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قصرية  عبارة  فرنسا"..  وغًدا  املتحدة  الواليات  "اليوم 
الفرنيس  الوطنية  اجلبهة  حزب  مؤسس  كتبها  معربة..  لكنها 
تعليًقا  لوبان،  مارين  احلزب  زعيمة  ووالد  لوبان  ماري  جان 
األمريكية،  املتحدة  الواليات  برئاسة  ترامب  دونالد  فوز  عىل 
اليمني  آمال  أحيا  األبيض  للبيت  املتوقع  ترامب غري  فوصول 
من  كثرًيا  تشهد  التي  األوروبية،  القارة  باجتياح  املتطرف 
قبل  كان  فام  فرنسا،  يف  أمهها  انتخابية  استحقاقات  دوهلا 
ممكًنا،  بعدها  أصبح  مستحياًل  يبدوا  األمريكية  االنتخابات 
إحياء  يف  بارًزا  دوًرا  لعبا  الشعبوي  وخطابه  ترامب  ففوز 
األمل لدى األحزاب اليمينية املتطرفة يف أوروبا للوصول إىل 
اجلريئة  ترامب  فأساليب  االقرتاع،  صناديق  عرب  احلكم  سدة 
أصبحت نموذًجا لألحزاب الشعبوية األوروبية يف احلمالت 
عنه  حتدث  الذي  الرعب  سيناريو  جعل  وفوزه  االنتخابية.. 

أحد أكرب املسئولني التنفيذيني يف أوروبا قريًبا من التحقيق.
يف مايو 201٦ وعرب تغريدة عىل موقع تويرت.. حذر "مارتن 
األوروبية  املفوضية  رئيس  مع  العاملني  فريق  رئيس  سلامير" 
لو حل حمل زعامء  فيام  الرعب" الذي سيحدث  "سيناريو  من 
بريطانيا وأمريكا وإيطاليا وفرنسا زعامء مثل بوريس جونسون 
مرور  وبعد  لوبان،  ومارين  جريلو  وبيبو  ترامب  ودونالد 
بتصويت  العامل  بريطانيا  صدمت  التحذير  هذا  عىل  شهر  نحو 
فاستقال  األورويب،  االحتاد  من  اخلروج  لصالح  شعبها  غالبية 
لندن  بلدية  رئيس  وأصبح  الوزراء  رئاسة  من  كامريون  ديفيد 
وزيًرا  أوروبا  عن  لالنفصال  املؤيد  جونسون  بوريس  السابق 
بجلوسه  العامل  صدمة  ترامب  ضاعف  وبعدها  للخارجية، 
الشعب  صوت  املايض  ديسمرب  ويف  البيضاوي،  املكتب  عىل 
اقرتحها  جوهرية  دستورية  تعديالت  عىل  ب�"ال"  اإليطايل 
لعدم  باًبا  فتح  ما  رينزي،  ماثيو  اإليطالية  احلكومة  رئيس 
أوربا  إىل  ليصل  إيطاليا  تعدى  واالقتصادي  السيايس  اليقني 
منصبه  من  رينزي  استقالة  يف  تداعياته  أوىل  ومتثلت  بأرسها، 

تنفيًذا لتعهده، وهي استقالة كانت رضورية ألنه كان قد رهن 
مستقبله السيايس بنتيجة االستفتاء، وصاحب االستقالة بروز 
قوى  انقضاض  تشهد  قد  مبكرة  انتخابات  تنظيم  سيناريو 
"حركة 5  بيبو جريلو زعيم  السلطة، وعىل رأسها  اليمني عىل 

نجوم" الشعبوية.
استطاعت  املايض  إبريل  من  والعرشين  الثالث  يف  وأخرًيا 
مرشحة حزب اجلبهة الوطنية يف فرنسا مارين لوبان من اجتياز 
اخلريطة  قلبت  التي  الرئاسية  االنتخابات  من  األوىل  اجلولة 
السياسية لفرنسا، فهي املرة األوىل منذ 1٩5٨ التي يغيب فيها 
اليمني التقليدي عن الدورة الثانية، واملرة األوىل التي ال يعرب 
االنتخابات  عىل  هيمنا  اللذين  الكبريين  احلزبني  مرشحا  فيها 
أن  بعد  احلاسمة،  الثانية  الدورة  إىل  القرن،  نصف  نحو  منذ 
فرنسوا  )يمني(  اجلمهوري  احلزب  مرشح  الناخبون  أسقط 
دخلت  فيام  هامون،  بنوا  االشرتاكي  احلزب  ومرشح  فيون 
من   ٪21.5٨ عىل  بحصوهلا  احلاسمة  الثانية  اجلولة  لوبان 
األصوات وحلوهلا ثانية بعد إيامنويل ماكرون الذي حصل عىل 
23.٨2٪، وقد يكون فوز لوبان بانتخابات الرئاسة الفرنسية 
الذي  فيون  دعم  عىل  منافسها  حصل  أن  بعد  بعيًدا،  احتاماًل 
املتطرف  اليمني  ضد  التصويت  سوى  خيار  من  "ما  أن  اعترب 
دعا  الذي  وهامون  و"الفوىض"،   "االنقسام   سيجلب  الذي 
إىل  باإلضافة  يمكن"،    ما  بأشد  الوطنية  اجلبهة  "هزيمة   إىل 
اليمني املتطرف  "الذي قال إن وجود  الرئيس فرنسوا هوالند 
معظم  دعوة  ظل  يف  وذلك  لبالدنا"،  بالنسبة  خطًرا  يشكل 
الطريق"  "قطع  إىل  ويميًنا  يساًرا  الفرنسية  السياسية  األوساط 
أمام اليمني املتطرف، إال أنه من املرجح أن ينظر إىل أدائها عىل 
منرًبا  أوروبا، وستنال  املتطرف يف  اليمني  لتيار  نقطة حتول  أنه 
قويا ملحاربة اإلصالحات التي يعد ماكرون بإجرائها، خاصة 
بعد أن، حصدت تأييد 7.٦ مليون ناخب، حمققة أعىل مكسب 
انتخايب يف تاريخ احلزب برقم قيايس يف عدد األصوات بالنسبة 
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صوت  مليون   2.٨ بنحو  أكثر  رقم  وهو  احلزب،  من  ملرشح 
مما حققه والدها مؤسس احلزب ماري لوبان يف انتخابات عام 

.2002
هذا  أسباب  هي  وما  فرنسا؟  يف  املتطرف  اليمني  هو  فام 
سيكون  وهل  متثله؟،  التي  السياسية  للقوى  املتنامي  الصعود 
طويل،  ألمد  املستقبل  صورة  سيكون  أم  عابرة،  موجة  جمرد 
وما هي انعكاسات وتداعيات صعوده عىل توجهات السياسة 
ويف  األوسط  الرشق  منطقة  جتاه  السيام  الفرنسية  اخلارجية 

القلب منها مرص؟
خريطة اليمني املتطرف يف فرنسا

عام  يف  تأسس  الوطنية  اجلبهة  حزب  أن  من  الرغم  عىل 
1٩72، برئاسة جان ماري لوبان، إال أنه مل جيد أرًضا خصبة 
لنرش خطاباته السياسية املتطرفة إال منذ عام 2001، فنظًرا ألن 
فرنسا من املجتمعات األوروبية شديدة االرتباط ب� واالنفتاح 
عىل املجتمع األمريكي الذي اهتز عىل وقع هجامت 11 سبتمرب 
حقيقية  فرصة  مثلت  اإلرهابية  األحداث  هذه  فإن   ،2001
السيايس  خطاهبا  بث  عىل  األوروبية  اليمينية  األحزاب  لكافة 
املعادي للوجود العريب واإلسالمي داخل أوروبا، خاصة بعد 

اهتام العرب املسلمني بالوقوف وراء تلك اهلجامت.
أن  بعد  الوطنية  اجلبهة  مسرية  يف  حاساًم   2011 عام  كان 
حلت مارين لوبان حمل والدها يف قيادة احلزب، وعىل الرغم 
من أن مارين مل تكن يوًما اخليار األول لألب املؤسس خلالفته 
القيادة متيل لصالح االبنة  يف رئاسة احلزب، حيث كانت كفة 
الكربيامري كارولني،  إىل أن األوىل قادت ما يمكن وصفه بأنه 
أروقة القضاء حيث قامت بعزل  إىل  انقالبية" وصلت  "حركة 
وضع  من  احلزب  مارين  نقلت  بعدها،  احلزب.  عن  والدها 
هاميش إىل العب يف قلب املشهد السيايس يف فرنسا، كام جعلت 
ا عىل أمل أن تكون أول رئيسة لفرنسا  من نفسها منافًسا حقيقيًّ
العاملية  احلرب  منذ  للبالد  املتطرف  اليمني  من  زعيم  وأول 
أهم  إحدى  ساركوزي  نيكوال  رئاسة  فرتة  وكانت  الثانية. 
الفرتات التي تصدر فيها حزب اجلبهة الشعبية املشهد السيايس 
الفرنيس، عندما تقدمت اجلبهة يف االنتخابات البلدية، وحصل 
احلزب عىل 27٪ من األصوات يف االنتخابات الربملانية التي 
عقدت يف ديسمرب 2015، وقد أضفت مارين لوبان ديناميكية 
املهاجرين  ضد  املتطرف  السيايس  خطاهبا  بفضل  احلزب  عىل 
واإلسالم واالحتاد األورويب واألجانب والتنوع الثقايف، متأكة 
عىل دغدغة عواطف املواطنني عن طريق الرتكيز عىل مكامن 
اخلوف لدى الرأي العام، من قبيل حتميل املهاجرين والالجئني 

مسئولية تفيش البطالة واجلريمة والتخلف.
األخرية  االنتخابية  محلتها  لوبان  مارين  خاضت   

واضحة،  أفكار  أساس  وعىل  الوطنية،  األولوية  شعار  حتت 
املهاجرين بشكل  استقبال  تقنني  أوروبا واليورو،  هي: رفض 
ا جتاه املهاجرين، ويسعى  كبري حيث يتبنى حزهبا خطاًبا عدائيًّ
لتقليل اإلعانات للمهاجرين مثل الرعاية الصحية، كام نادت 
كررت  كام  متطرفة"،  ألفكار  تروج  التي  "املساجد  بإغالق 
الذي  بوتني  فالديمري  ورئيسها  لروسيا  املؤيدة  املواقف  لوبان 
استقبلها، ولكن  عىل الرغم من نجاح لوبان يف حتويل حزهبا 
من ظاهرة هامشية إىل قوة يف وسط الساحة السياسية، إال أهنا 
فرنسا  تدخل  قد  وتقوقعية  خطرية  حالة  خصومها  بنظر  تبقى 

ومعها أوروبا يف نفق جمهول.
اليميني  للفكر  الوحيد  املمثل  الشعبية  اجلبهة  حزب  ليس 
من  اليمينيني  من  جمموعة  انشقت  فقد  فرنسا،  يف  املتطرف 
برونو  بقيادة  الوطنية اجلمهورية  احلركة  تأسيس  لتعلن  اجلبهة 
ا يف املشهد  ميجريه، لكن هذا املولود اجلديد كان تأثريه هامشيًّ
ملموس،  انتخايب  نرص  أي  تأسيسه  منذ  حيقق  ومل  السيايس، 
فمنذ عام 1٩٩5 مل يكف ميجريه وهو الرجل الثاين يف اجلبهة 
لوبان  هبا  يسري  التي  للكيفية  انتقادات  توجيه  عن  الوطنية 
عىل  انفتاًحا  أكثر  بديل  برنامج  طارًحا  احلزب،  شئون  األب 
والكربيفي  الفرنيس،  الداخل  يف  الصغرى  اليمينية  األحزاب 
السياسة األوروبية، وكان ميجري أثناء وجوده يف احلزب أقل 
تقيًدا بثوابت أيدلوجية أعاقت اجلبهة الوطنية عن الدخول يف 
التنازع  لكن هذا  الوسط،  يمني  أحزاب  مع  انتخابية  حتالفات 
والتنافس الرباجمي  بني ميجريه وبني لوبان األب حسم لصالح 
األخري، لكنه عاد ليتجدد بصورة أسوأ، فحني عاقب القضاء 
الفرنيس جان ماري لوبان باحلرمان من ممارسة حقوقه املدنية 
االشرتاكية  املرشحة  عيل  باالعتداء  قيامه  خلفية  عىل  لعامني، 
آنيت بريجيل، وحرم بالتايل من الرتشح لالنتخابات األوروبية 
دفع  احلزبية؛  باهلرياركية  االلتزام  من  وبداًل   ،1٩٩٩ ربيع  يف 
ميجريه.  متجاهاًل  الرتشح  لتحل حمله يف  بزوجته جاين  لوبان 
فام كان من األخري إال أن انفصل بمؤيديه يف كيان حزيب جديد 
محل اسم احلركة الوطنية اجلمهورية، ومل يضعف هذا االنشقاق 
من قوة اجلبهة الوطنية فحسب، لكن ميجريه وحركته اجلديدة 
عانى أيًضا منذ عملية االنشقاق من تراجع واضح يف الشارع، 
يف  الناخبني  أصوات  من   ٪3 من  أقل  عىل  سوى  حيصل  ومل 
محلته  فيها  اعتمدت  والتي   ،2002 عام  الرئاسية  االنتخابات 
اجلبهة  توجهات  مع  كثرًيا  تتقاطع  شعارت  عىل  االنتخابية 
الوطنية، حيث اعتمد ميجريه عىل ثالثة حماور يف تلك احلملة 
الفرنسية"  "اهلوية  ثم  األسلمة"  ب�"مواجهة  أسامه   ما  أوهلا 

و"العوملة وأوروبا".
جاك  أسسها  التي  اجلنوب،  رابطة  فهي  الثانية،  احلركة  أما 
ثم  الوطنية،  اجلبهة  قادة  أبرز  أحد  أيًضا  كان  الذي  بومبارد 
استقال منها عام 2005 لينضم إىل "احلركة من أجل فرنسا"، 
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اجلنوب  رابطة  ويؤسس  األخرى  هي  منها  يستقيل  أن  قبل 
للجبهة  املنتمني سابًقا  من  كثرًيا  والتي ضمت  عام 2010  يف 
السنوات  يف  جيدة  نتائج  الرابطة  هذه  حققت  وقد  الوطنية، 
األخرية، سمحت هلا بتمثيل 3 بلديات، واحلصول عىل مقعد 
متطرًفا  خطاًبا  أيًضا  مؤسسها  ويتبنى  الفرنيس،  الربملان  يف 
املهاجرين واألقليات داخل فرنسا، ويربط بني اإلرهاب  جتاه 
واإلسالم، حيث هاجم يف فرباير 2015 وهو عضو باجلمعية 
واجلزائر،  فرنسا  بني  األئمة  تكوين  اتفاقية  الفرنسية  الوطنية 
األئمة  سببها  فرنسا  يف  املتطرف  اإلسالم  مشكلة  أن  معترًبا 
الفرنيس،  الرتاب  عىل  للعمل  تصاريح  عىل  حيصلون  الذين 
الدول  من  غريهم  أو  اجلزائريني  األئمة  جلب  أن  مؤكًدا 
إىل  التطرف  وسينقل  متطرف،  وسط  من  سيكون  اإلسالمية 
فرنسا، منتقًدا ترصحيات احلكومة الفرنسية التي قالت فيها إن 
اإلسالم ليس هو التطرف وال التنيظامت اجلهادية، ويف 201٤ 
الفرنيس عىل  الداخلية  لوزير  اعرتض المبارد يف سؤال كتايب 
بانتصارات منتخبهم يف  املشجعني من أصل جزائري  احتفال 
كأس العامل لكرة القدم ومحلهم للعلم اجلزائري بداًل من العلم 
الفرنيس، متهاًم احلكومة الفرنسية بأهنا " تناست فرض احرتام 
ا" ،  تدرجييًّ تتالشى  الدولة  سيادة  وتركت  اجلمهورية،  قوانني 
كان  وعندما   2011 إبريل  يف  وحتديًدا  أعوام  بثالثة  وقبلها 
بومبارد رئيًسا لبلدية "أورانج" يف مقاطعة "فوكليز" الفرنسية، 
كان أول رئيس بلدية يوقع قراًرا يمنع كل األشخاص يف بلدته 
من محل أي علم آخر غري العلم الفرنيس يف املالعب الرياضية 
أو األماكن العامة، وذلك عىل خلفية اجلدل الذي أثاره احتفال 
مشاركة  أثناء  اجلزائري  بالعلم  جزائرية  أصول  من  الفرنسيني 

املنتخب اجلزائري يف كأس العامل لكرة القدم يف العام السابق.
يف أسباب الصعود

ال يمكن فصل أسباب انتشار اليمني املتطرف يف فرنسا عن 
القارة األوروبية، وإذا كان لفشل  انتشاره يف أرجاء كثرية من 
األزمة  خملفات  من  الرسيع  اخلروج  يف  األوروبية  السياسات 
مستوى  عىل  كبرية  200٨انعكاسات  يف  العاملية  االقتصادية 
فإن  األوروبية،  الدول  من  كثري  داخل  عريضة  فئات  معيشة 
األزمة  هذه  بانعكاسات  تأثًرا  الدول  أكثر  من  كانت  فرنسا 
بحث  حمل  هذا  وكان  الداخلية،  السياسية  التفاعالت  عىل 
الفئات  أن  استنتجوا  الذين  الباحثني  من  كثري  من  ودراسة 
ا وتعاين من نسبة بطالة  التي باتت جتد نفسها مهمشة اقتصاديًّ
متزايدة، وأصبحت عاجزة عن مواكبة التحوالت االقتصادية  
أثر  امتصاص  عن  أيًضا  والعاجزة  العوملة،  ملوجات  املصاحبة 
األزمات االقتصادية، األمر الذي دفعها لالنحياز إىل خطابات 
اليمني املتطرف يف ظل استمرار التضخم والركود وزيادة نسب 

البطالة.

ويف دراسة ميداينة مهمة أجراها ثالثة باحثني أملان  يف  أكتوبر 
وصعود  املالية  األزمات  بني  الوثيقة  العالقة  بينت    2015
اليمني املتطرف يف أوروبا، وخلصت الدراسة إىل نتيجة مهمة 
وهي أن كل أزمة مالية تعني بالرضورة نَسب عالية من الفقر 
التقليدية  السياسية  النخبة  املجتمع  حيمل  ما  وغالًبا  والبطالة، 
احلاكمة مسئولية ما آلت إليه األوضاع نتيجة فشل سياستها يف 
التعامل مع هذه األزمة واحتواء تأثرياهتا، فينقلب عليها ويلجأ 
عوًضا عن ذلك إىل إىل أحزاب وقوى سياسية تنتمي إىل اليمني 

املتطرف.
أن  إىل  الدراسة   أشارت  الفرنسية   للحالة  تطرقها  وعند   
يف  الوطنية  اجلبهة  لصالح  صّوتت  التي  الفرنسية  املناطق 
أكرب  بنسبة  تأّثرت  التي  املناطق  هي  االنتخابية  االستحقاقات 
وإذا ما أضفنا  من غريها بالبطالة والنمو االقتصادي السلبي، 
إىل ذلك ازدياد عدد الالجئني واملهاجرين إىل أوروبا من مناطق 
النزاع يف الرشق األوسط حتديًدا بعد عام 2011، فإن خطاب 
والداعي لالنغالق  للمهاجرين  املعادي  املتطرف  اليمني  قوى 
والتقوقع عىل الذات يف سبيل مواجهتهم، يصبح حمل ترحيب 
ازدياد  بأن  ما دفع كثريين لالعتقاد  املترضرين، وهو  كثري من 
نجم  بزوغ  يف  مبارًشا  سبًبا  كان  واملهاجرين  الالجئني  عدد 

اليمني املتطرف يف املشهد السيايس األورويب.
يف  اليميني  املد  هذا  تصاعد  هل  األهم:  التساؤل  يثار  وهنا 
هتدأ  ثم  أقصاه  سيبلغ  غضب  وستذهب،  مؤقتة  موجة  فرنسا 
نتيجة  ينتظر  من  هناك  بعد؟،  يأت  مل  األسوأ  أن  أم  النفوس، 
يف  الفرنسية  الرئاسية  االنتخابات  من  والنهائية  الثانية  اجلولة 
السابع من مايو 2017 لإلجابة عىل هذا السؤال انتظاًرا ملعرفة 
حظوظ لوبان يف هذه االنتخابات، لكن كان هناك من هو أكثر 
خمرجات  حتليل  متجاوًزا  السؤال،  هذا  عىل  اإلجابة  يف  عمًقا 
احلاضنة  حتليل  إىل  الساسة  ومناورات  االنتخابية  العملية 
التي  اخلصبة  البيئة  وهي  املتطرف،  اليمني  ألفكار  الشعبية 
تنتعش فيها معاداة النخب احلاكمة عىل طول القارة األوروبية 
األوروبية  الشعوب  مناعة  مدى  حلل  من  فهناك  وعرضها، 
حتديًدا  الفرنسيني  مناعة  أن  ووجد  املتطرفة،  اليمينية  لألفكار 
للتطرف ضعيفة، فهناك عىل سبيل املثال دراسة مسحية مهمة 
أجرهتا مؤسسة "يوجوف" الربيطانية لقياس مدى "مناعة" أهم 
12 دولة يف االحتاد األورويب ألفكار اليمني املتطرف، وبالتاىل 
تم  الدراسة  املتطرفة،  اليمينة  األحزاب  لدعم  ميلها  مدى 
إجراؤها بني هناية أغسطس وسبتمرب 201٦،  أى بعد تصويت 
مفاجأة  وقبل  األورويب،  االحتاد  من  اخلروج  عىل  الربيطانيني 
وتأثريها  األمريكية  الرئاسة  بانتخابات  ترامب  دونالد  فوز 
املتوقع أن يمتد لسنوات حكمه األربع عىل فرص قوى اليمني 
املتطرف يف كافة أرجاء العامل، وأظهرت الدراسة  أن ٦3٪ من 
الفرنسيني يؤيدون األفكار التى حتشد الدعم االنتخابى لليمني 
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املراقبني، ويكفي  الكثري من  قلق  أثارت  نسبة  املتطرف، وهي 
الدراسة  أظهرهتا  التي  بالنسبة  مقارنتها  خطورهتا  مدى  لتبيان 
فيام يتعلق بمدى مناعة بريطانيا ضد األفكار اليمينية املتطرفة، 
حيث أظهرت الدراسة أن ٤٨٪ فقط من الربيطانيني يؤيدون 
مقارنة  قلتها  مع  النسبة  هذه  ولكن  املتطرفة،  اليمينة  األفكار 
األورويب  االحتاد  من  بريطانيا  بإخراج  كفيلة  كانت  بفرنسا  

برغم كل التحذيرات من مغبة ذلك.
وخارجها  فرنسا  داخل  مطمئن  هو  من  هناك  املقابل  يف 
يستمد  وهو  الفرنيس"،  الرعب  "سيناريو  حتقق  ويستبعد 
طمأنينته من كون النموذج الفرنيس جمرب من قبل: سترتشح 
مارين للجولة الثانية من االنتخابات الرئاسية، ىف مايو املقبل، 
ضدها،  واالشرتاكيني  املحافظني  تكتل  أمام  ستهزم  لكنها 
اجلولة  أعقبت  التي  الرأي  استطالعات  كل  به  تشري  ملا  وفًقا 
األوىل من االنتخابات، لكن هنا ال بد من استدعاء حقيقة أن  
دونالد  وفوز  األورويب  االحتاد  من  بريطانيا  خروج  تصويت 
ترامب باالنتخابات األمريكية، جاء خمالًفا جلميع استطالعات 
وفازت  لوبان  فعلتها  لو  فامذا  استثناء،  بدون  مجيعها  الرأي، 
سيتأثر  كيف  قائاًم،  يظل  لكنه  ضعيف  احتامل  فرنسا؟  برئاسة 

القرار السيايس الفرنيس حيال ملفات املنطقة العربية؟
التأثريات املحتملة لصعود اليمني املتطرف عىل مرص واملنطقة
حتديًدا  والفرنسية  األوروبية،  الصحافة  أن  من  الرغم  عىل 
وصول  تبعات  تتخيل  التي  املقاالت  بمئات  أشهر  منذ  مليئة 
حزب اجلبهة الوطنية اليميني املتطرف إىل سدة احلكم يف فرنسا 
"خطًرا  باعتباره  أوروبا،  وعىل  الفرنيس  الداخل  عىل  وتأثريه 
ماتيو كرواساندو مدير حترير جريدة  تعبري  ملموًسا" عىل حد 
املايض عن  ملًفا يف مارس   خصصت  التي  أوبرسفاتور"  "لو 
ملارين  مخسية  والية  يف  األسود"  األوىل  املئة  األيام  "سيناريو 
لوبان، إال أن الكتابات التي تناولت تأثري هذا السيناريو يف حال 
الرشق األوسط  معدودة،  فرنسا جتاه دول  حتققه عىل سياسة 
وقد تكون أوروبا كلها مرعوبة من فوز لوبان يف اجلولة الثانية، 
جيب  الذي  األوسط،  الرشق  يف  كذلك  يبدو  ال  احلال  أن  إال 
أو  مبارش  بشكل  مصاحلها  تترضر  قد  شعوب  بني  فيه  التفرقة 
وقد  األمر يف صاحلها  قد يصب  نظم حكم  مبارش، وبني  غري 
االحتفاء  ولعل  املنظور،  املدى  يف  األقل  عىل  مصاحلها،  حيقق 
العريب "الرسمي" بفوز ترامب يف انتخابات الرئاسة األمريكي، 
وحالة الدفء يف العالقات العربية األمريكية بعد توليه مهامه، 
وحفاوة االستقبال يف البيت األبيض لزائريه العرب، خري دليل 
"طوق  يمثل  قد  للبعض  مرعب"  "سيناريو  يبدوا  ما  أن  عىل 

نجاة" لغريهم.
عنرصية  لشعارات  لوبان  تبني  إن  القول  يمكن  جهة  فمن 
ضد اجلاليات املسلمة يف بالدها جعلها عدًوا ىف نظر األغلبية 

فرنسا  مسلمو  هلا  ينسى  ولن  العربية،  الشعوب  من  الكاسحة 
أهناشبهتهم عندما كانوا يصلون صالة اجلمعة ىف شوارع فرنسا 
مرور  ورغم  األربعينيات"،  ىف  لفرنسا  األملانى  ب�"االحتالل 
املتطرف  اليمني  أن مرشحة  إال  الواقعة،  هذ  أعوام عىل  سبعة 
تعهدت يف محلتها األخرية بأهنا حال فوزها سوف تصدر قانوًنا 
شديًدا  سيكون  املخالفني  عقاب  وأن  املامرسات،  تلك  حيظر 
وغليًظا للغاية، و مؤكدة  أمام حشد من أنصارها الذين لوحوا 
باألعالم وهم يرددون هتاف "هذه بلدنا" يف اخلامس من فرباير 
اإلسالمي  التطرف  من  ستحميهم  التي  "الوحيدة  أهنا  املايض 
والعوملة إذا انتخبت رئيسة يف مايو"، مؤكدة يف مناسبة انتخابية 
املهاجرين  اهلجرة، وستطرد كل  كثرًيا من  "ستحد  أهنا  أخرى 
لكل  اآلن  متاحة  معينة  حقوًقا  وستقرص  الرشعيني،  غري 
السكان عىل مواطني فرنسا، ومن بينها حرية التعليم"، مراهنة 
بذلك عىل كل العناوين التي تشكل ركيزة حلزهبا إلعادة تعبئة 
تتكئ  ألهنا  ونظًرا  واألمن،  واهلوية  اهلجرة  أي  معسكرها، 
وسيادهتم  هويتهم  بأن  يشعرون  "الفرنسيني  أن  مقولة  عىل 
االنتخابية  التجمعات  إحدى  يف  ذكرهتا  التي  منهم"  تنتزعان 
يف مدينة مارسيليا ذات احلساسية الشديدة جتاه قضايا اهلجرة 
إىل  الدعوة  عرب  هلجتها،  تصعيد  إىل  عمدت  فإهنا  والالجئني، 
غري  اهلجرة  مكافحة  فقط  وليس  القانونية"،  "اهلجرة  تعليق 
اجلنسية  مزدوجي  الفرنسيني  مجيع  بإلزام  مطالبة،  الرشعية، 
الفرنسية  جنسيتهم  عن  يتخلوا  بأن  األوروبية  غري  الدول  من 
أو جنسيتهم األخرى. ويستهدف هذا القرار القطاع األكرب من 
الشعب الفرنيس املسلم دون شك، الذي حيمل معظمه اجلنسية 
مع  أخرى،  إفريقية  شامل  جنسية  إىل  باإلضافة  الفرنسية، 
اإلشارة إىل أن اجلالية املسلمة ىف فرنسا، تعد األكرب ىف أوروبا، 

بتقديرات ترتاوح بني 5 و٦ ماليني شخص.
كام تعتزم لوبان تشديد رشوط اللجوء، ومل الشمل العائيل، 
بصفة  فرنسا  يف  املوجودين  األجانب  أوضاع  تسوية  وترفض 
يرتكبون  الذين  األجانب،  طرد  إىل  وتدعو  رشعية،  غري 
اجلنسية  يف  احلق  ستلغي  كام  فرنسا،  من  ا  تلقائيًّ وجنح  جرائم 
الفرنسية. وتعتزم وقف املساعدات  للمولودين عىل األرايض 
احلجاب،  وكذلك حظر  لألجانب،  الدولة  من  املقدمة  الطبية 
ولباس البحر اإلسالمي يف األماكن العامة، خالًفا لطروحات 
باريس  مسجد  يدعو  أن  ا  طبيعيًّ كان  ولذا  ماكرون،  إيامنويل 
االنتخابات،  من  األوىل  املرحلة  نتيجة  ظهور  عقب  الكبري 
الرئاسى  املرشح  لصالح  بكثافة  التصويت  إىل  فرنسا  مسلمى 
اجلولة  ىف  وذلك  ماكرون  األمام" إيامنويل  "إىل  حركة  وزعيم 
"ىف  ماكرون  أن  له  بيان  ىف  مؤكًدا  االنتخابات،  من  الثانية 
العلامنية  ملبادىء  الصارم  والتطبيق  اجلمهورية  لقيم  احرتامه 
لألمة"،  واملدنية  الروحية  القوة  ىف  والثقة  األمل  طريق  جيسد 
االنتخاب  بواجب  "القيام  عىل  فرنسا  مسلمي  البيان  وحث 
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صعود اليمني املتطرف وتداعياته عيل مرص والعامل العريب
املجتمع  وترشذم  انقسام  خطر  حيال  وكمواطنني  كمسلمني 
السياسيني". واعترب أن اجلولة  الذى يسعى له بعض  الفرنيس 
وأقلياهتا  فرنسا  مصري  ىف  حاسمة  ستكون  االقرتاع  من  الثانية 
الدينية، مشدًدا عىل رضورة أن يظل الفرنسيون موحدين إزاء 
التهديد الفعىل الذى حتمله األفكار املعادية لألجانب واخلطرية 
عىل اللحمة الوطنية، وذلك ىف إشارة ضمنية إىل مارين لوبان.

لوبان  رفعتها  التي  الشعارات  تكون  قد  املقابل  يف  لكن 
وجلعتها حمل سخط شعبي كبري داخل العامل العريب، هي ذاهتا 
التي جتلعها حمل قبول كثري من القادة يف منطقة الرشق األوسط، 
أن وصوهلا  إال  رعًبا حقيقيًّا ألوروبا،  متثل  لوبان،  كانت  وإذا 
واستمرارية  األوسط  الرشق  يف  "فرصة"  يمثل  قد  للحكم 
للمصالح املشرتكة بني فرنسا وبعض دول املنطقة ، فمنذ بداية 
احلملة االنتخابية تقدم لوبان نفسها عىل أهنا األكثر "حزما" من 
"التطرف اإلسالمي"،  بني كافة املرشحني يف حماربة ما تسميه 
كام  اإلس��الم،  بمعاداة  أحيانا  تنعت  جعلها  "حزم"  وهو 
تعهدت بإجراءات صارمة ملكافحة التطرف من بينها مالحقة 
"التنظيامت املتطرفة"، ويف مقابلة هلا مع قناة العربية وعند سؤاهلا 
عن اإلخوان املسلمني أجابت لوبان: "واقع األمر أن "اإلخوان 
فرنسا،وفرضوا  يف  اإلسالم  عىل  يدهم  وضعوا  املسلمني" 
يمكن  ماذا  نسأل  وهنا  وتشددهم،  تفكريهم  وطريقة  رؤيتهم 
يمكن  إهنا  أقول  السياق..  هذا  يف  تفعله  أن  الفرنسية  للدولة 
ويمكنها  بالدنا  إىل  يدخل  الذي  األجنبي  التمويل  توقف  أن 
يف  وهي  ورياضية  ثقافية  إهنا  تقول  التي  اجلمعيات  نوقف  أن 
النظام  أن تريس  للدولة  املتشدد. ويمكن  للفكر  الواقع منصة 
يعيشوا  بأن  املسلمني  للفرنسيني  تسمح  وأن  الضواحي  يف 
املنظامت  احتاد  بحل  الصدد  هذا  يف  وتعهدت  بسالم"،  دينهم 
اإلسالمية يف فرنسا، وبحظر مجاعة اإلخوان املسلمني، وطرد 
األجانب ذوي الصالت املتطرفة، خاصة الذين ترد أسامؤهم 
يف بيانات املخابرات والرشطة الفرنسية كتهديد ألمن الدولة، 
اخلارجية  السياسة  توجهات  مع  يتامشى  إجراء  شك  بال  وهو 
مبدأ  عىل  حالًيا  حتالفاهتا  وتبني  أولوياهتا  ترتب  التي  املرصية 
حماربة اإلرهاب والتنظيامت املتطرفة، ولعل الزيارة التى قامت 
بالرموز  ولقاءاهتا  املايض  قبل  العام  لوبان  مارين  للقاهرة  هبا 
القاهرة  ارتياح  عكست  استقباهلا  وحفاوة  والدينية،  السياسية 
وينطلق  اهلواجس  نفس  ويشاركها  خماوفها  يتفهم  ملرشح 
لرؤيته اخلارجية، وهو ربام  املنطلقات احلاكمة  معها من نفس 
الزيارة  تلك  خالل  ترصحياهتا  خالل  من  القاهرة  تلمسته  ما 
القادة  أحد  السييس  الفتاح  عبد  "الرئيس  إن  فيها  قالت  التي 
أن  معتربة  األصولية"،  جتاه  األوضح  هو  خطاًبا  يتبنون  الذين 
يف  اجلهاديني  بأيديولوجية  مرتبطة  اإلخوان  "أيديولوجية 
تنظيم داعش"، وأن مرص "هي القلعة التي ستحمي فرنسا من 
واضحة،  الوطنية  اجلبهة  يف  "خياراتنا  أن  وأضافت  اهلجرة". 

مساندة الدول التي تكافح ضد األصولية ويف مقدمتها بالطبع 
مرص واإلمارات".

لوبان  رؤية  تتضح  بدأت  عندما  الحًقا  تأكد  التناغم  هذا 
لسياسة بالدها اخلارجية والتي تتشابه مع الرؤية املرصية حيال 
كانت  التي  السورية،  املسألة  السيام  املنطقة،  ملفات  بعض 
والية  حتت  وفرنسا  مرص  بني  اخلالف  نقاط  أبرز  من  واحدة 
هوالند، إذ كانت باريس ترص منذ اللحظة األوىل عىل رحيل 
الرئيس السوري بشار األسد عن احلكم، فيام ترى القاهرة أن 
احلل السيايس، الذي ال يستثني األسد بالرضورة، هو املخرج 
لألزمة السورية، أما لوبان فعند حديثها عن امللف السوري مل 
ختف عزمها عىل التعاون مع الرئيس السوري بشار األسد يف 
حماربة داعش، مشددة عىل أنه "ال توجد وسيلة أخرى للقضاء 
عىل داعش غري االحتاد مع بشار األسد يف إطار حتالف واسع" 
مؤكدة أن دعم بالدها ملا يسمى ب�"املعارضة املعتدلة" يف سوريا 
دمشق،  يف  الفرنسية  السفارة  إغالق  كان  وكذلك  خطًأ،  كان 
"املال القطري" ودوره يف متويل التطرف ال  أيًضا حديثها عن 
اجليدة  عالقتها  كذلك  القاهرة،  يف  مهاًم  وتًرا  المس  أنه  شك 
بدوائر صنع القرار يف اإلمارات وروسيا وما دار من أخبار عن 
إىل  يشري  االنتخابية  حلملتها  الدولتني  هاتني  من  متويال  طلبها 
أهنا ستتحرك يف نفس دوائر حركة السياسة اخلارجية املرصية، 
خاصة يف ظل ما تردد من عن متويل اإلمارات لزيارهتا للقاهرة، 
فبحسب موقع "ميديا بار" الفرنيس، فإن اجلبهة الوطنية ومرص 
واإلمارات؛ لدهيم عدو واحد مشرتك، هو احلراك اإلسالمي 

"اإلخوان املسلمني". "املتشدد" وباألخص 
لوبان  وصول  لتفضيل  للقاهرة  حمفًزا  يكون  قد  آخر  جانب 
إىل قرص اإلليزيه، وهو ذلك املتعلق بالتعامل الفرنيس مع ملف 
حقوق اإلنسان، خاصة مع اقرتاب موعد االنتخابات الرئاسية 
الرئيس  قال   2015 إبريل  يف  للقاهرة  زيارته  ففي  املرصية، 
الفرنيس هوالند يف مؤمتر صحفي إنه حتدث "برصاحة كاملة" مع 
نظريه املرصي حول "احلاجة لتجاوز املخاوف الدولية إزاء مدى 
التزام مرص بأساسيات حقوق اإلنسان، حتى أثناء سعيها لدحر 
مجاعات إسالمية مسلحة تعمل يف مرص"، لكن هذه "الرصاحة 
الكاملة" ستختفي بكل تأكيد إذا ما قدر للوبان أن تعقد مؤمتًرا 
من  اختفت  كام  املرصي،  نظريها  مع  لبالدها  كرئيسة  ا  صحفيًّ
حديث الرئيس األمريكي أثناء استقبال نظريه املرصي يف واشنطن 
يف إبريل املايض، وهو ما يمكن أن حيول العالقة بني النظامني إىل 
عالقة حتالف عىل غرار العالقت املرصية األمريكية حالًيا، عوًضا 
عن عالقة التنسيق والتعاون املتبادل حالًيا الذي يشمل ملفات 
اهلجرة  وليبيا، وملف  الوضع يف سوريا  البلدين، وال سيام  هتم 
غري النظامية، ومكافحة اجلامعات اإلسالمية املتطرفة، باإلضافة 
إىل الصفقات السياسية العسكرية التي طبعت شكل العالقات 

الثنائية خالل السنوات الثالث املاضية.


