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قراءة في نتائج االنتخابات
يالحــظ أن نتائــج الجولــة األوىل مــن نتائــج االنتخابــات 
الرئاســية الفرنســية تكشــف عــن عــدد مــن املالمــح، والتــي 

ــايل:  ــو الت ــى النح ــا ع ــن تفصيله ميك

1- تقــدم اليمــن عــى اليســار: تكشــف نتائــج الجولــة األوىل 
ــن  ــه مــن ب عــن تقــدم مرشــحي اليمــن عــى اليســار، إذ إن
أعــى خمســة مرشــحن رئاســين مــن حيــث عــدد األصــوات، 
ــم إىل اليســار  ــم ينتمــون إىل اليمــن. ومل ينت ــة منه كان أربع
ســوى جــان لــوك ميلنشــون، مرشــح اليســار الراديــكايل 
للرئاســة، والــذي حــل يف املرتبــة الثالثــة بواقــع 22%. كــا أن 
إجــايل نســبة التصويــت ملرشــحي اليمــن بصفة عامــة بلغت 
نحــو 68.1%، مقابــل نحــو 31.9% ملرشــحي اليســار. وركّــزت 
الحمــالت االنتخابيــة التــى قادهــا املرشــحون املنتمــون لتيــار 
اليمــن املتطــرف عــى الشــأن الداخــي، خاصــة غــالء األســعار 

والرضائــب التــي فرضهــا ماكــرون، والهجــرة. 

ــى  ــرف ع ــن املتط ــل اليم ــان: حص ــوظ لوب ــد حظ 2- تصاع
ــدت  ــي حص ــان الت ــق لوب ــن طري ــك ع ــوايل 34.4%، وذل ح
23.1% مــن األصــوات، وإريــك زمــور، اليمينــي املتطــرف ذي 
ــذي حصــد 7.1% مــن األصــوات، كــا  ــة، ال األصــول اليهودي
ــن يف  ــحن الخارسي ــد املرش ــان، أح ــون إيني ــوال ديب ــا نيك دع
ــان.  ــت للوب ــاره للتصوي ــية )2.1%( أنص ــات الرئاس االنتخاب

ويعنــي مــا ســبق أن حظــوظ مرشــحة اليمــن املتطــرف، 
ماريــن لوبــان يف املنافســة عــى منصــب رئيــس الدولــة صارت 
أكــر مــن أي وقــت مــى، يف ضــوء ضانهــا أصــوات اليمــن 
املتطــرف، باإلضافــة إىل إمكانيــة ســعي لوبــان الســتالة 
أصــوات ميلنشــون، والــذي متكــن مــن حصــد حــوايل %22. 

ولــن تكــون هــذه املحاولــة ســهلة، فقــد دعــا ميلنشــون 
ــن  ــه أحجــم ع ــان لكن ــن لوب ــت ملاري ــدم التصوي أنصــاره لع
دعوتهــم ملنــح أصواتهــم ملاكــرون، كــا أظهــر اســتطالع 
داخــي أن غالبيــة النشــطاء املســجلن مــن أنصــار ميلنشــون، 
ســيمتنعون عــن التصويــت، أو يضعــون بطاقــات بيضــاء 
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أجريــت الجولــة األولــى مــن االنتخابــات الفرنســية فــي 10 أبريــل، والتــي كشــفت نتائجهــا عــن تصــدر الرئيــس 
27.8% مــن األصــوات، مقابــل حصــول  نتائجهــا، وذلــك بحصولــه علــى  إيمانويــل، ماكــرون،  الفرنســي، 
ــة  ــة الثاني ــي أن الجول ــى 23.1% مــن االصــوات، وهــو مــا يعن ــان عل ــن لوب ــن المتطــرف ماري مرشــحة اليمي

ــان.  التــى ســتنعقد يــوم 24 أبريــل ســوف تجــري بيــن ماكــرون ولوب

ــل  ــرات المســتقبل, العــدد 1532، 24 أبري ــات الرئاســية الفرنســية ، تقدي ــى مــن االنتخاب ــة األول ــج الجول ــة: دالالت نتائ حظــوظ متقارب
ــة. ــاث والدراســات المتقدم ــي: المســتقبل لألبح 2022، أبوظب
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ــة  ــات الرئاس ــادة النتخاب ــة اإلع ــراع يف جول ــدوق االق يف صن
الفرنســية بــن ماكــرون ولوبــان. بينــا قــال أكــر مــن %33 
بقليــل إنهــم ســيعطون أصواتهــم ملاكــرون. غــر أن مشــكلة 
هــذا االســتطالع أنــه مل مينــح املشــاركن فيــه خيــار التصويــت 

ــك يجــب التعامــل معــه بحــذر شــديد. ــان، ولذل للوب

ــة  ــزاب اليميني ــرك األح ــة: تش ــات القومي ــود التوجه 3- صع
ــة  ــة للعومل ــف مناهض ــا مواق ــة يف تبنيه ــارية املتطرف واليس
ــف  ــاد األورويب وحل ــرار االتح ــى غ ــة، ع ــات الدولي واملؤسس
الناتــو، وهــو مــا كان واضحــاً يف برامــج ماريــان لوبــان 
وزمــور وميلنشــون. وقــد حصــل مرشــحو األحــزاب املتطرفــة 
مجتمعــن عــى نحــو 55.4% مــن إجــايل أصــوات الناخبــن 
الفرنســين، مــا يعنــي أن أكــر مــن نصــف املجتمــع تقريبــاً 
يتبنــى توجهــات قوميــة، كــا أن هــذا يعنــي أن بعــض 
الناخبــن الذيــن صوتــوا ملرشــحي اليســار املتطــرف قــد 
يجــدون أطروحــات لوبــان أقــرب لهــم مــن برنامــج ماكــرون. 

 )BVA( ”4- حظــوظ قويــة ملاكــرون: أجــرى معهــد “يب يف آي
اســتطالع رأي حــول االنتخابــات الرئاســية، وتوقــع فيهــا فــوز 
ماكــرون بنســبة 54%، وهــي نســبة أقــل مــن انتخابــات 
ــا عــى 66%، مــا يعــود إىل ســخط  ــي حظــي فيه 2017 الت
بعــض الناخبــن مــن سياســات ماكــرون االقتصاديــة، غــر أنهــا 
تكشــف يف الوقــت ذاتــه عــن نجاحــه يف حســم االنتخابــات 

لصالحــه. 

كــا أعلــن كل مــن يانيــك جــادو، مرشــح حــزب الُخــر 
الحــزب  األصــوات(، وآن هيدالغــو، مرشــحة  مــن   %4.6(
االشــرايك )1.7%( وفابيــان روســيل، مرشــح الحــزب الشــيوعي 
ــة  ــد ملناهض ــزب الجدي ــح الح ــو، مرش ــب بوت )2.3%(، وفيلي
ــة. ــة الثاني ــرون يف الجول ــم ملاك ــالية )0.8%(؛ تأييده الرأس

5- نجــاح لوبــان يف اســتقطاب العــال: تشــر االســتطالعات 
إىل أن 36% مــن فئــة العــال صّوتــوا ملاريــان لوبــان يف 
ــة  ــك بســخط الفئ ــل 18% ملاكــرون، وميكــن تفســر ذل مقاب
العاملــة مــن سياســات ماكــرون االقتصاديــة والرضائــب التــي 
فرضهــا. ولــذا، فإنهــم يتطلعــون لتحســن وضعهــم املعيــي 
ــب  ــض الرضائ ــدت بخف ــا وع ــة أنه ــان، خاص ــوز لوب ــال ف ح

عــى الوقــود.

أمــا أصحــاب املؤهــالت العليــا واملتعلمــون فـــ 35% منهم 
صــّوت ملاكــرون يف مقابــل 12% للوبــان، ويبدو أنهم يخشــون 
مــن تفــي األفــكار املتطرفــة حــال فــوز لوبــان، ويتطلعــون 
ــى  ــة ع ــادي خاص ــيايس واالقتص ــاح الس ــتمرار االنفت إىل اس
أوروبــا. وســيتعن عــى ماكــرون مــن أجــل حســم االنتخابــات 
الرئاســية لصالحــه إقنــاع الـــ 22% الذيــن صوتوا مليلنشــون أن 

يصوتــوا لــه يف الجولــة الثانيــة.

6- تراجــع األحــزاب التقليديــة: كشــفت نتائــج الجولــة األوىل 

ــث  ــة، حي ــزاب التقليدي ــة األح ــن انتكاس ــات ع ــن االنتخاب م
الجمهوريــون والحــزب  التاريخيــان، أي  الحزبــان  أصيــب 
ــة عــن  ــة قــد تبعدهــا لفــرة طويل ــة قاضي االشــرايك، برضب

ــية. ــية الفرنس ــاة السياس الحي

طبيعة البرامج االنتخابية
ميكــن تفصيــل الرنامــج االنتخــايب لــكل مــن ماكــرون ولوبــان 

بصــورة مقارنــة عــى النحــو التــايل: 

1- املوقــف مــن املســلمن: تــر لوبــان عــى محاربــة النزعــة 
اإلســالمية، وتراهــن لوبــان عــى ســخط املجتمــع ضد اإلســالم، 
وتؤكــد أنهــا يف حالــة فوزهــا يف الجولــة الثانيــة ســتجرّم ارتداء 
الحجــاب، تحــت مســّمى مواجهــة الفكــر اإلســالمي املتطرف. 

ويالحــظ أن لوبــان ســوف تواجــه مزايــدة ومنافســة مــن 
ــة،  ــس القضي ــول نف ــرون ح ــل ماك ــي إميانوي ــس الفرن الرئي
ــات  والــذي عــى الرغــم مــن تأكيــده عقــب فــوزه يف انتخاب
2017 بأنــه يرغــب يف أن يكــون “رئيســاً لجميــع النــاس 
الذيــن يتعاملــون مــع تهديــد القوميــة”، فإنــه انتهــج سياســة 
ــاً  ــّور برنامج ــن، إذ ط ــن املاضي ــدار العام ــى م ــة ع مختلف
القتــالع مــا أســاه “النزعــة االنفصاليــة اإلســالمية”، كــا 
وصــف اإلســالم بأنــه ديــن يف أزمــة، مــا أثــار غضــب الجاليــة 

ــا.  ــلمة يف فرنس املس

ويــرى كثــرون أن ماكــرون تبنــى بعــض مالمــح الخطــاب 
اليمينــي، مــن أجــل الحصــول عــى حصــة أكــر مــن األصوات. 
ــن  ــد م ــع العدي ــد تدف ــف ق ــذه املواق ــل ه ــك أن مث وال ش
مســلمي فرنســا، والــذي يصــل حجمهــم إىل 10% مــن عــدد 

الســكان، إىل اإلحجــام عــن املشــاركة يف االنتخابــات. 

2- قضيــة الهجــرة: تســتخدم لوبــان، ورقــة الهجــرة كاملعتــاد 
أصــوات  اســتقطاب  إىل  وتســعى  االنتخابــات،  هــذه  يف 
الفرنســين الســاخطن مــن الهجــرة، والذيــن يريــدون عــودة 
الوطــن للفرنســين، خاصــة مــع ادعــاء لوبــان بــأن 95% مــن 
الجرائــم يقــوم بهــا املهاجــرون، كــا أكــدت لوبــان يف حــال 
ــة للفرنســين ىف الســكن.  ــا ســوف تجعــل األولوي فوزهــا أنه
وعــى الرغــم مــن هــذه السياســات املتطرفــة، فقــد أعلنــت 
ــن، فهــي  ــاً عــى الناخب ــن تفــرض واقعــاً معين ــا ل ــان أنه لوب
ملتزمــة بإجــراء اســتفتاء يف أول 6 أشــهر، للحــد مــن الهجــرة، 
ومــن ثــم تســعى لتطمــن رشائــح أكــر مــن الفرنســين 

ــا.   ــت له للتصوي

ويدافــع ماكــرون، يف املقابــل، عــن التعــاون مــع دول 
ــن  ــرة، ولك ــن الهج ــتفادة م ــط، واالس ــض املتوس ــر األبي البح
مــع تنظيمهــا، وهــو مــا يضمــن لــه أصــوات الفرنســين الذين 

ــة. ينحــدرون مــن أصــول أجنبي

ــب  ــان بخفــض الرضائ ــة: تعهــدت لوب ــا االقتصادي 3- القضاي
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دالالت نتائج الجولة األولى من االنتخابات الرئاسية الفرنسية 

عــى الوقــود مــن 22% إىل 5%، وإلغــاء رضيبــة الدخــل عــى 
ــعار  ــت “ش ــا رفع ــا أنه ــن، ك ــن الثالث ــخص دون س كل ش
ــائل  ــل أحــد الوس ــد ميث ــا ق ــم”، م ــوال لجيوبك ــأعيد األم س

ــراء.  ــن، خاصــة الفق لجــذب الناخب

ويف املقابــل، فــإن ماكــرون متهم بــأن سياســاته االقتصادية 
ــرون  ــة أن “ماك ــس يف مقول ــا انعك ــو م ــاء، وه ــايب األغني تح
ــة  ــام برفــع الرضائــب عــى الطاق ــاء”، حيــث ق رئيــس لألغني
والقيمــة املضافــة، غــر أن هــذا ال ينفــي إنجــازات ماكــرون 
االقتصاديــة، خاصــة نجاحــه يف خفــض البطالــة وزيــادة 
االســتثارات، فقــد اســتطاع اقتصــاد فرنســا أن يصمــد أمــام 
ــى  ــّجل أع ــي س ــاد الفرن ــا أن االقتص ــا. ك ــة كورون جائح

ــام 2021. ــاً، وهــو 7% يف ع ــذ نحــو 52 عام نســبة منــو من

ــبب  ــادات بس ــان النتق ــت لوب ــراين: تعرض ــراع األوك 4- ال
ــى  ــات ع ــرض عقوب ــارض ف ــا تع ــر أنه ــيا، غ ــا لروس دعمه
واردات فرنســا مــن النفــط أو الغــاز، ألن ذلــك ســوف يرفــع 

تكاليــف الطاقــة يف بالدهــا، وإن أيــدت كل التدابــر العقابيــة 
األخــرى عــى روســيا. ويف املقابــل، فــإن تريحــات ماكــرون 
بشــأن وقــف واردات الغــاز، غــر واقعيــة ويســتعملها كورقــة 
انتخابيــة وذلــك العتــاد باريــس عــى الغــاز الــرويس لتغطيــة 

مــا يزيــد عــى 46% مــن احتياجاتهــا.

ويف الختــام ميكــن القــول إنــه يف ضــوء العــرض الســابق، 
ســوف يكــون مــن الصعــب توقــع نتيجــة الجولــة الثانيــة مــن 
االنتخابــات الفرنســية، فعــى الرغــم مــن أن حظــوظ ماكــرون 
تعــد أقــوى مــن لوبــان، غــر أن صعــود التوجهــات القوميــة 
االقتصاديــة  األوضــاع  وتراجــع  الفرنــي،  الشــعب  لــدى 
بســبب الــراع األوكــراين قــد تكــون عوامــل تصــب يف صالــح 
ــان  ــن ماكــرون ولوب ــة ب ــان، خاصــة أن الخطــوط الفاصل لوب
يف املوقــف مــن املســلمن قــد تراجعــت، وهــو مــا قــد يثبــط 
املســلمن عــن التصويــت ملاكــرون، وهــو مــا يصــب يف صالــح 

لوبــان. 
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