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ماكرون(  )إميانويل  انتخاب  أُِعيَد  الفرنسية؛  الرائسية  االنتخاابت  األصوات يف  فرز  عشية 
رئيساً لفرنسا لوالية اثنية خلمس سنوات، بعدما تغلَّب على منافسته )مارين لوابن( اليت حقَّقت 
أعلى نتيجة ملرشٍَّح مييينٍّ متطرٍِّف يف انتخاابت رائسية منذ أتسيس اجلمهورية اخلامسة عام 1958. 
ُتشرُي التقديرات إىل فوز ماكرون بنسبة )%58.5(، مقابل )%5.41(، وبلغت نسبة املمتنعي 
عن التصويت )%28(. ألقى كاّلً من الرئيس املنتخب، ومرشَّحة حزب التجمُّع الوطين الفرنسي 
الذي ميثِّل اليمي املتطرف -بعد إعالن النتائج- خطاابً أمام أنصارمها، وفيما يلي استعراض مركَّز 

ألهمِّ ما ورد يف اخلطابِي، مع التحليل:

1. تضمَّن خطاب الرئيس الفائز )إميانويل ماكرون( احملاور اآلتية: 

أ وا عن ثقتهم به، وأنَّه مدين هلم، قائاًل: 	-  عربَّ عن شكره لـكلِّ املواطني واملواطنات الذين عربَّ
»إنَّه مل يعد مرشحاً لتيار سياسي؛ بل هو اآلن رئيس جلميع الفرنسيي«.

أ  إنَّ َمن صوَّت له قِد اختار مشروعاً إنسانياً طموحاً لفرنسا أكثر استقاللية، وألورواب أكثر 	-
قوة، ومجهورايً يف القيم اليت حيملها، ومشروعاً اجتماعياً وبيئياً قوامه العمل واإلبداع واالبتكار، وحترير 

للقوى اجلامعية واألكادميية والثقافية للمبادرة ابألعمال.

أ  أمَّا فيما خيص احلرب يف أوكرانيا فأشار إىل أنَّه سيعمل من أجل أن تسمع فرنسا صوهتا، 	-
وتوضح خيارهتا، وأن تقوم ببناء القوة اليت حتتاجها يف اجملاالت كافة.

أ  خاطب الفئات اليت صوتت يف االنتخاابت:	-

أوال- إنَّه يتفهَّم أنَّ هناك من صوَّت له ليس مؤمناً أبفكاره وبراجمه بل لقطع الطريق على 
اليمي املتطرِّف، وأنَّ واجبه فارض عليه  تفهُّم موقفهم، واإلجابة على أسئلتهم يف اخلمس سنوات 

تحليل خطاب المرشحين لالنتخابات الرئاسية الفرنسية  بعد 
إعالن النتائج 

)ورقة تقدير موقف(
خضير عباس الدهلكي*

*  ابحث يف شؤون اليمي املتطرِّف / طالب يف برانمج دكتوراه السياسات العامة / جامعة النهرين.
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املقبلة.

اثنيًا- يتفهَّم دوافع املمتنعي عن التصويت، وأنَّه سيعمل على اإلجابة على أسئلتهم، ووحل 
مشاكلهم.

لـ)مارين لوابن( أبنَّه يتفهَّم غضبهم، وسيأخذ بنظر  اثلثًا- خاطب املصوتي الذين صوَّتوا 
االعتبار الصعوابت واملشاكل اليت ميرون با.

التحليل: يؤكِّد اخلطاب على أهمِّ النقِط الذي سرتتكز عليه سياسة فرنسا للسنوات القادمة 
من والية ماكرون اجلديدة:

أوراب على 	  تعتمد  أن  أمهية  أوراب، وهنا إشارة إىل  بناء قوة فرنسا واستقالهلا، وقوة  تعزيز 
نفسها، وضرورة تعزيز القدرات العسكرية األوربية واملوارد االقتصادية. 

اليت 	  التحدايت واملشاكل االجتماعية  البعد االجتماعي والبيئي يف معاجلة  التأكيد على 
تعصف يف فرنسا، وكانت هذه املشاكل أهم الربامج اليت طرحتها مرشَّحة اليمي املتطرِّف )مارين 
لوابن(، وبتقديران سيويل الرئيس ماكرون يف اخلمس سنوات املقبلة الشأن الداخلي اهتماماً كبرياً.

توجيه خطابه ملن امتنع عن التصويت، أو صوَّت ملنافسته هو خطوة استباقية لالنتخاابت 	 
التشريعية اليت ستجري يف )12( حزيران املقبل بدف احلفاظ على األغلبية اليت تتمتع با حركته 

»اجلمهورية إىل األمام« يف اجلمعية الوطنية )جملس النواب( وجملس الشيوخ.

2. خطاب )مارين لوابن( اليت حثلت على نسبة )%5.41(، وهي النسبة األعلى اليت 
حصل عليه مرشح مييين متطرف يف الدورات السابقة تضمن احملاور اآلتية:

أ تُعدُّ النسبة اليت حقَّقتها انتصاراً ألفكار حزبا، واختار َمن صوَّت هلا التغيرَي، وهي عاقدة 	-
العزم على التغيري أكثر من أيِّ وقت مضى، وستواصل الكفاح السياسي، وعدَّت )لوابن( أنَّ ما 
حصدته من أصوات يف االنتخاابت الرائسية يشكِّل مياًل مدوايً أظهر الفرنسيُّون فيه رغبًة يف تكتٍُّل 

قويٍّ ضد )إميانويل ماكرون(.

أ  تُعدُّ هذه النسبة أماًل ورمزاً للتغيري الذي تنشده املعارضة اليت ستواصل محاية الفرنسيي 	-
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إزاء تراجع قدرهتم الشرائية، وانعدام األمن، واهلجرة، والرتاخي يف القضاء، وأنَّ فوز )ماكرون( خبمس 
سنوات لن يغريِّ املمارسات العنيفة للنظام.

أ موازين 	- وتغيري  السياسي،  املشهد  تركيب  وإعادة  فرنسا،  أجل  العمل من  ا ستواصل  إنَّ  
القوى أمام )إميانويل ماكرون(.

أ ا ستعمل جاهدًة؛ لتحقيق انتصار يف االنتخاابت الربملانية من أجل التغيري.	-   تعهَّدت أبنَّ

التحليل: ما ورد يف اخلطاب مل يتضمَّن جديداً يف أفكار اليمي املتطرف )حزب التجمُّع 
والتحدايت  واملخاوف  اهلجرة  من  ابلضد  الوقوف  على  يرتكز  الذي  لوابن(  مارين  ترأسه  الذي 
األمنية، وستعمل رئيسته من أجل استثمار زخم التأييد اجلماهريي؛ لتحقيق انتصار يف االنتخاابت 
ا ستحقِّق مكاسب حمدودة يف زايدة عدد مقاعد حزبا يف اجلمعية الوطنية  التشريعية، وبتقديران أنَّ
ال تؤهلها لتكون قوًة مؤثرًة؛ ألنَّ نسبة املمتنعي عن التصويت اليت بلغت )%28( سيكون هلا أتثري 

كبري يف نتائج االنتخاابت التشريعية.

االستنتاج:

منافسته  لربانمج  الشعيب  الرفض  هو  أمهُّها  متوقعاً؛ ألسباب عديدة؛  )ماكرون(  فوز  كان 
)مارين لوابن(، واملخاوف اليت قد حتدث يف حالة انتصار اليمي ابالنتخاابت؛ إال أنَّ ذلك ال 
يعين أنَّ اليمي املتطرِّف مل حيقِّق تقدُّماً. لقد استفاد )ماكرون( من دعم اليسار واليمي التقليديي 
وأتييدمها، كما كان دوره السياسي الداعم لتعزيز االحتاد األوريب، ودوره لتطويق أزمة احلرب بي 
روسيا وأوكرانيا من النقط اإلجيابية اليت عزَّزت من رصيده يف الشارع الفرنسي، وحظي فوز )ماكرون( 

بتأييد أغلب زعماء االحتاد األوريب العامل. 

أمَّا االنتخاابت التشريعية فستشهد استقطاابً حزبياً على حنو خمتلف، فرئيس حركة »فرنسا 
األبية« اليسارية املتطّرِفة )جاك منشلون( الذي حلَّ اثلثاً يف اجلولة األوىل من االنتخاابت يعمل 
على توحيد قوى اليسار؛ للحصول على أغلبية يف الربملان )جتسَّد ذلك حينما خاطب مناصريه قائاًل: »ال تستسلموا. ادخلوا يف 
املعركة؛ ألنَّ الدميقراطية ميكن أن متنح لكم إمكانية تغيري املسار السياسي قريبًا«. وواصل: »املعركة الثالثة قد بدأت. ميكن أن نبين عاملاً جديداً يف 12 و19 يونيو/حزيران 
إذا انتخبتم نواابً من اجلبهة اجلديدة للوحدة الشعبية )هي جبهة تضم احلزب الشيوعي واخلضر واحلزب االشرتاكي فضاًل عن »فرنسا األبية«((، يف حي أعلن 
)إيرك زمور( اليميين املتطرِّف رئيس حزب »اسرتداد فرنسا« عقب إعالن النتائج عن مبادرة؛ لتوحيد 
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اليمي املتطرِّف ملواجهة )ماكرون( واليسار »اإلسالموي«، ويقصد بذلك حركة »فرنسا األبية«.

على صعيد آخر، إنَّ املشهد الفرنسي القادم حافل ابلشد واجلذب السياسي واالجتماعي؛ 
رَت الصفراء( ما زال متمسكاً بسياساته النيوليربالية املتماهية  ألنَّ )ماكرون( الذي جابته حركة )السِّ
مع توجهات )ابيدن(، مع حماولته مغازلة املشاعر يف خطابه حول املسألة االجتماعية والبيئة، وهو 

ما قد يعبِّد املسالك لصعود اليمي املتطرِّف مستقباًل.

يُزاد على ذلك أنَّ سياسات اليمي املتطرف، وتصعيد نربته ابلفوز مستقباًل يشكِّل حتدايً 
كبرياً أمام )ماكرون( لضبط أوضاع املهاجرين املسلمي الذين يُقدَّر عدد املتجنسي منهم حبوايل 
)2،5( مليون نسمة، ال سيَّما أنَّ اليمي املتطرِّف القريب جداً من اليمي الصهيوين الذي يُعدُّ 
»إسرائيل« رأس حربٍة يف صراعه مع اإلسالم؛ سيسعى إىل سياسة االستبدال الكبري لأليدي العاملة 
ا تسرق وظائف الفرنسيِّي؛ ممَّا يشكِّل معضلًة حقيقيًة إذا ما تسنَّم قوى  املهاجرة على أساس أنَّ

التطرُّف سدَّة احلكم.

املراجع:

• 	. B.B.C

• 	.France 24

• صحيفة األخبار اللبنانية.	

• 	.DW


