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العالم

العالم

قضية

امل ـ ـنـ ــاخ ب ــات ــت م ـن ـع ــدم ــة فـ ــي امل ــرح ـل ــة
ال ـ ـقـ ــادمـ ــة ،خـ ـص ــوص ــا أن مـ ــع مـعـظــم
التقارير الدولية ذات الصلة تؤكد أن
لوقف زي ــادة درجــة ح ــرارة األرض عن
مـعــدل درج ـتــن فـقــط ،علينا أن نبقي
 %80مــن مـخــزون النفط والـغــاز تحت
األرض م ــن دون تـنـقـيــب ف ــي املــرحـلــة
املقبلة.

انتهت قمة بولندا للمناخ بالمحافظة على ماء وجه رؤساء وفود 169
دولة ًشاركوا فيها ،بالرغم من فشلهم في زيــادة التزاماتهم كما كان
مأموال .انتهت القمة بتأكيد االلتزامات غير الملزمة للدول األعضاء في
حين أن المطلوب كان ،في
اتفاقية باريس التي أبرمت منذ  3سنوات ،في ّ
أقل تقدير ،مضاعفة االلتزامات المعلنة ما ال يقل عن ثالث مرات ،لكي ال
ترتفع درجة حرارة األرض أكثر من درجتين

الدول األقل نموًا

قمة بولندا للمناخ تفشل
في تفعيل اتفاقية باريس

حرارة األرض ستزيد
أكثر من درجتين!
لم ّ
يتغير شيء في الخطابات والمواقف منذ انطالق مفاوضات المناخ رسميًا عام ( 1992أ ف ب)

كاتوفيتسه  -حبيب معلوف
كان متوقعًا أن تكون نتائج القمة 24
للمناخ التي عقدت على رائحة الفحم
الـحـجــري فــي مــديـنــة كــاتــوفـيـتـســه في
بــولـنــدا ،أكـثــر ب ــرودة لــو جــاهــر الكثير
من الدول بحقيقة موقفها من االتفاقية
وق ـض ـيــة املـ ـن ــاخ .إال أن ديـبـلــومــاسـيــة
املـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاوض ـ ـ ــن ،كـ ـ ـم ـ ــا ف ـ ـ ــي ك ـ ـ ــل ج ــول ــة
مفاوضات ،كانت تنتصر على اإلعالن
الصريح لحقيقة املواقف والسياسات.
لذلك جاء املخرج الديبلوماسي لفشل
املـ ـف ــاوض ــات ب ــال ـق ــول إن «ال ـ ـ ـ ـ ــCOP24
يـعـتـمــد املـ ـب ــادئ الـتــوجـيـهـيــة لتنفيذ
اتفاقية باريس» ،كتأكيد للمؤكد الذي
يعني أن الــدول ال تــزال تلتزم اتفاقية
باريس ،من دون أن تلتزم شيئًا!
ان ـت ـه ــت ال ـق ـم ــة ب ـع ــد ت ـم ــدي ــده ــا يــومــا
إض ــاف ـي ــا (بـ ــن  2و 15الـ ـ ـج ـ ــاري) ،فــي

حــن أن املـطـلــوب ك ــان ،فــي أقــل تقدير،
م ـضــاع ـفــة االلـ ـت ــزام ــات ل ـكــي ال تــرتـفــع
درجة حرارة األرض أكثر من درجتني.
جديد القمة هذا العام ،إعالن البرازيل
(م ـ ــع رئ ــاس ـت ـه ــا الـ ـج ــدي ــدة ال ـش ـب ـي ـهــة
بــ«أفـكــار» دونــالــد تــرامــب) االنسحاب
مـ ــن ات ـف ــاق ـي ــة بـ ــاريـ ــس ال ـ ـعـ ــام امل ـق ـب ــل،
واعتذارها عن عدم استقبال القمة 25
للمناخ ( )2019كما كان مقررًا .صحيح
أن ال ــدول األطـ ــراف اس ـتــدركــت املــوقــف
ف ــورًا وقـ ــررت أن تنعقد الـقـمــة املقبلة
ف ــي ت ـش ـي ـلــي ،إال أن م ــؤش ــر ان ـسـحــاب
ُ
البرازيل التي ت َع ّد غاباتها رئة العالم،
ّ
ّ
شكل صفعة ال تقل خطورة على قضية
ت ـغـ ّـيــر امل ـن ــاخ ع ــن ان ـس ـحــاب ال ــوالي ــات
املتحدة األميركية العام املاضي.
كــذلــك أن ـهــت الـقـمــة أعـمــالـهــا مــن دون
أن تـحـســم مـســألــة مـســاهـمــات ال ــدول
ال ـك ـبــرى فــي تـمــويــل ص ـنــدوق امل ـنــاخ،

ّ
التعهد بدفع  100مليار
ما يعني أن
دوالر أمـيــركــي كــل سـنــة بـحـلــول عــام
 ،2020مــع ب ــدء تطبيق االت ـفــاق ـيــة ،ال
يــزال ضمن املستحيالت ،كما مسألة
خفض االنبعاثات التي ال تزال تزداد
بدل أن تنخفض.

ّ
على
تركيا
ت
أصر
ً
تصنيفها دولة نامية لكي
ال ُت َ
حرم المساعدات!
من دون قيادة

ش ـع ــر املـ ـش ــارك ــون ف ــي ق ـم ــة بــول ـنــدا
هـ ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــام ب ـ ـ ـتـ ـ ــراجـ ـ ــع الفـ ـ ـ ـ ــت ف ــي
الـحـمــاســة وغ ـي ــاب ال ـق ـيــادة الـفــاعـلــة
عـ ــن امل ـ ـحـ ــادثـ ــات .وإذا ك ـ ــان ي ـتــوقــع
ال ـب ـعــض م ــن االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي أن

يفعل
يــأخــذ دور ال ـق ـيــادة ،كـمــا ك ــان ّ
دائـ ـ ـم ـ ــا ،ب ــاس ـت ـث ـن ــاء م ــرح ـل ــة ت ــدخ ــل
ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي ال ـس ــاب ــق بـ ــاراك
أوباما ،وال سيما في قمة كوبنهاغن
وم ـ ــا بـ ـع ــده ــا ،ف ـق ــد ك ــان ــت واض ـح ــة
فــي بــولـنــدا انقسامات دول االتـحــاد
وض ـع ــف ال ـخ ـطــاب وال ـح ـم ــاس ــة ،وال
س ـي ـم ــا بـ ـع ــد انـ ـسـ ـح ــاب ب ــري ـط ــان ـي ــا
م ــن االتـ ـح ــاد ،وت ـظ ــاه ــرات ال ـس ـتــرات
ال ـص ـفــر ف ــي فــرن ـســا اح ـت ـجــاجــا على
ضــريـبــة ال ـكــربــون عـلــى امل ـحــروقــات،
ُ
التي كانت ت َع ّد حتى األمس القريب
املفتاح األساسي لخفض االنبعاثات
املـ ـسـ ـبـ ـب ــة ل ـ ـظـ ــاهـ ــرة تـ ـغ ـ ّـي ــر امل ـ ـنـ ــاخ.
باإلضافة إلــى عــدم نجاح دولــة مثل
أملانيا بالتخلي عن الفحم الحجري
أيضًا ،وإصرار بولندا على االعتماد
على الفحم الحجري بأكثر من %80
م ــن حــاج ـت ـهــا ل ـل ـطــاقــة ال ـك ـهــربــائ ـيــة.

كــل ذل ــك وغ ـيــره مــن الـعــوامــل جعلت
«بروكسل» ّ
مكبلة وغير مبادرة.
وإذا كـ ــان ه ـن ــاك م ــن ي ــراه ــن ع ـلــى أن
تكون دول االتـحــاد األوروب ــي الرافعة
لتمويل صندوق املناخ بعد انسحاب
واشنطن ،تراجعت كل هذه اآلمــال في
قمة بولندا ،ليس بسبب أحداث فرنسا
ف ـق ــط ،ب ــل ب ـعــدمــا بـ ــدأ الـتـفـكـيــر جــديــا
ب ـت ـقــويــة ال ـج ـي ــوش األوروب ـ ـيـ ــة وع ــدم
االتـ ـك ــال ع ـلــى األم ـي ــرك ـي ــن .وق ــد فسر
ذل ــك ،ب ــأن ه ــذا «ال ـت ـمــويــل الـعـسـكــري»
املستجد سيكون حتمًا على حساب
تمويل صندوق املناخ.

ً
إنتاج النفط أوال

م ــن املـ ــؤشـ ــرات ال ـس ـل ـب ـيــة ال ـت ــي كــانــت
الفـتــة أي ـضــا ،مــوقــف كــل مــن الــواليــات
امل ـ ـت ـ ـح ـ ــدة وروس ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــا وال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة
والكويت من تقرير الهيئة الحكومية

الــدولـيــة املعنية بقضية تـغـ ّـيــر املـنــاخ
وتوصياته ،وإصرارهم على أن ال ترد
ف ــي ال ـن ــص مـ ـف ــردات ت ــوح ــي بــالـقـبــول
بمضمون التقرير ،واالكـتـفــاء بالقول
إن ال ــدول األط ــراف «أخ ــذت علمًا» بما
ورد فــي التقرير .وهــو موقف لــم يكن
م ـس ـت ـغــربــا بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى امل ـتــاب ـعــن
لـ ـلـ ـح ــرب عـ ـل ــى ال ـ ـطـ ــاقـ ــة واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاد
واألس ـ ـ ـ ـ ـ ــواق ف ـ ــي الـ ـع ــال ــم ف ـ ــي ال ـف ـت ــرة
األخ ـي ــرة ،وال سـيـمــا بـعــد ات ـفــاق أكـبــر
منتجني للنفط فــي الـعــالــم (الــواليــات
املـ ـتـ ـح ــدة والـ ـسـ ـع ــودي ــة) ع ـل ــى زي ـ ــادة
اإلنتاج وانخفاض األسعار ،ما يعني
زيادة االنبعاثات .وإذا ربطنا كل ذلك
مع برامج وسياسات الــدول املصنفة
ناشئة أخـيـرًا وفــي طليعتها الصني،
التي تراهن على أسعار نفط رخيصة
وعلى زيادة االستهالك لزيادة النمو،
يعني ذلــك أن توقعات محاربة ّ
تغير

ل ـ ــم يـ ـتـ ـغ ـ ّـي ــر ش ـ ـ ــيء ف ـ ــي الـ ـخـ ـط ــاب ــات
وامل ــواق ــف وال ـت ـنــاق ـضــات الـعـمــوديــة
منذ انطالق مفاوضات املناخ رسميًا
عام  .1992االنقسامات األساسية بني
الدول الغنية التي تتحمل املسؤولية
الـتــاريـخـيــة عــن مــراكـمــة االنـبـعــاثــات
منذ ثورتها الصناعية ،والتي ال تزال
تتهرب من تمويل عملية االنتقال إلى
والتكيف مع ّ
ّ
تغير
الطاقات املتجددة
املناخ والتعويض عن األضــرار التي
ستنجم عبر االشـتــراط على البلدان
النامية باتخاذ إج ــراءات تخفيفية،
ومطالب هذه األخيرة بالتعويضات
والـ ـتـ ـم ــوي ــل وع ـ ـ ــدم إل ــزامـ ـه ــا ب ـم ــا ال
تستطيع ومنحها املزيد من الفرص
فــي اس ـت ـخــدام ال ــوق ــود األرخـ ــص من
أجل الوصول إلى درجات النمو التي
وصلت إليها الدول املتقدمة.
وال يــزال الجدل يــدور حول تصنيف
ال ــدول بــن مـتـقــدمــة ونــامـيــة وبـلــدان
أقل نموًا التي حدد عددها بـ 47دولة،
وهي التي ستحصل على املساعدات
ً
«الرمزية»« ،أوال» وقبل غيرها ،وهو
ً
ما يعتبر مدخال للدول املتقدمة لكي
ال تدفع كثيرًا وكي ال تظهر في الوقت
نفسه أنها تعرقل مفاوضات املناخ
وأنها تتهرب من مسؤولياتها.
وك ـ ـ ـ ـ ـ ــان الفـ ـ ـت ـ ــا فـ ـ ـ ــي نـ ـ ـه ـ ــاي ـ ــة م ــؤتـ ـم ــر
كاتوفيتسيه إصــرار دولــة مثل تركيا،
تقريبًا ،على االعتراض
كما في كل مرة
ً
عـلـ ّـى تصنيفها دول ــة مـتـقــدمــة ،وأنـهــا
تفضل أن تصنف دول ــة نامية لكي ال
حرم املساعدات املتعلقة ّ
ُت َ
بتغير املناخ!

ضريبة الكربون
م ــن الـقـضــايــا ال ـتــي ل ــم تـنــاقــش بنحو
رسمي ومنفصل في هــذه الجولة من
املـ ـف ــاوض ــات ،والـ ـت ــي ف ــرض ــت نفسها
ع ـل ــى مـ ـح ــادث ــات الـ ـك ــوالـ ـي ــس ،إع ـ ــادة
النظر بما يسمى «ضريبة الكربون»،
ال ـت ــي اع ـت ـبــرت ف ــي وق ــت م ــن األوقـ ــات
األداة الـضــاربــة ملـحــاربــة ّ
تغير املـنــاخ.
والـ ـتـ ـج ــرب ــة ال ـب ــال ـغ ــة ال ـس ـل ـب ـي ــة ال ـتــي
ً
ل ــم ت ـن ـتــهِ ف ـص ــوال ف ــي ش ـ ــوارع فــرنـســا
ب ـع ــد ،ف ــي ال ــدول ــة ال ـت ــي أب ــرم ــت فيها
ات ـفــاق ـيــة ب ــاري ــس م ـنــذ ثـ ــاث س ـنــوات
وال ـتــي ت ــوج فيها الــرئـيــس إيـمــانــويــل

م ــاك ــرون « championاملـ ـن ــاخ» ...تلقت
ضربة كبيرة على فكرة هذه الضريبة
الكربونية.
لم يبتدع الرئيس الفرنسي «ضريبة
الكربون» بالطبع .وقــد بــدأ الحديث
عنها فعليًا أثناء صياغة بروتوكول
كيوتو عام  ،1997تطبيقًا لالتفاقية
ّ
لتغير املـنــاخ الـتــي أبرمت
اإلطــاريــة
عام  ،1992والتي كانت ملزمة للبلدان
املتقدمة صناعيًا .هي ضريبة على
ان ـب ـعــاثــات ثــانــي أوك ـس ـيــد ال ـكــربــون
املـنـتـجــة بـشـكــل رئـيـســي مــن الــوقــود
االحـفــوري ،على أن تكون تصاعدية
لناحية الوقت والقيمة لحني إيجاد
البدائل .املحاولة األولــى العتمادها
في فرنسا نفسها كانت عام  2000مع
حكومة ليونيل جوسبان ولكنها لم
تطبق بحجة أن فرنسا تعتمد كثيرًا
ع ـلــى ال ـط ــاق ــة الـ ـن ــووي ــة ،وهـ ــي األق ــل
تسببًا بــاالنـبـعــاثــات مــن غـيــرهــا من
الدول .ثم وضعت حكومة عام 2014
قــانــونــا الحتسابها فــي االسـتـهــاك،
ولـ ـي ــس ف ــي الـ ـكـ ـه ــرب ــاء ،ث ــم لـتـصـبــح
ضــريـبــة عـلــى املـنـتــج .وه ــي تـطــورت
من  7يورو على الطن عام  2014إلى
 44يورو عام  ،2018وكان مقترحًا أن
تصل إلى مئة يورو عام .2022
ال يــزال الخالف على طــرق احتساب
هــذه الضريبة مــدار جــدل في فرنسا
وغـ ـي ــره ــا ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى ال ـخ ــاف
ع ـلــى تــوظ ـيــف ع ــائ ــدات ـه ــا .ف ـهــل هي
م ــن أج ــل ال ـت ـح ـ ّـول ال ـط ــاق ــوي ،أم من
أج ــل تـغـيـيــر ال ـس ـل ــوك ،أم غ ـيــر ذل ــك.
ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى مـشـكـلــة شموليتها
ومن تستهدف ،خصوصًا إذا كان في
كل دولة صناعات أساسية مدعومة.
ول ـطــاملــا ت ـن ــاول ال ـحــديــث ال ـف ــرق بني
ضــري ـبــة ال ـك ــرب ــون وسـ ــوق ال ـكــربــون
ومــن ي ـحــدده .وكـمــا هــو مـعـلــوم ،فإن
سوق الكربون في االتحاد األوروبي
انـخـفــض سـعــره ليصل إل ــى  5يــورو
للطن عام  ،2017ثم عاد وارتفع إلى
 20يورو للطن نهاية عام  .2018وقد
صدر الكثير من األصوات املعترضة
في فرنسا على هذه االزدواجـيــة في
الضريبة بني الدولة (الفرنسية) ومع
ً
االت ـحــاد ودول ــه أوال ،ولـكــونـهــا غير
عادلة ثانيًا .مع العلم أن ليس هناك
ســوى  46دولــة في العالم تحاول أن
تطبق ضــريـبــة الـكــربــون بـطــرق غير
متساوية .أما املشكلة التي استجدت
في فرنسا والتي كشف عنها أخيرًا،
أن  %46مــن عــائــدات ه ــذه الضريبة
ذهـبــت إل ــى اإلص ــاح ــات فــي البيئة،
و %44منها ذهبت لتمويل الخزينة
الـعــامــة لـلــدولــة ،مــا ســاهــم فــي زيــادة
دوافع االعتراض عليها.

تقرير

إلى البحر األسود
عودة التوتر ّ

موسكو تحذر ...والغرب يعتصم بالعقوبات
بعد أيام من الهدوء،
عاد التوتر إلى البحر
األسود .تحذير جديد
أطلقته موسكو من أن
أي «استفزازات» لكييف
ستقابل بـ«رد مناسب»،
فيما تسلك واشنطن
مسار حلفائها في االتحاد
األوروبي ،غير مستبعدة
عقوبات إضافية على
الروس

بـ ـع ــد ق ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـ ـ ـ ــدول األع ـ ـ ـض ـ ــاء فــي
االتحاد األوروبي تمديد العقوبات
املفروضة على روسيا ،على خلفية
األزمـ ــة األوك ــران ـي ــة ،بــذري ـعــة غـيــاب
ال ـت ـقــدم ف ــي م ـس ــار تـنـفـيــذ ات ـفــاقــات
«م ـي ـن ـســك» ال ـت ــي أبــرم ـت ـهــا روس ـيــا
وأوكــرانـيــا وأملــانـيــا وفــرنـســا عامي
 2014و ،2015لم يستبعد املبعوث
الخاص لوزارة الخارجية األميركية
إلى الشأن األوكراني ،كورت وولكر،
ف ــرض واشـنـطــن عـقــوبــات إضــافـيــة
على روسيا ،على خلفية الحادثة في
مضيق كيرتش في البحر األســود.
وفــي تصريح صـحــافــي ،أم ــس ،أكد
وولكر عزم بالده على «بيع معدات
عسكرية إضــافـيــة لكييف فــي وقت
ً
إمكانية لبيع
قريب» ،قائال« :لدينا ُ َ
م ــزي ــد م ــن ال ـع ـت ــادَ ،وس ــي ـع ــل ــن ذلــك
الح ـق ــا ،ك ــذل ــك سـ ُـي ـبــلــغ الـكــونـغــرس
بــالــدف ـعــات األول ـ ــى (م ــن األس ـل ـحــة)

خالل الشهرين املقبلني».
وردًا على ســؤال عن إمكانية لجوء
السلطات األوكــرانـيــة إلــى استفزاز
جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك
(املعلنتني مــن جانب واحــد جنوب
ش ــرق ــي أوك ــرانـ ـي ــا) ،ق ــال وول ـك ــر إن

الفروف :نظام كييف
يحمل ًطابعًا معاديًا للشعب
وشكال نازيًا
واش ـ ـن ـ ـطـ ــن ال تـ ـت ــوق ــع ح ـ ـ ـ ــدوث أي
خـ ـط ــوات م ــن ه ـ ــذا الـ ـن ــوع م ــن قـبــل
سلطات كييف.
ـت س ـ ـ ــاب ـ ـ ــق ،ق ـ ـ ـ ــال وزي ـ ـ ــر
وف ـ ـ ـ ــي وق ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة الـ ـ ـ ــروسـ ـ ـ ــي ،س ـي ــرغ ــي
الف ـ ـ ــروف ،إن ال ــرئ ـي ــس األوكـ ــرانـ ــي،
بـيـتــرو بــوروش ـي ـن ـكــوُ ،ي ـع ـ ّـد للقيام
بــاسـتـفــزاز فــي نـهــايــة شـهــر كــانــون

الـ ـث ــان ــي /دي ـس ـم ـب ــر ال ـ ـجـ ــاري عـنــد
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدود الـ ـ ــروس ـ ـ ـيـ ـ ــة ،مـ ـ ــؤك ـ ـ ـدًا أن
روسـيــا ال تخطط ملحاربة جارتها
ّ
أوك ــرانـ ـي ــا .إل أن الفـ ـ ــروف أكـ ــد أن
ّ
بـ ـ ـ ــاده سـ ـ ـت ـ ــرد ح ـ ـ ــال ق ـ ـيـ ــام ك ـي ـيــف
باستفزازات بالقرب من حدودها.
وقال الفروف في البث الحي إلذاعة
«كومسومولسكايا بــرافــدا» ،أمس:
ّ
«أع ـ ــد بـ ــأن روس ـي ــا ل ــن ت ـش ــن حــربــا
عـلــى أوك ــران ـي ــا» ،وت ــاب ــع« :الـ ــرد لن
ي ـكــون بـسـيـطــا .إن ـهــا دولـتـنــا وتلك
ح ــدودن ــا .ول ــن نـسـمــح ب ــأن يـحــاول
(بوروشينكو) الذود بأسلوبه عما
يعتبره مصالحه وانتهاك الحقوق
الـتــي داف ــع عنها سـكــان الـقــرم وفق
القانون الدولي» ،معتبرًا أن النظام
ال ـحــاكــم ف ــي كـيـيــف يـحـمــل «طــابـعــا
ً
معاديًا للشعب وشكال نازيًا» .وقال
الوزير الروسي إن بالده «ال تحارب
الـ ـنـ ـظ ــام األوك ـ ـ ــران ـ ـ ــي .ف ـه ــو مـتـمـيــز

مدد االتحاد األوروبي
العقوبات المفروضة
على روسيا (أ ف ب)

بـصـفــات نــازيــة ،بــل يـحــاربــه سكان
أوك ــران ـي ــا ال ــذي ــن يـقـطـنــون (إقـلـيــم)
دون ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاس» ،م ـ ـش ـ ــددًا ف ـ ــي ال ــوق ــت
ذاتـ ـ ــه ع ـل ــى أن امل ـش ــاك ــل الــداخ ـل ـيــة
األوك ــرانـ ـي ــة أوس ـ ــع وأعـ ـم ــق بكثير
من قضيتي جمهوريتي دونيتسك
ولــوغــان ـســك ،األم ــر ال ــذي ال يسمح
لروسيا بــاالعـتــراف باستقاللهما.
ومع حديث الفروف عن استفزازات
أوك ــرانـ ـي ــة مـحـتـمـلــة ،ذك ـ ــرت وزارة
الــدفــاع الــروسـيــة أنـهــا نـشــرت أكثر
من  10طائرات من طراز «سوخوي
ـ  »27و«سوخوي ـ  »30املقاتلة ،في
شـبــه ج ــزي ــرة ال ـق ــرم .ونـقـلــت وكــالــة
«إنترفاكس» الروسية عن الــوزارة
ق ــولـ ـه ــا إن ـ ـهـ ــا أرسـ ـ ـل ـ ــت الـ ـط ــائ ــرات
إل ــى قــاعــدة «بـيـلـبـيــك» ال ـجــويــة في
الـقــرم الـتــي جــرى إصــاحـهــا ،حيث
ستتمركز هناك بصورة دائمة.
(األخبار ،رويترز)
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مقالة

عن «السترات الصفر»
أالن غريش*
«السترات الصفر» حركة ال سابق لها في التاريخ الطويل لالنتفاضات الشعبية
في فرنسا .محاولة اختزالها إلــى نمط معروف من االحتجاج أو تحليلها من
خــال مقارنتها بوقائع ماضية ستفضي إلــى استنتاجات مضللة .هي أيضًا
حركة في طور النمو ،تتلمس طريقها وتتردد ،ومن غير املمكن التنبؤ مسبقًا
بالوجهة التي ستتخذها في املستقبل .الكثيرون ،بني اليساريني ،يخشون طغيان
ّ
التوجه الشعبوي ،املرتبط باليمني املتطرف ،أي حركة شبيهة بالتي شهدتها دول
أوروبية مختلفة ،كإيطاليا واملجر ،أو بتلك التي أوصلت دونالد ترامب إلى السلطة.
يعتقد هؤالء أن العداء للهجرة ورفض الضرائب املفروضة من الدولة من حيث
املبدأ يؤكدان صحة تحليالتهم .وعلى الرغم من أن هــذه التحليالت تشير إلى
مخاطر محتملة ،فإنها تتجاهل الطبيعة املتنوعة للحركة واحتمال قيام القوى
اليسارية بالتأثير في مسارها .املستقبل غير محدد سلفًا.
فلنبدأ من البداية .انطلقت الحركة من األوساط االجتماعية املهمشة ،العاملة في
مهن أجورها زهيدة (بمن فيهم صغار املوظفني أو العاملني في القطاع االجتماعي
واالستشفائي) ،ومن بني الشرائح الدنيا من املتقاعدين ،الذين ضمرت مداخيلهم
باستمرار منذ عقود ،نتيجة السياسات النيوليبرالية املفروضة على فرنسا.
ّ
حدت هذه السياسات من الخدمات االجتماعية املقدمة للمواطنني (املستشفيات،
املستوصفات ،وسائل النقل العام) ،خاصة للمقيمني خــارج املراكز الحضرية.
ّ
شكلت زيادة الضريبة على الوقود املحفز األول لالحتجاجات ،ألن السيارة تمثل
بالنسبة إلى جزء كبير من الفرنسيني وسيلة النقل الوحيدة للذهاب إلى العمل
وللحصول على الخدمات األساسية.
عامل آخر ساهم في اندالع الحركة االحتجاجية ،هو شخصية الرئيس إيمانويل
ماكرون .فهو ممثل نموذجي للنخب التكنوقراطية والزدرائها املكشوف لعامة
ّ
الشعب .وبينما تمتع جميع سابقيه منذ بــدايــة الجمهورية الخامسة بتجربة
سياسية طويلة ،برملانية أو محلية ،لم يحصل ماكرون إال على تجربة وزاريــة
قصيرة ،وهو يفتقر إلى التجذر املحلي الذي تمتلكه غالبية القادة السياسيني،
على مستوى مدينة أو منطقة ،خاضوا فيها تجربتهم وبنوا صالت فعلية مع
املجتمع .بإمكاننا القول إن ماكرون عديم الصلة بأية «تجربة محلية».
بــاإلضــافــة إلــى ذلــك ،فــإن انتخابه سنة  2017أدى إلــى تفكك النظام السياسي
التقليدي واختفاء الحزب االشتراكي وتشظي اليمني إلى مجموعة من التشكيالت
والتيارات .لم ِّ
يؤد هذا التفكك إلى تشكيل حزب سياسي رئاسي حقيقي .حزب
ماكرون ،على الرغم من عدد نوابه في البرملان ،ليس لديه بنية تنظيمية تستطيع
أن تكون قناة للتواصل مع القوى االجتماعيةّ .
ّ
للتحول
عزز هذا األمر ميل ماكرون
إلى رئيس لألغنياء .لم يعد هناك من وسيط بينه وبني «الشعب» :هو قارن نفسه
بجوبيتر (أحد آلهة الرومان) والشعب يعتبره اليوم املسؤول الوحيد عن أوضاعه
الصعبة .تساهم هذه الظروف في تعقيد محاوالت إيجاد مخارج لألزمة ،خاصة
مع غياب إمكانية اللجوء إلى الحلول البديلة التقليدية« .التجمع الوطني» و«فرنسا
األبية» يستطيعان اإلفادة من الظروف الحالية ،ولكن بصعوبة شديدة.
إذا عدنا إلى حركة «السترات الصفر» ،فإن تحقيقًا أعده علماء اجتماع ونشرته
ً
«لو موند» يسمح بمعرفة مكوناتها .هم أوال رجــال ونساء معدل أعمارهم 45
سنة ،ينتمون إلى الطبقات الشعبية أو إلى الشريحة الدنيا من الطبقة الوسطى.
املوظفون يمثلون  33%منهم ،والعمال  .14%عــدد املوظفني الكبار املشاركني
فيصل إلى أكثر من الربع .أخيرًا ،ال بد من
بالحراك ضعيف ،أما عدد املتقاعدين ِ
مالحظة املشاركة الكثيفة للنساء ( .)45%غالبية املشاركني ليست من القطاعات
االجتماعية األكثر فقرًا والتي تعيش على املساعدات االجتماعية .فئة الشباب
ممثلة بشكل ضعيف.
هــذه الكتلة االجتماعية هي جــزء من فرنسا التي يجري تجاهلها وازدراؤه ــا:
للمرة األولى شاهدنا على شاشات التلفزة وجهًا آخر لفرنسا ،هو وجه أصحاب
األجــور الزهيدة ونهايات الشهر الصعبة .هــذا «الظهور» العلني هو أول نجاح
لحركة «السترات الصفر» وهي تعي هذا األمــر وتفتخر به .تمامًا كما سمحت
االحتجاجات والصدامات في الضواحي عام  2005بطرح حالة «األحياء الصعبة»
وأوضاع سكانها املهاجرين وأبنائهم على النقاش العام.
السؤال املطروح اآلن هو عن مدى قدرة هذه الحركة على التقاطع مع قوى أخرى
كأبناء األحـيــاء الشعبية ذوي األص ــول املهاجرة ومــع الطلبة والنقابات .إحــدى
العقبات هي موضوع الهجرة الذي يستغله اليمني املتطرف ،أي فكرة «االجتياح
اإلســامــي» للبالد والبدء بتغيير هويتها ،وهــي أطروحة متناغمة مع خطابات
قوى السلطة .عقبة أخرى هي رفض «السترات الصفر» ألي «استغالل» سياسي
أو نقابي ،مع أن الكونفدرالية العامة للعمل ( )CGTواليسار عمومًا قد دعما
الحركة بعد فترة تردد وحاوال املشاركة بتظاهرات معها.
يبقى أن الحركة مدعومة من أغلبية كبيرة من الفرنسيني على الرغم من تراجع
عدد املشاركني فيها بعد التنازالت التي ّقدمها ماكرون والعملية اإلرهابية في
سـتــراسـبــورغ .لــم تمنع عمليات العنف الـتــي تخللت االحـتـجــاجــات فــي باريس
وعدد من املدن وإدانتها من أكثرية املشاركني ،من استمرار التأييد للحراك .وقد
سمعنا التعليق التالي من مناضلني نقابيني« :منذ سنوات طويلة ننظم تظاهرات
سلمية دون النجاح في تحقيق مطالبنا ،بينما نجحت السترات الصفر في انتزاع
تنازالت يعتبرونها غير مرضية ولكنها فعلية».
مالحظة أخيرة تتعلق بأشكال االحتجاجات في العالم النيوليبرالي .لقد طويت
صفحة الحرب الباردة ومعها تلك الخاصة بأشكال االحتجاج التقليدية .باتت
ً
االحتجاجات اليوم تتخذ أشكاال جديدة وغير مسبوقة كحركة «احتالل وول
ستريت» أو انتفاضات الربيع العربي .الـســؤال املـطــروح الـيــوم ،وليس فقط في
فرنسا ،هو عن مدى قدرة هذه الحركات على املساهمة في بلورة بدائل سياسية
لألوضاع القائمة.
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