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عوامل قيام الثورة الفرنسية
سهى منذر
يع ّد امل�ؤرخون الثورة الفرن�سية اهم االحداث
يف تاريخ الب�شرية النه ��ا كانت امل�سمار الذي
دق يف نع� ��ش ديكتاتوري ��ة احلك ��م املطل ��ق
يف اورب ��ا ،وكان ��ت عب ��ارة ع ��ن ا�ضطراب ��ات
اجتماعي ��ة و�سيا�سي ��ة ا�ستم ��رت م ��ن 1789
حت ��ى  ،1799وق ��د انتهت تل ��ك اال�ضطرابات
جزئي ًا خالل التو�س ��ع الالحق للإمرباطورية
الفرن�سي ��ة يف عه ��د نابليون بوناب ��رت الذي
�ص ��در الإ�ضراب ��ات وال�ضغ ��وط الداخلية اىل
ال ��دول االخ ��رى عل ��ى �ش ��كل حمل ��ة فرن�سي ��ة
وا�سع ��ة على م�ص ��ر �إثر التفوق ال ��ذي �شهدته
فرن�سا علميا وتقنيا انتهت تلك اال�ضطرابات
باحتالل اجلزائر �سنة 1830م.
لق ��د كان اه ��م اجن ��از م ��ن اجن ��ازات الثورة
الفرن�سي ��ة انه ��ا �أ�سقط ��ت نظ ��ام احلك ��م
الديكتاتوري و�أ�س�س ��ت اجلمهورية و�شهدت
ف�ت�رات عنيف ��ة م ��ن اال�ضط ��راب ال�سيا�س ��ي،
ال�سيم ��ا ان افكارها ا�ستوحت م ��ن الليربالية
والراديكالي ��ة ،حت ��ت �شع ��ار حري ��ة م�ساواة
�إخ ��اء ،فكان ��ت منعطف ��ا عميق ��ا غ�ي�ر م�س ��ار
التاريخ احلديث و�ألهمت البلدان الأوربية مبا
ي�صطل ��ح عليه بالربي ��ع الأوروبي او ثورات
عام  1848وترك ��ت نتائج م�ستمرة ووا�سعة
النطاق على املدى القريب واملتو�سط والبعيد

برينو اوبرت

�سفري فرن�سا يف العراق

يف  14مت ��وز  ,1789هجم �سكان باري�س على �سجن
ي ��كاد يكون خالي ��ا اال وهو البا�ستيل ,رم ��ز التع�سف
امللك ��ي .بع ��د ب�ضعة ايام و حتدي ��دا يف  4اب� ,صوت
املجل� ��س على الغ ��اء االمتي ��ازات يف خ�ضم هيجان و
حما�س كبريي ��ن .بعد مرور �سنة على الثورة ,احتفل
الفرن�سي ��ون بالتزامهم به ��ذا امل�شروع امل�شرتك خالل
حف ��ل يدع ��ى حف ��ل االحت ��اد� .سيتع ��رف الق ��راء على
اح ��داث تل ��ك االي ��ام يف ق ��ادم ال�صفحات م ��ن ملحق
املدى.
جاءت املب ��ادئ الثالث ل�شعار اجلمهوري ��ة الفرن�سية
احلرية-امل�ساواة-االخ ��اء م ��ن ه ��ذه اللحظ ��ات التي
�شكل ��ت منعطفا كبريا يف التاري ��خ .غالبا ما تعر�ضت
هذه املبادئ اىل هجمات لكنها كونت احلجر اال�سا�س
لبناء هوية قوية اال و هي فرن�سا املعا�صرة.
ما هي املفاهيم املمك ��ن ا�ست�سقاءها من هذه ال�صفحة
من تاريخ فرن�سا يف نهاية القرن الثامن ع�شر للإفادة
منها يف دول اخ ��رى ,لثقافات اخرى ,لأزمنة اخرى؟
يف اي املوا�ض ��ع ميكن لعراق اليوم ان يجدها بحيث
تكون مادة خ�صبة للت�أمل؟
ميك ��ن احلديث هنا عن قي ��م �شاملة ,ينبغي االعرتاف
ب� ��أن الوق ��ت مل يع ��د منا�سب ��ا ليدع ��ي الغ ��رب بحق ��ه
بالأف�ضلي ��ة حيث كان ي�صدر مناذج ��ه اخلا�صة و يف
بع� ��ض االحي ��ان يفر�ضه ��ا بالق ��وة بحي ��ث ادت ه ��ذه
االنحرافات عن امل�سار املثايل ,من بني ا�سباب اخرى,

اىل اال�ستعمار املفرط .عرف العراق هذه التجربة يف
تاريخ ��ه القري ��ب .ادعى البع�ض ب� ��أن م�سار االحداث
�سي� ��ؤدي ال حمالة اىل ن�صر �شام ��ل للدميقراطية لكن
الواقع اثبت عك�س ذلك متاما .املهم الوقت لي�س وقت
اعطاء الدرو�س و ال وقت لعب دور املر�شد الكبري لكن
ال �شيء مينع يف التفكري �سويا بتجارب املا�ضي.
الر�سالة القوية للث ��ورة الفرن�سية التي تريد ار�سالها
ال تكم ��ن يف جت�سيد قيم يفرت� ��ض ان تكون �شاملة و
امن ��ا ارادت اال�ش ��ارة اىل امكاني ��ة �س ��كان بلد ما يف
حلظ ��ة معين ��ة اىل الق ��درة يف ايج ��اد م�صطل ��ح قابل
للبق ��اء اال و هو”العي�ش �سوي ��ا”و اىل بناء امة .قال
وين�ست ��ون ت�شر�ش ��ل ع ��ن الدميقراطية الت ��ي ر�سمت
الث ��ورة فرن�سي ��ة مالحمه ��ا و ال ت ��زال جت�سدها ,قال
انها”ا�س ��و�أ االنظمة با�ستثناء كل االنظمة االخرى",
اي انه ��ا اف�ضل ما موجود ن�سبة اىل االنظمة االخرى
فهي لي�ست فقط غري مثالية و امنا بعيدة عن ان تكون
حتمية تاريخية .غالبا ما يكون احل�صول عليها بعناء
و بعد قطع طريق �شاق .الثورة الفرن�سية التي ولدت
يف زم ��ن الن�ض ��وج الفل�سف ��ي ال ��ذي عرب عن ��ه بع�صر
النه�ضة ا�ستمرت على مدار عقود حيث عرفت خاللها
رواج و تقهقر قبل ان تر�سي اىل بر االمان لبناء نظام
م�ستق ��ر يج�سد م�شروع م�شرتك و مرجعية ينتمي لها
الغالبية العظمى من ال�شع ��ب الفرن�سي .الن�ص الذي
ار�س ��ى الدعام ��ة االوىل هو اعالن حق ��وق االن�سان و
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املواطن ��ة يف العام  1789حي ��ث �صدحت ا�صداء هذا
الن� ��ص يف اجلمعي ��ة العمومي ��ة ل�ل��أمم املتح ��دة يف
باري�س عام  1984باعتباره ن�ص �شامل.
كان ��ت فرن�س ��ا يف الع ��ام  1789على مف ��رق طرق بني
عامل�ي�ن :النظام الق ��دمي او احلداثة .فعل ��ى نف�س هذا
النه ��ج ,فبالإم ��كان الي ��وم ايج ��اد عراق جدي ��د ي�ضم
جمي ��ع مواطني ��ه .يب ��دو ان التن ��وع الب�ش ��ري الذي
يك ��ون بدوره الرثاء الثقايف للعراق و تعدد مكوناته
يجع ��ل من ه ��ذه املهمة �صعبة للوهل ��ة االوىل لكن امل
يك ��ن م ��ن ال�صعوبة مبكان جم ��ع ثقاف ��ات و تطلعات
ق ��روي م ��ن بريت ��اين و باري�س ��ي الذي م ��ن ال�صعب
ان�ساب ��ه اىل جهة م ��ع عائلة نبيلة م ��ن مدينة افريين
م ��ع تاجر �صغ�ي�ر من ليون لدرج ��ة ان لديهم اختالف
لغوي؟ كان لزاما علينا ان نتخطى ثمان حروب دينية
غاية يف ال�ضراوة بني الربوت�ستانت و الكاثوليك يف
القرن ال�ساد�س ع�شر لتجاوز اخلالفات الفكرية التي
كانت تبدو غري قابلة للت�صالح ف�ضال عن ان االنحياز
الطبقي و امل�صالح امل�ض ��ادة التي كانت تق�سم الدولة
اىل ث�ل�اث اج ��زاء :رجال دي ��ن و نب�ل�اء و برجوازية
حيث ي�ضاف اليهم جماهري ال�شعب الب�سيطة.
ب ��دون ادنى �ش ��ك ف�أن مب ��ادئ  1789لي�ست �شرط من
�ش ��روط البناء الوطني و لكن ب�إمكان كل ال�شعوب ان
يجدو انف�سهم فيها و االفادة منها.
• يحتف ��ل العراق الي ��وم بالتحرير بف�ضل عزمية و

�شجاع ��ة قوات ��ه يف املعارك �ضد التنظي ��م الظالمي و
ال�شم ��ويل ال ��ذي كان يحتل جزء م ��ن ترابه الوطني.
ي�ش ��كل حتري ��ر املو�ص ��ل قيم ��ة رمزي ��ة  :فاملعركة مع
داع� ��ش مل تنته ��ي بع ��د لك ��ن العراقي ��ون ذاق ��وا طعم
احلري ��ة يف ه ��ذه املرحلة املف�صلي ��ة ,م ��ن امل�ؤكد فيه
نوع من امل ��رارة نظرا ل�سقوط �شه ��داء خالل املعارك
و لتحمل م�أ�سي كثرية اثقلت كاهله.
• يتطل ��ع املواطنون العراقي ��ون كذلك اىل الق�ضاء.
ينبغ ��ي ان تخ�ض ��ع جمي ��ع التج ��اوزات اىل الق�ضاء
و يج ��ب ان�ص ��اف ال�ضحاي ��ا جمي ��ع ال�ضحاي ��ا لي�س
�ضحاي ��ا داع� ��ش فح�س ��ب و امن ��ا يج ��ب ان يح�ص ��ل
جمي ��ع ال�ضحاي ��ا عل ��ى ا�ستحقاقه ��م و هذا ه ��و مبد�أ
العدالة.
• مت ��ر عملية البناء يف العراق من خالل امل�صاحلة
الوطني ��ة� .سب ��ق و ان بذل ��ت جه ��ود حثيث ��ة يف هذا
املج ��ال و لكن يجب ان ت�ستمر ه ��ذه اجلهود لأ�شراك
جميع مكونات ال�شعب العراقي بغية حتديد م�ستقبل
م�ش�ت�رك و م�شروع ي�ساه ��م فيه اجلمي ��ع :ال�شيعة و
ال�سنة و االك ��راد و امل�سيح وااليزيدية و كل مكونات
الطيف العراقي االن�ساين انطالقا من مبد�أ الت�أخي.
ه ��ذه املب ��ادئ الثالثة مل تختلقها الث ��ورة الفرن�سية و
امن ��ا جعلتها يف قلب امل�شروع الوطني .انا على يقني
ب� ��أن ه ��ذه التجربة �ست�ص ��دح و بق ��وة يف نفو�س كل
العراقيني.

من حيث املفاهيم والتغيري وتنظيم العالقات
الدولي ��ة والت�أث�ي�ر يف ال ��دول وال�شع ��وب
واحل�ض ��ارة الإن�ساني ��ة ،ويف �أوروب ��ا كانت
تاثرياته ��ا مبا�شرة ا�ستمرت �إىل القرن التايل
للثورة الفرن�سية.
لق ��د اجم ��ع امل�ؤرخون عل ��ى ان الثورة حدثت
ب�ص ��ورة ا�سا�سي ��ة بني نظ ��ام احلك ��م املطلق
والأر�ستقراطي ��ة وطبق ��ة رج ��ال الدي ��ن
االكلريو�س من جهة وم ��ن جهة �أخرى ت�أثري
البورجوازي ��ة الفرن�سي ��ة وكف ��اح الطبق ��ة
العامل ��ة والفالح�ي�ن ،فق ��د كان املجتم ��ع
الفرن�س ��ي يع ��رف �سيط ��رة ث�ل�اث طبق ��ات
رئي�س ��ة ،ت�سيطر على احلك ��م وت�ستحوذ على
العائ ��دات االقت�صادي ��ة للب�ل�اد ،وهم ��ا املل ��ك
وحا�شيته ،وطبق ��ة الأر�ستقراطي�ي�ن ،وطبقة
رجال الدي ��ن .وكان هذا املجتم ��ع مرتبا على
�ش ��كل هرم طبق ��ي ،على ر�أ�سه املل ��ك وحا�شية
امللك ثم طبق ��ة الأر�ستقراطيني الذين ي�سمون
�أنف�سه ��م بالنب�ل�اء ،ث ��م رج ��ال الدي ��ن الذي ��ن
ا�صطل ��ح عليهم بالإكلريو�س ،وه�ؤالء الثالثة
ي�سيط ��رون عل ��ى الأو�ض ��اع العام ��ة للب�ل�اد
ومداخله ��ا .ثم تات ��ي بعدهم الطبق ��ة الثالثة
الت ��ي تتكون م ��ن الطبق ��ة البورجوازية التي
ب ��رزت من ��ذ االكت�شاف ��ات اجلغرافي ��ة  -تعود

�أ�صوله ��م الأوىل �إىل مغامري ��ن وبح ��ارة
يقومون بتجارة �أعايل البحار ،وقد �أك�سبتهم
ا�ستثماراته ��م مداخي ��ل مهم ��ة وجعل ��ت منهم
طبقة جدي ��دة يف املجتمعات الأوربية -وبعد
�صع ��ود جنمه ��م اهتم ��وا بالثقاف ��ة والعلوم،
و�ص ��ارت طبقته ��م م ��ن املثقف�ي�ن والأدب ��اء
ومهتمني ب�شتى جماالت العلوم ،ولكنها كانت
حمرومة م ��ن امل�شاركة يف العملية ال�سيا�سية
والدفاع عن م�صاحلها يف نظام تقليدي� ،أمام
الأر�ستقراطي�ي�ن والإكلريو� ��س .ويف قاع ��دة
اله ��رم االجتماع ��ي جن ��د الفالح�ي�ن والعمال
واحلرفي�ي�ن وغريه ��م� ،ضم ��ن طبق ��ة مل تكن
حت�صل �أية حق ��وق اقت�صادية �أو �سيا�سية �أو
اجتماعي ��ة ،فقد كانت لطبقة الأرت�ستقراطيني
ورجال الدين ميزات ع ��ن بقيه عامة ال�شعب،
من بينها �أنه ��م ال يدفعون ال�ضرائب ،كما كان
لديه ��م نفوذ قوي فوق �سلطة القانون حيث ال
تطبق عليه ��م قوانني العقوبات وي�ستطيعون
ه�ضمها والإفالت منها.
لق ��د ا�سهم ��ت عوام ��ل كث�ي�رة ت�ضاف ��رت كلها
ونتج ��ت عنه ��ا الث ��ورة الفرن�سي ��ة منه ��ا :
العوام ��ل ال�سيا�سية الت ��ي تتمثل باال�ستبداد
املطلق ،الظل ��م وغياب عدالة اجتماعية وعدم
تكاف�ؤ الفر�ص املبني على الأهلية ،زيادة على

ف�ساد نظام الدولة والإدارة ،مما �شكل �ضغطا
عل ��ى الطبق ��ة الأدن ��ى والأعر� ��ض يف الدولة
الفرن�سي ��ة ا�ضافة اىل ف�ساد نظ ��ام ال�ضرائب
الذي متيز بالالم�ساواة يف فر�ض ال�ضرائب،
وجعلها على �أ�سا�س الأ�شخا�ص ولي�س ح�سب
املداخيل والأمالك� ،إ�ضافة �إىل عدم توحيدها
يف كل ربوع فرن�سا.اما العوامل االقت�صادية
فان فرن�سا مرت يف عهد لوي�س ال�ساد�س ع�شر
ب�أزمة اقت�صادية كبرية يف خمتلف القطاعات،
ت�ض ��رر منه ��ا يف الدرج ��ة االوىل الفالح ��ون
والعم ��ال ،ومعل ��وم يف ظ ��روف يغل ��ب عليها
اقت�ص ��اد غري عادل ،ف� ��إن الأزمة املالية ت�صبح
�أزم ��ة �سيا�سي ��ة �أي�ض ��ا .ومتثل ��ت العوام ��ل
االجتماعي ��ة يف التف ��اوت الطبق ��ي ال�ص ��ارخ
ب�ي�ن فئ ��ات املجتم ��ع ،التهمي� ��ش و�ضغ ��وط
اقت�صادي ��ة خانق ��ة عل ��ى الفئ ��ة العري�ضة من
ال�شع ��ب الفرن�سي حيث كان اجل ��وع هاج�سا
يوميا يف �أو�ضاع حرجة يف �سنوات احل�صاد
الفقرية ،حيث كان ��ت �أو�ضاع ال�سواد الأعظم
م ��ن الفالح�ي�ن الفرن�سيني فق ��راء بينما كانت
البورجوازي ��ة املنتج ��ة فكري ��ا واقت�صادي ��ا
مثقلة بال�ضرائب،ام ��ا الطبقة الأر�ستقراطية
فهي ذات من ��ط حياة باذخ و�شره يف معظمه
وتعتمد يف مواردها على ماينتجه االخرون.

وبع ��د �صدورم�ؤلف جان ج ��اك رو�سو حتت
عن ��وان العق ��د االجتماع ��ي �أو مب ��ادئ احلق
ال�سيا�س ��ي ال ��ذي و�ض ��ع فيه مب ��ادئ احلقوق
ال�سيا�سي ��ة ل�صال ��ح الدميقراطي ��ة املبا�ش ��رة،
حي ��ث طرح فكرة العقد االجتماعي �إىل جانب
جمموع ��ة �أخ ��رى م ��ن املفكري ��ن التنويريني
�أمث ��ال توما� ��س هوب ��ز وج ��ون ل ��وك فولتري
�أحد رم ��وز ع�صر الأنوار ،حققت فرن�سا قفزة
نوعية يف �أواخر القرن الثامن ع�شر ،من حيث
م�ستوى الوعي ال�سيا�سي ،كما تراجعت ن�سبة
الأمي ��ة �إىل ح ��وايل  ،%50وي ��رى هوبزباوم
�أن الث ��ورة ال�صناعي ��ة مدين ��ة للمجه ��ودات
الب�سيط ��ة للحرفي�ي�ن وامل�صان ��ع ال�صغ�ي�رة،
ودَور العل ��م وحمارب ��ة الأمي ��ة يف حتقي ��ق
التقدّم .وقد عرف القرن الثامن ع�شر امليالدي
بفرن�س ��ا قيام حركة فكري ��ة تنبذ الالم�ساواة،
ون�ش ��ر �أف ��كار جدي ��دة تنتق ��د تكث ��ل احلك ��م
والإر�ستقراطي ��ة ورجال الدي ��ن ،امل�ستفيدين
من امتيازات خا�صة ع ��ن بقية فئات ال�شعب،
حيث متيز نظام احلكم يف فرن�سا قبل الثورة
با�ستح ��واذ املل ��ك والأر�ستقراطي�ي�ن وطبق ��ة
رجال الدين التي ي�صطلح عليها بالإكلريو�س
عل ��ى احلكم ،يف �إطار حك ��م مطلق ي�ستند �إىل
التفوي� ��ض الإله ��ي ،مع ع ��دم وج ��ود د�ستور
يح ��دد اخت�صا�ص ��ات ال�سلط ��ة .ول ��ذا �سميت
ه ��ذه الف�ت�رة بع�ص ��ر الأن ��وار الت ��ي عرف ��ت
ظهور �أف ��كار معار�ض ��ة حتريري ��ة وتنويرية
التي كان من �أهم رموزه ��ا ،مونت�سكيو الذي
طالب بف�صل ال�سلط ��ات ،وفولتري الذي انتقد
التفاوت الطبقي ال�صارخ،ورو�سو الذي ركز
ب�شكل كبري على قيم احلرية وامل�ساواة .و�أكد
�إ�سح ��اق نيوت ��ن �أن با�ستطاع ��ة الإن�س ��ان �إذا
م ��ا اعتمد على ن ��ور العقل ،تف�س�ي�ر الظواهر
الطبيعي ��ة و�إدراك دوره يف الع ��امل املجهول،
ويف حتليله للأو�ضاع قبيل الثورة الفرن�سية
يق ��ول رو�س ��و �أن النا� ��س خلق ��وا مت�ساوين،
ث ��م انق�سم ��وا �إىل فئت�ي�ن هم ��ا  :فئ ��ة النبالء
والأغني ��اء املالكني للأر�ض ،وفئ ��ة الفالحني
الفق ��راء ،الذين ي�شتغل ��ون يف الأر�ض كعبيد
م ��ن دون �أن ميلكوا �شيئ ��ا .وبالتايل فامللكية
هي �أ�سا� ��س التفاوت بني الب�ش ��ر ،وهي التي
�أدت �إىل كل ه ��ذا الظلم الذي �أ�صاب الفالحني
والفق ��راء الذي ��ن كان ��وا ي�شكل ��ون �أغلبي ��ة
ال�شع ��ب الفرن�س ��ي يف �أو�ضاع قبي ��ل الثورة
الفرن�سية.
وهكذا كانت جميع تلك العوامل على اختالفها
ت�ص ��ب يف اجت ��اه واحد وه ��و التغي�ي�ر �إىل
الأف�ض ��ل والتخل� ��ص من الأو�ض ��اع القدمية.
وهن ��اك العديد م ��ن العوامل الأخ ��رى ،التي
ميك ��ن النظ ��ر �إليها كذل ��ك من الأ�سب ��اب التي
ا�سهم ��ت يف ان ��دالع الث ��ورة الفرن�سي ��ة،
كالرغب ��ة يف الق�ض ��اء عل ��ى احلك ��م املطل ��ق،
واال�ستياء من االمتيازات املمنوحة للإقطاع
وطبقة النبالء ،واال�ستياء من ت�أثري الكني�سة
على ال�سيا�س ��ة العامة وامل�ؤ�س�سات ،والتطلع
نحو احلري ��ة والتخل�ص م ��ن الأر�ستقراطية
التقليدي ��ة وحتقي ��ق امل�س ��اواة االجتماعي ��ة
وال�سيا�سي ��ة واالقت�صادي ��ة ال�س ّيم ��ا مع تقدم
الث ��ورة للمطالب ��ة بنظ ��ام جمه ��وريً � ،
أي�ضا
ف�إن امللك ��ة ماري �أنطوانيت يعتربها البع�ض
من �أ�سب ��اب الثورة� ،إذ نظر �إليها الفرن�سيون
واتهموه ��ا  -خط�أ يف بع� ��ض الأحيان � -أنها
جا�سو�س ��ة النم�س ��ا ومب ��ذرة و�سب ��ب اغتيال
وزير املالية الذي كان حمبوبًا من ال�شعب
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اصداء الثورة الفرنسية في العراق
الحديث

امتدت خطوط االت�صال بني ال�شرق والغرب
�إىل ق ��رون �سابقة� ،أخ ��ذت تتو�ضح،عربها،
بالتدري ��ج م�ص ��ادر الأف ��كار احلديث ��ة يف
امل�شرق العربي والإ�سالمي عموما".
وقب ��ل الأزمنة احلديثة ميك ��ن تدوين �سجل
طوي ��ل باالت�ص ��االت ال�سلمي ��ة املتبادلة بني
ال�ش ��رق والغرب ،غ�ي�ر ان ه ��ذه االت�صاالت
مل تغ�ي�ر املواقف العدائي ��ة املتبادلة بينهما.
فق ��د حتكم ��ت يف ه ��ذه املواق ��ف م�شاع ��ر
�صاغه ��ا تاري ��خ طويل غلب علي ��ه الت�صادم.
واحلقيقة ان ر�ؤية الغرب للعرب وامل�سلمني
من ��ذ ق ��رون عدي ��دة قد درج ��ت �ضم ��ن ر�ؤية
الغ ��رب لالغيار عموم ��ا" .وتتلخ�ص الر�ؤية
لالغيار ه ��ذه مبوق ��ف ي�ش�ي�ر اىل وحدانية
وف ��رادة احل�ض ��ارة الغربي ��ة ،كم ��ا ينك ��ر ما
قدمت ��ه احل�ض ��ارات االخرى .وق ��د فعل هذا
املوق ��ف فعله يف نظرة الغربي اىل االخرين
و�سيطرت ��ه عليه ،بفعل ه ��ذا املوقف،الرغبة
يف ت�شكي ��ل العامل ح�س ��ب الت�صور االوربي
الغربي.
الغرب والعرب ..عالقة تاريخية
وانطالق ��ا من هذه الر�ؤي ��ة بقيت املنطقة
العربي ��ة ،لوق ��ت طوي ��ل ت�ش ��كل بالن�سب ��ة
للغرب ،منطقة يقطنها عدو ،ب�سبب انت�ساب
معظ ��م �شعبه ��ا اىل اال�سالم ،االم ��ر الذي مل
يكن يدعو ان�سان القرون الو�سطى االوربي
امل�سيحي اىل بذل اي جهد لتفهم االخر الذي
كان يحرم ـ بو�صفه كافرا”غري م�سيحي ـ من
ان يكون مو�ضع البحث الهادىء املتزن.
وبالن�سب ��ة للعرب ��ي امل�سل ��م ف ��ان الغ ��رب
امل�سيح ��ي مل يكن يطرح بخ�صو�صة ،انذاك،
اي ت�س ��ا�ؤل .اذ مل يك ��ن ميثل يف نظره اكرث
من كارثة ،و�ست�ستمر هذه النظرة �شاخ�صة
لغاي ��ة القرن احل ��ادي ع�ش ��ر .وباملقابل فان
التوافد االورب ��ي على �شكل حروب �صليبية
مل يك ��ن يك�ش ��ف للم�سلم�ي�ن �سوى”وج ��ه
بغي�ض الوربا".
وحتى نهاية احلروب ال�صليبية ،فان اجلانب
االيجاب ��ي الذي ر�سمه الغ ��رب امل�سيحي عن
ال�ش ��رق اال�سالم ��ي ظ ��ل �شاحب ��ا”يف الفكر
الغربي وغلبت عليه ال�ص ��ورة ال�سلبية .اما
بعد ذلك فقد �ساعدت التجارة وحاجة الغرب
لعل ��وم امل�سلم�ي�ن وظه ��ور ال ��دول القومي ��ة
االوربي ��ة اىل تو�سيع رقعة االت�صال ا�ضافة
اىل اعت ��دال الغرب امل�سيح ��ي يف موقفه من
ال�شرق امل�سلم.
كم ��ا ازدات الرغبة يف التع ��رف على ال�شرق
بزيادة رغبة الغرب يف التو�سع االقت�صادي
يف ع�ص ��ر النه�ض ��ة .ثم د�شن ع�ص ��ر االنوار
مرحلة جدي ��دة من التعرف املو�ضوعي على
املنطقة العربية عندم ��ا قطع الغرب عالقته،
ب�سبب عقالنيته ،بااليديولوجيا امل�سيحية،
فتحطم،بهذا القطع ،العائق الذي كان يحول
دون تع ��رف الغ ��رب تعرفا”مو�ضوعيا على
املنطقة ،فظهر الدفاع املتحم�س عن اال�سالم
�ض ��د كل االف ��كار القبلي ��ة العدائي ��ة التي مت
الرتويج لها طيلة الع�صور الو�سطى.
ان هذا ما نتلم�سه لدى (ري�شارد �سيمون)

د .عامر حسن فياض

و (اوريان ـ ريالن ��د) و(فولتري) و(ليبنتيز)
حي ��ث ب ��د�أ اال�س�ل�ام من خ�ل�ال ه� ��ؤالء ومن
خ�ل�ال اجلهود العلمية له ��ذا الع�صر بو�صفه
دين ��ا عقالني ��ا ،ا�ستط ��اع ان يتخل� ��ص م ��ن
العيوب التي ت�شوب امل�سيحية.
ويف الق ��رن الثام ��ن ع�ش ��ر مت النظ ��ر اىل
ال�ش ��رق امل�سل ��م بعني االخ ��اء ،ب�سبب من ان
فكرة امل�س ��اواة يف اال�ستع ��دادات الطبيعية
ل ��دى الب�ش ��ر ،الت ��ي �شكلت الدي ��ن احلقيقي
له ��ذا الق ��رن� ،سمح ��ت بتفح� ��ص االتهامات
التي وجهت يف الق ��رون ال�سابقة اىل العامل
اال�سالمي ،بعني ناقدة.
كم ��ا ف�س ��رت االتهامات الت ��ي وجهت اليه
كاال�ستب ��داد مث�ل�ا" ،تف�سريا”علميا بقدر ما
مت الت�أكيد عل ��ى العوام ��ل االيكولوجية من
قبل مونت�سكيو مثال".
الغرب والعرب ..م�آرب ا�ستعمارية
ام ��ا الق ��رن التا�سع ع�ش ��ر فقد متي ��ز با�شياء
كث�ي�رة ،كان التعل ��ق الرومانتيك ��ي بال�شرق
احده ��ا .وهذا التعلق كان ق ��د عرب عن نزعة
من نزعات االهتمام الغربي البالغ بال�شرق.
وقد ع�ب�ر عنه ب�شكل خا�ص كل من (فولتري)
و(�شاتوبريان) و(المارتني).
بي ��د ان م ��ن ال�سذاجة مب ��كان ت�صور هذا
التعل ��ق بعيدا”ع ��ن امل� ��آرب االوربي ��ة وعن
امل�ش ��روع اال�ستعم ��اري االورب ��ي الذي كان
ي�ستهدف تعزيز هيمن ��ة النفوذ االوربي يف
املنطقة .ففي هذا القرن ظهرت فكرة التفوق

http://www.almadapaper.net - E-mail: almada@almadapaper.net

االورب ��ي بالقيا� ��س اىل ال�ش ��رق اال�سالم ��ي
خ�صو�صا”بع ��د ان ا�صبح ��ت الدول ��ة
العثمانية”الرج ��ل املري�ض”ال ��ذي ترع ��اه
اورب ��ا .وان ال�شعور به ��ذا التفوق �سيقرتن
باال�ستعم ��ار كم ��ا ق ��د اق�ت�رن اي�ضا”بثقافة
غربية حتريرية ذات مدى كوين فيما يتعلق
باحلري ��ة ال�شخ�صية التي �ص ��درت منها كل
قيم التحرر العقل ��ي وال�سيا�سي كما �صدرت
منها اي�ضا”الئحة املث ��ل اللبريلية العلمانية
احلديث ��ة الت ��ي تطم ��ح اىل بن ��اء �سلط ��ة
�سيا�سي ��ة م�ستندة على جمموع ��ة هذه املثل
الت ��ي الميك ��ن حتقيقه ��ا اال يف اط ��ار �سلطة
متثيلية برملانية تتي ��ح لكل االفراد امل�شاركة
يف �صنع القرارات العامة.
ازاء كل ذل ��ك ووف ��ق قاعدة”املغل ��وب
يحاك ��ي الغالب”اخللدوني ��ة ،عك� ��س الفكر
العرب ��ي احلديث ه ��ذا التفاع ��ل احل�ضاري
بني العرب والغ ��رب وبخا�صة يف الق�ضايا
الرئي�سي ��ة الت ��ي �إن�شغ ��ل بها ومنه ��ا ق�ضية
الدميقراطية.
ويف ه ��ذا امل�ضم ��ار كان العراقيون� ،ش�أنهم
يف ذل ��ك �ش� ��أن ابن ��اء الوالي ��ات العثماني ��ة
العربية االخرى داخل الدولة العثمانية ،قد
وجدوا انف�سهم يف مفتتح القرن الع�شرين،
ام ��ام �سل�سل ��ة م ��ن املفاهي ��م وامل�ؤ�س�س ��ات
واالف ��كار ال�سيا�سية التي نبعت من جتارب
غريب ��ة عنه ��م �صيغ ��ت بتعب�ي�رات اجنبي ��ة
اوربي ��ة االمر ال ��ذي ا�ضطره ��م اىل ابتكار
الفاظ تعرب عنها.

ويف الع ��راق اي�ض ��ا" ،فم ��ن املمكن اعتبار
االع ��وام الت ��وايل للق ��رن التا�س ��ع ع�ش ��ر
وفواحت القرن الع�شريــن
م ��ن اخ�صب اع ��وام التطور الفك ��ري .ففي
تل ��ك االع ��وام احلبل ��ى ب ��االراء واالف ��كار،
يج ��د الباح ��ث يف تط ��ور الفك ��ر ال�سيا�سي
العراق ��ي احلدي ��ث واملعا�ص ��ر ،الف�ت�رة
التكوينية الت�أ�سي�سية التي توطنت خاللها
اغل ��ب االفكار الغربية االوربية احلديثة ثم
ذاعت وانت�شرت يف االعوام الالحقة ومنها
افكار الثورة الفرن�سية يف احلرية واالخاء
وامل�ساواة.
وتع ��د الث ��ورة الفرن�سي ��ة وافكاره ��ا م ��ن
الروافد التمهيدية اال�سا�سية يف بناء الفكر
ال�سيا�س ��ي العراقي احلديث .ا�صداء واثار
الثورة الفرن�سية يف البالد العثمانية.
يف �سياق التطور التاريخي لعملية االت�صال
بني ال�ش ��رق والغرب البد م ��ن اال�شارة اىل
ان املراح ��ل االخرية من القرن الثامن ع�شر
كان ��ت قد ارتبطت باجتاه�ي�ن .االول يتمثل
بالتو�سي ��ع اال�ستعماري الغرب ��ي وقد عرب
عن ��ه (فولن ��ي) ( )Volneyال�سيم ��ا يف
كتابة (رحل ��ة يف �سوريا وم�صر) الذي كان
ين�ض ��ح ،على الرغم م ��ن التحليل ال�سيا�سي
واالجتماعي الذي ت�ضمنه ،بكراهية للعرب
امل�سلمني.
ام ��ا االجت ��اة الث ��اين فق ��د متث ��ل بالثورة
الفرن�سي ��ة الت ��ي ت�صاع ��دت فيه ��ا التيارات
االن�ساني ��ة لتنتهي لدى (كلوت�س) احد قادة

اليعاقب ��ة اىل دع ��وة لتوحي ��د الب�ش ��ر ع�ب�ر
عنه ��ا يف مظاه ��رة نظمه ��ا يف باري�س عام
� ،1790ضم ��ت عرباوبرو�سني و�سويديني
و�سوريني ..الخ بازيائهم القومية على حد
تعبري امل�ؤرخ هو يزجنا.
ومع جم ��يء حكومة االدارة جت ��ددت امال
فرن�س ��ا يف مد نفوذها اىل املنطقة العربية،
وكان بط ��ل هذه االمال (نابليون) الذي قام
باحلملة عل ��ى م�صر (عام  )1798معتمدا"،
له ��ذا الغر�ض،عل ��ى كت ��اب (فولن ��ي) االنف
الذك ��ر .وق ��د توج ��ت ه ��ذه احلمل ��ة بكتاب
(و�ص ��ف م�صر) .وال ��ذي يعنينا فيه املقدمة
الت�أريخي ��ة التي كتبه ��ا (ج ��ان بات�س�سيت ـ
جوزي ��ف فوريي ��ه) والتي ب ��دت فيها م�صر
الن�صيب الطبيعي لالمم االخرى الن ((هذا
البل ��د ال ��ذي ن�ش ��ر معرفت ��ه اىل امم كث�ي�رة
غ ��ارق االن يف الرببري ��ة)) كم ��ا ج ��اء يف
مقدمة هذا الكتاب.
ام ��ا اث ��ر ه ��ذا التح ��دي الغرب ��ي املتمث ��ل
باحلمل ��ة الفرن�سية على م�ص ��ر فانه كان قد
جت�س ��د با�ستجابة ه ��ي عبارة ع ��ن �صحوة
فكرية ترددت ا�صدا�ؤها يف البالد العثمانية
وب�ضمنه ��ا املنطق ��ة العربي ��ة ففتح ��ت
العي ��ون واالذهان اىل ات�س ��اع �شقة التطور
احل�ض ��اري ب�ي�ن ال�ش ��رق اال�سالم ��ي وب�ي�ن
خ�صم ��ه التقلي ��دي الغ ��رب .وجعل ��ت ابناء
املنطقة يدركون حقيق ��ة تخلفهم ،وي�سعون
ملحاول ��ة �س ��د فج ��وة التط ��ور احل�ض ��اري،

فكان ��ت ه ��ذه اال�ستجاب ��ة االيجابي ��ة
منبها”وحافزا”عل ��ى البح ��ث ع ��ن طري ��ق
للنه�ضة .وبفعل م�ؤثرات هذه احلملة وعرب
رج ��ال البعثات الذين ار�سله ��م (حممد علي
الكبري) لفرن�سا (كال�شيخ رفاعة الطهطاوي)
و�صلت مبادىء الثورة الفرن�سية وافكارها
اىل ال�شرق العربي عموما".
وجممل الق ��ول ان االمرباطورية العثمانية
كان ��ت ق ��د وجدت نف�سه ��ا امام قي ��م جديدة،
�شاع ��ت على اال ل�سنة واالق�ل�ام ابان الثورة
الفرن�سية وقد ا�ستمرت هذه القيم اجلديدة
تتناقله ��ا االفواه يف ال�ش ��رق العربي ،ف�أخذ
النا�س((يتحدث ��ون ع ��ن الوط ��ن والوطنية
واالم ��ة واحلري ��ة وامل�س ��اواة واحلق ��وق
الطبيعية وغريها من االفكار)).
وما ترتب على ذلك ان التجربة اال�صالحية
العثماني ��ة املعروف ��ة بـ(حرك ��ة التنظيم ��ات
اال�صالحي ��ة العثماني ��ة احلديث ��ة) كانت قد
اعطت عرب ات�صالها بالتقدم االوربي ابتداء
م ��ن الث ��ورة الفرن�سي ��ة ،اهميتها يف جممل
العامل اال�سالم ��ي و�ضمنه العراق الذي كان
ينظوي حتت لواء ال�سلطنة العثمانية.
اص��داء واث��ار اف��كار الث��ورة
الفرنسية على العراق
اذا كان البع� ��ض ق ��د اعت�ب�ر ع ��ام ،1908
املنطل ��ق لبل ��ورة الوع ��ي ال�سيا�س ��ي
الدميقراطي احلدي ��ث يف الدولة العثمانية
التي كان العرب ي�ؤلفون فيها ن�صف ال�سكان
ف ��ان الواليات العراقية كان ��ت تتنف�س ،ولو
ب�ش ��كل �ضيق ،نفح ��ات من اف ��كار ومبادىء
الثورة الفرن�سية.
فق ��د كان جلمه ��رة القنا�صي ��ل الفرن�س�ي�ن
العامل�ي�ن يف بغ ��داد واملو�ص ��ل والب�ص ��رة
م�ساهم ��ة يف ب ��ث االف ��كار وممار�س ��ة
الت�صرف ��ات املنا�صرة لال�ص�ل�اح والتجديد
بق ��در ما كانوا يتوقون حما�سة لأجل ق�ضية
ع�صرنة وحتديث االمرباطورية العثمانية.
ذهب ه� ��ؤالء القنا�صل اىل تعنيف املوظفني
العثماني�ي�ن الذي ��ن يهمل ��ون او يرف�ض ��ون
تطبي ��ق اال�صالح ��ات الت ��ي فر�ض ��ت الدول
االوربي ��ة الغربية على ال�سلط ��ان العثماين
ان يتبناه ��ا .وكان ل�صي ��غ التعب�ي�ر ع ��ن
االم ��اين ،الت ��ي كان ��وا يتمنونه ��ا لرفاهي ��ة
ور�ض ��اء و�أم ��ن االمرباطوري ��ة العثمانية،
لهج ��ة تنم ع ��ن االخال� ��ص ال ��ذي ال ت�شوبه
�شائب ��ة ..كان ��وا يت�صرف ��ون ط ��وال ه ��ذه
الفرتة ،وكانهم ان�صار م�ؤمنون كل االميان
باحلل ��ف الفرن�سي ـ الرتك ��ي على حد تعبري
دي فو�صيل.
وق ��د كت ��ب اح ��د القنا�ص ��ل الفرن�سي�ي�ن يف
املو�صل ر�سالة عن وايل املو�صل بعثها عام

 ،1845اىل ال�سفارة الفرن�سية يف اال�ستانة
يطل ��ب فيها تدخ ��ل االخرية ل ��دى ال�سلطان
العثماين دفاعا عن حقوق االن�سان والعدالة
ويقول فيها :ـ
((انن ��ي بو�صفي معتمدا”ب�سيطا”يجب
على و�أوث ��ر كذلك ان اتوج ��ه اىل �سفارتنا
يف اال�ستان ��ة لتب ��ذل كل جهوده ��ا الق ��رار
العدال ��ة هن ��ا يف ن�صابها ،وتثبي ��ت قواعد
حقوق االن�سانية)).
وعن مكانة (نابليون بونابرت) يف نفو�س
اه ��ل املو�ص ��ل كت ��ب القن�ص ��ل الفرن�س ��ي
والعامل االثاري (بال�س) يقول :ـ
((لق ��د ظ ��ل ا�س ��م نابلي ��ون ا�سم ��ا
”�شعبي ��ا” يف ال�ش ��رق ..وانن ��ي ازداد
اندها�شا”وا�ستغرابا”كل يوم من ان ت�أريخ
االمرباطور يعرفه النا�س هنا وهم على ما
ه ��م عليه من جهل مطبق الي�صدق اكرث مما
يعرفون عن تواريخ �سالطينهم)).
وح�ي�ن اع�ل�ان اجلمهوري ��ة الفرن�سي ��ة اثر
ث ��ورة  1848كت ��ب القن�ص ��ل الفرن�سي يف
بغ ��داد (م�سي ��ودي ني�س ��ا) عن �ص ��دى هذا
احل ��دث ومق ��دار الرتحي ��ب ب ��ه يف بغ ��داد
قائال":ـ
((ان ال�شع ��ور الع ��ام والفك ��رة الت ��ي تبدو
انه ��ا �سائ ��دة يف ه ��ذه املدينة حي ��ث اوربا
وانظمتها التكاد تعرف هن ��ا ،فقد كانا ر�أيا
رفيعا”مبقدرات فرن�س ��ا احلالية وترحيبا
تاما مبعتمدها ومبواطنيه وتكرميا لهم.
ويف �شب ��اط ع ��ام  1853يق ��ول (بال� ��س)
نف�س ��ه ،مبنا�سبة حفل عام اقيم يف املو�صل
مبنا�سبة الذك ��رى ال�سنوية العالن الثورة
الفرن�سية بان ((االعراب ي�ضجون باالنغام
عل ��ى هيئ ��ة جوق ��ة مو�سيقي ��ة قائلني:الله
يجعل عمر بادي�شاه فرن�سا الف عام)).
وقد لعب مب�شرو املدار�س الدينية ،الواقعة
حتت احلماية الفرن�سية دورهم اي�ضا”يف
بث اف ��كار الثورة الفرن�سي ��ة واجلمهورية

الثاني ��ة فف ��ي ع ��ام  1882التم� ��س نائ ��ب
القن�صل الفرن�سي يف بغداد (م�سيوبريييه)
بر�سال ��ة �شيئا”م ��ن املعونة لتل ��ك املدار�س
وبرر طلبه باالعتبار التايل :ـ
((ان خادم حكومة اجلمهورية املتوا�ضع
املخل�ص ليخون واجباته اذا مل يلفت انظار
مق ��ام معاليك ��م اىل موق ��ف املب�شري ��ن يف
بغ ��داد بو�صفهم مواطني�ي�ن فرن�سيني .لذا
كان موقفه ��م يف جميع الظ ��روف يا�سيادة
الوزير،موقفا �صحيحا �صائبا فقد ت�صرفوا
ت�ص ��رف الفرن�سيني ونعم الفرن�سيون.ومل
يب ��د منه ��م اي اعرتا� ��ض مهم ��ا كان طفيفا
عندم ��ا طلبت منه ��م ان يهتف ��وا بالالتينية
بدع ��اء �سالم ��ة اجلمهوري ��ة كم ��ا انه ��م مل
يعار�ض ��وا يف الهتاف بحي ��اة اجلمهورية
الفرن�سية كما هي العادة يف ختام القدا�س
الر�سم ��ي فهتفوا م ��ع الهاتفني،ذلك الهتاف
الذي رددته اجلالية الفرن�سية با�سرها)).
اما اجلالية الفرن�سية يف الواليات العراقية
فقد كان ��ت م�ؤلفة من املب�شرين الكاثوليكيني
الرهبان والراهبات ،ث ��م الكراملة يف بغداد
والدومني ��كان يف املو�ص ��ل ،وكان ��ت له ��م
مدار�سه ��م احلديث ��ة عل ��ى الط ��راز االوربي
والت ��ي احت�ضن ��ت طالبا م�سلم�ي�ن وطالبات
م�سلم ��ات اي�ض ��ا" ..م ��ن جانب اخ ��ر راحت
جريدة ال ��زوراء يف بغ ��داد ت�ساهم بدورها
يف تعري ��ف العراقي�ي�ن بالث ��ورة الفرن�سي ��ة
ومبادئه ��ا التحرري ��ة .فقد اهتم ��ت الزوراء
باحلركات ال�سيا�سي ��ة يف اخلارج ،وخا�صة
يف فرن�س ��ا والتح ��والت ال�سيا�سي ��ة فيه ��ا
ال�سيم ��ا بعد اع�ل�ان النظ ��ام اجلمهوري كما
انها ن�شرت اخبارا”ع ��ن هذا التحول ((وما
ح�ص ��ل للفرن�سي�ي�ن م ��ن ابتهاج الج ��ل قيام
اجلمهورية التي كانوا ي�أملونها)).
واهتمت ال ��زواء بن�شر اخب ��ار اجلمهورية
اجلدي ��دة وبياناتها م ��ع �ش ��روح وتعليقات
ا�ستح�س ��ان كقوله ��ا ((وح ��ال تل ��ك البيانات

عب ��ارة عن قيام امللة من حي ��ث اجلملة الخذ
الث� ��أر واالنتقام))ث ��م اعقب ��ت ال ��زواء يف
اعداده ��ا الالحقة حتك ��ي اخب ��ار جمهورية
فرن�س ��ا واخبار ال�ص ��راع امللكي اجلمهوري
هناك.
ويعد اخل ��وري (داود يو�سف املو�صلي) من
اوائ ��ل نقلة الفك ��ر االوربي الغرب ��ي ال�سيما
الفرن�س ��ي اىل ق ��راء العربي ��ة يف الع ��راق،
ا�ضاف ��ة اىل انه اول من زود البالد العثمانية
بكت ��ب منقح ��ة عل ��ى الطريق ��ة املدر�سية يف
ال�ص ��رف والنـح ��و والعرو� ��ض واخلطاب ��ة
فاخ ��رج اىل العربي ��ة مث�ل�ا كت ��اب (املناه ��ل
الفرن�ساوية لوارد العربية) عام  ،1865وهو
كت ��اب ي�شتم ��ل على نب ��ذ خمتارة م ��ن اف�ضل
الكت ��ب الفرن�سية ،كما حوى ابوابا”خمتلفة
يف االمثال واحلكاي ��ات والر�سائل االوربية
وفوائد علمية باللغتني العربية والفرن�سية.
كم ��ا تناول املو�صلي الول م ��رة فيه خمتلف
الفن ��ون النرثي ��ة احلديثة من مقال ��ة وق�صة
وحكاي ��ة وحم ��اورة ،فجاء با�سل ��وب حديث
خال من الزخرفة اللفظية وال�سجع املتكلف.
وق ��د ترج ��م (نع ��وم �سح ��ار) ع ��ام ،1896
م�سرحي ��ة ع ��ن الفرن�سي ��ة ه ��ي م�سرحي ��ة
( )Fanfanetoelasحتت عنوان معرق
ه ��و (لطيف وخو �شابا).وهي اول م�سرحية
تطب ��ع يف الع ��راق .كم ��ا اي ��د ذل ��ك اك�ث�ر من
باح ��ث .ث ��م ن�ش ��رت مطبع ��ة الدومنيكان يف
املو�صل �سن ��ة  1903كتاب ((جمع خمتارات
م ��ن االداب الفرن�سي ��ة)) ح ��وى جمموع ��ة
خمتارة من نتاجات ادباء فرن�سيني بارزين.
ويف نف�س العام اخرجت مطبعة الدومنيكان
كتاب (املطالعات للن�صو�ص الفرن�سية) لالب
(�شغاليه الدومنيكي) ون�شر غفال”عن ا�سمه
بجزء واحد �ضم حوايل �238صفحة.
ويذك ��ر ان م ��ن الذي ��ن كان ��وا ق ��د ت�أث ��روا
مببادىء الث ��ورة الفرن�سبة فيما بعد كال من
حمم ��د رو�ؤف الغالم ��ي وثاب ��ت عب ��د النور

ام ��ا ال�صحفي حمم ��د عبد احل�س�ي�ن فقد كان
من ا�ش ��د املتاثرين بافكار الث ��ورة الفرن�سية
وبرو�س ��و بوج ��ه خا�ص ،اذ اعت�ب�ره ((بطل
الثورة الفرن�سية وعدو امللوكية ورافع لواء
احلرية)).
وا�ستم ��ر (حمم ��د عب ��د احل�س�ي�ن) يداف ��ع عن
مبادىء الثورة الفرن�سية من خالل دفاعه عن
فكرة اجلمهورية .فف ��ي مقالة له عن الثورات
يقول ((ان اغلب تلك الثورات واكربها نتيجة
ه ��ي ثورة ال�شعب الفرن�س ��ي �سنة � 1789ضد
امللك لوي�س ال�ساد�س ع�ش ��ر ..ف�أتيحت للب�شر
ك�سر �شوكــــة امللــــوك وفتـــــــح البا�ستيل [قرب
االح ��رار] واع�ل�ان حري ��ة االن�س ��ان وتالي ��ف
الربملان وغري ذلك ما جاء باخلري العميم.
واالك�ث�ر من ذلك ان ه ��ذا ال�صحفي كان معلما
للتاري ��خ .ويف كت ��اب التاري ��خ لل�صف ��وف
اخلام�س ��ة ع ��ام 1921ـ 1922كان ��ت هن ��اك
ب�ضعة .ا�سطر عن الثورة الفرن�سية .وقد اخذ
هذا املعلم يدر�س الث ��ورة الفرن�سية باعجاب
وب ��روح الت�أيي ��د الفكاره ��ا ال�سيم ��ا فك ��رة
اجلمهوري ��ة ويتكلم عنه ��ا باطالة يف ال�شرح.
وعلى اثر ذلك نقل اىل مدر�سة اخرى .ويذكر
عب ��د الق ��ادر ا�سماعي ��ل وه ��و من اح ��د طالبه
قائال":ـ((ح�ي�ن و�ص ��ل قرار نقل ��ه ا�صر حممد
عب ��د احل�س�ي�ن عل ��ى الدخ ��ول اىل �صفنا ،ومل
يب ��ق امامه �س ��وى ي ��وم واح ��د يف مدر�ستنا
فخ�ص� ��ص در�س ��ه االخ�ي�ر كل ��ه للحدي ��ث عن
الثورة الفرن�سية)).
وهك ��ذا ،يب ��دو ان الثورة الفرن�سي ��ة واثارها
عل ��ى حرك ��ة التنظيم ��ات العثماني ��ة احلديثة
كان ��ت ق ��د �ساهم ��ت يف تهيئ ��ة االذه ��ان يف
امل�ش ��رق العرب ��ي ،و�ضمن ��ه الع ��راق ،لتقب ��ل
االف ��كار التحرري ��ة .وقد اخذ حج ��م ت�أثريات
ه ��ذه االفكار يت�صاعد اوائ ��ل القرن الع�شرين
مع روافد اخ ��رى متكنت مبجموعها من زرع
افكار حترري ��ة د�ستورية جدي ��دة يف العراق
احلديث واملعا�صر.
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كيف تصدر األدباء
حقل الفعل السياسي
بفرنسا حوالي منتصف
القرن الثامن عشر
ونتائج ذلك
لقد اختفت عن �أنظاري الآن الوقائع القدمية والعامة التي
�أ�شعل ��ت فتي ��ل الث ��ورة الكربى والت ��ي كن ��ت �أود و�صفها.
�أنتق ��ل �إىل وقائ ��ع خا�ص ��ة وحديثة جدا ح ��ددت (للثورة)
مكانتها ،ميالدها وطبيعتها.
عرف ��ت فرن�س ��ا من ��ذ زم ��ن بعي ��د ،قيا�س ��ا م ��ع باق ��ي الأمم
الأوروبي ��ة �شيوعا كبريا للأدب .وم ��ع ذلك ،ف�إنه مل ي�سبق
�أن �أظه ��ر حيوي ��ة فكري ��ة مماثل ��ة لتل ��ك التي �أبان ��وا عنها
ح ��وايل منت�صف القرن الثام ��ن ع�شر ،كما مل ي�سبق لهم �أن
تبو�أوا املكانة التي و�صلوا �إليها يف ذلك العهد .ويبدو يل
�أن جمتمعن ��ا مل ي�سب ��ق �أن عا�ش فيه الأدب ��اء و�ضعا كهذا،
كما مل جند له مثيال يف �أي مكان �آخر.
مل ينخرط قط الأدباء يوميا يف ال�ش�أن العام مثل نظرائهم
يف �إجنل�ت�را .و�إذا كان �صحيحا �أن ه�ؤالء مل ي�ضعوا يوما
م ��ا م�ساف ��ة بينهم وب�ي�ن ال�ش�أن الع ��ام ،ف�إنه ��م باملقابل ،مل
ميتلك ��وا �أية �سلطة تذكر ومل يتقل ��دوا �أية وظيفة عمومية
يف جمتم ��ع كان يع ��ج باملوظف�ي�ن .وم ��ع ذل ��ك ،ال ميكن لنا
اجلزم قطعا �أن الأدباء بفرن�سا على غرار نظرائهم ب�أملانيا،
ق ��د ظلوا دوما مبع ��زل تام ع ��ن ال�سيا�سة �أو �أنه ��م كر�سوا
حياتهم كلها للفل�سفة والأدب.
لقد كان ��وا من�شغلني على ال ��دوام ،بالق�ضايا التي لها �صلة
باحلكم ،بل كان ذلك فعال من �صميم اهتماماتهم .لقد كانت
خطاباتهم تثري يوميا م�س�ألة �أ�صول املجتمعات و�أ�شكالها
البدائية ،احلقوق الأ�سا�سية للمواطنني وحقوق ال�سلطة.
عاجل ��ت خطاباتهم �أي�ضا العالق ��ات الطبيعية وامل�صطنعة
الت ترب ��ط بني �أف ��راد املجتمع الب�ش ��ري و�شرعية �أو عدم
�شرعي ��ة الع ��رف ،ع�ل�اوة على الوج ��ود املبدئ ��ي للقوانني
نف�سها� .أكرث من ذلك ،ف�إن تدخالتهم ملناق�شة �أ�س�س د�ستور
وقتهم قد تزايدت با�ستمرار ،فك�شفوا بتحليل ونقد عجيب
عن بنياته ومنهج ��ه العام .و�إذا كان �صحيحا �أن ه�ؤالء مل
يجعل ��وا م ��ن ه ��ذه الق�ضاي ��ا الك�ب�رى مو�ضوع ��ا لدرا�سة
خا�ص ��ة وعميقة واكتفوا ب�إثارتها ب�شكل عابر كما لو كانت
جمرد ق�ضاي ��ا للهو ،ف�إنه ��م جميعا قد وج ��دوا �أنف�سهم يف
مواجهته ��ا .لق ��د عرف ه ��ذا النوع م ��ن ال�سيا�س ��ة املجردة
وذات النزع ��ة الأدبي ��ة انت�ش ��ارا ب�ص ��ورة غ�ي�ر مت�ساوية
يف كل الأعم ��ال (الأدبي ��ة) لهذا العه ��د� ،إذ لي�س هناك عمل
يخل ��و منها بهذا الق ��در �أو ذاك بدءا م ��ن الدرا�سة العميقة
�إىل الأغنية.
�أم ��ا على �صعيد التوجهات ال�سيا�سي ��ة له�ؤالء الكتاب ،فقد
كان ��ت جد متباينة �إىل درج ��ة ال ميكن معها مطلقا احلديث
ع ��ن وجود نظري ��ة م�شرتكة له ��م حول احلك ��م .ومع ذلك،
فنحن �إذا الم�سنا �أمهات الأفكار وو�ضعنا جانبا التفا�صيل
�سنكت�شف ب�سهول ��ة �أن �أ�صحاب ه ��ذه التوجهات املختلفة
يتفق ��ون عل ��ى الأقل حول مفهوم واحد ع ��ام جدا ووا�ضح
لأن ��ه ظل مي�سك بزم ��ام تفكري كل واحد منه ��م ،ورمبا كان
ه ��و امل�صدر امل�شرتك لكل تلك الأفكار اخلا�صة التي عربوا
عنه ��ا .ومهم ��ا كان ��ت االختالف ��ات ح ��ول ما بقي م ��ن هذه
املبارزة ،ف�إنهم ظلوا جميعا مت�شبثني باملبد�إ التايل:
لق ��د اعتق ��دوا جميع ��ا �أنه من ال�ض ��روري �إح�ل�ال القواعد
الب�سيطة والأولية امل�ستوحاة من العقل وقوانني الطبيعة
حم ��ل الأعراف املعق ��دة والتقليدية الت ��ي كانت تتحكم يف
املجتمع خالل ع�صرهم.
و�إن املت�أم ��ل لأفكاره ��م �سيكت�ش ��ف فيها ح�ض ��ورا ملا ميكن
ت�سميت ��ه بالفل�سف ��ة ال�سيا�سية للق ��رن الثام ��ن ع�شر ،التي
ارتك ��زت بال�ضب ��ط عل ��ى املفه ��وم الوحي ��د املذك ��ور �آنف ��ا
(العق ��ل)� .إن ه ��ذه الفك ��رة لي�س ��ت �شيئا جدي ��دا .لقد ظلت
دائما ت�سكن يف خيال الإن�سان منذ ثالثة �آالف �سنة دون �أن
يتمكن من الإقرار بوجودها .كيف ا�ستطاعت هذه املرة �أن
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الثورة الفرنسية وتأثيرها
على األدب

فيكتور هيجو
ت�ستحوذ على تفكري جميع الأدباء؟ ملاذا خرج ت�أثريها من
املجال ال�ضيق لتفكري بع�ض الفال�سفة كما كان عليه ال�ش�أن
يف الغال ��ب �سابق ��ا� ،إىل اجلمهور الذي �أ�ضف ��ى عليها قوة
وهمة االنفعال ال�سيا�س ��ي �إىل درجة �صيغت معه نظريات
عام ��ة وجمردة ح ��ول طبيع ��ة جمتمعات امل�ستقب ��ل والتي
�أ�صبحت مو�ضوعا لنقا�شات يومية من طرف العاطلني بل
و�أججت خيال الن�ساء واملزارع�ي�ن؟ كيف ا�ستطاع الأدباء
الذين كانوا جمردين من �أية مكانة يف املجتمع ،والذين مل
يتمتع ��وا ب�أي �شرف ،ب�أي ثروة وب�أية م�س�ؤولية �أو �سلطة
�أن يتب ��و�أوا لي� ��س فق ��ط مكان ��ة �سيا�سية رئي�سي ��ة يف ذلك
العهد ،ب ��ل �أ�صبحوا الفاعلني الوحيدي ��ن فيها على اعتبار
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ال�سلط ��ة التي امتلكوها يف وق ��ت كان فيه احلكم يف �أيدي
�آخري ��ن؟ �إنني �أرغب �أن �أ�ش�ي�ر �إىل ذلك يف كلمات معدودة
من �أجل البحث يف الت�أثري اخلارق والرهيب لهذه الوقائع
يف الث ��ورة الفرن�سية ،بل ويف �أيامن ��ا هاته؛ وهي وقائع
على ما يبدو ينفرد بها تاريخ الأدب الفرن�سي.
لي� ��س �صدفة �أن يتبنى فال�سفة الق ��رن الثامن ع�شر بكيفية
عام ��ة مفاهيم جد معار�ضة لتلك الت ��ي كانت ال تزال ت�شكل
قاع ��دة ملجتمعاته ��م وع�صره ��م لق ��د ا�ستوح ��وا �أفكاره ��م
م ��ن نف� ��س املجتمع ال ��ذي كان ��وا يعي�شون في ��ه� .إن م�شهد
االمتيازات الفاح�شة واملث�ي�رة لل�سخرية التي ا�ست�شعروا
بثقله ��ا وظ ��ل فهمه ��م لأ�سبابه ��ا ب�سيط ��ا ،ق ��د دفع ��ت؛ ب ��ل
عجل ��ت يف �آن واحد بتفكري كل واح ��د منهم نحو التب�شري
بفك ��رة امل�س ��اواة الطبيعية يف ال�ش ��روط (الإن�سانية)� .إن
مالحظته ��م مل�ؤ�س�سات �شادة وغريبة تنتمي �إىل ع�صر �آخر
وق ��د �أ�صبحت ذات وجود �أبدي رغم افتقادها لأية ف�ضيلة،
والت ��ي مل يحاول �أي �أح ��د �إيجاد نوع م ��ن التجان�س فيما
بينه ��ا وال تكييفها م ��ع احلاجيات اجلدي ��دة ،كان بب�ساطة
م�صدر تقززهم من الأ�شي ��اء القدمية ومن التقليد .من هنا
وج ��دوا �أنف�سهم طبيعي ��ا مطالبني ب�إعادة بن ��اء جمتمعهم
عل ��ى �أ�س�س جدي ��دة ترتكز عن ��د كل واحد منه ��م على نور
العقل فقط.
�إن ظ ��روف ه� ��ؤالء الكت ��اب نف�سه ��ا كان ��ت تهيئه ��م ملعانقة
النظري ��ات العام ��ة واملجردة حول ق�ضاي ��ا احلكم والدفاع
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عنه ��ا ب�ش ��كل مطل ��ق� .إن ابتعاده ��م �شب ��ه الت ��ام عن جمال
املمار�سة مل ي�سم ��ح لهم باكت�ساب �أية جتربة كان ميكن �أن
تخف ��ف من حما�سة الو�ضع الفط ��ري الذي كانوا يعي�شون
فيه .ال �ش ��يء كان يثري انتباههم �إىل مثبطات الواقع التي
كان ��ت تقف �أمام الإ�صالحات الأك�ث�ر ملحاحية ،بل مل تكن
لديه ��م �أي ��ة فكرة عن الأخط ��ار التي تالزم دائم ��ا الثورات
الأك�ث�ر حتمي ��ة� .أكرث من ذلك ،مل ي�ست�شع ��روا قط وقوعها
لأن الغي ��اب املطل ��ق لأي �ش ��كل م ��ن احلري ��ة ال�سيا�سية قد
جعل ��ت معرفتهم �سيئة بال�ش� ��ؤون العامة ،بل غائبة متاما.
لقد افتقدوا �إذن �إىل تلك املعرفة ال�سطحية التي تخلف يف
جمتم ��ع حر ومليء بال�صخب الناجت ع ��ن كل ما يقال فيه،
�ص ��دى عند �أولئك الذي ��ن ميلكون نظرة �أولي ��ة عن م�س�ألة
احلك ��م .هكذا �أبانوا عن �شجاعة ك�ب�رى يف طرح �أفكارهم
اجلدي ��دة ويف حبه ��م ال�شديد للأف ��كار العام ��ة والن�سقية.
ويف الوق ��ت الذي �أعلن ��وا فيه ازدراءه ��م ال�شديد للحكمة
العتيق ��ة زادت ثقته ��م �أك�ث�ر يف عقله ��م الف ��ردي ب�ص ��ورة
فاق ��ت معه م ��ا كان يكتبه ع ��ادة م�ؤلفو الكت ��ب العلمية يف
ال�سيا�س ��ة .وقد كان نف� ��س اجلهل ي�ش ��د م�سامعهم وقلبهم
�إىل اجلماه�ي�ر .و�إذا كان الفرن�سي ��ون قد �شاركوا كما كان
ال�ش�أن يف ال�سابق ،يف حكومة الهيئات العامة ،و�إذا كانوا
ق ��د ا�ستمروا يف االهتمام ب�ش� ��ؤون �إدارة بلدهم من خالل
اجلمعي ��ات املوج ��ودة يف �أقاليمه ��م ف�إنه مع ذل ��ك ،ميكننا
الت�أكي ��د �أن �أف ��كار الكت ��اب مل ت�ث�ر حينئ ��ذ حما�سته ��م لأن

اعتياده ��م على �سلوك خا�ص يف ال�ش�أن العام قد جعلهم
حذرين من النظرية الظهرية.
ل ��و كان ب�إمكانه ��م ،كم ��ا ه ��و ح ��ال الإجنلي ��ز ،العم ��ل
عل ��ى التغي�ي�ر التدريج ��ي ل ��روح امل�ؤ�س�س ��ات العتيقة
مل ��ا ت�ص ��وروا وفك ��روا ب�س ��رور كب�ي�ر يف م�ؤ�س�سات
جديدة كليا ،لك ��ن الإح�سا�س اليومي لكل واحد منهم
باالختن ��اق يف قدره ،يف �شخ�ص ��ه ،يف وجوده ويف
كربيائ ��ه ب�سبب ا�ستعمال �أ�شكال م ��ن القوانني ومن
املمار�سة ال�سيا�سية العتيقني ،ف�ضال عن �أن خملفات
الأ�ش ��كال القدمي ��ة م ��ن ال�سلط مل ت�سم ��ح لأي واحد
منه ��م ب�إيجاد عالج لأمل ��ه اخلا� ��ص ذاك .ويبدو �أنه
كان م ��ن ال�ض ��روري �إم ��ا �إ�سن ��اد د�ست ��ور البالد �أو
العم ��ل عل ��ى تقوي�ضه .لق ��د حافظنا م ��ع ذلك ،على
ن ��وع من احلري ��ة يف �إ�سقاط د�سات�ي�ر �أخرى :كان
ب�إمكانن ��ا �إىل حد ما بدون �إكراه ��ات� ،إثارة نقا�ش
فل�سف ��ي ح ��ول �أ�ص ��ل املجتمع ��ات ،ح ��ول الهوية
اجلوهري ��ة للحك ��م وح ��ول احلق ��وق الأ�سا�سي ��ة
للنوع الإن�ساين.
لقد �أ�ضحت ه ��ذه ال�سيا�سة الأدبية م�صدر �شغف
�سري ��ع من ط ��رف كل �أوالئك الذين كان ��وا �أثناء
ممار�سته ��م اليومي ��ة يت�ضايقون م ��ن الت�شريع،
ب ��ل �إن ال�شغ ��ف بها �شم ��ل �أي�ضا �أوالئ ��ك الذين
كان ��ت طبيعته ��م �أو ظروفهم جتعله ��م ب�سهولة
بعيدي ��ن كث�ي�را ع ��ن الت�أم�ل�ات املج ��ردة� .إن
احلاج ��ة �إىل �إق ��رار امل�ساواة بني جمي ��ع �أفراد
املجتمع الب�ش ��ري كانت تراود كل املت�ضررين من التوزيع
غري العادل لل�ضرائب.
وهكذا ،ف� ��إن املالك ال�صغري الذي دمره مك ��ر جاره النبيل
مل يفت�أ ي�ؤكد �أن اال�ستفادة بدون حدود من االمتيازات هو
عم ��ل ي�ستنكره العقل .لقد �أ�صبح كل �أمل عمومي يتنكر يف
الفل�سف ��ة واحتمت احلياة ال�سيا�سي ��ة بقوة بالأدب ،فوجد
الكتاب �أنف�سهم باعتبارهم موجهني للر�أي العام ،يحتلون
يف مدة معينة ،املكان ��ة التي ي�شغلها عادة زعماء الأحزاب
يف البل ��دان احلرة .مل يكن هن ��اك �أحد قادر على منازعتهم
ه ��ذا الدور� .إن الأر�ستقراطية يف �أوقات ب�أ�سها مل ت�ستول
فق ��ط على ال�ش�أن العام ،ب ��ل كانت تقود الر�أي العام نف�سه.
وق ��د �أعط ��ى ذل ��ك �إ�شعاعا للكت ��اب و�سلطة للأف ��كار .خالل
القرن الثامن ع�شر كان ��ت طبقة النبالء الفرن�سية قد فقدت
ج ��زءا كب�ي�را م ��ن �إمرباطوريته ��ا .لق ��د وىل ال ��دور الذي
لعبته م ��ن جراء التحك ��م يف العقول وت ��رك مكانه للكتاب
الذين م�ل��أوا بكامل احلري ��ة هذا الفراغ .و�أك�ث�ر من ذلك،
�إن الأر�ستقراطية الت ��ي �أخذ الكتاب مكانها قد اجتهت �إىل
ت�شجيع عملهم .لقد ن�سيت متاما كيف �أن النظريات العامة
حينما ت�صبح م�صدر �إعجاب ،ف�إنها تتحول بال�ضرورة �إىل
مله ��م لل�شغف ال�سيا�سي و�إىل �أعم ��ال� ،إىل حد �أن املذاهب
الأكرث معار�ضة لقوانينها اخلا�صة ولوجودها تبدو كلعبة
ج ��د ماه ��رة للعقل .لق ��د اجته ��ت الأر�ستقراطي ��ة ب�سهولة
وب�سرور تام� ،إىل اال�ستمتاع بعمل الكتاب من �أجل جتاوز
عام ��ل الزمن واال�ستف ��ادة من ح�صاناته ��ا وامتيازاتها مع
اعرتافها املتزن بعبث كل الأعراف اجلاري بها العمل.
لق ��د كانت امل�ساهم ��ة العمياء التي قدمته ��ا الطبقات العليا
للنظ ��ام القدمي ،والتي خلق ��ت يف الغالب �شروط �إفال�سها،
م�ص ��در اندها�ش الكثريين ،لكن من �أين كان لها �أن ت�ستمد
معرفته ��ا؟ �إن امل�ؤ�س�س ��ات احل ��رة� ،إذا مل تك�ش ��ف متام ��ا
للمواطن�ي�ن الأخطار املحدقة بهم ،ف�إنه ��ا تتكفل على الأقل
ب�ضم ��ان حقوقهم .لقد اندثر من حياتن ��ا منذ �أكرث من قرن
الأثر الأخ�ي�ر للحياة العمومية .مل يتلق املعنيون مبا�شرة
باحلفاظ عل ��ى الد�ستور القدمي �أية �صدم ��ة ،ومل ي�سمعوا
�أي �صخ ��ب ح ��ول الطاب ��ع املت�أخر له ��ذا ال�ص ��رح العتيق.
ومب ��ا �أن العامل اخلارجي مل يعرف �أي تغيري ،ف�إنهم كانوا
يتخيل ��ون �أن كل �شيء ال زال كما كان يف ال�سابق .لقد ظل
تفكريهم حبي�س الر�ؤي ��ة التي انتهى عندها تفكري �آبائهم.
كان االن�شغ ��ال الأكرب لطبقة النبالء من�صبا على حتذيرات
دفاتر  1789الت ��ي تنبه �إىل تطاول وجتاوز امللك ل�سلطته
ب�ص ��ورة ف ��اق معها ان�شغاله ��ا بنف�س املو�ض ��وع يف القرن
اخلام� ��س ع�ش ��ر �أما املنك ��ود احلظ لوي� ��س ال�ساد�س ع�شر
فقد ظل ،مدة من الزمن ،قبل �أن يتال�شى مع الدميوقراطية
–وه ��و ما الحظه عن حق بورك ( ،-)Burkeيرى يف
الأر�ستقراطي ��ة اخل�صم الرئي�س ��ي لل�سلطة امللكية .لقد ظل
�شديد احل ��ذر منها كما لو كان الأم ��ر الزال يتعلق بزمن ال
فروند ( .)LaFrondeوعلى العك�س من ذلك ،كان يرى
يف البورجوازي ��ة وال�شع ��ب ،عل ��ى غ ��رار �أ�سالف ��ه ،الدعم

الأكيد للعر�ش.
و�إن ��ه لأم ��ر غريب حق ��ا ،بالن�سب ��ة �إلينا نحن
الذي ��ن ال زال مير �أم ��ام �أعينهم حطام كثري م ��ن الثورات،
�أن تطفو عل ��ى ال�سطح فكرة الثورة العنيف ��ة نف�سها� ،إذ مل
تك ��ن لتخطر عل ��ى بال �آبائنا .لقد كانت ه ��ذه الفكرة غائبة
ع ��ن نقا�شاتنا ،ومل يك ��ن ب�إمكاننا بالت ��ايل �إدراك معناها.
�إن االرجتاج ��ات ال�ضئيل ��ة النابعة من احلري ��ة العمومية
التي تطبع دائما املجتمعات الأكرث ا�ستقرارا تذكر كل يوم
ب�إمكانية ح ��دوث انقالبات فتجعل احلكم ��ة العمومية يف
حال ��ة تيقظ ،غري �أن ��ه يف حالة املجتم ��ع الفرن�سي مل يكن
هناك ما ينذر بذلك.
�إنن ��ي �أقر�أ ب�إمع ��ان الدفاتر املرفوعة م ��ن الطبقات الثالث
قب ��ل اجتماعه ��ا يف � .1789أق ��ول الطبق ��ات الث�ل�اث� ،أم ��ا
الدفات ��ر ف�أعني به ��ا دفاتر النب�ل�اء والإكلريو� ��س والهيئة
الثالث ��ة ،ف�أجد يف حال ��ة معينة �أن �إحداه ��ا تطالب بتغيري
قانون ويف �أخرى كيفية تطبيقه ف�أ�سجل هذه املالحظات.
�أتاب ��ع قراءت ��ي �إىل �أن �أنه ��ي هذا العم ��ل ال�ضخم ،وعندما
�أنته ��ي م ��ن جتمي ��ع كل ه ��ذه الأم ��اين اخلا�ص ��ة �أكت�ش ��ف
بنوع م ��ن الذعر �أن م ��ا يطلب ه�ؤالء هو الإلغ ��اء املتزامن
واملنهجي لكل القوانني ولكل �أ�شكال ا�ستعمالها يف البالد.
ويتب�ي�ن يل حينذاك يف احل ��ال �أن الأمر يتعلق بثورة تعد
يف �أك�ب�ر و�أخط ��ر الث ��ورات الت ��ي مل ي�سبق له ��ا مثيل يف
الع ��امل� .إن �أولئ ��ك الذي ��ن �سي�صبح ��ون غ ��دا �ضحاياها ال
يعرف ��ون عنه ��ا �شيئا؛ �إنه ��م يعتقدون �أن التغي�ي�ر ال�شامل
واملفاج ��ي ملجتمع جد معقد وجد عتيق ميكن �أن يتم بدون
ارجتاجات بوا�سطة العقل وفعله امل�ؤثر وحده .يا لهم من
تع�س ��اء! لقد ن�سوا الأفكار الأكرث بداه ��ة التي كان �آبا�ؤهم
قد ع�ب�روا عنه ��ا �أربعة قرون قب ��ل هذا التاري ��خ بوا�سطة
فرن�سية ب�سيطة لكن فعالة:
لي� ��س غريبا �أن يك�ش ��ف النبالء والربجوازي ��ة اللذان ظال
مبعدين منذ مدة طويلة عن ممار�سة �أية حياة عمومية عن
حالة فريدة يف انعدام التجربة ،لكن الأمر الأكرث ا�ستغرابا
ه ��و �أن يكون �أولئك الذين يتولون ت�سيري ال�ش�أن العام �أي
ال ��وزراء ،الق�ضاء والأمن ��اء فاقدين� ،إال ن ��ادرا ،لأي ح�س
تنب� ��ؤي .لق ��د متتع الكث�ي�ر منهم بحذق كب�ي�ر يف ممار�سة
مهنته ��م ،لكنهم افتقدوا �إىل ذلك العلم العظيم يف التعاطي
م ��ع احلكم وال ��ذي ميكن من فهم احلرك ��ة العامة للمجتمع
و�إ�ص ��دار حكم على ما يدور يف تفكري اجلماهري وبالتايل
التنب� ��ؤ مبا يرتت ��ب عن ذلك .لقد كان ��ت خربتهم على غرار
ال�شعب ،جديدة متاما يف هذا امليدان� .إن لعبة امل�ؤ�س�سات
احل ��رة هي وحدها يف الواقع ،القادرة على تعليم رجاالت
الدولة هذا اجلزء الرئي�سي من فنهم .ويظهر هذا بو�ضوح
يف مذك ��رة طريغ ��و ( )Turgotاملرفوع ��ة �إىل املل ��ك يف
 ،1775حي ��ث ت ��رد فيه ��ا �ضم ��ن ق�ضاي ��ا �أخ ��رى ،ن�صيحة
للمل ��ك بالعمل من جهة ،على �إ�ش ��راك كل الأمة بحرية ،يف
االنتخاب ��ات و�أن تت�ش ��كل م ��ن جهة �أخرى ح ��ول �شخ�صه
ومل ��دة �ستة �أ�سابي ��ع جمعية متثيلية ب�ش ��رط عدم متكينها

م ��ن �أي ت�أث�ي�ر فعل ��ي .فهي لن تهت ��م �أبدا
باحلك ��م ،لأن عمله ��ا �سيقت�ص ��ر فقط على
الإدارة �إن ح�ص ��ر تدخله ��ا يف �ش� ��ؤون
الإدارة ولي� ��س احلك ��م عل ��ى الإط�ل�اق،
�سيجعل منها م�ؤ�س�س ��ة لإبداء الر�أي �أكرث
منها و�سيلة للتعبري ع ��ن الإرادة� .سيكون
م ��ن واجبها ن�س ��ج خطاب ح ��ول القوانني
ولي� ��س العم ��ل عل ��ى �إعدادها”،وعل ��ى هذا
النحو �ست�ستنري ال�سلطة امللكية من دون �أن
تتعر�ض لأية م�ضايقة ،و�سيتم دون خماطر
�إر�ض ��اء ال ��ر�أي الع ��ام� .إذ �أن ه ��ذا النوع من
اجلمعيات ل ��ن تكون له �أية �سلط ��ة ملعار�ضة
العملي ��ات ال�ضرورية .و�إذا م ��ا �صدرت عنها
وهذا م�ستحيل ،جتاوزات ف�إن جاللته �سيظل
دوما ه ��و �سي ��د الأمور”لن يك ��ون بو�سع �أي
كان �إنكار �أهمية ه ��ذا الإجراء يف ظل التفكري
ال�سائد وقتئذ.
ومن احلق �أنه حدث يف كثري من احلاالت ،مع
اقرتاب الث ��ورات من نهايتها ،واال�ستنجاد مبا
اقرتح ��ه طريغ ��و دون التفك�ي�ر يف عواقب ذلك
ومن ثم تغيب احلريات احلقيقية ويح�ضر ظلها
لقد جرب �أوكي�ست ( )Augusteذلك بنجاح.
�إن �أمة �أعيتها ال�صراعات الطويلة تقبل بتلقائية
�أن تتعر� ��ض للخديع ��ة �شريط ��ة �ضم ��ان راحتها،
والتاري ��خ يعلمنا �أنه يكف ��ي لطم�أنتها العمل على
جتميع من خمتلف جهات البالد ،عددا حمدودا من
الرجال امللتب�س�ي�ن �أو غري امل�ستقلني ،فتوكل �إليهم
مهمة القيام بدور جمعية �سيا�سية �أمام الأمة مقابل �أجور.
وهناك �أمثلة كثرية من هذا القبيل .لكن حينما يتعلق الأمر
بثورة �أعلنت �شرارتها الأوىل ،ف�إن هذه الإجراءات تنتهي
دائم ��ا �إىل الف�شل ،بل �إنها على العك�س من ذلك ،ت�ؤدي �إىل
ت�أجي ��ج ال�شعب ولي� ��س طم�أنته� .إن مواطن ��ا عاديا يف بلد
حر يع ��رف ذلك ،لكن”طريغو”باعتب ��اره رجل �إدارة كبري
كان يجهله.
و�إذا م ��ا نح ��ن ا�ستح�ضرن ��ا الآن �أن هذه الأم ��ة الفرن�سية
نف�سها ،والتي ظلت جاهلة ب�ش�ؤونها اخلا�صة وفاقدة لآية
جترب ��ة ،بل م�ضايق ��ة كثريا من م�ؤ�س�س ��ات مل ت�ستطع قط
�إ�صالحه ��ا ،كانت يف نف� ��س الوقت من �ضم ��ن �أمم الأر�ض
الأك�ث�ر تعلما و�أكرثها حب ��ا للأدب� ،أمكننا �آن ��ذاك �أن نفهم
ب ��دون عن ��اء الأ�سباب الت ��ي جعلت الكت ��اب يتحولون �إىل
قوة �سيا�سية �سرعان ما �أ�صبحت القوة الأوىل يف البالد.
و�إذا كان ��ت �إجنل�ت�را ق ��د عرف ��ت تداخ�ل�ا بني عم ��ل �أولئك
الذي ��ن يكتبون حول احلكم و�أولئك الذين يحكمون ،حيث
كان ط ��رف ينق ��ل �أفكار جديدة �إىل جم ��ال التطبيق ،و�آخر
يع ��دل ويحدد النظري ��ات انطالقا من الوقائ ��ع ،ف�إن العامل
ال�سيا�س ��ي يف فرن�س ��ا كان منق�سم ��ا �إىل ما ي�شب ��ه �إقليمني
متباعدي ��ن مل تكن جتمعهما �أية عالق ��ات جتارية .فقد كان
الإقلي ��م الأول خمت�ص ��ا يف التدب�ي�ر ،يف ح�ي�ن كان الثاين
يتوىل �إنتاج املبادي املجردة التي يجب �أن يقوم عليها �أي
تدب�ي�ر �إداري .كان الأول يتخذ الإجاراءات اخلا�صة التي
يفر�ضه ��ا الروت�ي�ن ،بينم ��ا كان الثاين يعلن ع ��ن القوانني
العام ��ة دون التفك�ي�ر يف و�سائ ��ل تطبيقه ��ا :كان له� ��ؤالء
م�س�ؤولي ��ة ت�سيري ال�ش�ؤون الأمة ،بينم ��ا كان لأولئك مهام
توجيه العقول.
يت�ض ��ح �إذن �أن ��ه ،على �أنقا� ��ض املجتمع املوج ��ود ،والذي
كان ال ي ��زال تركيب ��ه تقليدي ��ا ،ملتب�س ��ا وغ�ي�ر منظ ��م،
وحي ��ث القوانني متنوع ��ة ومتناق�ضة والطبق ��ات متباينة
وال�ش ��روط املو�ضوعي ��ة والأعب ��اء غ�ي�ر مت�ساوي ��ة ،كان
يت�أ�س� ��س �شيئا ف�شيئ ��ا جمتمع خيايل يظه ��ر فيه كل �شيء
ب�سيط ��ا ،متنا�سق ��ا ،مت�ساوي ��ا ،من�صف ��ا ومطابق ��ا للعقل.
هك ��ذا ،كان خيال اجلماهري يخلي تدريجيا املجتمع الأول
ليختب�أ يف الثاين .لق ��د مت جتاهل الواقع املوجود ل�صالح
جمتم ��ع مفرت�ض ومن ثم ظلت اجلماهري حتيا بفكرها يف
تلك احلا�ضرة املثالية التي �شيدها الكتاب.
غالب ��ا م ��ا يتم ربط قي ��ام ثورتن ��ا بالث ��ورة الأمريكية :لقد
كان له ��ذه الأخرية فعال ت�أثري كبري على الثورة الفرن�سية،
لكن ت�أثريه ��ا مل ي�أت فقط مما حققته يف الواليات املتحدة
الأمريكي ��ة ،ب ��ل م ��ن طبيعة التفك�ي�ر ال ��ذي كان �سائدا يف
نف�س الوقت �آنذاك ،بفرن�س ��ا .ف�إذا كانت الثورة الأمريكية
قد اعت�ب�رت يف باقي �أوروبا جمرد ح ��دث جديد ومتميز،
ف�إنه ��ا كان ��ت بالن�سب ��ة �إىل الفرن�سي�ي�ن ت�أكي ��دا ملمو�س ��ا
ومذه�ل�ا مل ��ا كان ��وا �سلف ��ا ي�ؤمنون ب ��ه .فه ��ي� ،إن كانت قد
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�أده�شت باق ��ي �أوروبا ،ف�إنها باملقاب ��ل� ،أقنعت الفرن�سيني
ب�صحة تفكريهم .ويب ��دو �أن الأمريكيني مل يقوموا �سوى
برتجمة ملمو�س ��ة للت�صورات التي �سبق للكتاب �أن قاموا
ب�صياغته ��ا .لق ��د �أعط ��وا جوه ��را للحقيق ��ة الت ��ي كانت ال
ت ��زال جمرد حلم بالن�سب ��ة �إىل الفرن�سيني متاما كما لو �أن
فينيلون حل فج�أة يف �سالنت
�إن ه ��ذه احلال ��ة اجلديدة متام ��ا يف التاري ��خ يف جمموع
الرتبي ��ة ال�سيا�سي ��ة ل�شع ��ب عظي ��م والتي يظ ��ل ظهورها
مدين ��ا ب�شكل كل ��ي لرجال الأدب ،رمبا جت�س ��دت فيها �أكرث
العبقرية اخلا�صة بالث ��ورة الفرن�سية؛ فجعلت منها حدثا
ذي اخل�صو�صي ��ات الت ��ي نعرفها الي ��وم .مل يكتف الكتاب
فق ��ط بجع ��ل �أفكاره ��م يف متن ��اول ال�شع ��ب لك ��ي يحولها
�إىل واق ��ع ،ب ��ل �إنهم كان ��وا يطلعونه �أي�ضا عل ��ى طبائعهم
ونزواته ��م� .إن امتهانهم هذا الدور لزمن طويل ،يف غياب
م�ؤطري ��ن �آخري ��ن ،ويف و�س ��ط �س ��اد فيه جه ��ل عميق من
ج ��راء احلياة اليومية املادية املبتذلة ،قد دفع الأمة بف�ضل
قراءته ��ا لأعمال الكت ��اب �إىل مراجعة ميوالته ��ا الفطرية،
�أ�ش ��كال تفكريه ��ا و�أذواقه ��ا؛ ب ��ل ذهب ��ت �إىل ح ��د تقم�ص
العي ��وب الطبيعية لأولئ ��ك الذين يكتب ��ون .ونتيجة ذلك،
حينم ��ا كان يتوجب عليها االنتق ��ال يف الأخري �إىل الفعل،
ف�إنها قامت بنقل كل عوائد الأدب �إىل امليدان ال�سيا�سي.
عندما نق ��وم بدرا�سة تاريخ ثورتن ��ا نكت�شف �أنها �أجنزت
حتديدا يف �سياق نف�س الفكر الذي �أنتج العديد من الكتاب
التجريدي ��ة ح ��ول احلك ��م .واملالح ��ظ �أن نف� ��س الإغ ��راء
ين�سحب عل ��ى النظري ��ات العامة ،الأنظم ��ة ال�شمولية يف
الت�شري ��ع والتماث ��ل الدقيق يف القوان�ي�ن .ويالحظ نف�س
ال�سل ��وك القائم عل ��ى احتق ��ار الوقائع املوج ��ودة وتكرار
نف� ��س الثقة يف النظرية ،يف ما ه ��و �أ�صيل ،حاذق وجديد
حينم ��ا يتعلق الأمر بامل�ؤ�س�سات .بل جند نف�س الرغبة يف
�إع ��ادة �صياغة الد�ست ��ور دفعة واحد تبع ��ا لقواعد املنطق
وملنه ��ج واح ��د عو�ض تعدي ��ل جزء تل ��و الآخر .ي ��ا له من
م�شهد مرعب! ذلك �أن م ��ا يعترب خ�صاال رفيعة عند الكاتب
ي�ستحي ��ل �أحيان ��ا �إىل علة عند رجل الدول ��ة ،كما �أن نف�س
الظ ��روف التي �أدت يف الغال ��ب� ،إىل ظهور كتب رفيعة قد
ت�ؤدي �إىل قيام ثورات كربى.
لق ��د ا�ستلهمت اللغ ��ة امل�ستعملة يف ال�سيا�س ��ة نف�سها �شيئا
م ��ا م ��ن اللغة الت ��ي كان يتكلم به ��ا امل�ؤلفون .لق ��د ت�شبعت
بالتعاب�ي�ر العام ��ة ،امل�صطلحات املج ��ردة ،الكلمات الدالة
على الطموح وباجلم ��ل الأدبية� .إن هذا الأ�سلوب ،والذي
�ساع ��ده اخلط ��اب ال�سيا�س ��ي احلما�س ��ي عل ��ى االنت�شار،
�سيتوغل يف جميع الأو�س ��اط الطبقية و�سي�صل ،ب�سهولة
ن ��ادرة كذل ��ك� ،إىل الطبقات الدني ��ا يف املجتم ��ع .لقد تكلم
كثريا امللك لوي�س ال�ساد�س ع�شر يف �أحاديثه قبل الثورة،
عن القان ��ون الطبيعي وحقوق الإن�س ��ان .وقد وجدت يف
عرائ�ض املزارعني �أن ه�ؤالء كانوا ي�سمون جريانهم با�سم
املواطنني ،و�أمني ال�صندوق با�سم قا�ض جدير باالحرتام،
وراع ��ي الرعية ،وزي ��ر القدا�س امل�سيح ��ي ،وي�سمون الله
الك ��رمي با�سم الكائ ��ن الأ�سم ��ى� .إن م ��ا كان ينق�ص ه�ؤالء
الأخريي ��ن قليال لك ��ي ي�صبحوا كتاب �سيئ ��ي ال�سمعة ،هو
�إتقان الكتابة.
لقد التحقت هذه املزايا اجلديدة بجوهر الطبع الفرن�سي،
�إىل ح ��د �أنن ��ا عزونا يف الغال ��ب ،البعد الفط ��ري فينا �إىل
هذه الرتبية الفري ��دة .لقد �سمعت البع�ض ي�ؤكد �أن الذوق
�أو بالأح ��رى ال�شغف الذي �أظهرن ��اه منذ �ستني �سنة حيال
الأف ��كار العام ��ة ،الأنظم ��ة والكلم ��ات الك�ب�رى يف املجال
ال�سيا�س ��ي يرتب ��ط ،على نح ��و ال �أ�ستطي ��ع �إدراك جوهره
اخلا�ص ،بعرقنا ويرتبط مبا كان ي�سمى بقدر من املغاالة،
الفك ��ر الفرن�سي (الت�شدي ��د من طرف امل�ؤل ��ف) :كما لو �أن
ه ��ذا اجلوهر قد ظهر فج� ��أة يف �أواخر القرن املا�ضي ،بعد
�أن ظل خمتفيا طيلة الفرتة املا�ضية من تاريخنا.
�إنه لأمر فريد حقا �أن نحافظ على العادات التي اقتب�سناها
م ��ن الأدب ،يف وق ��ت افتقدن ��ا في ��ه ب�ش ��كل كل ��ي تقريب ��ا
ع�شقن ��ا الق ��دمي له ��ذا الأدب .و�إن �أك�ث�ر م ��ا �أده�شني طيلة
م�س ��ار حياتي العمومي ��ة ه ��و �أن �أ�ص ��ادف �أ�شخا�صا قلما
يق ��ر�أون كتب الق ��رن الثامن ع�ش ��ر �أو كتب �أي ق ��رن �آخر،
ب ��ل يحتق ��رون امل�ؤلفني ،لكنه ��م ظلوا مت�شبث�ي�ن ب�إخال�ص
ببع� ��ض العي ��وب الكبرية الت ��ي ن�شرها الفك ��ر الأدبي قبل
ميالد ه�ؤالء الأ�شخا�ص.

املقالة م�أخوذة عن كتاب:
L’ancien régime et la révolution,
édition Gallimard
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يحىك عن لويس السادس عرش ملك فرنسا ايام الثورة الفرنسية انه أطل من نافذة
سجنه يف باريس  ,فوجد الشعب حامال نعش فولتري الذي نقلوه من قربه الوضيع,
يري��دون دفنه يف رضيح العظامء ،يف احتفال مهيب .فق��ال امللك املخلوع ,وهو
يشري اىل النعش ( :كل ما انا فيه من املصائب جاءين من هذا الرجل).
د .رضا العطار

فولتير ..عقل الثورة الفرنسية

ديالكروا والحرية والثورة الفرنسية
د .مصدق الحبيب
 "liberty2-521احلري ��ة تق ��ود ال�شع ��ب”
او”احلري ��ة تتق ��دم اجلم ��وع” ه ��و عن ��وان
اللوح ��ة اخلالدة الت ��ي ر�سمها ع ��ام � 1830شيخ
الرومان�سي�ي�ن الفرن�سي�ي�ن يوج�ي�ن ديالك ��روا
( )1863-1798تخلي ��دا النتفا�ض ��ة االي ��ام
الثالث ��ة احلا�سم ��ة ب�ي�ن  27و 29مت ��وز ع ��ام
 1830والتي اعتربت مبثاب ��ة الثورة الفرن�سية
الثانية بعد الثورة االوىل  .1794-1789كانت
ه ��ذه االنتفا�ضة م ��ن اجل احلفاظ عل ��ى احلرية
الد�ستوري ��ة الت ��ي �سوفها چارل ��ز العا�شر والتي
ادت لالطاح ��ة ب ��ه بع ��د ان ث ��ار ال�شع ��ب وفر�ض
ارادته.
مثـّل ديالكروا فرن�سا عموما واحلرية الفرن�سية
ب�شكل خا�ص ب�أمر�أة جميلة ثائرة متحررة عارية

ال�صدر وحافي ��ة القدمني حتمل بندقية بيد وعلم
الثورة الفرن�سية ثالثي االل ��وان باليد االخرى.
وق ��د حر� ��ص ان يت�ش ��كل ان�ش ��اء اللوح ��ة هرميا
حيث ترفع احلرية يف ر�أ�س الهرم �سيادة الوطن
وا�ستقالل ��ه لكنه ��ا تنبث ��ق م ��ن قاع ��دة عري�ض ��ة
قوامه ��ا الت�ضحيات ممثلة بجثث ال�شهداء الذين
�سقطوا م ��ن اجل الوط ��ن فيما ي�ؤازره ��ا الثوار
م ��ن اجلانب�ي�ن بتعددي ��ة وا�ضح ��ة ب�ي�ن الب�سيط
واملثق ��ف والفق�ي�ر واملتمكن وال�صغ�ي�ر والكبري
والع�سك ��ري واملدين حيث ت ��ذوب كل الفروقات
ام ��ام ال ��والء للوط ��ن .ورغ ��م ان ديالك ��روا كان
ع�ض ��وا يف ف�صائ ��ل املقاومة الوطني ��ة اال انه مل
يحم ��ل ال�سالح يف الث ��ورة .وكان قد كتب الخيه
بعدئ ��ذ قائ�ل�ا :والنن ��ي مل اقاتل م ��ن اجل وطني
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فانني ار�سم بحما�س من اجل وطني".
يرى بع� ��ض نقاد الفن ان ديالك ��روا و�ضع نف�سه
يف اللوح ��ة ممث�ل�ا القطاع الثق ��ايف وكفاحه من
اج ��ل احلرية وهو الرج ��ل ذو القبعة العالية اىل
ميني امل ��ر�أة ،فيما يرى �آخرون ان ديالكروا عمد
فع�ل�ا اىل متثيل املثقف�ي�ن يف اللوحة لكن الرجل
ذو القبع ��ة العالي ��ة مل يك ��ن ديالك ��روا نف�س ��ه بل
املخ ��رج امل�سرحي �أتني �أراك ��و وبع�ضهم قال انه
فريدري ��ك فيلو الذي ا�صبح بعدذاك امينا ملتحف
اللوفر.
مع مرور الزم ��ن ا�صبحت لوحة ديالكروا هذهرمزا للثورة الفرن�سية بل ا�صبحت ايقونة عاملية
للحري ��ة الهم ��ت العديد م ��ن الفنان�ي�ن وال�شعراء
والكتاب يف كل م ��كان خا�صة يف ق�ضية الرتميز

للحرية بامل ��ر�أة اجلميلة الثائرة .يقول النقاد ان
متث ��ال احلري ��ة االمريكي الذي اجن ��زه النحات
الفرن�س ��ي بارثول ��دي ع ��ام  1886كان من وحي
ه ��ذه اللوح ��ة بتج�سي ��ده احلرية بام ��ر�أة حتمل
م�شع�ل�ا بيدها اليمنى وترفع ��ه عاليا .كذلك يرى
بع�ض النقاد ان فكت ��ور هيوكو اختلق �شخ�صية
الفت ��ى كاف ��رك يف رواي ��ة الب�ؤ�س ��اء بوح ��ي من
الفت ��ى الثائر يف اللوحة ال ��ذي يحمل م�سد�سني.
وال�ش ��ك فان فناين القرن الع�شرين خا�صة اولئك
الذي ��ن خل ��دوا الث ��ورة ال�سوفيتي ��ة وال�صيني ��ة
وبقية الث ��ورات اال�شرتاكية ا�ستخدموا مفردات
املر�أة والعلم وامل�شعل وال�سالح وال�شهيد وتقدم
اجلم ��وع ب�شكل ان�سج ��م كثريا مع لغ ��ة وترميز
ديالكروا يف هذه اللوحة

وكان لوي� ��س �صادقا يف هذا القول .حيث ان
الث ��ورة الفرن�سي ��ة وهي �أجل عم ��ل ان�ساين
�سجل ��ت في ��ه حق ��وق االن�س ��ان يف فرن�س ��ا
اول م ��رة ,كان ��ت م�صيب ��ة على مل ��وك اوربا
جميعه ��م .النه ��ا فتح ��ت عهدا جدي ��دا للحكم
اجلمه ��وري .م ��ا كان كل ه ��ذا ليح ��دث ل ��وال
الطائف ��ة النرية م ��ن االدب ��اء الفرن�سيني كان
فولتري يف مقدمتهم.
لقد وج ��دوا يف مذك ��رات فولت�ي�ر بعد موته
ه ��ذه العب ��ارة ( :اذا مل يك ��ن يل �صوجل ��ان؟
لكن
الي� ��س يل قلم؟) وقد ح ��ق لفولتري ان يفاخر
بقلم ��ه كما يتفاخر املل ��ك ب�صوجلانه لآنه اذا
كان للمل ��ك دول ��ة فلفولتري كان ��ت دول ,واذا
كان ل ��كل ملك �شع ��ب ,فلفولتري كانت �شعوب
م ��ن رجال الفكر واالدب يف العامل اجمع - -
اذا كان امللوك يتفا�ضلون بالآثر الطيب الذي
يرتكون ��ه ,ف� ��أي مل ��ك ا�ستط ��اع ان ي�ؤثر يف
عقول النا�س مبقدار ما �أثر فيها فولتري؟
اجل ان هناك ملوكية ال تتبو�أ العر�ش املذهب
وتعق ��د عل ��ى الر�أ� ��س الآكليل املر�ص ��ع ،تلك
امللوكي ��ة التي �ص�ي�رت العامل ب�سع ��ة الثقافة
الت ��ي ي�ش ��رف �صاحبه ��ا ما�ضي ��ا وم�ستقب�ل�ا
ير�س ��م له مثل ��ه العليا ويجه خط ��اه نحوها,
فقادة العامل احلقيقيون هم فال�سفته وعلمائه
وادبائ ��ه ير�سلون الين ��ا افكارهم النرية عرب
القرون فن�سمع لهم ون�أمتر ب�أمرهم.
وفولت�ي�ر واح ��دا م ��ن ه� ��ؤالء املل ��وك تناول
�صوجلان ��ه ف�ألف به نحو �سبع�ي�ن كتابا كلها
يف الدف ��اع عن رج ��ال الفكر وعن املحرومني
يف وطن ��ه ال ��ذي ولد في ��ه ع ��ام  .1694ولقد
كت ��ب يف التاري ��خ واالدب وال�سيا�س ��ة.
وار�ص ��د قلمه وكل قواه اجل�سمية و ما ميلك

يف الع ��امل يف �سبي ��ل اثبات ح ��ق كل ان�سان
يف احلري ��ة الفكري ��ة واىل مكافح ��ة الظل ��م
والتع�صب والغباء.
والعجب يف فولتري هذا ان ��ه حارب الكني�سة
الكاثوليكية وهدم �سلطانها اجلائر الذي كان
م�سيط ��را على االح ��رار وهو �شدي ��د االميان
بالل ��ه .ب ��ل لعل ذل ��ك مل يكن عجيب ��ا ,ومل يكن
اميان ��ه اميانا فل�سفيا ب ��ل كان اميان حقيقيا.
ويف زمنه كانت اوربا ال�شمالية قد حتررت من
قيود التع�ص ��ب وخفت فيها وط�أة اال�ضطهاد.
و حينه ��ا زار فولتري اجنل�ت�را ور�أى فيها من
الت�سام ��ح غري ما ي ��رى يف فرن�س ��ا .فقد تاثر
باحلك ��م الد�ست ��وري الربيط ��اين وب ��د�أ يفكر
بنظرية امل�صلحة الوطنية حني قال( :ان على
احلكوم ��ة الفرن�سية ان ترع ��ى ال�صالح العام
وت�سهر عليه وهذه الرعاية هي وحدها �شرط
ال�شرعي ��ة للحكوم ��ة) .معن ��ى ان احلكوم ��ة
ال�شرعي ��ة ت�ضم ��ن لالن�سان احلري ��ة واالمان
عل ��ى النف�س وامل ��ال .كما اجتمع م ��ع فردريك
الث ��اين يف املاني ��ا ف ��ر�أى فيه مل ��كا مت�ساحما
يرع ��ى �شعب ��ه وال يبايل ب� ��أي دي ��ن ي�ؤمن به،
فعزم يف وقته على حمو التع�صب من فرن�سا.
ولو ان احلكام يف فرن�سا كانوا تنبهوا حينها
اىل قيمة هذه الدعوة وعملوا بها لتفادوا بال
�شك نريان و�ضحايا الثورة الفرن�سية.
لقد �آمن فولتري بالتقدم واعرتف ان اجلديرين
يف املجتم ��ع ه ��م الذي ��ن اخرتع ��وا املح ��راث
ومن�ش ��ار النج ��ار وف�أ�س احلداد .فب ��د�أ ي�ؤمن
بالتاريخ القائم عل ��ى العقل والتدبريمل�صلحة
النا� ��س اجمعني .كان برناجم ��ه ال�سيا�سي ان
ي�ؤل ��ف الكت ��ب يف مكافحة التع�ص ��ب ويهيئ
و�سائل الدفاع للمنكوبني الذين يحاكمون من

اجل عقائده ��م .ونحن هن ��ا نقت�صر برناجمه
على اجلزء االول ونذكر بع�ض املقتطفات من
اقواله ,فقد ورد يف كتاب (قرب التع�صب)
(ان م ��ن يتلقن دينه بال فح� ��ص يكون كالثور
يتقبل القهر بال معار�ضة)..
ويقول يف كتابه – الت�سامح –
(ال يحتاج امل ��رء اىل براعة نادرة لكي يربهن
عل ��ى ل ��زوم الت�سامح ب�ي�ن امل�سيحي�ي�ن وبني
جمي ��ع النا� ��س عل ��ى ال�س ��واء .ف�أن ��ا اعت�ب�ر
اليه ��ودي وامل�سل ��م والب ��وذي او ال�صين ��ي
اوالرتك ��ي اخ ��ا يل ال�سن ��ا كلن ��ا خالئ ��ق رب
واحد؟.
وار�ضنا التي نعي�ش عليها لي�ست �سوى نقطة
يف الف�ض ��اء الالمتناهية واالن�سان الذي يبلغ
طوله خم�سة اقدام امنا هو �شئ تافه بالن�سبة
اىل هذا الكون العظيم)
فامل�ؤرخ ��ون يعت�ب�رون فولتريحمط ��م
اخلراف ��ات ,ويف زمان ��ه تغري تاري ��خ اوربا,
اذ نق ��ل هذه القارة من التع�صب اىل الت�سامح
وم ��ن التقيي ��د اىل التحري ��ر ,وغر� ��س بذل ��ك
�شج ��رة الدميقراطي ��ة وحمل عل ��ى الغيبيات
والعقائ ��د ال�ض ��ارة فحطمه ��ا و ب�س ��ط االفاق
حلكم العقول فظه ��رت احلكومات املدنية يف
ع�صره اول مرة يف التاريخ االن�ساين.
كان فولتري ميث ��ل الطبقة اجلدي ��دة البازغة،
طبق ��ة ال�صناعي�ي�ن والتج ��ار الذي ��ن �شرع ��وا
ي�أخذون مكان النبالء االقطاعيني يف املجتمع
االورب ��ي ومن هن ��ا كان اح�سا�س ��ه ب�ضرورة
احلري ��ة واحرتام الكرامة الب�شرية عميقا لآن
ه�ؤالء كانوا ي�ستعبدون الفالحني.
وعا�ش فولتري طوال عمره ويف نف�سه حزازة
�ضدهم فق ��د �سجن انتقاما لب�ضع ��ة ابيات من

ال�شع ��ر نظمها بحق اقطاعي ع ��رف مبعاملته
الالن�ساني ��ة م ��ع القطاع ��ات الوا�سع ��ة م ��ن
الفالح�ي�ن املقهورين الفق ��راء  ,فلما خرج من
ال�سجن بد�أ يدعو اىل الغاء نظام االقطاع.
ورغم تفتحه الفكري والعقلي فان ذلك مل يدر
بخلده ما كان يفكر به رجال الثورة الفرن�سية
ان ��ذك للتخل� ��ص م ��ن ا�س ��رة �آل ب ��ورن امللكية
الت ��ي كانت حتك ��م بنظري ��ة التفوي�ض االلهي
(الدول ��ة انا) كما كان يرددها لوي�س اخلام�س
وال�ساد� ��س ع�ش ��ر ،وكان ��ت خامتته ��ا مق�صلة
باري�س.
لكن الق ��در احلقيقي لفولتري جتلى يف كفاحه
�ض ��د معقل�ي�ن رئي�سي�ي�ن لال�ستب ��داد  :امللكية
الفا�س ��دة وامل�ؤ�س�س ��ة الديني ��ة .وا�س ��و�أ م ��ا
ت�صاب ب ��ه الأم ��ة ان يتعا�ضد ه ��ذان املعقالن
م ��ع بع�ضهم ��ا بحي ��ث ي�ستند الدي ��ن اىل قوة
البولي�س وي�ستن ��د احلكم اىل ا�ساطريالدين.
فهن ��ا وق ��ف فولت�ي�ر كالط ��ود ال�شام ��خ يدف ��ع
ع ��ن حرية وكرام ��ة االن�سان ،م ��ن هنا و�ضعه
التاريخ يف مرتبة الكبار.
فق ��د �صدر ع ��ام  1757قانون ب�أع ��دام االدباء
الذي ��ن يهاجم ��ون الدي ��ن ،لكن وا�ضع ��وا هذا
القان ��ون اح�س ��وا بالآخطار الت ��ي ت�ستهدفهم
اذا م ��ا جر�ؤا عل ��ى تنفيذه فجم ��دوه ,لكن مع
ذل ��ك ا�ستمر اح ��راق كتبهم .ويف ه ��ذا املجال
ي�ؤكد كاتب ال�سطور ،ب�أن ال�صراعات الدينية
يف العامل قد هدمت م ��ن احل�ضارة االن�سانية
ا�ضع ��اف م ��ا هدم ��ت الك ��وارث الطبيعية من
الفي�ضان ��ات و الزالزل والرباكني التي حدثت
يف املا�ضي عرب التاريخ الب�شري.
لق ��د ا�ستطاع فولتري ان ي�ص ��در الع�شرات من

الر�سائ ��ل احلرة ب�أ�سم ��اء م�ستعارة كي ينجو
م ��ن مالحقة اجلبابرة وكان يف هذه الر�سائل
يحط ��م اال�ساط�ي�ر ويحم ��ل عل ��ى الطغي ��ان
احلكوم ��ي والكن�س ��ي .وق ��د لق ��ي فولت�ي�ر
مقاومة عنيفة يف دعوته اىل احلرية وخا�صة
حرية العقيدة الن الكني�سة الكاثوليكية كانت
حتر� ��ض احلكومة الفرن�سية عل ��ى ايذاء غري
الكاثوليك.
والتج�أ فولت�ي�ر اخريا اىل ا�سل ��وب املراوغة
يف �سبي ��ل ان ير�ص ��د كل حيات ��ه للكف ��اح �ضد
الآ�ضطه ��اد الدين ��ي وال�سيا�س ��ي ,ف�أ�ش�ت�رى
قطعة ار�ض يف �سوي�سرا و اخرى يف فرن�سا.
وكانت هات�ي�ن القطعت�ي�ن متجاورتني .وذلك
حت�سب ��ا للمط ��اردة م ��ن اح ��دى احلكومتني.
ال�سوي�سري ��ة والفرن�سي ��ة بحي ��ث ي�ستطي ��ع
الف ��رار اىل فرن�س ��ا اذ وجد احلمل ��ة عليه من
االوىل او اىل �سوي�سرا اذا وجد احلملة عليه
من الثانية.
وعا� ��ش عل ��ى ه ��ذه احلال ��ة ال�سن�ي�ن الطويلة
ك ��ي ي� ��ؤدي ر�سالته وهي �صيان ��ة احلرية من
الوحو�ش االدمي�ي�ن الذين كانوا يكرهون من
ال ي�ؤمن بعقيدتهم.
وق ��د كان يف باري�س جمل� ��س يدعى بالربملان
لكن ��ه مل يكن ميثل ال�شعب الن اع�ضاءه كانوا
يعين ��ون من ال�سلط ��ة اال�ستبدادي ��ة .وقد قام
هذا (الربملان) بحرق ق�صيدة فولتري الثورية.
وبعده ��ا كتب فولتري املعج ��م الفل�سفي منعت
احلكوم ��ة الفرن�سي ��ة ب�أ�ش ��ارة م ��ن الكني�س ��ة
تداوله وحكم على م�ؤلفه بالكفر.
رح ��ل فولت�ي�ر قبل ان ��دالع الث ��ورة الفرن�سية
بع�شرة اعوام .وقد قدرت فرن�سا مكانة الرجل
ح ��ق قدرها فنقلت رفات ��ه اىل مقربة العظماء
يف العا�صمة باري�س اخلا�صة لعظمائها.
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امين الريحاني يكتب عن الثورة الفرنسية :

مفه��وم الث��ورة الفرنس��ية بعي��ون

درس لكل متمرد يشمخ

ابراهيم العريس
“�إن ه ��ذه الث ��ورة ب�أهميته ��ا وهوله ��ا
ونتائجه ��ا املتع ��ددة الت ��ي ظه ��رت يف حياة
العم ��ران الب�ش ��ري وبالأخ� ��ص الأوروب ��ي،
وبالرج ��ال الذي ��ن ن�ش� ��أوا ب�سببه ��ا ،ب�سرعة
منوه ��ا وجت�سمها ،والتعالي ��م التي ن�شرتها
والنظام ��ات اال�ستبدادي ��ة الت ��ي قو�ضته ��ا،
كانت �أكرب و�أخطر و�أرعب حادثة جرت بني
الأمم يف كل الأجي ��ال .و�سب ��ب ذلك وا�ضح،
فمرك ��ز فرن�س ��ا ب�ي�ن دول �أوروب ��ا ،و�س ��وء
�سيا�س ��ة احلكوم ��ة القدمية ،وجه ��ل ملوكها
وظل ��م الأ�ش ��راف وا�ستب ��داد االكلريو� ��س
وفق ��ر ال�شعب وتعا�سته و�إقلي ��م البالد الذي
يجعل االفرن�سي حاد الطباع �سريع التهيج،
وت�أثري الفل�سف ��ة اجلديدة يف عقول العامة،
وانت�ش ��ار التعالي ��م الت ��ي طالب ��ت بحق ��وق
الإن�س ��ان امله�ضوم ��ة ،كل ه ��ذه الأ�سب ��اب
اجتمعت لتجع ��ل الث ��ورة (� )...أهم و�أعظم
دون ��ه لن ��ا التاري ��خ .»...ه ��ذا الكالم
ح ��ادث َّ
كتب ��ه �أمني الريحاين عام � ،1902أي قبل �أن
يطل الق ��رن الع�شرون بثورات ��ه وتطوراته
وم�آ�سي ��ه ومذابحه ،بكل حما�سنه و�سيئاته.
والريح ��اين كان ح�ي�ن كتب ه ��ذا الكالم يف
ال�ساد�س ��ة والع�شري ��ن م ��ن عم ��ره م ��ا جعل
«نب ��ذة يف الث ��ورة الفرن�سي ��ة”الأول يف
�سل�سلة الكتب املميزة التي كتبها و�أ�صدرها
هذا ال�شاع ��ر الرحالة امل� ��ؤرخ الأديب ،الذي
�أم�ض ��ى ال�سن ��وات الأه ��م من حيات ��ه ،يدعو
اىل الوع ��ي العرب ��ي واىل دخ ��ول ال�شعوب
العربي ��ة الع�صر ،واطالع املثقفني العرب بل
حت ��ى ال�سيا�سيني العرب عل ��ى ما يحدث يف
العامل لأخ ��ذ العرب .وقبل كتاب ��ه عن الثورة
الفرن�سي ��ة ه ��ذا ،مل يكن م ��ن قبي ��ل ال�صدفة
ان يب ��د�أ الريح ��اين حياته الأدبي ��ة الفكرية
برتجم ��ة «ل ��زوم م ��ا ال يل ��زم» للمع ��ري اىل
االنكليزي ��ة .ذلك ان ترجم ��ة املعري لتقدميه
اىل الع ��امل ،ثم «ترجمته”الث ��ورة الفرن�سية
لتقدميه ��ا اىل الع ��رب ،كانت ��ا بالن�سب ��ة اليه
�أمري ��ن متالزم�ي�ن ،مل يفت ��ه موا�صلتهم ��ا
خ�ل�ال العق ��ود التالية م ��ن حيات ��ه .واحلال
ان عودتنا لق ��راءة الفقرة ال�سابقة ،من كالم
الريح ��اين والت ��ي ه ��ي مدخل كتاب ��ه «نبذة
يف الث ��ورة الفرن�سية”�ست�ضعن ��ا مبا�ش ��رة
يف قل ��ب فكر الرجل ،حي ��ث نراه بوعي تام،
يلخ�ص يف �سط ��ور قليلة ،كل الأ�سباب التي
جعل ��ت الثورة الفرن�سي ��ة لي�س فقط ممكنة،
بل �ضرورية �أي�ض ًا.
ولع ��ل �إي ��راد ه ��ذه الأ�سب ��اب يحم ��ل وحده
اجلواب القاطع على كرث ت�ساءلوا م�ستنكرين
بع ��د عق ��ود ،ع� � َّم جع ��ل «داعية”للث ��ورة
الفرن�سي ��ة يكتب الحق ًا عن «امللوك”من دون
�أن يج ��د تناق�ض ًا بني موقفي ��ه .فاحلقيقة ان
الريح ��اين مل يك ��ن م ��ن الداع�ي�ن ال�ست�ي�راد
الث ��ورات ،وم ��ا كان ��ت كتابت ��ه ع ��ن الث ��ورة
الفرن�سي ��ة دع ��وة لنقل جتربته ��ا اىل العامل
العرب ��ي ،بل جمرد دع ��وة اىل الوعي تربط
ف�صل،
النتائج ب�أ�سبابها .ومن هنا نراه حني ّ
يف املقدم ��ة به ��ذا االخت�صار ،ث ��م يف الكتاب
كل ��ه ب�شيء م ��ن التف�صي ��ل� ،أ�سب ��اب الثورة
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وخلفياته ��ا ،حددها ب�إطاره ��ا الفرن�سي،
من حي ��ث ال�سي ��اق ،وع َْوملها م ��ن ناحية
ال ��روح والت�أث�ي�ر التط ��وري الفك ��ري
يف حي ��اة الإن�س ��ان .وم ��ن الوا�ضح ان
قراءتن ��ا ملا كتب ��ه الريح ��اين الحق ًا عن
ملوك العرب وعن العراق واملغرب وما
اىل ذلك ،ت�ضعنا على متا�س مبا�شر مع
نظرت ��ه التطوري ��ة الت ��ي �آمنت ،خالل
الثل ��ث الأول من الق ��رن الع�شرين ،ان
يف الإم ��كان الو�ص ��ول اىل جمتمعات
عربية متطورة وتدخ ��ل الع�صر ،من
خ�ل�ال املل ��وك والأو�ض ��اع القائم ��ة،
معت�ب�ر ًا ان الدم ��اء الت ��ي �سال ��ت
يف «زم ��ن اله ��ول» خ�ل�ال الث ��ورة
الفرن�سي ��ة ،م ��ن املمك ��ن حقنه ��ا يف
جمتمع ��ات �أخ ��رى ،وال �سيم ��ا يف
املجتمع ��ات العربي ��ة التواق ��ة اىل
التط ��ور ،م ��ن خ�ل�ال الدرو� ��س
امل�ستخل�ص ��ة ،وم ��ن خ�ل�ال �أنظمة
قائمة ،من همومها دخول الع�صر.
م ��ن هن ��ا ال يكون غريب ًا �أن نق ��ر�أ للريحاين
�أي�ض� � ًا يف الكت ��اب نف�سه« :كلم ��ا ارتقينا يف
مع ��ارج املدن ّي ��ة ،وكلم ��ا ازداد من ��و عاطف ��ة
اعتب ��ار ال ��ذات فين ��ا ،كلم ��ا ازدادت رغبتن ��ا
مب�شارك ��ة حكامن ��ا يف احلك ��م ومبادلته ��م
�آراءه ��م بوا�سط ��ة املمثل�ي�ن ،ولذل ��ك ن ��رى
ان النف ��وذ ال ��ذي ي�ستخدم ��ه ال�شع ��ب عل ��ى
حكام ��ه هو من �أكرب الأدل ��ة على جناح الأمة
ومنوه ��ا .وال يح�ص ��ل ال�شع ��ب عل ��ى ه ��ذا
النف ��وذ”�إال بواح ��د م ��ن اثن�ي�ن« :بالنج ��اح
املتدرج البطيء ،او باالنقالب ال�سريع الذي
ندع ��وه الثورة .ولي� ��س كل انقالب �سيا�سي
ي�أتي باملراد ويُع ّد ثورة.»...
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هك ��ذا� ،إذ ًا ،يح ��دد �أم�ي�ن الريحاين
مو�ضوعه يف هذا الكتاب .انه يحلل ويف�سر
�أ�سباب اندالع الثورة الفرن�سية ،ثم ير�سم ما
نت ��ج عنها ،بو�ضوح ،مرك ��ز ًا على فرن�سيتها
�أي خ�صو�صيته ��ا .ب ��ل ان ��ه ،يتج ��اوز ه ��ذا،
يف الف�ص ��ل الأخري من كتاب ��ه ،حني يورد ما
ي�سمي ��ه هو نف�سه «جمموع ��ة �آراء �شخ�صية
يف الث ��ورة ،وت�أث�ي�رات تول ��دت فين ��ا ي ��وم
قر�أنا التاري ��خ الذي �ألف ��ه توما�س كاراليل،
وق ��د كنا ن�شعر ب�أن نف�سنا مولعة باملو�ضوع
حت ��ى انها كان ��ت ت�أب ��ى �إال ان تظه ��ر ما هو
مكن ��ون فيه ��ا �شف ��اء لغليله ��ا .وم ��ن �أ�صعب
الأم ��ور عل ��ى الكات ��ب �أن يحاول اخف ��اء �أو

قتل فكر يتول ��د يف نف�سه ،فهو
�إن �أخف ��اه متجلد ًا فال بد من �أن
يعود يوم ًا ما اىل �إظهاره ،و�إذا
قتله ال بد من �أن يقتل معه ق�سم ًا
من نف�سه .والفكر مثل كل �شيء،
ح � ّ�ي يح ��ب الظه ��ور واالرتقاء،
يريد �أن يخرج م ��ن �سجنه ،يريد
ان ينت�ش ��ر يري ��د ان ي ��رى ن ��ور
ال�شم� ��س .الزنبق ��ة ال تتفتح وهي
مدفونة حتت ال�ت�راب ،والطفل ال
يعي� ��ش �إذا بقي يف بط ��ن �أمه �أكرث
من امل ��دة الطبيعية املحدودة ،و�إذا
�أُك ��ره على البقاء ميوت ويقتل الأم
معه غالب ًا».
بع ��د كل هذه امل�ب�ررات واملقدمات
يل ��ج الريح ��اين مو�ضوع ��ه ع�ب�ر
ف�ص ��ول يتن ��اول فيه ��ا احلكوم ��ة
االفرن�سية القدمية وتعا�سة ال�شعب،
قبل �أن يتوقف عن ��د الثالثي الفكري
ال ��ذي كان فك ��ره ،واىل ح ��د كب�ي�ر،
يف خلفي ��ة الوع ��ي الث ��وري :رو�سو،
فولت�ي�ر ودي ��دارو .وم ��ن ه� ��ؤالء ينتقل اىل
احلدي ��ث ع ��ن لوي� ��س ال�ساد�س ع�ش ��ر الذي
كان ،يف ر�أي ��ه« ،ح�سن ال�س�ي�رة وال�سريرة،
طي ��ب النية ،منخ ��وب القلب ،ل�ّي�نّ العريكة،
لكن ��ه كان �أي�ض� � ًا �ضعي ��ف الإرادة ومل يك ��ن
حكيم ًا حتى يدرك �أهمية النه�ضة ونتائجها،
وال قوي� � ًا لينف ��ذ م ��ا كان يريده م ��ن الأعمال
احل�سنة» .وهنا ينقل الريحاين عن كاراليل
«و�صفه الدقيق”لهذا امللك� ،إذ اعترب ان «�آفته
الك�ب�رى هي يف قوله نعم وال دائم ًا ،بد ًال من
�أن يقول نع ��م �أم ال .»...و�إذ يقدم الريحاين
ه ��ذه ال�صورة له�ؤالء الفاعل�ي�ن الأ�سا�سيني،

ينتقل اىل الأحداث خالل �أوا�سط �سبعينات
القرن الثام ��ن ع�شر� ،أي خالل العقد ال�سابق
للث ��ورة فيتح ��دث ع ��ن «الطبق ��ة الثالثة”ثم
عم ��ا ي�سمي ��ه ع ��دم �أمان ��ة اجلي� ��ش ،و�صو ًال
اىل ان ��دالع الث ��ورة و�سق ��وط البا�ستي ��ل
يف  14مت ��وز (يولي ��و)  .1789وبع ��د ه ��ذا
يف ��رد مقاط ��ع طويلة للحديث ع ��ن «امللك يف
باريز”حي ��ث يفيدن ��ا كيف ان املل ��ك ر�أى ان
مقاومته ال جت ��دي ،فحاول ان يهدئ الأمور
ع�ب�ر تغي�ي�رات �أقره ��ا و�أخ ��رى وع ��د به ��ا،
وال �سيم ��ا م ��ن ناحية ق ��راره «ع ��زل ع�سكره
االجنب ��ي م ��ن اخلدم ��ة» .ولق ��د ا�سف ��ر ه ��ذا
املوق ��ف عن فرتة م ��ن االرتباك ظل ��ت قائمة
ب�ي�ن �إقرار لد�ستور جديد و�إ�صالح وحتالف
وطن ��ي ...لكن الأم ��ور كان ال بد له ��ا من �أن
تتفاق ��م ،وخ�صو�ص� � ًا ب�ي�ن زعم ��اء الث ��ورة
�أنف�سهم :روب�سيري ،مارا ،ودانتون ،ما خلق
زمن «الهول» وجعل الثورة تنتهي على غري
ما بد�أت عليه ،خ�صو�ص ًا ان التقديرات التي
ينقلها الريحاين يف هذا ال�سياق تتحدث عن
مليون �ضحية ق�ضوا حتت املق�صلة ،ومن كل
الفئات ،مب ��ن فيهم زعماء الثورة �أنف�سهم...
وهذا ما يجعل الريحاين يقول هنا ،وقبل �أن
ينتق ��ل يف ملحق �أخ�ي�ر ال�ستعرا�ض ما كتبه
توما� ��س كاراليل ح ��ول هذه الث ��ورة« :هذا
هو زمن الهول بويالته ووباالته ،فع�سى �أن
تكون فيه �أمثولة لبقية الأمم التي ت�ضطرب
فيه ��ا م�صالح ال�شعب ومهام الأفراد .وع�سى
�أن يتعظ الأفراد الذين ي�شمخون متمردين،
ويحاول ��ون لي�س ح�صر �أموال النا�س فقط،
بل نفو�سهم وعقولهم مع ًا».
كم ��ا ا�شرن ��ا كان �أمني الريح ��اين (-1876
 )1940عن ��د و�ض ��ع ه ��ذا الكت ��اب ون�ش ��ره،
ال ي ��زال يف بدايات ��ه .ولئ ��ن كان ��ت ترجمته
«ل ��زوم م ��ا ال يلزم» ق ��د ا�سبغت علي ��ه �شهرة
م ��ا ،يف الواليات املتحدة حي ��ث كان يعي�ش
يف ذل ��ك احل�ي�ن بع ��د �أن كان ق�صده ��ا وه ��و
يف الثاني ��ة ع�ش ��رة م ��ن عم ��ره ،ف� ��إن «نبذة
يف الث ��ورة الفرن�سي ��ة» ،ال ��ذي ن�ش ��ره �أو ًال
يف مطبعة اله ��دى يف نيوي ��ورك� ،سي�ضفي
عل ��ى ا�سم ��ه �شه ��رة يف الع ��امل العرب ��ي بعد
�أن كتب ��ت عن ��ه ،منوه ��ة ،جمل ��ة «املقتطف».
ومن ��ذ ذلك احلني مل يتوق ��ف �أمني الريحاين
ع ��ن الكتاب ��ة ،ويف �أجنا� ��س �أدبي ��ة وفكرية
وتاريخي ��ة عدة ،كما مل يتوقف عن التجوال
متنق ًال خ�صو�ص� � ًا يف �أرجاء العامل العربي،
وا�ضع� � ًا عن ��ه وع ��ن �أحوال ��ه وال �سيم ��ا عن
تاريخ ��ه وملوكه ،وما يح ّمل ��ه له�ؤالء امللوك
م ��ن �آم ��ال ،كتب� � ًا كان ق ��را�ؤه وال يزال ��ون
يتلقفونه ��ا باهتم ��ام كبري .وم ��ن �أبرز كتب
الريح ��اين «ملوك العرب»�« ،شذرات من عهد
ال�صبا»« ،الريحاني ��ات»« ،قلب لبنان»« ،قلب
الع ��راق»« ،النكبات”«تاريخ جند احلديث»،
«في�ص ��ل الأول»« ،التط ��رف والإ�ص�ل�اح»،
«هتاف الأودية» و «�أنتم ال�شعراء»..

عن جريدة احلياة اللندنية

رُ
وتنا�سلت العديد
كث احلديث م�ؤخ ��را عن الث ��ورات،
َ
من الت�أويلت والتحلي�ل�ات ،ورامت العديد من الأقالم
حماولة �إقامة حتديدات مفاهيمية من �أجل اال�ستجابة
�إىل التح ّدي ��ات املعرفي ��ة الراهن ��ة ،كما ت�ص� �دّى بع�ض
الفك ��ر �إىل �إعطاء ر�أيه يف م ��ا �إذا كانت احلِ راكات التي
عرفته ��ا بع� ��ض دول ال�شرق الأو�س ��ط ت ّت�صف مبفهوم
الث ��ورة .ويف هذا ال�سياق ُطرح ��ت العديد من الأ�سئلة
من قبيل :هل ما تعي�شه هذه الدول يعترب حدثا ثوريا،
�أم �أن الث ��ورة خا�صي ��ة غربية؟ وه ��ل توافرت �شروط
قي ��ام ث ��ورة يف البل ��دان ذات الأغلبي ��ات امل�سلم ��ة� ،أم
ان ه ��ذه البالد تفقت ��د �إىل اخل�صائ� ��ص الثورية؟ وهل
جن ��ح »الربي ��ع الث ��وري”�أم �أن النتيج ��ة ِ�صفري ��ة؟ �أال
ينبغ ��ي منح احلِ راكات م�سافة زمنية حتى يمُ كن تقييم
نتائجها؟
ولك ��ن ويف املقابل ،هل كان َيعتقِد من قاموا بالثورات
يف الغ ��رب ب�أنه ��م ب�ص ��دد فع ��ل ث ��وري؟ وه ��ل �أثمرت
الث ��ورات الغربي ��ة نتائجها ليل ��ة قيامه ��ا� ،أم كان على
ال�شع ��وب انتظار �أجيال متع ��ددة لكي حت�صد النتائج؟
وه ��ل تختلف �ش ��روط الثورات الغربية ع ��ن تلك التي
حتقق ��ت للثورات ال�شرق �أو�سطية؟ وهل كان للثورات
يف الغ ��رب زعم ��ا ٌء يتم ّتع ��ون بالكاريزم ��ا املطلوب ��ة،
�أم �أنه ��ا كان ��ت ثورات �شعبي ��ة؟ وهل �ساهم ��ت الثقافة
ال�سيا�سي ��ة يف الث ��ورة� ،أم �أن الثورة ه ��ي من �أ�سهمت
يف تطوير الثقافة؟
يف كتاب ��ه العمي ��ق واملُمت ��ع »ع�ص ��ر الثورة”يعود بنا
امل�ؤ ّرخ �إيريك هوبزباوم �إىل �أجواء الثورة الفرن�سية،
�سجل �ضمن
ال�سردي املتميز �أن ُي ِّ
�إذ ا�ستط ��اع ب�أ�سلوبه ّ
م�ؤ ّلف ��ه تاريخ ًا مليئ ًا بالأحداث واملفاهيم والت�صورات
املرتبط ��ة بفكرة »الث ��ورة« .والواق ��ع �أن هوبزباوم ال
يكت ��ب فقط م ��ن �أجل معرفة التاري ��خ ،و�إمنا كما يقول
ع ��ن نف�سه  -من خالل املقدمة الت ��ي �صدّر بها الرتجمة
العربي ��ة لكتاب ع�صر الثورة » -للق ��ارئ الذكي املتع ِّلم
ال ��ذي ال ي�سع ��ى �إىل �إ�شب ��اع ف�ضول ��ه ملعرف ��ة املا�ض ��ي
فح�س ��ب ،بل يري ��د �أي�ض� � ًا �أن َيفهم كيف ومل ��اذا �أ�صبح
الع ��امل على ما ه ��و علي ��ه الآن ،و�إالم �سي�ؤول”(نعتمد
هن ��ا الرتجم ��ة العربية لكت ��اب ع�صر الث ��ورة� ،أوروبا
(.)1848-1789
ُولد �إيريك هوبزب ��اوم يف مدينة الإ�سكندرية امل�صرية
�سنة  ،1917وتويف يف بريطانيا �سنة  2012عن عمر
ناه ��ز اخلام�سة والت�سعني �سنة ،نحاول يف هذا املقالة
�أن نق ��دم لكتاب ��ه املذكور �سلفا ،مب ��ا يُ�سعِ ف يف حتفيز
القارئ عل ��ى ّ
االطالع عليه ،ثم نختم بر�ؤية هوبزباوم
لواق ��ع ما ميك ��ن �أن ن�صفه ب� �ـ »الربي ��ع الثوري”خالل
الف�ت�رة الت ��ي �أمهله الق ��در �أن يعي�شه ��ا؛ �أي �إىل حدود
�أكتوبر من �سنة .2012
ي ��رى هوبزباوم �أن الث ��ورة ال�صناعية الربيطانية يف
�أواخ ��ر الق ��رن الثامن ع�شر ه ��ي التي م ّه ��دت الطريق
للنم ��و االقت�ص ��ادي الر�أ�سم ��ايل ،ولل ّتغل ُغ ��ل العامل ��ي،
وللثورة ال�سيا�سية الفرن�سية ولأمريكية التي طرحت
منوذج� � ًا مثالي� � ًا متق ّدم� � ًا مل�ؤ�س�س ��ات املجتم ��ع امل ��دين
البورج ��وازي (� ��ص ،)21حيث يركّز عل ��ى التحوالت
العاملي ��ة �إ ّب ��ان الف�ت�رة املمت� �دّة ب�ي�ن �سنت ��ي  1789و
التحوالت الت ��ي ُيرجعها هوبزباوم �إىل
 ،1848وهي
ّ
م ��ا ي�س ّميه »الثورة املزدوجة”املتم ّثلة يف ثورة فرن�سا
ومعا�صرتها الربيطانية ال�صناعية ،دون �أن
ال�سيا�سية
ِ
ي ْق ِ�ص ��ر الكاتب اهتمامه على ت�أث�ي�رات هذه التحوالت
عل ��ى البلدان التي دارت عل ��ى ترابها تلك الثورات ،بل

جتده مث ًال ي�سفي� ��ض يف و�صف التفاعالت التي قامت
ب�ي�ن امل�ش ��رق الإ�سالمي والغ ��رب الأوروب ��ي ،وت�أثري
الث ��ورات الأوربي ��ة على العدي ��د من البل ��دان العربية
والإ�سالمية.
يعتقد هوزب ��اوم �أن الثورة املزدوجة كانت �أهم تغيري
ح�ص ��ل يف التاري ��خ ،فق ��د نقل ��ت ه ��ذه الث ��ورة العامل
ب�أ�س ��ره من حال �إىل حال ،وما زالت تفعل ذلك« ،ولهذا
ي�ستح�ض ��ر امل�ؤ ّرخ �سياق ما قبل الثورات ،حيث �ض ْيق
العامل قيا�س ًا على معرف ��ة النا�س باجلغرافيا املحيطة،
و ِق ّل ��ة عدد ال�سكان ،وريفية الع ��امل حيث �إن احلوا�ضر
كان ��ت حم ��دودة ج ��د ًا ،ونق� ��ص املوا�ص�ل�ات و�سب ��ل
التوا�ص ��ل ،والأو�ض ��اع االقت�صادي ��ة والزراعية التي

يتحكّم فيها النبالء والإقط ��اع ،وبداية مالمح التطور
التجاري وال�صناعي ،و�سيط ��رة املَلكيات املطلقة على
�أغل ��ب الدول الأوروبية ،ويف ه ��ذه الظروف �سيطرت
»املتنور”نزع ��ة فردي ��ة علماني ��ة عقالنية
عل ��ى الفك ��ر
ّ
تق ُّدمي ��ة تهدف �إىل حتطيم الأغ�ل�ال التي ك ّبلت احلرية
الفردي ��ة ،و�إىل التح� � ّرر من تقاليد اجله ��ل التي �سادت
الق ��رون الو�سط ��ى وظلت ُتلق ��ي بظاللها عل ��ى العامل،
ومن �شعوذة الكنائ�س«.
لق ��د قدم ��ت الث ��ورة الفرن�سي ��ة للع ��امل �أه ��م املف ��ردات
اخلا�ص ��ة بال�سيا�سة الليربالية واحلرية والدميقرطية
الراديكالي ��ة ،بح�س ��ب هوبزب ��اوم ،كما قدم ��ت فرن�سا
القان ��ون الد�ست ��وري لأكرث ال ��دول ،واخرتقت مبادئ
الث ��ورة احل�ض ��ارات القدمية التي كان ��ت ت�أبى الأفكار
الأوروبية.
�روج ل ��ه بع� ��ض الكتاب ��ات العربية
وعل ��ى عك� ��س ما ت � ّ
م ��ن �أن �أح ��د �شروط الث ��ورات تو ُّفر قي ��ادات �سيا�سية
و�أف ��كار ت� ّؤطره ��ا ،ف�إن امل� ��ؤرخ هوبزب ��اوم ي�ؤكد على
�أن الث ��ورة الفرن�سي ��ة »مل حت ��دث عل ��ى ي ��د ح ��زب �أو
حرك ��ة قائمة باملعن ��ى احلدي ��ث للكلم ��ة ،ومل يتزعّ مها
رج ��ال يحاول ��ون تنفي ��ذ برنام ��ج منهجي م َنظ ��م ،بل
�إنه ��ا مل تط ��رح »قيادات”من النوع ال ��ذي عودتنا عليه
ث ��ورات الق ��رن الع�شري ��ن« (� ��ص ،)135وعل ��ى الرغم
من اع�ت�راف هوبزباوم ب� ��أن الث ��ورة الفرن�سية كانت
�ستحدث من غ�ي�ر �آراء الفال�سفة� ،إال �أنه مع ذلك يحمل
الفال�سف ��ة م�س�ؤولية الثورة ،وذلك »لأنهم رمبا �س ّرعوا
يف االنتق ��ال م ��ن مرحل ��ة حتطي ��م النظام الق ��دمي �إىل
ا�ستبداله ب�سرعة بنظام جديد«.
وم ��ن الالف ��ت لالنتب ��اه ،ذل ��ك التحقي ��ب املتم ّي ��ز الذي
ي� ��ؤ ّرخ ب ��ه هوزب ��اوم للث ��ورة الفرن�سي ��ة� ،إذ ُيب�ّي نّ
مراحلها املتعددة ،واخللفيات ال�سيا�سية واالجتماعية
والفل�سفية واالقت�صادية ،حت ��ى امل�س ّميات التي ت ُروج
مفارقة ملا �أريد منها �إبان
يف عاملنا املعا�صر تكاد تكون ِ
املوجات الثورية يف �أوروبا ويف فرن�سا ب�شكل خا�ص،
فتعبري من قبيل »الثورة امل�ضادة« مل يكن يحمل املعنى

ال�سلبي الذي ي�أخذه اليوم ،بل �إن فكرة الثورة امل�ضادة
كانت دعوة ي�سارية �ضد الفكر املحافظ ،حيث اعتُبرِ َ ت
الثورة امل�ض ��ادة �أمل ال�شعب من �أج ��ل حتقيق �أهداف
الث ��ورة الأوىل الت ��ي ح ��اول املحافظ ��ون ال�سيط ��رة
عليه ��ا .دون �أن مينع ذلك �صاح ��ب »ع�صر الثورة”من
الرتكيز على �سنوات ما ي�سميه »مرحلة الإرهاب”التي
قت ��ل فيها �آالف الثوار ،وا�ستب� � َّد فيها اخلوف بالنا�س،
وانت�شر العن ��ف واملحاكم الثورية ،فقد كان ذلك يعترب
بالن�سب ��ة للطبق ��ة الو�سطى ال�صلب ��ة الأ�سلوب الوحيد
للحفاظ على البالد� .إىل �أن انتهى الو�ضع ب�إعدام قائد
ه�ؤالء بالطريقة التي كان َي ْعدم بها من يعار�ضه.
وبخ�ل�اف االعتق ��اد ال�سائد ل ��دى قطاع ��ات وا�سعة من
ال�شع ��وب املعا�صرة �أنّ الث ��ورة الفرن�سية كانت موجة
واح ��دة ا�ستطاع من خاللها ال�شع ��ب الفرن�سي حتقيق
�أهداف ��ه ،ف�إن امل�ؤ ّرخني املتميزي ��ن ،ومنهم هوبزباوم،
مينحون الق ��ارئ تاريخ ًا �آخر للثورة يف فرن�سا ،وهو
تاريخ يبني �أن الثورة الفرن�سية دامت لأكرث من ع�شرة
قرون على الأقل.
وكما �أملحنا خالل التق ��دمي لهذا العر�ض ،ف�إننا �سنعود
�إىل امل�ؤ ّرخ الفيل�س ��وف هوبزباوم ،من �أجل ا�ستجالء
موقف ��ه م ��ن »الربي ��ع الثوري”الذي انطلق ��ت �شرارته
يف �أواخ ��ر الع ��ام  ،2010وال ��ذي م ��ا زل ��ت تفاعالت ��ه
م�ستم� � ِّرة ،رمبا �إىل �أجل لي�س بالقريب ،فكيف ُيره�ص
للحراك
هوبزب ��اوم ،م�ستفي ��د ًا م ��ن التاريخ الغرب ��يِ ،
العربي الإ�سالمي؟
مل ُت�سعف الأقدار م�ؤ ّرخنا لكي ُيعاي�ش �أحداث »ال ّربيع
الث ��وري« ،لكنه ا�ستطاع �أن ي ��ديل مبوقفه فيما يتعلق
باملرحل ��ة الت ��ي ا�ستط ��اع معاينته ��ا .فف ��ي احلوارات
الت ��ي �أجراه ��ا مع ��ه الكات ��ب �أمري طاه ��ري يف جريدة
ال�ش ��رق الأو�سط� 7 ،أكتوبر  ،)2012وهو من املهت ّمني
بكتاب ��ات هوبزب ��وام ،والذي التقاه �أك�ث�ر من مرة يف
لندن ،يقول �صاحب كت ��اب »ع�صر الثورة«� :إن »جناح
ث ��ورة �أو ف�شلها ال ميكن �أن يقا�س بنتائجها ال�سيا�سية
املبا�ش ��رة وحده ��ا� ،إن حقيق ��ة �أن املجتمع ��ات العربية
�أظهرت �أنها متتل ��ك �إمكانية وقدرة العمل الثوري تعد
جناح� � ًا يف ح ��د ذاتها« ،وميك ��ن للث ��ورات يف املنطقة
العربي ��ة الإ�سالمي ��ة �أن تنته ��ي �إىل »ف�ش ��ل �سيا�س ��ي
مبدئي ،لكنه ��ا بالت�أكيد �سوف تلهم الأفكار الإ�صالحية
على امل َدي�ْي�نْ املتو�س ��ط والبعيد« ،وذلك عل ��ى غرار ما
حدث مع الث ��ورات الأوروبية لعام  1848التي غيرّ ت
اخلريط ��ة اجليو�سيا�سي ��ة لأوروب ��ا ومه ��دت الطريق
لإجراء �إ�صالح ��ات اجتماعي ��ة و�سيا�سية كربى خالل
ن�ص ��ف القرن الذي تالها .ورغ ��م مارك�سيته املُع َلنة �إال
�أن �إيري ��ك هوبزب ��اوم يف ح ��واره م ��ع �أم�ي�ر طاهري،
يعرتف ب� ��أن »النموذج اللينيني ،الذي يفرت�ض فيه �أن
تعمل الربوليتاريا كطليعة للثورة ،لي�س له فائدة تذكر
يف فهم ث ��ورات الربيع العربي التي كانت يف معظمها
ثورات عفوية تلقائية نتجت عن ال�سخط ال�شعبي«.
هذه جمرد �شذرات ،و�أمتنى قراءة ممتعة للكتاب ب�صفة
خا�ص ��ة ،وللكتب الت ��ي تعنى بهذا املو�ض ��وع من قبيل
كتاب”الث ��ورة الفرن�سية والنظ ��ام القدمي”لألك�سي�س
دي توكفي ��ل ،و كت ��اب"يف الثورة”حلنا �أرندت ،وذلك
لأن احلا�ض ��ر ال ميك ��ن �أن ُيف َه ��م ما مل يت ��م اال�سرت�شاد
بالتاريخ ،لي�س من �أجل التقليد ،ولكن بهدف االعتبار
والدرا�سة.

عن موقع حكمة الفل�سفي
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لوي��س ع��وض يكتب ع��ن الثورة

الفرنسية

لوي�س عو�ض مفكر و م�ؤلف م�صري  ,حا�صل
عل ��ى املاج�ست�ي�ر يف الأدب االجنلي ��زي م ��ن
جامع ��ة كامربدج  ,والدكت ��وراة يف الأدب من
جامعة بري�سنت عام .1953
وقب ��ل �س ��رد ما يحتوي ��ة الكتاب يج ��ب �إلقاء
نظ ��رة ع ��ن الع�ص ��ر الذي قام ��ت في ��ه الثورة
الفرن�سي ��ة ,والفل�سف ��ة الت ��ي كان ��ت �سائ ��ده
ذل ��ك الوقت� .أحت ��دث عن ع�ص ��ر التنوير وما
ج ��رى في ��ه م ��ن التق ��اء لنق ��اط م�شرتك ��ة بني
عدد م ��ن الفال�سفة التنويري�ي�ن �أمثال فولتري
مونت�سيكيو ورو�سو وغريهم.
بع ��د الفيل�سوف هي ��وم كان املنه ��ج الفل�سفي
الرئي�س ��ي ه ��و منه ��ج عمانوي ��ل كان ��ت .لكن
فرن�س ��ا عرف ��ت يف الق ��رن الثام ��ن ع�ش ��ر عدة
مفكري ��ن .وميك ��ن الق ��ول �أن مرك ��ز الفل�سفة
الأوربي ��ة هو انكل�ت�را يف البداية ,فرن�سا يف
الو�س ��ط ,و�أملاني ��ا يف �أواخ ��ر الق ��رن الثامن
ع�ش ��ر .يف الرواي ��ة مت تلخي� ��ص النق ��اط
الأ�سا�سي ��ة امل�شرتك ��ة ب�ي�ن فال�سف ��ة ع�ص ��ور
التنوي ��ر الفرن�سي�ي�ن� .أمث ��ال مونت�سيكي ��و
وفولت�ي�ر ورو�سو وغريهم .النقاط امل�شرتكة
هي :
 -1التمرد على ال�سلطة
 -2العقالنية
 -3فكر ع�صور التنوير
 -4التفا�ؤل الثقايف
 -5العودة �إىل الطبيعة
 -6الديانة الطبيعية
 -7حقوق الإن�سان.

 العقالنية -ال ميكن التغا�ضي عن ت�أثري فل�سفة الفيل�سوف
لوك الربيطاين على فل�سفة ع�صر التنوير يف
فرن�سا .كان لوك يرى �أن الله وبع�ض القواعد
الأخالقية موجودة بالفطرة يف عقل الإن�سان.
وهذا ما هو موجود يف �صلب و�أ�سا�س فل�سفة
ع�صر التنوير يف فرن�سا .ولكن فال�سفة ع�صر
التنوي ��ر يختلفون ع ��ن الفال�سفة التجريبيني
الأخرين ب�أنهم �أكرث عقالنية .فعندما يتحدث
الإجنلي ��زي ع ��ن الأم ��ور البديهي ��ة ,يف�ض ��ل
الفرن�سي ��ون التحدث ع ��ن الدليل املح�سو�س.
وميك ��ن �أن يرتج ��م ذل ��ك بـ”ما يفر� ��ض نف�سه
بو�ضوح على الفكر”�أي العقل.
 فكر عصور التنوير -ين ��درج فال�سف ��ة ع�ص ��ور التنوي ��ر يف خ ��ط
الفال�سف ��ة الإن�ساني�ي�ن يف الع�ص ��ور القدمية
مثل �سق ��راط والرواقيني .م ��ن حيث �إميانهم
املطل ��ق بعق ��ل الإن�س ��ان .وذاك م ��ا يجع ��ل
الكثريي ��ن يطلقون عل ��ى ع�ص ��ر التنوير لقب
ع�صر”العقالني ��ة” .فبع ��د �أن �أر�س ��ى العل ��م
التجريب ��ي مب ��د�أ ك ��ون الطبيعة ت�س�ي�ر وفق
قواع ��د دقيق ��ة متام� � ًا � ,أخ ��ذ الفال�سف ��ة عل ��ى

 التمرد على السلطة -جل� ��أ ع ��دد م ��ن الفال�سف ��ة الفرن�سي�ي�ن �إىل
بريطاني ��ا ,التي كان ��ت تنعم يف ذل ��ك الع�صر
وعل ��ى ع ��دة �صُ ع ��د بحري ��ة �أو�س ��ع مم ��ا يف
بلده ��م ,وبهرهم العلم التجريبي الربيطاين,
خ�صو�ص� � ًا نيوت ��ن وفيزي ��ا�ؤه الكونية .كذلك
فل�سفة ل ��وك ونظرته ال�سيا�سية .مما جعلعهم
يث ��ورون عند عودتهم �إىل بلدهم فرن�سا .على
ال�سلطة القائمة القدمية .اجته هذا التمرد �ضد
ال�سلطة بكل �أ�شكاله ��ا �إىل الكني�سة والنبالء.
فكان ��ت النتيجة �أ�شهر ث ��ورة يف تاريخ �أوربا
احلديث”الثورة الفرن�سية”
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الكت��اب باألصل عب��ارة عن مقاالت
مطول��ة نُ�شرت ع��ام  1989م يف
جري��دة األهرام مبناس��بة مرور 200
عام عىل الثورة الفرنسية .وهو آخر
كتاب من تأليف لويس.يتحدث الكتاب
بالتفصي��ل عن الث��ورة ومس��بباتها
ونتائجها  ,وأهم شخصياتها القيادية.
يف موس��وعة ويكبيديا  ,املعلومات
املذك��ورة عن س��جن الباس��تيل تم
اقتباس��ها بالكامل من كت��اب الثورة
الفرنسية للويس عوض  ,دون إشارة
إىل املصدر!

عاتقهم مهمة ار�س ��اء قواعد الأخالق والدين.
وهذا يقودنا �إىل فكر ع�صور التنوير مبعناه
احلقيق ��ي� 0أي متي ��ز طبق ��ات ال�شع ��ب الدنيا
ك�شرط �أ�سا� ��س لبناء جمتمع �أف�ضل ,ومل يكن
الب�ؤ�س واال�ضطهاد بنظرهم �إال نتيجة اجلهل
وال�شع ��وذة ب�ي�ن النا� ��س .لذلك عل ��ق فال�سفة
ع�ص ��ر التنوير على تربية الأطف ��ال وال�شعب
مما ال يجعل م ��ن قبيل امل�صادفة �أن يعود علم
الرتبية �إىل ع�صر التنوير.
 التفاؤل الثقافي -العمل الرئي�سي ال ��ذي ميز ع�صر التنوير هو
مو�سوعة كبرية �ص ��درت بني عامي (-1751
1772م) يف ثماني ��ة وع�شري ��ن ج ��زء ًا.
وبتعاون جميع فال�سفة ع�صر التنوير .يوجد
فيه ��ا كل �ش ��يء .م ��ن طريق ��ة �صنع اب ��ره �إىل
طريق ��ة تذويب مدفع ح�سب تعبري جو�ستاين
غ ��اردر .م ��ا هو مث�ي�ر للإهتم ��ام �أن امل�ؤلف مل
يذك ��ر م�ص�ي�ر ه ��ذه املو�سوعة الكب�ي�رة التي
تناوب عل ��ى كتابتها فال�سفة ع�ص ��ر التنوير.
يف كتاب الث ��ورة الفرن�سي ��ة للوي�س عو�ض.
مت ذكر �أن هذه املو�سوعة تعر�ضت للم�صادرة
و�صدر قرار ب�إحراقها قبيل الثورة الفرن�سية.
و�أُحرقت يف ميدان اجلريف بباري�س.

 العودة إلى الطبيعة -كان فال�سف ��ة ع�ص ��ر التنوي ��ر يعتق ��دون ب�أنه
يكفي �أن نن�شر العقل واملعرفة لتقدم الب�شرية
بخطى عري�ضة .ولت�صبح م�س�ألة ايجاد حلول
ان�ساني ��ة م�ستن�ي�رة مكان اجله ��ل وال�شعوذة
م�س�أل ��ة وقت فقط .كلم ��ة طبيعة مرادفة بنظر
ه� ��ؤالء الفال�سف ��ة لكلمة”عق ��ل”� .إذ �أن عق ��ل
الإن�س ��ان هو عطاء م ��ن الطبيعة ,وكان �شعار
ج ��ان ج ��اك رو�س ��و هو”علين ��ا �أن نع ��ود �إىل
الطبيعة”ذل ��ك �أن الطبيع ��ة خ�ي�رة والإن�سان
بطبيعته خري وال�ش ��ر كله يكمن يف املجتمع.
ويج ��ب بر�أي ��ه �أن يكون للطفل احل ��ق يف �أن
يعي�ش �أط ��ول فرتة ممكنة .وعليه يعود طرح
فهم خا�ص للطفولة �إىل ع�صر التنوير.
 الديانة الطبيعية -يف ح�ي�ن كان ع ��دد م ��ن الفال�سف ��ة الطبيعيني
احلقيقي�ي�ن ال ي�ؤمن ��ون ب� ��أي �إل ��ه ,ويعلنون
احلاده ��م الوا�ض ��ح .وج ��د فال�سف ��ة ع�ص ��ر
التنوي ��ر �أن ��ه ال ميك ��ن ت�ص ��ور الع ��امل بدون
الله .لأن ��ه خا�ضع للعقل بحيث ال يرتك جما ًال
لت�ص ��ور كه ��ذا .كان نيوت ��ن ي�شاركه ��م وجهة
النظر هذه .بحيث يج ��ب على الدين �أن يعيد

والبداية احلقيقية ل�سقوط النظام الإقطاعي
يف فرن�سا.يقول كلود كيتيل رئي�س اجلمعية
التاريخية الدولية يف كتابه”البا�ستيل”ب�أن
الأ�سط ��ورة يف �سج ��ن البا�ستي ��ل �أك�ث�ر م ��ن
احلقيقة .هو يه ��ون من دور ال�سجن كمعتقل
لل�سيا�سي�ي�ن ويدلل على ذل ��ك ب�أن الألوف من
اجلماه�ي�ر الت ��ي ا�ستولت عل ��ى البا�ستيل مل
جت ��د في ��ه �إال �سبع ��ة �أ�شخا� ��ص ن�صفه ��م من
املجانني!

اكت�ش ��اف ج ��ذوره العقالني ��ه و�إزال ��ة الغبار
ع ��ن امل�سيحي ��ة .هكذا نا�ضل ع ��دد من فال�سفة
ع�ص ��ر التنوير لفر�ض ما ميكن ت�سميه”ديانة
طبيعية”.
 حقوق اإلنسان -امتلك الفال�سفة الفرن�سيون يف ع�صر التنوير
ح�س� � ًا تطبيقي ًا �أكرث من معا�صريهم الإجنليز.
كان ��وا ينا�ضل ��ون يف �سبي ��ل الإع�ت�راف
باحلقوق الطبيعية ل ��كل فرد ,والتي ال يجوز
الت�ص ��رف به ��ا ,واملرتتبة له ملج ��رد كونه وُلد
ان�سان ًا.ب ��دء ًا من الرقابة� .أي حق التعبري عن
الر�أي يف جمال الدين والأخالق وال�سيا�سة.
بحي ��ث يج ��ب �أن يتمك ��ن كل فرد م ��ن التفكري
بحري ��ة ,والتعبري عن �آرائه بحرية  ,وانتقا ًال
�إىل الن�ض ��ال �ضد العبودي ��ة وتخفيف معاملة
املجرم�ي�ن 0كان �أول تطبي ��ق له ��ذا الن�ض ��ال
يف ع ��ام 1789م حني مت عر� ��ض مبد�أ حترمي
انته ��اك حرية كل ف ��رد يف نهاية �إعالن حقوق
الإن�س ��ان واملواط ��ن ال ��ذي �شرعت ��ه اجلمعية
الوطنية الفرن�سية.
بالن�سب ��ة حلقوق امل ��ر�أة يف عام 1787م ن�شر
الفيل�س ��وف كوندور�س ��ي ر�سالة حول حقوق
املر�أة� ,أعلن فيها �أن للن�ساء احلقوق الطبيعية
ذاتها التي للرجال .كانت الن�ساء خالل الثورة
الفرن�سي ��ة ن�شيط ��ات ج ��د ًا يف الن�ض ��ال �ض ��د
الن�ضام الإقطاعي .فكن على ر�أ�س املظاهرات
الت ��ي اجربت امللك لوي�س ال�ساد�س ع�شر على
اله ��رب من ق�ص ��ر فر�ساي وم ��ن باري�س� .أحد
املنا�ض�ل�ات يف �سبي ��ل امل�س ��اواة يف احلقوق
ب�ي�ن الرجل واملر�أة كان ��ت تدعى”�أوليمب دو
غ ��وج” .ن�ش ��رت عام 1791م بع ��د �سنتني من
الث ��ورة �إعالن ًا ح ��ول حقوق امل ��ر�أة .لأن هذه
احلقوق مل جتد لها مكان ًا يف ف�صل حمدد ,يف
�إعالن حق ��وق الإن�سان واملواط ��ن الفرن�سي.
مت اعدامها ع ��ام 1793م ومنذ ذلك حُ ظر على
املر�أة القيام ب�أي عمل �سيا�سي.
كلم ��ا ُذكرت الث ��ورة الفرن�سية ُذك ��ر زوال ذلك
الرمز الباقي يف خيال الأجيال.
“الباستيل”
�سقوط ذلك الرمز يف �أيدي الثورة الفرن�سية
كان �أه ��م عالم ��ة ممي ��زة ل� �ـ �إنت�ص ��ار الثورة

هناك م ��ن يرف�ض مثل ه ��ذه املقولة و�إ�صباغ
تلك ال ��روح عل ��ى رمزي ��ة ال�سج ��ن وتاريخه
اال�سود.ويحدث بني احلني والآخر �سجاالت
تاريخي ��ة ب�ي�ن �شرائ ��ح املثقفني الذي ��ن يدين
بع�ضه ��م الث ��ورة الفرن�سي ��ة جمل ��ة بدع ��وى
غ ��زارة ما�سفكت م ��ن دماء ويتف ��ق معهم يف
جزئي ��ة ب�سيطة من ال ��ر�أي الروائي الرو�سي
ليوتول�ست ��وي عربقوله”ل ��و كان ��ت الغاي ��ة
ه ��ي عظمة فرن�س ��ا ،ف�إنها كان ميك ��ن �إدراكها
ب ��دون الث ��ورة و امللكي ��ة .ول ��و كان اله ��دف
ن�ث�ر بع�ض الأفكار ،ف� ��إن املطبعة كانت قادرة
عل ��ى القيام ب ��ه �أف�ض ��ل بكثري مما ق ��در عليه
اجلنود .و لو كانت الغاية تطور املدينة ،ف�إن
بالإم ��كان التقب ��ل دون �أي �صعوبة ب�أن هناك
م ��ن الو�سائ ��ل الناجع ��ة لن�شر املدني ��ة �أف�ضل
ر من �إفناء الرج ��ال و ثرواتهم”.تاريخ
بكث�ي� ٍ
هذا ال�سجن حافل بالكثري من الإثارة � ,أُن�شئ
يف فرن�س ��ا يف ع ��ام  1370كح�ص ��ن للدف ��اع
ع ��ن باري�س.وم ��ن ث ��م ك�سج ��ن للمعار�ض�ي�ن
ال�سيا�سيني  ,و�أ�صبح على مدار ال�سنني رمز ًا
للطغي ��ان والظل ��م  ,وانطلق ��ت من ��ه ال�شرارة
الأوىل للث ��ورة الفرن�سي ��ة يف 14يولي ��و
1789م .وما تزال فرن�سا حتى اليوم حتتفل
مبنا�سب ��ة اقتح ��ام ال�سج ��ن باعتب ��اره اليوم
الوطني لفرن�سا.
ال�ص ��ورة التقليدي ��ة عن البا�ستي ��ل حتى قبل
�سقوط ��ه يف ي ��د الث ��وار �أن ��ه مل يك ��ن ح�صن ًا
للدف ��اع بقدر م ��اكان قلع ��ة للطغي ��ان و�سجن ًا
للتعذي ��ب .ومل يعت�ب�ر البا�ستي ��ل ق�ص ��ر ًا �إال
يف عه ��د لوي� ��س الراب ��ع ع�ش ��ر ح�ي�ن �أ�ص ��در
ه ��ذا املل ��ك يف � 1667أم ��ر ًا ملكي� � ًا لقومندان
البا�ستي ��ل باعتب ��ار البا�ستي ��ل �أحدالق�ص ��ور
امللكي ��ة و�أمره مبوجب ه ��ذا �أن يطلق املدافع
ابتهاج ًا مبول ��د ابنته .من �أه ��م ال�شخ�صيات
الأدبية وال�سيا�سي ��ة الذين دخلوا البا�ستيل.
الفيل�س ��وف الفرن�س ��ي فولت�ي�ر  ,املفك ��ر
الرو�شفوك ��و  ,القائ ��د دميوريني بطل معركة
فامل ��ي الكاردين ��ال دي روهان بط ��ل ف�ضيحة
جواه ��ر امللك ��ة انطواني ��ت .الكون ��ت لوي�س
,الكون ��ت ج ��اك �أرمين ��اك  ,دوق من ��ور حاكم
باري� ��س  ,الأب بريف ��و  ,فونتني ��ل  ,والكثري
الكث�ي�ر! كان ��ت املطاب ��ع والكت ��ب امل�ص ��ادرة
يف عه ��د لوي� ��س الراب ��ع ع�ش ��ر تكد� ��س يف
البا�ستي ��ل حت ��ى ا�ضط ��روا �أن يبن ��وا له ��ا
جناح� � ًا خا�ص ًا .من �أهم الكت ��ب امل�صادرة يف
ال�سجن كتاب”ر�سائل من الريف”للفيل�سوف
با�سكال ,و كتاب”ر�سائل فل�سفية”للفي�سلوف
فولت�ي�ر  ,و�أُح ��رق بق ��رار م ��ن الربمل ��ان.
ومو�سوعة”االن�سيكلوبييا”الت ��ي كتبه ��ا
�أقطاب حركة التنوي ��ر .و�أحرق كتاب فل�سفة
الطبيعة يف ميدان اجلريف.
معركة الباستيل
�إخت�ص ��ر امل� ��ؤرخ الفرن�س ��ي مي�شلي ��ه معركة
و�سق ��وط البا�ستي ��ل يف �سطري ��ن يحم�ل�ان

دالل ��ة عميق ��ة لرمزية ال�سج ��ن و�سمعته التي
�أ�صبحت رمز ًا للحكم.
“يج ��ب �أن يق ��ال �أن البا�ستي ��ل مل ي�سق ��ط
ولكنه ُ�سلم.
ُ�سل ��م لأن �ضم�ي�ره املفعم بالذن ��وب �أقلقه �إىل
حد اجلنون وجعله يفقد روحه املعنوية”
يف 13مت ��وز مل تك ��ن باري� ��س حتل ��م �إال
بالدف ��اع ع ��ن نف�سه ��ا .كانت �سما�ؤه ��ا التزال
مبلدة بال�شك ��وك .ويف  14يوليو انتقلت من
الدف ��اع �إىل الهجوم  ,ومل تع ��د لديها �شكوك!
يف امل�ساء كان هناك ا�ضطراب وهياج  ,ويف
ال�صباح كان هناك �صفاء رهيب .مع ال�صباح
ا�ستول ��ت على باري�س فك ��رة  ,ور�أى اجلميع
نف� ��س ال�ضي ��اء .يف كل نف�س �ضي ��اء ويف كل
قلب �ص ��وت يقول  -ق ��م  .-و�سوف ت�ستويل
عل ��ى البا�ستي ��ل! .كان ذل ��ك �شيئ� � ًا جنوني ًا -
م�ستحي�ل� ًا  -غريب� � ًا �أن يق ��ال وم ��ع ذل ��ك فقد
�أم ��ن به كل النا�س وق ��د حتقق .كانت ال�ساعة
 , 5.30وارتفع ��ت �صيحة مدوي ��ة من ميدان
اجلريف
تقول”البا�ستي ��ل �سق ��ط”كل الرج ��ال كان ��وا
م�سلح�ي�ن  ,بع�ضه ��م ع ��ار  ,والبع� ��ض الآخر
يلب� ��س ثياب م ��ن كل لون يحمل ��ون �أكرث من
 32.000بندقي ��ة  ,وخم�سة مداف ��ع �أخذوها
بالق ��وة من ثكنات اجلي�ش! ينتمون ل�ضاحية
�سان ��ت انط ��وان املتاخم ��ة لل�سج ��ن  ,تتبعهم
ف�صيلت ��ان متمردتان ت�ض ��م احلر�س الوطني
وامليلي�شي ��ا الربجوازي ��ة الت ��ي كونه ��ا �أبناء
الطبقة املتو�سطة.
جمموع ��ة م�سلح ��ة كب�ي�رة تتمن ��ى فن ��اء
البا�ستي ��ل ب�أكمله.بع�ضه ��م حط ��م باحلجارة
عق ��ارب ال�ساع ��ة احلديدي ��ة! والبع�ض �صعد
�إىل قم ��ة الأب ��راج لي�ص ��ب ج ��ام غ�ضب ��ه على
املدافع املن�صوبة!والبع�ض �صب جام غ�ضبه
على �أحج ��ار احل�ص ��ن .ف�أدم ��وا �إيديهم وهم
يحاول ��ون اقتالعه ��ا .حلظ ��ة الإلتح ��ام ب�ي�ن
اجلماهري الثائرة وجن ��ود حامية البا�ستيل.
كان ال�سج ��ن ب�أم ��ان واحلر� ��س ال�سوي�سري
ي�صوب بنادقه جتاه اجلماهري وهم يف م�أمن
من نريان اجلماهري الثائرة .فقتلوا  83رج ًال
بينهم ع�شرون من فق ��راء الأباء الذين تركوا

ورائه ��م ن�س ��ا ًء و�أطفال ليموت ��وا جوع ًا!�أدى
�سف ��ك دماء اجلماه�ي�ر ب�أي ��دي ال�سوي�سريني
لإ�ستي ��اء م ��ن قبل بع�ض اجلن ��ود الفرن�سيني
ف�ألق ��وا الأ�سلح ��ة .وطلب ��وا وا�ستعطفوا من
قائد البا�ستيل القومندان دي لوين �أن يوقف
املذبحة.احلال ��ة النف�سي ��ة للقائ ��د كان ��ت يف
احلظيظ .فما دام الأمر يعني املوت فقط ,
ق ��رر �أن ين�س ��ف احل�ص ��ن ب�أكمل ��ه وبنف�س ��ه.
وه ��ي فك ��ره جهنمية ق ��د ت� ��ؤدي لتدمري ثلث
باري�س و�سحق �ضاحية �سانت انطوان وحي
املاري ��ه� .أخ ��ذ القائد فتي ��ل لي�شعل يف خمزن
ي�ض ��م �أك�ث�ر م ��ن  135برمي ��ل ب ��ارود .فحال
دون ارت ��كاب تلك املذبحة الكب�ي�رة �إثنان من
ال�ضباط اعرت�ضا طريق ��ه �إىل البارود .وهنا
ادعى الرغبة بالإنتحار ف�أخذ �سكين ًا ولكنهما
انتزعاه منه.
�إقتحمت اجلماهري البا�ستي ��ل بعد ا�ست�سالم
احلر�س ال�سوي�سري  ,وامل�صادفة �أو الغريب
�أن اجلن ��ود ال�سوي�سري�ي�ن مل مي�سه ��م �ش ��يء
 ,فق ��د كان ��وا يف نظ ��ر اجلماه�ي�ر خ ��دم �أو
م�ساج�ي�ن بينم ��ا جُ ��رح اجلن ��ود الفرن�سيون
وقت ��ل الكثري منهم .ومل يتوق ��ف املنت�صرون
عند ح ��دود البا�ستيل فخا�ضوا معركة �أخرى
يف مي ��دان اجلري ��ف .واجه ��وا جماع ��ات مل
ت�شرتك يف
القتال ف ��ر�أت �أن ت�شارك ب�ش ��يء ما ولو بقتل
الأ�س ��رى .فقتلوا رجل�ي�ن �أحدهم يف تورنيل
والآخ ��ر عل ��ى ر�صيف نه ��ر ال�س�ي�ن .وتبعت
اجلماه�ي�ر ن�س ��وة �شعوره ��ن حملولة عرفن
�أن �أزواجه ��ن م ��ن ب�ي�ن من مات ��وا فرتكوهن
باحث ��ات عل ��ن القتل ��ة� .أم ��ا قائ ��د احل�ص ��ن
القومن ��دان دي لوين فقد هرب بحماية اثنان
من الرج ��ال ال�شجعان لكن ذلك مل ينفعه �أمام
ثورة اجلماهري الغا�ضبة .فر�أ�س القائد وجد
بع ��د فرتة ق�صرية من �سق ��وط احل�صن معلق ًا
يف طرف حربه.
جمل�س الطبقات الفرن�سي
يف ع ��ام  1786م غرق ��ت فرن�س ��ا يف الديون
لتموي ��ل القت ��ال يف ح ��رب ال�سن ��وات ال�سبع
والث ��ورة الأمريكي ��ة .وبحلول ع ��ام 1788م

كانت احلكومة ق ��د �أفل�ست تقريبًا .مما �أجرب
لوي� ��س ال�ساد� ��س ع�شر �أن يج ��ري �إنتخابات
برملانيه من �أجل تنفيذ ت�شريع �ضرائبي ينقذ
فرن�سا من الفو�ضى املالية والإقت�صادية.
كان الربملان املنتخب طبقي ًا  ,بحيث يعرب عن
كل طبقة من طبقات املجتمع
 /1طبق ��ة رجال الدين وت�ض ��م بع�ض �أن�صار
الإ�صالح وبع�ض امل�ؤيدين للملك
 /2طبق ��ة النب�ل�اء وت�ض ��م نب�ل�اء م�ؤيدي ��ن
للأفكار اجلديدة  ,و�آخرين متع�صبني
 /3الطبقة الثالثة  ,وهي التي ت�ضم �شخ�صيات
ثورية �أمثال مريابو  ,وروب�سبري
كان معظ ��م �أع�ض ��اء الطبقت�ي�ن الأولي�ي�ن
يرغب ��ون يف �أن تناق� ��ش كل طبق ��ه الأم ��ور،
و�أن يكون الت�صوي ��ت عليها منف�ص ًال .وكان
ع ��دد ممثل ��ي الطبق ��ة الثالث ��ة ي�س ��اوي عدد
ممثل ��ي الطبقت�ي�ن الأخري�ي�ن جمتمعت�ي�ن.
ف�أ�ص ��رت الطبقة الثالثة عل ��ى دمج الطبقات
الث�ل�اث فيمجل�س وطني واح ��د ،و�أن يكون
لكل ممث ��ل �صوت واحد .كذل ��ك ر�أت الطبقة
الثالث ��ة �أن يكتب للمجل�س د�ست ��و ًرا .رف�ض
املل ��ك والطبقت ��ان الأولي ��ان مطال ��ب الطبقة
الثالث ��ة .ويف يوني ��و 1789م� ،أعلن ممثلو
الطبق ��ة الثالث ��ة �أنهم ه ��م املجل� ��س الوطني
لفرن�س ��ا .وجتمعوا بعد حما�ص ��رة امللك لهم
يف املجل� ��س عن ��د ملع ��ب للتن� ��س و�أق�سموا
ب� ��أال يتفرقوا �إال بع ��د �أن يفرغ ��وا من كتابة
الد�ست ��ور و�أ�صبح هذا الق�سم معرو ًفا بق�سم
ملع ��ب التن� ��س .وركن� � ًا م ��ن �أركان الث ��ورة
الفرن�سية!
“نص القسم”
“�أق�س ��م �أم ��ام الل ��ه والوط ��ن �أن ��ه �أي� � ًا كان
امل ��كان الذي ن�ضط ��ر �إىل االنعق ��اد فيه  ,ف�إن
اجلمعية
الوطنية ه ��ي اجلمعية الوطني ��ة  ,وال�شيء
ميكن �أن يحول دون ا�ستمرار مداوالتها
و�أن ��ه حتى قب ��ل و�ض ��ع الد�ست ��ور و�إقراره
 ,ف�إنه ��ا ت�أخ ��ذ على نف�سها عهد ًا ب� ��أال تنف�صل
�أبد ًا”

بعد ذلك بف�ت�رة �سمح امللك لوي� ��س ال�ساد�س
ع�شر للطبقات الثالث باالجتماع معًا ممثلني
للمجل� ��س الوطن ��ي .لكن ��ه ب ��د�أ يف جتمي ��ع
القوات ح ��ول باري�س ليف� �ّ�ض املجل�س ُطلب
من ن ��واب الطبقة الثالثة اخلروج من القاعة
 خاطبهم بذل ��ك رئي�س الت�شريفات -فربزت�شخ�صية الكونت دي مريابو �أخطب خطباء
الث ��ورة الفرن�سي ��ة  ,ال ��ذي رد علىرئي� ��س
الت�شريف ��ات بق ��ول ُفه ��م معن ��اه �أن الكون ��ت
ه ��و امللك اجلدي ��د لفرن�سا”نحن هن ��ا ب�إرادة
ال�شع ��ب  ,ول ��ن نخرج من هن ��ا �إال على �أ�سنة
احلراب”
املناق�ش ��ات والأحداث التي دارت يف جمل�س
الطبق ��ات كان ��ت اللبن ��ة الأوىل للث ��ورة.دار
الكثري م ��ن املناق�ش ��ات ال�صاخب ��ة واملواقف
الكب�ي�رة الت ��ي ح�صل ��ت يف ملع ��ب التن� ��س
ال�أ�ستطي ��ع ذكره ��ا منع ًا ل� �ـ �إطال ��ة املو�ضوع
كث�ي�ر ًا رغ ��م روعته ��ا وجمالها.ولك ��ن �أذك ��ر
حديث للم�ؤرخ الفرن�سي مي�شليه يتحدث عن
منع نواب الطبق ��ة الثالثة من الدخول لقاعة
املجل� ��س  ,وهو حدي ��ث مهم  ,لأن ��ه يخت�صر
ميول النواب ال�سيا�سية.
“ه� ��ؤالء ه ��م ملوكن ��ا اجل ��دد .يُحتج ��زون
ويقف ��ون بالب ��اب وكانه ��م جماع ��ة م ��ن
التالمذة
امل�شاغبني .هاهم هائم ��ون حتت املطر وبني
النا�س على طريق باري�س .الكل
جمم ��ع عل ��ى اجلل�س ��ة وعل ��ى التجم ��ع .قال
بع�ضهم �إىل �سوق ال�سالح! وقال �آخرون
�إىل ق�ص ��ر م ��ارىل  ,وق ��ال �آخ ��رون ب ��ل �إىل
باري� ��س! وكان ه� ��ؤالء ه ��م �أكرثه ��م تطرف� � ًا
لأنهم ارادوا �إ�شعال البارود”
�إذا كان ��ت هن ��اك �شخ�صي ��ة م ��ن �شخ�صي ��ات
الث ��ورة الفرن�سية ج�سدت الث ��ورة جت�سيد ًا
كام ًال فهي يف �شخ�صية املحامي ماك�سمليان
روب�سبري .مل يع� ��ش �سوي  36عاما ،وتوىل
حك ��م فرن�سا بع ��د �أن قت ��ل دانت ��ون  ,بعد �أن
�أع ��دم املل ��ك لوي� ��س ال�ساد�س ع�ش ��ر .خطيب
مفوه ومنحاز للفق ��راء  ,وم�ؤمن بجان جاك
رو�سو �إميان ًا �أعمى.كانت اجلماهري مفتونه
ب ��ه لكن كان ��ت تخ�شاه لأن ��ه كان يعرف نقاط
�ضعفه ��ا الت ��ي ميك ��ن ا�ستخدامه ��ا �ضده ��ا.
يف كت ��اب الث ��ورة الفرن�سي ��ة للوي�س عو�ض
مت ذك ��ر بع� ��ض اخلط ��ب الرنان ��ة الت ��ي كان
ي�ستخدم ��ا روبي�سب�ي�ر لتهيي ��ج اجلماه�ي�ر
و�إثارة م�شاعرهم.
رغ ��م �أن ��ه ت ��ويل ال�سلطة ث�ل�اث �سن ��وات ثم
انف ��رد بحكم فرن�س ��ا كحاكم مطل ��ق ملدة عام
واح ��د �إال �أن فرن�س ��ا عا�ش ��ت يف ظ ��ل حكمه
�أ�س ��و�أ ع�صور الإره ��اب والطغيان ،و�أ�صبح
الإع ��دام يوميا باملق�صلة من امل�شاهد امل�ألوفة
يف باري�س.وق ��ال عن ��ه امل�ؤرخ ��ون �أن ��ه قتل
�ست ��ة �آالف مواطن فرن�س ��ي يف �ستة �أ�سابيع
دون �أن يهت ��ز ل ��ه �ضمري! يقول عن ��ه امل�ؤرخ
الإجنلي ��زي هرب ��رت.ج .ويل ��ز يف كتاب ��ه
موج ��ز تاريخ العامل �أ�صبح ��ت الثورة حتت
�سلط ��ان زعيم مت�سل ��ط �شدي ��د التع�صب هو
روب�سبري .ومن الع�سري علينا �أن نف�ضي يف
ه ��ذا الرجل ب ��ر�أي ،ف�إن ��ه كان �ضعيف البنية
جبان ��ا بفطرت ��ه ،لكنه �أوت ��ي �أل ��زم ال�صفات
لبلوغ القوة وهي الإميان ،ومن ثم �أ�صبحت
عقيدت ��ه الرا�سخ ��ة �أن بق ��اءه يف احلك ��م هو
ال�سبي ��ل لإنق ��اذ اجلمهورية ،وخي ��ل �إليه �أن
ال ��روح احلي للجمهورية ق ��د ن�ش�أ عن تذبيح
امللكيني و�إعدام امللك”.
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تأثير الثورة الفرنسية على العالم
شارك يف تأليف هذا الكتاب العديد من الباحثني واألساتذة الجامعيني االنجليز
وغريهم .وقد تناولوا فيه موضوع الثورة الفرنسية الكربى وتأثريها عىل العامل
وبخاصة العامل االنغلو ـ ساكس��وين .ومن��ذ البداية يقول املرشف عىل الكتاب
ما معناه:
ان الثورة الفرنس��ية هي أكرب ح��دث يف تاريخ العصور الحديثة .فقد قس��مت
التاريخ إىل قسمني :ما قبلها وما بعدها.
فام قبلها كان النظام املليك اإلقطاعي
األصويل القديم .وما بعدها كان النظام
الجمه��وري الربمل��اين الدميقراط��ي
الحدي��ث .وقد انترشت أفكارها يف كل
أنحاء أوروبا عن طريق نابليون وحمالته
العسكرية املشهورة .كام وانترشت يف
الرشق األوس��ط والعامل اإلسالمي عن
طريق حملته عىل مرص.
إيان هامبشير ـ مونك
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ولكنها انت�ش ��رت اي�ض ًا ب�شكل عفوي طبيعي:
�أي ع ��ن طري ��ق ق ��وة الأف ��كار نف�س ��ها وتعلق
النا�س بها وبخا�صة �إذا كانت حتمل لهم رياح
احلرية ونهاية اال�ستبداد .وقد ابتد�أت الثورة
عام  1789مع �سقوط البا�ستيل رغم الطغيان
والعه ��د القدمي ،وانتهت عملي ًا عام  1799مع
انقالب نابلي ��ون بونابرت وا�ستالمه لل�سلطة
وزمام الأم ��ور و�إيقاف الفو�ضى الثورية .ثم
يردف الباحث قائ ًال:
ويعترب امل�ؤرخون ان �أ�سبابها املبا�شرة تعود
�إىل الأزم ��ة املالية التي �شهدتها فرن�سا �آنذاك.
وكان ��ت ناجت ��ة ع ��ن احل ��روب املكلف ��ة الت ��ي
خا�ضه ��ا املل ��وك يف القرن الثام ��ن ع�شر وعن
امل�صاري ��ف الباهظة للبالط وق�ص ��ر فر�ساي.
وه ��ذا م ��ا �أدى �إىل جتويع ال�شع ��ب فانتف�ض
وث ��ار .كم ��ا وتع ��ود �إىل حق ��د ال�شع ��ب عل ��ى
الطبق ��ات العليا التي كانت تتحكم به ومت�ص
دم ��ه وبخا�ص ��ة :طبق ��ة النب�ل�اء الإقطاعيني،
وطبق ��ة الكهن ��ة ورج ��ال الدي ��ن .فق ��د كان ��ت
لهم ��ا امتي ��ازات وا�سعة ،وما كان ��وا يدفعون
ال�ضرائب على عك�س عامة ال�شعب.
وم ��ن الأ�سب ��اب التي �أدت �إىل ان ��دالع الثورة
الفرن�سي ��ة �أف ��كار التنوي ��ر الت ��ي انت�ش ��رت
طيل ��ة الق ��رن الثام ��ن ع�ش ��ر يف الأو�س ��اط
العليا م ��ن املجتم ��ع� ،أي يف �أو�س ��اط النبالء
والربجوازي ��ة .وكان ��ت تدع ��و �إىل امل�ساواة
ب�ي�ن النا� ��س و�إلغ ��اء االمتي ��ازات املوروث ��ة
�أب� � ًا عن ج ��د منذ مئ ��ات ال�سنني .كم ��ا وكانت
تعار�ض النظ ��ام امللكي املطلق واحلق الإلهي
للملوك واال�ستبداد الناجت عن ذلك.
ومعل ��وم �أن املل ��ك الفرن�س ��ي كان خا�ضع� � ًا
حلا�شيت ��ه وللطبق ��ات العلي ��ا امل�ستفي ��دة م ��ن
النظ ��ام والتي تتحكم بالرثوات واالمتيازات

وكل �ش ��يء وت�ت�رك ال�شع ��ب جائع� � ًا �أو �شب ��ه
جائع .ي�ضاف �إىل ذلك �أن الثورات الإجنليزية
التي ح�صلت يف القرن ال�سابع ع�شر والثورة
الأمريكي ��ة الت ��ي ح�صل ��ت يف الق ��رن الثام ��ن
ع�شر و�صلت عدواها �إىل الفرن�سيني و�ألهمت
النخ ��ب الفكري ��ة وال�سيا�سي ��ة وبخا�ص ��ة
«الفاييت».
وال ينبغ ��ي �أن نن�سى املوا�سم الرديئة لفرن�سا
ع ��ام  ،1788فلم حت�ص ��د �إال القليل من القمح
و�س ��واه ب�سب ��ب رداءة املحا�صي ��ل ،وه ��ذا
م ��ا �أدى �إىل زي ��ادة الأ�سع ��ار ب�ش ��كل خمي ��ف
وت�صاع ��د نقم ��ة ال�شعب عل ��ى ال�سلطة ب�سبب
نق�ص اخلب ��ز واملواد الغذائية ذات ال�ضرورة
الق�صوى.
كل ه ��ذه الأ�سب ��اب جمتمع ��ة �أدت �إىل ان ��دالع
الث ��ورة الت ��ي �أطاح ��ت بالنظ ��ام الق ��دمي
واكت�سح ��ت يف طريقه ��ا كل �ش ��يء .ولك ��ن
قب ��ل اندالعه ��ا قب ��ل مثقفو ال�شع ��ب وممثلوه
�أن يجتمع ��وا م ��ع ممثلي النظ ��ام يف اجتماع
ع ��ام بق�ص ��ر فر�ساي .وق ��د �ألقى املل ��ك خطاب ًا
خالي ًا من املقرتحات الت ��ي ت�ؤدي �إىل �إ�صالح
الأو�ضاع .ومعل ��وم �أن ممثلي ال�شعب الفقري
اجلائ ��ع كان ��وا ينتظ ��رون �أن يعر� ��ض عليهم
امللك م�شروع� � ًا للد�ستور وبع�ض الإ�صالحات
ال�ضرائبي ��ة واالجتماعية التي تخ ّفف احلمل
عن كاهل ال�شعب ،ولكنهم مل ينالوا �شيئ ًا.
ولذلك انف�صلوا ع ��ن ممثلي الطبقات املرتفة،
�أي ممثل ��ي الطبق ��ة االر�ستقراطي ��ة وطبق ��ة
الكهن ��وت امل�سيح ��ي ،وراح ��وا ي�شكل ��ون
اجلمعي ��ة الوطني ��ة امل�ستقل ��ة ،وه ��ي الت ��ي
�ست�صب ��ح الربمل ��ان الفرن�س ��ي فيم ��ا بع ��د.
ومعلوم �أن ��ه ال يزال يحمل اال�س ��م حتى الآن

ويحت ��ل مبنى تاريخي ًا مهيب ًا على �ضفاف نهر
ال�سني.
وعندم ��ا ع ��رف امللك به ��ذا العمل الث ��وري �أو
االنقالب ��ي الأول �أم ��ر ب�إغ�ل�اق ال�صال ��ة التي
يجتمع فيه ��ا ممثلو ال�شع ��ب .وعندئذ ذهبوا
�إىل م ��كان �آخر ملوا�صلة اجتماعاتهم ،وقرروا
�أال يفرتقوا قب ��ل �أن ي�شكلوا د�ست ��ور ًا جديد ًا
للب�ل�اد ،و�أق�سم ��وا اليم�ي�ن عل ��ى ذل ��ك .وهذا
الق�س ��م ه ��و ال ��ذي �أ�س� ��س اجلمعي ��ة الوطنية
الت�أ�سي�سي ��ة ،وه ��و الذي و�ضع ح ��د ًا لل�سلطة
امللكية و�شبه الإلهية املطلقة للوي�س ال�ساد�س
ع�ش ��ر .وهذا الق�س ��م ميثل رمز ًا عل ��ى ا�ستالم
ال�سلطة من قبل ممثلي ال�شعب.
ث ��م ي ��ردف الباحث قائ�ل ً�ا :وبعدئ ��ذ ت�سارعت
الأح ��داث ،فق ��د احتل ��ت اجلماه�ي�ر الثوري ��ة
�سج ��ن البا�ستيل الرهيب بتاري ��خ  14يوليو
 ،1789و�أ�صب ��ح ه ��ذا احل ��دث ه ��و العي ��د
الوطن ��ي لفرن�س ��ا الحق ًا ،وه ��ي حتتفل به كل
ع ��ام منذ �أكرث من مئتي �سنة وال تزال .و�شاع
جو الفو�ضى والرعب املمتزج باجلوع يف كل
�أنحاء العا�صمة.
وق ��د هجم الث ��وار على ق�ص ��ر االنفالي ��د �أو ًال
بحث ًا ع ��ن الأ�سلحة ،وقد �سرق ��وه ونهبوه ثم
هجم ��وا عل ��ى �سج ��ن البا�ستي ��ل حي ��ث قتلوا
مدير ال�سجن رمز الطغي ��ان ،وكان �أحد �أبناء
العائ�ل�ات االر�ستقراطي ��ة ،ث ��م قتل ��وا العديد
من حرا�س ال�سج ��ن و�أخلوا �سراح امل�ساجني
كله ��م ،ثم دمروا ال�سجن فتح ��ول �إىل �أنقا�ض
الحق ًا ،متام ًا كما دمروا النظام امللكي والعهد
الق ��دمي .ثم هجموا على ق�صر البلدية متهمني
العم ��دة باخليان ��ة .وكان ينتم ��ي �أي�ض� � ًا �إىل
عائلة ار�ستقراطية عريقة وغنية جد ًا كمعظم
املوظفني الكبار يف الدولة.
وقد نظموا له حماكمة �سريعة و�أعدموه على
الف ��ور ،ث ��م راح ��وا يتجول ��ون يف ال�شوارع
ور�أ�س ��ه مرف ��وع عل ��ى �أ�سن ��ة احل ��راب متام ًا
كر�أ�س مدي ��ر �سجن البا�ستي ��ل .وعندما �شعر
املل ��ك ب� ��أن الأم ��ر خط�ي�ر ،تن ��ازل ع ��ن عليائه
وعر�ش ��ه وقاب ��ل ممثل ��ي ال�شع ��ب بع ��د �أن
�سح ��ب اجلي�ش ال ��ذي كان يحا�ص ��ر باري�س،
ثم ق ��دم بع�ض التنازالت ال�شكلي ��ة �أو الفعلية
الأخرى.
ولكن الأمور كانت قد جتاوزت اخلط الأحمر
وما عاد بالإمكان �إيق ��اف املد الثوري الهادر.
وعندم ��ا �شعر امللك باخلطر على حياة العائلة
املالك ��ة وبخا�صة �أخي ��ه الأ�صغر من ��ه والذي
كان مكروه� � ًا ج ��د ًا م ��ن قب ��ل ال�شع ��ب ب�سبب

طغيان ��ه واحتق ��اره للنا� ��س الب�سط ��اء �أ�صدر
�أمر ًا برتحيله �إىل اخلارج لكيال ي�صاب ب�أذى.
ث ��م حلقت به معظم ال�شخ�صيات الكربى التي
كانت نقمة ال�شعب قد تركزت عليها واعتربتها
�سبب امل�آ�سي واملجاعات.
وكله ��م هربوا حتت جنح الظالم �إىل �إيطاليا،
�أو اجنلرتا� ،أو هولندا� ،أو �ألبانيا� ،أو بلجيكا.
وكانوا يعتقدون انه ��ا هجرة م�ؤقتة لن تدوم
�أك�ث�ر من ثالثة �أ�شهر .وم ��ا كانوا يعرفون ان
الثورة �س ��وف تطيح باملل ��ك نف�سه وبزوجته
م ��اري �أنطواني ��ت و�س ��وف تقط ��ع الر�ؤو�س
الكربى للمملكة الفرن�سية حتت املق�صلة.
ويف �أثن ��اء ذل ��ك كان ال�شع ��ب ق ��د ع�ي�ن عمدة
جديد ًا لبلدية باري�س ،ورئي�س ًا جديد ًا للحر�س
الوطني يف �شخ�ص اجلرنال الفاييت ثم هاج
ال�شع ��ب على وزي ��ر املالية وعل ��ى �شخ�صيات
�أخ ��رى ناف ��ذة يف الدولة و�أذله ��م جميع ًا على
ر�ؤو� ��س الأ�شه ��اد يف ال�شارع ثم مزقه ��م �إرب ًا
�إرب� � ًا .وكان ذل ��ك دلي ًال قاطع ًا عل ��ى مدى حقد
ال�شع ��ب الفرن�س ��ي على العهد الق ��دمي ب�سبب
القهر ال ��ذي عاناه على م ��دار ال�سنوات ان مل
نق ��ل القرون ..ومعلوم ان ه ��ذه ال�شخ�صيات
كان ��ت قد اتهم ��ت باحت ��كار القم ��ح وحماولة
جتويع ال�شعب.
ثم انت�شرت الثورة ب�شرارتها من باري�س لكي
ت�شم ��ل بقية الأقاليم واملحافظ ��ات الفرن�سية.
وهج ��م الفالحون على ق�صور االقطاعيني يف
ليلة (� )4أغ�سط�س من ع ��ام  1789وحرقوها
ونهبوها .ومعلوم ان حقد الفالحني الب�ؤ�ساء
على االقطاعيني الذي ��ن مي�صون دماءهم منذ
�سنوات طويلة كان كبري ًا.
ثم ه ��د�أت نقمة الفالحني بع ��د ان قررت طبقة
االقطاعيني والكهنة ان تتخلى عن امتيازاتها.
وهك ��ذا نالح ��ظ ان الأغني ��اء ال يتخل ��ون عن
امتيازاتهم �إال حتت ال�ضغط والتهديد .وعلى
هذا النحو انتهى النظام االقطاعي يف فرن�سا
وحتقق ��ت امل�ساواة بني الطبق ��ات الثالث� :أي
طبق ��ة النب�ل�اء االر�ستقراطي�ي�ن االقطاعيني،
وطبقة الكهنة ورجال الدين ،وطبقة جماهري
ال�شع ��ب امل�ؤلفة من الفالحني ب�شكل خا�ص ثم
من احلرفيني ال�صغار وبقية الكادحني .وهي
الطبق ��ة الأك�ث�ر ع ��دد ًا بالطب ��ع والت ��ي ت�شكل
ت�سع�ي�ن باملئ ��ة من ال�شع ��ب الفرن�س ��ي .وهي
التي كانت وقود الثورة الفرن�سية.

م�س ��اواة� ،إخ ��اء .وعل ��ى ه ��ذا النح ��و ول ��دت
فرن�س ��ا اجلديدة م ��ن خما�ض ث ��وري ع�سري.
ثم يتحدث الكاتب عن نخبة الكتاب واملثقفني
وال�سيا�سي�ي�ن االجنلي ��ز والأم�ي�ركان الذي ��ن
�أثرت عليهم الثورة الفرن�سية ب�أفكارها .ومن
بينهم �أحد الآباء امل�ؤ�س�سني للواليات املتحدة
الأمريكي ��ة :توما� ��س باي ��ن .وكان قد ولد يف
اجنل�ت�را ع ��ام  1737يف عائل ��ة متوا�ضع ��ة
ج ��د ًا .ثم انتق ��ل �إىل لندن وه ��و يف الع�شرين
من عمره.
وا�شتغ ��ل يف �أعم ��ال اخلدم ��ة الو�ضعية لكي
يك�س ��ب عي�ش ��ه .ولكن ��ه يف ذات الوق ��ت راح
يكم ��ل درا�سات ��ه ب�ش ��كل ع�صام ��ي ع ��ن طريق
ق ��راءة كت ��ب �إ�سح ��اق نيوت ��ن والفال�سف ��ة
العقالنيني والتنويري�ي�ن .ثم راح يرتدد على
الأو�ساط الثورية وي�ش ��ارك يف اجتماعاتها.
ولذل ��ك ف�صلت ��ه الدول ��ة م ��ن وظيفت ��ه بعد ان
اعتربته م�شاغب ًا ال يوثق به .ويف عام 1774
تع ��رف يف لندن على بنيام�ي�ن فرانكلني الذي
ن�صحه برتك اجنلرتا وال�سفر �إىل �أمريكا.
وق ��د و�صله ��ا وه ��و يف ال�سابع ��ة والثالث�ي�ن
م ��ن عمره ،وهو و�ص ��ول تاريخي يف الواقع
النه �سيغ�ي�ر م�صريه وم�صري ق ��ارة ب�أ�سرها.
فالرجل �سوف ي�صبح �أح ��د �أهم ال�شخ�صيات
يف الوالي ��ات املتحدة الأمريكي ��ة ،بل و�أ�ستاذ
جورج وا�شنطن وملهمه.
ون�ش ��ر توما� ��س باين عندئذ كتب ��ه التي يعرب
فيه ��ا عن �أف ��كاره الثورية اجلدي ��دة .و�أ�صبح
رئي�س حترير جملة بن�سلفانيا.
ث ��م ن�ش ��ر كتابه ال�شه ��ر «احل� ��س ال�صائب» �أو
احل� ��س امل�ش�ت�رك ال ��ذي يع�ب�ر في ��ه ع ��ن حق
الواليات املتح ��دة يف اال�ستقالل عن اجنلرتا
وني ��ل احلري ��ة .و�ساه ��م فعلي� � ًا يف ح ��ركات
التم ��رد �ضد الت ��اج الربيطاين .ث ��م �شارك مع
توما� ��س جيفر�س ��ون يف كتاب ��ة �أول د�ست ��ور
لوالية بن�سلفاينا.
وراح توما� ��س باين ين�شر ب�ي�ن عامي 1776
ـ  1783ع ��دة مقاالت ع ��ن الأزم ��ة الأمريكية.
ولذل ��ك عين ��ه الكونغر� ��س يف من�ص ��ب رفي ��ع
كمكاف� ��أة ل ��ه على خدمات ��ه اجلليل ��ة للواليات
املتح ��دة .ثم ن�شر بعدئذ كتاب ��ه «ع�صر العقل»
وكتابه الآخر «حقوق الإن�سان» .وكان �صديق ًا
لكب ��ار الثوريني الفرن�سي�ي�ن من الفاييت ،اىل
دانتون ،اىل روب�سبري.

ث ��م رفع ال�شعار ال�شهري الذي ال يزال منقو�ش ًا
على البيان الر�سمي لفرن�سا حتى الآن :حرية،

الكتاب :ت�أثري الثورة الفرن�سية على العامل
النا�شر :مطبوعات جامعة كمربدج
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إعالن حقوق اإلنسان
هو الإعالن الذي �أ�صدرت ��ه اجلمعية الت�أ�سي�سية
الوطني ��ة يف � 26آب  .1789يعت�ب�ر الإع�ل�ان من
وثائق الثورة الفرن�سي ��ة الأ�سا�سية و ُتع َّرف فيها
احلقوق الفردية واجلماعية للأمة.
الإعالن مت�أ ّث ��ر من فكر التنوي ��ر ونظريات العقد
االجتماع ��ي واحلق ��وق الطبيعي ��ة التي ق ��ال بها
مفك ��رون �أمثال ج ��ان ج ��اك رو�سو ،ج ��ون لوك،
فولت�ي�ر ،مونتي�سكي ��و ،وه ��و ي�ش ��كل اخلط ��وة
الأوىل ل�صياغ ��ة الد�ستور .رغ ��م �أن الإعالن حدّد
حق ��وق الب�ش ��ر دون ا�ستثن ��اء (ولي� ��س حق ��وق
املواطنني الفرن�سيني فقط) �إال �أ ّنه مل يحدد مكانة
الن�ساء �أو العبودية ب�شكل وا�ضح.
لقد �ص ��اغ الإع�ل�ان املاركيز دي الفايي ��ت وتبنته
اجلمعي ��ة الوطنية ،وقد و ُِ�ضع ك ��ي ي�شكل �أ�سا�سا
للإنتق ��ال م ��ن حكم ملك ��ي مطلق �إىل حك ��م ملكي
د�ست ��وري .هدفت العدي ��د من م ��واد الإعالن �إىل
�إلغاء بع�ض م�ؤ�س�س ��ات النظام القدمي لفرن�سا ما
قبل الثورة .عمليّا ،حتوّ لت فرن�سا �إىل جمهورية
و�أ�صبح الإعالن من وثائقها الأ�سا�سية.
تعتم ��د مبادئ الإع�ل�ان على عدة مب ��ادئ فل�سفية
و�سيا�سية من ع�صر التنوير ،مثل الفردية ،العقد
االجتماع ��ي كم ��ا ع ّرفه رو�س ��و ،ف�ص ��ل ال�سلطات
بح�س ��ب مونت�سكيو .ورمبا ا�ستف ��اد الفرن�سيون
م ��ن �إع�ل�ان اال�ستق�ل�ال الأمريك ��ي  3مايو 1776
و�إعالن فرجينيا للحقوق  12يونيو  1776الذي
�صاغه جورج مادي�سون.
كان الفيكون ��ت دي ن ��وال فق�ي�را وبالت ��ايل كان
ميكنه حتم ��ل هذه الإج ��راءات متام ��ا ،لكن دوق
ديجل ��ون كان من بني �أغن ��ى البارونات ثنى على
االقرتاح و�أعلن قبوله ذا الوقع ال�شديد قائ ًال�”:إن
النا�س قد حاولوا �أخ�ي�ر ًا �أن ينف�ضوا عن كاهلهم
ن�ي�ر العبودية اجلاثم عليهم ط ��وال قرون طويلة
م�ض ��ت ،ويجب �أن نع�ت�رف -رغم �ضرورة �شجب
ه ��ذا الع�صي ��ان امل�سل ��ح� -أن م ��ن ال�ض ��روري �أن
نلتم� ��س للثائرين عذر ًا فقد كان ��وا �ضحايا ب�شكل
مث�ي�ر”( )23وق ��د دف ��ع ه ��ذا االع�ت�راف النب�ل�اء
الليربالي�ي�ن �إىل ت�أيي ��ده بحما� ��س ،فتزاحم ��وا
واح ��دا �إثر الآخر لإعالن تخليه ��م عن امتيازاتهم
الت ��ي كان ��وا يطالب ��ون به ��ا ،وبع ��د �ساع ��ات من
التخل ��ي ذي الطاب ��ع احلما�سي �أعلن ��ت اجلمعية
الوطني ��ة يف ال�ساع ��ة الثاني ��ة م ��ن �صب ��اح 5
�أغ�سط�س حترير الفالحني ،وجرى �إ�ضافة بع�ض
التحفظات بعد ذلك تطال ��ب الفالحني بدفع مبالغ
على �أق�ساط دورية ال�س�ت�رداد ر�سوم معينة ،لكن
مقاومة ه ��ذه الفكرة جعلت حت�صيلها غري عملي،
وبذل ��ك كان يف ه ��ذا القرار �إنه ��اء حقيقي للنظام
الإقطاع ��ي .وكان توقيع املل ��ك على تخلي النبالء
عن امتيازاتهم مدع ��اة �إىل اعتباره كما �سجل يف
املادة ”61معيد احلرية الفرن�سية"(.)33
وا�ستمرت موجة امل�شاع ��ر الإن�سانية مدة طويلة
تكفي لإب ��راز وثيقة تاريخية �أخ ��رى هي”�إعالن
حق ��وق الإن�سان”واملواط ��ن (� 72أغ�سط� ��س
 )9871وق ��د اقرتح ه ��ذه الوثيق ��ة الفاييت الذي
كان ال ي ��زال متحم�س ًا لت�أثره ب�إع�ل�ان اال �ستقالل
ووثائ ��ق احلق ��وق الت ��ي �أعلنته ��ا ع ��دة والي ��ات
�أمريكي ��ة ،و�أي ��د النب�ل�اء الأ�صغ ��رون �سن� � ًا يف
اجلمعية مب ��د�أ امل�ساواة لأنهم كانوا قد عانوا من
املزايا الوراثية التي كان يتمتع بها �أكرب الأبناء،
وبع�ضهم مث ��ل مريابو كان قد عان ��ى من ال�سجن
التع�سفي.
و�شــج ��ب املندوبـ ��ون البورجوازيـ ��ون تفـ ��رد
الأر�ســتقراطي�ي�ن بالو�ضعيــ ��ة االجتماعيــ ��ة
واحتكــار النب�ل�اء املنا�صــب العلي ��ا فــي املجالني
املدين والع�سكري .وكان معظم الأع�ضاء قد قر�أوا
م ��ا كتبه رو�س ��و  Rعن الإرادة العام ��ة وقبلوا ما
اعتقده ه ��ذا الفيل�سوف من �أن لكل �إن�سان حقوقا

�أ�سا�سي ��ة مبقت�ض ��ى القانون الطبيع ��ي .لكل هذا
مل تك ��ن هناك �س ��وى معار�ضة قليل ��ة لأن يت�صدر
الد�ستور اجلديد �إعالنا بدا مكم ًال للثورة .وكانت
بع�ض املواد تت�ضمن تكرار ًا :
م ��ادة  :1ول ��د النا� ��س �أح ��رارا ويظل ��ون �أحراراً
ومت�ساويني يف احلقوق.....
م ��ادة  :2ه ��دف التنظيم ��ات ال�سيا�سي ��ة لكها هو
�ضمان احلق ��وق الطبيعية التي ال ميكن انتزاعها
بحك ��م القان ��ون �أو الع ��ادة للإن�س ��ان (احلق ��وق
الأ�سا�سي ��ة) وهذه احلقوق ه ��ي احلرية وامللكية
والأمن ومقاومة اجلور.
مادة  :4احلرية هي �أن ميار�س الفرد كل ما يحلو

له �شريطة �أال يكون يف ذلك �ضرر للآخرين ،ومن
هن ��ا ف� ��إن ممار�س ��ة كل �إن�سان حلقوق ��ه الطبيعية
ال ح ��د لها �إذا عاق ��ت �أفراد املجتم ��ع الآخرين عن
التمت ��ع باحلقوق نف�سها .ومن ثم فهذه احلدود ال
ير�سمها �إال القانون...
م ��ادة  :6القانون ه ��و تعبري ع ��ن الإرادة العامة،
ول ��كل مواط ��ن احل ��ق يف امل�شاركة �شخ�صي� � ًا �أو
م ��ن خالل ممث ��ل ل ��ه يف �صياغت ��ه �أي القانون...
واملواطن�ي�ن كله ��م �سواء يف نظ ��ر القانون ،ولهم
حق ��وق مت�ساوية يف �شغل املنا�ص ��ب والوظائف
العامة على وفق قدراتهم...
م ��ادة  :7ال يج ��وز اته ��ام �أي �شخ� ��ص �أو القب�ض

علي ��ه �أو �سجن ��ه �إال عل ��ى وف ��ق الطرائ ��ق الت ��ي
يحددها القانون....
مادة  :9الأفراد كلهم �أبرياء �إىل �أن تثبت �إدانتهم،
و�إذا حتم ��ت ال�ضرورة القب�ض عل ��ى �أي �شخ�ص
ف� ��إن القان ��ون مينع ب�ش ��دة ا�ستخ ��دام العنف مع
ال�سجني �أو املعتقل.
م ��ادة  :10ال ي�ضار �أحد ب�سب ��ب �آرائه مبا يف ذلك
معتقدات ��ه الديني ��ة طامل ��ا �أن �إظه ��ار ه ��ذه الآراء
واملعتق ��دات ال يخ ��ل بالنظ ��ام العام كم ��ا يحدده
القانون.
م ��ادة  :11حرية ت ��داول الأف ��كار والآراء مكفولة
وهي من �أهم حقوق الإن�سان ،فكل مواطن له حق
الكالم والكتابة وله �أن ين�شر ما يريد بحرية لكنه
�سيكون م�سئ ��و ًال �إذا �أ�ساء ا�ستخدام هذه احلرية
م�سئولية �سيحددها القانون.
م ��ادة  :17م ��ا دامت امللكي ��ة حق ًا مقد�س� � ًا ال يجب
انتهاك ��ه فلن ي�سلب �أحد ممتلكات ��ه �أو يجرد منها
�إال على وفق ما متليه امل�صلحة العامة وهو الأمر
ال ��ذي يحدده القانون بو�ضوح ،ويف حالة نزعها
 �أي امللكي ��ة  -ال ب ��د م ��ن تق ��دمي تعوي� ��ض عادلومن�صف للمنزوع ملكيته(.)43
يحوي الإعالن نواة �إعادة ترتيب املجتمع ح�سث
مببد�أ �سلطة ال�شعب وت�ساوي الفر�ص:
"الأمة هي م�صدر كل �سلطة .وكل �سلطة للأفراد
واجلمه ��ور م ��ن النا� ��س ال تك ��ون �ص ��ادرة عنه ��ا
تكون �سلطة فا�سدة -”.املادة الثالثة
يناق� ��ض ه ��ذا املب ��د�أ و�ضع م ��ا قبل الث ��ورة حني
اع ُترب الله م�صدر �سلطان امللك.
"ويج ��ب �أن يكون هذا القانون واحد ًا للجميع.
�أي �أن اجلمي ��ع مت�ساوون لديه .ولكل واحد منهم
احل ��ق يف الوظائ ��ف والرتب بح�س ��ب ا�ستعداده
ومقدرت ��ه وال يج ��وز �أن يُف�ض ��ل رج ��ل على رجل
يف ه ��ذا ال�ص ��دد �إال بف�ضيلته ومعارف ��ه -”.املادة
ال�ساد�سة.
يوج ��د هن ��ا تناق�ض وا�ض ��ح مع تق�سي ��م املجتمع
(قبل الثورة) �إىل ثالث طبقات :الكني�سة ،النبالء
وعام ��ة ال�شع ��ب ،وق ��د كان للطبقت�س ��ن الأوليني
حقوق ��ا خا�صة .وهو يناق�ض ب�ش ��كل خا�ص مبد�أ
والدة االن�س ��ان يف طبق ��ة النب�ل�اء مم ��ا مينح ��ه
خا�صة.
حقوقا ّ
ي�ضم ��ن الإع�ل�ان ل ��كل املواطنني”احلري ��ة...،
ح ��ق املل ��ك وح ��ق الأم ��ن وح ��ق مقاوم ��ة الظل ��م
واال�ستب ��داد" .ي ّدع ��ي الإع�ل�ان �أن احلاج ��ة
للقان ��ون تنبع من”�...أنه ال ح� � ًَد حلقوق الإن�سان
الواح ��د غري حق ��وق الإن�س ��ان الثاين”.فبح�سب
الإع�ل�ان”�إن القان ��ون ه ��و عب ��ارة ع ��ن �إرادة
اجلمه ��ور" ،ووظيفت ��ه �ضمان م�س ��اواة احلقوق
ومنع ما”فيه �ضرر للهيئة االجتماعية".
لق ��د و�ضع الإع�ل�ان و�سائل و�آل ّي ��ات �شبيهة بتلك
املذكورة يف الد�ستور الأمريكي وميثاق احلقوق
الأمريك ��ي ال ��ذي مت ��ت �صياغتهم ��ا يف نف� ��س
ال�سن ��ة .مث ��ل الد�ست ��ور الأمريك ��ي ف�إن ��ه يتط ّرق
اىل احلاج ��ة ل�ضمان الأمن ،ويح� �دّد مبادئ عامة
لل�ضرائ ��ب ،خا�صة امل�س ��اواة يف ال�ضرائب (فرق
ه ��ام ع ��ن و�ض ��ع م ��ا قب ��ل الث ��ورة �إذ كان النبالء
والكني�س ��ة معفيني من ال�ضرائ ��ب) .وت�شدد على
ح ��ق اجلمه ��ور يف ال�شفافية ،مما يج�ب�ر ال�سلطة
ك�ش ��ف كيفي ��ة �ص ��رف امل ��ال الع ��ام .مث ��ل ميث ��اق
اخلق ��وق الأمريكي ف�إنه ال ت�سم ��ح تنفيذ القانون
اجلنائ ��ي ب�أثر رجعي وي�ضع مب ��ادئ �أخرى مثل
اعتبار االن�س ��ان بريئا حتى تثب ��ت �إدانته ،حرية
التعب�ي�ر وحرية ال�صحافة ،وحري ��ة العقيدة و�إن
بحدود”...عل ��ى �شرط �أن تكون هذه الأفكار غري
خملة بالأمن العام".
يقر الإعالن حق املل ��ك مع احلفاظ على امل�صلحة
العامة.

