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 سة اخلارجية الفرنسيةر العقيدة الفكرية على صنع السيااث

 منوذجا ميرتان وهوالند اشرتاكية 

 عامر كامل امحد ..م.د ا

 قسم دراسات االزمة/مركز الدراسات االسرتاتيجية و الدولية/جامعة بغداد

 امللخص

وجه التشابه االشرتاكيني وأالفرنسيني الرابط املتصل لسياسة الرئيسني لبحث اا تناول هذي          

واالختالف رغم اختالف البيئة الدولية واإلقليمية ففرنسا يف مثانينيات القرن املاضي ليست فرنسا يف 

.وفيما يتعلق  يف العاملالعقد الثاني من القرن الواحد والعشرين من حيث مكانتها وحضورها وحتركها 

مبوقفهم من امللفات اليت خنص القضايا االقليمية والدولية فيتفق اغلب املتابعني للشأن الفرنسي بأن 

 عهد ميتاران كانت مهم ريية حيادية نسبيا من قضايا الشر  االوسط لذل  فأن ريية يفاالشرتاكيون  

فات اخرى كملف العالقات مع  كل من سوريا هوالند مل تتغار عن ريية ميتاران يف هذا امللف ومل

  .والعرا  والتشدد يف التعامل مع  ايران 

Abstract 

 

             This research deals with the link related to the policy of 

presidents of the French Socialists and the similarities and 

differences, despite international and regional environment 

differing France in the eighties of the last century, France is not 

in the second decade of the twenty-first century in terms of its 

position and presence and driven in Alm.ufema respect to their 

position of files that singled regional and international issues 

makes a deal most observers of the French affair that the 

Socialists in the era of Mitterrand was for them to see a 

relatively neutral from the Middle East issues, so the vision of 
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Holland has not changed from seeing Mitterrand in this file and 

the file again as relations with both Syria and Iraq and militancy 

in dealing with Iran. 

 

 

 

 قدمةامل 

ثوابت وتراكمات وخربات انطلقت منذ تأسيس الدولة القومية  ىعلسة الفرنسية يابنيت الس          

ومبا ان فرنسا بلد دميقراطي وتتمتع جبهاز باروقراطي  يف اوروبا ومرورا باحلرب العاملية االوىل والثانية

 رج لذل  كانتتتغار بتغيار الريساء لذل  ال تتأثر مبا حيدث يف الداخل واخلا ومؤسسات مهنية ال

وكانت بصمات الريساء الفرنسيون واضحة على رسم السياسة عليها  ي السمة الغالبةاالستمرارية ه

اجرى الذي اجلنرال ديغول بعد تأسيسه اجلمهورية اخلامسة عهد  بشكل واضح يفظهرت اخلارجية و

القطبني )يف التعامل مع اليت شكلت مرتكزا اساسيا  االستقالليةتغيارا بنيويا فيها برتكيزه على 

بسياسة الطريق ى السياسة الفرنسية بل اطلق عل( الواليات املتحدة االمريكية واالحتاد السوفياتي 

مفهومها السياسي القائم باالعتماد على الذات  ىلواصبح مهذه السياسة  معنى اخالقي اضافة االثالث 

الفرنسية  االحزاب نيومل تتغار عقيدة السياسة اخلارجية بالتمس  بها بل حاول الريساء الذين خلفوه 

االقتصادية واالجتماعية ومسائل االمن وامهجرة قد تتغار اال ان احمللية السياسات ف ة واليساريةاليمين

ة السياسة اخلارجية ال تتغار بتغار احلكومات والشخصيات وليس هناك جمال لالرجتال يف عملي

 صنعها وتنفيذها.

ه رتكازا مبعنى (امللكية اجلمهورية)ليكون مبثابة نوع من الفرنسي الرئاسي  النظام أسهم طبيعة        

هندسة السياسة اخلارجية  بأن ميتاران ومفادهوه ديغول اكد علي اجملال احملفوظ الذيقاعدة  على

حبيث يتمتع من الدولة  بأمنميس  والدفاع تدخل ضمن صالحيات رئيس الدولة امللتزم مبراقبة كل ما

 تل  اليت يتمتع بهاعن اخلارجية الداخلية ويف رسم السياسة صالحيات واسعة   الرئاسةيتبوأ منصب 
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منح رئيس اجلمهورية  2691 ه اجلنرال ديغول عامالذي اجرا التعديل الدستوريف، اجلمهوريات ريساء

 الداخليةعلى احلياة السياسية  منيه لذل  الشعب من قبل الفرنسية صالحيات واسعة لكونه منتخب

)*(. 

منذ قيام  تناوبت االحزاب اليمينية واليسارية على حكم فرنسا واحتكر اليمني احلكم            

 2692 بقيادة فرانسوا ميتاران)  اىل احلكم االشرتاكيونليصل   2692اجلمهورية اخلامسة حتى عام 

 1021عام  اخرى يف مرةتاى الفوز باالنتخابات لرئاسية االشرتاكيون  عادو )**( وبواليتني(  2661_

 )***(.هوالند افرانسو بوصول مرشح احلزب الشرتاكي

التشابه  وجهوأ نياالشرتاكي نياسة الرئيسلسي املتصل الرابطلبحث اا ناول يف هذتسوف ن       

ففرنسا يف مثانينيات القرن املاضي ليست فرنسا يف  واإلقليميةواالختالف رغم اختالف البيئة الدولية 

 وحتركها يف العامل.وحضورها العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين من حيث مكانتها 

 

املتابعني للشأن  يتفق اغلبات اليت خنص القضايا االقليمية والدولية فوفيما يتعلق مبوقفهم من امللف

االوسط قضايا الشر   ان كانت مهم ريية حيادية نسبيا منيرتغي عهد م االشرتاكيون  بأنالفرنسي 

يؤيدون وتأكيدهم على ضمان امنها فأنهم غم قربهم من اسرائيل فأنهم ر ففيما يتعلق بامللف الفلسطيين

لتحقيق االمن  واإلسرائيليني الفلسطينينيقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ويدعمون التفاوض بني 

ملف ك ملفات اخرىوان يف هذا امللف ميرت عن ريية تتغارريية هوالند مل  فأن لذل والسالم يف املنطقة 

ربغماتية مع الب كل من سوريا والعرا  والتشدد يف التعامل مع  ايران وبناء عالقات تتسم العالقات مع 

و االحتاد ارة االفريقية العالقات مع القيف القضايا االخرى اليت تتعلق بدول اخلليج العربي وكذل  

 االوروبي.

فرانسوا ميتاران وفرنسوا هوالند اعتمدت السياسة اخلارجية للرئيسني االشرتاكيني   :فرضية البحث

مكانة نها أاال  والعظمة اجلنرال ديغول املرتكزة على االستقاللية والعامليةعلى الثوابت اليت رسخها 
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بسبب الرتاكمات السلبية املتعلقة بضعف  يف عهد هوالندالسيما  تراجعت يف السنوات االخارة فرنسا 

 االقتصاد الفرنسي ومتدد كل من الواليات املتحدة االمريكية والصني يف مناطق نفوذها.

من الدول الفاعلة دوليا فهي دولة نووية وعضوة دائمة يف جملس االمن  عد فرنسا: تاالهداف والغاية

الرئيس االشرتاكي ومن الدول الصناعية الثمان وان دراسة سياستها اخلارجية يف العامل مهمة كون 

متاران كان له دوربارزا يف ملفات عديدة تتعلق باملنطقة كامللف الفلسطيين والعراقي واللبناني فضال عن 

الرئيس هوالند فأننا جند  بالده مع الواليات املتحدة وموقوفه من الوحدة االوروبية اما يف عهد عالقات

سي حيقق نوعا من تراجعت ازاء العديد سيما ان املنطقة وحتديدا العرا  حباجة اىل دور فرن هسياست

 لدور االمريكي.التوازن النسيب مع ا

 الوصفي التحليلي وذل  لفهم دوافع احلركة السياسية التارخيي و املنهج  : مت اعتمادالبحث منهج

 .واالسباب الكامنة وراء تراجعها السياسة الفرنسية يف عهدهما اسباب استمرار وإدراكالرئيسني لكال 

ميتاران اليت كانت  التطورات السياسية بني املدة اليت قضاها ه البحث اشكالية: واج البحث مشكلة

وان مكانة وحضور  وشهدت سنواته حروب اقليمية مرحلتني للنظام الدولي  عاصر فقد باإلحداثحبلى 

فرنسا يف العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين هي ليست كما كانت يف العقود االخارة من القرن 

من ازمة مالية يف منطقة اليورو  هوالند يف خضم حتديات تشهدها اوروبا والعامل فقد وصلاملاضي 

سياسة الفرنسية تتأثر الرهاب واضطالع فرنسا بدور مهم يف هذه احلرب سيما ان الواحلرب على ا

 . االحداث يف مالحقة الصعوبة تكمن فانالدولية لذل   واألزمات باإلحداث

 

 لحزب االشرتاكي الفرنسيل ياملسار التارخي حملور االول:ا

تعد احلركة االشرتاكية الفرنسية من اعر  احلركات الفرنسية ومهم كتاب ومنظرين يعود           

تارخيهم القرن التاسع عشر مثل الكونت دي سان سيمون وشارل فورييه وكانت ارهاصات االجتاهات 

اليسارية يف فرنسا بدأت بتأسيس اول حزب ماركسي حتت مسمى حزب العمال الفرنسي بقيادة بول 
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اال ان احلزب تعرض اىل سلسلة من االنقسامات مما اسفر اىل تشظيه اىل مخسة احزاب اال ان الفارج 

عن  املؤمتراسفر  و 2600تل  االحزاب عادت والتئمت يف مؤمتر لليسار الفرنسي انعقد يف باريس عام 

وهو احلزب الشيوعي وحزب متشدد ازاء الطبقة الربجوازية احدهما تشكيل حزبني يساريني وكان 

وتصاعدت  املعتدلني االشرتاكي ومنذ ذل  احلني وحتى الوقت احلاضر احلركة االشرتاكية مقسومة 

( لتواجهه ازمة اسفرت عن انشقا  حتت مسمى 2621حتى عام )قيام الثورة البلشفية عام  اشعبيته

 (2) . احلزب الشيوعي الفرنسية

حتت ما عرف بالفرع الفرنسي للمنظمة العمالية الدولية وظل  2601اندمج جناحا اليسار عام         

 . ةاالشرتاكي ركةمعروفا باحل

قاد ليون بلوم يف ثالثينيات القرن املاضي احلزب االشرتاكي الفرنسي وكان من اقوى االحزاب         

مع اجلنرال ديغول ق ي مقاومة االحتالل النازي بالتنسيف حكومة اجلبهة الوطنية وادى احلزب دورا يف

 الرأيواستطاع احلزب ان يكسب  الذي كان يقود املقاومة من انكلرتا خالل احلرب العاملية الثاني.،

العام الفرنسي سيما ان فرنسا شهدت انتخابات عامة ليصبح من اقوى االحزاب على الساحة السياسية 

ت اليت اختذتها احلكومة الفرنسية ليشارك حكومات اجلمهورية الرابعة وليسهم بدور فعال يف القرارا

 (1.) التأميمكسياسات 

مع قيام اجلمهورية اخلامسة بقيادة اجلنرال ديغول تراجعت شعبية احلزب بسبب اخلالفات          

لذل  ختلى احلزب عن تسميته  2696الداخلية ومل يستطع من حتقيق جناحات يف انتخابات عام 

عمالية العاملية( اىل احلزب االشرتاكي وشهد احلزب تطورات على السابقة)الفرع الفرنسي للمنظمة ال

السيما ان قيادات احلزب االشرتاكي سعت اىل ضم عددا  2611و 2612الصعيد التنظمي مابني االعوام 

مية للحزب لتكون يمن االحزاب والتنظيمات واجلمعيات اليسارية اىل صفوفه لذل  تنامت القاعدة التنظ

 (3.) الف عضو 200 2612الف عضو بعد ان كانت يف عام  100 2690يف عام 
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 0991حتى عام  تطور السياسة الفرنسية بعد احلرب العاملية الثانية :احملور الثاني

عما كانت عليه يف خارجية ختتلف ة تنتهج سياس ت فرنسابدأ بعد احلرب العاملية الثانية         

بعد ان حتررت اغلب  ومكانة فرنساحضور فيه كل تآعاملا جديدا تل  احلرب  افضت فقد السابق

م وعداخفاء ضعفها  حماولًةالذي حيافظ على  مكانتها  تفعيل دورها بالشكل وسعت اىل مستعمراتها

ومع فوز اجلنرال ديغول يف  سوفياتيواالحتاد ال  قدرتها على جمارات القطبني الواليات املتحدة

االنتخابات الرئاسية وتأسيسه اجلمهورية اخلامسة عادت فرنسا اىل دائرة الضوء من خالل تركيز 

 (2). األطلسيانسحابه من اجلناح العسكري للحلف انتهاج سياسة تتسم باالستقاللية بديغول على 

اليت االسرتاتيجية  لمرتكزاترجوع لدون ال السياسة الفرنسية ال ميكن احلديث عنلذل             

رصه على حب احلرب الباردة ابان لسياسة بالده االسرتاتيجي همنظوراتسم قد ف وضعها اجلنرال ديغول

  -(:1). على حتويل بالده اىل دوله مستقبلية قوية معتمدًا

و البقاء يف الوسط من حيث لعبه التوازنات الدولية مبعنى عدم  كطريق ثالثستقاللية اج سياسة اانته _

 يف الدفاع والردع النووي الذاتي. ياز للقطبني مع االهتمام بقدرات بالدهاالحن

تل  احلقبة  لثالث الن ديغول حرص على انهاءالتخلي الطوعي عن سلوك االستعمار لدول العامل ا _

 .تقوية مركزها داخل االطار االوروبيولعامل عمق من احرتام ومكانة فرنسا يف امما 

االقتصادية الفرنسية لكي يكون هامش حتركها يف العامل ينافس  عمل على تعزيز وزيادة القدرات _

 .الدول الصناعية الكربى

 _تلميع صورتها الثقافية واحلضارية ومتيزها عامليا. 

تأثرت بالتطورات الدولية اليت و واجلرأة رنسية بالواقعيةاتسمت السياسة اخلارجية الف كما        

 افرزتها احلرب الباردة مع تركيزها على مستقبل فرنسا ودورها يف العامل .



 مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونية والسياسية                                         العدد الحادي عشر

 
 

666 
 

222 222 

حاول ديغول ان يرسخ مقولته املشهورة بأن اوروبا جيب ان تقف على قدميها يف منتصف          

 الطريق بني االحتاد السوفياتي والواليات ملتحدة االمريكية.

رئيس تكون من قبل  تشار اىل ان رسم السياسة رص ديغول على تضمني الدستور الفرنسي مادة لقد ح

الوحيد الذي له  فأنيناخلاصة  مسؤولييتلذل  قال )انين الوحيد الذي يقرر السياسة وعلى  اجلمهورية

( وفالاري جيسكار 2611_2696وانتهج الريساء الذين خلفوه جورج بومبيدو) حق القرار(.

 (3). أحلكم( على نفس السياسة متأثرين باملدرسة الديغولية يف 2692_2611ان)ديست

ان متركز السلطة السياسية بيد الرئيس جعلت العديد من الباحثني يصفون النظام السياسي         

الفرنسي باملركزي والسلطوي وادى هذا الواقع وما صاحبه من تناقضات متعددة افرزتها سياسة 

الرأمسالية وما عانت منه فرنسا من ازمات سياسية واقتصادية داخلية ودولية حتى عام التحديث 

اىل تقويض دور االحزاب اليمينية الفرنسية وبروز تيار يساري استمد قوته من تصاعد  2692

االحتجاجات العمالية ليستثمره احلزب االشرتاكي الفرنسي ويوصل زعيمه فرانسوا ميتاران اىل سدة 

 (1). ألفرنسية الرئاسة

 اخلارجية ميتريان سياسة  : احملور الثالث

ذي التوجهات اليسارية بعيد عن  الطبقة السياسية اليت حكمت فرنسا يف ميتاران مل يكن          

اخنرط  فيما بعد يف احتاد املقاومة و وزارة اسرى احلرب  2611عام له  اسند ديغولالقرن املاضي فقد 

وصوت يف  2619االشرتاكي وعارض ما وصفه بانقالب ديغول على اجلمهورية الرابعة عام الدميقراطي 

ولكنه خسر االنتخابات وخاض االنتخابات  2691الربملان ضد تسليمه السلطة وترشح ضد ديغول عام 

عليه يف انتخابات  كمنافس جليسكار ديستان وحسمت لصاحل االخار اال انه فاز 2611 الرئاسية عام

 2692عام 

وحاول  معركة الرئاسةبعد ان خاض ان ارميت  بقيادة 2692يف عام اىل احلكم  وصل االشرتاكيون        

سيما  توحيد صفوف اليسار كرئيس حيمل مشروع سياسي واضح وجريء وواجهته ظروف دولية صعبة
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مرة يفوز رئيس فرنسي  وألولاحلرب الباردة وما بعدها  من العقد االخار يف فرتتني تارخييتني واكب انه

بواليتني منذ تأسيس اجلمهورية اخلامسة وأطلق سياسة قائمة على القوة الناعمة بدل القوة الصلبة 

 حتت مظلة االمم املتحدة تطبيق القانون الدوليااللتزام بحقو  االنسان وبرتكيزه على سياسة دعم 

 .األطلسيإنشاء قوة دفاعية مستقلة عن احللف وتدعيم ادارة الردع النووي وتطويرها لتعزيز االستقاللية و

رجية االسبق  متيزت سياسته بقدر كبار من أالستمرارية أو ما وصفها أوبار فدرين وزير اخلا        

سرتاتيجية  وليس سياسات  الل اتباع سياسة التوازنات اجليوصاحل الوطنية من خملابسياسة الدفاع عن 

التوازن السيما جتاه منطقة الشر  االوسط ففي احلرب  اسرتاتيجيتهبحث يف يميتاران  نوكا ،احملاور

العراقية االيرانية كان مندفعا يف دعم العرا  بدعوى حتقيق التوازن وكذل  فعل حيال الصراع العربي 

 .االسرائيلي رغم عالقاته الوطيدة بإسرائيل

يدية الثابتة املؤثرة يف السياسة لقد اصطدمت سياسة ميتاران مبعارضة العديد من القوى التقل       

الفرنسية ويف مقدمتها االحزاب اليمينية لذل  مل يتمكن من انتهاج سياسة جديدة ختتلف عما سبقه فقد 

وعد بأنه سيسعى اىل اصالح العالقات مع دول اجلنوب وإعادة تشكيلها على قواعد متوازنة ختدم 

 (1). جنوب _املصاحل املشرتكة وذل  يف اطار حوار مشال

 من تأثار صداقتهم وأبدت خماوفهابعد وصول االشرتاكيون توجست غالبية الدول العربية         

بعض الدول العربية  سحب ل توجهاهناك  وكان الفرنسية -على مسارات العالقات العربية  بإسرائيل

العرب استثماراتها من البنوك الفرنسية حتسبا ألي تغيارات سياسية قد تطرأ من قبل إدارته جتاه 

جلميع  وبعث بكبار موظفيه دبلوماسيةبكل املنطقة العربية قد تعامل ميرتان مع ف رغم هذا التصور،

بعث  وبغية طمأنتها  مع مجيع االطراف ستكون متوازنة يؤكد مهم أن سياساتهل سفارات الدول العربية

يف منطقة  العربية السعودية متهيدا لزيارته اليها حلماية مصاحل بالده اململكة جاك ميرتان إىل شقيقه 

اما موقفه من الصراع العربي االسرائيلي فبالرغم من قيامه بأول زيارة له اىل اسرائيل ، اخلليج العربي

حرص على اعادة انه  إال  وهو اول رئيس يف اجلمهورية اخلامسة يقوم بزيارتها الرئاسةبعد وصوله اىل 

يف اقامة دولة مستقلة مهم مع ضرورة احلفاظ على امن  الفلسطينيني ودعا اىل حقهمعالقات التعاون مع 
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أما عالقة بالده مع سورية فقد تراجعت يف عهده وسادها التوتر بسبب الوجود السوري يف  اسرائيل

 (9). لبنان

ودعم ميتاران  2699 _2690لعراقية االيرانية باحلرب ا انشغلت فقد منطقة املشر  العربيأما         

بقيادة  االنضمام للتحالف الدولي   ثم عادمن منطلق حفظ التوازن يف املنطقة العرا  يف هذه احلرب 

 التعاونكما انهى  العرا  من الكويت إلخراج 2662 اخلليج عام حربيف  الواليات املتحدة االمريكية

  (1.) 2611جاك شاراك عام  الذي بدأ يف عهد رئيس الوزراء الفرنسي االسبق النووي معه

وأظهر ميرتان أيضا دعمه للبنان خالل احلرب األهلية عندما قام بإرسال قوات فرنسية         

كما استقبل رئيس منظمة التحرير  أألهليةللمساعدة يف استعادة النظام يف البالد اليت مزقتها احلرب 

 .2696عام الالفلسطينية ياسر عرفات يف باريس يف 

دفع  ميتاران اليت وعد بها على املستويني الداخلي واخلارجي شروع االشرتاكيان فشل امل إال         

بسبب السياسات  2691 احلزب الشيوعي الفرنسي اىل االنسحاب من االئتالف احلكومي يف عام 

 املضطربة .

منها :  ألسبابالبناء األوروبي يف قلب السياسة اخلارجية الفرنسية. وذل   حرص ميتاران على جعل 

(9) 

 .من التحديات اخلارجيةوضمان أمن الرتاب الفرنسي يف اوروبا إعادة استتباب السالم -2

 .العالقات مع دول اوروبا السيما املانيا تعميق -1 

 .بناء جمال اقتصادي ونقدي مندمج من شأنه حتقيق رخاء الشعوب األوروبية -3

فيما يتعلق بالتأثار  والتضامنالتأثار اتباع سياسة قائمة على  احلكومة االشرتاكيةرغم اعتماد و         

ة مكان فأعطت مل السيما منطقة الشر  االوسط على مالحقة االحداث الساخنة يف العا تفقد حرص

كما ،الفرنسية اليت نادت باحلرية واملساواة وفاء للقيم  أخلارجية اخاصة للعمل اإلنساني يف سياسته
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 فرنسا وتعد ألدوليالقانون اإلنساني تطبيق إلغاثة ويف تطوير أعمال ا رئيسة بادوار تل  الفرتة شهدت 

ًا خاصًا أن مكافحة اإلرهاب موازيا اللتزامها باحرتام حقو  اإلنسان واحلريات العامة وهي متل  تشريع

 حقوقهم الفلسطينينيورفض منح  فلسطنياحتالل  استمرارأن  أى ميرتان رو اإلرهابوحمددًا ضد 

 (6). للفوضى وعدم االستقرار يف البيئة االقليمية والدوليةمصدرا كبارا  مع القانون الدولي ويشكليتنافى 

والت الدولية حتديا ت التحافضبعد ان انتهاء احلرب الباردة  استمرت سياسة ميرتان بعد        

العامل تهديدا كبارا ملكانة ؤون يف تسيار ش واالنفراد االمريكييف امهيمنة  ألنه وجد جديدا لسياسة بالده

وتراجع سبا  التسلح الذي وسم مدة احلرب الباردة بسبب تراجع القوة العسكرية وحلت  ودورها فرنسا

القوة االقتصادية يف اطار االعتماد املتبادل كما اصبح للتكتالت االقتصادية والتجارية تأثارا على مسارات 

العلمي والتكنلوجي اىل حتول مفهوم السيادة كما ان بروز دور  العالقات االقتصادية الدولية وادى التقدم

بعد ان ادركت احلكومة االشرتاكية بان الثقافة الفرنسية  العامل الثقايف كمحدد يف السياسة الدولية

 مهددة بسبب هيمنة الثقافة االمريكية.

 ارة لقادة االحتاد االوروبينيا صدمة كبسقوط جدار برلني وتوحيد املاويف هذا السيا  فقد شكل         

 امهيمنةفزها باستعادة قدراتها العسكرية واستعادة حي  التوحيد قدون ويف مقدمتهم الرئيس ميتاران ك

 والصني الواليات املتحدة االمريكية بني السيماالدولية  االقتصادية املنافسة أدت كما على اوروبا

ر  اليت بدأت تفقدها يف افريقيا والش النفوذ الفرنسيمناطق   مصادر الطاقة اىل تهديد عن البحثب

بعد ان تراجع دور العامل العسكري واألحالف العسكرية يف العالقات الدولية لصاحل  االوسط لصاحلهما 

لذل  عملت فرنسا اىل اعادة بناء  أملتبادلصادية يف اطار االعتماد العامل االقتصادي والتكتالت االقت

ارجية ا وحماولة االندماج مع دول االحتاد االوربي بهدف الوصول اىل سياسة خعالقاتها مع املاني

كما عملت على ضبط عالقاتها مع الواليات املتحدة واحللف االطلسي مبا  وأمنية وعملة اوربية موحدة

 . بنفوذها يف افريقي اىل االحتفاظ باإلضافةيتوافق واملصاحل الفرنسية 

 

http://www.maghress.com/city/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://www.maghress.com/city/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://www.maghress.com/city/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
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برناجمه أالشرتاكي كان اصالحيا بامتياز  فأن ي امتدادا للسياسة الداخليةومبا ان السياسة اخلارجية ه

فيما يتعلق بتوسيع سيطرة احلكومة على القطاعات كافة ويف مقدمتها االقتصادية والعمل على تقوية 

  (20). االحتاد االوروبي مع الرتكيز على الفرانكفونية كوسيلة لنشر الثقافة ألفرنسية

على بتوسيع سيطرة احلكومة على صعيد السياسة الداخلية  التدابار اليت اختذها ميتارانورغم         

رفع الراتب االدنى عشرة باملائة و االعانات االقتصادية فقد  مواجهة االزمة القطاعات كافة ويف مقدمتها

واجملموعات الصناعية العائلية والسكنية مخسة وعشرين باملائة كما الغى عقوبة االعدام وأمم البنوك 

ويف مقدمتها املشكلة االقتصادية اليت عصفت  شكالتاال ان امل 36غل بالكربى وحدد املدة القانونية للش

اقتصاد بالده ارتبط بسلطة االسوا  استمرت رغم االصالحات كون  فرنسا منذ منتصف السبعينياتب

وحات احلزب االشرتاكي يف تقريب امهوة العاملية كما ان حماوالت االصالحات االجتماعية مل حتقق طم

بني طبقات اجملتمع الفرنسي وتسببت فضائح الفساد يف احلكومة االشرتاكية اىل فقدان الثقة بها مما 

بفوز اليمني الفرنسي بقيادة  2699كانت تداعياتها يف خسارة احلزب االشرتاكي يف انتخابات عام 

اليمني واليسار اليت افضت حتديا للحزب االشرتاكي جاك شاراك لتشهد فرنسا حكومة للتعايش بني 

اليت استمرت حتى بعد انتهاء احلرب الباردة اليت افضت حتديا جديدا لسياسة ميتاران ألنه وجد يف 

امهيمنة واالنفراد االمريكي يف تسيار شؤون العامل تهديدا كبارا ملكانة ودور بالده كما  ادى سقوط جدار 

ويف مقدمتهم الرئيس ميتاران كون توحيدها رمبا  األوروبينيصدمة كبارة  للقادة برلني وتوحيد املانيا 

حيفزها باستعادة قدراتها العسكرية واستعادة امهيمنة على اوروبا كما أدت املنافسة الدولية السيما 

فقدها الواليات املتحدة االمريكية والصني البحث عن مصادر الطاقة تهديدُا ملناطق نفوذها اليت بدأت ت

يف افريقيا والشر  االوسط لصاحل الواليات املتحدة بعد ان تراجع دور العامل العسكري واألحالف 

العسكرية يف العالقات الدولية لصاحل العامل االقتصادي والتكتالت االقتصادية يف اطار االعتماد املتبادل 

ندماج مع دول االحتاد االوربي بهدف لذل  عملت فرنسا اىل اعادة بناء عالقاتها مع املانيا وحماولة اال

الوصول اىل سياسة خارجية وأمنية وعملة اوربية موحدة كما عملت على ضبط عالقاتها مع الواليات 

 املتحدة واحللف االطلسي مبا يتوافق واملصاحل الفرنسية باإلضافة اىل االحتفاظ بنفوذها يف افريقيا .
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فمع كل دهاء ميرتان وحنكته السياسية فإنه مل يستطع أبدًا أن يشكل يسارًا عصريًا ذا         

طلب قراءة األفعال و النتائج و ليس تمركزية واضحة لكن مع ذل  فأن الواقع العملي  اسرتاتيجية

 كما ان االشرتاكي هوالند سار على نهج ميتاران يف السياسة اخلارجية رغم تغيار الظروف النوايا

 الدولية واإلقليمية. 

 

 

بقيادة ( ميني الوسط االحتاد من اجل اجلمهورية حزب )خسر احلزب االشرتاكي االنتخابات لصاحل 

بعد وصول نيكوال  كما استمر اليمني باحلكم (1001 -1001( و)1001_2661جاك شاراك بواليتني)

 .ليعود احلزب االشرتاكي اىل احلكم( 1021-1001ساركوزي)

 اخلارجية هوالند فرانسوا سياسة:  الرابعاحملور 

يربر رئيس الوزراء الفرنسي االسبق ليونيل جوسبان بأن تعثر وصول احلزب االشرتاكي اىل         

عاما )بأن الفرنسيني يضّلوا يساريني حتى الوصول إىل صناديق االقرتاع  21الرئاسة الفرنسية مدة 

 (22). فُيصو ِّتوا لليمني(

الرئيس السابع يف اجلمهورية  1021يف مايس عام وبفوز مرشح احلزب االشرتاكي فرانسوا هوالند 

حتاج إىل وقت أه حزبفإن  جديدالتغيار وبداية عهد  ه يفورغم وعود سنواتاخلامسة ملدة مخس 

 احلزب نيابية ضمت اليسار التقليدي ةكتل بفوزمدعوما   سيما انه الستقرار اوضاع حكومته اجلديدة

عمل بكامل الوالند اتاحت مه 111مقعدا من املقاعد الربملانية البلغة  321على اغلبية وحصل  الشيوعي

 ( 21).يف اطار لسيا اخلارجية طاقته 

قة االحتجاجات العربية منذ بداية عهده سعى هوالند الذي تزامن وصوله بأشهر قليلة انطال        

بالده كقوة مقررة وفاعلة على الساحة الدولية ويف ادارة االزمات مستوحيا خطوط سياسته  على حضور

اخلارجية من مصدريني االول الرئيس االشرتاكي السابق ميتاران ألنه مثل عهده اكرب حتول عرفته 
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ية اجلمهورية اخلامسة والثاني احلزب االشرتاكي وإذا كانت شخصية ميتاران القوية ال تزال يف خلف

 (23)املشهد االشرتاكي فأن هوالند سعى ايضا ان يكون رئيا متميزا يف عصر اختلفت أوضاعه .

 أغسطس 11توليفة بني املصاحل واملبادئ ففي خطابه أمام سفراء فرنسا يف  اختار هوالند معادلة         

 الفسادنون ومكافحة سوف خندم مصاحلنا عندما نؤكد تعلقنا بالدميقراطية واحرتام القا“ قال 1023آب 

. واحرتام القانون يعين أواًل احرتام الشرعية الدولية فوضع نفسه يف التقليد الفرنسي ويف االطار أألوروبي 

اخلاصة  بالقراراتباحرتام قرارات جملس األمن بوصفه جهاز الشرعية الدولية السيما يف ما يتعلق 

والقوات الفرنسية املنتشرة يف اخلارج تقع  املدنيني،وعمليات حفظ السالم أو محاية مبكافحة االرهاب 

 (21). منةحتت مظلة جملس األمن وبتكليف 

فضل مل ميتل  اسرتاتيجية واضحة حيال األزمات الدولية بل  رغم انتمائه للحزب االشرتاكيو         

التعامل مع كل حالة على حده فمثاًل بالنسبة إىل سوريا حدد لنفسه مسار يتماهى مع املوقف االمريكي 

سرعان ما تراجع وأعلن بضرورة  إالاىل استخدام اخليار العسكري يف االزمة السورية  دعامن وهو 

تعرضت مصاحل حلحلة االزمة باحلوار وحتت مظلة األمم املتحدة .اما يف أزمات أخرى وعندما 

غياب قاعدة عامة  يف حل  ما يؤكد اختذ قرار التدخل العسكري وهذافرنسا)مالي على سبيل املثال( 

   (21). االزمات

 لتفادي اخلالفات والنزاعات  واإلمجاعسعى ، وانارمليتمقلدا سو  لصورته كسياسي  هوالند          

. فميرتان بدأ ميينيا غائبا عن املمارسة السياسيةمل يغار آراءه مع انه مل يكن وداخل احلزب االشرتاكي 

انتمى إىل احلزب مع النازيني ،يف حني أن هوالند  أنه كان من أنصار املارشال بيتان الذي تعاون ال بل

ه حاتطموبني واملوازنة يق وفالت وحاولومل يغار انتمائه للحزب االشرتاكي  2616االشرتاكي يف عام 

يونيل جوسبان تؤكد على ل رئيس الوزراء الفرنسي االسبق  قضات داخل حزبه فشهادةااملتناحلزبية و

ميتاران كان دائًما يف حني ان  ،زبداخل احل سياسياألملع واألكثر حتليا حبس  أألفضلهوالند  أن

فيه مليا وال يتخذ قرارات انفعالية أو  حذرا ال يتحرك إال خبطوات حمسوبة وال يقول إال ما فكر 

  (29.)كما يتصف بامهدوء والثقة بالنفس والذكاءمواقف ارجتالية ويتميز بكثار من املهارات 
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يف اواخر حكم ساركوزي وجه عددا من الدبلوماسيني الفرنسيني السابقني انتقادات للدبلوماسية  

اختفى من العامل كون اخليارات الكربى يف  الفرنسية يف جريدة اللوموند  حتت عنوان صوت فرنسا

السياسة اخلارجية اليت تبنها اليمني قد اثرت بالسلب على اجلهاز الدبلوماسي وأفقدته فاعليته لذل  

تبدو ضعيفة بسبب االزمة املالية  ففرنسا ثقيلة يف حضور بالده يف العامل  دبلوماسية ورث هوالند تركة

يقيا  تنفلت منها ومنطقة املتوسط بات التأثار الفرنسي ضعيفا فيها ومناطق النفوذ الفرنسي يف افر

 بها.املتحدة افقدت اهتمام العامل وتبعيتها للواليات 

هي الغالبة  كانتحرص هوالند على تعديل إيقاع اولويات ألدبلوماسية لكن االستمرارية لذل          

فلقد أكد انه سيعمل من أجل بناء عالقات  عن بعض آرائه حيال مسائل السياسة اخلارجية، وقد عبِّر

بإفريقيا على اسس منها خصوصا التضامن الذي يشمل االقتصاد واللغة ويدرك جيدا بان قاعدة  فرنسا

و حساب ميزان القوة   الستقالل الوطين،احلزب االشرتاكي متيل بغالبيتها لنهج ميرتان الداعية ل

بشكل دائم ومستمر ، وقياس هوامش املناورة بشكل جد دقيق من أجل احلفاظ غليها وذل  بامتالك 

وتعهد بالتعامل مع هجرة االيدي العاملة  سياسة ثابتة متتع هوالند حبس سياسي لالشرتاكية احلديثة

 .ليس بشكل حاسم ،وأبقى قانون حظر ارتداء النقاب ساري املفعول لفرنسا

لذل  حرص على ان تكون بالده كقوة مقررة وفاعلة يف ادارة االزمات على الساحة الدولية مستوحيا 

بارة يف سياسة فرنسا سياسته من مصدريني االول ميتاران وعهده الن امليتارانية مثلت حتوالت ك

سعى أيضًا إىل أن يكون رئيًسا متميزًا يف عصر   اخلارجية والثاني هو احلزب االشرتاكي فإن هوالند

اختلفت أوضاعه وحاول ترك انطباع بأنِّ" زعامته" أقوى من الزعامات يف أوروبا معتقدًا أن النفوذ 

 الفرنسي قادر على أن يتطور بطريقتني أواًل، عرب لعب دور

 

حيث ميكن لباريس أن تستخدم هامش املناورة الذي يف حوزتها لتنشيط  الظروفالوسيط يف كل  

املؤسسات ألدولية واالضطالع بدور الشري  للواليات املتحدة خصوصا يف منطقة الشر  األوسط نظرا 

للعالقات الفرنسية التارخيية مع العامل العربي ونظرًا ملواقفها أملتفهمة لألزمة املزمنة بني إسرائيل 

http://www.maghress.com/city/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://www.maghress.com/city/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://www.maghress.com/city/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://www.maghress.com/city/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
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ينيني كما ميكن لباريس أن تعتمد على لغتها الفرنسية بهدف التمتع مبجال نفوذ طبيعي والفلسط

  (21). وحتديدا يف الفضاء الفرانكفوني الكبار

وأعلن هوالند اتباع سياسة ختتلف عن سلفه ساركوزي يف موضوعي أفغانستان والعالقة مع         

حب القوات الفرنسية املقاتلة يف أفغانستان يف احللف األطلسي  قد وعد خالل محلته االنتخابية بس

و برر ذل  أمام قمة األطلسي  بأن أهداف التدخل يف أفغانستان قد حتققت يف  1021نهاية العام 

لتعاون بني اطياف ، وأن تأسيس دولة أفغانية قادرة على احلياة يأتي من خالل اة اإلرهابمكافح

ضد عودة فرنسا إىل القيادة املدجمة حللف أألطلسي وهي عودة ، يف املقابل وقف هوالند الشعب االفغاني

فبعد انتخابه كّلف أوبار فدرين بإعداد تقرير عن الرأيني .1001اركوزي قد وعد بها يف العام كان س

اللذين تقدم يهما ساركوزي لتربير القطيعة مع املبدأ الديغولي ألشهار بدعم النفوذ املتزايد لفرنسا يف 

واندفاعه  يف اجتاه سياسة دفاعية أوروبية موحدة . عن النقطة األوىل قال  احللفداخل  أجهزة القرار

تقرير فدرين إن احملصلة ضعيفة فقد حصلت فرنسا على موقع قيادي هامشي وعن النقطة ألثانية فإن 

ئل السيما أوروبا الدفاعية ال تزال بعيدة املنال بسبب ضعف اإلرادة السياسية والنقص يف املوارد والوسا

. لذل  قرر هوالند االجتاه يف التعاون العسكري مع بريطانيا البلد األوروبي الثاني يف األزمة االقتصادية

الذي ميتل  موازنة دفاعية معتربة . لكن الربيطانيني يفضلون االتفاقات الثنائية على املساهمة يف بناء 

 (29أوروبا دفاعية موحدة .)

املاليات  إلصالحالتفاوض على اتفاقية لتشديد قواعد انضباط امليزانية  بإعادةأثار تعهد هوالند         

عارض كومات االوروبية خماوف من حدوث انهيار العالقات بني دول االحتاد االوروبي العامة للح

حملدود بزيادة ذوي الدخل ا والشباب والتعليم يف برناجمه ووعدركز على العدالة االجتماعية و التقشف 

بتعزيز  املانيا إلقناعدخلهم بشكل معقول . فهو يرى انه يستطيع احلصول على دعم يف اوروبا 

 (26). السياسات اليت تشجع على النمو والوظيفة

http://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
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بان فرنسا تسعى  1021االجانب يف كانون الثاني  الدبلوماسيني الفرنسيني وحدد هوالند يف خطابه امام 

اوضح ان سياسته ترتكز على ثالثة مبادئ ال ميكن التخلي  احلفاظ على السلم واحلوار مع العامل و دائما

 (10)عنها وهي :

 كوسيلةحرص فرنسا الدائم على احلفاظ على االمن والسالم يف مجيع احناء العامل وتدعم احلوار _2

على ان بالده تبذل كل جهودها من اجل حل املشاكل السياسية ووقف  وأكدحلل مجيع النزاعات 

العسكري  صول اىل ذل  بالطر  السلمية نستعمل حني اذ اخليارعات باحلوار وعندما يتعذر علي الوالنزا

 ولكن حتت مظلة االمم املتحدة

 

والشرعية الدولية واخذ هوالند ملف مالي كمثل على ذل  ويف ملف افريقيا الوسطى تدخلت فرنسا ملنع  

مثل وقوع ابادة مجاعية مثل اليت وقعت يف راونده وان بالده ليست الدرك يف افريقيا وال تريد ان تلعب 

 هذا الدور ابدا يف املستقبل 

ل من اجل ا حموريا وتناضترتكز سياسة بالده على بناء نظام عاملي جديد تلعب فيه فرنسا دور _1

مثل الصني وامهند وروسيا  الناشئةعامل عادل يعطي اهمية لقضايا البيئة ومكانة تليق مبقام الدول 

التدرجيية للنمو يف دول االحتاد  بالعودةوالربازيل وعلى املستوى االوربي اكد هوالند عن ارتياحه 

والتوقيع على بعض االتفاقيات بني هذه الدول مشيدا باملساعدات اليت قدمت لبعضها اليت االوربي 

اقتصادية صعبة ويأمل ان تصبح ايضا فكرة الدفاع االوربي املشرتك مشروعا ملموسا وواقعيا  بأزمةمرت 

. 

لفرنسي يف العامل وقال باني اريد ان تكون فرنسا دولة جاذبة ويتعلق بالدفاع عن االستثناء الثقايف ا _3

مجيع احناء العامل ملزاولة دراستهم دف هو جذب الباحثني والطلبة من لكل ثقافات العامل مؤكدا ان امه

وان تكون رائدة يف مجيع اجملاالت  بقبلة للسياحة واملستثمرين االجانيف فرنسا متمنيا ان تبقى فرنسا 

 (12.)صادية وثقافية وعلمية للعاملاقت ومنارة



 مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونية والسياسية                                         العدد الحادي عشر

 
 

626 
 

232 232 

مع املانيا منذ  القائمة على التعاون دأب هوالند على االستمرار باملعادلة الدبلوماسية الفرنسية        

هوالند حاول لذل   مع هلموت كوله الشخصية عالقاتيما ان ميتاران حرص على ترسيخ ستوحيدها 

احرتم االلتزامات اليت وضعها سلفه فقام باستشارة املستشارة االملانية اجنيال ماركل السيما معاجلة 

االزمة منطقة اليورو وسعى اىل اىل اقناعها بقبول سياسة النمو يف اوروبا بديال عن التقشف وللضغط عليها 

عرب االلتزام االكيد مبساعدة  روباألوحكومات اوروبا احملافظني مقرتحا اندماجا تعاونيا  ريساءجلأ اىل 

 بلدان اليورو اليت تعاني من االزمة املالية كاليونان واسبانيا.

ت اختذو، يف اوروبا حبزماملتطرفة  جات من االرهاب وانتشار للجماعاتواجه موالرئيس هوالند        

  (11.) يف منابعهيف مكافحة االرهاب وجتف تسهمخطوات جادة ا اكيةرتاحلكومة االش

سياسيا وعسكريا يف القارة  لدولية على االرهاب لتربير تدخلهاحلرب ا هوالند استغللذل          

وعد هوالند بسياسة جديدة قائمة على  االفريقية الصحراء جنوب االفريقية اليت تعاني من ازمات ففي

وهو وعد لطاملا كرره أسالفه ، منذ خطاب ميرتان الشهار يف  ألدميقراطيةالتشدد يف تطبيق القواعد 

الذي جعل من االنتخابات النزيهة احلرة شرطًا للتعاون مع القادة  2660مدينة بول الفرنسية العام 

 (13). هألفارقا

 

 

  

على الفرانكفونية من دون قوة عسكرية ملقاربة امللفات  باعتماده لفرنسا الدور الثقايفراهن هوالند على 

ضمن  ألعربيمصر والسودان واملغرب ك  هذه الدول خصوصا اإلفريقيةيف والثقافية االقتصادية واالجتماعية

 .أهدافا اقتصادية الدولية سفرائهأعاد الرئيس الفرنسي تنظيم سفاراته على حنو يوكل إىل  السيا هذا 

رغم ان  يبتعد عن مظلتها حرص هوالند ان الويف اطار عالقاته مع الواليات املتحدة االمريكية         

االشرتاكيون انتقدوا سياسة سلفه ساركوزي الذي تطابقت سياسته معها ومسي يف حينها) بساركوزي 
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لسطيين فقد ايد خطوات الواليات املتحدة فيما يتعلق باملوقف االمريكي من الصراع الف االمريكي(

 (11) .ل ختطها يف سياسته الرباغماتيةالسورية ب واألزمةاالسرائيلي 

القضايا االقتصادية واالجتماعية كونه ورث تركة اقتصادية  على ركز هوالنديتضح مما تقدم بأن         

مقارنة بالريساء الذين سبقوه وان سياسته  مكباًليبدو رئيسا باالضافة اىل ارتفاع نسبة البطالة وثقيلة 

رتاتيجية جعلها مليئة اخلارجية هي عبارة عن ردود افعال فقط جتاه االحداث الداخلية وغياب االس

من واليته مل يستطع من حتسني االوضاع الداخلية وحتى سياسته  السنتني االخارتنيويف  بالتناقضات

ما لديه من شعبية بني  لذل  فقد كل اخلارجية تبدو اشد حسما من تعامله مع القضايا الداخلية

 الفرنسيني.

 هوالندسياسة ميتريان و سياسة بني واالختالف اوجه االتفاق: احملور اخلامس

ملرحلة ميتاران  املعطيات بأن هوالند حاول ان يكون يف سياسته متوازنا ومكماًلتشار العديد من          

حرب يف منطقة املشر   اىل الرئاسة الفرنسية ميتاران حتديا كبارا فقد تزامن وصوله اواجه مارغم انه

العربي واجتياح اسرائيلي اىل جنوب لبنان  واندالع االنتفاضة الفلسطينية اما يف الوالية الثانية فقد 

على االرهاب الدولية احلرب  واجهاما هوالند فقد  تفك  االحتاد السوفياتي وتوحيد املانياشهدت 

واالزمة املالية اليت  واالزمة السوريةالعربي بالربيع  ىما مس ها املنطقة العربيةوتطورات اليت شهدت

 ية .يف العالقات الدول وضع صعبووجد نفسه امام (ي منها اوروبا )ازمة منطقة اليوروتعان

فكالهما دعما  لقضايا ففي اطار املوقف من امللف الفلسطيينيف العديد من ا تشابهت سياستهما         

منظمة التحرير  رئيس على امن اسرائيل واستقبل ميتاران ظااحالل السالم يف املنطقة واحلف مسار

اما موقفهما حيال سوريا  استقبل هوالند الرئيس الفلسطيين حممود عباس تياسر عرفاالفلسطينية  

انه  إال 2691مرة واحدة يف عام  من قبل ميتارانفالرئيسني كانا موقفهما متشددا ازاءها فرغم زيارتها 

 منها بسبب وجودها يف لبنان وعندما وصل هوالند اىل غاضبا كاًن
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واستكمل  1022وريا بعد اندالع االزمة عام الرئاسة الفرنسية كانت بالده يف اسوء عالقاتها مع س 

رعية الدولية للتدخل العسكري ولكن يف اطار الش ةان بالده مستعد وأعلناملتشدد ازاء االزمة  موقف سلفه

تأزم العالقة مع ايران فقد لكن رافقها و مع العرا  عالقاتال كالهما سعى اىل دعم ةمن قبل االمم املتحد

كما شهدت هذه الفرتة قطعًا للعالقات الفرنسية  2699-2690 ه مع ايرانحربساند ميتاران العرا  يف 

ا  دعم العملية السياسية يف العرعلى  هحرصبعد وصوله اىل االليزيه  هوالند االيرانية كذل  فعل -

ووقف يف حربه ضد داعش  لتقديم املساعدة العسكرية ده بال عن استعداد وأعلنوحربه على االرهاب 

 .متشددا ازاء ايران برفضه امتالك ايران السالح النووي من دون اعالن صريح برفض ضربها عسكريا

ويف  ني عالقات بالدهم معها عززا الرئيس وأما بشأن عالقتهما مع دول اخلليج العربي فقد       

الشركات الفرنسية على  حصولعلى دعم مقدمتها اململكة العربية السعودية فقد ارتكزت دبلوماسيتهما 

 وبناء عالقات اسرتاتيجية قائمة على املصاحل املتبادلة. عقود يف اململكة

ان  إال لداخليةبسبب الظروف االقتصادية ا 2693رغم ان شعبية ميتاران اخنفضت عام         

كما ان مرونة االقتصاد  هوالند الدرجة من الضعف الذي يعاني منه مل حتمل ابدا نفس تأييدهمعدالت 

فالضعف جرى انتخابه لوالية ثانية  لذل   الفرنسي يف عهد ميتاران كانت اكرب بكثار منه لدى هوالند

الذي تعاني منه فرنسا اليوم ادى اىل اخنفاض درجة الذي ورثه  هوالند امهيكلي لالقتصاد الفرنسي 

 االئتمان عامليا 

اتسمت شخصية ميتاران باملركزية وعدم االكرتاث برأي مستشاريه وقد متتع باخلربة السياسية         

القرن املاضي يف صراع مع اقطاب اليمني الفرنسي اما  ثالثيناتبسبب تارخيه السياسي الذي بدأه منذ 

اسة اخلارجية لذل  فقد احاط نفسه بعدد يلم يتمتع بنفس اخلربة السياسية السيما يف نطا  السهوالند ف

 وزير اخلارجية الفرنسي االسبق وغاره من السياسيني الفرنسيني. هوبار فدرينيمن املستشاريني ابرزهم 

دول   قيادة قدرة على ويف هذا السيا  فان االختالف بينهما يتجسد يف ان ميتاران كان اكثر        

ريية مشرتكة منحته القوة يف  االملاني هلموت كول االحتاد االوروبي السيما انه شكل مع املستشار
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حضور بالده يف  لدى هوالند فيما يتعلققدرة ال نفس جند بينما ال حضور فرنسا بقوة يف الفضاء االوروبي 

 .و االزمة االوكرانية و حل اي من ازمات اوروبا السيما ازمة منطقة اليور

 

 

نتيجة لنجاحاته على  ان ابرز ما متتع به ميتاران انه مل يفقد شعبيته بدليل انه انتخب لوالية ثانية

للتعايش مع رئيس وزراء  حكومة واخلارجية رغم ان فرتة حكمه الداخلية صعيد السياستني 

رغم ان احلزب  بينما جند هوالند فقد شعبيته من بعد سنتني على حكمه )جاك شاراك( مييين

يؤكد بان االختالف واضحا بني  الشرتاكي حصل على اغلبية اجلمعية الوطنية الفرنسية وهذا ما

 الرئيسني  يف اسلوب ادارة السياسة الفرنسية.

 اصول حزبية واحدة اال ان البيئة هوالند ينتميان اىل بناء على ما تقدم فأن الرئيسني ميتاران و       

يف الوقت حكمهما ففرنسا تراجعت مكانتها الدولية مدة الدولية و االقليمية تغارت بشكل كبار بني 

 كما ان بروزنينيات القرن املاضي انيات ومثييف سبع بعد ان كانت تقود دول االحتاد االوروبي احلاضر

ية التعامل مع مستعمراتها فوالصني جعلها تتخبط يف كي نياكأملاسة مها حتى يف مناطق نفوذها مناف دول

 السابقة كما هو احلال يف توتر عالقاتها مع اجلزائر واملغرب . 

الفرنسية منذ تسلم هوالند  مسات الدبلوماسيةابرز  هي ةوالباروقراطيوميكن القول ان اجلمود        

اليت  يف االستجابة للتغيارات اخلارجية سيما مع البلدان البطيء باإليقاع  القاتهاعتتسم و رئاسة فرنسا

 بها العامل. يف االزمات اتي ميرمها عالقات متينة كما حصل 

 متةااخل

يف ستمرارية الفرانسوا ميتاران وفرانسوا هوالند على ا االشرتاكيني تؤكد سياسة الرئيسني         

عام  او يسارية فبعد قيام اجلمهورية اخلامسة ميينيةحزاب سواء اكانت االفرنسية  اخلارجية السياسة
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وظن الكثار من  2692عام  اىل الرئاسة االشرتاكيون  وصل ينمن عقد ألكثر الفرنسي حكم اليمني 2619

اشرتاكيا اال ان الذي حصل  الرئيس يف سياسة فرنسا كون لحتو ملتابعني للشأن الفرنسي حبصولا

      .د الداخلية واخلارجيةاستمرارية مواقف فرنسا على الصع

متيزت سياسة فرنسا بعد وصول االشرتاكيني للحكم مبحددين اساسيني االول حمدد ايديولوجي        

احلوار بني  وأولويةترجم من خالل ضرورة قيام نظام اقتصادي عاملي  فاألول والثاني حمدد سياسي

هذا النظام اما الثاني استمرارية احملافظة على عظمة واستقاللية فرنسا  الشمال واجلنوب من اجل ارساء

سياسة براغماتية من خالل تعزيز عالقات فرنسا التقليدية مع الدول الغنية بالنفط  وإتباعيف العامل  

 السيما دول اخلليج العربي.

والت كبارة السيما يف حت عازمني على اجراء بأنهمورغم ادعاء االشرتاكيون بقيادة ميتاران       

 مع عالقات بالده

 

الواليات واملتحدة االمريكية واقرتابها من االنظمة االشرتاكية اال ان الذي حصل تراجع العالقات  

حول العديد من القضايا الدولية وأهمها عالقات  وتقاربها مع االمريكان السوفييتالفرنسية مع االحتاد 

 بالسياسة االطلسية.السياسة الفرنسية  تاالمر الذي وصف شر   غرب

هوالند الذي حاول ان يستوحي  اعاد االشرتاكيون اىل السلطة بقيادة فرانسو اعام بعد سبعة عشر       

واخلارجية من مصدريني اومهما امليرتانية بوصفها اول جتربة للحزب االشرتاكي اليت  سياسته الداخلية

ة واخلارجية والثاني االلتزام باستقاللية القرار الفرنسي الذي شهدت اعادة تشكيل السياسة الداخلي

كونها من اسس بناء الدولة الفرنسية منذ تأسيس اجلمهورية  الرتكيز عليهاء الفرنسيني ااعتاد الريس

 اخلامسة.

ورغم شعار التغيار الذي رفعه هوالند قبل وصوله اىل السلطة اال انه فشل يف احداث اي تغيار         

 واإلقليميلى الصعيد الداخلي واخلارجي بل تراجعت مكانة فرنسا على ثالث مستويات  العاملي ع
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والداخلي فاملستوى االول ال تزال تبعية سياسة فرنسا اىل سياسة الواليات  املتحدة االمريكية السيما يف 

السورية  اما الثاني فأن فرنسا مل تستطع ان حتقق  واألزمةاالزمات اليت يشهدها العامل كأزمة اوكرانيا 

اي تقدم فيما يتعلق بأزمة منطقة اليورو اما املستوى الثالث فان االزمة االقتصادية الداخلية وارتفاع 

 .1021مستوى البطالة مما تسببت يف تراجع شعبية هوالند خالل عام 

يرى بالده قوة  على الرغم من أنه ية ألفرنسيةعقيدة جديدة يف السياسة اخلارج تبع هوالندمل ي       

بعد منتصف اال انه و عظمى دوليه على عكس فالاري جيسكار ديستان الذي كان يعتربها قوة متوسطة 

ميكن القول فرتته الرئاسية  ال يبدو أنه يتعاطى بطريقة جديدة خمتلفة عن أسالفه يف القضايا الدولية  

الشرتاكيني افتقرت اىل اخلطوط الواضحة واملتماسكة وتورطت يف مناطق بأن السياسة الفرنسية يف عهد ا

 توتر خطرة كما هول يف لبنان والعرا  وكذل  عادت وتورطت يف افريقيا وما حصل يف مالي والصومال.

 اهلوامش

الوطنية و ممارسته للسلطات احلر للوزير األول وإقالته وخماطبته للربملان، و حقه يف حل اجلمعية رئيس اجلمهورية  )*(باختيار

لى االستثنائية و اللجوء إىل االستفتاء وتولي القيادة العامة للجيش و حق التعيني يف الوظائف املدنية و العسكرية. و كذل  حق التوقيع ع

ايضا رئاسته للمجلس األعلى القوانني الصادرة عن الربملان و أيضا توقيع املراسيم اخلاصة بافتتاح الدورات االستثنائية. و يتمتع الرئيس 

للقضاء و حق تعيني أعضائه التسعة و حق العفو اخلاص عن احملكومني بأحكام قضائية وحق توقيع املعاهدات اليت ال يرتتب عليها 

مها أهمية بالنسبة للشعب الفرنسي حبيث أن الرئيس هو الذي يعرب   فرنسالذل  فأن االنتخابات الرئاسية يف  نفقات مالية ملزمة للخزينة

 عن حالة لألمة.

وعلى دبلوم يف الدراسات العليا للحقو   اآلداب، وأخرى يف من جامعة باريس  حاصل على إجازة يف احلقو ان ار(الرئيس ميت*)* 

نادى باالشرتاكية اليت جتمع بني التوجه االنساني املتحرر والنظرة  العامة، ودبلوم يف العلوم السياسية و الذي امتهن الصحافة واحملاماة.

كذل   قاصمةضربات  أن يوجه مهم وقد كان داهية سياسية يتصرف أمام خصومه بشجاعة قوية ويستطيع االجتماعية الواقعية الرباغماتية

وشارك يف إحدى عشرة حكومة ما بني 1944فلقد أسندت إليه وزارة أسرى احلرب سنة  أملوحدةهو رجل التوازنات داخل أوروبا 

 .مما يدل على اخلربة العملية يف تدبار الشأن احلكومي الشيء الذي يفتقر إليه هوالند 2611و2611

و يف  أملعارضةصو ِّت يف الربملان الفرنسي ضد تسليم السلطة للجنرال دجيول، وانتقل إىل صفوف  2619ران ميرتان يف حزي و من مفارقات

ول، باسم اجلمهوريني الفرنسيني وأجرب دجيول على النتخابات الرئاسة ضد اجلنرال ديغ، رشح نفسه كمرشح وحيد لليسار 2691عام 

صول على األغلبية املطلوبة يف الدورة األوىل أمام ميرتان. ويف الدورة الثانية من ألنه مل يستطع احل االنتخاباتخوض دورة ثانية يف 

 .فيما فاز دجيول بالرئاسة الناخبني%، من جممل أصوات 11حصل ميرتان على نسبة  ألرئاسيةاالنتخابات 

http://www.maghress.com/city/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
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يف هذه الفرتة عمل هوالند يف الثمانينات مستشارا اقتصاديا للرئيس ميرتان ثم يف ديوان وزير اخلارجية السابق روالن دوما. و يعيب (**)*

عليه خصومه يف السياسة بأنه مل يشغل منصبا حكوميا من قبل وال يتمتع خبربة سياسية تسمح له بتسيار شؤون دولة كبارة مثل 

كرجل يتمتع بطموح قوي  أعلى قمة يف هرم السلطة ببالده وظهر هذا االمر زاده عزمية و اصرارا على املضي يف طريق املنافسة  ليتوىل.فرنسا

كوريز لينافس على منطقة بهوالند الشاب إىل  جيء 2692شخص ينأى بنفسه عن الصراع. ويف سنة ك ويف الوقت ظهر ألقمهللوصول إىل 

إال أن هوالند استطاع فيما بعد من   ، والذي انتقده لقلة خربته كمنافس لهلفرنسامقعد الوالية جاك شاراك الذي أصبح فيما بعد رئيسا 

وصفه شاراك فيما بعد يف مذكراته بأنه "رجل دولة حقيقي" قادر على ختطي الفوار   .اك وانتزاع متثيل املنطقة منهالتغلب على شار

 1/1/1021 موقع اجلزيرة ينظرالسياسية  فرانسوا هوالندحياة :للمزيد من التفاصيل عن   احلزبية.

( ترمجة مسوحي فو  العادة 2691_2619مذكرات االمل التجديد) اجلنرال ديغول، للمزيد من التفصيل عن تطلعات ديغول ينظر: (2)

 .110-2612،131منشورات عويدات، ،باروت،

 باروت، ،مركز دراسات الوحدة العربية،2691ازاء الوطن العربي منذ عام  ، السياسة اخلارجية الفرنسيةاحلسانبوقنطار ( ينظر1) 

 .19ص2691 نيسان

 .بطرس بطرس غالي( 3)

كلية العلوم السياسية،جامعة  اطروحة دكتوراه، دراسة مستقبلية، 2692االسرتاتيجية الفرنسية حيال اجلزائر منذ  صاحل سعود، (1)

 .31،ص1000بغداد،

 31بق ذكره،صاسالصدر امل( 1) 

،تشرين 99القاهرة ،العدد  جملة السياسة الدولية، السياسة الفرنسية يف ظل احلكم االشرتاكي، جنوى ابراهيم، (9)

 210- 226،ص2692االول،

 219،ص2669، 321جملة شؤون عربية،العدد باروت، مستقبل السياسة اخلارجية الفرنسية الشر  اوسطية، امحد سعيد نوفل، (1)

(8) Dominique Moisi, De Mitterrand a Chirace , Politique Etranger , Paris , Hiver 

,1995 ,1996,pp849 -850. 

 سعيد نوفل ،مصدر سبق ذكره.امحد (.6) 

( مقرتحا خمصصة للتغيارات الداخلية واخلارجية وفيما يتعلق مبنطقة الشر  االوسط ربط 220( تضمن الربنامج االشرتاكي مليتاران)20)

أكيد على بني ضمان امن اسرائيل من خالل حدود ثابتة ومعرتف بها وحق الشعب الفلسطيين  يف ان يكون له وطن والت االشرتاكيون ما

حدود لبنان اما الفقرة الثالثة من الربنامج فأنها ركزت على ضرورة قيام نظام عاملي جديد وأولوية احلوار بني الشمال واجلنوب من اجل 

إلعدام منها إلغاء احلكم وبا اصالحات داخلية  ياالشرتاكالربنامج تضمن  كما ارساء هذا النظام كما ربط الربنامج مسأليت التنمية والسالم.

وعمل على استقالل اإلعالم املرئي واملسموعة والالمركزية وقام بالتأمينات. واشرتت احلكومة حصص تتيح مها السيطرة على بعض االعمال 

و إنشاء ضريبة على الثروات  10واإلعانات للمعاقني %  11، واإلعانات العائلية والسكنية % 20و رفع الراتب األدنى % فرنسااملهمة يف 

http://www.maghress.com/city/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://www.maghress.com/city/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://www.maghress.com/city/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://www.maghress.com/city/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
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الكبارة ومضاعفة ميزانية وزارة الثقافة ورفع ميزانية البحث وختفيض قيمة الفرن  الفرنسي وتأميم البنوك واجملموعات الصناعية الكربى 

 ساعة أسبوعية ورفع مدة العطلة املدفوعة إىل مخسة أسابيع سنوية إلغاء جتريم املثلية . 36ة للشغل ب،و حتديد املدة القانوني

Ander Nouschi :La France et le Monde Arab – depuis 1962 Mythes et Realtes dune 

ambitions , Paris : vuib Rt , 1994, pp150-15. 

، املركز الوطين لألحباث واستطالع  20/21/1021( ،هيفاء علي ،السياسة اخلارجية الفرنسية وهزمية هوالند يف االنتخابات يف 22)

 .NCRالرأي 

العلوم السياسية  السياسة اخلارجية لفرنسا لن تشهد تغيارا جذريا ،جامعة دمشق، (جمموعة باحثني ،ساركوزي او هوالند،21)

،23/1/1021 . 

تسلم هوالند مناصب عديدة يف اجملالس احمللية واإلقليمية لكنه مل يتسلم يومًا حقيبة وزارية رغم انه استمر يف العمل يف كواليس  (23)

و الدارس للعلوم السياسية  ،فرنساألسلطة فهو احلاصل على شهادة املعهد العالي للخدمة املدنية الذي يؤهل النخبة السياسية يف 

وتبوأ منصب  2616وقد انتمى اىل احلزب االشرتاكي سنة  واالقتصاد ويتمتع من الناحية أألكادميية بالكفاءة اليت تؤهله ألعلى املناصب.

.فما هي ابعاد االلتقاء و االختالف بني السياستني و .  1021وباشر محلته االنتخابية للرئاسة لسنة   1002و 2661عدة كأمني عام بني 

 السلوكيني املنهجني يف ممارسة احلكم عند متاران و مدى حتققه عند هوالند

(21)studies.aljazeera.net   9/1/1021يف 

(غسان العزي ، السياسة اخلارجية الفرنسية 21)

 www.alarabiya.net/views/2012/05/11/213509.htmlاجلديدة،

(29).Marie-Eve Malouines ,La force de gentil, JC lattes ,15-2-2012.  

 21/1/1021النبأ، كمال عبيد،فرنسا هوالند.. بني الصعود كقوة عاملية او امهبوط يف مستنقع األزمات،شبكة (21)

 (29)John Gaffney, France in the Hollande presidency , Palgrave macmillan ,10-5-2    

مراد مراد ،سياسة باريس اخلارجية يف عهد هوالند .فابيوس،  (26)

almustaqbal.com/v4/article.aspx?type=NP&ArticleID=612494 

يوليو  3سياسة فرنسا العربية ؟ ،معهد الدوحة للدراسات العليا ،وحدة حتليل السياسات يف هل تتغار  بعد فوز االشرتاكيني، (10)

1021 

 (21) Hubert Vedrine:"francois Hollande a beaucoup de cartes en main,liberation,10-

bertvedrine.net/index.php?id_article=581www.hu 2012:-05 

اشرتاكيو فرنسا والقضايا العربية هل من  هوالند االشرتاكي بني اليمني الدجيولي واليسار امليتاراني، حممد جنيب السعد، (11)

 30/9/1021يف  20929جديد؟،صحيفة الوطن العمانية العدد 

http://www.maghress.com/city/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://www.google.iq/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Marie-Eve+Malouines%22
http://www.hubertvedrine.net/index.php?id_article=581
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( وثامن رئيس خالل فرتة 2661-2692ثاني رئيس اشرتاكي بعد فرانسوا ميرتان )هوالند الرئيس الرابع والعشرين لفرنسا،  (13)

دار اخلليج األربعاء،   نقال عن 2619اجلمهورية اخلامسة )نظام احلكم اجلمهوري الفرنسي احلالي الذي بدأه شارل ديغول يف عام 

16/1/1023. 

 .21/1/1021التجديد العربي، السياسة اخلارجية جلمهورية فرنسا،حكم اليسار وتوقع املسار يف  حممد بن احممد العلوي، (11)

 

 


