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يطمح الرئيس الفرنيس اميانويل ماكرون اىل والية رئاسية ثانية. الطموح مربر، لكن الهدف ليس سهال بعدما خلطت االوراق 
يف معركة االنتخابات الرئاسية. ماكرون الذي يشغل يف هذه الفرتة رئاسة االتحاد االورويب، يطمح ايضا اىل دور قيادي يف اوروبا 

بعد خروج انجيال مريكل من قيادة املانيا وخروج بريطانيا من االتحاد االورويب

ماكرون طامٌح إلى والية ثانية ودور قيادي أوروبي
االنتخابات الرئاسية الفرنسية مفتوحة على املفاجآت

وضبايب  معقد  اورويب  وضع  ظل  يف 
املشهد  يف  نضوج  وعدم  وغموض 
املتسارعة،  وتحوالته  الفرنيس  السيايس 
الرئاسية  االنتخابات  صورة  اكتملت 
نيسان  و24   10 بني  املقررة  الفرنسية 
ما  ان  اال  املتنافسني،  والئحة  املقبل 
اميانويل  الرئيس  اعالن  هو  ينقصها 
ماكرون، بشكل رسمي، ترشحه ملواجهة 
بينهم  من  سيكون  رئيسيني،  مرشحني   4
الثانية  للجولة  منافسته  او  منافسه 
ورجل:  نساء  ثالث  وهم  والحاسمة، 
املتطرف  اليمني  مرشحة  لوبن  مارين 
 2017 العام  انتخابات  يف  واجهته  التي 
وفالريي  مريح.  بفارق  عليها  وتغلب 
"الجمهوريون"  حزب  مرشحة  بيكريس، 
واريك  املعتدل(،  الكالسييك  )اليمني 
الشعبوي  والكاتب  الصحايف  زميور 
املتموضع يف اقىص اليمني املتطرف، وآن 

هيدالغو مرشحة الحزب االشرتايك.
انتخابات  ان  اىل  تشري  التقديرات  كانت 
النتخابات  مكررة  نسخة  ستكون   2022
اىل  ستفيض  االوىل  الجولة  وان   ،2017
حني  يف  ولوبن،  ماكرون  من  كل  تأهل 
فوزا  الحاسمة  الثانية  الجولة  ستشهد 
الصورة  هذه  ان  بيد  لالول.  مريحا 
اثرا  رئيسيان  عنرصان  ومثة  تغريت، 
املرشح  اسم  بروز  االول،  العنرص  فيها: 
املصنف  زميور،  اريك  والكاتب  الصحايف 
يف اقىص خانة اليمني املتطرف الشعبوي 
بسبب طروحاته الراديكالية يف خصوص 
عىل  والحفاظ  واالسالم  املهاجرين 
فوز  الثاين،  والعنرص  الفرنسية.  الهوية 
الداخلية  االنتخابات  بيكريس يف  فالريي 

الرئيس االمرييك جو بايدن. الرئيس الفرنيس اميانويل ماكرون.

وعدا  وقطعت  الفرنسية،  الجمهورية  يف 
عىل نفسها بأن تصبح اول رئيسة لفرنسا. 
يف  لبيكريس  التأييد  نسبة  ان  املفاجأة 
يف   20 اىل  ارتفعت  الرئاسية  االنتخابات 
املرتبة  يف  وحلت  االوىل  الدورة  يف  املئة 
املئة(،  يف   25( ماكرون  وراء  الثانية 
يف  ماكرون  عىل  تتغلب  ان  ميكن  وانها 
الجولة الثانية بحيث تحصل عىل 52 يف 
املئة من االصوات يف مقابل 48 يف املئة 
للرئيس املنتهية واليته. يعد قادة اليمني 
قلب  عىل  قادرين  اليوم  اصبحوا  بأنهم 
صفحة التنافس الداخيل، ورص الصفوف 
بالغة  سياسية  معركة  يف  بيكريس  وراء 

الصعوبة.
مثابة  كان  بيكريس  فالريي  اسم  بروز 
فيها  مبا  االطراف،  ملختلف  مفاجأة 
غري  فبيكريس،  الرئايس.  املعسكر 
النطاق  خارج  جيد  بشكل  املعروفة 
مبؤهالت  تتمتع  امرأة  البحت،  الفرنيس 
علمية ومهنية وبخربة سياسية وحكومية 
يف  املناصب  ارفع  تحتل  الن  تؤهلها 
الصيف  منذ  الفرنسية.  الجمهورية 
وتر  عىل  اللعب  عن  تتوان  مل  املايض، 
يحملها  التي  الرسالة  امرأة، وعىل  كونها 

انتخاب اول امرأة رئيسة للجمهورية. 
عىل  بيكريس  شددت  تسميتها،  منذ 
بكل  اليمني  صفوف  رص  عىل  حرصها 
تالوينه، وعىل قدرتها عىل الحاق الهزمية 
مييني  برنامج  عىل  معتمدة  مباكرون، 
االقتصادي، ومتشدد يف  الشق  ليربايل يف 
الشق السيادي مبا يكفي الجتذاب بعض 
او  زميور  طروحات  تستهويهم  الذين 
الجديدة  الدينامية  عىل  مراهنة  لوبن، 
التنافس  التي ستنطلق مع قلب صفحة 
ورهانها  "الجمهوريون"  حزب  داخل 
االجنحة  التقاء بني  نقطة  تكون  ان  عىل 

املتنافسة. 
عن  اليوم  حتى  رسميا  الوحيد  الغائب 
الرئيس  هو  فرنسا  يف  الرئاسية  املعركة 
من  احد  ال  لكن  ماكرون.  اميانويل 
من  الشك  يخامره  ومعارضيه  مؤيديه 

للفوز  الرئايس  الغامر  سيخوض  انه 

الرسمي  بالرتشيح  لـ"الجمهوريون" 
للحزب.

يهودية،  عائلة  من  املتحدر  زميور  اريك 
تطرفا  االكرث  اليمينية  الطروحات  يتبنى 
املهددة  الفرنسية  الهوية  عن  الدفاع  يف 
بسبب تكاثر اعداد املهاجرين واملسلمني 

يف  لالندماج  قابلون  انهم  يرى  ال  الذين 
املجتمع الفرنيس، ويعترب انه عىل موعد 
الذي يريد تغيري مجراه من  التاريخ  مع 
فوزه يف  ان  ويرى  فرنسا.  استعادة  اجل 
اجمل  اسرتداد  بداية  سيكون  الرئاسة 
بلدان العامل. عىل صعيد االجراءات التي 
الهجرة  بانهاء  وعد  فانه  تطبيقها،  يريد 
اعداد  وتقليص  الرشعية،  وغري  الرشعية 
الوافدين اىل فرنسا، مبن يف ذلك الطالب، 
اىل  واللجوء  االرس،  شمل  مّل  حق  والغاء 
والغاء  النظاميني،  غري  املهاجرين  طرد 
املساعدات االجتامعية والطبية لالجانب 
غري االوروبيني، وطرد اي اجنبي يرتكب 
جرمية او مخالفة خطرية للقانون، وطرد 

االجانب بعد انتهاء فرتات احكامهم.

تقرير
شوقي عشقوتي

lionbars@hotmail.com

زيمور اضعف 
لوبني وبيكريس تهدد 

ماكرون

ماكرون يقود مشروع 
السيادة االوروبية 

واالستقاللية االستراتيجية

بالحلول يف املرتبة االوىل يف  عليه احيانا 
نفسها يف وضع غري  تجد  االوىل،  الجولة 
من  رشيحة  ان  والسبب  اطالقا،  مريح 
الشخص  زميور  تجد  الفرنسيني  الناخبني 
فكر  يف  يعتمل  ما  علنا  يقول  الذي 
املرشح  اىل  تحول  بحيث  رسا،  كثريين 
املتطرف  اليمني  اربك  مام  ميينية،  االكرث 
لوبن  ملارين  مقلقا  تراجعا  وانعكس 
التي يستحوذ عىل نسبة غري ضئيلة من 
ناخبيها، كام اربك اليمني الكالسييك النه 

يغري كثريا من ناخبيه.
لكن، عىل الرغم من ان اليمني املتطرف 
مكانة  يحتل  لالجانب  الكاره  العنرصي 
يبدو  الرأي،  استطالعات  يف  جدا  عالية 
بأن  يسمحوا  لن  الناخبني  غالبية  ان 

هي  زميور  املرشح  من  االول  املترضر 
االثنني  وان  خصوصا  لوبن،  مارين 
اليمني  باصوات  الفوز  عىل  يتنافسان 
اليمني  ناخبي  من  والخائبني  املتطرف 
حزب  يجسده  الذي  الكالسييك 
لوبن  كانت  فبعدما  "الجمهوريون". 
واثقة من متكنها من التنافس يف الجولة 
تتفوق  كانت  بل  ماكرون، ال  الثانية مع 

يفوز يف االنتخابات احد مرشحي اليمني 
املتطرف، وال يزال هناك سقف زجاجي 
الكالسييك،  اليمني  من  الناخبني  مينع 
اليمني  وصول  حال  يف  اليسار،  حتى  او 
املتطرف وماكرون اىل الجولة الثانية من 

التصويت لصالح زميور او لوبن.
مؤيدوها  يصفها  الذي  بيكريس،  فالريي 
بانها البلدوزر او الجرافة، هي الكابوس 
فرتة  اىل  سعيه  يف  ماكرون  يواجه  الذي 
رئاسية ثانية للجمهورية الفرنسية. فبعد 
"الجمهوريني  لحزب  مرشحة  تكريسها 
الرئاسية  لالنتخابات  الفرنيس  اليميني" 
الفخر  باستعادة  تعهدت   ،2022 يف 
الفرنيس وحامية الفرنسيني، ورد السلطة 
املفتعلة  العوائق  وتحطيم  الشعب،  اىل 
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ان  عىل  اجامع  وهناك  ثانية،  بوالية 
وان  محسوم،  الرئاسية  املعركة  خوضه 
تأخري  يف  تكمن  السياسية  مصلحته 
االعالن عن ترشحه، يف انتظار ان تسمح 
الظروف الصحية وتتضح االمور بالنسبة 
تحقيق  عىل  قادر  انه  من  والتأكد  اليه، 
ما يصبو اليه. مثة ضغوط شديدة متارس 
عليه من جميع املرشحني واالحزاب التي 
بأنه  يتهمونه  الذين  خصومه،  تدعم 
مبهامه  يتلطى  بينام  املرشح  دور  يلعب 
الجديدة  صفته  اىل  اضافة  الرئاسية، 

وهي كونه رئيسا لالتحاد االورويب.
صحيح ان املعركة االرشس ستكون امام 
فالريي بيكريس، مرشحة اليمني املنافس 
اىل  وصولها  حال  يف  السيام  له،  االكرب 
والتي  االنتخابات،  من  الثانية  املرحلة 
برنامج  من  قريبا  برنامجا  تتبنى 
ماكرون، وقد تكون قادرة عىل اجتذاب 
قبال  صوتت  ان  سبق  مجتمعية  رشائح 
حزبه  اىل  انضمت  انها  او  ملاكرون، 
اىل االحزاب  او  االمام"  اىل  "الجمهورية 
ماكرون  ولكن  تؤيده.  التي  الرديفة 
فرصا  وميلك  قوة  بنقاط  يتمتع  زال  ما 

للفوز، ابرزها:
اليمني  صفوف  يف  الحاد  االنقسام   -
املتطرف، حيث يحرم ترشيح اريك زميور 
اصوات  من  املتطرف  اليمني  زعيمة 
حتام  ستوصلها  كانت  اليمني،  من  غالية 
فالريي  فان  كذلك،  الثانية.  الدورة  اىل 
بيكريس تعاين من انضامم مجموعة من 
ماكرون  معسكر  اىل  الكالسييك  اليمني 
االشرتايك  اليسار  يفجر  ان  الذي نجح يف 
من الداخل يف العام 2017 وان يجتذب 
اىل صفه شخصيات ميينية واخرى تنتمي 

اىل الوسط.
يف  االورويب  لالتحاد  ماكرون  ترؤس    -
السنة  هذه  من  االوىل  الستة  االشهر 
سيمكنه  املوقع  هذا  رابحة".  "ورقة 
دائم  يكون  وان  مبادرات،  اطالق  من 
الوطنية  املستويات  عىل  الحضور 
واالوروبية والدولية، ما سيوفر له رافعة 

الفرنسية،  الريادة  لتاكيد  سيستخدمها 
االكرث  االورويب  املسؤول  كونه  ولتبيان 
االملانية  املستشارة  انسحاب  بعد  بروزا 

انجيال مريكل من املرسح السيايس. 
ماكرون،  مرشوع  يف  جاء  ما  اهم  لعل 
تركيزه الشديد عىل طموح بناء السيادة 
االوروبية او االستقاللية االسرتاتيجية وما 
الخطوات  من  كافة.  الصعد  عىل  تعينه 
تبني  املقبلة  االشهر  يف  ستحقق  التي 
خطة البوصلة االسرتاتيجية مبناسبة قمة 
ستوفر  الشهر.  هذا  فرنسا  يف  ستعقد 
لالمن  الخاصة  العقيدة  البوصلة  هذه 
االطليس،  الحلف  مع  بالتكامل  االورويب 
بالتوازي مع اسرتاتيجيا صناعية ودفاعية 

واستقاللية تكنولوجية التي من دونها ال 
بفضل  الدفاعية.  اوروبا  ملرشوع  معنى 
اىل  اوروبا  ستتحول  االجندة،  هذه 
متمكنة  تكون  ان  اي  للمستقبل،  قوة 
البيئوية  التحديات  مع  التعاطي  من 
والجيوسياسية،  والرقمية  والتكنولوجية 
ان  يجب  املستقلة  اوروبا  ان  مبعنى 
لذلك،  الوسائل  توفري  عىل  قادرة  تكون 
تكون  وال  بنفسها  مصريها  ترسم  وان 
كان  االخرى.  القوى  لخيارات  خاضعة 
الفتا ان الرئيس الفرنيس وعد بأن تفيض 
من  مقرتح  تقديم  اىل  املقبلة  االسابيع 
واالستقرار  لالمن  جديد  نظام  بناء  اجل 
الحقا  فيه  ويتشاركون  االوروبيون  يقره 
االطلسيني قبل عرضه عىل  مع حلفائهم 

روسيا.
مسرية  يف  حاسام  سيكون   2022 عام 
غياب  ظل  يف  االورويب،  االتحاد 
عن  مريكل  انجيال  االملانية  املستشارة 
دفة القيادة. بالتأكيد، يعتمد الكثري عىل 
الفرنسية  الرئاسية  االنتخابات  نتيجة 
ورغم  املقبل.  الشهر  اجراؤها  املقرر 
ماكرون،  فوز  اىل  تشري  التوقعات  ان 

ان  خسارته،  من  الناجم  الفراغ  لكن 
االتحاد  قيادة  دفة  سيرتك  حصلت، 
لنتائج  خالية موقتا. مع ذلك، لن يكون 
االنتخابات الرئاسية الفرنسية تأثري يذكر 
الربيطانية   - الفرنسية  العالقات  عىل 
عىل  مستوياتها  ادىن  اىل  وصلت  التي 
بسبب  بالخيانة  باريس  تشعر  االطالق. 
من  الرئيسية  االجزاء  تنفيذ  لندن  رفض 
يف  خصوصا  االتحاد،  من  الخروج  اتفاق 
لندن  اما  الشاملية.  بايرلندا  يتعلق  ما 
معاقبتها  عىل  عازمة  فرنسا  ان  فتعتقد 
االورويب.  املرشوع  من  انسحابها  بسبب 
البلدين  بني  ضاعت  الثقة  ان  املؤكد 
للتعايف.  عديدة  سنوات  وستستغرق 
العالقات  ستستمر  ذلك،  يتحقق  وحتى 
بني  االمور  تعقيد  سيزيد  مام  التوتر،  يف 

بروكسل ولندن.
خط  عىل  بقوة  الفرنيس  الرئيس  دخل 
امرين:  عىل  مشددا  االوكرانية،  االزمة 
االول، ان الرد االورويب عىل عمل عدواين 
باهظا يف حق  اوكرانيا سيكون مثنه  ضد 
قوة  اصبحت  بانها  وصفها  التي  روسيا 
والثاين،  محيطها.  يف  االستقرار  لرضب 
الحوار  قنوات  بابقاء  الشديد  متسكه 
فالدميري  الرويس  الرئيس  مع  مفتوحة 

بوتني. 
تقوم  ماكرون  خطة  ان  االمر،  حقيقة 
من  االوكراين  امللفني  بني  الفصل  عىل 
جهة، واالمرييك - االطليس - الرويس من 
بيد  بينهام.  التداخل  رغم  ثانية  جهة 
قليلة  ماكرون  ميسكها  التي  االوراق  ان 
يف  او  باريس  يف  ليس  القرار  ومصدر 
لكن  وواشنطن،  موسكو  يف  بل  اوروبا، 
هذا ال مينعه من التحرك وهو ما يفعله.
الرئيس  دخل  مواز،  آخر  خط  عىل 
ماكرون بقوة ايضا عىل خط مفاوضات 
يندرج  االطار  هذا  يف  النووية.  فيينا 
التواصل املفتوح بنظريه االيراين ابراهيم 
رئييس، وحقيقة االمر انه يريد ان يكون 
االخرية،  العقبات  اجتياز  يف  دور  له 
الحظ  يحالفه  ان  يف  املرة  هذه  ويأمل 

عكس ما حصل له يف خريف عام 2019 
الرئيسني  بني  الجمع  اىل  سعى  عندما 
وحسن  ترامب  دونالد  السابقني 
روحاين يف نيويورك، عىل هامش اعامل 
يف  او  املتحدة  لالمم  العامة  الجمعية 
فرنسا(،  غرب  )جنوب  بياريتز  مدينة 
التي  السبع  مجموعة  قمة  هامش  عىل 

تراستها باريس ذاك العام. 
املساعدة  هو  ماكرون  اليه  يسعى  ما 
وسبق  االخرية.  العقبات  تخطي  عىل 
تلعب  بانها  باريس  اتهمت  ان  اليران 
اىل  بالنظر  السيئ"  "الرشطي  دور 
عنها  تعرب  كانت  التي  املتصلبة  املواقف 
الذي  االتفاق  يأيت  بأن  التمسك  ومنها 
موضوعي  عىل  شأنه  يف  التفاوض  يتم 
االيراين  الباليستي   - الصاروخي  الربنامج 
تصفها  التي  االقليمية  طهران  وسياسة 

باريس بانها مزعزعة لالستقرار.
تتناول االسرتاتيجيا التي يقرتحها ماكرون 
الكربى  العاملية  التحديات  جميع 
اكرب  معالجة  نفسه  الوقت  يف  وتحاول 
اليوم. اوضح  العابرة للحدود  التحديات 
تتحمل  ان  اهمية  الفرنيس  الرئيس 
اضافية  مسؤوليات  االوروبية  الدول 
فرنسا  اعترب  كام  القارة.  عن  للدفاع 
الهندي  املحيطني  منطقة  يف  بارزة  قوة 
تركيزها  عن  فرنسا  تتخل  مل  والهادئ. 
عىل االرهاب الذي يدفعها اىل االهتامم 
والرشق  االفريقي  الساحل  بسياسة 
ماكرون محقا حني  كان  الكبري.  االوسط 
تقييم  اعادة  اىل  تحتاج  اوروبا  ان  قال 
االساس.  هذا  عىل  والتحرك  اولوياتها 
يتابع  ان  االورويب  االتحاد  يستطيع  ال 
االتكال بالكامل عىل قوة عظمى بعيدة 
تزامنا  امنه  لتعزيز  االنشغاالت  وكثرية 
االحداث.  هامش  عىل  الوقوف  مع 
بعدما اصبحت املكانة االمريكية يف العامل 
اوروبية  جهود  اي  ستكون  مؤكدة،  غري 
مشرتكة  غربية  اسرتاتيجيا  لطرح  مكثفة 
اي  ترتكز  ان  يجب  لكن  حتام.  ايجابية 
اسرتاتيجيا جديدة عىل مبادئ متعددة. 

يف املقام االول، يجب ان يبذل ماكرون 
حول  االجامع  لحصد  كربى  جهودا 
يشكل  الحاحا.  االمنية  التحديات  اكرث 
اختبارا  روسيا  تطرحه  الذي  التهديد 
حدود  يتجاوز  كونه  حاسام  لكن  مبكرا 
تتكل  الفورية.  العسكرية  القرارات 
عىل  للحصول  روسيا  عىل  مثال  اوروبا 
استعداد  يصبح  قد  الطاقة.  امدادات 
جهود  اي  الستكشاف  االوروبية  القارة 
االتكال  من  الشكل  هذا  النهاء  جدية 
الدول  استعداد  عىل  مؤرشا  املفرط 
يف  التضحيات  لتقديم  الفردية  القومية 

مقابل اضعاف نفوذ الرئيس الرويس.
املتحدة  الواليات  نحو  غالبا  تطلع  العامل 
فيام  العامل،  رشطي  بدور  تضطلع  يك 
من  الثانية  املرتبة  يف  االورويب  االتحاد 
السياسات  ان  اال  القيادة.  سلسلة 
الرئيس  ادارة  انتهجتها  التي  الخارجية 
االن  حتى  فشلت  بايدن  جو  االمرييك 
االوروبيني.  الحلفاء  باعجاب  الفوز  يف 
الواضح ان واشنطن بدلت بؤرة اهتاممها 
عدة  السباب  ذلك  ويرجع  وقلصتها، 
محلية.  بقضايا  منها  االكرب  الجزء  يتعلق 
منشغلة  املتحدة  اململكة  تبدو  وباملثل، 
بالقدر نفسه مبشكالتها السياسية. عليه، 
امكان  يف  التي  اللحظة  هي  هذه  فان 
االتحاد االورويب ان ميارس خاللها نفوذه 
الدولية،  الشؤون  صعيد  عىل  الكبري 
الشاملة  العمل  خطة  مفاوضات  مثل 
املشرتكة مع ايران، وتهدئة التوترات بني 

روسيا واوكرانيا.
النتيجة ستزداد يف عام 2022 اهمية  يف 
القيادة القوية لالتحاد االورويب اكرث من 
نفسه  يطرح  يك  وذلك  مىض،  وقت  اي 
كقوة موازنة للصني التي تعمد عىل نحو 
روسيا  وكذلك  قوتها،  تأكيد  اىل  متزايد 
مبرور  العدوانية  تحركاتها  تزداد  التي 
ان  املحتمل  غري  من  ذلك،  مع  الوقت. 
الواقع،  ارض  عىل  القيادة  هذه  تتحقق 
الداخلية  والخالفات  التنافسات  يف ضوء 

التي يعانيها االتحاد االورويب.  

الرئيس الرويس فالدميري بوتني.

سياسة بايدن 
الخارجية ال تحظى باعجاب 

االوروبيني


