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دالالت نتائج االنتخابات
تتمثــل أبــرز الــدالالت السياســية لنتائــج االنتخابــات الربملانية 

ــة يف التايل:  األملاني

1- انحســار املنافســة بــن االشــرايك واملســيحي الدميقراطــي: 
ــة  ــى كتل ــل ع ــارق ضئي ــون بف ــراكيون الدميقراطي ــاز االش ف
االتحاديــن املســيحي الدميقراطــي واالجتامعــي، واللذيــن 
يشــكالن معــاً كتلــة املحافظــن يف الربملــان األملــاين. فقــد 
متكــن االشــرايك الدميقراطــي مــن رفــع نســبة األصــوات التــي 
حصــل عليهــا بحــوايل 5.2% مقارنــة بانتخابــات العــام 2017، 

ــواب يف البوندســتاج.  ــه 206 ن ــك ســيكون ل وبذل

ويف املقابــل، تراجــع االتحــادان املســيحي الدميقراطــي 
ــام  ــات ع ــن انتخاب ــبة 8.8% ع ــيحي، بنس ــي املس واالجتامع
ــوات،  ــن األص ــى 32.9% م ــاً ع ــا مع ــازا فيه ــي ح 2017، الت

الدميقراطــي”  “املســيحي  يف  القياديــن  بعــض  أن  حتــى 
خــروا يف التصويــت املبــارش لصالــح مرشــحي االشــرايك. 
ــي انحســاراً يف شــعبية املســيحي الدميقراطــي  ــا يعن وهــو م

ــركل.  ــال م ــة أنجي ــارة األملاني ــد املستش بع

املســيحي  االتحــادان  حصــل  اآلخــر،  الجانــب  وعــى 
الدميقراطــي واالجتامعــي عــى 24.1% مــن أصــوات الناخبن، 
وهــو مــا يكشــف عــن تصاعــد حجــم االســتقطاب الســيايس 
ــام  ــات. ك ــدرا االنتخاب ــن تص ــن اللذي ــن الحزب ــا، ب يف أملاني
أنــه مــن املســتبعد مشــاركة االشــرايك واالتحــاد املســيحي يف 
ــن  ــامل ال ميك ــذا االحت ــم أن ه ــد، رغ ــي واح ــالف حكوم ائت
اســتبعاده متامــاً، وذلــك بســبب تطلعهــام إىل الحصــول عــى 

ــار. ــب املستش منص

ولــذا، فإنــه مــن الواضــح أن التنافــس عــى منصــب 
ــرايك، أوالف  ــزب االش ــح الح ــن مرش ــينحرص ب ــار س املستش
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أظهــرت النتائــج األوليــة الرســمية لالنتخابــات البرلمانيــة األلمانيــة تقــدم الحــزب االشــتراكي الديمقراطــي 
األلمانــي )يســار الوســط(، بحصولــه علــى 25,7% مــن أصــوات الناخبيــن، علــى كتلــة االتحاديــن المســيحي 
الديمقراطــي والمســيحي االجتماعــي )يميــن الوســط(، والذيــن حصلــوا علــى 24.1% مــن األصــوات. فــي 
حيــن جــاء حــزب الخضــر فــي المرتبــة الثالثــة بحصولــه علــى 14.8%، أمــا الحــزب الديمقراطــي الحــر فحصــل 
علــى 11.5%، وأخيــرًا حصــل حــزب البديــل مــن أجــل ألمانيــا علــى 10.3%. وبالتالــي، تدخــل ألمانيــا فــي حالــة 
عــدم يقيــن نســبي، والتــي ســتخيم علــى المشــهد السياســي فــي الشــهور القادمــة، مــع وجــود صعوبــات 

متوقعــة لتشــكيل الحكومــة المقبلــة.

عــدم اليقيــن: ســيناريوهات تشــكيل الحكومــة األلمانيــة بعــد انتخابــات ســبتمبر، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1357، 03 أكتوبــر 2021، 
أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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شــولتز، البالــغ مــن العمــر ثالثــة وســتن عامــاً، ومرشــح حزب 

االتحــاد املســيحي، أرمــن الشــيت، البالــغ مــن العمــر ســتن 

عامــاً، الــذي أعلــن أيضــاً، ورغــم خســارة حزبــه بفــارق %1.6 

مــن األصــوات أمــام االشــرايك، نيتــه تشــكيل ائتــالف حكومــي 

يضمــه إىل جانــب الخــر والليــربايل الحــر.

2- تغيــر قواعــد اللعبــة: غــرت هــذه االنتخابــات مــن 

مــن  كان  فقــد  أملانيــا،  يف  الدميقراطيــة  اللعبــة  قواعــد 

املتعــارف عليــه أن الحــزب الحائــز عــى أكــر األصــوات، هــو 

الــذي يبــدأ مشــاورات تشــكيل الحكومــة. ويف حالــة إخفاقــه، 

ــاين أكــر األحــزاب مــن حيــث األصــوات.  ينتقــل األمــر إىل ث

ــدأ االشــراكيون  ــن املفــرض أن يب ــك كان م ــد لذل ــاً فق ووفق

مشــاورات تشــكيل الحكومــة الجديــدة.

االشــرايك  الحــزب  زعيــم  شــولتز،  أوالف  أكــد  فقــد 

ــة  ــكيل الحكوم ــاً لتش ــاً واضح ــه تفويض ــي، أن لدي الدميقراط

الجديــدة، بالتحالــف مــع الخــر والحــزب الدميقراطــي 

ــيت،  ــن الش ــظ، أرم ــه املحاف ــه منافس ــا رفض ــو م ــر، وه الح

رابطة الناخبين في جنوب شليسفيج

حزب الخضر

االتحادين المسيحي الديمقراطي
والمسيحي االجتماعي 

الحزب االشتراكي الديمقراطي 

-

-

-

الحزب الديمقراطي الحر 

تحالف إشارة المرور
تحالف
جاميكا

أبرز تحالفين مرجحين لتشكيل الحكومة القادمة

النسبة المئوية لألصوات التي حصلت عليها 
األحزاب في انتخابات سبتمبر 2021

إجمالي عدد مقاعد
البوندستاج

نسبة التغيير في وزن األحزب مقارنة
بانتخابات 2017

االتحادين المسيحي الديمقراطي 
والمسيحي االجتماعي 

الحزب االشتراكي الديمقراطي 

الخضر

الحزب الديمقراطي الحر 

البديل من أجل ألمانيا

دي لينكه اليساري

دي لينكه اليساري

البديل من أجل ألمانيا

عانى االتحادين المسيحي الديمقراطي 
والمسيحي االجتماعي من أسوأ هزيمة في تاريخه 

الحزب االشتراكي الديمقراطي 

حزب الخضر

الحزب الديمقراطي الحر 

حزب الخضر

المسيحي الديمقراطي
والمسيحي االجتماعي 

الحزب الديمقراطي الحر 
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والــذي أكــد بــدوره أحقيتــه يف تشــكيل الحكومــة الجديــدة. 
ويتيــح الدســتور األملــاين أيضــاً لثــاين أكــرب حــزب يف الربملــان 

ــة. ــادة الحكوم ــة قي إمكاني

ــوك:  ــي املل ــّول الخــر والدميقراطــي الحــر إىل صانع 3- تح
حصــل حــزب الخــر، املنــارص لقضايــا البيئــة واملنــاخ، عــى 
ــر يف  ــي الح ــزب الدميقراط ــاء الح ــن ج ــبه 14.8%، يف ح نس
املرتبــة الرابعــة، بحصولــه عــى 11.5% مــن األصــوات، أي أن 
الحزبــن معــاً متكنــا مــن الحصــول عــى 26.3% مــن أصــوات 
الناخبــن، وهــو مــا يعنــي قدرتهــام عــى منــح األغلبيــة ألي 
مــن الحزبــن الرئيســين املتنافســن عــى تشــكيل الحكومــة، 
أي االشــراكين أو االتحــاد املســيحي. ومــا يعزز هــذا االحتامل 
تأكيــد الدميقراطــي الحــر عــى رضورة التنســيق أوالً مــع 

الخــر، قبــل الحديــث مــع أي مــن األحــزاب األخــرى.

ــن  ــط م ــا فق ــن يتمكن ــن ل ــبق أن الحزب ــا س ــي م ويعن
تحديــد إذا مــا كان شــولتز أو الشــيت هــو املستشــار القــادم، 
ــة  ــام الخاص ــرض أجندته ــن ف ــان م ــوف يتمكن ــام س ولكنه
ــات  ــود تباين ــوء وج ــة يف ض ــاً، خاص ــاً وخارجي ــك، داخلي كذل
واضحــة بــن مختلــف األحــزاب حــول قضايــا الرائــب 

ــاخ.   ــادي واملن ــالح االقتص واإلص

4- تراجــع اليمــن املتطــرف واليســار الراديــكايل: تــؤرش نتائج 
ــكايل يف  ــوذ اليمــن واليســار الرادي ــات إىل تراجــع نف االنتخاب
أملانيــا، حيــث حصــل حــزب البديــل مــن أجــل أملانيــا، اليميني 
ــث  ــد أن كان ثال ــوات، بع ــن األص ــى 10.3% م ــرف، ع املتط
ــار  ــزب اليس ــل ح ــات 2017. وحص ــزاب يف انتخاب ــرب األح أك
ــوات،  ــن األص ــوايل 4.9% م ــى ح ــه، ع ــكايل، دي لينك الرادي
ــن األصــوات يف  ــة 9% م ــه البالغ ــن حصت ــر ع ــاض كب بانخف

ــات 2017. انتخاب

توجهات الحكومة الجديدة
ميكــن القــول إنــه لــن يكــون للحكومــة الجديــدة، أيــاً كانــت 
ــوار  ــاه الج ــرة تج ــات مغاي ــم، سياس ــالف الحاك ــة االئت طبيع
ــة  ــا السياس ــون قضاي ــع أن تك ــن املتوق األورويب، وإن كان م
الحكومــة  هويــة  مــع  ســتختلف  التــي  هــي  الداخليــة 

ــايل:  ــو الت ــى النح ــه ع ــن توضيح ــا ميك ــو م ــدة، وه الجدي

ــيا: يتفــق “شــولتز”  1- توافــق حــول العالقــات مــع روس
ــية،  ــة الروس ــات األملاني ــتمرارية العالق ــول اس ــيت” ح و”الش
ــاز  ــب الغ ــط أنابي ــاء خ ــروع إنش ــص م ــام يخ ــة في خاص
ــه  ــذي أطلقت ــروع ال ــو امل ــريم 2”، وه ــورد س ــرويس “ن ال
ــد  ــد تزي ــوة ق ــة ألي خط ــة األمريكي ــم املعارض ــركل” رغ “م
مــن النفــوذ الــرويس بالقــارة، ورفــض نشــطاء البيئــة األملــان 

مروعــات  يف  االنخــراط  بزيــادة  الحكوميــة  للتوجهــات 
ــدة  ــة الجدي ــات الطاق ــة مبروع ــوري، مقارن ــود األحف الوق

ــة. ــوارد البيئي ــتدامة للم ــر اس ــددة األك واملتج

2- تنامــي الخــالف حــول السياســات الداخليــة: تتبايــن 
الرائــب،  الرئيســية حــول سياســات  األملانيــة  األحــزاب 
حيــث يؤيــد الحــزب الدميقراطــي االشــرايك زيــادة الرائــب 
ــيت  ــك الش ــام يتمس ــالد، بين ــروات يف الب ــاب ال ــى أصح ع
ــولتز  ــزب ش ــض ح ــام يرف ــة، ك ــة الحالي ــات الريبي بالتوجه
ــد  ــام يؤي ــتدانة، بين ــات االس ــع يف سياس ــتمرار يف التوس االس
الشــيت االســتمرار يف سياســات االســتدانة حتــى 2023 نتيجــة 

ــة. ــروف الجائح لظ

سيناريوهات الحكومة االئتالفية
يشــر املراقبــون إىل وجــود خمســة ســيناريوهات حــول 
تشــكيل الحكومــة االئتالفيــة، يف ضــوء عــدد النــواب القيــايس، 
ــة، لـــ735 عضــواً،  ــراع األملاني ــة االق ــق لجن ــذي وصــل وف ال
ــه العــدد قبــل أربــع ســنوات.  أي أكــر بـــ137 مــام كان علي

ــايل:  ــيناريوهات يف الت ــذه الس ــل ه وتتمث

ــن الحــزب  ــف ب ــل يف تأســيس تحال ــرور: يتمث ــارة امل 1- إش
االشــرايك الدميقراطــي )األحمــر(، والحــزب الدميقراطــي الحــر 
)األصفــر(، وحــزب الخــر. ويعــد هــذا التحالــف أحــد أكــر 
ســيناريوهن متوقعــن لتشــكيل الحكومــة، خاصــة بعــد فــوز 

الحــزب االشــرايك الدميقراطــي باملرتبــة األوىل باالنتخابــات.

ــوان  ــراً ألن أل ــم نظ ــذا االس ــرف به ــكا: يع ــف جامي 2- تحال
ــكا، أي  ــم جامي ــف تشــبه عل ــذا التحال األحــزاب املشــكلة له
األســود واألصفــر واألخــر. ووفقــاً لهــذا الســيناريو، يتوقــع 
تشــكيل تحالــف بــن حــزب االتحــاد املســيحي الدميقراطــي 
الحــر  )األســود(، وحــزب الخــر، والحــزب الدميقراطــي 
ــق يف تشــكيل  ــذي أخف ــف نفســه ال ــر(، وهــو التحال )األصف
ــن  ــد انســحاب الدميقراطــي الحــر م ــة الســابقة، بع الحكوم
املفاوضــات عــام 2017 وتأكيــده أنــه لــن يدخــل ائتالفــاً 
ــن ائتــالف أوســع  ــاً تقــوده مــركل، مــا دفعهــا لتكوي حكومي

ــراكين.  ــع االش م

ــج  ــا نتائ ــي فرضته ــدة، الت ــرات الجدي ــظ أن املتغ ويالح
االنتخابــات، فضــالً عــن خــروج مــركل مــن املشــهد الســيايس 
االئتــالف.  هــذا  تكويــن  احتــامالت  مــن  يزيــدان  رمبــا 
ــاد  ــح االتح ــح مرش ــال نج ــيناريو يف ح ــذا الس ــيتحقق ه وس
ــر  ــع الخط ــم م ــل لتفاه ــيت يف التوص ــن الش ــيحي أرم املس

والدميقراطــي الحــر.
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3- االئتــالف الواســع: يضــم هــذا التحالــف يف هــذه الحالــة 
الحزبــن الرئيســين، أي االشــرايك الدميقراطــي واملســيحي 
الدميقراطــي، وهــو مســار قــد يحــدث يف حالــة فشــل 
مفاوضــات كل منهــام لتكويــن ائتــالف حكومــي يقــوده 
بالتفاهــم مــع الخــر والدميقراطــي الحــر، إال أن الخالفــات 
ــي  ــن الرســائل املســبقة الت ــام فضــالً ع ــام بينه الشاســعة في
ــار  ــل الخي ــك قــد ميث ــأن ذل قامــا بتوجيههــا مؤخــراً توحــي ب

ــام. ــر لكليه األخ

4- تحالــف يســار: يضــم هــذا التحالــف عــادة أحــزاب 
ــا ينتمــي  االشــرايك الدميقراطــي واليســار والخــر، وجميعه
إىل اليســار، لكــن هــذا التحالــف يف حــال تشــكيله ســيكون 
حكومــة أقليــة ضعيفــة تحــوز تأييــد 47% مــن مقاعــد 

ــر مرجــح بشــكل  ــد هــذا الســيناريو غ ــط، ويع ــان فق الربمل
ــر. كب

ــف املحتمــل، الحــزب  ــا: يضــم هــذا التحال 5- تحالــف أملاني
والحــزب  املســيحي،  واالتحــاد  الدميقراطــي،  االشــرايك 

الدميقراطــي الحــر، ويقــوده شــولتز.

ويف الختــام، ســتعيش برلــن خــالل الفــرة املقبلــة مرحلــة 
بتشــكيل  املتعلقــة  املفاوضــات  بــدء  مــع  الرقّــب،  مــن 
الحكومــة املقبلــة، وانتظــار مــن ســيخلف املستشــارة أنجيــال 
ــرة  ــالل الف ــامل خ ــف األع ــتمر يف ترصي ــي ستس ــركل، الت م
املقبلــة وحتــى بعــد انعقــاد الجلســة األوىل للبوندســتاج 

ــر 2021. ــوم 26 أكتوب ــررة ي ــاً، واملق ــب حديث املنتخ
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