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على الغالف
فرنسا ...الطبقة الوسطى تريد إسقاط النظام؟
بيار أبي صعب
الـ ـ ـحـ ـ ـش ـ ــود ال ـ ـغـ ــاض ـ ـبـ ــة ف ـ ــي ش ـ ـ ـ ــوارع
فرنسا ،منذ أسبوعني ،غافلت القوى
ال ـس ـي ــاس ـ ّـي ــة ال ـت ـق ـل ـي ـ ّ
ـدي ــة ،وأدهـ ـش ــت
ّ
الـ ـع ــال ــم ،فـ ــي ظ ـ ــل تـ ــراجـ ــع امل ـع ــارض ــة
ّ
ّ
ونقابية ،بعدما
حزبية
التقليدية ،من
نـجــح الــرئـيــس م ــاك ــرون ـ ـ ـ خــريــج بنك
«روت ـش ـي ـل ــد» وال ـط ـغ ـمــة امل ــال ـ ّـي ــة ـ ـ ـ ـ في
ضــرب فـكــرة األح ــزاب ،يـســارًا ويمينًا.
ّ
هذه الحشود غير املنظمة التي أعلنت
ّ
بعفوية عــن بــدء «الـشـتــاء الفرنسي»،
على قــاعــدة «الربيع العربي» (طبعًا،
مع حفظ النسب بني طرفي املقارنة)،
حصلت أمــس ،أخيرًا ،على أول تنازل
م ــن ال ـح ـك ــوم ــة ال ـف ــرن ـس ـ ّ ّـي ــة« .تـ ـن ــازل»
خ ـج ــول ،لـكــن أهـمـ ّـيـتــه أن ــه يــأتــي بعد

مقابلة
أجراها
وليد شرارة

ّ
تعنت طــالّ ،يعكس غطرسة مانويل
ً
مــاكــرون املـلــقــب بــ«جــوبـيـتــر» ،تدليال
ع ـل ــى تـ ـ ـف ـ ـ ّـرده ب ــال ـح ـك ــم مـ ــن ع ـل ـيــائــه،
ّ
الجمهورية،
متجاوزًا حتى مؤسسات
محاطًا بفريقه األميري من «زعــران»
األمـ ــن (ب ـي ـنــاال وش ــرك ــاه) إل ــى خـبــراء
ال ـحــاش ـيــة وم ـس ـت ـشــاريـهــا .ل ـقــد أعـلــن
رئيس الحكومة إدوار فيليب ،أمس،
«تأجيل» فرض الضرائب ّ
املقررة على
املـ ـح ــروق ــات ،مل ـ ـ ّـدة س ـتــة أش ـه ــر فـقــط.
ّ
تكتيكيًا
ويمكن أن نعتبر ذلك تراجعًا
ل ـح ـكــومــة مـ ــاكـ ــرون ال ـث ــان ـي ــة ،بـعــدمــا
تراجعت شعبيته وتزعزعت صورته،
ي ـف ـت ــح امل ـ ـجـ ــال أمـ ـ ـ ــام كـ ــل امل ـ ـن ـ ــاورات
املمكنة .هل يهدف قرار التجميد إلى
«ت ـن ـف ـيــس» غ ـضــب الـ ـش ــارع الـ ـه ــادر؟
ك ــل ذل ــك ع ـشـ ّـيــة ت ـح ـ ّـرك ــات مـقـلـقــة ،إذ

ّ
ُيتوقع أن تشهد فرنسا عطلة أسبوع
ّ
شعبيًا ،منذ
حامية ،ستكون األضخم
اندالع االحتجاجات ضد ما بات يمكن
تسميته «الـنـظــام» الـفــرنـســي ،فــي ظل
أوروبــا الليبرالية القائمة على خدمة
األسواق والشركات الكبرى ،واستغالل
ال ـش ـعــوب وأب ـن ــاء ال ـطـب ـقــات الــوسـطــى
والدنيا.
ال ي ـب ــدو أن ال ـت ـح ــرك سـيـكـتـفــي بـهــذا
التنازل .لكن من هم أصحاب «السترات
ال ـص ـف ــراء» ال ــذي ــن ال ي ـن ـضــوون تحت
ل ـ ـ ــواء ح ـ ــزب م ـ ـعـ ـ ّـن ،أو نـ ـق ــاب ــة؟ كـيــف
ظ ـهــروا فـجــأة بـعــد «الـفـشــل» النسبي،
م ـن ــذ ع ــام ــن ،ل ـل ـم ـع ــارض ــة ال ـن ـقــاب ـيــة،
واملـ ـ ـع ـ ــارض ـ ــة ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ـ ّـيـ ــة بـ ـقـ ـي ــادة
جـ ــان  -لـ ــوك م ـي ــان ـش ــون زعـ ـي ــم ت ـ ّـي ــار
ّ
املتمردة» ،في تنظيم الحركة
«فرنسا

االح ـت ـجــاجـ ّـيــة عـلــى سـيــاســة مــاكــرون
الـ ـلـ ـيـ ـب ــرال ـ ّـي ــة ال ـ ـسـ ــافـ ــرة؟ لـ ـق ــد ان ـط ـلــق
ّ
النيابية،
ماكرون ،مدعومًا من أكثريته
فـ ــي كـ ـس ــر «ال ـ ـن ـ ـمـ ــوذج االجـ ـتـ ـم ــاع ــي»
الـفــرنـســي الـقــائــم عـلــى دول ــة الــرعــايــة،
وضرب قانون العمل الذي هو نتيجة
ّ
ونقابية طويلة تعود
نضاالت شعبية
إل ــى «ال ـج ـبـهــة الـشـعـبـيــة» ع ــام ،1936
وذلـ ــك خ ــدم ــة ملـنـطــق ال ـس ــوق وأربـ ــاب
ال ـع ـمــل ،وامل ـص ــال ــح ال ــرأس ـم ــال ـ ّـي ــة .ولــم
تستطع ثنيه عــن عزيمته املـعــارضــة
ال ـخ ـجــولــة ال ـت ــي ن ــزل ــت إلـ ــى الـ ـش ــارع.
ل ـك ــن ك ـ ــان ي ـك ـف ــي أن تـ ـق ــرر ح ـكــوم ـتــه
رف ــع الـضــريـبــة عـلــى امل ـحــروقــات حتى
يلتهب الـشــارع ،ويشتعل حريق بات
م ــن ال ـص ـعــب إخـ ـم ــاده ،ي ــراه ــن األك ـثــر
راديـكــالـ ّـيــة الـيــوم على إسـقــاط رئيس

ّ
الجمهوية ،أي بمعنى آخــر وبعبارة
ّ
«عربية»« ،إسقاط النظام السياسي»
الـ ـلـ ـيـ ـب ــرال ــي ب ـ ــات مـ ـ ــاكـ ـ ــرون ص ــورت ــه
ومثاله .هذا النظام املدعوم من النخب
الجديدة ،وجماعات الضغط ،ومالكي
امل ــا ّك ـي ـن ــة اإلع ــامـ ـي ــة ون ـج ــوم ـه ــا مــن
صناع الوعي الليبرالي.
واالنـ ـتـ ـف ــاض ــة ال ـش ـع ـب ـ ّـي ــة فـ ــي فــرن ـســا
مفاجئة ومقلقة
الـتــي ات ـخــذت أب ـعــادًا
ّ
باتت تهدد الرئيس بالترنح ،اتسمت
ّ
ّ
ّ
الضيقة،
الحزبية
بالعفوية وبــرفــض
بحيث يصعب احتواؤها من قبل قوة
س ـيــاسـ ّـيــة ح ـص ـ ّ
ـري ــة .ف ـهــي اسـتـقـطـبــت
أب ـ ـنـ ــاء ال ـط ـب ـق ــة ال ــوسـ ـط ــى امل ـن ـش ـغ ـلــة
بــرخــائـهــا وام ـت ـيــازات ـهــا االجـتـمــاعـ ّـيــة،
بـكــل أطـيــافـهــا الـسـيــاسـ ّـيــة مــن «اليمني
املتطرف» إلى «اليسار امليالنشوني»...

ما ألصق بـ«السترات الصفراء» تهمًا
بالشعبوية و«الـبــوجـ ّ
ّ
ّ
ـاديــة»
متسرعة
ّ
وضيق األفق السياسي .لكن الدينامية
ّ
الـتــي تـحــركـهــا هــي فــي الـعـمــق نتيجة
تــراكــم حقيقي للنقمة الشعبية على
مـ ـنـ ـظ ــوم ــة اق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة وسـ ـي ــاسـ ـي ــة
يـحـكـمـهــا ال ـب ـنــك امل ــرك ــزي األوروبـ ـ ـ ــي،
ّ
وتشكل مالمحها منطق الـســوق على
حساب الرخاء واألمان االجتماعي.
ّ
ّ
يتغير الواقع بسرعة ،حتى بتنا
اليوم
أمام «حركة احتجاج» باملعنى الكامل
ّ
للكلمة ،بــدأت تتنظم وتفرز قياداتها،
وخ ـطــاب ـهــا ،وبــرنــام ـج ـهــا االجـتـمــاعــي
الـ ـ ــذي ي ـت ـضـ ّـمــن ق ــائ ـم ــة م ـط ــال ــب ت ـبــدأ
بـ ــال ـ ــ 1300ي ـ ــورو ح ـ ـ ّـدًا أدن ـ ــى ل ــأج ــور،
وتـنـتـهــي بـفــرض ضــرائــب عــالـيــة على
الـ ـش ــرك ــات الـ ـع ــامل ـ ّـي ــة الـ ـكـ ـب ــرى ل ـلــزمــن

الرقمي ،تتناسب مع ضخامة أرباحها.
هــل هــي والدة قــوى اجـتـمــاعـ ّـيــة فاعلة
كالتي وقـفــت وراء التحركات الكبرى
في تاريخ فرنسا ،من الجبهة الشعبية
التي أرســت اإلجــازات املدفوعة وال ـ 35
ّ
أسبوعيًا ،إلــى أيــار /مايو
ساعة عمل
ً
 ،1968وصــوال إلى التظاهرات الكبرى
ّ
التي عطلت إصالحات الرئيس شيراك
ال ـل ـي ـب ــرال ـي ــة بـ ــن  1994و1995؟ هــل
س ـي ـفــرز ت ـح ــرك «ال ـس ـت ــرات ال ـص ـفــراء»
تيارًا سياسًا منظمًا ،وازنًا ،له قياداته
ّ
ليبرالية ماكرون
وبرامجه ،يقف بوجه
امل ـت ـغ ـط ــرس ــة الـ ـت ــي أعـ ـط ــت ّاالن ـط ـب ــاع
باستحالة مواجهتها؟ أم أنـهــا طفرة
ع ــاب ــرة ،ل ــن تـلـبــث أن تـنـحـســر فـتـعــود
مياه «النظام الفرنسي» إلى مجاريها
الطبيعية؟

رويان
مارك
جان
َ

مقالة

«البرابرة» يجتاحون باريس

«السترات الصفراء» أحيت مفهوم المقاومة
ال شك في أن «األعمال المباشرة»
التي شهدتها شوارع عدد من
مدن وبلدات فرنسا ،أي التصدي
لألجهزة األمنية للسلطة الفرنسية،
واستهداف رموز الرأسمالية
والثراء الفاحش ،من آالف
المتظاهرين المشاركين في
إحدى أكبر الحركات االحتجاجية
التي عرفتها البالد في تاريخها
المعاصر ،قد أعطت شحنة قوية
من التفاؤل لجان مارك رويان،
قائد «منظمة العمل المباشر».
فالرجل الذي قضى ما يقارب
خمسًا وعشرين سنة في السجون
الفرنسية ،بتهمة المسؤولية
عن عمليات اغتيال لشخصيات
عسكرية واقتصادية فرنسية،
واستهداف مصالح أميركية
وإسرائيلية ،بقي متمسكًا بالثوابت
التي دفعته إلى اعتماد العنف
الثوري ،دفاعًا عن المستغلين
والمقهورين والمظلومين عبر
العالم ،ضد الرأسماليات اإلمبريالية
والصهيونية .وهو يعتقد اليوم
أن استعار الصراع الطبقي ،وسياسة
القمع المعتمدة ضد الحركات
االجتماعية ،قد تفسحان في
المجال إلعادة بناء حركة ثورية
جذرية

ي ـقــول ج ــان مـ ــارك رويـ ــان ع ــن نـشــأة
حــركــة «ال ـس ـتــرات ال ـص ـفــراء»« :أكـثــر
مـ ــا ي ــده ـش ـن ــي هـ ــو س ــرع ــة ان ـت ـش ــار
السترات الصفراء من دون أن يكون
قد سبقتها احتجاجات اجتماعية.
أس ــاس الحركة حــالــة غضب عارمة
وشـعـبـيــة ومـتـنــاقـضــة ،ومكوناتها
م ـت ـن ــاق ـض ــة أيـ ـ ـض ـ ــا ،ف ـن ـج ــد أف ـ ـكـ ــارًا
وأطروحات يسارية ،وحتى يمينية.
ف ــالـ ـجـ ـم ــاهـ ـي ــر تـ ـنـ ـض ــم إل ـ ـ ــى ح ــرك ــة
االح ـت ـج ــاج حــام ـلــة مـعـهــا أف ـكــارهــا
السياسية ساعة انطالقتها ،وغالبًا
مـ ــا تـ ـك ــون م ـت ـن ــاق ـض ــة» .وي ـض ـي ــف:
«امل ـهــم أن الـحــركــة تتسع فــي لحظة
ت ـش ـه ــد ف ـي ـه ــا ف ــرن ـس ــا أزم ـ ـ ــة ق ـي ــادة
وح ـ ـكـ ــومـ ــة ،وأزمـ ـ ـ ـ ــة أي ــدي ــول ــوجـ ـي ــة
للحكم وملؤسساته وأجهزته .غضب
الـجـمــوع مــوجــه ضــد الـحـكــم ،ولكنه
يستهدف أيـضــا الصحافيني .أمــام
ه ــذا االنـفـجــار االجـتـمــاعــي العفوي
ليس للسلطة الفرنسية من أجوبة،
وصمت رئيس الــدولــة يعكس أزمــة
الحكم».
ل ــاح ـت ـج ــاج ــات أس ـ ـبـ ــاب س ـيــاس ـيــة
مـبــاشــرة وأخ ــرى بـنـيــويــة ،مرتبطة
بــال ـت ـحــوالت الـعـمـيـقــة االق ـت ـصــاديــة
واالجتماعية التي عرفتها باريس
فـ ــي الـ ـعـ ـق ــود األخ ـ ـي ـ ــرة« .ق ـ ــد ي ـكــون
ال ـس ـبــب الــرئ ـي ـســي لــاح ـت ـجــاجــات،
هي سياسات االزدراء الكامل حيال
الـجـمــاهـيــر الشعبية املـعـتـمــدة منذ
أكـثــر مــن عشرين عــامــا .لــم تتعاظم
ال ـح ــرك ــة ب ـس ـبــب قـ ـ ــرار رف ـ ــع أس ـع ــار
ال ــوق ــود ،بــل بسبب غـطــرســة الحكم
وعـ ـج ــزه ع ــن الـ ـ ـح ـ ــوار .ت ـج ـلــت ه ــذه
ال ـغ ـط ــرس ــة ف ــي تـ ـم ــوز /ي ــول ـي ــو فــي
الـطــريـقــة الـتــي تــم فيها اتـخــاذ قــرار
تخفيض الـســرعــة عـلــى ال ـطــرق إلــى
 80كـ ـل ــم/س ــاع ــة ،وال ـ ـتـ ــي اس ـت ـف ــزت
قـطــاعــات كـبـيــرة مــن ال ـنــاس ،فـبــدأت
أول ــى عمليات الـتـخــريــب ،بما فيها
تكسير الــرادارات املخصصة ملراقبة
ح ــرك ــة ال ـس ـي ــر ،وهـ ــي ف ــي الـحـقـيـقــة
عـمـلـيــات م ـق ــاوم ــة» .وي ـتــابــع« :ق ــرار
رفــع سعر الــديــزل ،كــان القشة التي
ق ـص ـمــت ظ ـه ــر ال ـب ـع ـي ــر ،وأدى إل ــى
انفجار االحتقان االجتماعي .طبعًا،

األخير هو نتاج للتحوالت البنيوية
ال ـت ــي ش ـهــدت ـهــا فــرن ـســا ف ــي ال ـع ـقــود
املــاض ـيــة .تـكــالـيــف الـعـيــش املــرتـفـعــة
فـ ــي امل ـ ـ ــدن الـ ـكـ ـب ــرى دفـ ـع ــت الـ ـفـ ـق ــراء
ومـ ـح ــدودي ال ــدخ ــل إل ــى ال ـضــواحــي
البعيدة والــريــف .شهدنا فــي الفترة
ً
اختفاء تدريجيًا لوسائل النقل
إياها
ال ـع ــام ف ــي ه ــذه امل ـنــاطــق ،وأصـبـحــت
وسيلة النقل الوحيدة هي السيارة،
لـكــن ال ـنــاس أض ـحــوا ال يستطيعون
دفع الثمن املرتفع للوقود» ويضاف

إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،وف ـ ــق روي ـ ـ ـ ــان ،ال ـض ــرائ ــب
«الـتــي تثقل كاهلهم ،واملتزامنة مع
إلغاء الضريبة على الثروات الكبرى.
تلغى هذه الضريبة في الفترة ذاتها
التي يسهب فيها الخطاب الرسمي
امل ــوج ــه ل ـل ـج ـمــاه ـيــر ،بــال ـحــديــث عن
األزمــة واإلصــاح الهيكلي وضــرورة
شد األحزمة».
ل ـ ـكـ ــن ،م ـ ــن ه ـ ــي الـ ـ ـق ـ ــوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة
ال ـ ـقـ ــادرة ع ـلــى ال ـتــأث ـيــر ف ــي ال ـحــركــة
االح ـت ـج ــاج ـي ــة وم ــآالتـ ـه ــا؟ «ق ــوت ــان

أظهرت السلطة عجزها عن إدارة األزمة وتقديم أي حلول (أ ف ب)

منظمتان رئيسيتان تـشــاركــان في
االح ـ ـت ـ ـجـ ــاجـ ــات ،ف ــرن ـس ــا املـ ـتـ ـم ــردة،
الـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــاري ـ ــة ،والـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــن امل ـ ـت ـ ـطـ ــرف،
ولكنهما ال تعبران عن جميع الكتل
وال ـق ــوى امل ـشــاركــة فـيـهــا .ه ـنــاك قــوة
ثــالـثــة مـكــونــة مــن مـجـمــوعــات ترغب
فــي تشكيل إط ــار سـيــاســي يمثلها،
ً
ك ـم ــا حـ ـ ــدث فـ ــي إي ـط ــال ـي ــا مـ ـث ــا مــع
حركة النجوم الخمس .التناقضات
ت ـت ـم ـظ ـهــر ب ــرف ــض امل ـف ـه ــوم ال ـســائــد
للسياسة ،وكذلك رفض املؤسسات.

ح ــاول ــت الـسـلـطــات تـجــاهــل الـحــركــة
واسـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــزافـ ـ ـه ـ ــا إلضـ ـ ـع ـ ــافـ ـ ـه ـ ــا ،ل ـك ــن
الـنـتـيـجــة ك ــان ــت ت ـج ــذر جـ ــزءًا مـنـهــا.
غالبية األشخاص الذين شاركوا في
املواجهات مع األجهزة األمنية ،وفي
عـمـلـيــات تـحـطـيــم وتـكـسـيــر املـتــاجــر
والـسـيــارات ،لم يسبق لهم أن فعلوا
ذلــك .نحن أمــام شكل من االنتفاضة
الشعبية».
ويـ ــواصـ ــل« :ه ـن ــا ف ــي امل ــدي ـن ــة ،الـتــي
أعـ ـي ــش ف ـي ـه ــا ،ن ـ ــزل ط ـ ــاب املـ ـ ــدارس
الثانوية إلــى ال ـشــوارع ،واصطدموا
ب ـ ــأجـ ـ ـه ـ ــزة ال ـ ـ ـشـ ـ ــرطـ ـ ــة .ك ـ ـتـ ــل وق ـ ـ ــوى
م ـت ـعــددة تـنـضــم إل ــى االح ـت ـجــاجــات
مــع مطالبها ،وتساهم فــي تجذرها
فـ ـ ــي مـ ــواج ـ ـهـ ــة ال ـ ـن ـ ـظـ ــام وأج ـ ـهـ ــزتـ ــه
القمعية ،وبمهاجمة ماكرون كرمز.
لـ ـق ــد انـ ـضـ ـم ــت األح ـ ـ ـيـ ـ ــاء ال ـش ـع ـب ـيــة
أيضًا ،حيث تقطن غالبية من أبناء
ً
امل ـهــاجــريــن ،عــانــت طــويــا مــن عنف
أجـهــزة الـشــرطــة ،إلــى الـحــركــة ،وهــذا
ت ـط ــور ش ــدي ــد األه ـم ـي ــة .إن ـه ــا حــركــة
ش ـ ــدي ـ ــدة ال ـت ـع ـق ـي ــد ،وال أرى كـيــف
سـتـنـجــح ال ـس ـل ـطــات ف ــي اح ـتــوائ ـهــا
وتـهــدئـتـهــا إن كــانــت تستطيع ذلــك
ً
أصال».
وعــن االستثمار السياسي املحتمل
ل ـل ـح ــرك ــة ،وإم ـك ــان ـي ــة ت ـح ــول ـه ــا إل ــى
راف ـعــة لتشكيل قـطــب جـ ــذري ،يقول
روي ـ ـ ــان« :هـ ـن ــاك ن ـق ــاش م ـح ـتــدم في
أوسـ ــاط الـيـســار ال ـج ــذري .رد الفعل
األولـ ـ ـ ـ ــي ف ـ ــي بـ ـع ــض أوسـ ـ ــاطـ ـ ــه ك ــان
ات ـه ــام ال ـحــركــة بــالـشـعـبــويــة ،وحـتــى
بــالـفــاشـيــة .اخـتـلـفــت امل ــواق ــف الـيــوم
كثيرًا .نقابات ومجموعات يسارية
جـ ــذريـ ــة ت ـ ـشـ ــارك ف ـي ـه ــا ،وقـ ـ ــد شـكــل
السبت املاضي منعطفًا نحو املزيد
م ـ ــن املـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة .ق ـ ـطـ ــاعـ ــات م ـت ـس ـعــة
بــاضـطــراد مــن الجماهير الشعبية،
وم ـ ــن ق ــواه ــا ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،ت ـع ــارض
ب ـ ـحـ ــزم أك ـ ـبـ ــر ال ـ ـن ـ ـظـ ــام وس ـي ــاس ــات ــه
وأج ـهــزتــه .نـحــن أم ــام أزم ــة سيطرة
بــامل ـع ـنــى ال ـف ـع ـلــي لـلـكـلـمــة بــالـنـسـبــة
إلـ ــى ال ـن ـظ ــام .ال ـس ـل ـطــات الـتـنـفـيــذيــة
والـتـشــريـعـيــة والـقـضــائـيــة ووســائــل
اإلع ـ ـ ــام ج ـم ـي ـع ـهــا م ـح ــط إدان ـ ـ ــة مــن
الـ ـجـ ـم ــوع الـ ـغ ــاضـ ـب ــة .ش ــرع ـي ــة ه ــذه

املــؤسـســات بــاتــت عــرضــة للتشكيك.
أزمة السيطرة تعني حركة احتجاج
عـ ــارمـ ــة وعـ ـج ــز ال ـس ـل ـط ــة عـ ــن إدارة
األزمـ ـ ـ ــة .ل ـق ــد أظـ ـه ــرت هـ ــذه الـسـلـطــة
عجزها عن إدارة األزمة ،وعن تقديم
أي حلول .حلها الوحيد إلى اآلن هو
القمع ،وهو أمر لم يضعف الحركة».
ويضيف« :أزمة السيطرة مستفحلة.
سيحاول اليمني املتطرف استغالل
الحركة ،لكن بعض مواقفه تتعارض
مــع مطالبها الرئيسية كــرفــع الحد
األدن ـ ــى ل ــأج ــور .ل ـيــس ل ــدى الـيـمــن

تعمل أطراف داخل
الحركة على تحويلها
إلى قوة قادرة على
خوض االنتخابات

امل ـت ـط ــرف ح ـل ــول ي ـقــدم ـهــا إلـ ــى هــذه
الـ ـجـ ـم ــوع .أع ـت ـق ــد أن أطـ ــرافـ ــا داخ ــل
الـ ـح ــرك ــة س ـت ـع ـم ــل عـ ـل ــى ت ـحــوي ـل ـهــا
إلــى قــوة سياسية ق ــادرة حتى على
املـشــاركــة فــي االنـتـخــابــات بعيدًا من
مـ ـح ــاوالت االس ـت ـغ ــال م ــن الـجـهــات
ال ـس ـيــاس ـيــة املـ ــوجـ ــودة ح ــال ـي ــا ،لكن
ً
األمـ ــر ل ـيــس س ـه ــا .ال ـحــرك ــة مـعـقــدة
لـ ــدرجـ ــة ك ـف ـي ـلــة ب ــإفـ ـش ــال مـ ـح ــاوالت
اس ـت ـغ ــال ـه ــا أو احـ ـت ــوائـ ـه ــا .إن لــم
تـ ـت ــراج ــع الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،فـ ـ ــإن ال ـح ــرك ــة
بـتـعـقـيــداتـهــا وتـنــاقـضــاتـهــا الـكـبــرى
ستتجه نحو املزيد من الجذرية في
رفضها ومعارضتها النيوليبرالية
وجـمـيــع ال ـس ـيــاســات ال ـتــي أدت إلــى
إفــراغ الديموقراطية من مضامينها
ف ــي الـ ــدول األوروبـ ـي ــة .ه ــذه الـحــركــة
ت ـ ـس ـ ـمـ ــح بـ ـ ــإع ـ ـ ـطـ ـ ــاء م ـ ـع ـ ـنـ ــى جـ ــديـ ــد
للتاريخ ،وهو مقاومة النيوليبرالية
والرأسمالية عامة».

وليد شرارة
بـعــد هــزيـمــة ث ــورة  1848فــي بــاريــس ،الـتــي انـتـهــت بمذابح
دموية بحق املنتفضني والعمال ،اعتبر الطبيب والصحافي
التغيير
واملناضل الثوري أرنست كــوردوروا أن احتماالت ّ
الثوري من داخل فرنسا باتت معدومة ،فرحل عنها ،وألف
مــن املـنـفــى رواي ــة «ه ـ ــورا!!! أو ال ـثــورة مــن خــال ال ـقــوزاق»
()Hurrah!!! ou la revolution par les cosaques
قبل انتحاره فــي سويسرا .يتخيل ك ــوردوروا فــي روايته
اقتحام القوزاق ،وهو يضم إليهم جميع الشعوب املصنفة
«بــربــريــة» آن ــذاك كــاألفــارقــة وال ـعــرب والـصـيـنـيــن ،لفرنسا
وأوروبا ،وقيامهم بتدمير جميع أسس ومظاهر الحضارة
الرأسمالية .لم تتحقق نبوءات كــوردوروا لكنه كان ليبتهج
كثيرًا لو ّقدر له مشاهدة معارك الشوارع والحرائق املشتعلة
في أحياء باريس الراقية .لم يعد العنف محصورًا في أحياء
الضواحي الفقيرة ،حيث تقطن غالبية تتحدر أصولها من
املستعمرات الفرنسية الـســابـقــة ،أو فــي املقلب اآلخ ــر من
العالم ،في جنوبه العربي واألفريقي بشكل خــاص ،حيث
أدت الـسـيــاســات االسـتـعـمــاريــة الـغ ّــربـيــة إل ــى نكبة شعوب
بأكملها نتيجة تدمير دولـهــا وج ــل مقومات بقائها .لقد
انفجر العنف في قلب مدينة «األن ــوار» معلنًا ،ربما ،نهاية
حقبة طويلة من «السلم االجتماعي» ،دفع أثمانها الباهظة
عشرات املاليني ممن لم يحالفهم الحظ بالوالدة في النصف
الشمالي من الكوكب.

موازين القوى الدولية والسلم االجتماعي
عندما يتحدث البعض عن «النموذج االجتماعي» الفرنسي
الـ ــذي دخ ــل ف ــي ط ــور االض ـم ـح ــال ،ي ـت ـعــامــون ع ـم ـدًا عن
الشروط الجيوسياسية والجيواقتصادية التي جعلت عملية
إعــادة التوزيع الجزئية للثروة التي يفترضها ،ممكنة .لم
يرتبط األمر بالحس االجتماعي املرهف للنخب السياسية
الفرنسية أو ألرباب العمل بقدر ما ارتبط بضرورات شراء
السلم االجتماعي في الداخل لالستمرار بسياسات التوسع
والنهب في الخارج .لقد أوصى ألكسي دو توكفيل ،أحد أبرز
املراجع الفكرية ألنصار الديموقراطية الليبرالية وأحد أشد
املدافعني عن التوسع االستعماري (هل هي صدفة؟) ،في
أواســط القرن التاسع عشر ،فرنسا بضرورة السير على
خطى بريطانيا العظمى إن أرادت الوصول إلى مستويات
شبيهة من االزدهــار والرخاء واالستقرار .رأى توكفيل أن
التوسع االستعماري وحده الكفيل بتأمني شروط النهضة
االقتصادية والسلم االجتماعي الداخلي عبر السيطرة على
م ــوارد وث ــروات وأس ــواق الـبـلــدان املحتلة وفـتــح الـبــاب أمــام
إمكانية انـتـقــال قـطــاعــات مــن الـسـكــان إليها للعيش فيها
كمستوطنني.
لقد بدأ النموذج االجتماعي بالتآكل مع انطالق مسار العوملة

االقـتـصــاديــة الـتــي ظنت النخب الغربية أنــه سيفضي إلى
تعزيز هيمنتها السياسية واالقتصادية على العالم ويسمح
لها بالتحرر من العقود والضوابط االجتماعية الداخلية.
اخ ـت ـفــاء الـتـهــديــد ال ـخــارجــي ال ــذي مـثـلــه ،عـلــى رغ ــم جميع
مثالبه ،الـنـمــوذج السوفياتي وانـهـيــار األح ــزاب الشيوعية
والنقابات املرتبطة بها بدرجة أو أخــرى ،منحا لــرأس املال
شـعــورًا بالقوة املطلقة دفعته أيضًا للتحلل مــن التزاماته
حيال قطاعات وازنة من سكان بلدان املركز وإعادة النظر
بمنظومات الخدمات األساسية التي كــان يؤمنها لهم في
فترات سابقة.
لم تكن نتائج العوملة كما توقعتها النخب الفرنسية والغربية.
هي ّ
سرعت من صعود منافسني اقتصاديني وسياسيني
غير غربيني وإلى بداية تراجع نفوذ القوى الغربية وحصتها
من األسواق العاملية .ومع تزايد حدة املنافسة مع الصاعدين
ال ـج ــدد ،بــاتــت الـنـخــب الـحــاكـمــة ف ــي ال ـغ ــرب مـعـنـيــة بــإقـنــاع
شعوبها ،وليس أصحاب الرساميل الكبرى ،بضرورة شد
األحزمة وتقديم التضحيات لتستطيع الشركات الفرنسية
منافسة تلك الصينية أو الهندية وإال فإن أوضاع الشعوب
ستزداد بؤسًا!
االح ـت ـجــاج االج ـت ـمــاعــي ال ــذي تـعـ ّـبــر عـنــه حــركــة الـسـتــرات
الصفراء ،حتى ولو انطلق اعتراضًا على رفع أسعار الوقود،
آت مــن بـعـيــد .هــو نـتــاج لجميع الـسـيــاســات النيوليبرالية
التي جــرى تطبيقها منذ عقود من قبل جميع الحكومات
املتعاقبة ،اليمينية منها والـيـســاريــة .لقد شـهــدت فرنسا
بفعل هذه السياسات مجموعة من التطورات الالفتة منها
هجرة الفقراء ومـحــدودي الــدخــل مــن املــدن إلــى الضواحي
البعيدة واألرياف أي باتجاه معاكس للهجرة من الريف إلى
املدينة التي بدأت مع نشأة الرأسمالية الصناعية واستمرت
كاتجاه ثقيل لعقود طويلة .تطور الفت آخر هو عجز الفريق
الحاكم عن التعامل مع االحتجاجات بلغة أخــرى غير لغة
التخوين والعنف .تجميد قرار رفع أسعار الوقود بعد عدة
أسابيع على انطالق االحتجاجات وتحولها إلى حركة على
الـنـطــاق الــوطـنــي تــديــن الـفــريــق الـحــاكــم وتتهمه باالنحياز
ضــد املصالح األساسية لغالبية الشعب دليل على العمى
السياسي لهذا الفريق ومؤشر على أن مستقبله السياسي
لن يكون زهريًا .تطور ثالث هو استسهال لجوء مجموعات
كبيرة من املحتجني إلى العنف في مواجهة العنف القمعي
لألجهزة األمنية وردًا على سياسة االزدراء الـتــي اتبعها
الحكم الفرنسي حيالهم خالل األسابيع األولى من التحرك.
لكن هــذا العنف نــاجــم أيـضــا عــن الغضب املـتــراكــم بسبب
ظ ــروف العيش الصعبة وسـيــاســات اإلف ـقــار الـتــي فرضت
عليهم .منذ بــدايــة االحـتـجــاجــات ع ــادوا يمثلون مــا كانت
النخب الفرنسية الحاكمة تسميه «الطبقات الخطرة» .لقد
اجتاح البرابرة مدينة األنوار لكنهم لم يأتوا من وراء الحدود!

