
تحقيقات
26

B

لمن سيصّوت العرب والمسلمون في االنتخابات الرئاسية المقبلة؟، سؤال يجيب عنه خبراء ومتخصصون في التحقيق 
الكتلة وقضاياها وسماتها والعوامل  تلك  التصويت في  إلى تقديم قراءة واقعية التجاهات  الذي يسعى  التالي، 

المؤثرة فيها

لمن سيصّوت العرب والمسلمون؟

االنتخابات 
الفرنسية

باريس ـ محمد المزديوي

ــــي مـــن  ــــسـ ــرنـ ــ ــفـ ــ ــة الـ ــ ــلـ ــ ــائـ ــ تــــنــــقــــســــم عـ
ــــوالي إبــراهــيــم  ــــول مــغــربــيــة، مـ أصـ
ــابــــات  ــتــــخــ االنــ إزاء  الــــــبــــــوخــــــاري، 
الرئاسية املقبلة والتي تجري جولتها األولى 
في 23 إبريل/ نيسان، إذ ينوي األب املتقاعد 
ــي الــشــركــة  ــن الـــعـــمـــل فــ ــعــــن عـــامـــا مــ بـــعـــد أربــ
الوطنية للسكك الحديدية، التصويت لصالح 
اليسار،  مــرشــح جبهة  لــوك ميالنشون،  جــاك 
وبــيــنــمــا تـــحـــاكـــي مـــريـــم الـــصـــالـــحـــي زوجـــهـــا 
ابنتيه  فــإن  كبير،  اقتناع  دون  من  البوخاري 
ــا أن تــصــوتــا إليــمــانــويــل  الــجــامــعــيــتــن قـــررتـ
ُدما« )تعرف 

ُ
ماكرون مرشح حركة »ماضون ق

نفسها على أنها ال يمنية وال يسارية(، فيما 
ــــد أبــــنــــاء الــــبــــوخــــاري أال يـــصـــوت ألن  ــــرر أحـ قـ
»جــمــيــع املــرشــحــن يــتــشــابــهــون«، ولـــم يحسم 
أمــَره  تدّينا،  العائلة  أكثر  وهــو  الثاني،  الولد 
إلى  املرشحن  كــل  تصريحات  وينتظر  بــعــد، 
 رأَيه يستقر على مرشح، وإن 

َّ
آخر دقيقة لعل

كــــان قــلــبــه يــمــيــل نــحــو الــيــمــن، بــســبــب إقــــرار 
اليسار لقانون الزواج املثلي.

معضلة الصوت العربي والمسلم
ــراء إحــصــائــيــات  يمنع الــقــانــون الــفــرنــســي إجــ
عــلــى قــاعــدة الــديــن والـــعـــرق، مــخــافــة التمييز 
يؤكده  مــا  بحسب  الفرنسين،  املواطنن  بــن 
أســتــاذ عــلــم االجــتــمــاع الــســيــاســي فــي جامعة 
باريس الثامنة حسن مصدق، والــذي أوضح 
»العربي الجديد«، أن حجم الكتلة االنتخابية  لـ
لــلــفــرنــســيــن مـــن أصــــول عــربــيــة، يــخــتــلــف عن 
حجم الكتلة االنتخابية للفرنسين املسلمن 
يفوق  التي  الكتلة؛  تلك  بن  من  لكنه يحسب 
عــددهــا 4.5 مــاليــن فــي الــتــقــديــرات الرسمية، 
ــز الـــوطـــنـــي  ــ ــركـ ــ ــــي نـــظـــر املـ ــم فـ ــ ــرقـ ــ لـــكـــن هــــــذا الـ
بــاإلحــصــائــيــات  املــهــتــم   )INSSE( لــإحــصــاء 
الديموغرافية يقفز إلى 7 مالين نسمة، وهو 
مــا يــــوازي نــســبــة 10.23 فــي املــائــة مــن الــعــدد 

اإلجمالي للسكان. 
 إن »الـــكـــتـــلـــة 

ً
ــال ــ ــائـ ــ ــتــــدرك قـ ــدق يــــســ لـــكـــن مــــصــ

االنتخابية العربية-اإلسالمية املوثوق منها، 

الضبابية  هــذه  وبسبب  االقــتــراع«.  صناديق 
ــابــــي، يــــنــــادي بـــاحـــثـــون  ــتــــخــ ــهـــد االنــ فــــي املـــشـ
فرنسيون عديدون من بينهم فابيان جوبارد 
ورونـــــي لــيــفــي، مـــن »املـــركـــز الــوطــنــي للعلوم 
باالنفتاح على  االجتماعية«، منذ عام 2009، 
اإلحصاءات اإلثنية والدينية، كما هو معمول 
به في  كثير من الدول األوروبية، كما أن مرشح 
حزب »الجمهورين« )يمن الوسط(، فرانسوا 
ــراء  ــإجــ ــاح بــ ــمـ ــسـ ــالـ ــة بـ ــ ــــراحـ ــالــــب صـ ــــون، طــ ــيـ ــ فـ
إحصاءات على أساس العرق قبل عامن، حن 
تحدث عن الوافدين الجدد إلى فرنسا، وقال: 
»يجب أن نعرف من نستقبل، وما الذي يصير 
السبب،  لهذا  يندمجون.  وكيف  هـــؤالء،  عليه 

يجب إنجاز إحصاءات إثنية«.

تباين التوجهات االنتخابية 
حسب األجيال

املختلفة  لــأجــيــال  الــســيــاســيــة  اآلراء  تــتــبــايــن 
أصول  من  للفرنسين  االنتخابية  الكتلة  من 
ــة، كـــمـــا يـــــرى الـــبـــاحـــث فــي  ــيــ ـــالمــ عـــربـــيـــة وإسـ
ول، قائال 

ّ
وزارة الدفاع الفرنسية، إليامن ست

ــان الــجــمــهــور  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »كــلــمــا كــ لــــ
َحه بعناية ودَرَس برناَمَجه 

َّ
مثقفا انتقى مرش

كثيرا  يجعل  »مــا  وهـــذا  بتمعن«،  االنتخابي 
من الشباب العربي املسلم يميل نحو أحزاب 
بينما  البيئة،  عــن  املدافعة  واألحـــزاب  اليسار 
ــــى الــيــمــن  يـــمـــيـــل أصــــحــــاب األطـــــــر الـــعـــلـــيـــا إلــ
ــهــــوري، بـــســـبـــب تــخــفــيــفــه الـــكـــبـــيـــر مــن  ــمــ الــــجــ
الــضــرائــب«، في الوقت الــذي »كــان فيه الجيل 
األكبر سنا يصّوتون لصالح شيراك أو غيره 
ملجرد أنه زار مسجد الحّي أو كانت له عالقات 

جيدة مع زعماء بلدانهم األصلية«.
ــازف املــــرشــــحــــون بــتــســمــيــة الـــصـــوت  وال يــــجــ
الــعــربــي واملــســلــم بشكل مــحــدد، إذ تمنع قيم 
الــعــلــمــانــيــة الــفــرنــســيــة الـــتـــوجـــه نــحــو نــاخــب 
مـــحـــدد، »لــكــن زيـــــارات هـــوالنـــد إلـــى ضــواحــي 
العربي،  للصوت  انا 

ّ
خز تعتبر  التي  باريس، 

قبل االنــتــخــابــات، وأيــضــا حــن يـــزور املرشح 
فــرانــســوا فــيــون جــزيــرة الريــونــيــون، )الــواقــعــة 
في املحيط الهندي إلى الشرق من مدغشقر(، 
فهم  يمكن  مهمة،  والتي تضم جالية مسلمة 
أن  كما  التنقالت.  هــذه  ملثل  الحقيقية  النوايا 
ترشيح مختلف األحزاب ملرشحن من أصول 
عربية إسالمية يسير في نفس االتجاه، لكن 
بشكل مــلــتــٍو«، كــمــا يــقــول مـــصـــّدق، مــردفــا ما 
يــشــغــل بـــال املـــرشـــح »هـــو أن يــهــتــم بــالــصــوت 
ــه، وذلــــــك كــيــفــمــا كــانــت  ــبـ ــاحـ ــقـــطـــاب صـ ــتـ واسـ
أصوله الدينية والثقافية والعرقية. املهم هي 

بطاقة التصويت والتصويت«.
ووفقا ملا وثقه معد التحقيق، فإن فوز املرشح 
البرملاني االشتراكي غازي حمادي، التونسي 
ــتــــروي، بــالــضــاحــيــة  األصــــــل فــــي مـــديـــنـــة مــــونــ
الباريسية، يمكن من خالله فهم كيف يصوت 
الـــعـــرب واملــســلــمــون، إذ ال يــخــفــي حـــّمـــادي أن 
الــنــســبــة الــكــبــيــرة مـــن الـــعـــرب واملــســلــمــن في 
دائـــرتـــه االنــتــخــابــيــة ســاهــمــت فــي فــــوزه سنة 
2012. ورغم أنه حاول التأكيد في تصريحاته 
كان  التصويت  أن  الــجــديــد«، على  »الــعــربــي  لـــ
مواطنّيا، إال أن العديد من سكان الحّي أكدوا 
ملعد التحقيق في استطالع شفوي، أن زياراته 
للمسجد الكبير في املنطقة ولقائه بفعاليات 
كلمة  لــهــا  كـــان  املنطقة  ومسلمي  عـــرب  تمثل 
الفصل في إيصاله إلى البرملان، والدليل على 
دور ذلك، أن الجالية ساهمت بإقصائه، بشكل 

مهن جدا، في االنتخابات البلدية بمونتروي 
ســنــة 2014، بــعــد أكــثــر مــن سنتن مــن الحكم 

االشتراكي.    

ما هي قضايا العرب 
والمسلمين االنتخابية؟

ــــزوح، صـــاحـــب كــتــاب  يـــحـــدد الــبــاحــث مـــالـــك بــ
»فــرنــســا-اإلســالم: صــدمــة األفــكــار الــجــاهــزة«، 
ــــي تــشــغــل  ــتـ ــ ــمــــن الـ ــلــ ــســ ــــرب واملــ ــعــ ــ ــا الــ ــايــ قــــضــ
ــأتـــي فــي  ــر، والــــتــــي تـ ــ أي مــــواطــــن فـــرنـــســـي آخــ
أولوياتها الشغل والسكن والصحة والتعليم. 
لــكــن الــيــمــن املــتــطــرف وبــعــض دوائــــر اليمن 
الجمهوري، يلجأ في كل استحقاق انتخابي 
إلى إقحام مواضيع اإلسالموفوبيا واإلرهاب 
والــهــويــة والوطنية واالنــدمــاج، وهــو مــا ورد 
مــــؤخــــرا فــــي بـــرنـــامـــج املـــتـــرشـــحـــة الــيــمــيــنــيــة 
املــتــطــرفــة مـــاريـــن لـــوبـــان االنـــتـــخـــابـــي، والــــذي 
يــدفــع، أحــيــانــا، مــرشــحــي الــيــمــن الجمهوري 
للتماهي معه، وهو ما فعله املرشح فرانسوا 
فيون حن صرح قبل أشهر: »ال أريد أن أتحدث 
عن مكافحة انزواء بعض الجماعات، حتى ال 
 الــتــي تــوجــد لــنــا مــع اإلســـالم. 

َ
أســمــي املــشــكــلــة

والــيــهــود  والــبــروتــســتــانــتــيــون  الكاثوليكيون 
ــيـــخ ال يــــهــــددون الـــوحـــدة  والــــبــــوذيــــون والـــسـ
ــــذه املـــشـــاعـــر،  ــيـــة«، وبـــســـبـــب تـــنـــامـــي هـ ــنـ الـــوطـ
مــن أصـــول عربية  الفرنسين  مــن  الكثير  فــإن 
أصولهم،  عن  اإلفــصــاح  يرفضون  وإسالمية، 
بــســبــب الــتــمــيــيــز الــــذي يــســتــهــدفــهــم، وبسبب 

رغبتهم في الظهور بمظهر املندمج.

من يحصد األصوات؟ 
يتوقع باحثون فرنسيون مهتمون بمسارات 
التصويت في االنتخابات املقبلة، حالة عزوف 
كبير بــن الــجــيــل الــثــانــي والــثــالــث مــن الــعــرب 
ــرأي الــذي  واملــســلــمــن عــن الــتــصــويــت، وهـــو الــ
يؤيده بشدة الباحث مصدق، مفسر ذلك بأن 
تقديم  فــي  فشل  الجمهورين(  )حـــزب  اليمن 
الحزب  فشل  بعد  عليه  الــرهــان  يمكن  مرشح 
ــوده االنــتــخــابــيــة،  االشــتــراكــي فــي تحقيق وعــ
كــمــا أن فــشــل مــرشــح حــــزب »الــجــمــهــوريــون« 
أالن جوبيه، وصعود فيون املرشح اآلخر عن 
الــحــزب، بدعم من األوســـاط الشعبوية؛  نفس 
ثم وقوع هذا األخير في العديد من املناسبات 
اإلســــالم واإلرهـــــاب،  بــن  والــخــلــط  بالتشهير 
اإلسالمية  الجالية  بــاســتــمــرار  مطالبته  كما 
بالتبرؤ من اإلرهابين، وتبنيه مواقف مثيرة 
للجدل في الشرق األوسط تبتعد بفرنسا عن 
سياستها التقليدية العربية، تدفع كلها هذه 

األوساط املؤثرة باالبتعاد عنه«.
اليمن  أال يستفيد  »أتوقع  ُص مصدق: 

ُ
ويخل

واالشتراكيون من هذه الكتلة الناخبة املهمة 
في االنتخابات الرئاسية املقبلة كما السابق. 
الثاني والثالث من  بل يمكن أن يتجه الجيل 
التصويت،  عن  االمتناع  إلى  العربي  الصوت 
اإلحباط  بسبب  راديكالية،  اختيارات  وتبني 
ــّد الـــيـــمـــن املـــتـــطـــرف والــشــعــبــوي  ــ وصــــعــــود مـ
بــصــفــة عـــامـــة، فـــي انــتــخــابــات تــشــهــد تقلبات 
املتهم  سياسية استثنائية، مثل محنة فيون 
ــنــــن مــن  بـــتـــوفـــيـــر عـــمـــل وهـــمـــي لـــزوجـــتـــه واثــ
أبنائه، وعزوف هوالند عن الترشح ثم ظهور 
شخصية مــاكــرون املــثــيــرة لــلــجــدل، و»هـــو ما 
غزًا يصعب 

ُ
يجعل الصوت العربي اإلسالمي ل

ــواره«، على حــد قــول عــالــم االجتماع  ــ سبر أغـ
الفرنسي الجزائري، قدور زويالي.

ــاخــــب، صــــــّوت مــنــهــا  ــْي نــ ـ
َ
ــيـــون ــلـ ــاوز مـ ــتـــجـ ال تـ

لــصــالــح الــرئــيــس الــفــرنــســي فــرانــســوا هــوالنــد 
ــــدور األول مـــن االنــتــخــابــات  فـــي انــتــخــابــات الـ
الرئاسية في 2012 حوالي 55.5 في املائة من 
العربية وصــّوت  املصوتن من ذوي األصــول 
حوالي 7% لصالح املرشح نيكوال ساركوزي، 
بــيــنــمــا عــزفــت الــبــقــيــة عــلــى الــتــصــويــت، وفــقــا 
لـــتـــقـــديـــرات مــســتــقــاة مـــن صـــنـــاديـــق االقـــتـــراع 

تناقلتها وسائل اإلعالم عقب االنتخابات«.  
تــتــســم الــكــتــلــة االنــتــخــابــيــة لــلــصــوت الــعــربــي 
املسلم، بأنها غير منسجمة التوجه، وضعيفة 
الــتــكــويــن ســيــاســيــا، وهـــو مــا يــفــســره الباحث 
مصدق، في ضوء غياب نخبة سياسية عربية-

وتنير  النخبة  تلك  تــوجــه  فرنسية  إســالمــيــة 
لها الطريق، بحيث يتكرر ما حدث في واقعة 
تصويت تلك الكتلة بأغلبية لصالح الرئيس 
جــاك شــيــراك، فــي انــتــخــابــات 2002، الــتــي فاز 
فيها بأغلبية ساحقة بنسبة 82.21%، في ظل 
توحد املجتمع الفرنسي وفي قلبه تلك الكتلة 
خــوفــا مــن خــطــاب اليمن املــتــطــرف والـــذي لم 
يــحــصــل مــرشــحــه جـــان مــــاري لــوبــان إال على 
فعل  ردة  في  املصوتن،  إجمالي  17.79% من 
التأثير  انتخابية تتسم باالنفعال ومحدودة 

في ما بعد االنتخابات«.
وتــقــتــرب قــــراءة مــصــدق مــع مــا يــــراه الــبــاحــث 
فــرانــســوا بـــورغـــات، مــديــر أبــحــاث فــي »املــركــز 
ــلــــمــــيــــة«، والـــخـــبـــيـــر  الــــوطــــنــــي لــــأبــــحــــاث الــــعــ
ــأن  ــأ بـ ــّبـ ــنـ فــــي الـــــشـــــؤون اإلســــالمــــيــــة، الـــــــذي تـ
ــة الـــصـــوت  ــازلـ ــغـ االشـــتـــراكـــيـــن ســـيـــعـــيـــدون مـ
اإلسالمي، وهو ما يقوم به هوالند في نهاية 
 »الــنــاخــب اإلســالمــي 

ّ
واليــتــه الــرئــاســيــة، ولــكــن

خـــاب ظــنــه مــن االنـــعـــدام الــظــاهــر لــلــتــوازن في 
الخط السياسي للرئيس الفرنسي«.

ــدام اســـتـــطـــالعـــات الــــــرأي حــول  ــعــ وفــــي ظـــل انــ
الـــنـــوايـــا الــتــصــويــتــيــة لــلــعــرب واملــســلــمــن في 
انــتــخــابــات 2017، بــســبــب حــظــر اإلحـــصـــاءات 
يتوقع  والــلــون،  واإلثنية  العرق  على  املرتكزة 
بـــورغـــات أال يــخــتــلــف املــشــهــد عــمــا جــــرى في 
انتخابات 2012 التي نال هوالند فيها ما بن 
86% إلى 93% من أصــوات الفرنسين العرب 
واملـــســـلـــمـــن، وفـــقـــا لــلــتــقــديــرات املــســتــقــاة من 

هوالند نال ما بين 
86% إلى 93% من 
أصوات الفرنسيين 
العرب والمسلمين

حظر اإلحصاءات 
المرتكزة على 

العرق واإلثنية يضلل 
االستطالعات
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