مكان الجمهورية من الإعراب في الرئاسيات الفرنسية
 
وسام سعادة
 
يعرّج الفرنسيون على مصطلح ومفهوم "الجمهورية" في حياتهم السياسية الداخلية أكثر من أي أمّة أخرى، إلا أنّ استحضار "الجمهورية" في رئاسيات 2017 جاء أكثر كثافة من المنسوب الوطني المعتاد في هكذا إستحقاق، سواء كان في معرض التأكيد على الوفاء لها، أو لإعتبارها مهدّدة ومن الضرورة درء الأخطار عنها، أو بقصد التسجيل أنّها منقوصة، ومن الضرورة إستكمالها، وتحقيقها على نحو أشدّ جذرية.
كثرة استحضار مفهوم الجمهورية
في هذه الرئاسيّات، تسمّى حزب اليمين والوسط "الجمهوريّون"، ولم تكتف حركة "أون مارش" – "المضي قدماً"، بإسمها الأوّل هذا، فاحتفلت بفوز مؤسسها ومرشّحها ايمانويل ماكرون في الإنتخابات الرئاسية، بتعديل إسمها ليصبح "الجمهورية تمضي قدماً". وعلى يسار ماكرون، قدّم كل من مرشّح حركة "فرنسا العصية" جان لوك ميلانشون، ومرشّح "الحزب الإشتراكي" بونوا آمون برنامجين مختلفين لطي صفحة الجمهورية الخامسة، والإنتقال إلى جمهورية سادسة تكون أكثر "جمهورية" لأنها ستكون أكثر إجتماعية. ومع إذاعة نتائج الدور الأوّل، كان التداعي لتكرار ظاهرة "الطوق الجمهوريّ" في مواجهة اليمين القومي، وصنّفت مارين لوبان "عدوّة الجمهوريّة" في هذا السياق، بكل ما يحمله ذلك من علامة إستفهام، فإلى أي حد تكون ديموقراطية الإنتخابات التي تخاض ضدّ عدوّ للديموقراطية أو عدوّ للجمهوريّة. هذا في وقت تضع مرشّحة "الجبهة الوطنية" نفسها في خانة الدفاع عن "الجمهورية" هي الأخرى، وفي مقصودها أنّ هذه الجمهورية مهدّدة في معانيها السيادية بالذات، من طرف العولمة ووطأة البناء الأوروبي المشترك وأعداد المهاجرين ومظاهر التطرّف الإسلامي. عندما ربح ماكرون السباق قال: "تحيا الجمهورية". ومارين لوبان الخاسرة قالت: "تحيا الجمهورية". هي مفارقة أن يستخدم الجميع في هذا السباق شعار الجمهورية، محاولاً توظيفه لحسابه، من دون أن يكون هناك أي طرف يطرح نفسه كنقيض للجمهورية. فلا أحد اليوم بين المرشّحين يطرح إسقاط النظام الجمهوريّ وإعادة فرنسا إلى النظام الملكيّ، أو استبدال الجمهورية بالإمبراطورية من جديد. النزعات الإحيائية الملكية والنوستالجيا النابليونية لم تهدأ يوماً في التاريخ الفرنسي الحديث، لكنها باتت هامشية في أقل تقدير، هذا في حين يتواصل، بل يتصاعد الحرص على "الجمهورية" كما لو كانت مهدّدة في ذاتها، أو كما لو كانت غير جمهورية بالقدر الذي ينبغي عليها أن تكونه. قد تكون القيادية في "الجبهة الوطنية" التي علّقت مشاركتها في الحياة السياسية بعد الرئاسيات، ماريون ماريشال لوبان، ابنة أخت مارين وحفيدة مؤسس الجبهة، وحدها، بين "نجوم" الحياة الفرنسية اليوم، التي أحالت إلى سمة ملكية ما:
“Le Front national est peut-être le plus monarchiste des partis français, en ce sens qu’il est le dernier à défendre les fonctions régaliennes de l’Etat. »
"قد تكون الجبهة الوطنية هي الأكثر ملكية بين الأحزاب بالفرنسية، بمعنى أنّه الحزب الأخير الذي يلتزم الدفاع عن الوظائف الريغالية (السيادية - الملكية) للدولة."
والوظائف الريغالية هي ملكية من حيث الإصطلاح، لكنها تعني الوظائف السيادية في أي دولة من الدول، أي الوظائف التي لا يمكن للدولة أن تعهد بها لأحد غيرها، داخلها أو خارجها. ماريون لوبان تلفت هنا إلى أنّ التاريخ الملكي الفرنسي كان الإطار التاريخي الذي تشكّلت فيه الوظائف السيادية للدولة. هل تشكّل الملكية "بهذا المعنى" السيادوي نقضاً للفكرة الجمهورية؟!
هناك طبعاً النوستالجيا النابليونية، التفويض الشعبي لقائد، لحالة، ترفع نفسها فوق المؤسسات، وتحرّك السستام. لكن التيار الذي ما زال يصنّف نفسه "بونابرتياً" في فرنسا، وهو "اللجنة المركزية البونابرتية" يكاد ينحصر في جزيرة كورسيكا، ومركز نضالاته انتزاع بلادية مدينة اجاثسسيو، وليس تقويض الحكم الجمهوريّ في الحاضرة الباريسية على ما فعل النابليونان، الأول والثالث.
الجمهورية وثنائية "عدو – صديق"
ما الذي يفسّر إذاً كثرة إستحضار مفهوم الجمهورية، في فرنسا بعامة، وفي رئاسيات 2017، على نحو خاص؟ الخوف من وصول مرشحة اليمين القومي إلى الرئاسة؟ الخوف على حاضر ومستقبل المؤسسات السياسية إن ظلّ بإمكان اليمين القومي أن يتأهل إلى الأدوار الثانية من الرئاسيات، وأنّ يحافظ على كتلة شعبية تصوّت له من استحقاق انتخابي إلى آخر، بل أن يزيد الأعداد؟
هل كثرة استحضار مفهوم الجمهورية في انتخابات رئاسية هو الشكل الفرنسي من ربط السياسة بالتمييز بين "صديق" و"عدو" (التمييز المحسوب على كارل شميت)؟ بحيث تصير السياسة الفرنسية، وقت الإنتخابات هي فن التمييز بين "صديق للجمهورية" وبين "عدو للجمهورية"، في وقت يقدّم فيه الجميع أنفسهم على أنّهم التجسيد الأفضل للفكرة الجمهورية؟
"الجمهورية" كما نافحت عنها مارين لوبان هي دولة بحدود ترابية كلاسيكية، وعملة وطنية مستعادة، وسلسلة من "الحمايات"، حماية للمجتمع الفرنسي من المهاجرين والثقافات الوافدة، حماية للمصانع من تهجيرها نحو أوروبا الشرقية، حماية للغة الفرنسية من لهجات الضواحي. هذا بحد ذاته أعتبر نقضاً للفكرة الجمهورية من قبل أخصامها، الذين شدّدوا على أنّ الجمهورية تعني بناء الأمة السياسية على أساس قيم كونية.
 
"الجمهورية" بين رمزي "ماريان" و"جان دارك"
فكرة بناء الأمة السياسية التي لها بطبيعة الحال حدود ترابية فاصلة، على أسس قيم كونية بلا حدود، هو الفكرة التي يناضل ضدها اليمين القومي أو المتطرف، ويرمز لنضالها هذا من خلال طقوسه الوفائية لجان دارك.
جان دارك بالنسبة إلى اليمين القومي هي النقيض لشخصية أخرى اخترعتها الجمهورية الفرنسية الأولى، بعد الثورة، هي ماريان. ماريان شخصية أسطورية حديثة، تعتمر القبعة الفريجية (نسبة إلى فريجيا، في آسيا الوسطى القديمة)، قبعة العبيد المحررين، اللينة المسحوبة إلى الخلق، ولا أصل لها في التاريخ الفرنسي ما قبل الثورة. هي التجسيد الإستعاري لفكرة الحرية وليس عندها وجود تاريخي، في حين أن جان دارك وجود تاريخي تجسيدي للحرية. ماريان إحياء وثني حداثي، في مقابل جان دارك كجذر مسيحي وقومي في آن.
لا يلغي ذلك أنّ جان دارك هي ذاكرة متنازع عليها. قرون عديدة تفصل بين قتلها عام 1431 وبين رفعها في العام نفسه، 1920، إلى مرتبة قديسة، في الفاتيكان، أيام بندكتس الخامس عشر، وإلى بطلة قومية لها عيد وطني، في فرنسا العلمانية. في موازاة جان دارك كقديسة كاثوليكية، كان هناك حرص بروتسانتي على اعتبارها بروتستانتية بطبعها، وأنها كانت لتلتحق بحركة الإصلاح الكنسي لو عاصرته، هذا الإصلاح البروتستانتي الذي انتقم من الإكليروس الذي ظلمها. وإذا كان فولتير في القرن الثامن عشر، قد شنّ هجوماً مزدوجاً على الإكليروس الظالم لهذه الشابة، وعليها هي أيضاً اذ اعتبرها بلهاء بائسة ومشعوذة قروية في قصيدة طويلة له، فقد شق المؤرخ ميشليه في القرن التاسع عشر السبيل لـ"التعميد الجمهوري" لجان دارك، إذ أعتبرها نموذج تأسيسي للبطولة الوطنية وللحس الشعبي المرتقي إلى منزلة شعور وطني. احتارت فرنسا في القرنين الماضيين بين تنازع تركة جان دارك وبين جعلها رمزاً توحيدياً تتفيء في ظله التيارات المختلفة. لكن، في موازاة، النموذج الجمهوري التقدمي لجان دارك، والنموذج المسيحي الكاثوليكي لها، والنموذج البروتستانتي، وجد أيضاً النموذج القومي العضوي، الذي يعتبرها رمز التجذر الفلاحي في الأرض، وهناك من ذهب بعيداً في التأويل العرقي لظاهرة جان دارك، بين من جعلها رمز العرق الآري، وبين من اختصها بالعرق السلتي. القومي المحافظ باريس اعتبرها في مطلع القرن العشرين، نواة فكرة عصبة الأمم، فكرة الوطنية التي تحترم أوطان الغير كي يحترمها الغير. ومع سقوط الجمهورية الثالثة، ودخول الألمان إلى باريس، وإعلان الماريشال بيتان قيام "الدولة الفرنسية" المتعاونة مع الإحتلال، استعانت حكومة فيشي أيضاً بجان دارك، ضد الفكر الجمهوري، وضد الانكليز، بما ان جان دارك حاربت الإحتلال الإنكليزي لفرنسا في أيامها. وفي المقابل، حظيت جان دارك بتوقير حركة المقاومة التي أطلقها الجنرال دو غول وحكومة فرنسا الحرّة. غذت الديغولية هذا الإحتفاء بجان دارك كشخصية انقاذية تفتدي بلدها. كان هذا، قبل أن يأخذ جان ماري لوبان جان دارك إلى محل آخر، منذ تكريسه زيارة تمثالها في شارع ريفولي، بدءاً من عام 1979: بطلة مستحضرة من التاريخ لإنقاذ فرنسا من زحف المهاجرين!
ويعتبر مؤرخ فرنسا الحديثة ميشال فينوك أنّ جان دارك ارتبطت بثالوث استعاري: أمة منقسمة بإستمرار – لكنها في نفس الوقت أمة مباركة – وثمّة في كل مرة منقذ يأتي للزود عن الأمة المباركة رغم انقسامها: لسنا بعيدين هنا عن المدى الذي أخذته فكرة "المنقذ" في التجربة الديغولية تحديداً.
 
أطروحة الإنقلاب الديغولي المستدام
فكرة "منقذ الجمهورية" التي تبلورت حول شخص الجنرال شارل ديغول، لطالما أعتبرت متعارضة مع الفكرة الجمهورية نفسها في التاريخ الفرنسي المعاصر. أمضى اليسار وقتاً طويلاً وهو يطعن في الطابع الجمهوري للجمهورية الخامسة، ويعتبرها مصابة بخطيئة أصلية.
نهضت الجمهورية الخامسة، بخلاف سابقتها، على مبدأ تقوية السلطة التنفيذية، وبالذات سلطة رئيس الدولة. انقسم الفقهاء الدستوريون في تحديد أصلها وفصلها. فثمة من اعتبرها نظاماً برلمانياً له طابع رئاسي، أو نظاماً شبه رئاسي له طابع برلماني، أو نظاماً «ملكياً – جمهورياً»، للرئيس فيها ما للملك في ملكية مشروطة يسود فيها الملك كمرجعية تحكيم، ولا يحكم. لكن بالتوازي مع كل هذا الأخذ والردّ حول طبيعة النظام الدستوري للجمهورية الخامسة، كان هناك من يطعن في دستوريتها وفي جمهوريتها.  قامت الجمهورية الخامسة في وقت بدت فيه فرنسا على شفير حرب أهلية، بفعل انفجار نظامها البرلماني المتأرجح وغير المستقر منذ التحرر من الإحتلال الألماني، وتخبّط حكومة اليسار (حكومة «الفرع الفرنسي للأممية الإشتراكية») بعد انخراطها غير الموفق في العدوان الثلاثي على مصر، والانقسام الحاد، داخلها، وبين مختلف القوى السياسية، وبين المدنيين والعسكر، وضمن العسكر، وبين فرنسيي الحاضرة والجزائر، حول السياسة التي يفترض اتباعها في مواجهة الثورة الجزائرية. انهارت «الجمهورية الرابعة» في أجواء انقلاب عسكري، في 13 أيار 1958، بما أعاد الجنرال شارل ديغول إلى الواجهة بعد ابعاد له عن مركز الحياة السياسية دام اثني عشر عاماً. أشرف ديغول على لجنة وضع مسودة دستورها الذي عرض لإستفتاء عام، وسط إعتراض الكثيرين من القانونيين والسياسيين، لأنّ الدستور السابق لم يكن يلحظ تعديلات دستورية يجري عرضها وإقرارها من طريق الإستفتاء. تراجعت هذه المطاعن بعد أن شارك ثمانون في المئة من الناخبين في الإستفتاء، وصدّقوا على الدستور بنسبة 82،6 بالمئة.
تراجعت المطاعن لكنها لم تندثر كلياً، فطيلة الستينيات والسبعينيات، سيواصل الزعيم الإشتراكي فرنسوا ميتران تنديده بالجمهورية الخامسة، ويصفها بـ«الإنقلاب العسكري الدائم»، قبل أن يرأسها ميتران لأربعة عشر عاماً، منذ 1981، ويصبح أحد الثلاثة الكبار في تاريخها الرئاسي: ديغول، ميتران، شيراك.
في كتابه الصادر عام 1964، عن "الإنقلاب المستديم"، وعنى به الجمهورية الخامسة والديغولية، يعتبر فرنوسا ميتران أن الديغولية تعيش على تجاوز حاكمية القانون، وتتنقل من انقلاب إلى آخر، واذ يعترف ميتران في حينه أن أكثرية الفرنسيين هي في صف ديغول، إلا أنّه يعتبر من واجبه أن يشهد على التعارض بين هذه الجمهورية اخلامسة وبين العدالة والحرية. يقول:
 « Le gaullisme vit sans lois. Il avance au flair. D'un coup d'Etat à l'autre il prétend construire un Etat, ignorant qu'il n'a réussi qu'à sacraliser l'aventure. C'est pourquoi j'ai écrit ce livre de combat. Alors qu'un homme s'est emparé de la France et que la majorité des Français y consent, la minorité qui résiste a besoin de connaître l'ampleur de l'enjeu. Son courage et sa ténacité s'affermiront quand elle saura, sans doute possible, qu'elle témoigne pour la justice et pour la liberté. J'appartiens à cette minorité. Mais en analysant le mécanisme du coup d'Etat permanent qui a ruiné la République j'ai voulu aussi la mettre en garde contre elle-même. » المفارقة هنا أنّ هذا النظام الدستوري الذي كرّس منذ تعديل 1962 الطابع المهيمن لرئاسة الجمهورية، بعد اقرار التعديل الذي يقضي بانتخاب الرئيس بالاقتراع العام المباشر على دورتين، والذي يعطي الرئيس حق حل الجمعية الوطنية دون أن يعطيه الحق في إقالة رئيس الحكومة، والذي تبقي فيه الحكومة منبثقة فيه عن الأكثرية البرلمانية، كان نظاماً ينظر إليه ديغول بطريقة أختلفت عما آل اليه الوضع لاحقاً. ديغول كان يعتبر حاله لا يمين ولا يسار، وتجميعياً لقوى شعبية مختلفة حوله. لم يؤمن بأنّ النظام الدستوري في فرنسا ينبغي أن يسخر لنموذج التداول على السلطة بين حزبين كبيرين، واحد لليمين وواحد لليسار، ولم يستوعب أن يكون هناك رئيس للجمهورية وأكثرية برلمانية معارضة له، فإما أن يحل الرئيس الجمعية عندها أو يستقيل. ما حصل لاحقاً، وخصوصاً مع وصول فرنسوا ميتران الى الرئاسة عام 1981 هو التأسيس لتجربة من التداول على السلطة، بين حزبيتين يسارية ويمينية، لكن أيضاً، منذ عام 1986، الدخول في تجربة "المساكنة"، حيث الحكومة من لون معارض للون رئيس الدولة. لم يكن هذا ما يرسمه ديغول للجمهورية الخامسة.
ارث الديغولية
وهنا لا بد من الاشارة، الى أنّ ديغول لم يكن وحده من هندس الانتقال الى الجمهورية الخامسة. في كتابه الصادر حديثاً، «تاريخ اليمينات في فرنسا من 1816 الى أيامنا»، ينبهنا المؤرخ جيل ريشار إلى أنّ الإصلاح الدستوري في إتجاه تقوية سلطة الرئاسة، طرحته قوى اليمين منذ مطلع الخمسينيات، وقبل أن يعود ديغول إلى الحكم، وأنّ المهندسين الفعليين لهذا الإصلاح، ولمسودة الدستور الحالي، لم يكونوا في صيف 58 في وارد التخطيط لتعبيد الطريق لديغول كي يرأس فرنسا عشرة أعوام، بل كانوا يعتقدون أنّ مدنياً مثل انطوان بيناي، هو الذي سيتبوأ السدّة الأولى. بيد أنّ ديغول فرض نفسه لأسباب عديدة، منها ما يمكن فهمه من اندريه مالرو حين كتب أن «مناهضي الديغولية يعبّرون عن أنفسهم بالحجج، أما الديغولية فتعبر عن نفسها بالرموز». استطاع ديغول انتاج معنى جديدا للوطنية الفرنسية، في ظروف ما بعد الحرب العالمية الثانية، وإلى وطنية تكون متوازنة في علاقاتها الدولية، وغير معوّلة على استمرارية الإمبراطورية الإستعمارية الفرنسية، بل تتخذ القرار التاريخي بالتفاوض مع جبهة التحرير الوطني الجزائرية، ثم الاستفتاء على استقلال الجزائر، ومواجهة انقلاب العسكر بقيادة سالان الناقمين على هذا التوجّه. اقتبس ديغول شيئاً معيّناً من كل واحدة من التقاليد السياسية التي تشكّلت منها مروحة اليمين الفرنسي التاريخي. البعض سيعتبر نموذجه استمرارية للنموذج البونابرتي (رئيس الدولة صاحب الصلاحيات القوية المفوض من الشعب على رأس كل النسق الوطني). فهكذا صنفه مثلاً المؤرخ رينيه ريمن في كتابه المرجعي عن تاريخ اليمين، والذي ميّز فيه بين ثلاثة تيارات يمينية تاريخية فرنسية: تيار المحافظة على ما يمكن الحفاظ عليه من تقاليد فرنسا ما قبل الثورة، تيار الملكية المشروطة ومن ثم الليبراليين، وتيار الرأس القوي للدولة، البونابرتيين ومن ثم الديغوليين.
الميترانية: التعايش مع "الجمهورية الخامسة" دون التصالح معها  بقيت مشكلة اليسار الحكومي في فرنسا اغترابه عن جمهورية كان يعتبرها "انقلاباً مستديماً" ويطعن في دستوريتها وجمهوريتها في الستينيات من القرن الماضي، ثم طوّعها للمنظار التداولي على السلطة منذ الثمانينيات، دون أن يشعر بأنّها جمهوريته هو أيضاً. بالتوازي، عرفت فرنسا تطوراً مختلفاً لحزبها اليساري الحكومي عن الأحزاب اليسارية المتداولة مع اليمين للحكم في المانيا أو بريطانيا. لم تعرف بريطانيا تاريخياً، ولا المانيا الغربية بعد الحرب، تجربة حزب شيوعي جماهيري، بخلاف فرنسا. في ظل حزب شيوعي جماهيري، بقيت التجربة الحزبية الاشتراكية في فرنسا غير قادرة على خطو الخطوة التي خطاها حزب العمال في بريطانيا في الأربعينيات، ثم الحزب الاشتراكي الديموقراطي الالماني في مؤتمر  باد غودسبرغ عام 1959. الاشتراكية الديموقراطية الألمانية تخلت عن فكرة التحويل الاشتراكي للمجتمع في هذا المؤتمر، وأقرّت باقتصاد السوق في مقابل دور الدولة الإجتماعي، والغت فكرة التأميمات، كما أقرت بالتعاون مع الكنيسة. أما الإشتراكية الفرنسية على يمين الحزب الشيوعي، فظلت رهينة التنافس مع هذا الحزب على شعارات التحويل الإشتراكي للمجتمع، هذا في وقت كانت التجربة التنظيمية للإشتراكيين هشة في فرنسا، نسبة إلى بنية الحزب الاشتراكي الديموقراطي الألماني المرتبطة بالحركة النقابية الألمانية. حتى وهو يتبنى اقتصاد السوق كان الحزب الاشتراكي في المانيا أكثر عمالية من الفرع الاشتراكي للأممية العمالية في فرنسا "اس.اف.اي.يو"، أو من الحب المعاد بناءه في مؤتمر ابيناي عام 1971، حزب الميترانيين والروكارديين. عندما وصل ميتران الى الرئاسة عام 1981، وتشكل حكومة اشتراكية – شيوعية مشتركة، كانت حملة ميتران أشبه في شعاراتها، منزوعة عن الظرف الزمني والسياق، بشعارات جان لوك ميلانشون (الحريص بالمناسبة على تأكيد أصالة انتسابه للميترانية من جملة ما يتنسبه اليه الرجل). جاء ميتران الى الأليزيه بشعارات محاصرة قلاع الباستيل المالية، وبرنامج تأميمات واسعة، وتحويل حياة الفرنسيين في الإتجاه الإشتراكي. أشهر قليلة كانت كافية لإظهار الهوة الكبير بين ما الأقوال والأفعال. تكرّرت هذا الهوة مرة جديدة عندما وصل فرنسوا أولاند إلى الرئاسة، انما من دون هالة ميتران، ومن دون دوامة المزاحمة مع حزب شيوعي كبير، اذ تقلص الأخير وتهمش. ولاية اولاند أظهرت أنه لا يمكن للحزب الاشتراكي الفرنسي ان يبقى ممانعاً لكل السياق الذي دشنه مؤتمر باد غودسبرغ في الإشتراكية الديموقراطية الألمانية.
التصالح، من موقع تقدمي، مع اقتصاد السوق
ظاهرة ايمانويل ماكرون وحركته، المضي قدماً، ترتبط الى حد كبير، بهذا الخطو، خطوة الخطوة التي تخلفت عنها الإشتراكية الفرنسية من داخلها، خطوة طي صفحة ذهنية التأميمات، لكن أيضاً ذهنية دولة الإنفاق الإجتماعي إنما على حساب الأجيال الآتية، وذهنية أن الضرائب التصاعدية حلالة المشاكل السحرية على الدوام. ماكرون الذي كانت له تجربة عرضية في الحزب الاشتراكي، اذ انتسب اليه كي يتمكن من الاقتراع لدومينيك ستروسكان داخل الحزب، ليس أكثر، ثم كانت له تجربة استشارية ووزارية في فريق اولاند وفي حكومة ايمانويل فالس في عهد اولاند، يرتبط بمدرسة أخرى أقرب إلى الإشتراكية الديموقراطية الألمانية. يعتبر ماكرون في كتابه الذي طرح في سياق الحملة، بعنوان "ثورة"، أن السياسة الضريبية ينبغي ان لا تنبني على معاقبة الكسب لأنه كسب، بل على تحريك المال البليد، وعلى تشجيع الاستثمار عندما يرتبط بالابتكار والأفق البيئي.
في هذا الكتاب يظهر ماكرون مفارقة نظام فرنسي للأشياء تكون فيه الشكوى من الوضع القائم متواطئة مع استمرار هذا الوضع على ما هو عليه. هو نظام حوّل التنديد به إلى وظيفة داخله. ما هو العمق الاقتصادي المالي لهذا؟ جنوح الحكومات المتعاقبة لمداواة أزمات النمو الاقتصادي بالإسراف في الإنفاق العام، واعطاء مساعدات من دون تمويلها، بل تحميلها للآجيال الآتية. «الكرم» في المساعدات الاجتماعية من دون مواجهة اسباب البطالة الواسعة، و»الكرم» في المساعدات من أجل السكن من دون بناء ما يكفي من مساكن، هذا ما يعتبره الكتاب انفاقاً تبديدياً، ويدعو الى مناقضته بـ»الإنفاق الإنتاجي». ينتقد ماكرون كلا من النظرة «الكولبرتية» (الدولة توجه وتقرر وتنفذ كل شيء) و»الليبرالية» (الايمان بسوق لا يعرف الفشل، وبأن أفضل سياسة صناعية أن لا تكون هناك سياسة للصناعة). فهناك قطاعات لا يمكن تركها للسوق وحده (التربية والصحة وانتاج الطاقة المستدامة)، لكن هناك قطاعات لا بد من فتحها على التنافس الحر، بنظام ضريبي يكافئ من يجازف محاولاً الابتكار والتجديد، ويكافئ من يسعى للثراء بالموهبة والابداع والعمل، وليس بالريع والاستثمار العقاري. بالتوازي، هو يعتبر ان العقد الاجتماعي لعام 1945، كما بلوره «المجلس الوطني للمقاومة»، صار يحتاج الى مراجعة. فهذا العقد يحصر الحماية الاجتماعية بمن له وظيفة وأجر ثابت، ولم يعد صالحا في مرحلة «ما بعد الأجر».
رغم التزامهم بالانتماء إلى أممية واحدة مع الاشتراكيين الفرنسيين، لم يخف الاشتراكيون الألمانيون حماستهم لماكرون وليس لمرشح الاشتراكي الفرنسي بونوا أمون. وماكرون لم تجعله الجرمانوفوبيا التي تجيء وتذهب في فرنسا الى اليوم، من أن يدعو للتمثل بالتجربة الألمانية، ويأسف كيف تخلفت فرنسا قبل عشرين عاماً عن تطوير الإنسان الآلي، خوفاً على اليد العاملة، فكانت النتيجة خمسة اضعاف من الروبوتات في المصانع الألمانية، التي لم تتعرض لنفس درجة التراجع كما حصل مع هجرة المصانع في فرنسا باتجاه اوروبا الشرقية، كما ان البطالة منخفضة في المانيا الى درجة النصف عنها في فرنسا.
لا يمكن المصادرة على التجربة منذ الآن، لكن فيما يتعلق بالتصميم، وتسويغ المقاصد، وتشكيل الخطاب، ثمّة مرشّح طرح نفسه كتقدمي، انما من خارج الثنائية التقليدية لليمين واليسار في فرنسا العقود الأخيرة، وطرح نفسه كإجتماعي، إنّما من خارج ذهنية "العناد" بإزاء اقتصاد السوق وبإزاء البناء الأوروبي المشترك وبإزاء مجموع ما يعرف بإسم العولمة، وربط هذا التحديد له كتقدمي وإجتماعيّ، بتعبيره عن مصالح القوى الحيوية الأكثر ارتباطاً بإقتصاد يكون له سمة معرفية ورقمية وبيئية، ولعب هذا دوراً كبيراً في تشكيل الزخم حول شخصه. هذا في وقت، لا يمكن اغفال خطورة البعد الآخر للإنتخابات الرئاسية على الصعيد الإجتماعي، وهو أنّ التصويت العمالي، تصويت العمال الصناعيين، يستأثر اليمين المتطرف بالحصة الأسد منه، ولا يمكن التفاؤل بالسياسات الإجتماعية القادمة ما لم ترتبط بعمل حثيث على استرداد الطبقة العاملة من اليمين المتطرف.
التصالح مع السمة الملكية للجمهورية الخامسة
بالتوازي مع المصالحة التي يعبر عنها ماكرون مع فكرة اقتصاد سوق بضوابط إجتماعية وتحفيز تجديدي وبيئي، وبخروج من الإنفاق التبديدي إلى الإنفاق الإنتاجي كما يسميه، استطاع ماكرون أن يقدم صيغة متقدمة على طريق التصالح مع السمة الملكية للجمهورية الفرنسية الخامسة.
في عام 1974، سيصدر المرجع في القانون الدستوري والعلم السياسي الفرنسي، موريس دوفرجيه كتابه "الملكية الجمهورية، أو كيف تتخذ الديموقراطيات لنفسها ملوكاً". اعتبر دوفرجيه ان ما حدث في فرنسا مع ديغول والجمهورية الخامسة يؤسس لنموذج آخذ للانتشار أكثر فأكثر على الصعيد العالمي. فقبل الجمهورية الخامسة، كان الفكر الجمهورية منقسماً ما بين نموذجين، رئاسي أميركي، لا يمكنه فيه للرئيس أن يحل البرلمان، ولا تنبثق فيه الحكومة من البرلمان بل الوزراء هم مستشارين للرئيس، وبرلماني أوروبي، تنبثق فيه السلطة التنفيذية من السلطة التشريعية. الجمهورية الخامسة أقرت بانتخاب رأس الدولة، رأس الهرم التنفيذي، من كل من له صفة منتخبة، نيابية أو بلدية، في البداية، ثم مباشرة بالاقتراع العام. اعتبر دوفرجيه ان انتخاب رأس السلطة التنفيذية المؤتمن على النظام الدستوري بشكل عام بالاقتراع العام ليس حالة جمهورية تقليدية، بل هو ملكية جمهورية. صحيح ان حكمه محدد في الزمان – مع انه كان يمكن ان يمتد 14 سنة في فرنسا قبل تعديل 2000 واليوم الى عشرة أعوام على ولايتين متتاليتين – لكنه يتصرف في سنوات حكمه كما لو أنّه ملك في العهد الأورلياني.
هذا الطابع الملكي لرئاسة الجمهورية، ارتبط بالنسبة إلى ديغول مع تصور معين للأكثرية التي يمكنه قبولها في الجمعية الوطنية. كان يرى ان الرئيس ينبغي ان تكون له أكثرية موالية له، وسطية في البرلمان، مع أقليتين على يسارها ويمينها. اليوم، هذا ما يسعى ايمانويل ماكرون لتحقيقه، بعد عقود من التداول بين آلتين حزبيتين تنازعتها المؤسسة الحاكمة (الاستبلشمنت). هناك من يراه الحيلة التي اختارها الاستبلشمنت للخروج من أزمته ومن الضغوط الموجهة ضده على يساره وعلى يمينه، وهناك من يراه أقل استبلشمنتية من الآخرين، كونه ظاهرة لم ترتبط بالخصلة الأساسية لمرشحي الاستبلشمنت الفرنسي، وهي التطور التدريجي في "سلك حزبي"، وهنا يعتبر ماكرون نفسه قد تمكن من الاستفادة من نظام الكفاءات العلمي والمهني الفرنسي، للعروج على الاستبلشمنت في عملية صعوده السريعة.
 يبقى التحدي الثاني، حيث ان من صفات الاستبلشمنت تأجيل القرارات، احلال منطق "صنع القرار" بدل منطق أخذ القرار والإقرار.
 ماكرون ظاهرة تطرح نفسها كمجسدة لتصالحين، تصالح مع اقتصاد السوق بحساسية اجتماعية وبيئية، وتصالح مع فكرة دوفرجيه عن الملكية الرئاسية، وهو ما ظهر رمزياً أيضاً في التخريج المعتمد لحفل التنصيب. الرقم الذي ناله في الدورة الثانية تسمح له برفع سقف الطموح في الانتخابات التشريعية، لكن هذه الانتخابات بالتحديد هي التي سترسم الشكل الذي ستتخذه الظاهرة الماكرونية، والمدى الذي يمكن ان تفعل فيه فعلها التأثيري على الخيارات السياسية، في بلدان قريبة أو بعيدة من فرنسا.
الحلقة الوسيطة بين "الشعب" وبين "البرلمان: 600 ألف منتخب
لماكرون نقد أساسي لتجربة التداول بين جهازين حزبيين على السلطة في فرنسا. يرى ان هذا الانقسام بين يمين ويسار كان له طعم يوم دار حول الموقف من الكنيسة والعلمانية، أو يوم كانت له خلفية طبقية إجتماعية، في حين أنّه صار اعتباطياً اليوم على ما يراه، لأن القضايا المطروحة، من ارهاب وهجرة واتحاد اوروبي وخلافه، ينقسم حولها معسكر اليمين من داخله، ومعسكر اليسار من داخله. بالتالي، كي يحافظ كل معسكر على وحدته الحزبية الجهازية في الانتخابات عليه أن يستر تناقضاته الداخلية بكم من التلفيق، وهذا يحولها إلى «أحزاب ميتة» مرتعدة من مواجهة الواقع، وإلى «طبقة سياسية وإعلامية» راكدة، بالوجوه المعادة والخطب المكررة.
لكن هل تكون حركة "المضي قدما" حزباً آخر؟ جهازاً آخر؟ أو تكون أكثرية موالية للرئيس تخلي المكان لتشكيل سياسي آخر، مع مجيء رئيس آخر؟ ليست "أون مارش" هي هي ايمانويل ماكرون، ونحتاج الى وقت من الممارسة كفيل بدراسة مسار الأمور بين "الرئيس وحركته"، بين ماكرون والماكرونيين. العلامة الفارقة التي يمكن استقاؤها من خطاب ماكرون أثناء الحملة، هي أن الرجل يريد تجسير الهوة بين جسمين منتخبين في فرنسا، مئات النواب والشيوخ من جهة، والـ600 ألف عضو مجلس بلدي منتخب من ناحية ثانية. هؤلاء هم قاعدة الديموقراطية الإنتخابية، في اعتباره، وهو بهذا التحديد لقاعدة ديموقراطية واسعة ومنتخبة، يتفادى شيئين في وقت واحد: الشعبوية التي تطرح شيئاً اسمه "الشعب" في مواجهة "الطبقة السياسية"، والنخبوية البرلمانية، التي تعتبر البرلمان هو اللجنة المركزية للحياة السياسية. عندما يهتم ماكرون بابراز المستوى الوسيط بين القاعدة الواسعة التي هي الشعب، وبين البرلمان، ويتحدث عن الـ600 ألف عضو بلدي منتخب كأساس البناء الديموقراطي الإنتخابي الفرنسي، ويعمل لأن تكون حركة "أون مارش" صلة وصل ليس بين الرئاسة والبرلمان فحسب، بل بين البرلمان وبين مئات آلاف المنتخبين هؤلاء، بالدرجة الأولى، فلا شك بأنّنا أمام تجربة رئيس يطور تجربته وخطابه بالتوازي مع استيعاب فكرة أن الديموقراطية التمثيلية تعيش مرحلة من المطبات الهوائية على الصعيد العالمي، وان الخروج من منطقة المطبات هذه يفترض دينامية مغايرة للجهازية الحزبية وللشعبويات في آن.
تبقى التجربة هي الكفيلة بإظهار كيف يمكن أن تتفاعل هذه الرؤية مع حركة الواقع، كي يمكن أن تتصالح فرنسا ككل مع الطابع الملكي لجمهوريتها. "ليس كل ما هو جمهوري جيد، وليس كل ما ليس جمهوري سيء" يقول ماكرون، في مسعى منه لنظرة أكثر تصالحية مع الماضي، مجموع الماضيات الفرنسية المختلفة. في وجه مرشحين كانوا يجمعون بازائه على أن العطب في الجمهورية الخامسة، كانت له جرأة القول بأنّه مرشح العودة إلى الجمهورية الخامسة قبل أن تتحول الى ثنائية حزبية. في وجه مرشحين كانوا يتنافسون على إضافة المطالب الإصلاحية على برامجهم، أعطى الأولوية للرؤية على البرنامج، وسخر فيه من البرامج حين تتحول الى كاتالوغات الأحلام المحبطة، واعتبر فيه أنّ الأزمة التي تعيشها فرنسا منذ سنين هي أيضاً أزمة هذه الطفرة من الإصلاحات التي لا يعطى الواحد منها الوقت الكافي لتجريبه وتقييمه، فأنى لقانون العمل أن يتعدل خمسين مرة في عشر سنوات مثلاً؟ هذا النقد للإستسهال الإصلاحوي، لعله أيضاً معنى جديد لفكرة الجمهورية.
