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بعد فشلها في تشكيل احلكومة

ميركل تواجه أزمة سياسية غير مسبوقة
تبحث انغيال ميركل أمس عن مخرج لالزمة 
في املانيا بعد فشلها في تشكيل حكومة، في 
زل��زال سياسي ميكن ان يفضي الى انتخابات 

جديدة وانتهاء املسيرة السياسية للمستشارة.
ومنذ تأسيس جمهورية املانيا االحتادية في 
1949، لم يحدث امر كهذا، اي ان تكون البالد 

بال اغلبية حتكمها.
وليل االح��د االثنني وبعد شهر من التردد 
واملفاوضات الشاقة، اخفق احملافظون بقيادة 
م��ي��رك��ل  )االحت����اد ال��دمي��وق��راط��ي املسيحي 
واالحت��اد االجتماعي املسيحي( والليبراليون 
وامل��داف��ع��ون ع��ن البيئة ف��ي تشكيل ائتالف 

حكومي.
وف��ي غ��ي��اب اي ب��دي��ل، تستعد اك��ب��ر قوة 
اقتصادية في اوروبا السابيع ان لم يكن الشهر 
من الشلل السياسي على الصعيد الوطني كما 

في اوروبا. 
وفي هذا الوضع، تبدو في الواقع انتخابات 
مبكرة احلل املرجح اذ ان ميركل استبعد تشكيل 
اي حكومة اق��ل��ي��ة، وحلفاءها االشتراكيني 
الدميوقراطيني يرفضون امل��ش��ارك��ة ف��ي اي 

حتالف برئاستها.
 وفي نهاية املطاف، قد يضطر االملان للعودة 
الى مراكز االقتراع مطلع 2018 بينما انتخبوا 

للتو في سبتمبر نوابهم.
قالت ميركل انها ستجري االثنني مباحثات 
مع الرئيس االملاني فرانك فالتر شتاينماير 
ال��ذي يلعب دور مؤسساتيا اساسيا لتطبيق 
االجراءات املعقدة حل البرملان. وقد املح الى انه 
يحتاج الى بعض الوقت للتفكير النه ال يفضل 

هذا السيناريو.

وألغت املستشارة االملانية مؤمترا صحافيا 
كان مقررا بعيد ظهر االثنني مع رئيس الوزراء 
الهولندي م��ارك روت��ي ال��ذي متكن من تشكيل 
اغلبية حكومية بعد مشاورات استمرت 220 

يوما.
وكانت ميركل قد وعدت ليال بان “تفعل كل 
ما بوسعها من اج��ل قيادة البالد بشكل جيد 

خالل االسابيع الصعبة املقبلة”.
بريكست املاني 

ف���ازت املستشارة ال��ت��ي حتكم املانيا منذ 
2005، بالتأكيد في االنتخابات التشريعية 
لكن باسوأ نتيجة يسجلها حزبها احملافظ منذ 
1949، وسط تقدم اليمني املتطرف الذي سجل 
اختراقا واستياء من وص��ول اكثر من مليون 

مهاجر.
وم��ع اخفاقها في تشكيل ائتالف حكومي، 
ي��ب��دو ان آف���اق مستقبلها السياسي ل��م تعد 
واضحة، ال سيما ان مواقفها الوسطية تواجه 

معارضة متزايدة من قبل معسكرها احملافظ.
والزلزال السياسي كبير في هذا البلد املعتاد 
على التفاوض والتسويات السياسية، الى 
درجة دفعت مجلة دير شبيغل التي تعد مرجعا 
الى احلديث عن “حلظة بريكست املانية وحلظة 

)دونالد( ترامب املانية”.
وك��ان العديد من املعلقني ووسائل االعالم 
واخل���ب���راء ال��س��ي��اس��ي��ني ت��وق��ع��وا “نهاية” 

املستشارة.
وقالت “دير شبيغل” ان ذلك هو “فشلها 
ويدل على ان اسلوب ميركل -- براغماتية 
ب��ال ح��دود وم��رون��ة عقائدية قصوى -- 

بلغت نهايتها”.
وفي حال جرت انتخابات تشريعية مبكرة، 
ال شىء يضمن ان تكون النتائج مختلفة عن 

االقتراع السابق.
وادى االختراق الذي حققه حزب البديل من 
اجل املانيا ودخوله بقوة الى مجلس النواب، 
ال��ى تفكك املشهد السياسي ف��ي ال��ب��الد وال��ى 

مجلس نواب بال اغلبية واضحة.
وكان هذا احلزب وضع في صلب برنامجه 

خطاب معاد للمهاجرين ولالسالم ومليركل.
 نقاش حول الهجرة 

ميكن للحزب ان يركز على فشل املستشارة 
خصوصا ان��ه جنم في واق��ع االم��رع��ن قضية 
الهجرة وتبعات السياسة السخية مليركل 
الستقبال طالبي اللجوء سبب تعثر املفاوضات.
ولم تتمكن االح��زاب من االتفاق على سقف 
لعدد طالبي اللجوء وال ما اذا كان كل الالجئني 
او جزء منهم يستطيعون احلصول على حق 
لم شمل عائالتهم في املانيا. ويريد احملافظون 
والليبراليون احلد من وصول املهاجرين بينما 
يطالب دعاة حماية البيئة بسياسة اكثر سخاء.

وت���رك���زت ان��ت��ق��ادات ب��ع��ض السياسيني 
والصحف صباح امس االثنني، على الليبراليني 
ال��ذي��ن قطعوا امل��ف��اوض��ات ليال. وق��د اتهموا 

بافشال املشاورات لغايات انتخابية.
حتى  ان راينهارد بوتيكوفر الذي ينتمي الى 
حزب البيئة اتهم زعيم “احلزب الدميوقراطي 
احلر” الليبرالي كريستيان ليندنر بالتسبب 
“بالفوضى الشعبوية”. لكن ليندنر اكد 
للصحافيني في برلني انه من “االفضل اال نحكم 

بدال من ان نحكم بطريقة سيئة”، معتبرا انه 
لم يكن باالمكان ايجاد “قاعدة مشتركة” مع 
املستشارة. ويشكل الوضع في املانيا نبأ غير 

سار للشركاء االوروب��ي��ني ايضا، وخصوصا 
فرنسا  التي قدم رئيسها اميانويل ماكرون في 
سبتمبر مقترحات النعاش االحت��اد االوروب��ي 

ومنطقة ال���ي���ورو. وق���ال م��اك��رون أم���س ان 
“التشنج ليس في مصلحتنا )...( اي انه علينا 

نحن، ان نتقدم”. 

املستشارة األملانية أنغيال ميركل
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في تصويت يشبهه دبلوماسيون مبسابقة األغنية االوروبية »يوروفيجن«

الدول ال�27 تصوت الختيار مقر وكاالت
االحتاد األوروبي التي ستغادر لندن

يقرر االوروبيون أمس املدينتني اللتني 
ستستضيفان وكالتني لالحتاد االوروب��ي 
ستغادران لندن مع خ��روج بريطانيا من 
التكتل في تصويت يشبهه دبلوماسيون 

مبسابقة االغنية االوروبية “يوروفيجن”.
وهذا واحد من اآلثار اجلانبية لالنفصال. 
ف��وك��ال��ة االدوي�����ة وال��س��ل��ط��ة املصرفية 
االوروبية مقرهما في حي االعمال في لندن 
وسيكون عليهما الرحيل م��ع م��ئ��ات من 

موظفيهما وعائالتهم.
وب��ني ال���دول االع��ض��اء ال27، يتنافس 
امل���رش���ح���ون الس���ت���ق���ب���ال ال��وك��ال��ت��ني 
واالستفادة من اآلثار االقتصادية املرتبطة 

باستضافتهما ما يهدد بالتأثير على صورة 
الوحدة التي يحرص االحتاد على ابرازها 
منذ ان اعلن البريطانيون رحيلهم املقرر 

في 2019.
وقال مصدر دبلوماسية ان “مساومات 
مدهشة” جرت في الكواليس اذ ان مختلف 
احلكومات حتاول احلصول على دعم دول 
اخرى في التصويت الذي سيجرى بعد ظهر 

االثنني على هامش اجتماع وزاري.
ورج��ح مركز املراهنات “الدبروكس” 
االح���د ان ت��ك��ون براتيسالفا او ميالنو 
االوف���ر حظا الستضافة وك��ال��ة االدوي���ة، 
وفرانكفورت وفيينا الستقبال الوكالة 

املصرفية. لكن عملية االق��ت��راع املعقدة 
بالتصويت ال��س��ري جتعل م��ن الصعب 

التكهن بنتائجها.
ويشبه دبلوماسيون ه��ذا التصويت 
ملسابقة االغنية االوروبية “يوروفيجن” 
التي اصبح التصويت النهائي فيها من 
الطقوس السنوية التي تكون نتيجتها 

مفاجئة في بعض االحيان.
ف���ي امل��ج��م��وع ت��رش��ح��ت 19 م��دي��ن��ة 
الستضافة وك��ال��ة األدوي���ة وق��راب��ة 900 
موظف يعملون فيها ويتولون مسؤولية 
الرقابة على االدوية وتقييمها. وبني املدن 
امل��رش��ح��ة أم��س��ت��ردام وب���ون وبرشلونة 

وبراتيسالفا وهلسنكي وميالنو وليل.
ام��ا قائمة املرشحني للهيئة املصرفية 
املعنية باختبارات املالءة التي جتريها على 
البنوك األوروبية فانها أقصر مع ثمانية 
مرشحني بينهم ف��ران��ك��ف��ورت وب��اري��س 
ولوكسمبورغ تتنافس الستضافة نحو 
170 موظفا. كما ان دبلن وبروكسل وارسو 

وفيينا مرشحة لكال الوكالتني.
وسلمت املفوضية األوروب��ي��ة تقييما 
للترشيحات في نهاية أيلول/سبتمبر، 
استنادا إلى معايير مثل سهولة الوصول 
إلى مكان العمل او فرص العمل للزوج او 

الزوجة.

بعد متسكه باالستمرار في السلطة

حزب موغابي يطالبه بالتنحي
ويهدده بإجراءات إقالة

دعا احلزب احلاكم في زميبابوي روبرت موغابي 
الذي يحكم البالد منذ 1980، الى التنحي أمس مهددا 
باطالق اجراءات القالته بينما دعت جمعية احملاربني 
القدامى التي تتمتع بنفوذ كبير الى تظاهرة جديدة 

االربعاء للمطالبة برحيله.
وك��ان موغابي )93 عاما( اح��دث مفاجأة كبيرة 
م��س��اء أم��س األول االح���د ب��اع��الن��ه ف��ي كلمة القاها 
بصعوبة في بث مباشر على التلفزيون انه سيترأس 
املؤمتر العام املقبل للحزب احلاكم “االحتاد الوطني 
االفريقي لزميبابوي-اجلبهة الوطنية” )زانو-اجلبهة 

الوطنية(.
وق���ال ف��ي كلمته ال��ت��ي ال��ق��اه��ا محاطا ب��ع��دد من 
اجلنراالت والشخصيات الرسمية ان “املؤمتر سيعقد 
في االسابيع املقبلة وسأترأس جلسات النقاش”، بينما 
كانت زميبابوي تنتظر ان يعلن استقالته مساء االحد 

بعد ايام على سيطرة اجليش على شوارع هراري.
وبعد اجتماع جديد مع العسكريني مساء االحد، 

صرح مصدر قريب من موغابي لوكالة فرانس برس 
طالبا عدم كشف هويته ان الرئيس وافق على التخلي 

عن مهامه.
وحت���ت ت��أث��ي��ر ص��دم��ة اخل���ط���اب، دع���ا رئ��ي��س 
جمعية احملاربني القدامى حل��رب االستقالل كريس 
موتسفانغوا، في رد فوري السكان الى التظاهر مجددا 

االربعاء للمطالبة برحيل موغابي.
وقال موتسفانغوا لفرانس برس ان “اخلطاب كان 
بعيدا متاما عن الواقع. سندعم اي اجراء القالته وندعو 
الى التظاهر االربعاء”. وقبل خطاب موغابي جتمع 
حشد من املتظاهرين في احدى ساحات هراري لترديد 
هتافات ضد موغابي. وق��ال اح��د ه��ؤالء املتظاهرين 
توبيكيلي نكوبي لفرانس برس “ما نريده هو ان يرحل 

موغابي، ان يرحل بكل الوسائل الضرورية”.
وأص��ب��ح موغابي رئيس وزراء زميبابوي لدى 
استقاللها عن بريطانيا ع��ام 1980 وم��ن ثم تولى 

الرئاسة عام 1987. 

أشادت بخطوات إعادة املسلمني إلى قراهم

موغيريني أجرت محادثات »مشجعة«
مع الزعيمة البورمية حول أزمة الروهينغا

اك��دت وزي���رة خارجية االحت��اد 
االوروبي فيديريكا موغيريني أمس 
ان��ه��ا اج���رت م��ح��ادث��ات “مشجعة 
للغاية” مع الزعيمة البورمية اونغ 
سان سو تشي حول ازمة الروهينغا، 
مثنية على خطوات باجتاه اع��ادة 
املسلمني الذين ف��روا من بورما الى 

بنغالدش.
اال ان ال���ت���ف���اؤل ال����ذي اب��دت��ه 
موغيريني ب��دا متعارضا ج��دا مع 
الواقع على االرض في ازمة شهدت 
فرار 620 الفا من الروهينغا هربا من 
االغتصاب، والقتل واحلرق في والية 
راخني منذ اواخر اغسطس املاضي. 
وش��ن اجليش البورمي منذ أواخ��ر 
اغسطس 2017 حملة عسكرية 
في والية راخني الغربية أعلن أنها 
تستهدف إخماد مترد للروهينغا عبر 
هجمات ملسلحني استهدفت مراكز 
للشرطة. وشهدت احلملة اح��راق 
ق��رى بأكملها ودف��ع اآلالف إل��ى ما 
بات ينظر إليها على أنها أكبر موجة 

نزوح في يومنا احلالي.
وتقول االمم املتحدة ان سياسة 
االرض احملروقة املعتمدة في احلملة 
العسكرية والتي حولت مئات القرى 
في والية راخني في شمال بورما الى 

رماد، اقرب الى تطهير عرقي.
وت��ت��ع��رض ب���ورم���ا، وال سيما 
احلاكمة الفعلية فيها اونغ سان سو 
تشي حائزة جائزة نوبل للسالم، 
النتقادات دولية على خلفية املعاناة 
التي تعيشها اقلية الروهينغا. ردا 
على ذلك اعلنت بورما انها مستعدة 
الع����ادة ال��الج��ئ��ني اذا مت��ك��ن��وا من 

“اثبات” انهم من والية راخني.
وزارت موغيريني ف��ي نهاية 
االسبوع املاضي مخيمات لالجئني 

في كوكس بازار.
وبعد محادثات اجرتها االثنني مع 

سو تشي البورمية خرجت بانطباع 
ايجابي. وقالت موغيريني خالل 
اجتماع ل��وزراء خارجية اسيويني 
واوروب���ي���ني ف��ي ن��اي��ب��ي��دا “اعتبر 
)احملادثات مع سو تشي( مشجعة 

للغاية”.
متفائلة جدا

قالت موغيريني انها “متفائلة 
ج���دا بامكانية” ت��وص��ل ب��ورم��ا 
وبنغالدش ال��ى اتفاق ح��ول اع��ادة 

الالجئني ال��ى ب��الده��م، مشيرة الى 
انها تعتقد ان هذه االمكانية “واقعية 

وملموسة”.
ولم يتوصل البلدان حتى اآلن الى 

اتفاق ملزم في هذا الشأن.
وال ت��رج��ح م��ن��ظ��م��ات حقوقية 
التوصل ال��ى ع��ودة آمنة وسريعة 
الع���داد كبيرة م��ن الروهينغا الى 
ب��ورم��ا، ال سيما وان الكثير منهم 
ال يزالون يفرون يوميا من اعمال 

العنف والرعب واجلوع.

وال ت���زال االوض����اع القانونية 
القلية الروهينغا املسلمة مسألة 
حساسة ف��ي ب��ورم��ا ذات الغالبية 
البوذية والتي يحرمون فيها من 
اجلنسية وينظر إليهم على أنهم 

مهاجرون من بنغالدش.
وأُح����رق����ت ق����رى ال��روه��ي��ن��غ��ا 
ومت االس��ت��ي��الء على م���زارع االرز 
التابعة لهم او ت��رك��ت لتتلف، ما 
يطرح تساؤالت كبيرة حول امكانية 

عودتهم.

احملكمة العليا في كينيا 
تقر إعادة انتخاب اوهورو 

كينياتا رئيسا
رفضت احملكمة العليا في كينيا أمس طعنني يطلبان 
الغاء نتائج االنتخابات الرئاسية التي ج��رت في 26 
اكتوبر وأق��رت اع��ادة انتخاب الرئيس املنتهية واليته 

اوهورو كينياتا.
وقال رئيس احملكمة ديفيد ماراغا عند اعالنه القرار ان 
“احملكمة قررت باالجماع ان طلبي الطعن ال اساس لهما”.
وأضاف “نتيجة لذلك مت تأكيد صالحية االنتخابات 
الرئاسية التي جرت في 26 تشرين االول/اكتوبر )...( 

واعادة انتخاب الرئيس اوهورو كينياتا”.
وكانت أعلى سلطة قضائية في كينيا اتخذت قرارا 
تاريخيا بالغاء نتائج االنتخابات الرئاسية السابقة التي 
جرت في الثامن من آب/اغسطس وفاز فيها كينياتا ايضا.

وقد نظرت في طعنني لتحديد ما اذا كان االنتخابات 
اجلديدة التي جرت في تشرين االول/اكتوبر مطابقة 

للدستور الذي أقر في 2010.

فرنسا ستستقبل الجئني 
أجلتهم األمم املتحدة

من ليبيا
ستكون فرنسا اول دولة تستقبل املهاجرين االفارقة 
الذين أجلتهم املفوضية العليا لالجئني التابعة االمم 
املتحدة من ليبيا الى النيجر، بحسب ما اعلن مسؤولون 

فرنسيون أمس.
وبعد ان عاشوا ظروفا مزرية في مخيمات في ليبيا، 
تولت املفوضية السامية لالجئني التابعة لالمم املتحدة 
اج��الء الالجئني الى النيجر في 11 نوفمبر حيث جرى 
االعتناء بهم. وقالت وزارة الداخلية الفرنسية ان الالجئني 
البالغ عددهم 25 وهم من جنسيات اريترية واثيوبية 
وسودانية، وبينهم 15 امراة واربعة اطفال، سيصلون 

الى فرنسا “في يناير على ابعد تقدير”.
وتشكل ليبيا ممرا للمهاجرين الذين يحاولون الوصول 
الى اوروب��ا. وقد تعرض الكثير منهم النتهاكات خطيرة 

على يد مهربني وغيرهم.
وأظهر تقرير لشبكة “سي ان ان” مت تداوله بشكل 
واسع على شبكات التواصل االجتماعي بيع املهاجرين 
باملزاد في ليبيا ما أثار تعاطفا كبيرا واستدعى ردود فعل 

منددة في افريقيا واالمم املتحدة.

احلكومة قدمت مساعدة طارئة للمناطق املتضررة

ارتفاع حصيلة الفيضانات
20 قتيال في اليونان إلى 

أسفرت الفيضانات التي وقعت في الضاحية الكبرى غرب اثينا عن مقتل 
20 شخصا فيما ال يزال شخصان مفقودين، حسب حصيلة جديدة نشرتها 

فرق اإلغاثة.
وقدمت احلكومة أمس مساعدة طارئة للمناطق املتضررة باإلضافة إلى 

مبلغ خمسة آالف يورو لكل منزل منكوب.
واجتاحت الفيضانات املدمرة األربعاء مدن ماندارا ونيا بيراموس 

وميغارا على بعد نحو 50 كلم غرب اثينا.
وُعثر األح��د على جثة رجل في م��ان��دارا، ما رفع حصيلة القتلى إلى 
20 شخصا  وصّرحت املتحدثة باسم رجال االنقاذ “ال نزال نبحث عن 
اثنني آخرين”. وقالت ان مستوى املياه تراجع لكن املنطقة ال تزال مليئة 
باحلطام. وقد غرق معظم الضحايا وجرفتهم املياه والوحول، او علقوا في 

سياراتهم او في الطوابق السفلى.
وعزا اخلبراء املأساة الى عمليات ازالة الغابات في هذه املنطقة الزراعية 
التي اصبحت شبه صناعية في السنوات االخيرة، والى النقص املزمن 
على صعيد األجهزة احلكومية وللمديرية التي تعنى بأعمال الوقاية 
من الفيضانات. وق��ال املتحدث باسم احلكومة اليونانية دميتريس 
تزاناكوبولوس أن ف��رق املعاينة أك��دت تضرر أل��ف منزل ومحل، لكن 

اصحابها سيشملهم التعويض الذي أعلنته السلطات.
وتشمل التعويضات أيضا مناطق أخ��رى حصلت فيها فيضانات 
األسبوع املاضي من بينها جزيرة سيمي في شرق بحر ايجه وبعض 

املناطق في وسط وشمال البالد.
ومن املتوقع أن تطلب اليونان مساعدة من صندوق التضامن التابع 

لالحتاد االوروبي.

النيجر تستدعي سفير ليبيا على 
خلفية قضية االجتار باملهاجرين

أعلن وزير اخلارجية النيجري ابراهيم ياكوبو أمس األول ان النيجر 
استدعت السفير الليبي لدى نيامي لتبليغه “استياء الرئيس )النيجري 

محمد( يوسوفو من جراء بيع مهاجرين افارقة” كعبيد في ليبيا.
وأضاف ياكوبو على حسابه في تويتر أنه أبلغ الدبلوماسي الليبي بأنه 

يجب وقف هذه املمارسات و”معاقبة منّفذيها”.
وطلب الرئيس يوسوفو الذي اعرب اخلميس عن “سخطه” من بيع 
املهاجرين مثل العبيد باملزاد العلني في ليبيا، إدراج هذا املوضوع في 
جدول اعمال قمة االحتاد االفريقي واالحتاد االوروبي، في 29 و30 تشرين 

الثاني/نوفمبر في أبيدجان.
وف��ي تصريح لوكالة فرانس ب��رس، اك��د مصدر قريب من الرئاسة 
النيجرية طالبا عدم كشف هويته، ان “يوسوفو الذي أصيب بصدمة قوية، 
طلب شخصيا من رئيس ساحل العاج احلسن وتارا، ادراج هذا املوضوع 

في جدول أعمال القمة”.

الزعيمة البورمية اونغ سان سو تشي مع وزير اخلارجية الفرنسي


