبليو بوش في عام 2008
أعـ ـل ــن ال ــرئـ ـي ــس األم ـ ـيـ ــركـ ــي دون ــال ــد
تــرامــب ،أم ــس ،أن ب ــاده ق ــررت إدراج
كوريا الشمالية مجددًا على قائمتها
ال ـســوداء «ل ـلــدول الــراعـيــة لــإرهــاب»،
بهدف زيادة الضغوط على برنامجها
النووي .وقال ترامب« :باإلضافة إلى
تهديدها العالم بالدمار النووي ،فإن
كوريا الشمالية دعمت مرارًا اإلرهاب
الدولي ،بما في ذلك عمليات االغتيال
أراض أجنبية» ،مشيرًا إلى حالة
على
ٍ
الطالب األميركي أوتو وارمبير الذي
اع ـت ـق ـل ـتــه ب ـي ــون ــغ ي ــان ــغ ،وت ــوف ــي فــي
حزيران إثر غيبوبة.

وتنضم بيونغ يانغ بذلك إلــى إيــران
وسـ ــوريـ ــا ،والـ ـ ـس ـ ــودان الـ ـ ــذي ي ـع ــاود
عالقاته الجيدة تدريجًا مع ُواشنطن.
وكــانــت كــوريــا الشمالية قــد أدرج ــت،
ب ــال ـف ـع ــل ،ع ـل ــى «ال ـق ــائ ـم ــة ال ـ ـسـ ــوداء»
مــن  1988إل ــى  2008بسبب تـ ّ
ـورطـهــا
امل ـف ـتــرض ف ــي تـفـجـيــر ط ــائ ــرة كــوريــة
جـ ـن ــوبـ ـي ــة ،مـ ــا أدى إلـ ـ ــى م ـق ـت ــل 115
شخصًا عام  .1987وقد سحبتها إدارة
جورج دبليو بوش من أجل املحادثات
الـ ـن ــووي ــة الـ ـت ــي انـ ـ ـه ـ ــارت فـ ــي ن ـهــايــة
املـطــاف .ورأى تــرامــب ،في قــراره الذي
وعد باتخاذه بعد رحلته األخيرة إلى
آسـيــا حـيــث تــركــزت جـهــود واشـنـطــن
على عــزل كــوريــا الشمالية ،أنــه «كــان
يـجــب الـقـيــام بــذلــك مـنــذ وق ــت طــويــل،
ق ـبــل س ـ ـنـ ــوات» .وق ـ ــال إن هـ ــذا ال ـق ــرار
ّ
يمهد لـ«عقوبات جديدة» ضد «كوريا
الـشـمــالـيــة أو األشـ ـخ ــاص املــرتـبـطــن
بـهــا» ،دعمًا «لحملة ضغوط قصوى
ُ
لعزل النظام القاتل» .وستعلن وزارة
الخزانة األميركية عقوبات «مهمة»،
خالل أسبوعني ،للوصول إلى «أعلى
مستوى من العقوبات».
في غضون ذلك ،عاد املبعوث الخاص
لـلــرئـيــس الـصـيـنــي ،ســونــغ تـ ــاو ،إلــى
ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة ،أمـ ــس ،إل ــى ب ــاده،

بعد زيــارة استمرت أربعة أيــام ،أطلع
فيها مسؤولي كوريا الشمالية على
ن ـتــائــج امل ــؤت ـم ــر ال ـ ــذي ع ـق ــده ال ـحــزب
أخـ ـيـ ـرًا .ووفـ ــق «وك ــال ــة أن ـب ــاء الـصــن
الـجــديــدة» (شـيـنـخــوا) ،تـبــادل سونغ
مــع امل ـســؤولــن ال ـكــوريــن الشماليني
وجـ ـه ــات ال ـن ـظ ــر بـ ـش ــأن ق ـض ـيــة شـبــه
الجزيرة الكورية.
كذلك ،أفــادت «وكــالــة األنـبــاء املركزية
الكورية الشمالية» بأن سونغ أجرى
م ـ ـحـ ــادثـ ــات م ـ ــع مـ ـس ــؤول ــن رف ـي ـعــي
املـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوى ،وأكـ ـ ـ ـ ـ ــدت أن الـ ـج ــانـ ـب ــن
الـصـيـنــي وال ـك ــوري الـشـمــالــي تـبــادال
وجهات النظر بشأن الوضع في شبه
الجزيرة الكورية واملنطقة والعالقات

سيول :صواريخ بيونغ
يانغ قد تصل إلى
واشنطن العام الحالي

الثنائية ،وأيضًا تعزيز «االتـصــاالت
بني الحزبني الحاكمني».
وفـيـمــا ك ــان الـعــالــم ال ـخــارجــي يــراقــب
زي ــارة سونغ لبيونغ يانغ بحثًا عن
أي إشـ ــارات بـشــأن احـتـمــال تـقــدم في
القضية النووية الكورية الشمالية،
ل ـ ــم يـ ـت ــأك ــد اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ب ـ ــن املـ ـبـ ـع ــوث
الـصـيـنــي ورئ ـيــس كــوريــا الـشـمــالـيــة،
كيم جونغ أون.
وج ـ ــاء ذلـ ــك ف ــي ال ــوق ــت ال ـ ــذي أعـلـنــت
فـيــه وكــالــة االس ـت ـخ ـبــارات فــي كــوريــا
الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة ،أن ك ـ ــوري ـ ــا ال ـش ـم ــال ـي ــة
قـ ــد تـ ـج ــري مـ ــزي ـ ـدًا مـ ــن االخـ ـتـ ـب ــارات
الصاروخية هذا العام ،وذلك لتطوير
تكنولوجيا صــواريــخ بـعـيــدة امل ــدى،
وتصعيد التهديد للواليات املتحدة.
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت الـ ــوكـ ــالـ ــة أن ـ ـهـ ــا «تـ ــراقـ ــب
ً
التطورات عن كثب ،ألن هناك احتماال
ألن تطلق كوريا الشمالية مجموعة
من الصواريخ الباليستية هذا العام
بحجة إطالق أقمار صناعية وتطوير
سلمي للتكنولوجيا الفضائية».
وفـ ـ ـ ــي الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاق ،قـ ـ ـ ــال عـ ـض ــو ل ـج ـنــة
االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات ف ـ ــي ب ـ ــرمل ـ ــان ك ــوري ــا
الجنوبية ،يي وان يونغ ،إن «كوريا
الـشـمــالـيــة أج ــرت أخ ـي ـرًا تـجــربــة على
م ـ ـحـ ــرك صـ ـ ـ ـ ـ ــاروخ ،ب ـي ـن ـم ــا ُرص ـ ـ ـ ـ َـدت

ح ــرك ــة نـشـطــة ملــرك ـبــات ق ــرب مـنـشــأة
للصواريخ» .وأضاف يي« :لم نرصد
أي مؤشر على إج ــراء تجربة نووية
قــريـبــا ،رغ ــم أن مجمع بــونـغـيــري في
الشمال يبدو جاهزًا لتفجير آخر في
أي وقت».
ّ
كــذلــك ،ذك ــرت الــوكــالــة أن «مــن املمكن
أن تكون كوريا الشمالية قــادرة على
ت ـطــويــر ص ــواري ــخ بــالـيـسـتـيــة عــابــرة
ل ـل ـقــارات ،يمكنها الــوصــول إل ــى البر
الرئيسي األميركي هذا العام».
فــي امل ـقــابــل ،ص ـ ّـرح سـفـيــر جمهورية
ك ــوري ــا الـشـمــالـيــة ف ــي تــايــانــد ،مــون
سون مو ،بأن «بيونغ يانغ واثقة من
انتصارها على الواليات املتحدة في
ح ــال ن ـشــوب مــواج ـهــة عـسـكــريــة بني
البلدين» .ونقلت صحيفة «ذا نايشن»
ال ـت ــاي ــان ــدي ــة ع ـن ــه ق ــول ــه إن «ك ــوري ــا
تملك قنبلة هيدروجينية ،وإذا بدأت
الحرب فإننا مستعدون لها» ،مشددًا
عـلــى أن ــه «م ــن دون ش ــك سـنـفــوز في
الحرب مع الــواليــات املتحدة» .إال أن
مــون أكــد ،في الوقت ذاتــه ،أن «كوريا
الشمالية ال تريد بــدء حــرب ،ولكنها
ال ترى أيضًا فرصًا إلجراء محادثات
مع ترامب».
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب)

