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نفوذ المعارضة: 
كيف تصاعدت التحديات الداخلية أمام الرئيس الفرنسي “ماكرون”؟

العديــد  “ماكــرون”  الفرنســي  الرئيــس  يواجــه 
مــن التحديــات الداخليــة التــي ســاهمت فــي 
فالرئيــس  لــه؛  المعارضــة  قــوى  نفــوذ  تعزيــز 
تفاهمــات  فــي  بالدخــول  مطالــب  الفرنســي 
بعــد  التشــريعية  التعديــات  لتمريــر  عســيرة 
خســارة حزبــه األغلبيــة البرلمانيــة، كمــا يواجــه 
“ماكــرون” أزمــات اقتصاديــة واجتماعيــة حــادة 
ســواء  تحركاتــه  وتقيــد  صورتــه،  علــى  تؤثــر 
علــى المســتوى الداخلــي أو حتــى المســتوى 

الخارجــي.  

كانــت الواليــة األولــى للرئيــس الفرنســي ماكــرون – التــي بــدأت 
عــام 2017 – تتســم بغلبــة بعــض االعتبــارات الخارجيــة، ســواء 
بوصفهــا محــددات لفــوز الرئيــس قبــل االنتخابــات، أو باعتبارهــا 
أولويــات عمــل خــال ســنوات الخمــس األولــى، وعلــى رأس هــذه 
ــة  ــات فاعلي ــدود، وإثب ــر للح ــاب العاب ــة اإلره ــارات مجابه االعتب

االتحــاد األوروبــي فــي ظــل انســحاب بريطانيــا منــه. 

وعلــى العكــس مــن ذلــك، يبــدو أن الواليــة الثانيــة لرجــل 
اإلليزيــه – التــي بــدأت فــي شــهر أبريــل الماضــي – ســتحدد 
ــت أن  ــا لبث ــي م ــة، الت ــات الداخلي ــرة التحدي ــا بدرجــة كبي مامحه
ــع  ــة، ال ســيما م ــة الثاني ــوز “ماكــرون” بالوالي تفاقمــت بمجــرد ف
ــة عــن اســتمرار  ــوط الناجم ــة والضغ ــة االقتصادي تصاعــد األزم

الحــرب األوكرانيــة. 

ملفات معقدة

الملفــات  مــن  عــدداً  “ماكــرون”  الفرنســي  الرئيــس  يواجــه 
ــي  ــات الت ــي الملف ــة، وه ــه الثاني ــي واليت ــات ف ــدة والتحدي المعق
تؤثــر، بطريقــة أو بأخــرى، علــى درجــة االســتجابة الجماهيريــة 
ــل أهــم هــذه  ــي يتبناهــا الرئيــس الفرنســي. وتتمث للسياســات الت

ــي: ــا يأت ــات فيم التحدي

ــات  ــر التعدي ــات عســيرة لتمري ــي تفاهم 1- ضــرورة الدخــول ف
التشــريعية: بعــد خســارة حــزب الرئيــس “ماكــرون” األغلبيــة 
المطلقــة فــي االنتخابــات البرلمانيــة التــي ُعقــدت يومــي 12 و19 
يونيــو 2022، بــات الرئيــس مضطــراً إلــى الدخــول فــي تفاهمــات 
عســيرة مــع تحالــف اليســار بقيــادة “ميلونشــون” وتحالــف اليميــن 
ــة  ــر التشــريعات الازم ــان” لتمري ــن لوب ــادة “ماري المتطــرف بقي

ــة المرجــوة.  إلجــراء اإلصاحــات التنفيذي
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كيف تصاعدت التحديات الداخلية أمام الرئيس الفرنسي "ماكرون"؟  

هــذا ومــن المتوقــع أن يلقــى الرئيــس وحزبــه معارضــة شرســة 
ــراً  ــار، نظ ــة اليس ــيتين، خاص ــة الرئيس ــي المعارض ــن كتلت م
ــى حــد كبيــر فيمــا يخــص  ــدة السياســية إل ــى تعــارض األجن إل
ــاق العــام وتعامــل الحكومــة مــع القطــاع الخــاص، وهــو  اإلنف
مــا قــد ينــذر باالصطــدام بحالــة شــلل حكومــي قــد تدفــع إلــى 

النظــر فــي إمكانيــة حــل البرلمــان.

ــة: ال  ــكيل الحكوم ــي تش ــة ف ــة مقبول ــى صيغ ــل إل 2- التوص
ــة  ــس “ماكــرون” األغلبي تقتصــر تبعــات خســارة حــزب الرئي
ــد أيضــاً  ــل تمت ــات الشــق التشــريعي، ب ــى تحدي ــة عل البرلماني

ــس نفســه مضطــراً  ــث وجــد الرئي ــة؛ حي ــى تشــكيل الحكوم إل
أمــام نتيجــة االنتخابــات التشــريعية إلــى توجيــه رئيســة الوزراء 
ــات  ــدة تراعــي توازن “إليزابيــث بــورن” بتشــكيل حكومــة جدي

القــوى فــي البرلمــان. 

ويكمــن التحــدي الرئيســي فــي أن أكبــر كتلتيــن معارضتيــن 
)تحالــف اليســار واليميــن المتطــرف( لــن تقبــا مقاعــد وزاريــة 
ــتبعد أن  ــه يس ــت نفس ــي الوق ــة، وف ــة جوهري ــر ذات أهمي غي

ــة ســيادية. ــي “ماكــرون” إحداهمــا حقيب يولِّ
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27 يوليـــــــو 2022

 لذلــك حــاول “ماكــرون” االلتفــاف علــى هــذا التحــدي واالتجــاه 
ــن  ــتراكيين م ــزب االش ــن ح ــوزراء م ــض ال ــن بع ــو تعيي نح
اليســار، وحــزب الجمهورييــن مــن اليميــن باعتبارهمــا انعكاســاً 
لهــذه التيــارات دون اللجــوء إلــى كــوادر المعارضــة األساســية. 
ــي الشــق  ــل ف ــن العراقي ــد م ــذا الوضــع بمزي ــئ ه ــه، ينب وعلي
ــى  ــية األول ــة الرئاس ــن موجــودة خــال الوالي ــم تك ــذي ل التنفي

لماكــرون.

3- التعامــل مــع االنقســام المجتمعــي الواســع: تكمــن مســببات 
خســارة حــزب الرئيــس لألغلبيــة البرلمانيــة فــي االنقســام 
المجتمعــي الكبيــر، الــذي يجــد الرئيس الفرنســي نفســه مســؤوالً 
ــد أوضحــت  ــه؛ فق ــم يكــن هــو الســبب في ــه وإن ل عــن مواجهت
ــي  ــل ناخب ــتمرار مي ــرة اس ــية األخي ــات الرئاس ــج االنتخاب نتائ
ــى  ــن إل ــا والمتقاعدي ــات الوســطى العلي ــرى والطبق ــدن الكب الم

ــح “ماكــرون”. ــت لصال التصوي

ــل  ــر شــعبيًة )مث ــات األكث ــإن الطبق ــة أخــرى، ف ومــن ناحي
العمــال(، والفئــات المهمشــة والمســتبعدة، ال ســيما فــي الشــمال 
ــت  ــد مال ــم البحــر األبيــض المتوســط، ق ــاد وأقالي الشــرقي للب
ــي مواجهــة هــذا االنقســام  ــان. وف ــن لوب ــت لماري ــى التصوي إل
ــاء التماســك  ــة إعــادة بن ــس الدول ــى رئي المجتمعــي، يجــب عل
االجتماعــي إذا رغــب فــي كتابــة النجــاح لواليتــه الثانيــة، 

واالحتفــاظ بحظــوظ تيــار الوســط فــي االســتمرار فــي الحكــم 
فــي أي انتخابــات رئاســية قادمــة.

القــدرة الشــرائية: فــي  4- التصــدي الســتمرار انخفــاض 
الوقــت الــذي جعلــت فيــه “ماريــن لوبــان” القــوة الشــرائية 
ــا  ــي حملته ــية ف ــات الرئيس ــد الموضوع ــي أح ــعب الفرنس للش
ــي 13  ــه، ف ــن جانب ــرون” م ــل ماك ــار “إيمانوي ــة، أث االنتخابي
أبريــل 2022، مقترحــاً بشــأن اعتمــاده “قانونــاً اســتثنائياً للقــوة 
الشــرائية” يهــدف إلــى إعــادة تخصيــص جميــع المعاشــات 
ــل الرســوم  ــائدة، وتقلي ــم الس ــدالت التضخ ــاً لمع ــة وفق التقاعدي

ــتقلة. ــطة المس ــاب األنش ــى أصح ــبة إل ــب بالنس والضرائ

لتنفيــذ ذلــك، أكــد وزيــر االقتصــاد “برونــو لــو ميــر” فــي 
مطلــع الشــهر الجــاري أن الحكومــة تســعى إلــى التعامــل مــع 
رســالة الغضــب والتوجــس لــدى ماييــن الفرنســيين الذيــن 
ــة  ــبب األزم ــبوقة بس ــر مس ــم غي ــدالت تضخ ــن مع ــون م يعان

ــا.  ــج عنه ــداد النات ــل اإلم ــراب ساس ــة واضط األوكراني

ــد  ــور، وتعق ــى الن ــون إل وفــي ظــل عــدم خــروج هــذا القان
ــت  ــة، اتجه ــات البرلماني ــج االنتخاب ــد نتائ ــاده بع ــألة اعتم مس
ــة  ــراءات المؤقت ــض اإلج ــاذ بع ــى اتخ ــية إل ــة الفرنس الحكوم
التــي تفــي ببعــض أهــداف هــذه القانــون، وأهمهــا تثبيــت ســعر 

ــام 2022. ــة ع ــى نهاي ــي حت ــاز الطبيع الغ
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مــع هــذا، فــإن تحــدي انخفــاض القــوة الشــرائية وارتفــاع 
التضخــم كثيــراً هــو أزمــة داخليــة ذات جــذور عالميــة، ومــن 
ثــم فــإن “ماكــرون” قــد ينجــح فــي تخفيــف آثارهــا الســلبية لكــن 

ــاً. ــة جذري ــر المعادل ــى تغيي ــه عل ــع قدرت دون توق

ــرة  ــذ فت ــي فرنســا من ــي: تعان ــة القطــاع الطب 5- مجابهــة أزم
طويلــة مــن أزمــات متكــررة فــي القطــاع الطبــي، وقــد زاد مــن 
ــا؛ فرغــم وجــود  انكشــاف هــذا القطــاع انتشــار جائحــة كورون
عــدد ال بــأس بــه مــن المستشــفيات والمعامــل ومراكــز الخدمــات 
الطبيــة، فــإن عــدداً منهــا يبقــى مغلقــاً نظــراً إلــى ضعــف أعــداد 
العامليــن بهــذه المستشــفيات مــن األطبــاء واألطقــم المســاعدة. 

ــن  وتظــل هــذه األزمــة مســتمرة انتظــاراً لمــا ســبق أن أعل
عنــه “ماكــرون” مــن إقامــة مؤتمــر كبيــر حــول قطــاع الصحــة. 
هــذا، وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه بعــد عاميــن مــن األزمــة 
ــي  ــبوقة ف ــر المس ــادات غي ــن الزي ــم م ــى الرغ ــة، وعل الصحي
رواتــب العامليــن فــي هــذا القطــاع، يعانــي القطــاع أكثــر مــن أي 

ــة. ــدي العامل ــي األي وقــت مضــى مــن نقــص حــاد ف

6- االســتجابة لتحــدي المنــاخ العاجــل: بعــد حملتــه االنتخابيــة 
التــي ســبقت الجولــة األولــى والتــي غابــت عنهــا قضايــا البيئــة 

والمنــاخ بالكامــل تقريبــاً، ســعى “إيمانويــل ماكــرون” إلــى 
توظيــف ورقــة البيئــة والتغيــر المناخــي بيــن الجولتيــن؛ وذلــك 
عــن طريــق قطعــه عهــداً بالمضــي قدمــاً بوتيــرة أســرع مرتيــن 
نحــو تقليــل انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري بنســبة 

ــى 40 %. تصــل إل

وبعــد الفــوز باالنتخابــات، وجــد الرئيــس “ماكــرون” نفســه 
أمــام تحــدٍّ داخلــي جوهــري بضــرورة الوفــاء بااللتــزام الــذي 
قطعــه علــى نفســه، وفــي الوقــت نفســه اســترضاء كبــار رجــال 
ــوى  ــن يشــكلون إحــدى الق ــع الذي ــاب المصان ــال وأصح األعم

األساســية الداعمــة لــه. 

لقــد كان فــي مخيلــة “ماكــرون” العمــل أكثــر علــى جانــب 
تقليــل نســبة اســتهاك المحروقــات مــن االســتهاك الكلــي 
للطاقــة عــن طريــق التوســع فــي برنامج االســتخدامات الســلمية 
للطاقــة الذريــة وبنــاء 6 مفاعــات إلــى 14 مفاعــاً مــن الجيــل 
ــي  ــاح ف ــا وعــد بإنشــاء 50 مزرعــة ري ــد )EPR(. كم الجدي
ــة الشمســية عشــرة  ــادة الطاق ــول عــام 2050 وزي البحــر بحل
أضعــاف، فضــاً عــن التوســع األفقــي فــي اســتخدام الســيارات 
الكهربائيــة، إال أن متطلبــات إعــادة تفعيــل وإعــادة إحيــاء 
ــة  ــة الحالي ــة االقتصادي ــل األزم ــي ظ ــة ف ــات الصناعي القطاع

تقــف حائــاً أمــام تنفيــذ هــذه الخطــط الطموحــة.
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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.

إنترريجونال للتحليات االستراتيجية

اإلمارات العربية المتحدة، أبوظبي, المنطقة اإلعامية، 2454، المبنى 6

ص.ب. أبوظبي، 769640
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األخاقيــة  الصــورة  تقــوض  التــي  القضايــا  مواجهــة   -7
لماكــرون: تعرضــت الصــورة األخاقيــة للرئيــس “ماكــرون” 
ــد  ــاً بع ــرة، وخصوص ــرة األخي ــي الفت ــة ف ــكاليات جوهري إلش
التقريــر الــذي نشــرته صحيفــة “لومونــد” الفرنســية، يــوم 11 
يوليــو الجــاري، الــذي زعــم أن شــركة “أوبــر” األمريكيــة 
المتخصصــة بنقــل األشــخاص، عقــدت صفقــة ســرية مــع 
ــة  ــي حكوم ــراً لاقتصــاد ف ــا كان وزي ــس الفرنســي حينم الرئي
الرئيــس الســابق “فرنســوا هولند” بين عامــي 2014 و2016. 
وبموجــب هــذه الصفقــة ســاهم “ماكــرون” فــي تعزيــز موقــف 

ــي الســوق الفرنســية.   الشــركة ف

فرص اليمين

فــي المجمــل، تضفــي الملفــات الســابقة المزيــد مــن التعقيــدات 
فهنــاك  “ماكــرون”؛  الفرنســي  الرئيــس  تحــركات  علــى 

التــي  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  المشــكات  مــن  العديــد 
يواجههــا الرئيــس الفرنســي، وهــذه المشــكات توظفهــا قــوى 
ــاف شــرعيته.  ــرون”، وإضع ــى “ماك ــط عل المعارضــة للضغ
هــذه المشــكات الداخليــة ترتبــط أيضــاً بالسياســة الخارجيــة 
الفرنســية؛ ألنهــا تقيــد تحــركات الرئيــس الفرنســي علــى 
ــة  ــى الســاحة العالمي ــة عل ــا الملح ــي، والقضاي ــد الدول الصعي
الحــرب ضــد  الحــرب فــي أوكرانيــا وأيضــاً  علــى غــرار 
اإلرهــاب فــي منطقــة الســاحل األفريقــي التــي تحظــى باهتمــام 
هائــل مــن قبــل باريــس. عــاوة علــى ذلــك، فــإن مــا يجــري 
فــي الــدول األوروبيــة األخــرى، وحالــة عــدم االســتقرار التــي 
تمــر بهــا بريطانيــا وإيطاليــا، قــد تعــزز احتماليــة انتقــال هــذه 
ــس  ــاوف الرئي ــت مخ ــم تضاعف ــن ث ــا، وم ــى فرنس ــة إل الحال

ــة. ــات داخلي ــدوث اضطراب ــن ح ــرون” م “ماك


