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العالم

ّ
ماكرون أمام المشرعين...
ٌ ّ
ملك يبشر بـ«نهج جديد»
فرنسا

في قصر فرسايّ ،
توجه
الرئيس الفرنسي إيمانويل
َ
مجلسي النواب
ماكرون إلى
والشيوخ ،أمس ،في كلمة
طويلة أراد من خاللها رسم
الخطوط العريضة لعهده
الذي قال إنه سيتسم
بـ«تغيير عميق» و«فاعلية»،
فيما يتهم بأنه يكرس صورة
«ملكية» لعهده
ع ـ ــدا ع ــن تـ ـع ــزي ــزه لـ ـص ــورة «م ـل ـك ـيــة»
لـ ــرئـ ــاس ـ ـتـ ــه ،ف ـ ـ ــإن أب ـ ـ ـ ــرز م ـ ــا اس ـت ـن ـتــج
مـ ـ ـ ــن خـ ـ ـط ـ ــاب الـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس الـ ـف ــرنـ ـس ــي
إي ـم ــان ــوي ــل مـ ــاكـ ــرون ،أمـ ـ ــام مـجـلـ َـســي
ال ـن ــواب وال ـش ـيــوخ فــي قـصــر فــرســاي،
أمـ ـ ــس ،ه ــو دع ــوت ــه إل ـ ــى خ ـف ــض ع ــدد
ال ـنــواب وإدخـ ــال النسبية فــي النظام
االنتخابي ،في خطاب اعتبرته معظم
ّ
القوى السياسية بأنه عام ولم يتسم
بالوضوح.
وقـبــل ي ــوم مــن ط ــرح رئـيــس الحكومة

ال ـف ــرن ـس ـي ــة ،إدوار ف ـي ـل ـي ــب ،س ـيــاســة
السلطة التنفيذية أمام البرملان ،عرض
ماكرون الخطوط العريضة لعهده في
خ ـط ــاب ط ــوي ــل ،وهـ ــي خ ـط ــوة أثـ ــارت
ً
جــدال وانـتـقــادات مــن اليسار واليمني
لتكريسها صورة التوجهات «امللكية»
للرئيس الجديد.
واس ـت ـه ــل مـ ــاكـ ــرون خ ـط ــاب ــه ال ـطــويــل
بــاإلشــارة إلــى امل ــادة  18مــن الدستور
التي تتيح للرئيس مخاطبة البرملان،
ب ـع ــدم ــا ل ــم ي ـك ــن ي ـح ــق ل ــه ذل ـ ــك حـتــى
التعديل الدستوري عام  ،2008وبذلك
ي ـكــون م ــاك ــرون ثــالــث رئ ـيــس فرنسي
ي ـل ـقــي خ ـط ــاب ــا أمـ ـ ــام ال ـب ــرمل ــان ـي ــن فــي
فـ ــرسـ ــاي ،ب ـع ــد خـ ـط ــاب رسـ ـم ــي أل ـق ــاه
ف ــرنـ ـس ــوا ه ـ ــوالن ـ ــد بـ ـع ــد ثـ ــاثـ ــة أي ـ ــام
على اع ـتــداءات تشرين الثاني ،2015
وخطاب نيكوال ساركوزي عام .2009
واتـ ـس ــم ال ـخ ـط ــاب ال ـ ــذي وص ـف ــه أحــد
ن ـ ـ ـ ــواب الـ ـيـ ـم ــن بـ ــأنـ ــه «ب ـ ـ ــا فـ ــائـ ــدة»
بـ ــال ـ ـقـ ــوة ف ـ ــي م ـ ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ــاملـ ـب ــادئ
العامة والحديث عن تغيير «عميق»
لالستجابة ملطالب الفرنسيني .وأبرز
ما تحدث عنه ماكرون هو رغبته في
إدخال قدر من التمثيل النسبي على
االنتخابات البرملانية التي ستجرى
ً
مـسـتـقـبــا ،وكــذلــك رغـبـتــه فــي خفض
عــدد املـشــرعــن بنسبة الـثـلــث وإلـغــاء
محكمة مختصة بـمـقــاضــاة ال ــوزراء.
ّ
وأوض ـ ــح أن «ب ــرمل ــان ــا ف ـي ــه عـ ــدد أق ــل

من الـنــواب ،غير أنــه يحظى بوسائل
معززة ،هو برملان يصبح العمل فيه
أكـثــر سـهــولــة» ،داعـيــا إلــى «الـتـحــرك»
و«الـفــاعـلـيــة» عـلــى جميع مستويات
السلطة.
وأكد نيته «تنفيذ كل تلك اإلصالحات
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــذري ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ت ـ ـح ـ ـت ـ ــاج إلـ ـيـ ـه ــا
مؤسساتنا بشدة خالل عام ...ستطرح
هذه اإلصالحات على البرملان ،لكن إذا
اق ـت ـضــت ال ـ ـضـ ــرورة ســأطــرح ـهــا على
الناخبني من خالل استفتاء».
وب ـ ــدا ج ـل ـيــا أن م ــاك ــرون يـسـتـمــد ثقة
كبيرة من أغلبيته البرملانية ،بدعوته
إلــى اعتماد «نهج جديد تمامًا» يقوم
على تحول «عميق» من خالل إصالح
مؤسسات الـبــاد «خــال ع ــام» ،مؤكدًا
أنه «على اقتناع راسخ بأن شعبنا ،من
خــال الـ ّخـيــارات الـتــي اتـخــذهــا أخـيـرًا،
يطلب منا اتباع نهج جديد تمامًا».
ك ــذل ــك ،كـ ـ ّـرس م ــاك ــرون تـقـلـيـدًا جــديـدًا
بالتوجه إلى البرملان سنويًا ،إذ ّ
شدد
على «تقديره» للبرملان ،واعدًا بالعودة
إل ـ ـيـ ــه «ك ـ ــل س ـ ـنـ ــة» م ـ ــن أج ـ ــل «ع ـ ــرض
حـصـيـلــة» عـمـلــه ،عـلــى غ ــرار الـخـطــاب
حول حال االتحاد الذي يلقيه الرئيس
األميركي سنويًا أمام الكونغرس ،في
مقابل تخليه عن املقابلة التلفزيونية
الـتـقـلـيــديــة ف ــي  14ت ـم ــوز ،ي ــوم الـعـيــد
الوطني الفرنسي.
على الصعيد األمني ،أعلن أنه يعتزم

رف ـ ــع ح ــال ــة الـ ـ ـط ـ ــوارئ املـ ـف ــروض ــة فــي
البالد في الخريف ،كاشفًا عن «تدابير
م ـعــززة ملـكــافـحــة اإلره ـ ــاب» .وتــابــع أن
هذه «التدابير املعززة» التي سيصوت
ع ـل ـي ـه ــا ال ـ ـبـ ــرملـ ــان «س ـ ـتـ ــوضـ ــع ت ـحــت
مراقبة قــاضــي الـحــريــات الـفــرديــة ،في
ظل االحـتــرام الكامل والــدائــم ملطالبنا
ال ــدس ـت ــوري ــة وت ـقــال ـيــد ال ـح ــري ــة الـتــي
ن ـت ـب ـع ـه ــا» ،م ـس ـت ـج ـي ـبــا ب ــذل ــك ملـطـلــب
ال ـع ــدي ــد م ــن امل ــداف ـع ــن ع ــن ال ـحــريــات
ال ـق ـل ـقــن م ــن ت ــزاي ــد س ـل ـطــات الـقـضــاء
اإلداري .وأشار إلى أن البرملان سيدعى
إل ــى ال ـت ـصــويــت ع ـلــى تــداب ـيــر جــديــدة
ملـكــافـحــة اإلره ـ ـ ــاب ،مـعـتـبـرًا أن «مـنــح
اإلدارة س ـل ـطــات غ ـيــر مـ ـح ــدودة على
حياة األفراد من دون أي تمييز ،أمر ال
معنى له على اإلطالق ،ال على صعيد
وال عـلــى صـعـيــد الـفــاعـلـيــة».
امل ـب ــادئّ ،
وأضـ ـ ــاف أن ـ ــه يـ ــود أن ي ـك ــون «بــوســع
البرملان التصويت على هذه التدابير
ّ
الـجــديــدة الـتــي سـتـعــزز موقعنا أكثر
فـ ــي ك ـف ــاح ـن ــا .ي ـن ـب ـغــي أن ت ـس ـت ـهــدف
صراحة اإلرهابيني ،باستثناء جميع
الفرنسيني اآلخرين».
لـكــن خ ـطــاب م ــاك ــرون ،ال ــذي ال يخفي
رغـ ـبـ ـت ــه فـ ــي ت ــرمـ ـي ــم ع ـظ ـم ــة امل ـن ـصــب
الــرئــاســي ،لــم يـلــق الـتــرحـيــب مــن عــدد
م ــن ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة ف ــي ال ـب ــاد ،إذ
فيما وصـفـتــه رئـيـســة حــزب «الجبهة
الوطنية» مــاريــن لوبن بأنه ضبابي،

اعتبره رئيس حزب «فرنسا املتمردة»،
جــان لــوك ميالنشون ،بأنه عبارة عن
«سيل هائل من األمور البديهية».
وق ـ ــاط ـ ــع نـ ـ ـ ــواب «ف ــرنـ ـس ــا املـ ـتـ ـم ــردة»
والـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــواب ال ـ ـش ـ ـيـ ــوع ـ ـيـ ــون ال ـج ـل ـس ــة
احتجاجًا ،فيما اعتبر ميالنشون في
وقت سابق أن ماكرون «تخطى عتبة
في ضخامة حجم امللكية الرئاسية».
أما النواب الشيوعيون ،فقد تظاهروا

تقرير

«توتال» تخرق حاجز الخوف من العقوبات:

عقد استثمار بـ 4.9مليارات دوالر في إيران
كسرت «توتال» ،أمس،
رسميًا حاجز الخوف من
العقوبات األميركية بتوقيع
عقد استثمار بقيمة 4.9
مليارات دوالر في إيران ،وذلك
في الوقت الذي ال تزال ّ
تتردد
فيه بقية الشركات الغربية
الكبرى في القيام بخطوة
مماثلة ،بسبب غموض
الموقف األميركي
تـ ـ ـج ـ ــاوزت ش ــرك ــة الـ ـنـ ـف ــط ال ـفــرن ـس ـيــة
العمالقة «توتال» الضغوط األميركية،
ّ
ووقـعــت أمــس عقدًا لتطوير حقل غاز
م ــع إي ـ ـ ــران ب ـق ـي ـمــة مـ ـلـ ـي ــارات ع ـ ـ ّـدة مــن
ال ــدوالرات ،وهــو االتـفــاق األول لشركة
أوروب ـي ــة مــع الـجـمـهــوريــة اإلســامـيــة،
مـ ـن ــذ أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن ع ـ ـقـ ــد .وس ـت ـس ـت ـث ـم ــر
«ت ــوت ــال» ،بـشـكــل ّأول ـ ــي ،مـلـيــار دوالر
( 880م ـل ـيــون ي ـ ــورو) ف ــي ح ـقــل ب ــارس
ال ـج ـنــوبــي ل ـل ـغ ــاز ،ض ـمــن ت ـحــالــف مع
ش ــرك ـت ــن ص ـي ـن ـيــة وإيـ ــران ـ ـيـ ــة ،وم ـ ـ ّـدة
املشروع عشرون عامًا ،ستضخ خاللها
الشركات مبلغ  4,9مليارات دوالر.
وبـ ــذلـ ــك ،ت ـص ـبــح ال ـش ــرك ــة الـفــرنـسـيــة

املـجـمــوعــة الـنـفـطـيــة الـغــربـيــة األول ــى
ال ـت ــي ت ـع ــود إلـ ــى إي ـ ــران م ـن ــذ تــوقـيــع
االتـفــاق الـنــووي فــي تموز  ،2015بني
ط ـه ــران وال ـق ــوى الـعـظـمــى (ال ــوالي ــات
امل ـت ـحــدة وروس ـي ــا وال ـص ــن وفــرنـســا
وبريطانيا وأملانيا).
ورأى رئـيــس مجلس إدارة «تــوتــال»
باتريك بويانيه ،خالل حفل التوقيع
فــي ط ـهــران ،أن ه ــذا «ال ـيــوم بالنسبة
إلــى توتال تاريخي ،إنــه يــوم عودتنا
إلى إيران» .وقال« :نحن لسنا منظمة
سـيــاسـيــة ،لـكـنــي آم ــل أن يـشـجــع هــذا
االت ـف ــاق شــركــات أخ ــرى عـلــى املـجــيء
إل ــى إيـ ــران ،ألن التنمية االقـتـصــاديــة
هـ ــي أيـ ـض ــا ط ــري ــق لـ ـبـ ـن ــاء ال ـ ـسـ ــام».
وأضـ ــاف« :نـحــن هـنــا لـبـنــاء الـجـســور
ولـ ـي ــس ال ـ ـ ـجـ ـ ــدران» .ولـ ـف ــت بــويــان ـيــه
ً
إل ــى أن «ل ــدى ت ــوت ــال تــاري ـخــا طــويــا
ف ــي إيـ ـ ـ ـ ــران» ،م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى ت ـطــويــرهــا
املرحلتني الثانية والـثــالـثــة مــن حقل
بارس الجنوبي إبان التسعينيات.
وامل ـش ــروع فــي حـقــل ب ــارس الجنوبي
املـشـتــرك بــن إيـ ــران وق ـطــر ،هــو األول
بموجب «عـقــد نفطي إيــرانــي جديد»
يـمـنــح شــروطــا أف ـضــل لــاسـتـثـمــارات
األجنبية .وينص االتفاق مع «توتال»
على تطوير املرحلة  11من حقل بارس
ال ـج ـنــوبــي ،ع ـلــى أن تـمـلــك املـجـمــوعــة
ال ـ ـفـ ــرن ـ ـس ـ ـيـ ــة  %50,1م ـ ـ ــن ح ـص ــص
ّ
الـتـحــالــف املـكــلــف بــاسـتـثـمــار الـحـقــل،
تـلـيـهــا املــؤس ـســة الــوطـنـيــة الصينية
للنفط ( )%30واإليــرانـيــة بتروبارس
(.)%19,9
وقـ ــال وزيـ ــر ال ـن ـفــط اإلي ــران ــي بـيـجــان

زنغنه :صناعة إيران
النفطية تحتاج إلى
 200مليار دوالر من
االستثمارات

نمدار زنغنه إن «االتـفــاق كــان نتيجة
م ـب ــاش ــرة إلع ـ ـ ــادة ان ـت ـخ ــاب الــرئ ـيــس
ح ـس ــن روح ـ ــان ـ ــي فـ ــي أي ـ ـ ــار امل ــاض ــي،
والدعم الشعبي إلعــادة بناء الروابط
مع الـغــرب» .وأضــاف أن «الشعب قال
بثبات إن سياساتنا النفطية يجب
أن تستمر» ،متابعًا أنــه «يـجــب أن ال
ننسى أب ـدًا أن توتال كانت من أوائــل
املبادرين» .وأوضح زنغنه أن صناعة

إي ـ ــران الـنـفـطـيــة ت ـح ـتــاج إل ــى حــوالــى
 200مليار دوالر من االستثمارات في
السنوات الخمس املقبلة ،والشركات
األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة كـ ــانـ ــت تـ ـت ــرق ــب الـ ـف ــرص
بـ ـت ــوق ك ـب ـي ــر فـ ــي ب ـل ــد يـ ـح ــوي ثــانــي
أكبر احتياطي غــاز في العالم ورابــع
احتياطي نفطي .لكن الشركات كانت
حذرة من االستثمار بسبب العقوبات
األميركية املستمرة.
من جهته ،أكد رئيس مركز الدراسات
االستراتيجية فــي مجمع تشخيص
النظام علي أكبر واليتي أن
مصلحة ّ
الـعـقــد املــوقــع يحظى ب ــدور مـهــم جـدًا
ع ـل ــى ص ـع ـيــد الـ ـع ــاق ــات ب ــن ط ـه ــران
وباريس ،مشيرًا إلى أن حجم التبادل
ال ـت ـج ــاري ب ــن ال ـب ـلــديــن ش ـهــد زي ــادة
بنسبة أربعة أضـعــاف .وفــي تصريح
إل ــى الـصـحــافـيــن ،عـقــب لـقــائــه األمــن
ال ـع ــام ل ـ ــوزارة ال ـخــارج ـيــة الـفــرنـسـيــة
كــريـسـتـيــان مــاس ـيــه ،ق ــال والي ـت ــي إن
الـ ـج ــان ــب ال ـ ـ ــذي تـ ــوافـ ــق ع ـل ـي ــه إي ـ ــران
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هـ ــو تـ ـط ــوي ــر ال ـ ـعـ ــاقـ ــات ال ـس ـيــاس ـيــة
واالقتصادية والدولية مع فرنسا.
وأكـ ــد والي ـت ــي أن ــه «ف ــي ظ ــل الـقــواســم
امل ـش ـت ــرك ــة بـ ــن إيـ ـ ـ ــران وف ــرنـ ـس ــا ،إذا
رفـ ـض ــت األخـ ـ ـي ـ ــرة ات ـ ـبـ ــاع س ـي ــاس ــات
تــرامــب التعسفية ،ف ــإن ذل ــك سيخدم
قطعًا مستقبل فرنسا وشعبها».
فـ ــي غـ ـض ــون ذل ـ ـ ــك ،ع ـ ّـي ـن ــت «تـ ــوتـ ــال»
ً
مـ ـس ــؤوال خ ــاص ــا ل ــام ـت ـث ــال ،مـهـ ّـمـتــه
الـ ــوح ـ ـيـ ــدة ه ـ ــي ض ـ ـمـ ــان ع ـ ــدم وق ـ ــوع
ّ
مطب اإلجراءات األميركية
الشركة في
إيران.
ضد
املتخذة
ّ
وكـ ـ ــان ال ـج ــان ـب ــان ق ــد وقـ ـع ــا االتـ ـف ــاق
التمهيدي فــي تشرين الـثــانــي ،2016
وك ـ ــان بــويــان ـيــه ق ــد أع ـل ــن ف ــي شـبــاط
املــاضــي أنــه ينتظر «الـقــرار النهائي»
لـ ــإدارة األمـيــركـيــة قـبــل امل ـضـ ّـي قــدمــا.
واتخذت «توتال» قرارها رغم تصعيد
املوقف املعادي لواشنطن التي تؤيد
تشديد العقوبات على طهران.
وزاد املــوقــف الـعــدائــي لــواشـنـطــن من
صعوبة تطبيع العالقات االقتصادية
بـ ـ ــن إيـ ـ ـ ـ ـ ــران وسـ ـ ــائـ ـ ــر دول ال ـ ـعـ ــالـ ــم،
خـ ـص ــوص ــا ل ـج ـه ــة تـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـردد امل ـ ـصـ ــارف
الدولية الكبرى في العمل مع طهران،
إذ تخشى إج ــراءات عقابية أميركية.
وقد أدى الغموض املحيط بالسياسة
األميركية واحتمال تشديد العقوبات
إل ـ ـ ـ ــى ت ـ ـ ــراج ـ ـ ــع ف ـ ـ ــي ح ـ ـمـ ــاسـ ــة ب ـع ــض
الـ ـش ــرك ــات الـ ــدول ـ ـيـ ــة ،م ـث ــل «ب ــري ـتــش
بتروليوم» البريطانية ،بينما اكتفت
شـ ــركـ ــات م ـث ــل «ش ـ ـ ــل» و«غـ ـ ــازبـ ـ ــروم»
(روسيا) بتوقيع اتفاقات ّأولية.
(األخبار ،أ ف ب)

