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ارتف��اع ح�صيل��ة مذبح��ة العري���ش �إلـ��ى  305قتل��ى
 النيابة العامة امل�صرية :املهاجمون كانوا يرفعون علم «داع�ش» و 27طف ً
ال بني ال�ضحايا
 الطائ��رات امل�صري��ة "ت�ش��ن هجم��ات عل��ى خماب��ىء متطرف�ين" فـ��ي �شم��ايل �سين��اء
�أعلنت النيابة العامة
امل�صرية� ،أم�س (ال�سبت)،
ارتفاع عدد �ضحايا الهجوم
الإرهابي الذي ا�ستهدف
م�سجد الرو�ضة مبنطقة
بئر العبد ب�شمايل �سيناء،
�إىل � 305شهداء ،بينهم
 27طفال ،و�إ�صابة 128
�آخرين.
و�أ�شارت النيابة �إىل �أن
عدد منفذي الهجوم
الإرهابي بني  25و30
�شخ�ص ًا ،كانوا يرفعون علم
تنظيم "داع�ش" .
و�أعلن اجلي�ش امل�صري
يف وقت �سابق� ،أم�س
تدمري عدد
(ال�سبت)،
َ
من العربات التي َّ
نف َذت
الهجوم الإرهابي على
م�سجد الرو�ضة.

 القاهرة � /أ.ف.ب -
رويرتز

العالم في

بيغدميونت ي�ؤكد �إرادة الكاتالونيني العي�ش يف دولة م�ستقلة

سـاعة

والية �سيناء
كان هذا التنظي ��م يعرف �سابقا با�سم
"�أن�ص ��ار بيت المقد� ��س" قبل �إعالن
مبايعته لتنظيم "داع�ش" في ت�شرين
الثاني .2014
�أما "�أن�صار بي ��ت المقد�س" فقد ظهر
�إل ��ى الوجود بعد ثورة كانون الثاني
 2011عندم ��ا �إلتح ��ق م�سلح ��ون

الت ��ي �أ�صدرته ��ا ا�سباني ��ا بحق ��ه.
وحت ��دث بيغدميون ��ت ع ��ن غي ��اب
الوح ��دة يف �صف ��وف الأح ��زاب
االنف�صالي ��ة الت ��ي تتق ��دم منق�سم ��ة
اىل االنتخابات ،فق ��ال" :انها حلظة
كاتالونيا ،لي�س ��ت (حلظة) الأحزاب
ال�سيا�سي ��ة" و�أ�ض ��اف" :انها حلظة
ال�شمولي ��ة والوح ��دة» ،معت�ب�ر ًا �أن
حزب ��ه« ،احل ��زب الدميوقراط ��ي
الأوروب ��ي الكاتالوين" ،ه ��و القوة
ال�سيا�سي ��ة الت ��ي تعامل ��ت بال�ش ��كل
الأف�ضل مع الو�ضع.

باريس

ماكرون يندد بالعنف الأ�سري جتاه املر�أة الفرن�سية
�أدان الرئي� ��س الفرن�سي� ،إميانوي ��ل ماكرون ،العنف الأ�سري
ال ��ذي تتعر�ض ل ��ه املر�أة ،وقال �إن ��ه من الع ��ار �أن تلقى امر�أة
حتفه ��ا كل ثالث ��ة �أي ��ام يف فرن�س ��ا ،ودعا �إىل الوق ��وف دقيقة
�صم ��ت على �أرواح الن�ساء �ضحاي ��ا العنف هذا العام ،ح�سبما
ذكرت بي بي �سي .وجعل ماكرون ق�ضية امل�ساواة بني الرجل
وامل ��ر�أة عل ��ى ر�أ�س الأولوي ��ات يف مدة رئا�ست ��ه التي تبلغ 5
�أعوام .وذكر يف خطاب� ،ألقاه مبنا�سبة اليوم العاملي ملكافحة
العن ��ف �ضد امل ��ر�أة� ،أن الن�ساء يلحق بهن الع ��ار يف املجتمع
وحتى وه ��ن �ضحايا العن ��ف والتع�سف املمار� ��س عليهن من
قبل �أ�شخا�ص يعتقدون �أن لهم �سلطة عليهن.
ودعا �إىل ك�شف ه�ؤالء املتحر�شني وال�ضالعني يف العنف �ضد

الن�س ��اء ،و�أ�ض ��اف" :ال ينبغي �أبدا �إيج ��اد الأعذار للمجرمني
الذي ��ن يتحر�ش ��ون يومي ��ا بالن�س ��اء ويهينونه ��ن ،ويعتدون
عليهن ،بل ينبغ ��ي الت�شنيع بهم وحماكمته ��م ومعاقبتهم مبا
ي�ستحق ��ون من عقوب ��ة على �أعمالهم" .و�ش ��دد على �أن فرن�سا
ال ينبغ ��ي �أن تك ��ون من بني ال ��دول التى تعي�ش فيه ��ا الن�ساء
يف خوف .وعرب ماكرون ع ��ن دعمه لتغيري القوانني املتعلقة
بالقب ��ول يف العالق ��ات اجلن�سي ��ة ،وت�صني ��ف كل عالق ��ة مع
�شخ� ��ص دون � 15سنة من العمر جرمي ��ة اغت�صاب .وقال �إنه
م ��ن غري املقب ��ول �أن تك ��ون القوان�ي�ن الفرن�سي ��ة غام�ضة فى
ه ��ذا املجال فت�سمح بتربئة بالغ�ي�ن اغت�صبا بنات فى �سن 11
عام ًا.

جند الإ�سالم
ويرجع ظهور جماعة "جند الإ�سالم"
�إل ��ى ع ��ام  ،2013حي ��ن �أعلن ��ت
م�س�ؤوليته ��ا ع ��ن ا�سته ��داف مبن ��ى
المخاب ��رات الحربي ��ة التابع للجي�ش
الم�ص ��ري ف ��ي مدين ��ة رف ��ح ب�سيناء.
و�أ�سف ��ر الهج ��وم حينه ��ا ع ��ن مقت ��ل
و�إ�صابة عدد من �أفراد الجي�ش.
وفي عام  ،2015بثت الجماعة مقطعا
م�صورا لتدريبات مقاتليها .ومنذ ذلك

المرابطون
�أعلن ��ت ه ��ذه الجماع ��ة الم�سلحة عن
نف�سه ��ا ف ��ي ع ��ام  2015ومن ��ذ ذل ��ك
الحين لم تقم ب�أية هجمات م�ؤثرة بل
ه ��ي ت�صدر فقط تهدي ��دات وبيانات.
وت�شي ��ر دعايتها �إل ��ى �أنها ربما يكون
لها عالقة بالقاعدة.
ويق ��ود ه ��ذه الجماع ��ة �أب ��و عم ��ر
المهاج ��ر ،وه ��و �ضاب ��ط �ساب ��ق ف ��ي
الجي� ��ش ا�سمه ه�شام ع�شماوي وكان
ع�ضوا بارزا ف ��ي جماعة �أن�صار بيت
المقد�س.
وف ��ي ت�شري ��ن �أول ع ��ام  2015دع ��ا
ع�شم ��اوي �إلى قت ��ل �ضب ��اط الجي�ش
واالنتق ��ام لمقت ��ل الفل�سطينيين على
يد قوات الأمن الإ�سرائيلية.
ج ��دد ع�شم ��اوي ر�سالت ��ه ف ��ي �آذار
ع ��ام  2016حي ��ث دع ��ا رج ��ال الدين
الإ�سالم ��ي �إل ��ى لع ��ب دور ن�ش ��ط في
ت�شجيع ال�شباب على الجهاد.
�أن�صار الإ�سالم
ظه ��رت ه ��ذه الجماع ��ة الجدي ��دة في
ت�شري ��ن ثاني الج ��اري عندما �أعلنت
م�س�ؤوليته ��ا ع ��ن هجوم عل ��ى قوات
الأم ��ن ف ��ي الواح ��ات ف ��ي ال�صحراء
الغربية بم�صر.

روحاين يبلغ الأ�سد مب�ساندة طهران ل�سوريا يف احلرب
�ضد الإرهاب

 ق ��ال الرئي� ��س الإيراين ح�سن روح ��اين لنظريه ال�سوريب�ش ��ار الأ�سد يف مكامل ��ة هاتفية �إن �إي ��ران �ستقف �إىل جانب
�سوريا يف احلرب �ضد الإرهاب ويف �إعادة الإعمار.
ونق ��ل عنه التلفزيون الإيراين قول ��ه ”�إيران �ستقف بجانب
ال�شع ��ب ال�س ��وري واحلكوم ��ة ال�سوري ��ة يف احل ��رب �ض ��د

الإره ��اب .طه ��ران م�ستع ��دة لأن يك ��ون له ��ا دور فاع ��ل يف
�إع ��ادة �إعمار �سوريا“ .و�أ�ضاف روح ��اين �أن القمة الثالثية
الت ��ي عقدت بني �إيران ورو�سيا وتركيا يف منتجع �سوت�شي
الرو�سي الأ�سب ��وع املا�ضي ”خط ��وة �صحيحة يف التوقيت
املنا�سب“ مل�ستقبل �سوريا.

مريكل :ن�أمل بت�شكيل حكومة جديدة ب�أ�سرع وقت

برلين

اعت�ب�ر الرئي� ��س الكاتال ��وين املق ��ال
كارلي� ��س بيغدميون ��ت خالل تقدميه
الئح ��ة تر�شح ��ه م ��ن بلجي ��كا� ،أن ��ه
م ��ن املفرت� ��ض �أن تتي ��ح االنتخابات
االقليمي ��ة املرتقب ��ة يف كاتالوني ��ا،
«ت�أكي ��د» �إرادة الكاتالوني�ي�ن العي�ش
يف دولة م�ستقل ��ة ،معترب ًا �أنها "�أهم
انتخاب ��ات يف التاري ��خ و�ستكت ��ب
وقائ ��ع ه ��ذا الق ��رن" و�ص� � ّرح
بيغدميونت �أن خالل ا�ستفتاء تقرير
امل�ص�ي�ر ال ��ذي �أج ��ري يف الأول من
ت�شرين الأول املا�ضي" :برهنا نحن

الكاتالونيني للع ��امل �أن لدينا القدرة
واالرادة لأن ن�صب ��ح دول ��ة م�ستقلة.
ويف  21كان ��ون الأول (دي�سم�ب�ر)
املقبل ،من املفرت�ض �أن ن�ؤكد ذلك" .
و�أطل ��ق الي ��وم حملت ��ه االنتخابي ��ة
م ��ن فن ��دق يف �ضواح ��ي ب ��روج
يف �شم ��ال غرب ��ي بلجي ��كا .وجل� ��أ
بيغدميون ��ت باال�ضاف ��ة اىل �أربع ��ة
من «وزرائ ��ه» ال�سابقني اىل عا�صمة
االحت ��اد االوروب ��ي ،حي ��ث يتمت ��ع
بحرية م�شروط ��ة .ويدر�س الق�ضاء
البلجيك ��ي حالي� � ًا مذك ��رة التوقي ��ف

ما هي الجماعات الم�سلحة
في م�صر؟
وحت ��ى الآن ل ��م تعل ��ن �أي ��ة جماع ��ة
م�س�ؤوليته ��ا ع ��ن هذا الهج ��وم الذي
يعتب ��ر الأكث ��ر دموي ��ة ف ��ي م�ص ��ر،
و�إن كان ��ت النياب ��ة الم�صري ��ة تقول
�إن تحقيقاته ��ا ت�شي ��ر �إل ��ى �أن تنظيم
داع� ��ش ه ��و المنفذ .ويعتب ��ر تنظيم
داع�ش هو �أبرز الجماعات المت�شددة
و�أكثرها عنفا وله �سجل في ا�ستهداف
المدنيي ��ن ف ��ي المنطق ��ة بما ف ��ي ذلك
العمق الم�صري.
فيم ��ا ترتبط الجماعات الأخرى التي
تن�ش ��ط في المنطق ��ة بتنظيم القاعدة
المناف�س لتنظيم داع�ش.

طهران
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اوستكامب

وق ��ال المتحدث الع�سك ��ري الم�صري
العقي ��د �أركان ح ��رب تام ��ر الرفاع ��ي
ف ��ي بي ��ان� ،إن ��ه «ف ��ي �إط ��ار مالحق ��ة
القوات الم�سلحة للعنا�صر الإرهابية
الم�س�ؤول ��ة عن ا�سته ��داف الم�صلين
بم�سجد الرو�ض ��ة بمدينة بئر العبد،
قام ��ت الق ��وات الجوي ��ة بمط ��اردة
العنا�ص ��ر الإرهابي ��ة واكت�ش ��اف
وتدمي ��ر ع ��دد م ��ن العرب ��ات المن ِّفذة
للهجوم الإرهاب ��ي الغا�شم ،وقتل من
بداخله ��م في محيط منطق ��ة الحدث،
ف�ض�ل ً�ا ع ��ن ا�ستهداف عدد م ��ن الب�ؤر
الإرهابية التي تحت ��وي على �أ�سلحة
وذخائر خا�صة بالعنا�صر التكفيرية"
 .و�أ�ض ��اف البي ��ان �أن «ق ��وات �إنف ��اذ
القان ��ون ب�شمال ��ي �سين ��اء بالتعاون
مع القوات الجوي ��ة توا�صل تم�شيط
الب� ��ؤر الإرهابي ��ة ،والبحث عن باقي
العنا�صر التكفيرية للق�ضاء عليهم" .
ووعد الرئي� ��س الم�صري عبد الفتاح
ال�سي�س ��ي بالث� ��أر ل�ضحاي ��ا الهج ��وم
الإرهاب ��ي .وقال في كلم ��ة متفلزة �إن
"القوات الم�سلحة وال�شرطة �ستقوم
بالث� ��أر ل�شهدائن ��ا وا�ستع ��ادة الأم ��ن
واال�ستق ��رار بمنته ��ى الق ��وة خ�ل�ال
فترة قليلة" .
و�أ�ض ��اف ال�سي�سي�" :سنق ��وم بالث�أر
من منفذي الهج ��وم وا�ستعادة الأمن
واال�ستقرار ،و�سن ��رد بقوة غا�شمة»،
م�شي ��ر ًا �إل ��ى �أن «الهجوم يه ��دف �إلى

زعزعة ثقة الم�صريين في قدراتهم"،
لكنه �أكد �أن ذلك "لن يزيدنا �إال �إ�صرار ًا
وقوة على مواجهة الإرهاب" .
وتابع بالقول�« :سننت�صر في الحرب
�ضد الإرهاب الأ�سود ،وهجوم م�سجد
الرو�ضة لن يمر دون عقاب رادع" .
�إلى ذل ��ك ،بد�أت م�صر ثالث ��ة �أيام من
الحداد الوطني غداة االعتداء الأكثر
دموية في تاريخ م�صر الحديث.
وت�شي ��ر كل العنا�صر �إلى �أن االعتداء
نف ��ذه مت�ش ��ددون م ��ع �أن �أي جه ��ة لم
تعلن م�س�ؤوليتها بعد.
وكان م�سلح ��ون فجروا عبوة نا�سفة
خارج م�سجد في قرية الرو�ضة  -بئر
العبد خالل �صالة الجمعة ،ثم فتحوا
الن ��ار عل ��ى الم�صلين .وتق ��ع القرية
�إلى الغرب من مدينة العري�ش ،مركز
محافظ ��ة �شمالي �سيناء .وتن�شط في
المنطقة مجموعات متطرفة.
وروى �شه ��ود �أن مرتكب ��ي الهج ��وم
�أحاط ��وا الم�سجد ب�سي ��ارات رباعية
الدف ��ع وقام ��وا ب ��زرع عب ��وة نا�سفة
خارجه.
وق ��ال �شه ��ود �آخ ��رون �إن الم�سلحين
وبع ��د انفجار العبوة ب ��د�أوا ب�إطالق
النار عل ��ى الم�صلين الذي ��ن �أ�صيبوا
بذع ��ر وكان ��وا يحاولون اله ��رب� ،إال
�أن المهاجمي ��ن �أ�ضرم ��وا الن ��ار ف ��ي
�سي ��ارات متوقف ��ة في الم ��كان بهدف
قطع الطريق.

ويعود االعتداء الدم ��وي الأخير في
م�ص ��ر �إل ��ى (ت�شري ��ن الأول) 2015
عندم ��ا ا�سته ��دف هج ��وم بالعب ��وة
النا�سفة تبناه تنظيم «والية �سيناء»،
الفرع الم�صري لتنظيم داع�ش طائرة
رو�سية بعيد �إقالعها من منتجع �شرم
ال�شيخ ف ��ي �سيناء م ��ا �أدى �إلى مقتل
� 224شخ�ص ًا كانوا على متنها.
ومن ��ذ �إطاح ��ة الرئي� ��س ال�ساب ��ق
ال ��ذي ينتم ��ي �إل ��ى جماع ��ة الإخوان
الم�سلمين محم ��د مر�سي في (تموز)
 2013ت ��دور مواجه ��ات عنيف ��ة بين
ق ��وات الأم ��ن وبع� ��ض المجموع ��ات
المتطرفة ،تتركز غالبيتها في �شمالي
�سين ��اء حيث ين�شط الف ��رع الم�صري
لتنظي ��م داع� ��ش .وقت ��ل خ�ل�ال ه ��ذه
المواجهات العنيفة مئات الأ�شخا�ص
من الطرفين.
من جه ��ة �أخ ��رى� ،أرج� ��أت ال�سلطات
الم�صري ��ة فتح معبر رف ��ح الحدودي
�دواع �أمني ��ة بع ��د
م ��ع قط ��اع غ ��زة ل � ٍ
هج ��وم عل ��ى م�سج ��د ف ��ي �شمال ��ي
�سين ��اء ،ح�سبم ��ا ذكرت وكال ��ة �أنباء
ال�ش ��رق الأو�س ��ط الم�صرية الر�سمية
(الجمع ��ة) ،نق�ل ً�ا ع ��ن ال�سف ��ارة
الفل�سطينية في القاهرة.
وكان م ��ن المق ��رر فت ��ح المعبر ثالثة
�أي ��ام اعتب ��ار ًا م ��ن �أم� ��س (ال�سب ��ت)
وحتى االثني ��ن ( 27ت�شرين الثاني)
�أم ��ام حرك ��ة الفل�سطينيي ��ن ف ��ي

االتجاهين .ووافق ��ت حركتا حما�س
وفت ��ح على ت�سلي ��م م�س�ؤولية المعبر
لحكوم ��ة وح ��دة وطني ��ة ف ��ي �إط ��ار
اتف ��اق تو�سط ��ت فيه القاه ��رة ال�شهر
الما�ضي.

فل�سطيني ��ون بجماع ��ة "التوحي ��د
والجه ��اد" الم�صري ��ة الت ��ي كان ��ت
تن�ش ��ط ف ��ي �سين ��اء ،و�شكل ��وا مع ��ا
ه ��ذه الجماع ��ة .ون�شط ��ت الجماع ��ة
ف ��ي �شب ��ه جزي ��رة �سين ��اء ف ��ي بداية
الأم ��ر �إذ احتم ��ى افراده ��ا بكه ��وف
جب ��ل "الحالل" الذي يق ��ع في و�سط
�سيناء.
وق ��د ب ��د�أت الجماع ��ة عملياته ��ا ف ��ي
�سين ��اء بع ��د الإطاح ��ة بالرئي� ��س
الم�صري ح�سني مب ��ارك وا�ستهدفت
ب�ش ��كل �أ�سا�س ��ي ا�سرائي ��ل و�أنب ��وب
الغ ��از الم�صري الذي يمر عبر �سيناء
�إلى ا�سرائيل.
وبعد الإطاحة بحك ��م الرئي�س محمد
مر�س ��ي و�سع ��ت الجماع ��ة ن�شاطه ��ا
وب ��د�أت بالتركي ��ز على ق ��وات الأمن
والجي� ��ش الم�صريين ف ��ي �سيناء في
بداية الأمر ث ��م تو�سعت في عملياتها
لت�شمل العا�صم ��ة القاهرة ومحافظة
الجيزة وبع�ض المناطق الأخرى.
ووا�صل ��ت الجماع ��ة عملياته ��ا حتى
و�صل ��ت ال ��ى ال�صح ��راء الغربي ��ة
المترامي ��ة الأط ��راف والت ��ي تعتب ��ر
واحاتها نقطة جذب لل�سياح و�أتاحت
ت�ضاري� ��س المنطق ��ة الجبلي ��ة �أماكن
مثالية لإختباء الم�سلحين �إلى جانب
قربه ��ا م ��ن الح ��دود م ��ع ليبي ��ا التي
ت�ضربها الفو�ضى.
جماع ��ة "والية �سين ��اء" تحد يواجه

الم�ؤ�س�سة الأمنية في م�صر
وت�شير التقديرات �إل ��ى �أن عدد �أفراد
الجماع ��ة يتراوح م ��ا بين  1000الى
 1500م�سل ��ح ينت�ش ��رون ف ��ي �شب ��ه
جزي ��رة �سين ��اء التي تبل ��غ م�ساحتها
� 60ألف كم مربع وهي تخ�ضع لحالة
الط ��وارىء منذ ت�شرين الأول 2014
بع ��د هج ��وم دام قت ��ل في ��ه  33م ��ن
عنا�صر الأمن.
وبالإ�ضاف ��ة لهجماته ��م �ض ��د
الم�سيحيي ��ن ف�إن التنظيم تبنى لهجة
تهديد �ضد ال�صوفيين الذين يعتبرهم
مهرطقي ��ن .وقد �أعل ��ن �أن ال�صوفيين
الذين ال يتوبون �سيقتلون.
و�شمل ��ت عملي ��ات التنظي ��م هجمات
انتحاري ��ة واطالق نار م ��ن �سيارات
م�سرع ��ة وح ��االت قط ��ع ر�ؤو� ��س
و�إعدامات ميدانية على مر�أى النا�س
واغتياالت.

الحين ،اختفت الجماعة ولم تظهر �إال
من خالل بيانها ال�صوتي.
وقد �أعلنت هذه الجماعة التي تعتنق
فك ��ر تنظيم "القاع ��دة" م�ؤخ ��را �أنها
ا�ستهدفت م�سلحي ��ن بجماعة "والية
�سيناء" الموالية لتنظيم داع�ش.
وي ��رى محلل ��ون �أن ع ��ودة الجماعة
للظه ��ور وممار�سة الن�ش ��اط الم�سلح
�ض ��د "والي ��ة �سين ��اء" قد ت� ��ؤدي �إلى
ان�شقاق في �صف ��وف م�سلحي تنظيم
داع� ��ش ،وذل ��ك في �ض ��وء م ��ا يعانيه
التنظي ��م ف ��ي �سوري ��ا والع ��راق،
بالإ�ضاف ��ة �إل ��ى تراج ��ع الزخ ��م ف ��ي
�سيناء.
فمن �ش� ��أن ظه ��ور الجماع ��ة اجتذاب
م�سلحين من �صفوف "والية �سيناء"،
و�إث ��ارة ن ��زاع م�سل ��ح ق ��د ي�ص ��ب في
�صالح ق ��درة الجي� ��ش الم�صري على
مواجهة هذه التنظيمات.
وقال ��ت "جن ��د الإ�س�ل�ام" �إن الهجوم
ج ��اء ف ��ي ي ��وم  11ت�شري ��ن الأول
الما�ض ��ي ،و�إن ��ه ا�سته ��دف �سي ��ارات
لم�سلحي "والية �سيناء" ،و�أ�سفر عن
مقتل �أربعة منهم.
وو�ص ��ف البي ��ان م�سلح ��ي "والي ��ة
�سيناء" ب�أنهم من "الخوارج".
و�أرجع ��ت الجماع ��ة قيامه ��ا بتل ��ك
العملي ��ة �إلى اعت ��داء م�سلحي "والية
�سيناء" على المدنيي ��ن "الم�سلمين"
في مدينة رف ��ح المتاخمة للحدود مع
قطاع غزة الفل�سطيني.
و�أدان ��ت الجماع ��ة هجوم ��ا �شن ��ه
م�سلح ��و "والي ��ة �سين ��اء" عل ��ى
�شاحنات نقل تابعة ل�شركة "العري�ش
للأ�سمن ��ت" ،الت ��ي يديره ��ا الجي� ��ش
الم�صري ،و�أ�سف ��رت عن مقتل ت�سعة
�سائقين مدنيين.

�أمل ��ت امل�ست�شارة الأملانية �أجنيال مريكل
�أم� ��س ال�سبت ،ب� ��أن يت ��م ت�شكيل حكومة
جدي ��دة "�سريع ��ا ج ��دا" لأن �أوروب ��ا
حتت ��اج اىل �أملاني ��ا قوي ��ة معلن ��ة �أنه ��ا
م�ستع ��دة لت�سوية مع احلزب الإ�شرتاكي
الدميوقراطي.
وقالت مريكل فى خطاب �ألقته �أمام ممثلني
�إقليمي�ي�ن حلزبه ��ا ،االحت ��اد امل�سيح ��ي
الدميوقراط ��ي ،يف كولنج�سب ��ورن يف
�شمال �شرق ��ي البالد� ،إن "�أوروبا حتتاج
اىل �أملانيا قوية لذلك يُ�ستح�سن �أن يكون
ت�شكيل احلكومة �سريعا جدا ،لي�س فقط
حكومة ت�صريف الأعمال".
وبعد �شهرين من االنتخابات الت�شريعية،
مل تنجح مريكل يف ت�شكيل ائتالف حاكم

ب�ي�ن املحافظ�ي�ن والليربالي�ي�ن واخل�ضر
لل�سن ��وات الأرب ��ع املقبلة.وتخ�ش ��ى
�أوروبا �أزمة �سيا�سية يف �أملانيا يف وقت
تنتظره ��ا ا�ستحقاقات ع ��دة وخ�صو�صا
مفاو�ضات بريك�ست.
وتكتفي حكوم ��ة مريكل حاليا بت�صريف
الأعمال فيما ي�سعى الرئي�س فرانك فالرت
�شتاينماير �إىل عقد ت�سوية بني الأحزاب
لتجن ��ب ع ��ودة الأمل ��ان �إىل �صنادي ��ق
االق�ت�راع .وكان احل ��زب اال�شرتاك ��ي
الدميوقراطي رف�ض ب�شكل قاطع ت�شكيل
"ائت�ل�اف كب�ي�ر" جدي ��د تق ��وده مريكل
مف�ضال االنتق ��ال �إىل �صفوف املعار�ضة،
�إال �أنه تراجع جزئيا عن موقفه اجلمعة.
وقال ��ت م�ي�ركل الت ��ي �شكل ��ت حكومتني

مع ه ��ذا احلزب م ��ن  2005حتى 2009
وم ��ن  2013حت ��ى � ،2017إن املحادثات
م ��ع احل ��زب اال�شرتاك ��ي الدميوقراطي
يج ��ب �أن تك ��ون "مبني ��ة عل ��ى االحرتام
املتبادل" .و�أ�ضاف ��ت "الت�سوية بالت�أكيد
هي �أي�ضا عن�صر" فى املحادثات.
وم ��ن املتوق ��ع �أن يلتق ��ي الرئي� ��س
اال�شرتاك ��ي الدميوقراط ��ي �شتاينماي ��ر
اخلمي� ��س ،م�ي�ركل ورئي� ��س االحت ��اد
امل�سيح ��ي االجتماع ��ي ،حلي ��ف االحتاد
امل�سيح ��ى الدميوقراط ��ي الباف ��اري -
هور�س ��ت �سيهوف ��ر ورئي� ��س احل ��زب
اال�شرتاك ��ي الدميوقراط ��ي ،رئي� ��س
الربمل ��ان الأوروب ��ى ال�ساب ��ق ،مارت ��ن
�شولتز.

