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تراجع "الماكرونية":
التداعيات المحتملة لالنتخابات التشريعية في فرنسا

حملــت االنتخابــات التشــريعية الفرنســية، جملــة 
مــن المخرجــات قــد تدفــع باتجــاه حــدوث تغيــرات 
ــة، حيــث فشــل االئتــالف الحاكــم “معــًا”  جوهري
بقيــادة الرئيــس “ماكــرون” فــي تأميــن األغلبيــة 
المطلقــة، كمــا حقــق التحالــف اليســاري بقيــادة 
“ميلونشــون”، وكذلــك حــزب “التجمــع الوطنــي” 
لوبــان”،  “ماريــن  بزعامــة  المتطــرف  اليمينــي 
أن  ويرجــح  االنتخابــات.  فــي  هائلــة  مكاســب 
عمليــة  علــى  ضغــوط  النتائــج  هــذه  تفــرض 
تشــكيل الحكومــة الفرنســية، فضــاًل عــن تزايــد 

الفرنســي. الرئيــس  معارضــة سياســات 

أفــرزت االنتخابــات التشــريعية الفرنســية نتائــج الفتــة؛ حيث خســر 
االئتــاف الحاكــم “معــاً” بزعامــة الرئيــس “إيمانويــل ماكــرون”، 
ــة،  ــة الوطني ــي الجمعي ــا ف ــع به ــي كان يتمت ــة الت ــة المطلق األغلبي
وحقــق اليميــن المتطــرف نجاحــاً تاريخيــاً فــي االنتخابــات، وكذلــك 
ــذي  ــوك ميلونشــون” ال ــادة “جــان ل االتحــاد الشــعبي اليســاري بقي
أصبــح الحــزب المعــارض الرئيســي داخــل الجمعيــة الوطنيــة 

الفرنســية.

وســوف تؤثــر هــذه النتائــج، بطبيعــة الحــال، علــى مجمــل 
المشــهد الفرنســي، ســواء داخليــاً، أو علــى مســتوى صنــع السياســة 
ــح أن ُتفضــي نتائــج االنتخابــات إلــى إنتــاج  الخارجيــة؛ إذ ُيرجَّ
ــخ  ــي تاري ــة ف ــرة الرابع ــش Cohabitation” للم ــام “التعاي نظ
الجمهوريــة الخامســة، الــذي يكــون فيــه رئيــس الــوزراء مــن تكتــل 

ــس. سياســي أو حــزب معــارض للرئي

تغيرات دراماتيكية
أدت نتائــج االنتخابــات التشــريعية الفرنســية إلــى تغيــرات كبيــرة 
علــى مســتوى الخارطــة السياســية فــي البــاد؛ وذلــك علــى النحــو 

اآلتي:

ــات  ــفرت االنتخاب ــة: أس ــة المطلق ــرون” األغلبي ــدان “ماك 1- فق
ــادة  ــاً” بقي ــم “مع ــاف الحاك ــة لائت ــارة مدوي التشــريعية عــن خس
الرئيــس “إيمانويــل ماكــرون”؛ حيــث خســر األغلبيــة المطلقــة التي 
ــى  ــاف عل ــة. وحصــل االئت ــة الوطني ــي الجمعي ــا ف ــع به كان يتمت
ــن  ــي تأمي ــم ف ــي فشــل الحــزب الحاك ــا يعن ــو م ــداً، وه 245 مقع

ــداً. ــى 289 مقع ــي تقتضــي الحصــول عل ــة الت ــة المطلق األغلبي
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كمــا أســفرت االنتخابــات عــن خســارة العديــد مــن الشــخصيات 
الفرنســي، وعلــى رأســهم  الرئيــس  مــن  المقربــة  البــارزة 
ــان”  ــرة الصحــة، و”جوســتين بين ــون” وزي ــت بورغيني “بريجي
كاتبــة الدولــة المكلفــة بالبحــار، و”أميلــي دو منشــان” وزيــرة 
التحــول البيئــي، كمــا انهــزم رئيــس الجمعيــة الوطنيــة “ريشــار 
فيــران”، و”كريســتوف كاســتنير” رئيــس الكتلــة البرلمانيــة 
للتحالــف الرئاســي فــي الجمعيــة نفســها، ووزيــر الداخليــة 

ــابق. الس

وُتحيــل بعــض التقديــرات هــذا الفشــل الــذي ُمنــي بــه 
الحــزب الحاكــم فــي فرنســا، إلــى تصاعــد األزمــات االقتصادية 
واالجتماعيــة والمعيشــية التــي يعانــي منهــا الفرنســيون، وهــو 
ــد تجــاوزت  ــدالت المشــاركة نفســها؛ فق ــى مع ــا انعكــس عل م

ــم زادت نســبة  ــى 52 %، ث ــة األول ــي الجول نســبة المقاطعــة ف
المقاطعــة فــي الجولــة الثانيــة إلــى 54 %، وهــو المؤشــر الــذي 
ــة بقــدرة األحــزاب الفرنســية علــى حــل  ــدان الثق ــر عــن فق عبَّ

مشــاكل البــاد، وخصوصــاً الحــزب الحاكــم. 

2- فــوز تاريخــي لليميــن المتطــرف: أحــد النتائــج المهمــة التــي 
أفرزتهــا االنتخابــات الفرنســية، تمثلــت فــي النتائــج التاريخيــة 
التــي حققهــا حــزب “التجمــع الوطنــي” اليمينــي المتطــرف 
ــى 89  ــزب عل ــل الح ــث حص ــان”؛ حي ــن لوب ــة “ماري بزعام
مقعــداً فــي الجمعيــة الوطنيــة المقبلــة، وهــي نتيجــة لــم يســبق أن 
حققهــا هــذا الحــزب منــذ تأسيســه فــي مطلــع ســبعينيات القــرن 

الماضــي.
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ــي فرنســا كان  ــن المتطــرف ف ــود اليمي ــر أن صع ــر بالذك جدي
أمــراً متوقعــاً مــن قبــل العديــد مــن الدوائــر؛ وذلــك كجــزء مــن 
ــة األقطــار  ــي كافَّ ــار ف ــي يشــهدها هــذا التي ــة الصعــود الت حال
بته األزمــات االقتصاديــة  األوروبيــة، وفــي ضــوء مــا ســبَّ
ــاز  ــة، واالنحي ــة بالنخــب الحاكم ــدان الثق ــن فق ــة م واالجتماعي

ــن المتطــرف. ــعبوية لليمي ــات الش ــى الخطاب إل

3- صعــود لليســار وتراجــع لليميــن الفرنســي: تمثلــت المفاجأة 
تحقيــق  فــي  الفرنســية  االنتخابــات  أفرزتهــا  التــي  الثالثــة 
ــذي يضــم عــدة أحــزاب مــن  “ائتــاف نوبيــس” NUPES ال
اليســار وأقصــى اليســار، كحركــة “فرنســا األبيــة” بقيــادة “جــان 
ــوك ميلونشــون”، والحــزب االشــتراكي والحــزب الشــيوعي  ل
وحــزب البيئــة، علــى 131 مقعــداً، ليصبــح أبــرز قطــب 
ــم  ــر زعي ــه، اعتب ــن جانب ــرون”. وم ــس “ماك ــارض للرئي مع
ــوك ميلونشــون” أن  المعارضــة اليســارية فــي فرنســا “جــان ل
فقــدان االئتــاف االنتخابــي للرئيــس إيمانويــل ماكــرون األغلبية 
ــل  ــيء فش ــل كل ش ــو “قب ــة، ه ــة الوطني ــي الجمعي ــة ف المطلق
انتخابــي” للرئيــس الفرنســي، فيمــا جــاء حــزب “الجمهوريــون” 
اليمينــي فــي المرتبــة الرابعــة بـــ61 مقعــداً لُيواِصــل تراجعــه 
فــي الســاحة السياســية الفرنســية، ويفقــد تدريجيــاً الشــعبية التــي 

كان يتمتــع بهــا فــي الســابق.

التداعيات المحتملة
ُيحتَمــل أن تدفــع نتائــج االنتخابــات التشــريعية الفرنســية 
باتجــاه حــدوث تغيــرات عميقــة فــي المشــهد الفرنســي؛ وذلــك 

ــي: ــى النحــو اآلت عل

1- تصاعــد أزمــة تشــكيل الحكومــة: فشــلت نتائــج االنتخابــات 
ــو  ــي، وه ــزب سياس ــة ألي ح ــاء األغلبي ــي إعط ــريعية ف التش
األمــر الــذي ســُيضفي العديــد مــن التعقيــدات والتحديــات علــى 
ــتترتب  ــي س ــات الت ــي. وأول التحدي ــي الفرنس ــهد السياس المش
ــة؛  ــكيل الحكوم ــف تش ــط بمل ــوف ترتب ــع س ــذا الوض ــى ه عل
فـ”ماكــرون” اآلن ُمخيــر بيــن تشــكيل حكومــة بأغلبيــة نســبية، 
أو تشــكيل أحــزاب المعارضــة حكومــة أقليــة، لكــن شــكل 
ــة، ســوف يحســم هــذا  ــة المقبل التحالفــات الداخليــة فــي المرحل
الملــف؛ فمــن المرجــح أن يســعى التحالــف الرئاســي إلــى 
ــن. ــى الجمهوريي ــتقلين أو محســوبين عل ــواب مس ــتقطاب ن اس

2- تعطيــل إصاحــات وسياســات الرئيــس الفرنســي: ســوف 
يحظــى اليميــن المتطــرف وتحالــف اليســار بامتيــازات داخــل 
الجمعيــة الوطنيــة، فــي ضــوء االنتصــارات التــي حققاهــا، 
ــون”،  ــوك ميلونش ــان ل ــادة “ج ــار بقي ــف اليس ــاً تحال خصوص

ــاً للمعارضــة. ــح زعيم ــذي أصب ال
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ــازات  ــذه االنتصــارات “ميلونشــون” امتي ــح ه ويرجــح أن تمن
عديــدة داخــل الجمعيــة، أهمهــا رئاســة لجنــة الماليــة، وامتيــاز 
تقديــم لوائــح النقــد ضــد الحكومة، وهو ما يعنــي أن هذا التحالف 
ــل تنفيــذ خطــط الرئيــس “ماكــرون” وإصاحاتــه،  قــد ُيعطِّ
ــذه المشــاريع، مشــروع  ــم ه ــن أه ــة. وم خصوصــاً االقتصادي
اإلبقــاء علــى حزمــة الضرائــب المفروضــة علــى الوقــود كمــا 

هــي، وقانــون دعــم القــوة الشــرائية للفرنســيين.

ــى  ــرون”:  عل ــة لـ”ماك ــاداة السياســة الخارجي ــد مع 3- تزاي
ــات  ــح الرئيــس صاحي الرغــم مــن أن الدســتور الفرنســي يمن
ــا  ــاع؛ م ــا الدف ــة وقضاي ــا السياســة الخارجي ــي قضاي واســعة ف
يعنــي أن الرئيــس الفرنســي ســوف يســعى إلــى اســتكمال 
الضغــط علــى روســيا، ودعــم أوكرانيــا، وتعزيــز الــدور 
األوروبــي لفرنســا؛ فــإن صعــود اليميــن المتطــرف، وتحالــف 
ــاً اليســار المتطــرف، ســوف  اليســار الــذي يســيطر عليــه حالي
ــد حركــة الرئيــس “إيمانويــل  يمثــل أحــد العوائــق التــي قــد ُتقيِّ

أن هــذه  ماكــرون” علــى المســتوى الخارجــي، خصوصــاً 
االتجاهــات الفرنســية تعتــرض علــى طريقــة إدارة “ماكــرون” 
ــع  ــات م ــتوى التحالف ــى مس ــيما عل ــة، ال س ــة الخارجي للسياس
ــف  ــي حل ــدور الفرنســي ف ــات وال ــي، والعاق االتحــاد األوروب

ــيا. ــن روس ــف م ــي، والموق ــمال األطلس ش

فــي الختــام، يمكــن القــول إن أبــرز مخرجــات االنتخابــات 
التشــريعية الفرنســية تتمثــل فــي إعــادة هندســة المشــهد 
السياســي الداخلــي فــي فرنســا، وإعــادة توزيــع مراكــز القــوة 
والحضــور بيــن القــوى السياســية الفرنســية، وهــو مــا تجســد 
ــار،  ــف اليس ــرف، وتحال ــن المتط ــر لليمي ــود الكبي ــي الصع ف
وهــو الصعــود الــذي ســيكون لــه تأثيــر ملحــوظ علــى المشــهد 
السياســي ككل، خصوصــاً علــى مســتوى عرقلــة مشــاريع 
الرئيــس “ماكــرون” الداخليــة، مــع بعض التأثيــرات المحدودة 
علــى السياســة الخارجيــة للبــاد؛ وذلــك فــي ضــوء مــا يتيحــه 
ــات واســعة للرئيــس فــي هــذا الملــف. الدســتور مــن صاحي

شــركة استشــارات عامــة، متعــددة المهــام، تــم تأسيســها فــي 20 ينايــر 2021، بأبــو ظبــي، دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، تهــدف للتفاعــل مــع 
أنشــطة المجــال العــام فــي أقاليــم العالــم، ودعــم عمليــة تشــكيل السياســات وصنــع القــرار فــي المؤسســات العامــة والخاصــة، وتوســيع التعــاون 
العلمــي واألكاديمــي مــع مراكــز التفكيــر وشــركات االستشــارات. وتشــمل الشــركة مجلســًا للمستشــارين ومجلــس اإلدارة الــذي يشــرف علــى 

مؤسســات متعــددة تتضمــن مركــزًا للدراســات، وإدارة للمشــروعات، ومعهــدًا للتدريــب المتقــدم، ومكاتــب للتمثيــل الخارجــي.
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