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موقع مصطفى نور الدين عطية

حركة مايو  : ٦٨ما كان وما يستمر ..
مصطفى نور الدين
السبت  28تموز )يوليو(  ,2018بقلم مصطفى نور الدين عطية

حركة مايو  : ٦٨ما كان وما يستمر
مصطفى نور الدين
أعاود وضع مقالي الذي نشر في أول يوليو  ٢٠١٨في مجلة "الديمقراطية" ،القاهرة .هو قراءة لتحليGت "لثورة الطلبة
والعمال" في فرنسا.
قمت بوضع صور لبعض من قدمت لوجهات نظرهم في تحليل "حدث مايو  "٦٨بعد قليل من وقوعه وكذا لوجهات نظر راهنة.
)لم أضع بعض الصور نظرا لخضوعها لحقوق اlؤلف و iيمكنني وضعها دون إذن(.
أضع أيضا رابط الدراسة التي كتبتها في ذكرى مرور  ٤٠سنة ونشرت في جريدة اqهالي على صفحت pفي عددين
عام.٢٠٠٨
هذه الدراسة تساعد في إدراك أن تحليل حدث مباشرة ،وقت وقوعة ،بل وبعد  ٥٠سنة ،يحمل قدرا كبيرا من اyختGف
والتنوع.
.....................................................................
حركة مايو  : ٦٨ما كان وما يستمر
مصظفى نور الدين
ماذا تبقى من حركة مايو  68؟ سؤال الرأى فيه يتباين ,ولكى نعرف ماذا تبقى ،يلزم أن نعرف تبقى من ماذا ؟
سبق وكتبت دراسة» :مايو -يونيو  :68ثورة الطلبة والعمال فى فرنسا بعد أربع pعاما« ،نشرت على صفحت pبجريدة
اqهالى اqسبوعية )القاهرة( فى  18يونيو و 25يونيو .2008
https://www.facebook.com/notes/410905498496/
[/[https://www.facebook.com/notes/410905498496

ولتحاشى التكرار ،فهذا النص جديد كلية ،فى مصادره ومعالجته .هو قراءة للحدث ،كما كان وما يستمر منه ،عبر كتابات
بعض أهم اlفكرين الذين يتمتعون بمكانة مستقلة ،فى فرنسا وعلى الصعيد العاlى .هى شهادات ،سواء lن شاركوا أو لم
نظرا لثراء اqدبيات فى مGي pالصفحات ،حيث لم
يشاركو فى الحدث ،واتفقوا معه أو اختلفوا ،واiنتقاء بالطبع صعب،
ً
تتوقف الكتابة حتى اليوم.
كان الجنرال ديجول قد تسلم السلطة قبل  10سنوات من اندiع حركة  ،68وذلك إثر محاوiت انقGبية ،على خلفية الحرب
الجزائرية .وتسبب اعتقال مجموعة من الطGب اlناهض pللحرب اqمريكية فى فيتنام فى تفجر الحركة الطGبية ،فتجمع
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الطGب للمناداة باyفراج عن زمGئهم ،فلجأت قوات »حفظ اqمن« للعنف .وتوسعت الحركة ،واحتلت جامعة السوربون،
ومسرح »اqوديون« فى وسط العاصمة .وبعد  10أيام من التقاتل ب pالطGب والبوليس ،انتفض العمال وأعلنوا اyضراب
العام ،رفضا للعنف ،إلى جانب مطالب كثيرة لهم لدى أصحاب العمل ،واحتل العاملون أماكن العمل فتوقفت الحياة
اiقتصادية كلية ،وخرجت مظاهرة تجمع العمال والطلبة شارك فيها نحو مليون مواطن.
مع بدايات الصراع ،تبلورت مطالب تجاوزت اyفراج عن اlعتقل ،pأهمها كان ضد السلطة التقليدية ،فى الجامعات ،وأماكن
العمل ،مع اlطالبة بالحريات الفردية الخاصة.
فكان الرفض ضد »التحجر« ،إذ إن التعليم فى الجامعات كان يتوقف بالحداثة عند القرن التاسع عشر ،فى ح pأن
الطGب كانوا يقرأون كتابات أكثر حداثة تذهب إلى مدى أبعد فى الفلسفة والفكر ،وفى تيار الرواية الجديدة والسينما
الجديدة أيضا .إلى جانب أن اqستاذ كانت له سلطة مماثلة فى هيمنتها للسلطة اqبوية ،وسلطة النظام السياسى ،وسلطة
التقاليد.
اضطر الجنرال ديجول لعمل استفتاء ،فكانت النتيجة رفض بقائه فى السلطة ،ونستطيع القول إنه تحققت إنجازات ،بعد
حركة  ،68ولكن دون انتصارات سياسية فاليم pالليبرالى احتفظ بسلطته اlهيمنة .وذلك هو ما ساد كذلك على الصعيد
العاlى بانتصار الليبرالية ،وكانت دول اlعسكر »اiشتراكى« تمر بأزمات داخلية وانتقادات لغياب الديمقراطية والحريات
الفردية .فالديمقراطية البورجوازية تركت الحرية الفردية تتنامى ،وفى ذات الوقت عمقت من تأسيس اlجتمع اiستهGكى،
وصعد للسلطة حكاما ينتزعون بالتدريج اlكاسب التى حققتها الحركات اiجتماعية.
وكان من التحوiت الجوهرية ،كنتاج للحركة ،تحرر اlرأة ،وقيامها بدور أكبر فى اlجاiت اlختلفة ،ومساواتها بالرجل،
وتحقق حريتها فى اتخاذ قراراتها الوجودية.
ويتنوع تقييم الحركة ،فبعض ممن شاركوا فى الحركة قاموا بانتقاد ذاتى ضمن انتقادات للحركة ،نظرا lحدودية التغير ،بعد
الحلم بتغير كيفى كبير آت .بينما يمكن تتبع بصمات الحركة اليوم فى الفلسفة ،واqدب ،والشعر ،والسينما ،وفى الحياة
اليومية.
إضراب العمال حسم مصير الحركة الط?بية:
كتب الفيلسوف »ميشيل فيريه  «Michel Verretفى فبراير  ،1969فى مجلة الحزب الشيوعى الفكرية ،يقول بأن »كل
شيء غاب تقريبا عن الحركة الطGبية ،إذ غاب وضوح الهدف ،واlعرفة الحقيقية بالقوى على اqرض ،واiتساق بp
اiستراتيجية والتكتيك ،والوحدة التنظيمية .كل شيء غاب ،باستثناء الشجاعة ،فالحركة رفضت كل ما هو سلطة من اqب
لîستاذ ،ومن الدولة للقيم« .ووصف الحركة بالسذاجة وجهل الصغار الذين لم ينصهروا فى الحياة العملية .فهم أوiد
البورجوازية من اqطباء واlحام pواqساتذة ،وأضاف أن اlواجهة اqكثر عنفا كانت ضد العمال اlضرب ،pوليس ضد
الطلبة »فثورة اlحظوظ ..pثورة محظوظة« ،فهى »ثورة أمراء«.
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Michel Verret
وقدم الفيلسوف »لوى ألتوسير  «Louis Althusserقراءة نقدية lقال »فيريه« عدد يونيو  1969فى اlجلة نفسها.
وقال» :إن أيديولوجية الطلبة أظهرت غياب أى تحليل ماركسى للحركة .وإذا كان الهدف هو العمل اlشترك ب pالطلبة
والطبقة العاملة فهذه اqخيرة فى حاجة لتفهم مطالب الطلبة التى تختلف كلية عن مطالب العمال .ولذلك ،فإن هذا العمل
اlشترك اتسم بالخشية والتردد معا .ومن هنا ضرورة إيضاح البعد الثورى اyيجابى qيديولوجية الطلبة ،واqخطاء التى
وقعوا فيها ،وأن دراسة »فيريه« استندت إلى مفاهيم »نفسية-اجتماعية« ،ولم تراع دراسة اqبعاد اiقتصادية والسياسية
واqيديولوجية التى دفعت لGنتفاض بمفاهيم ماركسية .وqن اiنتفاضة لم تكن فى فرنسا فحسب ،فاlعنى الذى يستخلص
منها أنها عGمة على »نزع الروح اqخير لóمبريالية« .ف Gتزال ذاكرة الطGب حافلة بالهزائم واiنتصارات ،فى فيتنام،
والجزائر ،والص ،pوكوبا ،حيث لعب صدى الثورة الثقافية الصينية دورا  iيستهان به فى اiنتفاضات .ومن ناحية أخرى،
فلقد ضربت هذه اiنتفاضات اqيديولوجيات اlهيمنة ضربات قوية منذ هزيمة النازية والفاشية والحرب اqهلية اyسبانية،
فكل ذلك كانت عوامل تسببت فى تفجر اiنتفاضات .يضاف إليها اqزمة اiقتصادية وتهديدها لهؤiء الطGب بالبطالة بعد
انتهاء دراستهم.
وqول مرة فى التاريخ تحدث ثورة طGبية بهذه الصGبة والقوة ،وتهز القيم السائدة ومؤسسات الدولة واlؤسسات التعليمية
بسبب ممارساتها السائدة واlمتدة عبر زمن طويل .ولذا ،فاiنتفاضة الفرنسية هى جزء من انتفاضة شبابية عاlية تقدمية
برغم ما اتسمت به من مغاiة وتعال وأخطاء وأوهام.
لقد تمثلت الظاهرة فى إضراب عام للعمال لم يسبق حدوثه فى تاريخ فرنسا ،وكان حاسما فى مصير الحركة الطGبية ،برغم
السبْق الزمنى من جانب الحركة الطGبية ،فض ً
 Gعن أن اiنتفاضة شملت الطGب والتGميذ وكل اlهن اqخرى :من أطباء،
ومهندس ،pورجال القضاء ،وصحافي ،pوصغار اlوظف ،pوبعض موظفى اyدارة العليا .غير أنه من اlهم ذكر أن الدور
الحاسم لعبه التGميذ والشباب اlثقف ،ذلك الدور الذى أهملته وسائل اyعGم التى ركزت على اiنتفاضة الطGبية فقط.
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يضاف إلى ذلك صعوبة وضع كل الطGب فى سلة أيديولوجية واحدة ،إذ إن نحو  ٪ 9منهم ينتمون qسر من الطبقة
العاملة ،بينما تتوزع النسبة الغالبة على أسر من صغار البورجوازية والبورجوازية الكبيرة ،وما تبقى كان من أسر
إرستقراطية .فاqيديولوجيات توزعت على الفوضوية ،والتروتسكية ،والجيفارية ،والثورة الثقافية الصينية.
وكانت اiنتفاضة فى اتساعها أكبر بكثير من طاقة من قاموا بها من الشباب الذين ناضلوا بشجاعة  iنظير لها ،معتمدين
على أنفسهم فقط ،بينما أظهرت الحركة اiنفصال ب pالحزب الشيوعى والشباب ،واlثقف pالشبان وعدم التقرب إليهم ،وهو
ما سيحمل نتائج سلبية .جعلت اqيديولوجية القديمة أو الفوضوية تسود بينهم .فشعار العمال عكس مصالحهم اõنية
ويتوقف عند 10» :سنوات ..كفاية« أى دعوة سياسية لتغيير الحكومة ،وكانت شعارات الطGب» :السلطة للعمال«،
و»السلطة للفGح ،«pو»السلطة للطلبة« أى شعارات ثورية فوضوية.
فالحركة الطGبية ليست حركة طبقة ثورية ،بل حركة بورجوازية صغيرة .أما الطبقة العمالية ،فهى بالفعل حركة ثورية .ووضح
»ألتوسير« أن البورجوازية يمكنها تحمل اyضرابات من العمال والطلبة وتقبل اlطالب اlرفوعة ،ولكنها لن تقبل أى تهديد
حقيقى للدولة وlؤسساتها .فالدولة قامت بكل وسائلها للحيلولة ضد وحدة الطبقة العاملة كخطر أساسى .والحركة لم يكن
لها أطماع سياسية و iتاريخية ،وتوقفت دون تغيير جوهر النظام ،ولكن تفجر الحدث يثبت دوام صحة مسألة الصراع
الطبقى كمحرك للتاريخ.
رفض الثقافة البورجوازية:
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Jean-Paul Sartre
يقول »جان بول سارتر  «Jean-Paul Sartreإن الحركة كانت رافضة »للمثقف النجم« ،ولîستاذ الذى يلقى دروسه
ويطالب بتلقيها دون نقاش.
فالقيمة اqساسية للحركة تمثلت فى الفوضى التى »حررت الكGم« وتمسكت بابتعادها عن اqجهزة واqحزاب السياسية.
فرفضها للثقافة البورجوازية هو رفض للنموذج اlهيمن ،حيث تتمتع البورجوازية و»ورثتها« بكل اlنافع ،وعدم اiنشغال
بالحاضر أو اlستقبل .إلى جانب أن البورجوازية تقدم ثقافة تصفها بأنها »إنسانية« ،ولكنها محصورة فيما تحتاج إليه
الشركات من معرفة مفيدة لتوسعها .وبرغم أن البورجوازية تتوسع فى التعليم ،فإنها فى النهاية تستخدم نخبة من اlتعلمp
فقط ،وتظل اqغلبية عاطلة عن العمل .وهذا أيضا نفى للبروليتارية التى تخضع لنظام سلطوى ،مع عدم النظر إليهم كبشر
لهم الحقوق نفسها .بينما وضع الفGح pأسوأ بكثير ،فهم يعاملون بعنصرية واستغGل مكثف.
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فالحركة تشير لوجود عدالة بورجوازية وفى مواجهتها عدالة شعبية ،وعلى اlثقف أن يلحق بها .وسGح الحركة هو »الشعب
يتحدث إلى الجموع« عبر وسائله اlختلفة عن وسائل البورجوازية اyعGمية .فالصحف اليسارية ذاتها ،برغم أن العاملp
بها من الشعب إ iأنهم »انسلخوا عن الشعب« بلغتهم اlهادنة ولم يفهموا مطالب الشعب .ويقدم »سارتر« هذه التفسيرات
ليوضح سبب انضمامه للحركة ،إلى جانب حدوث تحول بقبول »اlثقف« كجندى فى معركة الصراع ،والكف عن حصرها
فى البروليتارية ،وهو يوضح أن رفض العمال فى أثناء إضرابهم العام استقبال وفود الطGب الذين جاءوا lساندتهم حدث
لتباين الوعى فى الجانب.p
»مايو  68لم يقع«:
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Gilles Deleuze
يقول كل من الفيلسوف »جيل ديلوز ،«Gilles Deleuzeواlحلل النفسى »فليكس جوترى  «Félix Guattariفى مقال
مشترك إن الظاهرة قد تكون قديمة إ iأنها  iتسمح بتجاوزها .فهى انفتاح نحو اlمكن تترك بداخل اqفراد أثرا بقدر ما
تترك فى اlجتمع .فظاهرة  68هى ظاهرة لم تخضع لقوان pالسببية .فتاريخ الحركة هو تتابع أوضاع غير مستقرة
تضخمت مع كثير من الحراك ،والكGم ،والعبث ،واqوهام .وكانت أهميتها فى أن اlجتمع أدرك فجأة أن بداخله ما i
يحتمل ،وما يموج بإمكانيات لحدوث شىء .فلقد تولد عن الظاهرة وجود جديد ،وأنتجت ذاتية جديدة تمثلت فى عGقات
جديدة مع الجسد ،والجنس ،والوسط ،والثقافة ،والعمل...
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ومن اlفترض أن يقوم اlجتمع بإعادة ترتيب للحياة اiجتماعية بداية من تعبير تلك »الذات الجديدة« عن وجودها
وطموحاتها ،ولكن مشكلة اlجتمع الفرنسى أنه عجز عن ذلك التحول .وهذا العجز مرجعه إلى أن السلطة توقعت أن يمر
الحدث ،وبالفعل مر ،ولكن دون تحوiت .وهذا بدقة هو ما أنتج أزمة اlجتمع الذى عجز عن استيعاب الحركة .فلقد جاء
رفضها من اليسار كما من اليم pعلى حد سواء .ونتج عن ذلك العجز فى فرنسا ،كما فى بلدان أخرى ،تبنى النموذج
اqمريكى لرأسمالية متوحشة  iتقدم حلو iللمشاكل القائمة ،حيث اكتفت فرنسا بتبنى النموذج اqوروبى »اlتأمرك«
بترسانة تسلح متزايدة لتضبط إيقاع التحوiت اiقتصادية الضرورية.
والجدير بالذكر أن »جى ديبور «Guy Debordفى كتابه »مجتمع الفرجة« الذى صدر فى  ،1967توقع حدوث حركة
ثورية غير أنه توقع أيضا اiستحواذ عليها من قبل أعدائها .وعاود »ديبور« فى مقدمات طبعات كتابه تأكيد تصوراته
اlستقبلية ،فكتب بأن اlشهد الحديث تجسد أساسا فى الحكم غير اlسئول لîوتوقراطية على اiقتصاد السلعى ومجمل
التقنيات الجديدة التى تلحق بهذا الحكم .فاiضطرابات ،التى سادت العديد من البلدان فى عام  1968وما تGها ،لم
تسقط ،بحال من اqحوال ،التنظيم اlوجود فى اlجتمع ،فاستمر اlشهد كما هو فى كل مكان ،بل ازداد قوة ،أى أنه تزايد
وجوده فى اqطراف وأشتد فى اlركز ،بل إن نظام الحكم تعلم طرقا جديدة فى الدفاع عن نفسه ،مثلما هو الحال دائما
عندما تتم مهاجمة السلطات.

Jean Baudrillard
وتتطور تلك الفكرة فى كتابات »جان بودريار  «Jean Baudrillardفيقول إنه بداية من أن تصبح مسألة ما مطلبا ثقافيا
فى اlجتمع ،سواء كانت اiستمتاع بالشمس أو الجنس ،فإن هذا اlطلب يسجل ويق üفى مؤسسة الدولة كحق .وكذا ،فإن
الرأسمالية الواعية بضرورة الحفاظ على نظامها ،لتحاشى تفجره فى مدى قصير ،تشجع اiستهGك لدفع اyنتاج .والسلطة
السياسية التى تحتكر الحق فى الكGم واتخاذ القرار يمكن فى وقت مع pأن تتحاشى صدمة مماثلة لحركة مايو ،وأن
تسمح بترك بعض حرية الكGم للغير .إذ ثبت دوما أنه التكتيك اqكثر فاعلية lعاودة إحكام السيطرة والتوسع فى اyنتاج.
فما حدث كان تلقى السلطة ضربة قاصمة ،ولكن بعد مايو  68ظهرت اللعبة اlضللة التى لعبتها السلطة ،باyيهام بموتها،
ثم عادت للحياة بعدها كأسوأ ما تكون.
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حركة مايو  68أسطورة:
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Daniel Cohn-Bendit
يعتبر »دانيل كون -بنديت  «Daniel Cohn-Benditمن أشهر قادة حركة  ،68وإن كان قد تراجع منذ سنوات عن
فكره اليسارى .يقول إن اyنجاز الفعلى للحركة كان هو خلق »ثغرة« باlجتمع مîها الفعل العمالى عبر الحوار النقابى مع
الدولة ،والذى أدى إلى رفع الحد اqدنى لîجور بنسبة  ،٪ 30وهو ما  iيأتى على ذكره أحد اليوم عند الحديث عن
الحركة .وكان الطلبة حمقى عندما اعتبروا هذه الزيادة فى اqجور  iشيء ،فى ح pأنه كان إنجازا عظيما للحركة ،ولكن
كان معناها أيضا توقف الثورة .فاlواطنون يريدون العيش و iيتحملون القيام بثورة دائمة ،وهذا ما تم تداركه بعد ذلك.
و iينفصل هذا عن اlوقف الثقافى فى رفض استمرار الحياة ،طبقا qخGقيات ومفاهيم وقيم فترة الحرب العاlية الثانية
الجامدة .فالشباب يريدون التمتع بالحياة العصرية،وظل فى اqذهان والواقع أيضا القلق الذى أورثته حركة  .68ولذا ،كان
الرئيس »ساركوزى« يقول بضرورة اiنتهاء من ميراثها .فلقد كانت الحركة مثل أسطورة وكأنه بإمكاننا فعل كل شيء.
ويضيف »كون -بنديت« أنه لم يكن إ iبوقا للحركة وبأنها انتهت ،وانتهت معها أسطورة الثورة ،وبدأت مرحلة الحركات
اlجتمعية الجديدة التى تتواصل منذ السبعينيات.
فالحركة هى أو iحركة ثقافية؛ حاربت اqخGق السائدة ،والسلطة الرأسية ،وتعلقت باlجتمع واqسرة وسلوك الفرد وحريته
وحبه ،وكانت بعيدة عن استعمال العنف .وبرغم وجود شعارات سياسية ،فلم يكن مطروحا اiستيGء على السلطة .فالرغبة
من أجل التحرر انزلقت بالبعض نحو تفكير فوضوى بمشروع لتشكيل مجتمعات »إدارة ذاتية« لم يكن له أى حظ من
النجاح.
يضاف إلى ذلك أن القوى السياسية التقليدية ،من اليم pومن اليسار ،عجزت عن فهم الحركة ،وعن تأويلها بشكل صحيح،
ولم يكن لهذه القوى أى هيمنة عليها .فما حدث هو أن مفاهيم النظام القديم ،عن اlجتمع واqخGق والدولة كانت  iتزال
بالية ،وجاء زلزال الحركة فتركتها السلطة دون تغيير .وعلى من يتهمون الحركة بأنها أصل كل اlصائب اlوجودة اليوم ،من
عنف فى اqحياء الفقيرة ،وتزايد النزعة الفردية ،وفقدان السلطة ،أن يضيفوا أنها سبب اiحتباس الحرارى فى الكون!
الجذور واQستمرارية:
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Daniel Bensaïd
يقول »دانيل بنسعيد  :«Daniel Bensaïdإن جذور الحركة تعود إلى زمن الحرب اyسبانية ،ومقاومة النازية ،وحرب
الجزائر التحررية وكوبا .كان هدف الحركة هو طرد »ديجول« وتشكيل حكومة شعبية تحت ضغط اyضراب العام .ولو كان
هذا قد تحقق لتغُير وجه التاريخ ،ولكن الحزب الشيوعى والنقابات قالت إن خروج ديجول »يكفى« .وأسفرت كل الشعارات
ضد اyمبريالية والرأسمالية ،والستالينية ،والقدسية اqسرية ،والبيروقراطية عن تحرر العGقات العاطفية.
واõن  iنستطيع القول ببقاء »روح مايو« ،ولكن هناك باستمرار وجود lشروعات سياسية للحاضر واlستقبل .فالحرية
الفردية ،التى طالبت بها الحركة ،لم تنفصل عن الحرية للجميع .وحينها ابتكرت فكرة تنظيم الحياة ،طبقا »لóدارة الذاتية«
غير أن النقابات بتشتتها أفشلتها .فالحركة كانت بمنزلة »التجهيز لعرض عام« ،وليست ثورة ،والثورة يمكن أن تقع بعد
خمسة أعوام ،ولذا تم اتهامنا باليسارية اlتطرفة .فلم تكن الثورة ممكنةq ،ن ما كان يشغل الحزب الشيوعى هو اiنتخابات
الرئاسية القادمة .فقد كان هناك فراغ فى السلطة ،ولكن الحزب رفض ملء هذا الفراغ ،خشية انقGب عسكرى أو حرب
أهلية.
فالتفسير الذى توصلنا إليه ذهب إلى أن الحركة هى أزمة »سابقة على اqزمة الثورية« ،وليس »أزمة ثورية« .فاqزمة
الثورية تعنى وجود حزب سياسى ثورى يمكنه اiستيGء على السلطة ،والحال لم يكن كذلك فالحزب لم يكن إ iفى حالة
جنينية  iتؤهله lثل هذا الدور .إذن فأفق حركة  68كان محدودا فى طموحاته.
حركة مايو » 68طوباوية«:
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يذهب الفيلسوف »مارسيل جوشيه  «Marcel Gauchetفى تحليله إلى أن مايو  68كانت أول خطوة للمجتمع الفرنسى
نحو روح الحرية بشكل عام ،بما فى ذلك الليبرالية التى تعيشها فرنسا اõن .ولكن لم يكن ذلك حينها مرئيا qحد ،إذ إن
اqفكار كانت ثورية كGسيكية .ولكن يظل اليوم حيا فى اlجتمع بكل مطامح »الحركة« .فكل الحركات التحررية مستمرة،
ويتجسد ذلك فى فضيحة اiعتداءات الجنسية على النساء التى تفجرت أخيرا ،وتب pأننا لم ننته من النضال فى معركة
العGقة ب pالرجل واlرأة.
و iيرى جوشيه إمكانية أن يكرر اليوم حركة اlاضى ،ذلك أنه كان يوجد حينها روح النزعة الفردية ،ولكن كان يوجد معها
أساسا »رؤية للفعل الجمعى« مهيمنة على العقل الجماهيرى ،حيث  iوجود لها اليوم .فلقد وجدت »طوباوية سياسية«
غائبة اõن كلية .فلكى تعبأ الناس iبد أن يعرفوا أو iإلى أين يذهبون ،فهم قد يتجمعون للرفض فحسب ،ولكن دون مشروع
فى أيديهم .فمايو  68كانت حركة »طوباوية« ،رافضة qى مشروع للمستقبل غير واضح اlعالم ،لكنه حشد الجموع.
واليوم »حركة الخضر« ليست مماثلة lايو  ،68إذ  iتحمل مشروعا lجتمع بديل .فهى نقدية lا هو سلبى وتشكل تهديدا
للبيئة على الصعيد الكونى.
و iيحمل الفكر اiقتصادى الراهن أى بعد »طوباوى« فهو انشغال أكثر ما يكون بعدا عن الحلم ،والبحث عما هو مثالى.
مجتمع اليوم ينشغل بتراكم الثروة ،دون البحث عن أفضل استخدام لها ،من أجل منحه بعده اyنسانى ،بالقضاء على
البؤس فى اlجتمعات.
وهذا يدعو للتفكير مثلما حدث فى حركة مايو .فالحركة فجرت فكرة »التفكير اlشترك« ،حول الحياة الواقعية وما تحمله من
مشكGت؛ أى فتحت »الشهية« لطرح اqسئلة .فربما باyمكان التوصل للمجتمع العادل عبر الديمقراطية ،ولكن ليست
الديمقراطية التى نعيشها ،ولكن أخرى أكثر انفتاحا ،وفاعلية ،وقادرة على تقديم حلول للمشكGت اyنسانية التى نعيشها.
حركة  68نتيجتها السياسية سلبية:
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Alain Touraine
يرى عالم اiجتماع »آiن تورين  «Alain Touraineأن نتيجة حركة  68السياسية سلبية ،وكذلك كان تأثير اlثقفp
عليها ،بينما يرى مكسبها اqساسى الدائم فى الجانب pاiجتماعى والثقافى .ويمكن قول الشيء ذاته عن الحركة فى
الوiيات اlتحدة فى  .1964فكل الحركات التى تفجرت على الصعيد العاlى كانت مكاسبها ثقافية .فما ظل باق ًيا تمثل فى
اyنجاز الذى تحقق على صعيد الحرية الفردية ،وكسر ممنوعات العGقات الجنسية ،وكسر حاجز الفترة اiستعمارية ،وما
بعد اiستعمارية ،واiهتمام بقضايا اlهاجرين ،الذين جاءوا لبناء أوروبا من اlستعمرات.
إن خطأ الحركة تجسد فى انعدام الوحدة ب pالحركت pالطGبية والعمالية ،وتجلى ذلك مبكرا فى يوم  13مايو ،وكذا الغياب
التام للتنظيم والتنسيق .فهى حركة بدون قيادة واعية lا تقوم به ،وكان التشتت والعداء من قبل الحزب الشيوعى ،والنقابات
العمالية للحركة الطGبية صريحا ،إلى جانب العداء السافر داخل الحركة اليسارية ب pالشيوعي ،pوالتروتسكي ،pومجموعة
جامعة نانتير )التى انطلقت الحركة منها(.
فالحركة لم يكن لها أى مشروع سياسى ،ولم تكن حركة سياسية ،وجانب منها كان رفض للسلطوية فى كل مجال ،وما
قضى على استمرارية الحركة كان صعود اlنظمات اyرهابية لليسار اlتطرف فى أlانيا ،التى كان بها حركة طGبية قوية
أيضا.
أما فرنسا ما بعد مايو  ،68فلقد تحقق فيها فشل لليم ،pفى ظل »فاليرى جيسكار ديستان« ،اyرستقراطى الذى عجز
عن أن يصبح شعبيا ،وكذلك لGشتراكي pمع تولى »ميتران« ،الذى ارتفعت فى فترة رئاسته الثانية وتيرة قضايا الفساد.
واõن i ،يوجد ما يمكن أن نسميه سياسة  iفى فرنسا ،و iأlانيا ،و iإيطاليا ،و iأى بلد آخر ...فكل ما هو معروض فى
الساحة هو البعد الثقافى فحسب ،ونضيف له الدفاع عن البيئة ،ولكن هذا ليس توجها سياسيا.
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مايو  68ث?ث حركات:
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Alain Badiou
يرى الفيلسوف »آiن باديو  «Alain Badiouأن اiحتفال بمرور خمس pسنة على الحركة يقبع خلفه نية وأد ذكراها.
وكذلك يختصرها بحصرها فى أنها ثورة على التقاليد أدخلت فرنسا فى الحداثة ،بتغيير نمط الحياة الفردية ،فيحولها بذلك
إلى حركة غير مؤذية ،ولكن طبيعة الحركة مركبة.
أو -iانتفاضة الطGب والتGميذ :فالفضل فى بدء الحركة يعود لهم ،و iيذكره أحد .واتسمت بمعاركها lواجهة العنف
البوليسى ،واlقاومة خلف اlتاريس ،ورفع شعارات ،ونقش رسومات على الجدران .ويلزم التنويه أن  ٪ 15من الشباب فى
سن التعليم حينئذ لم يتموا البكالوريا ،وقلة من أبناء البورجوازية الصغيرة والكبيرة هم من كانوا بالجامعة .فالحركة لم تكن
متناغمة أيديولوجيا لهذه الهيمنة البورجوازية .وبرغم ذلك ،فما طغى من شعارات كان داعيا للثورة والتف الجميع خلف رمزية
جمعتهم ،وتوافقوا على شرعية العنف الدفاعى ضد النظام.
وحدثت تحوiت جذرية بالجامعات برفض إلقاء محاضرة عامة لîستاذ دون نقاش .وبتشكيل جماعات عمل دراسية بp
الطGب ،وبرفض اiمتحانات بصورتها التقليدية .فالعقد الذى ت Gتفجر الحركة اتسم باليسارية وبإسهام الشباب.
ثانيا -اyضراب العام :وهو أكبر ما شهدته فرنسا طوال تاريخها ،وجمع  10مGي pمن العمال ،واlهن كافة ،وشمل
اlصانع ،والشركات ،واlؤسسات قاطبة ،وتم احتGل أماكن العمل ورفعت عليها اqعGم الحمراء مثل الجامعات .وقادته أكبر
نقابة عمالية منتمية للحزب الشيوعى ،وكان شباب العمال هم أساسا من لهم سبق البدء بمثله فى مدن أخرى قبل عام من
الحركة الطGبية.
ثالثا -مايو التحررى :نزع yحداث تغيرات فى العGقات اiجتماعية وتقترب أفكاره من كل من الشيوعية الطوباوية لدى
»شارل فورييه  «Charles Fourierومن الحركة السوريالية ،بمعنى الثورة الجمالية للحياة ،ومن أفكار »جى ديبور«
وكتابه »مجتمع الفرجة« ،وجوهر تفكيره نفى اiستGب واlجتمع السلعى اiستهGكى ،وكذلك مع أفكار الفيلسوف »جيل
ديلوز« الواعدة بعالم جديد متمركز حول الرغبة كمحرك للفرد ،وتهدف إلى تغيير العGقات العاطفية والحرية الفردية .ولقد
أسهم هذا فى تنامى الحركة التحررية النسائية ،وحركة اlثلي pبعد ذلك .وصاحب هذا تغير كبير فى مجال الفن اlسرحى،
وإدخال الجسد فى اlشهد بعوامل اyثارة واiرتجال فى اqداء ،أى ابتداع لغة جديدة فى الفن ،وكذا تجديد فى اlجال
السينمائى.
فهذه اqوجه كان بينها توافق وصراع غير بسيط ب pاليسار التقليدى واليسار اlتطرف ،خاصة تيار تروتسكى .وكان كل
تيار موجو ًدا فى مكان رمزى مختلف .فالطGب فى جامعة السوربون ،والعمال فى اlصانع ،والتيار التحررى فى مسرح
»أوديون«.
أسفرت هذه الحركة اlتعددة اqوجه عن إنشاء »جامعة باريس  8التجريبية« ،حيث اشتملت على كل التيارات السياسية،
وتحقيق مطالب الطGب بشأن اlحاضرات أمور أخرى .وبالنسبة للعمال ،حصلوا على زيادة فى اqجور .وبالنسبة للتيار
التحررى ،تعددت مكاسبه وتحققت إلى ــ حد ما ــ كل مطالبه.
وiبد من إقرار أن اiنتخابات التى تلت نهاية الحركة جسدت معارضة غالبية الشعب لها ،ووضعت فى السلطة رئيسا من
اليم) pجورج بومبيدو( ،وليس من اليسار ،وكذلك انتخاب أكثر برlان فرنسى رجعية .فالحزب الشيوعى ،وأكبر النقابات
العمالية حينها اختارا طريق الحوار مع الدولة بهدف إنهاء الحركة ووقف التعبئة الشعبية سريعا .فالحركة الطGبية احتلت
مجالهما السياسى ،ولذا وصما الحركة بأنها يسارية متطرفة لكى يسقطانها .وذلك برغم رفض مجرد فكرة احتGل أقسام
البوليس فى الضواحى واlدن ،رغم أنها كانت خالية من القوات التى تركزت فى باريس .فالشعارات كانت شجاعة ،ولكن
بدون رؤية سياسية واضحة ،إ iالسخرية من اiنتخابات البرlانية بشعار »اiنتخابات فخ البلهاء« .ولكن الحركة جسدت
نهاية الحزب الشيوعى وغياب أى تنظيم معبر عن العمال.
فحركة  i 68تفهم إ iبرؤية العقد الذى تGها ،وكذلك بما سبقها .ففرنسا اõن مختلفة .ففيما سبق كان التشغيل كام GبG
بطالة ،ولم تشكل العمالة اlهاجرة مشكلة ،وكان رأس اlال اlحلى حاضرا فى اiقتصاد ،ولعبت فرنسا دورا عاlيا مختلفا.
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أما اليوم فقد اختفى كل هذا وأصبح نقيضه هو السائد.
اليوم هناك رغبة فى مايو آخر يختلف عن الثGثة أوجه السابقة ،يبحث عن مخرج من مأزق السياسة التقليدية ،بما فى ذلك
الحزبية ،وابتداع بديل yنجاز مجتمع مناهض للرأسمالية يستلهم روح حركة  ،68دون الدعوة للقيام بها من جديدi ،ن هذا
عبث.
لقد دفع الكثير من اlثقف pنحو اyعGء من القيمة الفردية فالتقى ذلك مع »النيو ليبرالية« .والليبرالية قوية ومهيمنة
كأيديولوجية ،وتتمتع بمقدرة هائلة على اlناورة ،وإغراق اlواطن فى فلسفتها للمجتمع اiستهGكى ،وسلبه قدرة اlواجهة
اyيجابية ف Gيجد بدي Gمتسقا lواجهتها lقاومة السقوط فى اqحبولة التى نصبتها له.
حركة  68لغة ،ورمز ،وعنف:
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Roland Barthes
يجمع كل من تعرض لحركة مايو  68على دور اللغة فى تفردها وتجديدها .يحلل اlفكر »روiن بارت Roland
 «Barthesتلك الظاهرة فيقول :إن اqذن لعبت دورا غير مسبوق ،وكأننا عدنا لوسائل القرون الوسطى فى تناقل اlعرفة.
فكل اlشارك pفى الحركة كانت آذانهم ملتصقة بجهاز »راديو ترانزستور« ،وكأنه عضو جديد ألحق بالجسدl ،تابعة ما
يحدث .أعينهم تنظر لîرض لينصت بانتباه ما ينقله اlذياع إليهم من تتابع اqحداث ،ربما ما كان بجوارهم و iيرونه ،وكذا
فى اlدن اqخرى .أحدث هذا امتزاجا ب pالرمز وسماع صوته .فالكGم صنع تاريخا عبر الحوار اlتعدد التوجهات أى i
تناقض أو انفصال ب pالكGم والفعل .فالطبيعة »الكGمية« عن اqزمة أوضحتها أكثر من أى مظهر آخر ،مثل شعار:
»اiستيGء على الكGم مثل اiستيGء على الباستيل« )إبان الثورة الفرنسية( .لقد استعمل الطGب »اللغة كعمل وفعل حر«،
وليس كوسيلة .كانت الجدران هى مساحة التعبير ،والكتابة التلقائية وجدت خصوصيتها فى إيجازها وجماليتها الشعرية
»اlتوحشة« التى صدمت البعض ،مثل» :ممنوع اlنع« .فمن ب pالكGم؛ كGم تبشيرى سياسى ،ووظيفى موجه إلى أبواب
اlصانع ،وإلى شواط© البحر ،والبيوت والشوارع ،يحمل رسالة ،ومشروعا ً إصGحيا ً للجامعة لتلعب دورا اجتماعيا ،وتتمتع
بمكانة مستقلة ،وتحبيذ العمل البحثى الجماعى ،وتكامل فروع اlعرفة .غير أن التنوع الكبير فى مطالب الطGب عبر
الشعارات ،عكس عدم وضوح رؤية فى الحركة.
صاحب الكGم أفعال رمزية تمثلت فى التساؤل حول رفع أى علم من عدمه )علم أسود »الفوضوية« ،أو علم أحمر
»الشيوعية« ،أو علم »فرنسا«( ،اlشاركة فى اlتاريس أم i؟ احتGل اqماكن الرمزية أم i؟ يضاف استخدام مصطلحات
الثورة الفرنسية »لجان« ،و»اقتراحات« ،و»نقطة نظام« ..الخ .فهذا اiستخدام الرمزى له مغزاه تاريخيا فى اlجتمع الذى
يتوجهون إليه وهم نتاجه ،وأجبر هذا اiستخدام من يعارضون الحركة لتبنيه واستخدامه مثل الطGب.
جانب آخر للحركة ساد الشوارع التى هى أماكن اللقاء العفوى ،تمثل فى الحوار الصاخب ،والكتابة كشكل من أشكال
العنف الذى يدوم و iتراجع فيه مقارنة بالحديث الشفوى .تمثل العنف الرمزى ضد اlؤسسات ،وضد البرlان ،وضد اlثقفp
للحيطة من كل تGعب ممكن حدوثه من أى طرف .هذا العنف اللغوى اlكتوب هو الصوت اlعبر بدقة عن اlطالب ،وليس عن
ثورة .هو قطيعة مع النظام القديم .فالغاية ليست فقط فى كشف مثالب نظام قديم ،وإنما وضع تصور لنظام متعدد اqبعاد
محله.
حركة  68بعثت لغة حية من لغة ميتة:
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Philippe Sollers
عاش الكاتب الروائى فيليب سوليرس  Philippe Sollersأحداث حركة  ،68وشارك فيها ،ويرى أنها »بعثت لغة حية من
لغة ميتة« وفى هذا قيمتها الكبرى التى أعلنت ميGد ما هو جديد .ففى الحركة فعلنا ما يطيب لنا .وعبرت اqفيشات
والرسوم »الجرافتى« عما  iتستطيع أى دعاية إعGنية القيام به .إن ما يسم من شاركوا فى الحركة أنهم يقرأون القدامى
واlحدث pوما بعد اlحدث .pيقرأون كافكا وساد .ويسخر »سوليرس« من الذين رأوا فى اiحتفال بحركة  68احتفاi
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»بمرض مر باlجتمع و iيزال يستشعر أlا بسببه .ويضيف نعم هو مرض مستمر منذ الثورة الفرنسية ،مرورا بكوميونة
باريس ،إلى مايو  ،68وسوف يواصل طريقه الذى يخيف اlجتمع qنه مجتمع نخر أساسه نفسه .فليس هناك خطورة أكثر
من »فردية متسلطة« ،ففى مواجهتها كانت حركة  68التى اختلطت فيها اللذة والعنف وتحطيم النظام التعليمى من قبل
شباب حائر وليبرالية متوحشة ،وانعدام مسئولية دون حدود أى كل ما ينظف اlجتمع القائم من عفنه .فحركة  68هى هذا
»اللهب الشعرى الداخلى الذى يحرق ما يشاء ح pيشاء ،وعبثا هو محاولة التقليل من قوته أو التنبؤ بمصيره« .فقوة
الحركة أنها عرفت كيف تستبق مقاومة إمكانية اiستيGء عليها أو تحويل مسارها.
مايو والف?سفة:
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Michel Foucault
يقول الفيلسوف ميشيل فوكو » :Michel Foucaultكان للحدث ،دون شك ،أهميته اiستثنائية ،فبدون مايو  68ما كان
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بإمكانى القيام بما قمت به بكتاباتى عن السجن ،أو اiنحراف ،أو الجنس .ففى الظروف التى كانت سائدة قبل مايو لم
يكن ذلك ممكنا  ..ولكن بعد مايو  68بدا اqمر أكثر سهولةو وأصبح ممكنا ً العمل اlشترك ب pاlثقف pوغير اlثقف.«p

Jacques Derrida
أما الفيلسوف جاك دريدا  Jacques Derridaفيقول» :لم أكن ممن يسمون »بالثمانىــ ستين ،«pأى أتباع حركة .68
وبرغم مشاركتى ،فى ذلك الوقت ،فى اlظاهرات وتنظيم أول اجتماع عام فى اlدرسة العليا ،غير أنى كنت متحفظا ،بل كنت
قلقا من حالة الفرح التلقائى ،اlنصهر ،اlضاد للنقابية ،ومتحفظا ،أمام الحبور الشديد بالكGم الذى ،أخيرا» ،تحرر«،
وهذه الشفافية التى عاد تحققها ..الخ .ف Gأعتقد فى مثل هذه اqمور .لم أكن ضد كل هذا ،غير أنى  iأهتز فى ظل
الجموع اlتوحدة .لم يكن لدى اyحساس بأنى أشارك فى ارتجاج كبير .غير أنى أعتقد اõن أن تلك البهجة التى لم أكن
أستسيغها إ iقلي ،Gتولد عنها ش© i .أعرف كيف أسمى هذا الشيء بدقة ،هو هزة أرضية مصدرها يأتى من بعيد ،بل
من بعيد جدا .وتخص الثقافة والجامعة ،وموجات هذه الهزات الصادمة لم تستقر بعد«.
ويضيف »دريدا« أنه  iشك فى أن تلك اqحداث شكلت ظواهر فلسفية .فهى أسهمت فى طرح أسئلة ،حول اlمارسة
بالقيام بشلها ،أو بإحداث تحوiت بها ،سواء فى صورتها اiجتماعية ،أو على صعيد الخطاب ،الذى كان من مصلحة
البعض جعله محايدا ،وإخراجه من التاريخ .فالتعرض لتأريخ هذه اlؤسسات يعد أيضا حدثا ً أو الوعد بحدث فلسفى.
فسواء عرفنا ،واعترفنا أو لم نعترف ،فلقد أحدثت الظاهرة تغيرات فى اlواضيع الفلسفية ،وتتبع مسار ذلك وتأثيراتها صعب
خطه ،إذ يلزم لقياس ذلك أدوات تأريخ مختلفة .وإذا توقفنا فقط عند اlظاهر اqكثر أهمية فى العمل الفلسفى ،يمكن القول
إننا  iنكتب الكتب الفلسفية اليوم بنفس الطريقة ،فيما خ Gبعض اiستثناء .وكذا  iنقوم بالتدريس بنفس الطريقة ،وi
نتحدث مع الطGب ،بنفس اqسلوب كما فى اlاضى .وهم أيضا  iيتحدثون فيما بينهم بذات الطريقة القديمة .وهذا لم
يتغير فى يوم أو فى شهر ،ولكنه تم كموجة فى اqعماق تراكمت منذ انطGق حركة مايو فى فرنسا ،وفى غيرها من
اlجتمعات.
حركة مايو لم تمت:
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ﺣﺮﻛﺔ ﻣﺎٮ ﮵ﻮ  : ٦٨ﻣﺎ ﰷن وﻣﺎ ٮ ﮵ﺴﺘﻤﺮ ..
﮲
﮲

Jean-Luc Nancy
 iيزال الفيلسوف »جان-لوك نانسى  «Jean-Luc Nancyمرتبطا بالحركة التى تشغل حيزا جوهريا فى كتاباته .وكتب
رافضا للتهم التى ألحقها »ساركوزى« وغيره للحركة بحسبان أنها تسببت فى التحلل وانعدام اlسئولية ،والنسبية
اqخGقية .ويرى أن حركة مايو لم تترك إرثًا من بعدها qنها لم تمت .فالحركة كانت مركبة ،إذ اتسمت بروحانية مع سمات
سياسية وثقافية .وإذا كان »الحدث« لم يعد له وجود فما قام من أجله  iيزال قائما فى الواقع .فالذى وقع فى  68كان
بداية تغير حضارى ،وليس فقط تغيرا ً فى الثقافة واlجتمع والفكر .يعنى ذلك أن اqمور لم تعد ممكنا أن تسير كما كانت
فى اlاضى ،سواء كانت فى التاريخ ،أو فى التحرر ،أو التقدم ،أو فيما هو إنسانى .أما حالنا اليوم ،فنحن »ظهرنا
للحائط« ،فالحضارة التى نحيا فيها تحطم نفسها باستغGلها لóنسان والطبيعة ،بل واlقدس.
لجنة العمل للكتاب والطGب:
Page 23 sur 25

http://www.haoamish.com/spip.php?article391&var_mode=calcul

ﻣﺼﻄڡﻰ ٮ﮲ﻮر اﻟﺪٮ ﮵ﻦ ﻋﻄٮ ﮵ﺔ
 ﻣﻮڡ﮴ﻊ- ﻣﺼﻄڡﻰ ٮ﮲ﻮر اﻟﺪٮ ﮵ﻦ
..  ﻣﺎ ﰷن وﻣﺎ ٮ ﮵ﺴﺘﻤﺮ: ٦٨ ﺣﺮﻛﺔ ﻣﺎٮ ﮵ﻮ
﮲
﮲

01/04/2019 19(40

رشيف العديدq وجد فى ا. كاتبا نشطا فى الحركة بالكتابة والفعل اليومى180 ب جمعتGتشكلت لجنة من الكتاب والط
 فلقد واصل الكتابة إبان تفجر الحركة.«Maurice Blanchot نشوG من أهمها ما كتبه »موريس ب،مما صدر عن اللجنة
 وكتاباته تضع.« »حالة حرب،« تحكمi  »الحكومة،« »اقرأ ماركس،« الثورة: ومنها »توقف الزمن.وبعدها بفترة وجيزة
. وتنتقد ما وقع فيها من أخطاء وتوقفها،النقاط على الحروف لتسمى الحركة باسمها
 فى بداية كتاب. البشر وقت الحركة له مذاق خاص يلتقى مع شهادات من شاركوا فيهاpقات بGنشو عن العGما يقوله ب
 لم.قة غير شخصية مع ميشيل فوكوG »بعض كلمات هى شخصية بدقة؛ لقد ظللت على ع:»ميشيل فوكو كما أتخيله« يقول
( ربما فى يونيو أو يوليو )لكنهم قالوا لى إنه لم يكن هنا،ألتق به أبدا غير مرة واحدة فى ساحة السوربون إبان حركة مايو
 فلقد كانت لحظة،شنعون على مايوlم دون أن يعرف هو نفسه مع من يتحدث؟ فمهما يقول اGفأين إذاً؟ توجهت له بالك
 فيتقبل دون مبرر غير، الغيرp إنسان ب،قة شخصيةG عG ب، مجهول، إذ كان ممكننا أن يتحدث كل واحد مع آخر،بديعة
.( كان فوكو فى تونس:« )ملحوظة.كونه إنسانا
.ميةG وآمالنا الك، بما فى ذلك سلوكنا نفسه، »فلنعد النظر فى كل شيء:نشو مقاله »انتقاد الحركة« بعبارة قاسيةGينهى ب
.« يحمل له ل¨ن اسماi ولكن ما هو أمامنا سيكون قاسيا و.ك وأحيانا للحبورGستهG أصبحت موضوعا ل،الثورة خلفنا
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