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العالم

العالم

السودان

كيوسك الصحافة

دول خليجية تدخل على الخط

ّ
ّ
االجتماعية لحركة «السترات الصفر»
الخلفيات

«احتجاجات الخبز» تتواصل

من «برنامج تدريبي»
في أنقرة ،للعاملين
في دار «ششر»
لألطفال المعوقين
في الخرطوم
(األناضول)

بينما تــتــواصــل االحــتــجــاجــات المطالبة
بإسقاط النظام ،دخلت دول خليجية على
خط األزمة في السودان ،ما دفع نشطاء
إلى مهاجمتها ورفض محاولتها تمكين
نظام عمر البشير
الخرطوم ــ مي علي
سـ ـ ـ ــاد هـ ـ ـ ـ ــدوء حـ ـ ـ ــذر فـ ـ ــي الـ ـع ــاصـ ـم ــة
السودانية الخرطوم ،في خامس أيام
االحتجاجات املطالبة برحيل حكومة
الــرئـيــس عـمــر الـبـشـيــر ،رغــم اسـتـمــرار
املـحـتـجــن فــي قـطــع بـعــض أحـيــائـهــا،
فيما انتقلت االحتجاجات إلى مدينة
أم روابـ ـ ــه ،ف ــي واليـ ــة ش ـمــال ك ــردف ــان،
حيث أصيبت أول ام ــرأة بالرصاص
الحي ،كما أصيب شخصان آخران ،تم
نقلهما إلى الخرطوم لتلقي العالج.
ورغـ ـ ـ ـ ــم اس ـ ـت ـ ـم ـ ــرار م ـ ـظـ ــاهـ ــر األزمـ ـ ـ ــة
االقتصادية ممثلة في طوابير الخبز

أكدت القوات المسلحة ،في بيان،
التفافها خلف قيادة البشير
وال ــوق ــود ،إال أن قـطــر ق ـ ّـدم ــت عــرضــا
لــدعــم ن ـظــام الـبـشـيــر ،وأع ـلــن أمـيــرهــا
ت ـم ـيــم ب ــن ح ـم ــد آل ث ــان ــي جــاهــزي ـتــه
ل ـت ـق ــدي ــم ال ـ ـعـ ــون لـ ـلـ ـس ــودان ل ـت ـجــاوز
الـ ـ ـظ ـ ــروف الـ ـت ــي يـ ـم ــر بـ ـه ــا ،مـ ــا أثـ ــار
ردود أفـعــال واسـعــة واسـتـيـ ً
ـاء وسط
ق ـط ــاع ــات واسـ ـع ــة م ــن ال ـس ــودان ـي ــن.
ورغ ـ ـ ــم ع ـ ــدم ك ـش ــف ت ـف ــاص ـي ــل ونـ ــوع
املـ ـس ــاع ــدات ال ـت ــي ب ـص ــدد تـقــديـمـهــا،
إال أن ناشطني شـنــوا هجومًا عنيفًا
على شخص تميم بن حمد ،مطالبني

إي ــاه بـعــدم تـقــديــم امل ـســاعــدات ووقــف
املنح املالية التي يضخها في خزينة
النظام ،ليسخرها في تمكني حكمه.
وف ــي مـنـحــى ذي ص ـلــة ،أكـ ــدت وزارة
الخارجية البحرينية ،أول من أمس،
تضامن املنامة مع الخرطوم ،معلنة
في بيان أن «البحرين ّ
تقدر الجهود
امل ـبــذولــة مــن ال ـس ــودان وق ـيــادتــه ،من
أجـ ــل ت ـعــزيــز األم ـ ــن والـ ـسـ ـل ــم» .كــذلــك
ت ـل ـق ــى ال ـب ـش ـي ــر دع ـ ـمـ ــا م ـع ـن ــوي ــا مــن
نظيره في جنوب السودان ،سلفاكير
ميارديت ،الــذي أعــرب «عــن ثقته بأن
ال ـ ـس ـ ــودان ب ـح ـك ـمــة قـ ـي ــادت ــه ون ـضــج
شعبه سياسيًا ،سيعبر هذه األزمة».
في املقابل ،استدعت وزارة الخارجية
السودانية ،سفير دولة الكويت ،على
خلفية طـلــب ال ـس ـفــارة مــن املــواطـنــن
ال ـك ــوي ـت ـي ــن ع ـ ــدم زيـ ـ ـ ــارة الـ ـ ـس ـ ــودان،
ومطالبة الكويتيني املــوجــوديــن في
ّ
بالتقيد بتعليمات الجهات
السودان
األمـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة ،واالب ـ ـت ـ ـع ـ ــاد ع ـ ــن م ـن ــاط ــق
الـتـجـمـهــر وال ـت ـظ ــاه ــرات ،لـكــن سفير
ال ـك ــوي ــت ،أوضـ ــح لــوك ـيــل ال ـخــارج ـيــة
السودانية أن اإلج ــراء لم ُيقصد منه
أي إشارات ذات أبعاد سياسية ،إنما
تـنـبـيــه امل ــواط ـن ــن ال ــذي ــن ي ــأت ــون إلــى
السودان من دون علم السفارة ،علمًا
بأن السفارة السعودية في الخرطوم
ّ
حذرت رعاياها أيضًا من الوجود في
م ـنــاطــق االح ـت ـج ــاج ــات ،ف ــي تـغــريــدة
على «تويتر».
عـ ـل ــى املـ ـسـ ـت ــوى املـ ـ ـي ـ ــدان ـ ــي ،ش ـه ــدت

األع ـل ــى ل ـل ـق ــوات امل ـس ـل ـحــة (الــرئ ـيــس
الـ ـبـ ـشـ ـي ــر) ،فـ ـمـ ـخ ــرج ــات االجـ ـتـ ـم ــاع
املسلحة ،الذي
الــدوري لقادة القوات
ُ
ان ـع ـقــد ظ ـهــر أمـ ــس ،وال ـ ــذي خـ ّـصــص
مل ـن ــاق ـش ــة األحـ ـ ـ ـ ــداث الـ ـت ــي ت ـش ـهــدهــا
الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاد ،ق ـ ـطـ ــع الـ ـ ـط ـ ــري ـ ــق أمـ ـ ـ ـ ــام أي
فــرضـيــات عــن إمكانية ن ــزول الـقــوات
امل ـس ـل ـح ــة إل ـ ــى الـ ـ ـش ـ ــارع ،وت ــأي ـي ــده ــا
لـ ـح ــرك ــة االحـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاج ـ ــات ،إذ أك ـ ــدت
الـ ـق ــوات املـسـلـحــة «ال ـت ـفــاف ـهــا خـلــف»
قيادتها ،وحرصها على مكتسبات

الشعب ،وسالمة املــواطــن ،كما أكدت
عملها ضمن منظومة أمنية واحــدة
ومـ ـتـ ـج ــانـ ـس ــة (ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوات امل ـس ـل ـح ــة،
ال ـش ــرط ــة امل ـ ــوح ـ ــدة ،ال ــدع ــم ال ـســريــع
وق ــوات جهاز األم ــن) ،فــي إش ــارة إلى
الحديث ال ــذي دار حــول قفل الـقــوات
املـسـلـحــة ال ـطــرق امل ــؤدي ــة إل ــى مدينة
عطبرة ،شمال السودان ،ومنع قوات
الدعم السريع من دخول املدينة.
إل ــى ذل ــك ،أدانـ ــت جمعية الـجــراحــن
الـ ـس ــودانـ ـي ــة ،أمـ ـ ــس ،ال ـع ـن ــف امل ـف ــرط

ال ــذي تـقــابــل بــه الـسـلـطــات املـسـيــرات
السلمية ،معلنة في بيان انتماءها
إلـ ــى ج ـم ـيــع امل ـه ـن ـيــن ال ـس ــودان ـي ــن،
وتأييدها لهم في جميع خطواتهم،
فيما أعلنت لجنة األط ـبــاء املركزية
عــن إض ــراب مفتوح لجميع األطـبــاء
عـ ــن «ال ـ ـ ـحـ ـ ــاالت الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاردة» ،وإعـ ـ ــان
حـ ــالـ ــة الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوارئ ،وتـ ـك ــري ــس جـهــد
األطباء ملعالجة املصابني ،وتطبيب
الـ ـ ـج ـ ــرح ـ ــى ،فـ ـ ــي أق ـ ـ ـسـ ـ ــام ال ـ ـ ـطـ ـ ــوارئ
والعيادات امليدانية.

تقرير

ّ
انحدار النفط يوحد المنتجين العرب :لزيادة التخفيض إذا لم ينجح االتفاق
ألقى انحدار أسعار
النفط بثقله على
اجتماع المنتجين
العرب ،في الكويت،
وسط تمسك متزايد
باتفاق خفض
اإلنتاج ،وحديث عن
إمكانية تعديله إذا
لم يعد «التوازن»
إلى األسواق مطلع
العام المقبل

ي ــدف ــع الـ ـت ــراج ــع الـ ـح ــاد ف ــي أس ـع ــار
الـنـفــط الـ ــدول املـنـتـجــة إل ــى التمسك
باتفاقية التخفيض املتفاهم عليها
بني املنتجني من املنظمة وخارجها،
وربما تجديد االتفاقية أو تعديلها
بـمــا هــو أكـثــر زي ــادة مــن االت ـف ــاق أي
 1,2مليون برميل يــومـيــا .ويضغط
ت ــراج ــع س ـعــر بــرم ـيــل ال ـن ـفــط عــاملـيــا
على األس ــواق والـبــورصــات العربية
التي تشهد هبوطًا في معظم البلدان
الخليجية .وأم ــس ،خيمت سياسة
تـخـفـيــض اإلنـ ـت ــاج امل ـن ـت ـظــرة مطلع
الـ ـع ــام امل ـق ـب ــل ع ـل ــى اج ـت ـم ــاع الـ ــدول
العربية امل ـصــدرة للبترول «أواب ــك»
في الكويت ،برئاسة اإلمارات للدورة.
االجتماع ،الذي حضره وزير الطاقة
ّ
الـ ـقـ ـط ــري س ـع ــد ال ـك ـع ـب ــي ،ذك ـ ـ ــر فـيــه
ُ
نظيره اإلمــاراتــي ،سهيل املــزروعــي،
باالتفاق بني «أوب ــك» واملنتجني من
خارجها بقيادة روسيا والذي يمتد
لستة أشـهــر مــن بــدايــة الـعــام املقبل،
بنسبة  3فــي املـئــة ل ــدول «أوب ــك» و2
في املئة للبلدان من خــارج املنظمة.

أوريليان ديلبيرو
ّ
الحضرية في
في هذا املقال ،يتناول األستاذ في معهد الدراسات
باريس ،أوريليان ديلبيرو ،بعض التحاليل السائدة عن حركة
ّ
نقديًا بما يتوافر من معطيات بشأن
السترات الصفر ،ويقارن نتائجها
ّ
ّ
املجالية في فرنسا والتركيبة االجتماعية للمنخرطني في
التفاوتات
الحركة.

ّ
الحضرية؟
مراكز المدن في مواجهة األحزمة شبه

الطرق الرئيسية في العاصمة تثبيت
ن ـقــاط ل ـعــدد م ــن ال ـس ـي ــارات الـتــابـعــة
لقوات الدعم السريع والجيش .كذلك
ش ـن ــت ق ـ ـ ــوات األم ـ ـ ــن ح ـم ـل ــة تـفـتـيــش
واعتقاالت واسعة ،طاولت عــددًا من
أحياء العاصمة ،واعتقل على أثرها
عدد من الناشطني .ويبدو أن التفاف
عــدد مــن قــادة الـقــوات املسلحة خلف
املحتجني ،فــي بــدايــة االحـتـجــاجــات،
فــي عــدد مــن امل ــدن ،وتــوفـيــر الحماية
لـلـمـتـظــاهــريــن ،أثـ ــار حـفـيـظــة الـقــائــد

ورغم إبداء املزروعي تفاؤله باالتفاق
وبـقــدرتــه على إع ــادة «ال ـت ــوازن» إلى
السوق في الربع األول من  ،2019فإنه
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أشار إلى أنه «إذا لم تكف تخفيضات
إن ـتــاج الـنـفــط املـتـفــق عليها سيعقد
املـ ـنـ ـتـ ـج ــون ...اج ـت ـم ــاع ــا اسـتـثـنــائـيــا

أبدى وزيرا العراق واإلمارات تفاؤلهما بتحسن األسعار قريبًا (أ ف ب)

وسيفعلون ما هو ضروري لتحقيق
التوازن في سوق الخام» .من جهته،
ع ـ ّـب ــر وزي ـ ـ ــر ال ـن ـف ــط الـ ـع ــراق ــي ثــامــر
الغضبان ،عن رغبة بالده في تمديد
اتفاق خفض اإلنتاج ،مبديًا تأييده
لـتــوقـعــات وزي ــر ال ـطــاقــة ال ـس ـعــودي،
خالد الفالح ،بشأن إمكانية تجديد
االت ـف ــاق ،فــي االج ـت ـمــاع املــرتـقــب بني
«أوب ــك» واملنتجني مــن خــارجـهــا في
املقبل لتقييم اتفاق
نيسان /أبــريــل
ّ
الـ ـتـ ـخـ ـفـ ـي ــض .وتـ ـ ــوقـ ـ ــع أن تـت ـح ـســن
األسعار قريبًا ،إذ إنه «لم يعد هناك
خزين كبير في السوق ،وعليه نحن
متفائلون بأن هذا االنحدار السريع
(لألسعار) سوف يتوقف».
أمــا مندوب السعودية لــدى «أوبــك»،
أدي ـ ـ ـ ـ ــب األع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــى ،ف ـ ـ ــأش ـ ـ ــار إل ـ ـ ـ ــى أن
«الفائض في السوق النفطية تراجع
إل ــى  37م ـل ـيــون بــرم ـيــل ف ــي تـشــريــن
ال ـث ــان ــي /نــوف ـم ـبــر م ــن  340مـلـيــونــا
ف ــي ك ــان ــون ال ـث ــان ــي /ي ـنــايــر .»2017
وغ ـم ــز وزيـ ــر ال ـطــاقــة ال ـق ـطــري سعد
الكعبي من قناة السعودية ،معتبرًا

انتقد الكعبي ضخ
السعودية كميات نفط
«ال مبرر لها»
أن «الفترة الحالية وقت صعب على
أس ـع ــار وسـ ــوق ال ـن ـفــط ال ـخ ــام حــول
العالم» ،ألنه «تم ضخ كميات كبيرة
لم يكن لها مبرر في السنة املاضية».
ولدى سؤال الكعبي عما إذا ما كانت
ال ـس ـع ــودي ــة م ـق ـص ــودة بـتـصــريـحــه،
أجــاب «الـســوق واضــح ،ومـعــروف أن
هـنــاك كـمـيــات كـبـيــرة تــم ضخها من
دول عـ ــديـ ــدة ،ودول م ـ ـعـ ــدودة عـلــى
األص ــاب ــع لــدي ـهــا هـ ــذه اإلم ـك ــان ـي ــات،
منها السعودية وغيرها».
(األخبار ،رويترز)

ً
ّ
ّ
الكاريزمية ،جرى
اإلعالمية لبعض وجـ ُـود الحركة
بناء على التدخالت
ســريـعــا رب ــط الـسـتــرات الـصـفــر بــالـسـكــان «املـبـعــديــن» فــي األحــزمــة شبه
ّ
الـحـضـ ّ
ـريــة والـضــواحــي املحيطة بــاملــدن .ال أحــد ينكر أن التعويل على
ال ـسـ ّـيــارات يـتــزايــد عـنــد االبـتـعــاد عــن مــراكــز امل ــدن ،وتـعـنــي الـحـيــاة شبه
ً
واستعماال أكبر للمركبات ّ
ّ
اآللية.
الحضرية رحالت أطول
ُ
ّ
ّ
هــذا األمــر ليس وليد الصدفة أو الـحــظ .فمن جهة ،شجع االستقرار في
ّ
الحضرية نهاية الثمانينيات والتسعينيات ـ بعبارة أخرى،
املناطق ّ شبه
ُ
ّ
ّ
الالمركزية في التخطيط ـ من طرف العمد الذين كانوا تواقني
بعد تبني
ّ
إلى تنمية بلداتهم مهما تطلب األمر ،حتى لو كان ذلك يعني تخصيص
تجارية ،وخدمات ّ
ّ
ّ
عامة كبرى في الضواحي التي
سكنية ،مراكز
أراض
ٍ
صارت منفصلة عن بعضها.
ّ
سياسية على نحو سمج،
لذلك ،بــدل السعي الستغالل الحركة ملصالح
ّ
ّ
ربـمــا كــان يجب على املـســؤولــن فــي املستويني الــوطـنــي واملـحـلــي البدء
ّ
بمسؤوليتهم عــن خلق املشكل .مــن ناحية أخ ــرى ،تــوجــد طرق
بــاإلقــرار
ّ
ع ــدي ــدة وم ـع ــقــدة ت ـتــأســس ب ـهــا املـ ـن ــازل (والـ ـش ــرك ــات) ف ــي امل ـنــاطــق شبه
ّ
ّ
الريفية للمدن الكبرى :االنتقال خارج مراكز املدن
الحضرية والحواشي
يكون دائمًا نتاج خليط بني االختيار واالضطرار.
وبالفعلّ ،
تشدد دراسات حديثة على ّ
ّ
ّ
االجتماعية وسيولة
الخلفيات
تنوع
ّ
ّ
املسارات السكنية لدى سكان املناطق شبه الحضرية ،وهو ما يتناقض
ّ
ّ
على «اإلبعاد» و«التوطني» .فرنسا شبه
جذريًا ّمع التحليالت التي تشدد ّ
ّ
ّالحضرية ليست حديقة حيوانات! إنها نابضة بالحياة ،نشطة ،ومتنوعة.
ّ
إنـهــا تخلق وظــائــف أكثر مـ ّـن مــراكــز املــدن ،ويشمل ذلــك قطاعات تتطلب
درجــة عالية مــن الـكـفــاءة .إنـهــا تشمل ـ ـ كما يمكن املالحظة عبر ممثلي
ً
ّ
ّ
تنفيذيني ُم َّ
كرسني ،وكذلك عماال
الكاريزميني ـ ـ مديرين
السترات الصفر
ّ
االجتماعي؛ أصحاب متاجر صغيرة اجتذبتهم كلفة
السكن
انتقلوا من
ّ
ّ
نسبيًا؛ متقاعدين يرغبون في أسلوب حياة
األراضي والعقارات املتدنية
ّ
العائلية.
هادئ ،وإطارات شابة تحتاج سكنًا يتوافق مع مخططاتها
ّ
الحضريني معدل دخل سنويّ
ّ
الوطني ،يجني السكان شبه
على املستوى
ّ( 20.975يورو) أعلى من سكان مراكز املدن ( 19.887يورو) .املشكل الوحيد،
ّ
ّ
وتنوعها ـ ـ وحتى «نضجها» ـ ـ ال تزال الفضاءات شبه
حيويتها
أنه رغم
ّ
ّ
الحضرية تحظى بسمعة سيئة .منذ التسعينيات ،وتماشيًا مع التوجه
ِّ َ
ّ
ّ
حصري
السياسي الــذي يـشـ ّـدد على االسـتــدامــةُ ،حللت على نحو شبه
ّ
ّ
ّ
ّ
ازدرائية :تهديد الحياة الحضرية (املدينية) ،التبعية تجاه
من مناظير
ّ
ّ
ّ
واملشهدي.
الهندسي
البيئي ّة ،وحتى القبح
السيارات ،تهديد االستدامة
ّ
بالذنب في تغذية غضب
للشعور
زة
املحف
ة
املأساوي
ساهمت هذه الرؤى
ّ
املسؤولني املنتخبني وسكان تلك املناطق ،الذين تمثل السترات الصفر
تعبيرًا واضحًا عنهم.

ّ
تـبــنــى ه ــذا الـخـطــاب ع ــدد مــن ال ــوج ــوه الـسـيــاسـ ّـيــة الــوطـنـ ّـيــة ،عـلــى غــرار
لوران فوكييه – وهو موقف غريب يشمل في اآلن ذاته ،النظر في إعادة
ّ
االجتماعي الذي تستفيد منه العائالت األكثر حاجة كنوع من
التوزيع
ّ
مجالي تخدم صالح األقاليم
«املساعدة» ،بينما يطالب بإعادة توزيع
ّ
األكثر حرمانًا ،كما لو أن هذه األخيرة توجد وحدها ،أي باستقالل عن
سكانها.

فرنسا ذات االمتيازات في مواجهة المناطق ُ
المهملة؟

ّ
ّ
أخ ـي ـرًا ،حــلــل ع ــدد مــن املعلقني حــركــة الـسـتــرات الصفر باعتبارها نتاج
ّ
األفضليةّ ،على نحو
مقاربة «ذات سرعتني» للسياسة العامة التي تعطي
املدينية على حساب ّ
ّ
ّ
بقية البالد .وبالفعل ،مثل تركيز
منهجي ،للفضاءات
ّ
أدوات التنمية املجالية حول املدن الكبرى نزعة ملحوظة خالل العشريتني
ّ
حضري كبرى ،ســواء في
املاضيتني .استفادت املــدن من مشاريع تجديد
مــراكــزهــا (مـحـطــات وخ ـطــوط ق ـط ــارات) أو فــي األح ـيــاء الـتــي تستهدفها
ّ
ّ
الحضري) وفي الضواحي القريبة (األقطاب
الحضرية (التجديد
السياسة
ّ
التنافسية).
ّ
لـكــن ،ظـهــرت ه ــذه الـنــزعــة بـعــد خمسة عـقــود مــمــا يسمى سـيــاســات «إع ــادة
املجالي» الهادفة إلى احتواء ّ
ّ
نمو منطقة باريس وإحياء «الصحراء
التوازن
ّ
الـفــرنـسـ ّـيــة» عـبــر الــامــركــزيــة .ع ــاوة عـلــى ذل ــك ،يـتــواصــل ات ـخــاذ اإلجـ ــراءات
الهيكلية التي ّ
ّ
ّ
ّ
تنافسيتها
تكبل
الريفية ملعالجة املعوقات
ملصلحة الفضاءات ّ
ً
ّ
ّ
املجالية .لم يكن تدخل الدولة مكتمال وحاسمًا في «الفضاء بني اإلقليمي»

ّ
ّ
حساب
على
ة
التبسيطي
اآلراء
نشر
د
يهد
ّ
الحقيقية
التحليل بالقفز على الرهانات
َّ
املشكل مــن بـلــدات صغرى ومتوسطة ،وبــدرجــة أقــل ،مــن حــواشــي التكتالت
الكبرى.
م ــع ذلـ ــك ،ال ت ــوج ــد ت ـلــك املـ ـج ــاالت ف ــي وض ــع إه ـم ــال س ـيــاسـ ّـي واج ـت ـمــاعـ ّـي:
ً
ّ
لها تمثيل قـ ّ
الحضرية
ـوي في البرملان (أكـثــر ،مثال ،من ضواحي التكتالت
ّ
الكبرى) ،تعززت هياكل اإلدارة والتخطيط بها عبر تشريعات جديدة ،تشهد
محركات ّ
ّ
مالية ّ
مواطنية عديدة وحتى ّ
مهمة رغم وجود تقييدات
مبادرات
ّ
األوروبي ،عقود تخطيط ،وآليات إعفاء
متزايدة عليها (مساعدة من ّاالتحاد
ّ
ضريبي) .املشكلة الحقيقية ،أنه لم ّ
ّ
تكرس لها قط سياسات مخصوصة.
ّ
ّ
بــذلــك ،رك ــز عمل الحكومة فــي املـنــاطــق شبه الـحـضــريــة على مـ ُحــاربــة مسار
الـتـمـ ّـدد الـحـضـ ّ
ـري ،مــا خلق تهديدًا بإغفال الـفـضــاءات الـتــي خلقت بسببه.

ّ
ّ
ّ
بروليتاريين؟
بوهيميون) في مواجهة
(بورجوازيون ـــ
«بوبو»

ال ـتــزم اإلع ــام الـصـمــت بــدرجــة كـبـيــرة ح ــول الـطــابــع االجـتـمــاعـ ّـي لحركة
ّ
امليدانية األولــى إلظهار
السترات الصفر .وتنزع الشهادات والــدراســات
ّ
تحدر أغلب املنخرطني النشطني في االحتجاجات من الطبقة الوسطى
ّ
والفئات املندمجة من الطبعة العاملة :ممرضات ،مختصون اجتماعيون،
ّ
ّ
ّ
صناعيون،
تقنيون
م ــدرس ــون ،موظفو بـلــديــات مــن الــدرجــة الــوسـطــىّ ،
مــوظـفــو مـبـيـعــات ،مـحــاسـبــون فــي شــركــات ،إل ــخ .تـمــثــل ه ــذه املـهــن التي
ّ
ّ
إجمالي الوظائف – وهو رقم متزايد.
تسمى «وسطى» ربع عدد
ّ
ّ
على امـتــداد العشريتني املاضيتني كــان دخــل هــؤالء وقدرتهم الشرائية
ّ
ّ
نسبيًا ،مع ذلــك ،بقوا ّ
الضريبية
معرضني ملخاطر السياسة
مستقرين
ّ
وحالة االقتصاد ،بما في ذلك تقلب أسعار املحروقات التي كانت شرارة
ّ
انطالق االحتجاجات .لكن هذه األخيرة ال تزيد على كونها شرارة :بقيت
حـ ّـصــة املـصــاريــف املرتبطة بالسيارة مستقرة منذ التسعينيات ،على
عكس املصاريف املرتبطة بالسكن على سبيل املثال (التي تشهد تصاعدًا
مستمرًاّ ،
خاصة في مراكز املدن).
ّ
ّ
بكثير من
ال
تمثل املـحـ ّـروقــات وضــرائـبـهــا إال ربــع تلك املـصــاريــف ،أق ــل ّ
ّ
الحصة املخصصة للتأمني والصيانة .لذلك تبدو االنتفاضة متجذرة في
ّ
ّ
الضريبي
الشرائية وإجحاف الثقل
شعور مزدوج بتنامي ضعف القدرة
ّ
ّ
الذين
ني
الفرنسي
خمس
يؤخذ
ال
ـك،
املسلط على األس ــر .عــاوة على ذلـ
ّ
ال ي ـقــودون ال ـس ـيــارات فــي االع ـت ـبــار .ال يمكن اخـتـصــار ه ــؤالء فــي أنـهــم
ّ
ّ
«بوبو» (بــورجـ ّ
حضريون ،إذ ينتمي أغلبهم إلى
بوهيميون)
ـوازيــون -
أسر ّ
ّ
فتية تفتقر إلى العمل والكفاءات وال تستطيع تحمل تكاليف عربة
ّ
ّ
يخلق تمايزًا
العمومي .لكن ،ما
آلية ،ولذلك هم «رهائن» بالكامل للنقل
ّ
ً
داخل الطبقات العاملة هو إمكان تحصيلها عمال كثيرًا ما يمثل شرطًا
ّ
ضروريًا المتالك سيارة.
ّ
املستفيدين مــن إجـ ــراءات اإلعــانــة عـلــى التنقل
ه ــذه األس ــر هــي مــن بــن ّ
ّ
الــذي سارعت الحكومة بسنها ،لكن كل شيء يشير إلى عدم انخراطها
في التظاهرات على نحو واسع! إضافة إلى ذلك ،كان يمكن ّأن تلقي تلك
عبر ّ
ضارة على السترات الصفر التي ّ
اإلجراءات بآثار ّ
عدة ممثلني لها عن
ّ
رفضهم ملساواتهم بـ«متلقي املساعدات» الذين تقدم لهم الدولة إعانات.

ّ
ّ
ً
وتوفر سياسات النقل مثاال صاعقًا لهذا املوضوع غير املعترف به :بما أنها
ّ
وضعت تاريخيًا لتحسني النفاذ إلى مراكز املدن لكسر عزلة الضواحي ،كانت
ّ
ّ
فعالية في تيسير تنقالت الناس في األطراف.
تلك السياسات أقل
ّ
أما في البلدات الصغرى واملتوسطة ،التي ال تزال أبعد من أن تكون «ضحية»
للعوملة ،فغالبًا مــا تكون الحلول املقترحة مستنسخة عــن تلك املستخدمة
ّ
ّ
املحلية .لذلك ،عوض شن
مالئمة للسياقات
في املدن الكبرى ،وبالتالي ّ غير ّ
ّ
املظلومية ،يتمثل الـحــل فــي خلق ظــروف تسمح بوضع
املعركة على أرض
ّ
ّ
املحلي ،على املوائمة بني
تجديدية ق ــادرة ،فــي املستوى
وتنفيذ سياسات
ّ
ّ
ّ
البيئي.
االقتصادية ،والتوازن
السكني ،القيود
الخيار
ّ
التبسيطية وغـيــر املـسـنــودة عـلــى أي ــدي من
فــي الـنـهــايــة ،ي ـهـ ّـدد نـشــر اآلراء
ّ
عينوا أنفسهم خبراء حــول السترات الصفر ،على حساب التحليل والجدل
ّ
املـسـنــوديــن بحجج ،بالقفز على الــرهــانــات الحقيقية ،وربـمــا الـقـضــاء على
زخ ــم الـحــركــة .وض ــع «ال ـس ـ ّـواق شـبــه الـحـضـ ّ
ـريــن» فــي مـقــابــل «س ـكــان مــراكــز
املدن أصحاب االمتيازات»« ،الفقير ّ
الجيد» مقابل «الفقير السيئ» ،واألقاليم
ّ
مقابل الفضاءات «املهملة» ـ على غرار ما فعله بعض املعلقني
«املستفيدة» ّ
ّ
ضمنيًا ـ قد يوفر إطــار قــراءة مطمئن يخفض عدد من يستحقون املساعدة
ّ
دون أن يحل مشاكلهم.
(ترجمة بتصرف)

