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اجتاز الرئيس الفرنيس ا انويل ماكرون بنجاح وسهولة استحقاق رئاسة الجمهورية، وكان محظوظا يف ان تكون املنافسة محصورة 
للمرة الثانية مع زعيمة اليم� املتطرف مارين لوبن. اجتاز ماكرون االنتخابات النيابية بصعوبة وفوز باهت، اذ ان احتالل حزبه 

"نحو النهضة" املرتبة االوىل ¥ يكن كافيا لحيازته االك¤ية والحكم بحرية مطلقة من دون رشاكة وتعايش مع املعارضة 

دينامّية خارجّية رغم الضعف الداخلي
ماكرون يقتحم الشرق األوسط من بوابة الخليج

لكن هذا االنهك الداخيل قابله اندفاع خارجي، 
السياسية  لياقته  اوج  الفرنيس يف  الرئيس  وظهر 
وحركة  دينامية  ايجاد  يف  ونجح  والديبلوماسية، 
ناشطة جدا، معلنا عودة فرنسا اىل الرشق االوسط 

من بوابة الخليج.
بعدما كان متمتعا خالل السنوات الخمس املاضية 
القوان¢  استصدار  من  مكنته  مريحة  باك¦ية 
البالد عىل هواه، فانه  التي ارادها وادارة شؤون 
مع خسارته اك¦ من 100 مقعد مقارنة ªا كان 
عليه حجم حزبه يف العام 2017، وحصوله عىل 
كتلة من 246 مقعدا يحتاج معها اىل 43 مقعدا 
لبلوغ اك¦ية نسبية، سيكون مضطرا اىل التعاطي 
فقط  ليس  جذريا،  ومختلف  جديد  واقع  مع 
ايضا  بل  املطلقة،  االك¦ية  فقدت  الحكومة  ألن 
وخصوصا لوجود مجموعت¢ نيابيت¢ عازمت¢ عىل 

اضعاف ماكرون وانهاك حكومته: 
التي  املختلفة  بتالوينه  اليسار  كتلة  هي  االوىل 
يقودها جان لوك ميلونشون، الذي نجح يف ايصال 
اليسار بقوة اىل الربملان وسيخوض معارضة رشسة 

ضد ماكرون وحكومته. 
والثانية هي كتلة اليم¢ املتطرف الذي بات يعد 
 À الذي  االمر  الثالثة،  السياسية  القوة  فرنسا  يف 

يعرفه يف اي دولة اوروبية رئيسية. 
سيتع¢ عىل ماكرون ان يقاتل برشاسة كل اراد 
Áرير اي من مشاريعه عرب الربملان، وان يتواضع 
كل مرة الرضاء الكتلة املحافظة من نواب الحزب 

الجمهوري وحلفائه، يف مقابل تنازالت كبÅة. 
له  يتعرض   À مأزقا  الضعيف  املوقف  هذا  يعد 
رئيس فرنيس منذ الثنينات، اىل حد دفع بعض 
التكهن باحتل ان يلجأ  املراقب¢ يف باريس اىل 
ماكرون اىل الدعوة اىل انتخابات ترشيعية مبكرة 

خالل عام او نحو ذلك.
واضاعة  التمهل  ترف  الفرنيس  الرئيس  Êتلك  ال 

الوقت، ذلك ان الوضع¢ االقتصادي واالجتعي 
يتفاقن.  النتائج  بعيد  حد  اىل  يفرسان  اللذين 
والكهرباء  غذائية  اساسية  سلع  اسعار  فارتفاع 
ومشتقات الطاقة تنسف القدرة الرشائية للرشائح 
بالتايل،  الفرنيس.  املجتمع  يف  هشاشة  االك¦ 
شبح  تبعد  حازمة   Åتداب اىل  ملحة  حاجة  Ïة 
عرفته  مع  غرار  عىل  االجتعية  االحتجاجات 
فرنسا يف عامي 2019 و2020 مع حركة "السرتات 
 Åالكث Åالصفر". بالتوازي، فان الوضع الخارجي يث
الحرب  فيها  ما  وابرز  والتساؤالت،  املخاوف  من 
املستقبل  عىل  وتداعياتها  اوكرانيا  عىل  الروسية 
مع  والعالقة  االطليس  شل  وحلف   Òاالورو
روسيا واالمن الغذاÓ، اضافة اىل االزمات االقليمية 
يف  الوضع  مثل  دورا  فرنسا  فيها  تلعب  التي 
منطقة الساحل، وعودة التوتر ب¢ اليونان وتركيا 
وازمة الطاقة املتنوعة. وبدأت تطرح علنا مسألة 

دوره  عىل  داخليا  ماكرون  ضعف  انعكاسات 
الخارجي عىل املرسح¢ االوروÒ والدويل. 

ناشطا  زال  ما  داخليا  املأزوم  ماكرون  الواقع،  يف 
جدا يف سياسته وديناميته الخارجية. ففي غضون 
شهر واحد، التقى الرئيس الفرنيس يف قرص االليزيه 
عددا من القادة العرب، الرئيس املرصي عبدالفتاح 
السييس، الرئيس االماراÚ محمد بن زايد، الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس، وويل العهد السعودي 
مطوال  اتصاال  واجرى  سلن،  بن  محمد   Åاالم

بالرئيس االيراÝ ابراهيم رئييس.
اراد ماكرون يف زيارة الدولة لرئيس االمارات ابراز 
العالقة االستثنائية التي تربط البلدين، بحيث ان 
تعميق  مواصلة  عىل  سيعمالن  الدولت¢  رئييس 
الرشاكة االسرتاتيجية التي تربط بينه، خصوصا 
يف مجاالت االمن والدفاع والطاقة وتكنولوجيات 
املستقبل. هذه الرشاكة تدور حول ثالثة محاور 
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-2 الطموح الفرنيس اىل تويل دور قيادي، ليس يف 
اوروبا فقط واáا يف الرشق االوسط ايضا، وحيث 
وان  بايدن،  فشل  ينجح حيث  ان  ماكرون  يريد 
للرشق  الديبلوماسية  الخارطة  عىل  بالده  يضع 
االوسط من خالل حراكه املتصاعد. ويرى ماكرون 
الذي يسعى اىل تكرار تجربة مؤÁر بغداد االقليمي 
 âيف حضور فرنيس، ان هناك فرصة متوافرة له ل
االوسط،  الرشق  منطقة  يف  رئيسيا  العبا  يكون 
 Åالكث مع  الجيدة  عالقاته  ذلك عىل  معتمدا يف 
من بلدانه وعىل االنشغال االمäÅ بامللف الرويس 
ـ االوكراÝ، والنتائج املتواضعة التي حصل عليها 

بايدن من جولته الرشق اوسطية. 
موقعها  عىل  تراهن  التي  باريس  فان  هنا،  من 
داخل االتحاد االوروÒ وعىل دينامية ديبلوماسيتها 
تعترب ان الرشاكة مع السعودية، التي تتمتع بأكرب 
اقتصاد يف املنطقة وبوزن سيايس وديني واقتصادي 
وفكري، ورقة رابحة للطرف¢ الفرنيس والسعودي، 
ولكن ايضا لباريس، حيث تتزايد قدرة التأثÅ لديها 

يف امللفات االخرى ك يف امللف اللبناÝ مثال.
من  يجري   بعيدة م تكون  ان  باريس  تريد  ال 
التي ترى  اتصاالت حول منطقة الرشق االوسط 
ان لها فيها مصالح وصداقات يتع¢ الدفاع عنها. 
وعرفت املنطقة يف الفرتة االخÅة حدث¢ رئيسي¢: 
االول، زيارة الرئيس االمäÅ اىل املنطقة وخصوصا 
محطة جدة التي شهدت قمة خليجية - عربية 
- امÅكية كان امللف االيراÝ احد ابرز ما ناقشته. 
والثاÝ القمة الثالثية الروسية - الرتكية - االيرانية 
ان تكون عىل دراية  يف طهران. ما تريده فرنسا 
وليست بعيدة من الخطط التي تحاك للمنطقة. 
اجراها  التي  املشاورات  اهمية  تظهر  هنا،  من 
املرصي،  والرئيس  االمارات  رئيس  مع  ماكرون 
مع  تواصله  وايضا  جدة  قمة  حرض   وكاله
الرئيس االيراÝ. ويبدو ان الرئيس ماكرون ينظر يف 
امكان تنظيم مؤÁر اقليمي عىل غرار القمة التي 
استضافتها بغداد يف آب من العام املايض لخفض 

التصعيد وتسهيل الحوار ب¢ دول املنطقة.
جهوده  مواصلة  عىل  ماكرون  يشجع  ما  ورªا 
يكمن تحديدا يف وجود هذه املنطقة الرمادية 
التي تسمح له بأن يكون له دور، يلعبه تحت 
عنوان مداراة ما قد يحصل يف املستقبل وتجنب 
اىل  كافة  االطراف  جمع  طريق  من  التصعيد 

طاولة حوار.

املحور   Ýوالثا السيايس،  املحور  االول  رئيسية: 
االمني  والثالث  والنفط)،  (الطاقة  االقتصادي 
والدفاعي الذي يشمل االمن واالستقرار والوضع 
االقليمي والحرب عىل االرهاب وامللفات الرئيسية 
التي تواجهها منطقة الخليج وعىل رأسها امللف 

.Ýالنووي االيرا
يف زيارة الرئيس املرصي اىل باريس، احتلت ملفات 
الرئيس  اهتمات  بارزا يف  االوسط حيزا  الرشق 

خسارة االكثرية في 
البرملان ال تؤثر سلبا على 
سياسة ماكرون الخارجية

الفرنيس الديبلوماسية والسياسة الخارجية، نظرا 
اىل الدور املهم الذي تلعبه القاهرة يف عدد من 
فرنسية  رغبة  اىل  خاص  بشكل  مشÅة  االزمات، 
 - الفلسطيني  امللف  يف  القاهرة  مع  للتعاون 
ماكرون  ان  يف  االهمية  وجه  ويكمن  االرسائييل. 
التزم للرئيس الفلسطيني محمود عباس العمل من 
اجل اعادة احياء مسار املفاوضات الفلسطينية - 

االرسائيلية املتوقفة منذ العام 2014.
اما زيارة بن سلن اىل باريس فانها شكلت نقطة 
الثنائية، وافضت اىل  التحول يف مجرى العالقات 
تقوية الرشاكة االسرتاتيجية عىل كل املستويات، يف 
مواجهة املتغÅات الدولية والظروف الجيوسياسية. 
املتبادلة،  االستثرات  تعزيز  عن  اسفرت   ك
التجاري  والتبادل  االقتصادي  بالتعاون  واالرتقاء 
اىل مستويات افضل، ومواكبة فرنسية للمشاريع 
واالتصال  والنقل  الطاقة  قطاعات  يف  السعودية 

والبيئة والصحة واالمن والثقافة.
اما االهمية السياسية لقمة ماكرون ـ بن سلن، 
وتحديدا  ودالالتها،  ومغزاها  توقيتها  يف  فتكمن 

لناحيت¢:
الخارجية  والسياسة  الديبلوماسية  دينامية   1-
بزخم  قبل وظهرت  تكن من   À التي السعودية 
وقوة يف هذه املرحلة مع نجاح ويل العهد وامللك 
بعدما  الخارجية،  العزلة  حالة  كرس  يف  الفعيل 
كان انهى تركيز استقراره الداخيل، ويف االنطالق 
اىل دور محوري يف املنطقة كان واحدا من نتائج 
الوضع الدويل الجديد بعد حرب اوكرانيا، وحيث 
بدا بن سلن اك¦ املستفيدين من هذه املتغÅات 
جديدة  موضوعية  ظروف  ومن  الجيوسياسية، 
نقلته يف غضون اشهر قليلة من شخصية معزولة 
اىل شخصية نافذة دوليا يريد الجميع خطب وده، 

ªن فيهم الرئيس االمäÅ جو بايدن.

عاد الرئيس االم¯® من جولة رشق اوسطية بنتائج متواضعة.الرئيس الفرنيس وويل العهد السعودي.


