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ب�ين املحافظة على التقاليد وحتقيق التقدم .
ذل��ك �أن التقدم لي�س خ�صماً حتمياً للتقاليد .
بل �إن املزاوجة بينهما ،رغم �صعوباتها الكبرية،
ف ��إن �ه��ا حت�ف��ظ للمجتمع �شخ�صيته و�أ��ص��ال�ت��ه،
ومت�سك بيده يف معارج الرقي والتقدم يف الوقت
ذات��ه (وهنا �أ�سمح لنف�سي ك��دار���س لهذا الكتاب
�أن �أ�شري �إىل جتربتني رائدتني من هذا النوع يف
العامل العربي جنحتا يف امل��زاوج��ة بني احلداثة
والتقليد هما جت��رب��ة �سلطنة ع�م��ان والتجربة
املغربية).
وينتقد امل�ؤلف امللك �شارلز العا�شر ب�سبب تع�صبه
وت�شدده الدوغماتي ،مما �أدى �إىل ث��ورة متوز -
يوليو  .1830وي�صفه ب�أنه كان �شخ�صية �ضعيفة
ف ��ارغ ال �ع �ق��ل .يفتقر �إىل ال ��ر�ؤي ��ة و�إىل اجل ��ر�أة
لفر�ض �إرادته عندما يتعر�ض لالختبار .
�أم ��ا ال��رئ�ي����س الأ� �س �ب��ق ف��ران���س��وا م �ي�تران ال��ذي
ت��وىل رئ��ا��س��ة ال��دول��ة الفرن�سية يف الثمانينات
والت�سعينات من القرن املا�ضي ،فيقول عنه �إنه
مل يكن رج��ل مبادئ؛ ويح ّمله م�س�ؤولية تراكم
الأع �ب��اء االقت�صادية ال�ت��ي �أثقلت ك��اه��ل ال��دول��ة
طوال عقود ثالثة.
يعزو امل�ؤلف جوناثان فانبي البداية الأوىل لهذه
ال �ت �ح��والت �إىل ت���س��وي��ة م��ا ب�ع��د ن��اب�ل�ي��ون وال�ت��ي
�أب��رم��ت يف م��ؤمت��ر فينا (النم�سا)  .فقد زرع��ت
يف النف�س الفرن�سية ��ش�ع��وراً ب ��أن فرن�سا �أر���ض
حمتلة .وه��ذا ال�شعور ،كما ي��ؤك��د امل��ؤل��ف ،جعل
ح�ت��ى م��ن �سلطة معتدلة ك��ال�ت��ي م��ار��س�ه��ا امللك
لوي�س  -فيليب� ،سلطة م�ستبدة.
وهنا ي�شيد امل�ؤلف مبا و�صفه «حنكة» امل�ست�شار
الأمل ��اين �أوت ��و ف��ون بي�سمارك ،ال ��ذي تعامل مع
خم�ط�ط��ات ن��اب�ل�ي��ون ال�ث��ال��ث ال�ستعمار �أفريقيا
وال�شرق الأق�صى ،على �أنها ت�ساعد على تقوية
�أملانيا يف �أوروبا.
وبالفعل يف الوقت الذي كانت فيه فرن�سا م�شغولة
بالتو�سع يف �أفريقيا ويف �إقامة امل�ستعمرات ،كانت
�أملانيا تعزز قدراتها داخل �أوروبا حتديداً .
وي�لاح��ظ امل ��ؤل ��ف �أي �� �ض �اً �أن ت��راج��ع ع ��دد �سكان
ف��رن �� �س��ا مل ي� �ب ��د�أ يف ع �� �ص��رن��ا احل � ��ايل (ب���س�ب��ب
الهجرة) ولكنه بد�أ قبل �أكرث من قرن من الزمن
ب�سبب ما �سماه ال�ضعف الع�سكري .
ففي احلرب الفرن�سية  -الربو�سية التي وقعت يف
عام  1870كان عدد �سكان كل من فرن�سا و�أملانيا
مت�ساوياً بالن�سبة للرجال ما بني �سن الع�شرين
وال��راب �ع��ة وال �ث�لاث�ين .ول�ك��ن م��ع ب��داي��ة احل��رب
ال�ع��امل�ي��ة الأوىل ،متكنت �أمل��ان �ي��ا م��ن جتنيد 7،7
مليون مقاتل يف عمر ال�شباب ،بينما مل ت�ستطع

فرن�سا جتنيد �سوى  4،5مليون فقط .
وهنا يذكر امل�ؤلف �أنه خالل احلرب الفرن�سية -
الربو�سية حا�صر الأملان باري�س طوي ً
ال ،وانت�شرت
فيها امل �ج��اع��ة ،ح�ت��ى ا��ض�ط��ر ال�ن��ا���س �إىل �إخ ��راج
احل �ي ��وان ��ات م ��ن �أق�ف��ا��ص�ه��ا يف ح ��دائ ��ق احل �ي��وان
وذبحها يف ال�شوارع لتقا�سم حلومها.
وب�ع��د �أن ن�شبت ث ��ورة ع��ام  1848ع��رف��ت باري�س
حركة فو�ضوية مدمرة ،وك��ان على ر�أ�سها �شاب
فرن�سي كان ي�ستخدم كنموذج -موديل -للم�سيح
ع �ل �ي��ه ال� ��� �س�ل�ام؛ وق� ��د ا� �س �ت �خ��دم��ه ال �ع ��دي ��د م��ن
الر�سامني والنحاتني .وكانت نهايته ر�صا�صة يف
الر�أ�س �أطلقها عليه �أحد اجلنود الفرن�سيني.
وي�سرد امل�ؤلف وقائع امل�آ�سي التي عرفتها فرن�سا،
ويتوقف طوي ً
ال �أم��ام امل�أ�ساة التي وقعت يف عام
 2015يف العا�صمة باري�س على يد عنا�صر �إرهابية.
وي ��دخ ��ل �إىل ع �م��ق ال ��واق ��ع ال �ف��رن �� �س��ي احل ��ايل،
فيقول �إن ظاهرة اجلبهة الوطنية التي تزعمتها
مارين لوبن اليمينية املتطرفة ،مل تنطلق من
ح�سابات �سيا�سية منطقية ،ولكنها جاءت نتيجة
تفاقم م�شاعر �أولئك الذين ي�شعرون ب�أنه جرى
التخلي عنهم م��ن ق�ب��ل ال�سلطة ال�سيا�سية يف
احلكومات املتعاقبة .ويقول �إن ه�ؤالء بحثوا عن
بطل يتفهم معاناتهم وينقذهم مما هم فيه� .أما
ما هي طبيعة ه��ذه املعاناة ف��إن امل�ؤلف �آث��ر عدم
التحدث عنها �أو الإ�شارة �إليها من قريب �أو من
بعيد .
وي ��ؤك��د امل ��ؤل��ف يف ال�ف���ص��ول الأخ �ي�رة م��ن كتابه
ال � ��ذي ي �ع��ر���ض ف �ي��ه ل �ت ��اري ��خ ف��رن �� �س��ا امل �ع��ا� �ص��ر،
وللمراحل املتداخلة التي عرفها هذا التاريخ من
�صعود وهبوط ،على �أمر �أ�سا�سي وهو «�إن الثورات
حبلى دائماً بردات الفعل»  .وهناك نظرية يف علم

االجتماع تقول «�إن الثورة ت�أكل �أبناءها» ،وهو ما
عرفته احلركات الثورية يف فرن�سا ورو�سيا وحتى
يف �أم��ري �ك��ا .وي �ق��ول امل ��ؤل��ف �إن ك��ل ن�ظ��ام جديد
يقول باحلرية وامل�ساواة يحتاج �إىل �سلطة و�إرادة،
و�إن هذه ت�ؤخذ من م�صادر ما قبله من �سلطات
التي تكون قد اختربت بالتجربة وتعرفت على
احلقيقة �أو على الأقل على جانب منها .
وه �ن ��ا ي �ن �ق��ل امل� ��ؤل ��ف ف��ان �ب��ي ع ��ن م � � ��ؤرخ ال �ث ��ورة
الفرن�سية �أل�ف��ون����س �أوالر ق��ول��ه يف ع ��ام :1885
«ك��م ك��ان��ت اجل�م�ه��وري��ة الفرن�سية رائ�ع��ة يف ظل
الإمرباطورية «!!.
ت�ت�لاق��ى ه��ذه ال�ع�ب��ارة ب�ك��ل م��ا حتمله م��ن تهكم
على احل��رك��ات ال�ث��وري��ة م��ع اخل�لا��ص��ة العميقة
التي و�صل �إليها امل�ؤلف يف عر�ضه لتاريخ فرن�سا
احل��دي��ث .ومفادها �أن احلرية قيمة غري قابلة
لالحتكار  ..و�أن �ه��ا لي�ست وق�ف�اً على مواطنني
داخل الدولة -دون الآخرين من النا�س  ..داخلاالمرباطورية .
وبالتايل ف�إن م�صادرة احلريات هي التي �أ�شعلت
احل��رك��ات الوطنية اال�ستقاللية يف ال��دول التي
كانت حتتلها فرن�سا ،من اجلزائر على ال�شاطئ
اجلنوبي للبحر املتو�سط � ..إىل «الهند ال�صينية»
يف �أق�صى �آ�سيا.
وه �ن��ا ي �ح��ذر امل ��ؤل ��ف م��ن ح���ص��ر احل ��ق ب��احل��ري��ة
باملواطن «املتحدر من �أ�صول فرن�سية» وتقييدها
ع�ل��ى امل��واط��ن ال ��ذي ي�ت�ح��در م��ن �أ� �ص��ول �أخ ��رى.
وه��ذه «ظ��اه��رة مر�ضية» ال تقت�صر على فرن�سا
وح��ده��ا  ..ولكنها ب ��د�أت تتف�شى يف ال�ع��دي��د من
املجتمعات الأخ��رى يف �أوروب��ا والعامل .ومن هنا
ت�أتي �أهمية هذا الكتاب من حيث امل�ضمون ومن
حيث التوقيت معاً.
---------------------ا�سم الكتاب :فرن�سا :التاريخ املعا�صر من الثورة
�إىل احلرب على الإرهاب
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The Revolution To The War With
.Terror
ا� �س��م امل� ��ؤل ��ف  :ج��ون��اث��ان ف��ان �ب��ي Jonathan
Fenby
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فرنسا :التاريخ المعاصر من الثورة إلى الحرب
على اإلرهاب لجوناثان فانبي

محمد السماك *
لعل �أغرب ق�صة يرويها هذا الكتاب التاريخي هي تلك التي تتعلق برجلني ع�سكريني لعبا �أدوار ًا م�صريية يف تاريخ فرن�سا احلديث .والع�سكريان هما اجلرنال
ديغول ،واجلرنال بيتان.
يقول امل�ؤلف �إنه خالل احلرب العاملية الأوىل وحتديد ًا بعد معركة فردان التاريخية مع الأملان والتي ذهب �ضحيتها مئات الآالف من ال�ضحايا ،كتب اجلرنال بيتان
ر�سالة نعى فيها �شارل ديغول .وقال يف النعي »:لقد كان ال�ضابط ديغول ع�سكري ًا ال ي�ضاهى يف املجاالت كافة».
تعر�ضوا للق�صف بالغازات ال�سامة واعترب ميت ًا مع جنوده.
كان ذلك يف عام  .1916يف ذلك الوقت كان ديغول واجلنود الذين كانوا حتت �إمرته الع�سكرية قد ّ
غري �أن ديغول جنا ،ليتوىل فيما بعد ومن لندن قيادة املقاومة الفرن�سية �ضد القوات النازية التي احتلت بالده خالل احلرب العاملية الثانية� .أما اجلرنال بيتان
فقد عقد اتفاق �سالم مذلّ مع القوات الأملانية و�شكّل حكومة فرن�سية متعاونة مع هذه القوات.
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ك��ان اجل�ن�رال بيتان بطل معركة ف ��ردان يعترب
حم��رر فرن�سا يف احل��رب العاملية الأوىل� .إال �أن
ه��ذا البطل ت�ص ّدر بعد احل��رب العاملية الثانية
الئحة اخلونة ،لي�صبح ديغول البطل الذي خرج
من بني الأموات.
ا�ستم ّد ديغول �شعبيته من موقفه الوطني �ضد
اجلرنال الذي نعاه قبل عدة �سنوات و�أغدق عليه
��ص�ف��ات ال�ب�ط��ول��ة .ومل ��ا م ��ات اجل �ن�رال ب�ي�ت��ان مل
ت�صدر عن اجلرنال ديغول �أي كلمة ت�أبني ،وم ّر
حادث الوفاة وك�أن �شيئاً مل يحدث !! .
رغ ��م م ��ا يف ه ��ذه ال�ق���ص��ة ال�ت��اري�خ�ي��ة ال��واق�ع�ي��ة
م��ن م�صادفات ،ف�إنها لي�ست الأوىل يف التاريخ
الفرن�سي املعا�صر ال��ذي ب��د�أ م��ع ال�ث��ورة يف عام
. 1789
واحدة من هذه امل�صادفات تتعلق باملهاجرين من
دول �شمال �أفريقيا (املغرب واجل��زائ��ر وتون�س)
وهي الدول التي ا�ستعمرتها فرن�سا طوي ً
ال .حتى
�أن اال�ستعمار الفرن�سي للجزائر حتديداً حت ّول
�إىل ا��س�ت�ع�م��ار ا��س�ت�ي�ط��اين �إذ اع �ت�برت اجل��زائ��ر
ج ��زءاً م��ن ف��رن���س��ا ول�ي����س جم ��رد �أر� ��ض حمتلة.
غري �أن املفارقة التي ي�شري �إليها الكتاب هي �أن
اجلزائريني مل يعتربوا يف �أي وقت من الأوقات
فرن�سيني ،ومل يعا َملوا كمواطنني .وحتى عندما
احتاج اجلي�ش الفرن�سي �إىل خدماتهم يف حروبه
يف ال�ه�ن��د ال�صينية (ف�ي�ت�ن��ام ال �ي��وم) ف�ق��د ج��رى
التعامل معهم وك�أنهم مرتزقة ولي�سوا مواطنني
كاملي احلقوق .جرت «فرن�سا» الأر�ض وا�ستُعبد
من عليها .
ويقول م�ؤلف الكتاب فانبي �إنه يف الوقت الذي

ت��واج��ه فيه فرن�سا يف الع�صر احل��ايل �صعوبات
اق�ت���ص��ادي��ة وت��راج �ع �اً يف ال �ن �م��و ،جت��د �أن عليها
اح �ت ��واء م�لاي�ين امل ُ���س�ل�م�ين امل �ت �ح��دري��ن ب���ص��ورة
خ��ا��ص��ة م��ن دول ��ش�م��ال �أف��ري�ق�ي��ا .وجت��د نف�سها
�أي �� �ض �اً ويف ال��وق��ت ذات ��ه يف م��واج�ه��ة م��وج��ة من
ال�ت�ط��رف الإ��س�لام��ي ال�ت��ي �أطلقتها «داع ����ش» ..
ووقودها �شباب من ه�ؤالء امل�سلمني.
وينتقد امل�ؤلف الكيفية التي تعامل معها الرئي�س
ال�ف��رن���س��ي ال �� �س��اب��ق ف��ران �� �س��وا ه ��والن ��د م ��ع ه��ذا
الأم��ر ،ويقول � »:إن الفرن�سيني �أ�صبحوا �أ�سرى
موروثات املا�ضي «.
ً
ويالحظ �أن ذلك لي�س جديدا ،وال ي�شكل �سابقة
مع حركة التاريخ الفرن�سي  .بل �إنه يكاد يكون
حالة متوا�صلة وم�ستمرة .ولتف�سري ذلك يعود
�إىل ع�م��ق ال �ت��اري��خ ف �ي �ق��ول :ل�ق��د �أط �ي ��ح بعائلة
ال�ب��ورب��ون امللكية با�سم �أي��دي��ول��وج�ي��ات تقدمية
وغ�ير قابلة للم�ساومة مم��ا ع� ّر���ض ال�ب�لاد �إىل
الدمار .
وعندما رفع روب�سبري �أحد قادة الثورة الفرن�سية
امل�شانق ،متنى حتى �أن�صار الثورة �أنف�سهم لو �أن
�سلطات ما قبل الثورة تعود مرة ثانية �إىل ت�س ّلم
زم� ��ام الأم � ��ر ،رغ ��م ك ��ل م ��ا ك��ان��ت ت�ت�م�ت��ع ب ��ه من
ا�ستبدادية وتف ّرد .
وكان نابليون نتيجة م�ؤقتة ولكن ق�صرية الأمد
ل��ذل��ك� .أم��ا النتيجة الطويلة الأم ��د فقد كانت
الثقافة الفرن�سية احلديثة :ديناميكية ،ولكن
لي�س ب��ال���ض��رورة عقالنية كما ي�صفها امل��ؤل��ف.
ولكن مزيج من التقدمية واملحافظة.
ف��امل��ؤل��ف ال يخفي �إع�ج��اب��ه ب�ك��ل م�ل��ك �أو رئي�س
ويف درا�سته املعمقة للو�ضع الداخلي الفرن�سي اعتلى م�سرح ال�سلطة يف فرن�سا وجنح يف التزاوج

يقول امل�ؤلف فانبي:
�إن امل �ل��ك ل��وي����س فيليب ك ��ان «امل �ل��ك-امل��واط��ن»،
كان ب�سيطاً ولكنه كان �شجاعاً �أي�ضاً ومتحم�ساً
للدميقراطية  .ففرن�سا يف عهده (يف الثالثينات
والأربعينات من القرن التا�سع ع�شر) كانت دولة
ّ
خلقة ،وكانت اكت�شافاتها ت�صل �إىل كل �أرج��اء
ال �ع��امل  :ال�ت�ل���س�ك��وب ،ل�غ��ة ب��راي��ل للمكفوفني،
م��اك�ي�ن��ات اخل�ي��اط��ة ،الق�ص�ص الأدب �ي��ة ل�ب�ل��زاك،
وق�صائد بودلري .
ً
وي�ق��ول امل ��ؤل��ف �أي���ض�ا �إن نابليون ال�ث��ال��ث ال��ذي
ون�صب نف�سه �إم�براط��وراً
انتخب يف ع��ام ّ ،1848
من خالل ا�ستفتاء �أجراه بعد �أربع �سنوات� ،أعطى
فرن�سا الكثري مم��ا تفتخر ب��ه .مل يعطها فقط
�إعادة بناء باري�س ،ولكن �أعطاها �أي�ضاً جمموعة
ه ��ام ��ة م ��ن االك �ت �� �ش ��اف ��ات ال �ع �ل �م �ي��ة :ال �ت �خ �م�ير،
الزيوت النباتية ،البطاريات ،الدراجات الهوائية،
واحلقن الطبية.
ً
وي �ت �ح��دث امل ��ؤل ��ف �أخ �ي��را ع��ن دي �غ��ول ال ��ذي ق��اد
املقاومة الفرن�سية �ضد النازية حتى �أ�صبح منذ
عام  1960الرئي�س الفرن�سي الأكرث جناحاً الذي
�أنتخبته فرن�سا على مدى  200عام من تاريخها،
وهي الفرتة الزمنية التي يغطيها هذا الكتاب .
رمب��ا ي�ك��ون م��ن الطبيعي �أن ي�غ��دق امل ��ؤل��ف هذا
املديح احل��اد على اجل�نرال ديغول ،فقد �سبق له
�أن �أ�صدر كتاباً عن حياة ه��ذا اجل�نرال الرئي�س
�صدر يف عام . 2012

