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تقرير

«االشتراكي الديموقراطي» يتراجع:
تتقدم باتجاه الخروج من األزمة السياسية
ألمانيا ّ
اقتراض  500مليون
يورو من ألمانيا
أعلــن املتحــدث باســم وزارة الكهربــاء،
مصعــب املــدرس ،توقيــع «عقــود
املرحلــة األولــى للقــرض املمنــوح مــن
بنــك التنميــة األملانــي» ،موضحــا أنــه
تــم «تخصيــص  45مليــون يــورو
مــن القــرض لصالــح وزارة الكهربــاء،
للعــام الحالــي ،و 85مليــون يــورو للعــام
املقبــل».
ّ
وكانــت وزارة املاليــة قــد وقعــتّ ،أول
مــن أمــس ،مــع «بنــك التنميــة األملانــي»،
عقــود املرحلــة األولــى مــن القــرض
الــذي تبلــغ قيمتــه نصــف مليــار يــورو
( 590مليــون دوالر) ،بهــدف تمويــل
ّ
الخاصــة بقطــاع
ـدد مــن املشــاريع
عـ ٍ
الكهربــاء .وأشــار املــدرس إلــى أن
ُ
ـدد مــن الــوزارات،
«القــرض خ ّصــص لعـ ٍ
بحيــث بلغــت حصــة وزارة الكهربــاء
 130مليــون يــورو ،علــى مــدى عامــن»،
مضيفــا أن «الجــزء ّ
األول مــن القــرض
ُ
ّ
البالــغ  45مليــون يــورو خصــص
لتغطيــة احتياجــات املناطــق املحــررة
فــي محافظــة نينــوى ،ولتأهيل املحطات
التحويليــة والثانويــة ،والخطــوط فــي
قطاعــي النقــل والتوزيــع» .أمــا الجــزء
ّ
خصــص لـ«تغطيــة
الثانــي ،فقــد
احتياجــات محافظــات األنبــار ،وصالح
الديــن ،ونينــوى ،مــن مــواد لقطاعــات
ّ
النقــل والتوزيــع» ،مؤكـدًا أن «الهــدف مــن
هــذا القــرض هــو تأمــن عــودة النازحــن
مــن أبنــاء هــذه املحافظــات».
(األخبار)

أبدت قيادة «الحزب االشتراكي
الديموقراطي» األلماني،
صباح أمس ،استعدادًا للحوار،
في محاولة إلخراج البالد
من األزمة السياسية الحالية،
متخلية فجأة عن معارضتها
ألي تحالف مع المستشارة
ّ
أنغيال ميركل لتشكيل
حكومة ائتالفية
تـقـ ّـدمــت أملــانـيــا خـطــوة ،أم ــس ،باتجاه
الخروج من أزمتها السياسية بعدما
ّ
تخلى االشـتــراكـيــون الديموقراطيون
عــن معارضتهم املبدئية للدخول في
ائتالف حكومي مع املستشارة أنغيال
ميركل.
ويـ ـ ـ ــأتـ ـ ـ ــي إع ـ ـ ـ ـ ـ ــان رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس «الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــزب
االشـ ـت ــراك ــي ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي» ،مــارتــن
شولتز ،غداة لقاء مع الرئيس األملاني
فرانك فالتر شتاينماير وبعد اجتماع
لـيـلــي اس ـت ـمــر ث ـمــانــي س ــاع ــات وجـمــع
قادة الحزب الرئيسيني ،طالب بعضهم
رئيس الحزب بــأن يكون أكثر مرونة.
وقـ ــال شــول ـتــز ،ف ــي تـصــريــح صحافي
مـقـتـضــب« :ه ـنــاك أم ــر يـجــب أن يكون
واض ـ ـحـ ــا :إذا ك ــان ــت هـ ــذه امل ـح ــادث ــات
ستؤدي ،بشكل أو بآخر ،إلى املشاركة
ف ــي تـشـكـيــل ح ـك ــوم ــة ،ف ـس ـي ـكــون على
أع ـ ـض ـ ــاء ح ــزبـ ـن ــا ال ـ ـت ـ ـصـ ــويـ ــت» ع ـلــى
ذل ـ ـ ــك .وال ت ـ ـ ــزال نـ ـ ّـيـ ــات «االش ـ ـتـ ــراكـ ــي
ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي» غ ـي ــر واض ـ ـحـ ــة ،فـقــد
ي ـنــاقــش «ت ـحــال ـفــا ك ـب ـي ـرًا» ج ــدي ـدًا مع
املحافظني من حــزب ميركل ،أو تقديم
الدعم الحتمال تشكيل حكومة أقليات
تترأسها مـيــركــل .إال أن املستشارة ال
ّ
تفضل الطرح الثاني .وشــدد شولتز،
الــرئـيــس الـســابــق لـلـبــرملــان األوروبـ ــي،
على أنــه «لــن يكون هناك شــيء بشكل

برّر شولتز تحوّله بأنه يتجاوب مع «نداء» رسمي تلقّاه من شتاينماير (أ ف ب)

تلقائي» ،مشيرًا إلى «أسابيع» مقبلة
مــن امل ـحــادثــات .وأراد شــولـتــز ،أيـضــا،
التهوين من خطورة الوضع السياسي
في البالد املحرومة حاليًا من أكثرية
حاكمة ،فقال إن «أملانيا ال تعاني من
أزمة حكم ،لكننا في وضع معقد».
ُ
ويـ ـعـ ـتـ ـب ــر ه ـ ـ ــذا ال ـت ـغ ـي ـي ــر ف ـ ــي ال ـخ ــط
السياسي تراجعًا بالنسبة إلى شولتز
ال ـ ـ ــذي ،م ـن ــذ ال ـن ـت ــائ ــج امل ـح ــرج ــة ال ـتــي
حصدها فــي االنـتـخــابــات التشريعية
ّ
في  24أيلول ،يتخذ موقفًا معارضًا في
املبدأ لتجديد االئتالف السابق تحت
رعاية املستشارة.
وق ـ ـ ـ ــد أج ـ ـب ـ ــر ه ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ــرف ـ ـ ــض مـ ـي ــرك ــل
عـ ـل ــى مـ ـح ــاول ــة ال ـ ـت ـ ـفـ ــاوض مـ ــن أج ــل
إجـ ـ ـ ــراء تـ ـح ــال ــف صـ ـع ــب فـ ــي األصـ ـ ــل،
م ــع «ال ـخ ـض ــر» و«ال ـل ـي ـب ــرال ـي ــن» ،فــي
ـاع ب ــاء ت بالفشل فــي  19تشرين
م ـسـ ٍ

بغياب ألمانيا فاعلة
سيتعرض إصالح
ّ
االتحاد األوروبي
للكثير من العثرات

الـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي .وواج ـ ـ ـ ـ ــه شـ ــول ـ ـتـ ــز دعـ ـ ـ ــوات
ّ
لـتـجــنــب انـتـخــابــات مـبـكــرة ،حـتــى من
ضـمــن حــزبــه ،إال أن ــه تـجــاهـلـهــا حتى
يــوم أمــس .وقــال وزيــر الـعــدل السابق
هــايـكــو م ــاس إن «ال ـحــزب االشـتــراكــي

الــدي ـمــوقــراطــي ال يـمـكــن أن يـتـصــرف
مـ ـث ــل طـ ـف ــل م ـ ـس ـ ـتـ ــاء» ،فـ ــي حـ ــن بـ ـ ّـرر
ّ
بأنه إنما يتجاوب
شولتز تحوله هذا ّ
مــع «ن ــداء» رسـمــي تـلــقــاه مــن الرئيس
ش ـت ــاي ـن ـم ــاي ــر ،وه ـ ــو وج ـ ــه اش ـت ــراك ــي
ُ
حترم يحاول أن يلعب
ديموقراطي م ّ
دور الوسيط لتجنب إجراء انتخابات
مبكرة .لكن شولتز ّ
غير موقفه ،أيضًا،
عندما كثرت االنتقادات ،قبيل مؤتمر
حزبه الــذي ُيعقد مــن  7إلــى  9كانون
األول ،وي ـتــرشــح خ ــال ــه شــول ـتــز إلــى
منصب رئاسة الحزب.
ومــن املتوقع أن ُيعقد األسـبــوع املقبل
لقاء أول ،يجمع املستشارة وحليفها
الـ ـب ــاف ــاري رئ ـي ــس االتـ ـح ــاد املـسـيـحــي
االج ـ ـت ـ ـم ـ ــاع ـ ــي ه ـ ـ ــورس ـ ـ ــت سـ ـيـ ـه ــوف ــر
وش ـ ــول ـ ـت ـ ــز ،ت ـ ـحـ ــت رعـ ـ ــايـ ـ ــة ال ــرئـ ـي ــس
األملــانــي .وقــد يتم تمديد املـفــاوضــات،
إذ إن الدستور األملاني ال ّ
يحدد مهلة
لـتـشـكـيــل الـحـكــومــة بـعــد االنـتـخــابــات
التشريعية .وفــي هــذا الــوقــت ،ال تــزال
ّ
ميركل مكلفة بإدارة الشؤون الجارية.
وفـ ـ ـ ـ ــي حـ ـ ـ ـ ــال فـ ـ ـش ـ ــل امل ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــادثـ ـ ـ ــات ب ــن
«امل ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ــن» و«االش ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراك ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن
الديموقراطيني» ،سيكون مــن الصعب
ّ
على أملانيا تجنب االنتخابات املبكرة،
وه ــو أم ــر غ ـيــر م ـس ـبــوق ف ــي ت ــاري ــخ ما
بعد الحرب في الـبــاد .لكن إجــراء مثل
هذه االنتخابات محفوف باملخاطر ،ألن
ً
املشهد السياسي في أملانيا شهد زلزاال
سياسيًا ،بعد االنتخابات التشريعية
فــي  24أي ـلــول ،مــع دخ ــول مرشحني من
الـيـمــن امل ـت ـطــرف إل ــى مـجـلــس ال ـن ــواب،
األم ــر ال ــذي حــرم الـبــاد تشكيل أكثرية
حــاكـمــة .وقــد تـكــون نتائج االنتخابات
ال ـج ــدي ــدة أف ـض ــل بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى حــزب
«الـبــديــل ألملــانـيــا» ،ال ــذي ّ
تعهد بــأنــه لن
يـتــوقــف ع ــن مـهــاجـمــة م ـيــركــل ،بحسب
استطالعات الــرأي .وتراقب أوروبــا عن
كثب التطورات في أملانيا ،ألنــه بغياب
ّ
سيتعرض إصالح االتحاد
أملانيا فاعلة
األوروبي للكثير من العثرات والتباطؤ.
(األخبار ،أ ف ب)
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ماي في بروكسل :مقترح جديد بشأن «بريكست»
دع ـ ــوة وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـيــابــانــي،
أم ـ ـ ــس ،ال ـس ـل ـط ــات ال ــروسـ ـي ــة ل ـعــدم
ت ـمــديــد ت ـصــاريــح ال ـع ـمــل املـمـنــوحــة
ل ـ  25ألــف ك ــوري شمالي للعمل في
روس ـي ــا وذلـ ــك ب ـهــدف الـضـغــط على
بيونغ يانغ.
بــالـعــودة إل ــى التصعيد األمـيــركــي،
وف ــي اسـتـعــراض جــديــد لـلـقــوة ضد
بيونغ يانغ ،ذكر مسؤول في وزارة
ال ــدف ــاع ال ـكــوريــة الـجـنــوبـيــة ،أن من
املـ ـق ــرر أن ت ـج ــري ال ـ ـقـ ــوات ال ـجــويــة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة وال ـ ـكـ ــوريـ ــة ال ـج ـنــوب ـيــة
ت ــدريـ ـب ــاتـ ـه ــا املـ ـشـ ـت ــرك ــة املـ ـعـ ـت ــادة
أوائ ــل كــانــون األول املقبل .وأضــاف
امل ـ ـسـ ــؤول ال ـ ـكـ ــوري أن ال ـت ــدري ـب ــات
التي ستقام بني الرابع والثامن من
الـشـهــر املـقـبــل ،سـتـشــارك فيها ست
طـ ــائـ ــرات ش ـب ــح م ــن طـ ـ ــراز «إف 22
راب ـتــور» قــادمــة مــن واشـنـطــن ،ومــن
س ـ ــاح الـ ـج ــو األمـ ـي ــرك ــي س ـت ـشــارك
مقاتالت «إف  »35أيضًا.
إلى ذلك ،أعلنت املتحدثة باسم وزارة
الـخــارجـيــة الصينية غينغ شــوانــغ،
أنه سيغلق موقتًا «جسر الصداقة»
الـصـيـنــي ـ ـ ال ـك ــوري الـشـمــالــي (املـمــر
الــرئـيـســي لـلـتـبــادالت الـتـجــاريــة بني
ال ـص ــن وك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة) ،وذل ــك
إلجـ ـ ـ ــراء أش ـ ـغـ ــال ص ـي ــان ــة مـ ــن جـهــة
كوريا الشمالية خالل األيام املقبلة.
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)

تأجيالت عدة ،عاد ملف مشروع قانون «بريكست»
بعد
ٍ
إلــى الساحة ،وســط آمــال أوروبـيــة بــأن رئيسة الــوزراء
البريطانية ،تيريزا ماي ،ستقدم اقتراحًا جديدًا بشأن
مسألة كلفة انسحاب بريطانيا «الشائكة» ،بعدما اتفق
وزراء بريطانيون فــي وقــت سابق على عــرض مبلغ
ُ
أكبر ق ّدر بـ 40مليار يورو.
تنف استعدادها «لرفع املبلغ الذي ستدفعه
ماي التي لم ِ
لندن» ،أصـ ّـرت في املقابل على «أن ّأي تحرك من هذا
النوع ،يجب أن يرتبط باتفاق نهائي بشأن العالقات
املستقبلية يتم التوصل إليه عام .»2018
تيريزا ماي :ملتزمون بالحفاظ على أوروبا (أ ف ب)
وخــال قمة «الشراكة الشرقية» مع ست دول كانت
سابقًا في االتحاد السوفياتي ،املعقودة في العاصمة
البلجيكية بروكسل ،دعت ماي االتحاد األوروبي إلى
الوقوف «جنبًا إلى جنب» مع بريطانيا ،واتخاذ خطوات
ملموسة بـشــأن امل ـفــاوضــات الـخــاصــة بالبريكست،
في وقت أعرب فيه قادة التكتل عن أملهم بأن تتقدم
بتسوية من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن الطالق في
كانون األول املقبل .وطالبت «االتحاد» باتخاذ مختلف
اإلج ـ ـ ـ ــراءات املــرت ـب ـطــة ب ــال ـط ــاق ،ومـ ــن بـيـنـهــا حـقــوق
مواطني االتحاد األوروب ــي واملسألة اإليرلنديةُ .يذكر
ّ
أن إيرلندا حــذرت ماي من أنها ستعرقل مفاوضات
خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي ،ما لم تقدم لندن
ضمانًا كتابيًا رسميًا بعدم وجود حدود فعلية معها.

ول ـ ــدى وص ــول ـه ــا إلـ ــى ال ـق ـم ــة ،ق ــال ــت رئ ـي ـســة الـ ـ ــوزراء
تصريح صحافي ،إن «بالدها
البريطانية أمــس ،فــي
ٍ
واالت ـح ــاد األوروبـ ــي يـجــب أن يحققا مـعــا تـقــدمــا في
مفاوضات بريكست» ،في وقت يأمل فيه قادة التكتل
التوصل إلى تسوية مالية تتيح حلحلة املفاوضات.
وع ـل ــى ه ــام ــش ال ـق ـم ــة ،ال ـت ـق ــت مـ ــاي رئ ـي ــس املـجـلــس
ً
األوروب ــي دونــالــد تــوســك ،مــؤكــدة أن حضورها القمة
يعكس بنظرها الـتــزامــا مــن بريطانيا بالحفاظ على
أوروبا ،بالرغم من «بريكست» وتداعياته.

وتوقع مراقبون أن يكون هدف لقاء ماي بتوسك هو
«مـحــاولــة لــوضــع اللبنات األســاسـيــة ملباشرة االتـفــاق
الـتـجــاري» ،إذ إن كبير «مفاوضي االتـحــاد األوروبــي
ل ـشــؤون بــريـكـســت» ،مـيـشــال بــارنـيـيــه ،أك ــد فــي وقـ ٍـت
ســابــق «االس ـت ـعــداد لـعــرض االت ـفــاق الـتـجــاري األكـثــر
ط ـمــوحــا ع ـلــى امل ـم ـل ـكــة امل ـت ـح ــدة ب ـعــد ان ـف ـصــال ـهــا عن
االتحاد ،شرط احترامها الشروط األوروبية» .وأضاف
ّ
بارنييه أنــه «إذا نجحنا في التفاوض على انسحاب
ّ
منظم وتحديد قواعد تعامل منصفة للمستقبل ،فال
بد أن تكون عالقتنا املستقبلية طموحة» .كذلك فإن
تــوســك كــان قــد أعـلــن فــي الـســويــد ،األس ـبــوع املــاضــي،
مهلة حتى بداية كانون األول لتحقيق «تقدم إضافي
كبير» مــن أجــل إفـســاح املـجــال أم ــام بــدء املـفــاوضــات
الـتـجــاريــة خــال قمة لــاتـحــاد األوروب ــي فــي  14و15
الشهر املقبل.
على صعيد آخر ،أعلنت املفوضية األوروبية ،أول من
أمــس ،أنه لم يعد بوسع بريطانيا استضافة عاصمة
الثقافة األوروبـيــة عــام  2023كما كــان مقررًا سابقًا،
بسبب خروجها من االتحاد األوروبي .وقالت متحدثة
ب ــاس ــم امل ـفــوض ـيــة ،ف ــي ب ـي ــان« ،هـ ــذه إحـ ــدى ال ـعــواقــب
امللموسة الكثيرة لقرار الخروج من االتحاد األوروبي
بحلول  29آذار .»2019
(األخبار ،أ ف ب)

