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 على بنيتة يانتخابات رئاس إلجراء أبريل /نيسان 23حد توجه فرنسا إلى صناديق االقتراع يوم ال ت

 رهاب.واإل  ،والبارانويا الثقافية االقتصادية، املخاوف

 التصويت الكثر أهمية في حياتها تتفهموتحاول أن  ،ايريد إلى الجنوب الغربيغتسافر ناتالي نو 

 

 
 
اليمين املتطرف في بربينيان، جنوب غرب فرنسا. تصوير: ألين جوكارد / - الوطنيةجبهة لل مناصرة

 جيتي  صور /  الفرنسية الصحافة وكالة

 

املغطاة بالبساتين  ،والتالل الناعمة ،والجميلة ،الهادئة -لقرون الوسطىل تعودالتي - القديمةدن امل إن  

 تقليال  قبل أيام   لكن   ،واطنينامل بعضالنتفاضة  غير متوقع   إطار  هي  ،فرنسا يوكروم العنب في جنوب غرب

املحادثات مع سكان هذه املنطقة اليسارية _التي تمتد من مدينة تولوز إلى  قدمتمن االنتخابات الرئاسية، 

 -إيه-املناطق الريفية في تارن 
 
 رتبك. ضب واملالغاعن مزاج فرنسا  غارون_ ملحة

من  سنة 60 حوالىسياس ي كبير، بعد  ضطراب  ال السبيل  ؛د االستياء الشعبي واملخاوف واإلحباطوقد مه  

 لبالد.ا فيلجمهورية الخامسة لتأسيس ديغول 

ليس  ،لكن ما هو على املحك في هذا التصويت ،الرئيس حول مؤسساتها  تتمحور  ،ملكيةفرنسا شبه 

 أو سياس ي.  ،اقتصادي برنامج   حضر شخصية فحسب، وال ماختيا

 يتزعزعجوهر الديمقراطية الفرنسية  إن  
 

 ا. عام   60 عن بقاء املشروع الوروبي البالغ من العمر ، فضال

 إلى)خروج بريطانيا من االتحاد الوروبي(، و  بريكزيست إلى أدتيشبه االتجاهات التي  يجري ما مكثير 

 ترامب في الواليات املتحدة.  فوز 
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  بالضياعارتياح أولئك الذين يشعرون  غيابتلك االتجاهات  وليس أقل  
 
ا هناك أيض   ولكن   ،للعوملة نتيجة

 .جمعيةفرنسية  ومميزة لزمة هوية   ،عناصر محددة

 في مدينة مواساك، طبيب
 
ا هد تطور  نحن نش»وصفت املزاج على هذا النحو:  عمرها،ات من يفي الخمسين ة

 
 

 انتو أصحاب املتاجر في م قال أحد   وقد  .«شرارة إلىثورة. وال تحتاج إال  إلى يتحول ، وقد هائال
 
 وبان، وهي بلدة

  30تقع على بعد 
 

ومرتبكون، كثيرون ال يعرفون حتى اآلن  متضايقون الناس  إن  » إلى الشمال من تولوز: ميال

 المور  تستمر أن   يمكن   ال. املؤخراتركلة بعض  إلى يحتاجون تأكد من أنهم سوف  كيف سيصوتون، ولكن  

 .«الحال هذه على

نتج ي   احكم بلد  ت أن  مكن كيف ي  »تساءل ديغول:  فقد ،هماتانقسامب، و بالتذمرالفرنسيون مشهورون 

 .«ا من الجبن؟نوع   246

  عد  ي   
 
ا الفرنسيين أكثر تشاؤم   وقد أظهرت الدراسات االستقصائية أن   ،وطنية في فرنسا االكتئاب رياضة

في العالم،  مستوى املعيشة في خامس أكبر اقتصاد   معهذا  تعادل من العراقيين أو الفغان. ومن الصعب أن  

 ا من السالم.عام   70ة، عرفت قدمتحتية مت بنية  بو  ،اجتماعية عالية يتمتع بحماية   وهو بلد  

 بأي الرضاومذهلة للعقل. إذا كانت تعليقات الناس في جنوب غرب فرنسا هي  ،صعبة قات  أو  تلك كانت 

 7 الحدمما سيحدث يوم  االشعبوية املتطرفة كثير  و  التآمرية النظر وجهات تحدد أن املرجح فمن، ش يء

 .أيار/مايو، وما بعده

 ل
ت ،ت الفضائح هذه الحملةقد عزز 

 ون الفرنسي يسترجعرفض الناخبين للطبقة السياسية.  وعزز 

 ".يوم ذاتحياة بالطريقة التي كانت ال" ـا يشعرون بالحنين لأيض   كثيرين بعد التغيير، ولكن   الحداث

 الذهنية صدمتصدمة اإلرهاب قد  أنلم تبطل، و  اتالراسخاملراجع  أقله أناالرتباك منتشر، ليس 

 .الوطنية

 وقت   هلكونا". "لقد استون فاسدا نهم جميع  إ"
 

 قال هكذانصدقهم أكثر".  ال يمكننا أن   بخداعنا، ا طويال

 عن السياسيين هنا.  والئن حاملا س  و الناخب

 ازدادت حد  
 
  إثارةبدأت  ن  أاالشمئزاز منذ  ة

 
ثنين من املرشحين الرئاسيين: المن الفضائح املالية  سلسلة

  مرشحفرانسوا فيون، 
 
من الموال البرملانية، ومارين لو  التيار اليميني، الذي دفع لفراد أسرته مبالغ كبيرة

 .بسوء استخدام أموال االتحاد الوروبي حزبها يتهم التي، ةاملتطرف ةاليميني ةن، الزعيماب

ة السياسية الناخبين الغاضبين ال يكادون يميزون بين املرشحين: فالطبق هو أن   ،ما يثير الدهشة ولكن  

وبان: انتو . يقول صاحب مقهى في حي الطبقة العاملة في موالخزي  العارواحد من  بأكملها تتجمع في كيس  

 ؛هنا ينامون في سيارتهم اناس  أوفي الوقت نفسه، أعرف  ،نفسهمل جميلة  بدالت  "إنهم مشغولون بشراء 

 ."معقولة. بأسعار   أو سكن   ،لنهم ال يستطيعون العثور على عمل  
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 املصق يضعيمانويل ماكرون، إللرئاسة الفرنسية  الوسطيكريستوف سانز، وهو مؤيد املرشح 

جنوب غرب فرنسا. تصوير:  ،مارين لوبان فى بايون  ةاملتطرف يةاليمين ةللحملة بجوار ملصق املرشح

  برس أسوشيتد/  هبوب إدم

 

السياسة الفرنسية من قبل، في الثمانينيات من القرن املاض ي، كانت رئاسة  فيالكذب والفساد  وقد أثر  

 فرانسوا ميتران 
 
ونيكوال  ،حول جاك شيراك اندلعت فضائح  و بسبب الخالف حول تمويل الحزب،  ملوثة

 ر  ا إلى جنب مع تصو تقع جنب   املنحطة،الخالق السياسية  القاتل اليوم هو أن   زيجساركوزي. ومع ذلك فإن امل

 .المر هذا حول وهمية ال جيينديماغو ال وعودازدهرت  إذ ،واسع االنتشار للتراجع الوطني

يبلغ من العمر  ،في مطار تولوز  بطاقات  ، ويقول لي بائع «مثل الوطنية قيم  ب نفتخر أن   على معتادينكنا »

 أسسالرض،  فيأبي  يكدحمتواضعة.  مكوناتأنا من بيرن ]جزء آخر من الجنوب الغربي[، مع »ا. عام   40

 
 

وكان هناك فخر واعتزاز في بلدنا. اآلن، ذلك  ،زراعية صغيرة. لقد عمل الجميع بجد ات  تجارية ملعد   أعماال

 .«ذهب إلى كومة القمامة كله

من أصدقائي يقولون باملثل. لقد  كثير  و  -تهتز المور  يجب أن  » :يقول و ، «نه ال يخاف من فوز لوبانإ»

صديقته تعمل في الخدمات »ا. أيض   تجريبهاحاول ن لربمااآلن نحن  -اليسار  وكذلك، ليمينا جربنا

  -وكما يذكر هذا-االجتماعية البلدية 
 
! اهاالشياء التي تر »ملسلمين: العرب أو ا نحو اءمن العد تزحف مسحة

 -ها بسيطة ن  إا من السنة في تونس. شهر   11ن للمطالبة باستحقاقات طفلهم الذي يقض ي و الناس القادم

  إذا كنت  
 
تليسار، ولكن اآلن ل يوم   ذاتك صوتت تعمل في الخدمات االجتماعية، هذا يعني أن  .«: لوبانلـ تصو 
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 تشظي. ومع ير واضح  غ المراآلن،  الناخبين، سلوك كيفية اليساري  االنقسام حددمدى عقود،  في

 ليس ،من الناس مستعدون لإلدالء بأصواتهم اكثير   الحرب، يبدو أن  الحزاب الفرنسية في مرحلة ما بعد 

ا اة كانت محدد   التييديولوجية ال  النجذاباتهم وفق   تمام 
 
 بثورة. سيعبر عن شعور   -ماأو - عمن،ا ، ولكن بحث

  ،في الثالثينيات من عمره ،وبانانتو سجائر في م بائعويقول 
 
ه يفكر في التحول من لوبان إلى جان لوك إن

 إن ون يقول»شرح ملاذا يل السجائربائع  يكافحا. استطالعات الرأي مؤخر   وفقميالنشون، الذي كان يتصاعد 

  وهو – «ا من ذلكمتأكد   لست  »، «امثير للجدل مؤخر   مرشحلوبان 
 
محتملة إلى االحتجاج الذي أعقب  إشارة

  أن  ن الخير حول ابيان لوب
 
   فرنسا ليست مسؤولة

 نظام فيش ي. عن ترحيل اليهود في ظل 

 تمام   انسي  م ليسأن املاض ي  يعني هذا
 

، من ذلك يحصل التالعب وهذا هو أبعد من ا. بدال  في بلد   عالج 

 الوطنية. الذهنية تؤلف ،العظمة هوماتومف ،حيث التاريخ

 

 
 وكالةيت / غالفرنسية، تولوز. تصوير: جويل سان لالنتخابات الرئاسية و املرشح ،لامال  منجدار 

 جيتي  صور / الفرنسية الصحافة

 

 من . في املحادثات، ذكريات  هايمجدون حقبةطويلة،  ة  مدمنذ  ضاعت حقبة   إلىكثيرون يتوقون  

سترجع   –الستينيات والسبعينيات 
 
  السنوات قبل أن   ت

 
 . تصبح البطالة الجماعية دائمة

لا، لم ينخفض فصاعد  ات يمنذ الثمانين ا البطالة معد   على املئة في 10 بلغي اليوم ووهفي املئة.  7 عن أبد 

 عصرا يسمى م يتذكرونه،الذهبي الذي  العصر وكان. سنة 24و 18 فئتي بين املئة في 24و الوطني، الصعيد
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ا _كما يقول الناس_ جيدة" من إعادة بناء فرنسا بعد الحرب والتنمية. كان ذلك أيض  املثالثة ال العقود"

افرنسا عال فيهمع صوت الذي س   العصر  .الساحة العاملية في ي 

على  اتمعتادمن السر  اتكثير في املئة من السكان الهاتف الذكي، وأصبحت  58أكثر من  اآلن يمتلك

من  ض يتمالغالبية تقول: إن  الحياة اليومية  التكاليف في الشمس، لكن   منخفضة عطالت   لقضاءالسفر 

وقد أصبح البحث عن كبش فداء، سواء كان من بين الغنياء، "مؤسسة" )بما في ذلك وسائل  ،إلى أسوأ سيئ  

 ا.ا شائع  اإلعالم( أو الجانب، أمر  

 يتعلق بهذا المر من مجر   بماهناك أكثر من ذلك 
 
على حص ى  أطفال   ةتدفع عرب د االقتصاد. تقول امرأة

قد ساعدنا الصدقاء عندما كانوا ل ،ا أكبر لبعضناكنا نولي اهتمام  »وبان: انتو م الساحة املركزية القديمة في

طاقالناس ال  حالةو  ،ا على شبكة اإلنترنتفي ورطة. اآلن نحن جميع  
 
 ش يء  نهم يريدون كل  إ. ت

 
، كما لو حاال

 .«مثل نقرة حاسوب المركان 

  ا عن الغضب السياس ي الفرنس ي، يسلطصدر مؤخر   في كتاب  
 
الضوء  ،يهيل السياس ي بريس تينتور املحل

 »ها أن  ب رجحي على إحصائية  
 
اليوم: ارتفع عدد الشخاص الذين يقولون  «في فهم املجتمع الفرنس ي حاسمة

عام  يفي املئة ف 47إلى  2006عام  يف املئة في 34من  «من قيم املاض ي ةمتزايد صورةب رؤيتهم يستمدون »نهم إ

ا اب  اخط ىي ألقذ. وقد دعم ذلك حملة فرانسوا فيون، ال2014 ا كاسح  جذور فرنسا الكاثوليكية، ب مشيد 

 -في مدينة بوي  الخيرسبوع ال  خطاببما في ذلك 
 
منها الحملة الصليبية الولى  انطلقت إذفيالي الرمزية، -نأ

 في القرن الحادي عشر.

 مو ق"تفضيل ن من انها وجدت في رؤية مارين لوبإ ثم
 
 ه قد يبدو ي". وعلى الرغم من أن

 
، ليس هناك مفارقة

نشون إلى دعم العلمانية الراديكالية، من النوع الذي أدخلته الجمهورية ميال دعواتا في حرج   أقل   حنين  

 .االشيوعيون أيض   هاشجعو الثالثة في أوائل القرن العشرين 

 وبان قبل عشر سنوات، ليس بعيد  انتو افتتح مسجد م
 
 عادي، ه منزل  ا عن محطة السكك الحديد. إن

ر  ةهناك مساحة كافية، لذلك وضعت حصير  تكن لمللصالة.  إلى غرفة   ىالسفل تهطبق ت، تحولمميز وغي 

أسر املغاربة  من غلبفي ال  تتكون  ،القلية املسلمة في الفناء. وفي هذه املنطقة الريفية، فإن   االصالة خارج  

 فواكه في الخمسينيات والستينيات.  طفيقاوا للعمل ؤ الذين جا

حزينة مدى صعوبة  لي بأصوات   شرحون وي ،قليل من الرجال املسنين في الظل بعد ظهر دافئ، يجلس عدد  

 هذه املرة. الئمجديد آخر، مسجد م مسجد  العمدة لبناء  من الحصول على إذن  

التي كانت  ،من البلدان الوروبيةزها عن غيرها تاريخ فرنسا االستعماري في العالم العربي يمي  

 مختلفة، أكثر حد   هنا بطريقة  تتردد أصداء الفوض ى في الشرق الوسط  أن  إمبراطوريات. وهذا يعني 
 
 حدث. ة

بعد سلسلة من الهجمات اإلرهابية،  (في حالة حرب)البالد  أن   2015الحكومة االشتراكية في عام  أعلنتأن 

 في فرنسا. واوترب ،ولدواه معظممرتكبيها  أن   يشفع ولم
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 2012هذه االعتداءات في عام  ىكانت أول
 
وبان، ثم انتو في م اتل شاب فرنس ي جزائري جنود  ، عندما ق

 
 

ا في تولوز. أصبح السكان املسلمون محور اهتمام الشرطة املكثف. ويمكن رؤية النقاب أحيان   ايهود   أطفاال

ا فتيات  ترتديهوبان، افي شوارع مونت ظهر النقاب قبل بضع سنوات. وتعزو السلطات املحلية  شابات،غالب 

ا تنموضيقة، لكنها  هذا إلى تغلغل اإلسالم السلفي الراديكالي بين أقلية   ا نمو   .ما يبدو في واضح 

ازعج انإلى املسجد،  الوجهاتعندما سألت صاحب متجر عن  نيغير مقبول، ولكن مع ذلك  انزعاج 
 
 دل

عن الهجرة، ال يذكرون املسلمين  هم، عندما تسألمعظمهم الناخبين فت للنظر أن  الطريق. ومن الال  إلى

الالجئين من بعيد. هذه مفاجأة، بالنظر إلى عدد الالجئين الذين أخذتهم  املسلمين يذكرون همولكن ،املحليين

ا محتاجون  السوريون أملانيا. يقول أحد املتقاعدين "بفرنسا، وبالتأكيد مقارنة  يعانون ويحتاجون  فهم طبع 

، في حين إلى املساعدة، ولكن ليس من الطبيعي أن ي  
 

فظعطى الالجئون مساكن مريحة حاال حت  ببعض  ي 

 السكان املحليين على قوائم االنتظار."

لم  اا منهتضح أن أي  يسريع،  أن الالجئين قد استقروا. بعد فحص   ظني إذ ،محلية ثم يسمي ثالث بلدات  

 الوافدين. من حدأ فيهيكن 

: تارن وغارون )إقليم فرنس ي، عاصمته مونتوبان(. ويصف ـتاريخ ل كتاب وجدتمحلية،  في مكتبة  

النازية بلجيكا  القوات، عندما غزت 1940في صيف عام  ية تدفق عشرات اآلالف من الالجئينكيف الكتاب،

 .موالتأق الناس لكنوتضاعف عدد سكان بعض البلدات والقرى أكثر من الضعف.  فرنسا،ونصف 

يبلغ و في طفولته _ و، يستذكر مزارع  يذلك املاض ي. وفي قرية سانت ثيكل مونتيسك همواليوم، يتذكر بعض

 ،القنابل على مسارات السكك الحديد هموزرع ،أفراد املقاومة في الغابات ية اختباءا_ كيفعام   86من العمر 

بإنقاذ املشروع الوروبي، وتقول  جدية  لتعطيل قوافل النازية. عائلته بأكملها، بما في ذلك الحفاد، تهتم ب

ا وفق  ن  إ  ا لذلك.ها سوف تصوت غد 
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  /رويترز هلرئاسة الفرنسية. تصوير: جان بول بيليسيلملصقات الحملة االنتخابية 

 

يمانويل ماكرون إالشاب الوسطي  ملصلحةهي وصديقاتها  صوتنفسه. وست المرساك وام ةقول طبيبت

فعلت الدول  مامثل ب» ي،ونظامها التعليم ،صالح اقتصاد البالدإنه يريد ول  ،«وروبا مهمةأن ل »

 .«االسكندنافية

 ةولكن الطبيب ،يتناقض تفاؤل ماكرون مع الكآبة والغضب الذي يريد املرشحون اآلخرون االستفادة منه

، (بوهيميةال)البرجوازية أي  «بوبو» الـ نظر وجهات نفسهاوجهات نظرها هي  بابتسامة، أن  و سرعة، ضيف بت

 الغلبية.  رأيوهي ال تعكس  ،املتعلمة واملتميزة( الليبرالية)أو 

 وفق ،هذا الجزء من البالد يفي املئة ف 35 علىحزب لوبان  حصل، 2015في االنتخابات اإلقليمية لعام 

 .حينه في استطالع  

. لم 1962في عام  أدخلهذه هي االنتخابات الرئاسية العاشرة في فرنسا منذ االقتراع العام املباشر الذي 

اتصويت  يحدث أي     أبد 
 
 ،ما يربط بين مواطنيهاو  ،في تعريف الدولة املعقد ك بعمق  على هذا النحو الذي شك

 ا.مع  في آن أو يجب أن يربطهم 

، أحد أفراد الطاقم من تولوز يخبرني على متن «ذلك منأكثر  اأن يفكرو  عليهمماذا بالناس ال يعرفون » 

 .«كثيرون ال يعرفون كيفية التصويت»إلى باريس  ائدون ع ونحنالطائرة 

 






