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عن املركز

عن املركز

مقره الرئيس يف بغداد،
مر ُ
رحبيّ ،
كز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ ،غريُ ّ
مهمته الرئيسة -فضالً عن قضااي أخرى -تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضااي
ختص العراق بنحو ٍ
خاص ومنطقة الشرق األوسط بنحو
السياسات العامة واخلارجية اليت ّ
مستقل ،وإجياد حلول عمليّة جليّة لقضااي معقدة
عام .ويسعى املركز إىل إجراء حتليل
ّ
احلقلي السياسي واألكادميي.
هتم نْ
ّ
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ظهور الجمهورية الفرنسية 1958-1870
كاثرين شكدام *

اجلمهورية الثالثة (:)1940-1870
بعد أربع سنوات من الشكوك حول الشخص الذي سيقود البالد ،أتسست اجلمهورية الثالثة
بثبات يف فرساي ( )Versaillesعام 1875؛ األمر الذي أدى إىل إهناء اخلالفات امللكية.
ومن املثري لالهتمام أن اجلمهورية الثالثة -وعلى الرغم من العديد من الصعاب -قد أثبتت
وجودها من طريق نشر االستقرار بعد مواجهتها للعديد من االضطراابت وانعدم االستقرار املؤسسي.
وقد أُعلن قيام اجلمهورية الثالثة يف فرنسا يف  4أيلول  1870بعد تعرض انبليون الثالث
للهزمية يف معركة سيدان ،يف الوقت الذي ما تزال فيه فرنسا متأثرة بعد تعرضها للهزمية من أملانيا
اجملاورة اليت سيطرت على مساحات شاسعة من األراضي الفرنسية ،كان ما يزال على فرنسا أن
تواجه أزمة اجتماعية ومالية.
تتطلع فرنسا إىل حتقيق أحالمها املتمثلة ابجملد واملكانة الوطنية اليت ذهبت أدراج الرايح،
وهذه املرة ستجد نفسها كأعظم سيادة عرب تشكيل مجهورية جديدة .وألن السالم شرط ال بد
منه ،يطالب أوتو فون بسمارك ( )Otto von Bismarckأبن تقوم فرنسا بتشكيل مجعية
لألعضاء املنتخبني.
لقد جرت االنتخاابت يف كانون الثاين عام  ،1871وكان مقر اجلمعية اجلديدة -بقيادة
امللكيني اليمينيني (األورليانيني والبوانبراتريني) -يف بوردو ،وانتُ ِخب ثريز ( )Thiersرئيساً
تنفيذايً -مل يكن اصطالح “الرئيس» مستعمالً بعد حينذاك-؛ بسبب انعدام االستقرار السياسي
والدستوري ،وحرصت النخبة احلاكمة على عدم إاثرة احلساسيات االجتماعية والسياسية ،أو إاثرة
أي ذكرايت للمشكالت املؤسسية السابقة.
* ابحثة يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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أرادت فرنسا أوالً -وقبل كل شيء -أتمني سالمتها السيادية بفرض النظام على أراضيها.
ويف حني أن نُظم احلكم هي تعبري عن رؤية سياسية يف كثري من األحيان ،فهي أيضاً تعبري عن
حقوق السيادة لألمة.
ويف الوقت الذي شهدت فيه فرنسا ظهور اجلمهورية الثالثة ،كان معظمهم أكثر انشغاالً
ابستمرارية األمة بنح ٍو أكثر من احلاجة امللحة لبناء الدميقراطية .وال يعين ذلك أن فرنسا قد ختلت
لكن االستقرار كان له األسبقية يف األجندة الفرنسية؛ لذا مسحت اجلمهورية
عن أحالمها الثوريةّ ،
الثالثة بنشر االستقرار وبناء الدميقراطية.
كان أول أمر تنفيذي من ثرييس هو توقيع معاهدة سالم بني فرنسا وأملانيا يف فرانكفورت
يف أاير للعام نفسه ،مث شرع يف قمع التمرد -الكميونة ( ،-)Communeليتولىّ السيطرة
ويؤسس سلطة غري متنازع عليها لقيام اجلمهورية اجلديدة ،واستغرق األمر أربع سنوات
على فرنسا ّ
من االنقسامات السياسية للجمهورية الثالثة لتأكيد وجودها ضمن عدد ال حيصى من الفصائل
السياسية.
أتسست اجلمهورية الثالثة يف كانون الثاين عام  1875بعد إجراء تعديل يسمح ابنتخاب
رئيس اجلمهورية ملدة سبع سنوات قابلة للتجديد بواسطة جملس النواب ،وجملس الشيوخ يف اجلمعية
وينص تعديل والون ( )Wallonعلى ما أييت:
الوطنيةُّ ،
«يُنتَخب الرئيس بعد حصوله على األغلبية املطلقة لألصوات بواسطة جملس الشيوخ وجملس
ويعي ملدة سبع سنوات قابلة للتجديد».
النواب يف اجلمعية الوطنية ،نّ
اعتمد التعديل يف الثالثني من شهر كانون الثاين مبوافقة  353صواتً مقابل 352؛ وقد
أتسست اجلمهورية الثالثة على وفق األغلبية التصويت بصوت واحد ،وتبع ذلك ثالثة تعديالت
إضافية؛ ليتشكل فيما بعد دستور عام  ،1875الذي بقي سارايً حىت عام .1940
شهدت األايم األوىل للجمهورية الثالثة حتوالً مل يكن الكثريون يتوقعونه يف أعقاب هدنة
انبليون بوانبرت مع الكنيسة ،وسيطرة املوانركيني على السلطة ،وبعد استقالة الرئيس ابتريس دي
ماكماهون ( )President Patrice de MacMahonأصبحت فرنسا مجهورية علمانية
ودميقراطية وبرملانية حيكمها اجلمهوريون ،ومنذ عام  1879أتسست اجلمهورية الفرنسية.
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استغرق األمر بضعة عقود أخرى كي تنهي فرنسا عالقتها مع الكنيسة ،وبدء املرحلة
العلمانية اليت هي أيديولوجية حتدد معىن اجلمهورية الفرنسية.
صدر قانون  1905الفرنسي بشأن الفصل بني الكنائس والدولة بواسطة جملس النواب يف
 9كانون األول عام  ،1905الذي ُس ّن يف عهد اجلمهورية الثالثة ،وأعلن عن قيام الدولة العلمانية
الفرنسية ،واعتمد القانون على ثالثة مبادئ ،منها :حياد الدولة ،وحرية ممارسة الشعائر الدينية،
والقوى العامة التابعة للكنيسة .وما يزال ينظر إىل هذا القانون على أنه العمود الفقري ملبدأ العلمانية
الفرنسي.
وقد كتب احمللل السياسي تيم كينغ عن األمر بقوله« :إن قانون عام  1905يفصل ولكنه
ال يفرق بني أحد ،وهو يؤكد على حرية املعتقد ،وال يذكر شيئاً عن اعتناق الشعارات الدينية يف
املدارس أو املباين العامة .والغرض من ذلك هو تعزيز أحد أركان اجلمهورية الثالثة وهي املساواة؛
إذ يكمن مبدأ املساواة يف السياسة الفرنسية جتاه املهاجرين الذين يرحب هبم على أساس املساواة،
شريطة أن يصبحوا مثل املواطنني الفرنسيني ،ويتكلمون اللغة الفرنسية ،ويتعلمون ثقافتها وقيمها،
وإذا كان لديك مشكلة مع االجتاه اجلمهوري ،فلديك مشكلة كونك مواطناً فرنسياً».
إن اجلمهورية الثالثة ،اليت ظهرت وسط اضطراابت مؤسسية وسياسية ،حتمل يف طياهتا بذور
عدم استقرارها ،إذ ال متيل خصائص مؤسساهتا إىل االستقرار .وبعد أزمة  16أاير - 1877اليت
متثل هناية الربملانية املزدوجة -كانت بنية النظام غامضة يف إعادة توزيع السلطة .ويف ضوء جتارب
فرنسا السابقة مع السلطة التنفيذية القوية ،فإن طموحات اجلمهورية الثالثة تكمن يف ختفيف اإلرادة
السياسية ،ومن خصائص هذه اجلمهورية ما أييت:
•رئيس اجلمهورية له دور شريف.
•يُنتخب جملس النواب ابالقرتاع العام املباشر.

•يُنتخب جملس الشيوخ ابالقرتاع العام غري املباشر.

•رئيس اجمللس -الذي يقابله اليوم رئيس جملس الوزراء -هو أحد الوزراء الرئيسيني وليس
رئيس الوزراء ،أي إنه ليس رئيس احلكومة.
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إن هيكل اجلمهورية سهل ،ولكنه فعال يف خلق حالة مؤسسية اليت ستؤدي إىل جميء
احلكومات وانتهائها ،وتفكيك الفصائل السياسية وتكوينها من جديد .وإذا امتلكت فرنسا
اجلمهورية اليت تريدها -أو على األقل اجلمهورية اليت ختيلها الفالسفة السياسيون -فإن كفاءهتا
وقدرهتا على امتالك املشهد السياسي مل تكن موفقة فيها لضعف بنية مؤسساهتا.
ظهرت اجلمهورية الثالثة على املنطق اآليت الذي قد يراه الشخص أنه ال معىن له على
اإلطالق« :إن كانت األمة ذات سيادة ،والربملان ميثل األمة ،لذا فإن الربملان هو صاحب السيادة».
كانت الصعوبة الرئيسية للجمهورية الثالثة أتيت من التقييم املفرط للسلطة الربملانية .مل يسمح
الربملان مبجلسيه -كالمها يتكون من عدة مئات من األعضاء -بظهور أية أغلبية سياسية واضحة.
ويف حني أن هذه التعددية السياسية تتناسب مع فكرة متثيل مجيع األفكار يف الدميقراطية،
أي رؤية حاكمة قوية.
فإهنا يف الواقع تعرقل قدرة الدولة على اختاذ القرارات ،أو ِّ

كان نظام اجلمهورية الثالثة فاشالً ،وأدى إىل عدم استقرار الوزارات ،بيد أن هذه الفوضى
أدت إىل التقدم الدميقراطي؛ لدرجة أن هذا التقدم جاء ليحدد وجود مجهورية فرنسا! ففي عام
أقر قانون الفصل بني الدولة
 1901مت اإلعالن عن حرية تكوين اجلمعيات ،ويف عام ّ 1905
والكنيسة .وحتت قيادة اجلمهورية الثالثة -أيضاً -شهدت فرنسا ميالد نظام التعليم العلماين
واإللزامي الذي يهدف إىل تدريب مواطين املستقبل يف اجلمهورية.
وابلنتيجة فشلت املؤسسات اجلمهورية الفرنسية حينما أحاط هبا جريان متحاربون ومتسلطون
بنحو متزايد يف ثالثينيات القرن العشرين من أمثال :فرانكو يف إسبانيا ،وموسوليين يف إيطاليا ،وهتلر
يف أملانيا ،إذ فشل الربملان يف االتفاق على ميزانية الدولة؛ مما أدى ذلك إىل إعاقة قدرة فرنسا على
صد العدوان العسكري ،أو على األقل اختاذ تدابري ملواجهة عسكرية حمتملة.
امنازت مدة ما بني احلربني (احلرب العاملية األوىل والثانية) ابلنسبة لفرنسا برتاجع نظامها
الربملاين ،و ّأدى القصور السياسي إىل عدم اختاذ قرار حلماية األمة من قائمة متزايدة من األعداء
–أملانيا على وجه خاص ،-ومت جتاهل أصوات مثل صوت الشاب ديغول.
يف عام  1933وصل هتلر إىل السلطة ،ويف أيلول عام  1939دخل بولندا؛ ونتيجة لذلك،
أعلنت بريطانيا وفرنسا احلرب على أملانيا.
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ولكن يف الوقت الذي تكافح فيه فرنسا من أجل إجياد متاسك سياسي ،اخرتقت أملانيا
األوتوقراطية الدفاعات الفرنسية ،واخرتقت جيوش هتلر فرنسا من خالل «حفرة آردن»؛ مما أدى
إىل نزوح حقيقي.
مع مسرية هتلر ،اضطرت احلكومة إىل االنتقال من ابريس إىل بوردو يف اجلنوب الغريب .ويف
حزيران - 1940يف حماولة أخرية ملنح فرنسا بعضا من الوحدة -عُ نّي بطل احلرب العاملية األوىل
ماريشال بيتان رئيساً للوزراء.
عي الرئيس
مع سقوط فرنسا الوشيك يف حزيران عام  1940يف احلرب العاملية الثانية ،نّ
ليربون يف بوردو مارشال بيتان رئيساً للوزراء ،وعزم جملس الوزراء على حتقيق السالم مع أملانيا ،وبعد
ذلك انتقلت احلكومة بكاملها إىل كلريمون فريان ،مث إىل مدينة فيشي يف وسط فرنسا ،وصوتت
حكومته على حتويل اجلمهورية الفرنسية الثالثة سيئة السمعة إىل الدولة الفرنسية ،وهو نظام
استبدادي متحيز مع أملانيا النازية.
بعد يوم واحد من توقيع بيتان على اهلدنة يف  17حزيران  ،1940صرح اجلنرال شارل
ديغول يف هيئة اإلذاعة الربيطانية« :خسرت فرنسا املعركة ولكن ليس احلرب» .وهكذا بدأت
املنافسة بني فصيلني يف فرنسا :النظام الفيشي ( )Vichyونظام فرنسا احلرة.
نظام فيشي (حزيران  - 1940آب :)1944
حكم بيتان يف مدة النظام الفيشي ،وحتت قيادته انقسمت فرنسا منطقتني :الشمال حتتلها
أملانيا ،واجلنوب حتت اإلدارة الفرنسية ،وبعد ذلك وافقت فرنسا على مساعدة أملانيا يف جهودها
احلربية.
يف  29حزيران  1940خضعت احلكومة الفرنسية -اليت تدعى ابلنظام فيشي -ألملانيا
حينما عينت سفرياً فرنسياً يف ابريس.
يف  9متوز ّ 1940قرر اجمللسان أنه من الضروري مراجعة القوانني الدستورية ،ونقل السلطة
إىل أيدي بيتان ،وبعد إعادة صياغة اجلمهورية الثالثة اليت اختلفت جذرايً عن روحها األولية ،فإن
اجلمهورية الثالثة اختفت يف ظل ما أطلقت عليه فرنسا اسم «فرتة التعاون».
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أتثرت فرنسا بنح ٍو كبري أبسلوب احلكم األوتوقراطي جلرياهنا ،وأصبحت فرنسا تتشبث
أبمنوذج استبدادي ينماز ابلتخصيص وتركيز السلطة بيد السلطة التنفيذية.
نظام فرنسا احلرة (حزيران  - 1940آب :)1944
اجملزأة ،وقبل
بدأ اجلنرال ديغول وهو يف املنفى يف بريطانيا عمليةً طويلةً وشاقةً لتوحيد فرنسا ّ
أن تظهر على أرض الواقع  ،كانت حركة املقاومة الفرنسية قد ولدت يف فرتة اجلمهورية املثالية،
إلجياد فرنسا حرة ومستقلة ودميقراطية ذات السيادة.
يف  6حزيران  1944بدأ العهد النورماندي ،وتوجه اجلنرال ليكلريك ( )Leclercيف شهر
آب إىل ابريس على رأس الفرقة املدرعة الثانية ،وحبلول هناية عام  1944حررت فرنسا ونظم احللفاء
مسرية حنو برلني (أملانيا).
وأعلنت فرنسا يف  8أاير  1945انتهاء احلرب ،وبدأت -فرنسا املبتهجة -عملية صعبة
إلعادة بناء مؤسساهتا مبرحلة انتقالية حتت قيادة اجلنرال ديغول ،الذي كان حريصاً على أتكيد
إنشاء مؤسسات فرنسا اجلديدة يف إطار الشرعية الشعبية ،إذ دعا ديغول إىل إجراء استفتاءين،
وإجراء انتخاابت عامة واحدة.
انتخب الفرنسيون حينذاك مجعية جديدة ،وأجابوا عن سؤالني أساسيني خاصني هبياكل
مؤسساهتم ،األول :حول موافقتهم على أن ختدم اجلمعية املنتخبة اجلمعية التأسيسية ،واآلخر:
قرر دستور
املوافقة على حكم البالد على وفق جمموعة القوانني املقرتحة يف ورقة االقرتاع ،كي يُ ّ
جديد .وإذا مل يُوافق على االقرتاح األول ،لكانت اجلمهورية الثالثة قد أعيدت إىل احلكم ،ولكن
املوافقة أدت إىل إنشاء اجلمهورية الرابعة؛ ومتت املوافقة على االقرتاحني بنسبة بلغت .٪79.8
نص
أدت هذه املوافقة إىل سن القانون الدستوري الصادر يف  2تشرين الثاين  1945الذي َّ
على ما أييت:
•تتمثل السلطة التشريعية يف جملس واحد ،هي اجلمعية الوطنية التأسيسية املسؤولة عن
صياغة الدستور اجلديد .ويعني اجمللس رئيس احلكومة ،ويشارك معه املبادرة التشريعية.
•السلطة التنفيذية تديرها احلكومة اليت تصدر القوانني ،وميكنها أن تطلب من اجلمعية
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إجراء مداولة اثنية.
خيص اهليئة االنتخابية ،ألغى قانون  1945التقييدين الرئيسني لشمولية حق
•فيما ُّ
االقرتاع ومنح احلق ابلتصويت للناخبني من النساء وأفراد اجليش.
•يُش ّكل هذا احلكومةَ املؤقتةَ لفرنسا حىت دخول الدستور النهائي حيز التنفيذ.

لقد حصل احلزب الشيوعي يف ذلك الوقت على ثلث األصوات ،يف حني حصل احلزب
االشرتاكي ( )SFIOعلى  ٪23.4من األصوات ،وحصلت احلركة اجلمهورية الشعبية ()MRP
على  ٪23.9من األصوات.
وبسبب فشل ظهور أية أغلبية حقيقية ،مضت فرنسا حنو تعزيز املشاركة الثالثية ،وهو أمر
أاثر غضب اجلنرال ديغول بنح ٍو كبري ،وأدى يف النهاية إىل استقالته يف  20كانون الثاين .1946
صوتت فرنسا على دستورها اجلديد أخرياً يف  13تشرين األول  ،1946بعد أشهر من
اجلدل واالستفتاء معلنة والدة اجلمهورية الرابعة وهي خمتلفة متاماً عما دعا إليه ديغول يف أتسيسه
للسلطة التنفيذية القوية.
يف خطاب ألقاه اجلنرال يف ابيو ( ،)Bayeuxعرض ديغول أفكاره حول ما جيب أن
يكون عليه دستور فرنسا ،وهو منصب تنفيذي قوي يتجسد يف شخص رئيس اجلمهورية.
وبعد مرور عامني على الغزو النورماندي ،ألقى ديغول خطاابً حتدث فيه عن الشكل الذي
سيتخذه الدستور الفرنسي يف حزيران  .1944ورحب اجلمهور الفرنسي هاتفني لديغول -حينما
ظهر يف شرفة دار البلدية يف ابيو« -خذ السلطة!» ،فدعا ديغول إىل تقليص سلطة الربملان ،قائالً:
«من انفلة القول إن الربملان الذي يتكون من جملسني وميارس السلطة التشريعية ال ميكن أن يكون
مصدر السلطة التنفيذية».
فكانت األفكار اليت طرحها من شأهنا أن تؤسس دستور 1958؛ وابلتايل فرنسا احلديثة.
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ظهور اجلمهورية الفرنسية 1958-1870
اجلمهورية الرابعة (:)1958-1946
ينص دستور  22تشرين األول ( 1946املعدل مبوجب قانون  7كانون األول )1946
على املبادئ اآلتية:
خيص اهليئة التشريعية ،يتكون الربملان من اجلمعية الوطنية وجملس اجلمهورية .وميارس
فيما ّ
اجمللسان (اجمللس االقتصادي ومجعية االحتاد الفرنسي) دوراً استشارايً.
السلطة التنفيذية ميارسها رئيس اجلمهورية وجملس الوزراء.
تُنتخب اجلمعية الوطنية عن طريق االقرتاع العام املباشر (نظام االقرتاع يف قائمة مقاطعة
األغلبية مع التصويت التفضيلي) ،وينتخب جملس اجلمهورية ابالقرتاع العام املباشر.
ح ّدد الدستور مؤسسات فرنسا واالحتاد الفرنسي ،وأعاد الدستور الربملاين بناء نظام برملاين
حبكومة مسؤولة أمام الربملان ،وكان هذا النظام مستقراً مبا فيه الكفاية خبالف اجلمهورية الثالثة اليت
حافظت على مبادئ عفا عليها الزمن مثل ثنائية الربملان .إذ مل يعد نظام ثنائي الربملان متساوايً؛
أي إن اجلمعية هي الوحيدة القادرة على إسقاط احلكومة ،ولديها الكلمة األخرية بشأن القوانني
املمنوعة.
وقد ُو ِض َعت تدابري خاصة ملنع انعدام االستقرار السياسي يف حالة حدوث تغيرُّ يف جملس
عي جمموعة جديدة؛ وهذا من شأنه أن يضع النواب حتت
الوزراء أبقل من  18شهراً تحُ ّل اجلمعية وتُ نَّ
املساءلة ،ويضع حداً ما على التجاوز على السلطات.
وحينما واجهت فرنسا انعدام استقرار مستعمراهتا ،بظهور دعوات لالستقالل يف جنوب
شرق آسيا ومشال أفريقيا يف اجلزائر فقد أثبتت اجلمهورية الرابعة أهنا غري قادرة على مواجهة األزمات
العديدة .وحبدوث احلرب يف اجلزائر أصبح الوضع غري قابل للسيطرة إىل درجة أن اجليش سيهيمن
ميهد الطريق لعودة اجلنرال ديغول إىل السلطة .ووسط تعارض األصوات السياسية
على السياسة ،و ّ
يف الوقت الذي جتلس فيه فرنسا على ابب احلرب -أصبح ديغول مرة أخرى بطل املقاومة جمسداًدولة فرنسا املستقلة.
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ومن ذلك الوقت ابت ديغول جاهزاً للعودة إىل السلطة؛ ليتحقق ذلك األمر يف  1حزيران،
وأصدر يف  28أيلول  1958دستوراً جديداً ،ويف  4تشرين األول  1958ولدت اجلمهورية
اخلامسة لفرنسا.
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