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الصين تحظر اللحى الطويلة وارتداء النقاب 
في إقليم شينجيانغ

موكب الرئيس األميركي ترامب يتعرض إلطالق نار

فر�ص��ت ال�صني قي��ودا جديدة يف اإقلي��م �صينجيانغ الواقع اأق�ص��ى غربي البالد 
يف اإط��ار م��ا و�صفته بكني بحملة �صد التطرف. و�صمل��ت الإجراءات منع اإطالق 
اللح��ى "غري الطبيعية" وارتداء النقاب يف الأماكن العامة ومعاقبة من يرف�ض 
م�صاه��دة التلفزي��ون الر�صم��ي. ويع��د اإقلي��م �صينجيانغ موط��ن اأقلي��ة الإيغور، 
واأغلبه��ا من امل�صلمني، الذين يقول��ون اإنهم يواجهون متييزا عن�رصيا. وقد وقع 
ع��دد من ح��وادث ال�صتباكات الدامية يف الأقليم يف ال�صن��وات الأخرية. واأنحت 
احلكوم��ة ال�صينية بالالئمة يف اأعمال العنف تل��ك على املت�صددين الإ�صالميني 
والنف�صاليني. لكن منظمات حقوق الإن�صان تقول اإن ال�صطراب كثريا ما يكون 
رّد فع��ل على ال�صيا�ص��ات القمعية، واإن الإجراءات اجلدي��دة قد تدفع يف النهاية 
بع�ض الإيغور اإىل التطرف. وفر�صت ال�صلطات يف وقت �صابق قيودا م�صابهة يف 
الإقلي��م، لكن الإج��راءات اجلديدة اأ�صبحت �صارية املفع��ول قانونيا اعتبارا من 
ه��ذا الأ�صبوع. واأفادت وكالة رويرتز لالأنباء باأن القوانني اجلديدة حتظر اأي�صا: 
رف�ض اإر�صال الأطفال اإىل املدار�ض احلكومية عدم المتثال اإىل �صيا�صات تنظيم 
الأ���رصة الإتالف املتعمد للوثائق احلكومية الزواج من خالل الإجراءات الدينية 
فق��ط كم��ا تن���ض القوانني عل��ى اأن املوظف��ني يف الأماك��ن العامة، م��ن بينها 
املحطات واملطارات، �صيكون لزاما عليهم منع الن�صاء الالئي يغطني اأج�صامهن 

كاملة، مبا يف ذلك وجوههن، من الدخول واإبالغ ال�رصطة عنهن. 

ق��ال املتح��دث الر�صمي للبيت الأبي���ض الأمريكي �صون �صباي�رص، ب��اإن موكب الرئي�ض 
دونال��د ترامب ، تعر�ض لإطالق نار اأثناء مغادرته البيت الأبي�ض. ونقل عن �صباي�رص 
قول��ه ، ب��اأن �صي��ارة الرئي���ض تعر�ص��ت اإىل ٣ اأو ٤ اطالق��ات نارية لكنه��ا مل تخرتق 
ال�صيارة املدرعة التي كان بداخلها ترامب. و يف خرب لحق قالت وكالة رويرت لالأنباء 
ب��اأن الرئي�ض ترامب مت نقل��ه اإىل مكان اآمن فيما طوقت ال�رصط��ة الأمريكية املكان و 
اإعتقل��ت بع���ض الأ�صخا�ض فيما مل يعرف اإن كان اجلاين اأو اجلناة من بني املعتقلني. 
و نقل��ت رويرت عن متح��دث باإ�صم مكتب التحقيقات الفي��درايل الأف بي اآي قوله باأن 
املحقق��ني عرثوا عل��ى ال�صالح الذي اإ�صتخ��دم يف عملية اإطالق الن��ار. هذا و ل تعرف 
حت��ى ال�صاع��ة دوافع هذا العمل الإجرام��ي لكن ال�رصطة الأمريكي��ة ت�صتبعد اأن ترتبط 

هذه املحاولة بالإرهاب.

 

تركيا تعلن استمرار وجودها العسكري 
في سوريا رغم انتهاء عملية "درع الفرات"

اأعلنت تركيا ا�صتمرار وجودها الع�صكري يف �صوريا رغم اإعالنها ر�صميا انتهاء عملية 
"درع الفرات" �صد تنظيم الدولة الإ�صالمية. وقال اجلي�ض الرتكي يف بيان، اجلمعة، 
اإن "عملياتن��ا م�صتم��رة حلماية اأمننا القومي، ومنع تواج��د اأي كيانات غري مرغوب 
فيه��ا، ولل�صماح لإخواننا النازحني ال�صوريني بالع��ودة اإىل منازلهم، وكذلك �صمان 
الأمن وال�صتقرار باملنطقة". وكان اجلي�ض قال يف وقت �صابق اإن هذه "املرحلة" من 
عمليات��ه �صد م�صلحي تنظيم الدولة "الإرهابيني" باملنطقة "انتهت بنجاح". و اأعلن 
رئي���ض الوزراء الرتك��ي، بن على يلدرمي، يوم الأربعاء انته��اء عملية درع الفرات يف 
�صوريا، دون ا�صتبعاد �صن حمالت جديدة. ومل يو�صح يلدرمي اأو جمل�ض الأمن القومي 
يف البالد ما اإذا كانت هناك خطط ل�صحب القوات الرتكية من �صوريا. ويف اأغ�صط�ض/ 
اآب، �صّن��ت اأنق��رة عملية اأحادية مب�صاعدة م�صلح��ي املعار�صة لطرد تنظيم الدولة من 

حدودها واإيقاف تقدم امللي�صيات الكردية.

 اي��د الق�صاء الفرن�صي عددا من ق��رارات م�صادرة ممتلكات 
عقاري��ة لرفعت ال�صد عم الرئي�ض ال�صوري يف فرن�صا وطعن 
يف روايت��ه ب�صاأن م�صدر الم��وال يف التحقيق الذي ي�صتبه 
بان��ه ح�صل عليه��ا من اختال�ص��ات يف ب��الده، كما ذكرت 

م�صادر قريبة من امللف لوكالة فران�ض بر�ض اجلمعة.
ورف�صت حمكمة ال�صتئناف يف باري�ض طلبات ال�صتئناف 
الت��ي تقدم بها ال�صد �صقي��ق الرئي�ض ال�صوري الراحل حافظ 
ال�ص��د، الذي اأبعد من احلكم يف ثمانين��ات القرن املا�صي، 
واك��دت قرارات �ص��درت عن القا�صي رين��و فان روميبيكي 

بو�ص��ع اليد على عدد من �رصكات لديه��ا ممتلكات عقارية 
يف احي��اء راقي��ة بباري���ض. وب��ني ه��ذه الم��الك، منزلن 
فخم��ان يف الدائ��رة 16 تبل��غ م�صاحة احدهم��ا �صتة الف 
م��رت مرب��ع يف ج��ادة فو���ض الراقي��ة، كم��ا ذكر اح��د هذه 
امل�ص��ادر لفران�ض بر���ض.  كما ت�صمل تعوي�ص��ا بقيمة 9،5 
ماليني ي��ورو دفعته بلدية باري���ض ل�صتمالك قطعة ار�ض 
يف الدائ��رة ال16 لبن��اء م�صاك��ن اجتماعي��ة.  وبعد �صكوى 
تقدمت به��ا املنظمة غري احلكومي��ة "�صريبا" التي حتارب 
اجلرائ��م القت�صادية، قدر املحققون بحواىل ت�صعني مليون 
ي��ورو قيمة ممتل��كات رفعت ال�صد وعائلت��ه يف فرن�صا مبا 
يف ذل��ك عقارات��ه يف باري�ض وا�صطبل يف ف��ال دواز احدى 

�صواحي باري���ض وعدد من املكاتب يف ليون. وقال م�صدر 
قري��ب م��ن املل��ف ان الق�ص��اء �صينظ��ر لحق��ا يف طع��ون 
اخ��رى �صد عملي��ات م�صادرة. ويف ات�ص��ال اجرته فران�ض 
بر���ض، رف�ض احد حمامي رفعت ال�ص��د الدلء باي تعليق. 
ووج��ه الق�صاء اىل رفع��ت ال�صد )79 عاما( يف التا�صع من 
حزيران/يونيو 2016 تهم اختال�ض اموال عامة وتبيي�ض 
ام��وال ب�ص��كل منظم يف اط��ار تهرب �رصيب��ي خطري.  كان 
رفع��ت الأ�صد اأحد نواب الرئي�ض الراحل حافظ الأ�صد قبل ان 
يقوم بابعاده يف ثمانينات القرن املا�صي. وي�صتبه قا�صي 
التحقي��ق بان رفعت ال�صد اختل�ض اموال عامة قبل انتقاله 
لالقام��ة يف املنفى يف اوروبا م��ع ا�رصته. لكن ال�صد دافع 

ع��ن نف�صه موؤكدا تلقي هب��ات من ال�رصة املالكة ال�صعودية 
التي تدعمه �صيا�صيا منذ ثمانينات القرن املا�صي.

واأ�صار رفعت ال�صد خ��الل جل�صة ا�صتماع يف اواخر ت�رصين 
الول/اكتوب��ر اىل العاهل��ني ال�صعودي��ني الراحلني فهد بن 
عب��د العزيز وعبد اهلل بن عبد العزي��ز ، بح�صب م�صدر قريب 
م��ن املل��ف. كما قال ان��ه رج��ل �صيا�صي ل يهت��م بامالكه 
ولي���ض عل��ى اطالع عل��ى الوثائ��ق الت��ي يوقعه��ا، بح�صب 
امل�ص��در نف�ص��ه. لك��ن حمكم��ة ال�صتئناف �صكك��ت يف هذه 
الذريع��ة بع��د ال�صتن��اد اىل ت�صجي��الت هاتفي��ة تك�صف ان 
حما�صب��ا كان يطل��ع رفع��ت ال�ص��د "بانتظ��ام" على و�صع 

امالكه العقارية.

اأك��د غاري كوري��ن ال�صفري الإ�رصائيلي ل��دى رو�صيا 
ا�صتع��داد تل اأبي��ب لالإقدام على عملي��ة ع�صكرية يف 
�صوريا �صد حزب اهلل اللبناين والقوى الرديفة له اإذا 

�صعرت بخطر حقيقي يتهددها من هناك.
ويف حديث لل�صحفيني الرو�ض، قال كورين: "النظام 
الإيراين كان مهتما على الدوام بدعم �صوريا وحزب 

اهلل وا�صتغاللهما اأداتني لتهديد اإ�رصائيل وردعها".

واأ�صاف: "تتعر�ض اأرا�صينا للق�صف املتعمد اأو غري 
املق�ص��ود من خمتلف اأن��واع الأ�صلح��ة، وجي�صنا ل 
يقف مكت��وف الأيدي ويرد على ذلك. اإل اأنه واإذا ما 
تغري الو�ص��ع، و�رصع حزب اهلل واأي ميلي�صيا �صيعية 
اأخ��رى اأو اإيران يف ح�صد جبهة ثانية على مرتفعات 
اجل��ولن، فاإنن��ا لن نقبل بهذا الأم��ر حينها و�صوف 
ن��رد يف اأ���رصع وقت ممك��ن". وعلى �صعي��د الأنباء 
ال�صحفي��ة التي حتدث��ت عن نية �صوري��ا اإتاحة اأحد 
مرافئه��ا اأمام اإي��ران، اعترب ال�صف��ري الإ�رصائيلي اأن 
ح�ص��ول طهران عل��ى مرفاأ يف �صوري��ا، والأ�صواأ من 

ذل��ك، ت�صييد قاع��دة ع�صكرية بحرية له��ا هناك، لن 
ي�صب يف �صالح رو�صيا وبالده على حد �صواء.

وب�ص��دد ما ي�صاع ح��ول قاعدة اإيراني��ة يف �صوريا، 
�صب��ق لرئي�ض الوزراء الإ�رصائيل��ي بنيامني نتنياهو 
وق��ال يف اأعق��اب مباحثاته م��ع الرئي���ض الرو�صي 
فالدميري بوتني يف مو�صك��و موؤخرا: ركزت زيارتي 
اإىل مو�صك��و ب�صكل رئي�ض على جهود طهران الرامية 
اإىل ح�ص��ور اإي��راين دائ��م يف �صوري��ا. لق��د اأعرب��ت 
للرئي���ض بوتني ع��ن رف�صن��ا التام لتعزي��ز ح�صور 

اإيران واأعوانها يف �صوريا.

ك�صفت مواق��ع اإعالمية خمتلفة ع��ن �صخ�صية املتورطني يف 
حادث��ة العتداء عل��ى م�صت�صار وزير الدف��اع ال�صعودي اأحمد 
ع�ص��ريي يف العا�صمة الربيطانية لن��دن يف 30 مار�ض. ويف 
التفا�صي��ل تب��ني اأنه اإىل جانب الربيطاين �ص��ام والتون الذي 
تهج��م على ع�ص��ريي، يربز ا�ص��م ال�صاب البحرين��ي �صيد اأحمد 
الوداع��ي الذي قذف اللواء ع�ص��ريي بالبي�ض.  وقالت و�صائل 
اإعالم اإن الوداعي يدير معهد البحرين للحقوق والدميقراطية، 
ويحظ��ى بتغطي��ة اإعالمي��ة مبا���رصة ومكثف��ة م��ن الإع��الم 
الإي��راين. وذكرت املواقع اأن الوداعي �صب��ق اأن قام مبحاولة 
اعرتا���ض موك��ب مل��ك البحري��ن يف العا�صم��ة الربيطاني��ة، 
واألق��ى بنف�صه اأمام �صيارت��ه، يف اأكتوبر عام 2016، فقامت 
ال�صلط��ات الأمنية هناك باعتقاله، لبع���ض الوقت، ثم اأطلقت 
�رصاحه. وظهر البحريني املقيم يف لندن، �صيد اأحمد الوداعي، 
اإىل جان��ب �ص��ام والت��ون، حلظة قي��ام الأخ��ري بالتحدث اإىل 
ال�رصط��ة الربيطاني��ة لي���رصح اأ�صب��اب قيامه بفعلت��ه. وكان 
الربيط��اين �صام والتون والبحريني �صيد اأحمد الوداعي حاول 
اعرتا���ض طري��ق ع�ص��ريي وه��و متج��ه للم�صارك��ة يف ندوة 
املجل���ض الأوروب��ي للعالق��ات اخلارجي��ة لبح��ث الأو�صاع 
يف اليم��ن لك��ن الأم��ن اأوقفهما. وتع��ود ال�صداق��ة، بني �صيد 
اأحم��د الوداعي ال��ذي و�صفته م�صادر ر�صمي��ة بحرينية باأنه 
م��ن عمالء اإي��ران، والربيطاين �صام والت��ون، اإىل فرتة طويلة 
م�صت، حيث يتبادل ال�صابان التغريدات منذ فرتة طويلة على 
ح�صابيهم��ا يف توي��رت، ويلتقيان ب�صكل دائ��م، كما تظهر ذلك 

ال�صور التي جتمع بينهما.

القضاء الفرنسي يؤكد مصادرة ممتلكات عقارية لرفعت األسد

من هو الشخص الذي إسرائيل: مستعدون للتدخل ولن نقبل بقاعدة إيرانية في سوريا
دعم مهاجم عسيري؟
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فرانكفورت -وكاالت

وفدا الحكومة السورية والمعارضة يتبادالن اإلهانات في ختام محادثات جنيف

تب��ادل مفاو�ص��و احلكوم��ة واملعار�ص��ة ال�صوري��ة 
ب���  الآخ��ر  بع�صه��م  وو�صف��وا  اجلمع��ة  الإهان��ات 
جول��ة  بع��د  وذل��ك  و"املراهق��ني"  "الإرهابي��ني" 
حمادث��ات ال�ص��الم الت��ي دام��ت ثماني��ة اأي��ام يف 
جني��ف. وو�ص��ف ب�ص��ار اجلعف��ري وف��د املعار�صة 
ب��� "املراهق��ني" الذين يعتق��دون باأنه��م ي�صاركون 
الع��رب"  "حمب��وب  مث��ل  تلفزي��وين  برنام��ج  يف 
م��ن  الأخ��رية  اجلول��ة  وانته��ت  فوي���ض".  ذا   " اأو 
حمادث��ات جني��ف ب�ص��اأن الأزمة ال�صوري��ة من دون 
حتقي��ق اأي تق��دم ملمو���ض، وتب��ادل وف��دا احلكومة 
والنتق��ادات  الإهان��ات  واملعار�ص��ة  ال�صوري��ة 
خ��الل موؤمتراتهم��ا ال�صحفي��ة الت��ي اعقب��ت ختام 
ل��الأمم  اخلا���ض  املبع��وث  واأك��د  املفاو�ص��ات. 
ت�رصف��ات  اأن  مي�صت��ورا،  دي  �صتاف��ان  املتح��دة، 
وفدي احلكوم��ة واملعار�صة ال�صورية كانت خمتلفة 
متام��ًا خالل املحادثات، كما اأنهم��ا كانا يناق�صان 
بجدي��ة املوا�صي��ع املطروحة على ج��دول الأعمال. 
واأ�ص��ار دي مي�صت��ورا اإىل حتقيق "تق��دم متزايد" يف 
املحادثات، م�صيف��ًا اأن جميع الأطراف وافقت على 
���رصورة عق��د جولة �صاد�ص��ة م��ن املفاو�صات. ومل 
يلتق اجلانبان وجهًا لوجهه خالل هذه املحادثات، 
اإل اأنهما تفاو�صا عرب دي مي�صتورا، وكانا يوجهان 
انتق��ادات لبع�صهم��ا البع�ض على �صا�ص��ات التلفزة 
اإن  مي�صت��ورا  دي  وق��ال  مع��ه.  اجتم��اع  كل  بع��د 
"اجلانب��ني حري�ص��ان عل��ى العودة لإج��راء املزيد 
م��ن املحادث��ات". وق��ال نا���رص احلري��ري، رئي�ض 
وف��د املعار�صة، اإن ما و�صفه ب� "النظام الإرهابي" 
"رف���ض مناق�ص��ة  ال�ص��وري ب�ص��ار الأ�ص��د  للرئي���ض 
النتق��ال ال�صيا�ص��ي خالل املحادث��ات"، م�صيفًا اأن 
"الأ�صد جمرم حرب، وعليه التنحي من من�صبه با�صم 
ال�صالم".  و�رصح احلري��ري لل�صحافيني اأن "ممثلي 
النظام ال�ص��وري داأبوا على التم�ص��ك بخطابهم حول 
حماربة الإرهاب". واأردف "ل ينبغي ملجرمي حرب 
ومرتكبي جرائ��م �صد الإن�صانية اأن يكونوا طرفًا يف 
املفاو�صات". وقال احلريري اإننا "نبحث عن �رصيك 

تفاو�ص��ي ي�صع م�صالح ال�صعب ال�ص��وري اأوًل، فيما 
رد ب�ص��ار اجلعفري، رئي�ض وف��د احلكومة بالقول اإنه 
يري��د "التفاو���ض م��ع اأي �صخ�ض وطن��ي". وو�صف 
اجلعف��ري وف��د املعار�ص��ة ب��� "املراهق��ني" الذي��ن 

يعتق��دون باأنه��م ي�صارك��ون يف برنام��ج تلفزيوين 
مث��ل "حمبوب العرب" اأو " ذا فوي�ض". واأ�صاف "هم 
باحلقيق��ة مرتزقة واأدوات بيد قادته��م، ويبدو اأنهم 
مل يتلق��وا اأي تعليم��ات منه��م اإل بال�صتم��رار بدعم 

الإره��اب وب��ث الفو�ص��ى يف ج��ولت املحادثات". 
وتدع��م كل من الوليات املتحدة ورو�صيا حمادثات 
جني��ف التي بداأت منذ الع��ام املا�صي قبل اأن تنهار 

ب�صبب حدة املعارك بني الطرفني.

بيروت - متابعة

خل�ص��ت "تويتات" عقيلة ال�صف��ري الت�صيكي لدى 
�صوي���رصا وخلتن�صتاي��ن اإىل ت�رصيح��ه م��ن عمله 
ومنح��ه �صه��را واح��دا للتنحي والرحي��ل. وتلقى 
ال�صف��ري املذك��ور، وه��و كارل بوروفك��و اإخطار 

عزل��ه عن من�صب��ه دون اأي تو�صيح من روؤ�صائه 
ح��ول ال�صبب الذي حملهم عل��ى تبني قرار كهذا، 
اإذ مل يرتك��ب ال�صفري اأي جرم اأو انتهاك ي�صتدعي 
ه��ذا العق��اب. ويف وق��ت لحق م��ن ت�صلمه قرار 
ف�صله، ا�صتطاع بوروفكو على كل حال، الطالع 
على ال�صبب ال��ذي كان وراء طرده، حيث قال له 

وزي��ر خارجية ب��الده: ال�صبب يكم��ن يف عجزك 
ع��ن كب��ح جماح زوجت��ك يف الإنرتن��ت.  وتبني 
يف واق��ع الأمر لحقا، اأن عقيل��ة ال�صفري ال�صابق 
اأك��رثت من تدوي��ن النتقادات لل�صا�ص��ة الت�صيك 
وال�صحفي��ني  الدبلوما�صي��ني  زوجه��ا  وزم��الء 

معهم.

ه��ل ق��رر ال�صعب الأمل��اين تغي��ري امل�صت�صارة م��ريكل بعد اأن 
اخت��ار حزبها لثالث دورات انتخابي��ة متتالية تربعت فيها 
عل��ى قم��ة اله��رم ال�صيا�صي طيل��ة اثن��ي ع�رص عام��ًا مل تكّل 
فيه��ا ومل تتوان بل مازال��ت تلك املراأة احلديدية عازمة على 
املناف�ص��ة ل��دورة رابعة يحدوه��ا اأمل وثقة كب��رية بالنف�ض 
واأح��د ع���رص عام��ا م��ن النجاح��ات توجته��ا بامتي��ازات ل 
ي�صتطيع اأحد من الأملان ول حتى من دول الحتاد الأوروبي 

اأن يّدعيها.
نهاية ع�رص الأم

يف الواق��ع اأّن مريكل ابنة اأملانيا طبع��ت مرحلة باأكملها اإذ 
ف��ور �صق��وط جدار برلني ع��ام 1989 كانت ق��د ان�صمت اإىل 
احلزب امل�صيحي الدميقراطي وعينت يف حكومة هلموت كول 
وزيرة للم��راأة وال�صباب ثم وزيرة للبيئ��ة وال�صالمة النووية، 
وبع��د هزمية هلموت كول يف النتخاب��ات الربملانية عينت 
م��ريكل اأمينة عام��ة للحزب ث��م زعيمة ل��ه، ويف انتخابات 
ع��ام 2005 ف��ازت بفارق �صئي��ل على امل�صت�ص��ار �رصويدر، 
وبف�ص��ل التحالف ب��ني حمافظي حزب “الحت��اد امل�صيحي 
الدميقراط��ي” ال��ذي تتزعم��ه م��ريكل واحل��زب “ال�صرتاكي 
الدميقراط��ي” ف��ازت كاأول م�صت�ص��ارة يف تاري��خ اأملاني��ا، 
وه��ي اأي�صا اأول مواطنة من اأملانيا ال�رصقية تقود البالد بعد 
الوحدة، وقد اأعيد انتخابها لفرتة ثانية عام 2009 ثم لفرتة 

ثالثة عام 201٣.
وقد ظلت م��ريكل منذ توليه��ا من�صب امل�صت�ص��ارة الأملانية 
حم��ط اأنظ��ار و�صائ��ل الإع��الم العاملي��ة ب�صب��ب �صخ�صيتها 
املتمي��زة ومن�صبه��ا الكب��ري يف ال�صاح��ة الدولي��ة ولّقبته��ا 
ال�صح��ف واملج��الت بالعدي��د م��ن الألق��اب منه��ا ال�صي��دة 
احلديدي��ة ملواقفه��ا ال�صارم��ة ومنهجه��ا العلم��ي اجل��اف 
مقارن��ة بالعم��ل ال�صيا�ص��ي التقلي��دي، كم��ا يطل��ق عليه��ا 
الأمل��ان لقب “الأم” مل��ا يجدونه فيها م��ن عاطفة وتفاعل 

م��ع حاجياتهم الجتماعية، تلك احلالة الوجدانية العاطفية 
التي ل توحي بهما �رصامة وجدية باديتان على مالحمها.

يف الع��ام 201٣ اتهمت مريكل اأجهزة املخابرات الأمريكية 
بالتن�ص��ت على مكاملاتها الهاتفية، وقالت يف موؤمتر لقادة 
ال��دول الأوروبي��ة “اإن التج�ص���ض ب��ني الأ�صدق��اء اأم��ر غ��ري 
مقب��ول”. وتعرف مريكل باأنه��ا قليلة ال��كالم ولكنها متطر 
م�صاعديها وامل�صوؤولني يف حكومته��ا بالر�صائل الن�صية، اإذ 
كثريا ما لوحظ��ت وهي عاكفة على هاتفها اأثناء املوؤمترات 
بالتكنولوجي��ا  �صغوف��ة  ام��راأة  فه��ي  الدولي��ة.  واللق��اءات 
املتط��ورة، ون�صط��ة على مواق��ع التوا�ص��ل الجتماعي، وها 
ه��ي اليوم ت�صتعد خلو�ض النتخاب��ات للمرة الرابعة اآملة اأن 
ال�صعب الأملاين مل ين�ض اأياديها البي�صاء اخلبرية التي حققت 
ل��ه ال�صتقرار والرخاء القت�صادي طيل��ة فرتة رئا�صتها بعد 
اأن و�صع��ت اأملاني��ا ب��ني دول العامل الأكرث جناح��ًا. �صنوات 
م��ريكل ال�12 تو�صك عل��ى النتهاء والتح�ص��ري يجري اليوم 
جلول��ة انتخابية جدي��دة يف �صبتمرب الق��ادم، لياأتي الأملان 
بوج��ه �صاعد جديد ويجربوا مراهناته��م على رجل �صيا�صي 
ق��رر اأن يواجه امل�صت�صارة العج��وز يف فرتة تراجع �صعبيتها 
ب�صب��ب حمالت �صنتها عليه��ا اأحزاب مييني��ة واأخرى قومية 

�صوفينية
ول يكم��ن متيز مريكل بكونها ام��راأة متميزة فقط بل متيزت 
كقائ��د �صيا�ص��ي يحق��ق جناح��ات جّم��ة فهي تق��ود بالدها 
بخربة وحكمة وحتافظ ملدة 12 عامًا على موقعها من دون 
اأن تتاأثر �صعبيتها الوا�صعة لكونها من الأقلية الربوت�صتانتية 
والأملاني��ة ال�رصقية يف و�صط اأكرثيته غربية وكاثوليكية بل 

اأ�صافت لها واإىل متيزها ميزات جديدة.
هل اآن الأوان

ال�ص��وؤال املل��ّح الآن هو ه��ل اآن الأوان ل�صتب��دال وتغيري هذا 
الوج��ه الن�صائ��ي ال�صيا�صي القيادي املاأل��وف لأكرث من عقد 
يف ال�صيا�ص��ة الأملاني��ة م��ع اق��رتاب �صنواته��ا ال���12 عل��ى 
النته��اء والتح�ص��ري جلول��ة انتخابي��ة جدي��دة يف �صبتمرب 

الق��ادم، لياأتوا بوجه �صاع��د جديد ويجربوا مراهناتهم على 
رج��ل �صيا�ص��ي ق��رر اأن يواج��ه امل�صت�صارة العج��وز يف فرتة 
تراج��ع �صعبيتها ب�صبب حمالت �صنته��ا عليها اأحزاب ميينية 
واأخ��رى قومي��ة �صوفينية، ورك��زت عل��ى ا�صتقبالها حلوايل 
ملي��وين لج��ئ م��ن جن�صي��ات �صّتى، وم��ن هو ه��ذا اجلريء 
ال��ذي �صيقتحم بق��وة ال�صاحة ال�صيا�صية ويط��رح نف�صه كاأهم 
املناف�ص��ني واأكرثه��م حظ��وة. ت�ص��ري املجري��ات والتوقعات 
اإىل اأّن مارت��ن �صولت��ز رئي���ض الربمل��ان الأوروب��ي ال�صاب��ق 
�صيكون املر�ص��ح الأقوى واملناف�ض الأهم لأجنيال مريكل يف 
من�ص��ب امل�صت�صار املوازي لرئا�صة الوزارة يف نظام برملاين 
دميقراطي اإذا متك��ن من اإزاحتها من امل�صهد ال�صيا�صي ليحّل 
حمله��ا ويكون خلف��ًا لها اإذا قرر ال�صعب الأمل��اين اأن يتوافق 
م��ع الآراء ال�صيا�صية ال�صحافية واحلزبية املروجة له كبديل 
ق��وي مي��الأ ف��راغ ال�صلط��ة ال�صيا�صية ع��رب نيله الثق��ة وقوة 
حتالف��ه مع اأحزاب اأخرى مناوئة مل��ريكل، بحيث تخوله اأن 
يغ��دو م�صت�صاراً نداً لهذه املراأة ال�صتثنائية وذلك وفق اأنظمة 
النتخاب��ات ال�صائدة يف البالد.  املجريات والتوقعات ت�صري 
اإىل اأّن مارت��ن �صولت��ز �صيك��ون املر�ص��ح الأق��وى واملناف�ض 
الأه��م ملريكل يق��رتح رئي���ض اجلمهورية الأملاني��ة مر�صحًا 
اأو مر�صح��ة اإىل البوند�صت��اغ )الربمل��ان( طبق��ًا مل��ا ين���ض 
علي��ه القان��ون الأ�صا�ص��ي، ويقوم الن��واب بالنتخ��اب دون 
مداول��ة �صابقة وببطاق��ات انتخاب مغط��اة لتاأمني ال�رصية 
التام��ة، ويحقق الف��وز املر�صح ال��ذي يح�صل عل��ى الأغلبية 
املطلق��ة م��ن اأ�صوات برمل��ان و�صل تع��داده اإىل ٣16 نائبًا 
يف ال��دورة الت�رصيعي��ة ال���18، وبعد انتخابه يع��ني الرئي�ض 
الحتادي امل�صت�صار اجلديد في��وؤدي الق�صم اأمام البوند�صتاغ 
وين�رصف اإىل ت�صكيل وزارته كما يقرتح وزراءه الحتاديني، 
ويحّق للربمل��ان ح�رصيًا وفقًا للد�صتور الأملاين �صحب الثقة 
من امل�صت�صار لينتخ��ب باأغلبية اأع�صائه خلفًا له، ثم يلتم�ض 
م��ن الرئي�ض الحتادي اأن يوافق عل��ى تعيني الرئي�ض اجلديد 

ويكون الرئي�ض ملزمًا باأن ي�صتجيب لاللتما�ض.

واشنطن - متابعة

واشنطن - متابعة
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