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العالم

ماكرون «يختطف» فرنسا...
و«االشتراكيون» إلى المتحف؟

الحدث

أنجز إيمانويل ماكرون
ما كان يطمح إليه ،إذ
أحرز حزبه ،أمس ،األغلبية
المطلقة في الدورة
الثانية من االنتخابات
التشريعية ،في استحقاق
كانت لنتائجه تداعيات
ثقيلة على بقية األحزاب،
وباألخص على «الحزب
االشتراكي» الذي أصبح
في مواجهة أزمة كبرى
ّ
تتهدد استمراريته
قد

برغم نتائج حزب
ّ
ماكرون ،فإن ميالنشون
أحرز  19مقعدًا وأصبح
بإمكانه تشكيل كتلة
برلمانية (أ ف ب)

باريس ــ عثمان تزغارت
ّ
حطمت نسبة املقاطعة في استحقاق
ي ــوم أم ــس رق ـم ــا ق ـيــاس ـيــا ج ــديـ ـدًا ،إذ
تجاوز عــدد املمتنعني عن التصويت
ّ
املسجلني على
نسبة  56في املئة من
ال ـق ــوائ ــم االن ـت ـخ ــاب ـي ــة .هـ ــذا ال ـتــراجــع
اإلضافي في نسبة املشاركة ،بعد دورة
ُ
أولـ ــى ج ــرت ق ـبــل أسـ ـب ــوع ،واعــت ـبــرت
األقـ ــل اسـتـقـطــابــا اله ـت ـمــام الـنــاخـبــن
فـ ــي تـ ــاريـ ــخ ال ـج ـم ـه ــوري ــة ال ـخــام ـســة
الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــة ،سـ ـم ــح لـ ـح ــزب ال ــرئ ـي ــس
يعمق ّ
إيمانويل ماكرون بــأن ّ
تقدمه،
ليحرز األغلبية املطلقة ب ــ 360مقعدًا
برملانيًا ،من بينها  44مقعدًا لحليفه
الوسطي «التيار الديموقراطي» ،الذي

360
أحرز حزب ماكرون
ّ
مقعدًا برلمانيًا ما ضيق
الخناق على الجميع
يتزعمه وزير العدل فرنسوا بايرو.
االئـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاف الـ ـيـ ـمـ ـيـ ـن ــي ،الـ ـ ـ ـ ــذي ي ـضــم
«حـ ـ ـ ـ ــزب ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــن» و«ات ـ ـ ـحـ ـ ــاد
ّ
الــديـمــوقــراطـيــن املستقلني» ،حــل في
املـنــزلــة الـثــانـيــة ب ـ  125مـقـعـدًا ،بينما
ُمـ ـن ــي «الـ ـ ـح ـ ــزب االشـ ـ ـت ـ ــراك ـ ــي» ،الـ ــذي
كـ ــان ي ـح ـظــى بــاألغ ـل ـب ـيــة امل ـط ـل ـقــة في
البرملان السابق بـ 295مقعدًا ،بهزيمة
تاريخية ،إذ لم ينل ســوى  34مقعدًا.
ل ـك ــن ائـ ـت ــاف ــه الـ ـب ــرمل ــا ُن ــي مـ ــع حــزبــي
«الــرادي ـكــال ـيــن» و«ال ــخ ـض ــر» يـخـ ّـولــه
تشكيل ثالث أكبر كتلة برملانية بـ49
مقعدًا نيابيًا.
وبالرغم من نظام االقتراع باألغلبية
املـ ـ ـب ـ ــاش ـ ــرة عـ ـل ــى دورت ـ ـ ـ ـ ـ ــن ،وال ـ ـ ــذي
ي ـحـ ُّـد كـثـيـرًا م ــن الـتـمـثـيــل الـبــرملــانــي
للتنظيمات الحزبية الـصـغـيــرة ،إال
أن «أحزاب األطراف» كانت املستفيد

محادثات «بريكست» تبدأ اليوم
يبدأ االتحاد األوروبي واململكة املتحدة رسميًا ،اليوم،
ُ
مفاوضات االنفصال ،على أن تنجز هذه املهمة،
األولى من نوعها والبالغة التعقيد ،في مهلة أقصاها
ُ
 24شهرًا .وتعقد هذه املفاوضات في وقت تواجه فيه
رئيسة الحكومة البريطانية ،تيريزا ماي ،ضغوطًا قوية،
نتيجة االنتخابات التشريعية املبكرة التي دعت إليها،
والتي أدت إلى خسارة حزبها ـ املحافظني ـ األغلبية
البرملانية.
األوروبي
االتحاد
مفاوضي
كبير
ويستقبل
ّ
الفرنسي ميشال بارنييه ،الوزير البريطاني املكلف
عملية «بريكست» ديفيد ديفيس ،اعتبارًا من قبيل
الظهر في مكاتب املفوضية األوروبية في بروكسل.
وكشفت املفوضية األوروبية عن جدول أعمال اجتماع
اليوم ،موضحة أنه سيتم بحث تنظيم آلية التفاوض
وستتركز املحادثات بصورة خاصة على ثالثة ملفات
منحتها الدول الـ  27املتبقية في االتحاد األوروبي
أولوية .وهذه املسائل الثالث هي :مصير األوروبيني
املقيمني في اململكة املتحدة والبريطانيني املقيمني في
االتحاد األوروبي بعد «بريكست» ،ومستقبل الحدود
اإليرلندية ،وأخيرًا «التسوية املالية» لتعهدات لندن تجاه
االتحاد .واشترطت الدول الـ  27أن تتركز املباحثات
ً
أوال على هذه املواضيع الثالثة من أجل التحضير
لـ«انسحاب ُمنظم» ،في حني كانت بريطانيا تطالب
ببحث «عالقاتها املستقبلية» مع االتحاد األوروبي
مواز منذ بدء املفاوضات .لكن يبدو أن لندن
بشكل ٍ

األك ـ ـبـ ــر فـ ــي هـ ـ ــذه الـ ـج ــول ــة ال ـث ــان ـي ــة
م ــن االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـت ـشــري ـع ـيــة .فـقــد
تمكنت «فــرنـســا امل ـت ـمــردة» ،بزعامة
جــان لــوك ميالنشون ،مــن إح ــراز 19
م ـق ـع ـدًا ،م ـت ـج ــاوزًا بــذلــك عـتـبــة الـ ــ15
بــرملــان ـيــا ال ـض ــروري ــة لـتـشـكـيــل كتلة

قبلت بالجدول األوروبي ،فقد قال دبلوماسي أوروبي
كبير إن «قدومهم وموافقتهم على البحث في املواضيع
التي حددناها يثبتان أن الصدامات تحت السيطرة».
في غضون ذلك ،ذكرت صحيفة «صنداي تليغراف»
ً
نقال عن مصادر بارزة في حزب «املحافظني» ،قولها إن
ماي ستواجه تحديًا فوريًا لزعامتها من قبل مشرعني
متشككني في االتحاد األوروبي من داخل حزبها ،وذلك
إذا سعت إلى التساهل في خطتها للخروج من االتحاد
األوروبي .ونقلت الصحيفة عن وزير سابق قوله« :إذا
رأينا إشارة قوية على تراجعها ،فأعتقد أنها ستواجه
صعوبات كبيرة» .وأضاف« :املسألة هي أنها لم تعد
شخصًا يتفق عليه الجميع .لقد أثارت حنق أعضاء
الحزب في البرملان ألسباب معروفة .لذلك أخشى أن
أقول إنه لم تعد هناك نيات طيبة تجاهها».
(كامل التقرير على موقعنا)

نـيــابـيــة .ه ــذه الكتلة الـيـســاريــة التي
سيتزعمها ميالنشون بنفسه ،بعد
انتخابه نائبًا عن مارسيلياُ ،يرتقب
أن تـ ـك ــون أوس ـ ـ ــع ،إذا انـ ـض ــم إلـيـهــا
«الشيوعيون» الذين نالوا  11مقعدًا،
ولن يستطيعوا بالتالي إنشاء كتلة

خاصة بهم.
«ال ـج ـب ـه ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة» ،الـ ـت ــي كــانــت
الـتــوقـعــات تشير إل ــى أنـهــا لــن تفوز
سـ ـ ــوى ب ـم ـق ـع ــد ب ــرمل ــان ــي أو اثـ ـن ــن،
ح ـق ـق ــت قـ ـف ــزة ت ــاريـ ـخـ ـي ــة ،ح ـي ــث تــم
ان ـت ـخ ــاب  8م ــن مــرشـحـيـهــا (مـقــابــل

نــائـبــن فـقــط فــي ال ـبــرملــان ال ـســابــق).
ّ
وبالرغم من أن زعيمة الحزب مارين
لوبن استطاعت دخول الى البرملان،
إال أنها لن تجد حلفاء لتشكيل كتلة
نيابية.
لـكــن ال ـت ـقـ ّـدم الـ ــذي ّحـقـقـتــه «الـجـبـهــة
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة» سـ ـي ــوف ــر ل ـ ـهـ ــذا الـ ـح ــزب
اليميني املتطرف جــرعــة أوكسجني
بالغة األهمية على الصعيد املالي.
فـنـظــام تـمــويــل األح ـ ــزاب ف ــي فرنسا
ي ـحــدد امل ــوازن ــات ال ـتــي ت ـصــرف لكل
ح ــزب مــن الـخــزيـنــة الـعـمــومـيــة وفقًا
ل ـعــدد نــوابــه ( 37أل ــف ي ــورو سنويًا
عـ ــن كـ ــل ب ــرمل ــان ــي م ـن ـت ـخ ــب) ،وعـ ــدد
األصــوات التي أحرزها كل حزب في
االنـتـخــابــات التشريعية ( 1.4يــورو
عــن كــل ص ــوت) .وقــد نــالــت «الجبهة
ال ـ ــوطـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة»  1.7م ـ ـل ـ ـيـ ــون ص ـ ــوت،
ُ
وانتخب  8نــواب مــن مرشحيها ،ما
سيعود عليها بتمويل عمومي غير
مسبوق يقدر بنحو  2.7مليون يورو
سنويًا.
فــي املـقــابــل ،لــن تقتصر انعكاسات
ال ـه ــزي ـم ــة املـ ــدويـ ــة الـ ـت ــي ُمـ ـن ــي بـهــا
«االش ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــراكـ ـ ـ ـ ــي» ع ـ ـ ـلـ ـ ــى الـ ـ ـج ـ ــان ـ ــب
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــاسـ ـ ــي ،اذ اضـ ـ ـ ـط ـ ـ ــر األمـ ـ ـ ــن
ال ـ ـعـ ــام لـ ـلـ ـح ــزب ،جـ ـ ــان ك ــري ـس ـت ــوف
كــومـبــاديـلـيــس ،ال ــى االسـتـقــالــة فــور
ّ
إع ـ ـ ــان ال ـن ـت ــائ ــج األول ـ ـي ـ ــة .ف ــال ـه ــزة
األكبر ستكون ذات طابع مالي ،ألن
األغـلـبـيــة املـطـلـقــة ال ـتــي ك ــان الـحــزب
ي ـح ـظــى ب ـهــا ف ــي ال ـب ــرمل ــان املـنـتـهـيــة
والي ـتــه ( 295نــائـبــا) كــانــت تــوفــر له
ع ــائ ــدات م ــن امل ـ ــال الـ ـع ــام ت ـف ــوق 25
مليون يــورو سنويًا ،ما يمثل أكثر
مــن  40فــي املئة مــن مــوازنــة الحزب.
وتشير الـتـقــديــرات إلــى تــراجــع عدد
الـ ـن ــواب االش ـت ــراك ـي ــن ال ــى  34فقط
فــي الـبــرملــان الـجــديــد ،وانـهـيــار عــدد
األصـ ــوات ال ـتــي اسـتـقـطـبـهــا الـحــزب
إلى أقل من  7في املئة ،ما سيحرمه
مـ ـ ــن نـ ـسـ ـب ــة ضـ ـخـ ـم ــة مـ ـ ــن ع ـ ــائ ـ ــدات

