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احلرية
ميالد
َّ

ح��روب��ه ،كما ق��ام بحل ال�برمل��ان ع��ام  .1629وح��اول
امل��ل��ك �أن يحكم مب��ف��رده (ال��ف�ترة1640-1629 :م)،
�إال �أنَّ انتفا�ضة الأ�سكتلنديني ال��ذي��ن ق��د منحهم
بع�ض احلريات الدينية لي�ضمن والءهم �أجربته �أن
ي�ستدعي الربملان من جديد (1640م) ،ولكن ه�ؤالء
حتالفوا مع الأ�سكتلنديني فلم يجد امللك مفرا من
ت�سليم نف�سه لهم ،ولكنهم �س َّلموه للربملانيني الذين
حكموا عليه بالإعدام .1849
� ...إنَّ َم�� َب��ادئ امليثاق العظيم �أ ْب َ��ح��رت ع�بر املحيط
الأط��ل�����س��ي ،وا�ستقرت م��ع امل�ستعمرات الإجنليزية،
لتُ�صبح �أ�سا�سا لال�ستقالل عن احلكم الربيطاين،
و�����ص����ارت من����وذج����ا ل��ل��إع��ل�ان الأم����ري����ك����ي حل��ق��وق
الإن�سان ،والذي حتقَّق يف العام  .1791فهناك ن�سخة
يف وا�شنطن العا�صمة حتمل تاريخ عام 1279؛ حيث
تُعترب �أحد املرجعيات الطبيعية للحرية الأمريكية،
ُمذيلة بعبارة للرئي�س الأمريكي «فرانكلني روزفلت»
«�أن الدميقراطية لي�ست �أم�� ًرا ُم�ستحدثا يف تاريخ
الب�شرية ،و�إمنا كتبت يف املاجنا كارتا» ،و�أ�صبحت من
�أكرث الوثائق قد�سية ،والتي اعتربت كحجر �أ�سا�س
للحرية والدميقراطية الغربية ولقواعد القانون.
ك��ت��ب دان ج��ون��ز ت��اري��خ��ا رائ��ع��ا ع��ن «امل��اج��ن��ا ك��ارت��ا»
ال��ت��ي �أل��ه��م��ت الأن��ظ��م��ة احل��ك��وم��ي��ة يف ال��ع��امل احل��ر،
وهذا الكتاب هو ق�صري ن�سب ًّيا -الن�صف الأول يبدو
وك���أن��ه ���س�يرة امل��ل��ك ج���ون ،ول��ك��ن احلقيقة �أن �سرية
ج��ون وامل��اج��ن��ا ك��ارت��ا ال ينف�صالن ،ف����إرث ج��ون هو
«املاجنا كارتا» التي دعمت مفاهيم حقوق الإن�سان
والدميقراطية والعدالة واحلرية.
وال ن�ستطيع القول �إنَّ وثيقة الـ»ماجنا كارتا» كفلت
احلريات الفرد ّية جلميع ال�شعب ،بل كفلت حريات
ال��ن��ب�لاء دون بقية ال�����ش��ع��ب ،وق��ي��دت �سلطات امللك
فقط جتاه البارونات ،والأ�ساقفة ،ور�ؤ�ساء الأديرة.
فاملاجنا كارتا لي�ست دميقراطية؛ لأن معظم �سكان
�إجنلرتا مل يكونوا من الأحرار ،بل كانوا عبيدا لدى
البارونات ،ومرتبطني بالأر�ض التي ميلكها النبالء،
على الرغم من �أنهم كانوا يدفعون �ضرائب باهظة؛
الأمر الذي مل تتناوله وثيقة 1215م.
�إال �أنَّه -وفى القرون الالحقة� -أ�ضحتْ تلك الوثيقة
منوذجا ُيحتذى به بالن�سبة لأولئك الذين طالبوا
ً
ب����إق���ام���ة ح���ك���وم���ات دمي���ق���راط���ي���ة وك���ف���ال���ة احل��ق��وق
الأ�سا�سية لكل مواطن� .أما فى الوقت الذي �صدرت
ف��ي��ه ،فكانت �أهميتها الرئي�سية ف��ى �إخ�����ض��اع امللك
حل��ك��م ال��ق��ان��ون ،وك��ب��ح ج��م��اح ال�سلطة امل��ط��ل��ق��ة� .إن
امل��اج��ن��ا ك��ارت��ا ك��ان ميكن �أن ت��دف��ن ،ول��ك��ن م��ا حدث

�أنها �أ�صبحت م�صدرا للحريات يف �أق�صى بقاع الكرة
الأر���ض��ي��ة ،و�أ���ص��ب��ح��تْ م��ن �أك�ث�ر ال��وث��ائ��ق قد�سية،
وقد اعتربت حجرا �أ�سا�سا للحرية والدميقراطية
الغربية ولقواعد القانون.
َو� َ���ض���ع ال��وث��ي��ق��ة خ��م�����س��ة وع�����ش��رون ب���ارون���ا ،وان�����ض��م
�إليهم «�ستيفن الجنتون» كبري �أ�ساقفة كانرتبري.
وكان من �أهم �أهداف الجنتون حماية حق الكني�سة
الكاثوليكية الرومانية يف تعيني رجال الدين -على
�أث���ر رف�����ض امل��ل��ك ج��ون تعيينه -و�أنْ تنظر ق�ضايا
الكهنة يف حماكمها .كفلت «ماجنا ك��ارت��ا» احلرية
الدينية� .إنها �أول و�آخر وثيقة �ضمنت ب�شدة حماية
�سلطة الكني�سة ،وبالرغم من �شهرتها املت�أخرة �إال
�أنها متفردة ومتجددة ،فهي متفردة لأنها �ضمنت
ال��ت��زام احل��اك��م ب��ب��ن��وده��ا ،بينما ال�شائع يف ال��ق��رون
الو�سطى �صدور العديد من املعاهدات ثم ما يلبث
احلكام ينق�ضوا تعهداتهم ،وتعود احل��رب الأهلية
م��ن ج��دي��د .بينما «امل��ي��ث��اق ال��ع��ظ��ي��م» ك���ان م��ن �أه��م
بنوده �إمكانية �إخ�ضاع احلاكم ل�شروطها بالقوة �أو
عزله يف حالة عدم وفائه بها ،وتخلى البارونات عن
والئهم له .وهي متجددة؛ لأنها تطور لوعود ملكية
�سبقتها وحجر �أ�سا�س ملواثيق دولية حلقت بها.
الدر�س الأخري الذي تق ِّدمه املاجنا كارتا هو
� ...إنَّ
َ
�أن احلرية هي احلماية من ال�سلطة املطلقة للحكام،
والدميقراطية تدور حول من يتمتَّع بتلك احلماية،
�أك��ان��وا اجلميع �أم الأق��ل��ي��ة� .إذن ماجنا ك��ارت��ا كانت
ميالدا جلنني ميت؛ فهي مل توفر �أكرث من حرية
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وحماية لأقلية مل تكن على �أف�ضل تقدير �أكرث من
 20-10من ن�سبة ال�سكان البالغني.
ل��ق��د ل��ع��ب��تْ «امل��اج��ن��ا ك��ارت��ا» دورا عظيما يف احل��رب
الأهلية والثورة املجيدة يف العام  .1688لقد �شكلت
القاعدة الأوىل للثوار الذين �أ�صبحوا امل�ستعمرين
اجل��دد ال��ذي��ن �أ�س�سوا ال��والي��ات امل��ت��ح��دة فيما بعد،
وكتبوا م�سودة الد�ستور .ت��ر َّددت كلماتها يف �إعالن
احل��ق��وق يف ال��والي��ات امل��ت��ح��دة ،ويف الإع�ل�ان العاملي
حل��ق��وق الإن�����س��ان ،ويف اخل��ط��اب ال���ث���وري لنيل�سون
م��ان��دي�لا 1964م .وه��ن��اك ث�لاث��ة ب��ن��ود م��ن الثالثة
و�ستني بندا الباقية يف الد�ستور الإجنليزي احلايل.
وي��ك��ن ال��ق��ول �إنَّ ه��ذه ال��وث��ي��ق��ة -ال��ت��ي ُك��ت��ب��ت منذ
ُ
 800عام -نُ�سجت حولها الأ�ساطري ،و�أ�صبحت رمزا
ُم��ن��ف�����ص�لا ع���ن ت��اري��خ��ه��ا الأ����ص���ل���ي ،وح��ق��ي��ق��ة الأم���ر
�أنَّ الطريقة التي ُو�ضعت بها �أ�صبحت �أك�ثر �إث��ارة
للجدل من حمتواها الأ�صلي.
و َي��� ْروي لنا ه��ذا الكتاب ق�صة ميالد املاجنا كارتا،
وك���ي���ف اح���ت���ل���ت م���ك���ان���ة يف ال���ع�������ص���ور ال���و����س���ط���ى يف
�إجنلرتا ،وكيف �صدرت لأمريكا ،ثم انت�شرت يف بقية
العامل ،وكيف مت اعتبارها نقطة االنطالق للحرية
والدميقراطية يف الغرب حتت �سلطة القانون ،كما
تُرجمت �إىل اللغة الإجنليزية من الالتينية .وف�ضال
ع��ن ن�سخة وا���ش��ن��ط��ن ،ه��ن��اك ث�ل�اث ن�سخ ل��ـ»م��اج��ن��ا
ك��ارت��ا» :ن�سخة يف املكتبة ال�بري��ط��ان��ي��ة ،وواح���دة يف
كاتدرائية لنكولن ،و�أخرى يف كاتدرائية �سالزبوري.
----------------نبذة عن امل�ؤلف:
دان جونز (دان��ي��ال ج��ون��ز) ُم����ؤ ِّرخ و�صحفي ومق ِّدم
برامج �إجنليزي ،ولد  1980يف �إجنلرتا ،عمل ُمق ِّدم
برامج يف القناة اخلام�سة يف اململكة املتحدة ،2014
وع��م��ل �صحفيا يف «���ص��ن��داي ت��امي��ز» و»ال��ت��ل��ج��راف»
و»ال��ن��ي��وزوي��ك» ،و�أول كتبه يف ال�سرد التاريخي هو
ك��ت��اب «ث����ورة ال��ف�لاح�ين 1381م» ،وال����ذي ُن�����ش��ر ع��ام
 ،2009ويعد كتاب «امل��اج��ن��ا ك��ارت��ا ..ميالد احلرية»
خام�س م�ؤلفاته.
---------------- الكتاب« :ماجنا كارتا ..والدة احلرية». امل�ؤلف :دان جونز. النا�شر ،)Viking( :نيويورك. �سنة الن�شر.2015 :* كاتبة وباحثة م�صرية
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ماجنا كارتا..
فينان نبيل *
تعني املاجانا كارتا يف الالتينية «امليثاق العظيم» ،وحتتل مكانة كبرية؛ حيث متثل الوثيقة الت�أ�سي�سية للحرية الغربية ..ويقدِّ م جونز يف هذا الكتاب
غيت جمرى التاريخ فى الغرب ،وكيف �أنَّ ال�سالم
كيف حتولت املعاهدة التي �أُجرب «امللك جون» على املوافقة على بنودها -لينهي حالة التمرد� -إىل وثيقة َّ
اله�ش بني امللك والبارونات الذي مل ي�ستمر �سوى ثالثة �أ�شهر� ،أ�سفر عن وثيقة ا�ستمر �أثرها لعدة قرون .وميكن القول �إنَّ العام  1215كان نقطة البداية
يف ق�صة ال�صراع بني احلرية والطغيان.
وال ميكن ا�ستك�شاف هذه الفرتة يف املجتمع الإجنليزي مبعزل عن احلياة الدينية واالجتماعية؛ لذلك حاول الكاتب تقدمي �صورة كاملة عن احلياة
ال�سيا�سية واالجتماعية عن الفرتة التي ولدت فيها «ماجنا كارتا»ُ ،متناوال طبقات املجتمع الإجنليزي �آنذاك من القمة �إىل القاع والعك�س :امللك والبارونات
والكهنة والفالحني ..جونز يقدِّ م دراما تاريخية ،وهو ُمتخ�ص�ص وذو خربة يف مثل هذه املو�ضوعات.
لقد و���ض��ع ال��ك��ات��ب امل��اج��ن��ا ك��ارت��ا يف �سياق تاريخي،
م�صورا فرتة القالقل يف عهد امللك جون -يف �أوائل
ال���ق���رن ال��ث��ال��ث ع�����ش��ر ،وال����ذي ���ش��ه��د ع��ه��ده ف��ق��دان
�أرا����ض���ي امل��م��ل��ك��ة يف (ن��ورم��ان��دي و�أجن����و و�أك��ي��ت��ان��ي��ا)
ل�����ص��ال��ح ف��رن�����س��ا ع���ام  -1204وه���ي خ�����س��ائ��ر ك��ارث��ي��ة
للإمرباطورية الإجنليزية التي بناها امللك هرني
الثاين ،وال��ذي ات�سعت يف عهده الإمرباطورية �إىل
ح����دود ف��رن�����س��ا ،ول��ك��ن امل��ل��ك ج���ون ك���ان ي��ف��ت��ق��ر �إىل
القيادة الع�سكرية الكبرية التي كان يتمتع بها �أخوه
ريت�شارد الأول.
ك��م��ا و����ض���ع ق���وان�ي�ن ك���ارث���ي���ة ف��ي��م��ا ي��خ�����ص الأم�����ور
املالية ،ومار�س االبتزاز جلمع الأم��وال للحرب �ضد
ف��رن�����س��ا ،ونتيجة خ�سائر ال��ت��اج امل��ل��ك��ي ملمتلكاته يف
فرن�سا ،وال�ضغط الإ�سالمي من ال�شرق ،وحماولة
الإ�صالحات البابوية للكني�سة ،حدث �صراع عنيف
ب�ين امل��ل��ك وال��ق��ادة الع�سكريني وال��ب��ارون��ات ب�سبب
ال�ضرائب التي فر�ضت عليهم متويل تلك احلروب،
�إ�ضافة �إىل �أن��ه كان ملكا غري ع��ادل ،وقوانينه غري
مقبولة ،و�أبقى على املرتزقة الأجانب ،وف�ضال عن
العقوبات القا�سية التي كان يفر�ضها على املذنبني،
فقد كانت �أح��د �أ�شكال العقاب املف�ضلة لديه «املوت
ج���وع���ا» ،ف��ح��رم م��ن ح��ق��وق��ه الكن�سية وح��ل��ت عليه
لعنة البابا «�أنو�سنت الثالث» ،ومن ال�سهل �أن نفهم
مت��رد ال��ب��ارون��ات �ضد ه��ذا الطغيان اجل��ام��ح ،وبعد
�أن �أجرب امللك جون على توقيع هذا االتفاق مل يلق
باال للوفاء باملعاهدة التي فر�ضت على كل ملك قدر
له �أن يحكم �إجنلرتا .و�سرعان ما حنث بتعهداته،
و�سقطت البالد يف حرب �أهلية من جديد ،ولكن هذه
امل��رة حت��ال��ف ال��ب��ارون��ات م��ع الفرن�سيني ،ومل ينقذ
املجنا كارتا �سوى وفاة امللك جون  .1216و�أ�صبحتْ
ُبنود امليثاق را�سخة يف القانون الربيطاين ح�صنا
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منيعا �ضد ظلم احلكام ،وم�صدر �إلهام للربملانيني يف
القرن ال�سابع ع�شر يف �إجنلرتا ،والثوريني يف �أمريكا
يف ال��ق��رن ال��ث��ام��ن ع�����ش��ر ،وظ��ل��ت وث��ي��ق��ة ت�أ�سي�سية
للد�ساتري الغربية.
واجل��دي��ر ذك��ره �أنَّ ف��ك��رة الدميقراطية ك��ان��ت �أبعد
م��ا يكون ع��ن �أذه���ان �أط���راف ه��ذه االتفاقية الذين
اجتمعوا يف �سهل «رومنيد» ،و�أنَّ هذا املكان �سيكون
مكان مولد الليربالية الغربية.
ف�صال للميثاق
م
�شرحا
 ...لقد ق�� َّدم «دان ج��ون��ز»
ُ ًّ
ال���ذي ي��رج��ع ت��اري��خ��ه �إىل ث��م��امن��ائ��ة ع���ام ،ومل تكن
املاجنا كارتا �أول ميثاق للحد من �سلطة امللك؛ فقد
�سبق ه��ذا امليثاق ميثاق �آخ��ر للحريات ع��ام 1100م،
وت���أث��ر ب��ه ت���أث��راً م��ب��ا���ش�� ًرا ،وك���ان ذل��ك يف عهد امللك
ه�ن�ري الأول .واح���ت���وت امل��اج��ن��ا ك���ارت���ا ع��ل��ى ث�لاث��ة
و�ستني ب��ن��دا� ،إال �أ َّن��ه -وبحلول الن�صف ال��ث��اين من
القرن التا�سع ع�شر� -ألغيت معظم البنود التي كانت
يف قالبها الأ�صلي ،وتعترب باقي البنود ع��اد ًة كجزء
من الد�ستور غري املدون ،والتي �ألب�سها الوقت �أهمية
ت�شريعية ،وعك�ست ت�أثريها على �أي وثيقة د�ستورية
كربى يف احلقبة املا�ضية.
و َّ
مت �إع���ادة ت���أك��ي��د ماجنا ك��ارت��ا ع��دة م���رات على مر
ال��ق��رون للحفاظ على النظام امللكي حت��ت �سيطرة
القانون .فبعد ت��وىل ه�نري الثالث اب��ن امللك جون
حتت و�صاية رج��ل الدولة املحبوب ويليام مار�شال
ال���ذي �أ���ص��در ب��ا���س��م امل��ل��ك ق���رارا مبنيا ع��ل��ى ميثاق
رومنيد يف العام  ،1216مع �إجراء بع�ض التعديالت
عليها؛ منها� :إزال���ة امل���ادة  61كاملة وال��ت��ي �سمحت
ب�إقامة جمل�س مكون من �أكرث رجال الدولة نفوذاً
ملنفعة البالد ولي�س لإظهار ال��والء للحاكمُ .ي�س َمح
لأع�ضاء املجل�س بنق�ض ميني الوالء التي �أق�سموها
للملك يف ال��ظ��روف امل��ل ّ��ح��ة ،و�أن ي��ت��ع��ه��دوا ب��ال��والء

للمجل�س ولي�س للملك يف ح��االت معينة .واملجل�س
العظيم من��وذج �أويل لربملان �إجن��ل�ترا وال��ذي ُ�س ِّمي
الحقا «مبجل�س العموم»� .أعاد ملك �إجنلرتا «�إدوارد
الأول» �إ����ص���دار م��ي��ث��اق��ي ع���ام 1225م وع����ام 1297م
مقابل ف��ر���ض ���ض��رائ��ب ج��دي��دة «امل��اج��ن��ا ك��ارت��ا التي
�أ�صدرها �إدوارد الأول كانت �أكرث الإ�صدارات �أهمية،
د���س��ت��وري��اً»؛ بقيت ه���ذه الن�سخة يف الئ��ح��ة النظام
الداخلي حتى اليوم رغم �إلغاء بع�ض بنودها ،وبقيت
ثالثة بنود كجزء من قانون �إجنلرتا وويلز ..هذه
البنود الثالثة هي:
� -1أن ت���ك���ون ك��ن��ي�����س��ة �إجن����ل��ت�را ح����رة وحت�����ص��ن
ك��ل ح��ق��وق��ه��ا وح��ري��ات��ه��ا .و»م��ن��ح��ن��ا �أي�����ض��اً جميع
رج��ال وطننا الأح���رار ،لنا ولورثتنا �إىل الأب��د».
ه��ذه احل��ري��ات مكفولة لهم ول��ورث��ت��ه��م لينعموا
ويلتزموا بها.
 -2حت�صل مدينة لندن على حقها من احلريات
وممار�سة عاداتها القدمية التي كانت متار�سها
يف ال�سابق و«من��ن��ح ك��ل امل��دن الأخ���رى وتلك ذات
احلكم املحلي منها وال��ب��ل��دات وامل��وان��ئ اخلم�سة
ل��ل��ب��ارون��ات وج��م��ي��ع امل���وان���ئ الأخ������رى ح��ري��ات��ه��ا
بحرية».
وممار�سة عاداتها ُ
 -3ل��ن ي��ح��ت��ج��ز �أي رج���ل ح��ر �أو ي�����س��ج��ن �أو تنتزع
�أمالكه �أو حرياته �أو حقه يف ممار�سة عاداته بحرية
�أو يالحق قانونياً �أو يتعر�ض لأي �شكل من �أ�شكال
ال�ضرر .و«لن ن�صدر حكما يف حقه �أو يدان �إال بحكم
�شرعي ي�أتي به �أقرانه �أو قانون البالد .لن نخدع �أي
رجل ولن نحرمه العدالة �أو حقوقه ولن ن�ؤجلها».
فقد امللك ت�شارلز الأول ر�أ�سه يف القرن ال�سابع ع�شر
ب�سبب حماوالته لإحياء نظام الطغيان الإقطاعي،
و�سجنه لأعدائه بطريقة تع�سفية ،وو�ضعه لقوانني
ت�����ؤدي �إىل اال���س��ت��ب��داد وف��ر���ض ال�����ض��رائ��ب لتمويل

