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(١) املرتجم مقدمة

يكاد وجٍه عىل وذلك الثورات»، وروح الفرنسية «الثورة كتاب لرتجمة الثالثة الطبعة أُقدِّم
… واملظهر العبارة يف جديًدا يكون

ذوي إلحاف من وجدناه وما قصري، غري زمٍن منذ الثانية الطبعة نسخ نِفَدت لقد
القارئ تقدير من رأينا ِلما املرة؛ هذه يف تقديمه عىل نقدم جَعلنا الطبع إلعادة الفضل
املوضوع يف يَظهر لم أنه من نعلم ولِما الفرنسية، الثورة سيما وال الثورات، لفلسفة العربيِّ
غوستاڤ الدكتور مة العالَّ الفيلسوف واضعُه اعتقد وقد الكتاب، هذا مقام يقوم مؤلٌَّف
غري من الثورات وروح الفرنسية للثورة تاريخ يُكتب أن إخراجه بعد يَصُعب أنه لوبون
يظهر. كما أحٌد إليها يسبقه لم وتحليالت ومبادئَ آراء من عليه اشتمل ما إىل يُنظر أن

أثناء يف التخريب من بكثرٍي القيام بعد اقتطفت التي الثمرة أن لوبون رأي ومن
إن أي عناء، كبرِي بال الحضارة َسري مع األمر نهاية يف نيلها من بدَّ ال الفرنسية الثورة
تنتهي ما وإن العنف، إليه يؤدي ال قد بما للفوز التدريجي التطور بمبدأ يقول لوبون
الثوراُت فتكون املايض يف شعوريٍّ غري نضًجا نضج قد يكون النتائج من الثورات إليه

وَجْور. عنف بال حدوثُه يمكن النُّضج لهذا أخريًا طوًرا
والعلمية، والدينية السياسية االنقالبات عىل الثورات اسَم يطلق لوبون فإن ولهذا
عما كاشف بيان تقديم عن يغُفل ال وهو الثورات، يف واألمة الحكومات شأن يحدِّد كما
روح يف يبحث كما وحماسة، وزهٍو وحسد وحرٍص وخوف وحقٍد ُخلٍُق من الثورات يسود

الثورية. واملجالس الجماعات



الفرنسية والثورة الثورات روح

صورة مؤلَفه أظهر السبيل هذا مثل َسلك ما إذا املؤرخ أن هذه، والحالة فأرى،
تحىص. ال التي والنفسية الفلسفية والفوائد العلميِّ اإلمتاع املايضمع عن ناطقة

نابلس
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(٢) املرتجم مقدمة

ومن قواعدها، باستجالء الحارض الوقت يف العلماء ُعِنَي التي العلوم من االجتماع علم إن
لوبون. غوستاڤ الدكتور العرب»: «حضارة مؤلُف العلماء هؤالء أكابر

يف قيمة ذات ُكتبًا األرض، أقطار يف بها قام كثرية سياحات بعد العالمة، هذا ألَّف
العرب من األثناء تلك يف استنبطه ما فيها بَسَط كتب ثَالثة َوضع ثم األمم، بعض مدنيات
الجماعات» و«روح األمم» لتطور النفسية نن «السُّ وهي: االجتماع ُسنن من له ظهر وما
أخرى مسائل عىل الكلية اآلراء من الكتب هذه يف جاء ما عَرض ثم واملعتقدات»، و«اآلراء
هذين نقلُت وقد الفرنسية»، والثورة الثورات و«روح االشرتاكية» «روح للناس فأخرج
هللا شاء إن بعده األول وسأطبع حجمه، لصغر الثاني طبع فقدَّمت العربية، إىل املؤلفني

تعاىل.
«رس بعنوان األمم» لتطور النفسية «السنن كتاب زغلول باشا فتحي املرحوم نقل
قليل، عما القراء، أعرضعىل أن فأرجو العربية، إىل الجماعات» «روح وكتاب األمم» تطور
الثالثة لوبون غوستاڤ كتب عندهم اجتمعت قد فتكون واملعتقدات» «اآلراء كتاب ترجمة

التحليلية. كتبه من وكتابان األساسية
الثورات «روح سيما وال إليه، املشار الكاتب مؤلفات يف ما إىل أشري أن أرى وال
ال مشهوًرا أصبح فاألمر التاريخية، والحقائق العلمية الفوائد من الفرنسية»، والثورة

الذِّكر: سبيل عىل اآلتية العبارات أنقل وإنما بيان، إىل يحتاج
فرنسة: كتاب أشهر من وهو فاغه، إميل ، الفرنيسِّ العلميِّ املجمع يف العضو قال

يف جعلني تأثريًا نفيس يف الصائبة السياسية لوبون غوستاڤ أفكار أثرت قد
الثورة رجال أوهام عن فيه بحث الذي فالفصُل عليها، أعتمد الحارض الوقت



الفرنسية والثورة الثورات روح

وأن اإلنسان، صالح اعتقاُد هي األوهام وهذه الوجوه، كلِّ من حسٌن الفرنسية
يخفى وال القوانني، بوضع املجتمع وتحويل ماضيها، عن األمم فصل املمكن من

النتائج. من الكبرية األغاليط هذه إليه أدت ما
بوناپارت، ناپليون نجاح علل عن ذكره ما يف لوبون غوستاڤ أشارك
معبود ١٧٩٥ سنة يجعله لم ناپليون، عىل دلَّ الذي وهو وحده، فالنرص
واألزمة واالضطهاد الظلم من الناس نفور هو نجاحه َل َسهَّ الذي وإنما فرنسة،

العامة. األمالك يف والطمع املالية
اعتقاده عىل شبَّ الذي التاريخيِّ للقَدر كخصم لوبون بغوستاڤ أُْعَجُب

املختلة. األمور من القَدُر فهذا جييل، أبناء

العاملني: مجلة يف وجاء

وعلم الفلسفة يف مؤلفاته يف الدقيق البحث من لوبون غوستاڤ به أتى ما إن
غامضة ظلت التي العظيمة األمور بعض إيضاح من مكَّنه والتاريخ الحياة
مبتكر كتاب يف الثورية الحركات قواعد يوضَح أن استطاع وقد اآلن، حتى

الفرنسية. والثورة الثورات روح عن فيه بحث جديد
التي الكبرية للحوادث النفسية السنن بني به الشَّ وجه الكتاب هذا يف أوضح
فيه أوضح أنه كما الفرنسية، والثورة الديني اإلصالح كثورة األمم مصري حوَّلت
املجالس أعضاء عزائم ومناقضة الثورية الحركات يف الضعيَف الشعوب شأن
سرْي يف والدين للعاطفة الكبريَ والتأثريَ مجتمعون وهم لعزائمهم منفردون وهم

الفرنسية. الثورة أبطال

١٩٣٤ سنة يناير من ٦ يف باريس

10



املؤلف(١) مقدمة

الفرنسية الثورة يف خمتلفاآلراء

السنن من ذكرته بما ألفرسها بل ها، ألذمَّ أو الفرنسية الثورة ألمدح الكتاب هذا أضع لم
واملعتقدات». «اآلراء كتاب يف النفسية

رأيت املايضفإنني يف قيلت التي باآلراء أبايل ال تجعلني توخيتها التي الغاية أن ومع
يف األفكار مختلف من املؤرخون به أتى ما لبيان فصًال فخصصت مفيًدا، عليها االطالع

الفرنسية. الثورة
األفكار تهيئ أن أمكن وإن — وهي قديمة، أصبحت آراء عن إال الكتب تعربِّ ال
تعرب التي هي وحدها والجرائد واملجالت الحارضة، األفكار عن تعرب قلَّما — املستقبلة

ا. جدٍّ مفيد النقد من فيها يجيء ما فإن ولهذا صادًقا، تعبريًا الحارض الوقت عن
ما عىل دالة آراء ثالثة الكتاب هذا حول نرشت التي املقاالت من نستخرج أن يمكن

األفكار: من الفرنسية الثورة حول اآلن يدور
والرأي بأرسه، رفضه أو قبوله يجب معتقًدا الفرنسية الثورة يَُعدُّ األول: فالرأي
نرش قبل فيها الحكم يجوز ال حادثة يعدها الثالث: والرأي غامًضا، ا رسٍّ يعتربها الثاني:
اآلراء هذه قيمة عن بإيجاز البحث يخلو وال بعد، تطبع لم التي الرسمية الوثائق من كثري

فائدة. من الثالثة



الفرنسية والثورة الثورات روح

حادثًا األكثرية لهذه تظهر ولذلك املعتقدات، من الثورة تلك فرنسة يف األكثرية تعترب
من كثريٌ يعتقد يزال وال األرشاف، ظلم من وحررها الهمجية َطور من أخرجها قد ميمونًا
اإلقطاعيني. األمراء عند أُجراء اآلن لكانوا الفرنسية الثورة نشوب لوال أنه السياسة رجال
إميل مسيو الشهري، السيايس خصصه مهم بحث يف النفسية الحالة هذه ظهرت وقد
التي النظرية العلميِّ املجمع يف الفاضل العضو هذا ذكر أن فبعد كتابي، ملناهضة أوليڤيه

قال: نافعة غري حادثة الفرنسية الثورة تعد

روح عن فيه بحث حديث كتاب يف فجاء املوضوع هذا لوبون غوستاڤ تناول
بعد اقتطفت التي الثمرة «أنَّ وبيانه تأليفه قوة فيه وتجلت الفرنسية، الثورة
الحضارة سري مع األمر نهاية يف نيلها من بدَّ ال التخريب أعمال من بكثري القيام

عناء. بال

كالمه ختم وقد الزب، رضبة عنده الفرنسية فالثورة الرأي، بهذا أوليڤيه يرَض لم
يأتي: بما

لصيد ًرا مسخَّ يكون أن يريد ال من الفرنسية الثورة وقوع عىل يأسف هل
عىل ينوح وهل نومه؟ يف اإلقطاعي األمري تقلق لكيال الُغدران يف الضفادع
عىل يحزن وهل حقله؟ تخرِّب عاٍت شابٍّ كالب يري أن يريد ال من حدوثها
بزوجته امللك بطانة من رجل لَولع البستيل يف يسجن أن يريد ال من نشوبها
عليه يبغي أن يريد ال من اشتعالها عىل يأىس وهل الوجوه؟ أحُد النتقاده أو
أكثر منه يؤخذ وأن الناس، من أحد رحمة تحت يكون وأن موظف أو وزير
وأنا أشكر، لذلك — فاتح؟ أنه يدَّعي من ويشتمه يهينه وأن عليه، يفرض مما
القيود هذه من شديد، عناء بعد أنقذوني، الذين أولئك الوسطى، الطبقة من

زالتهم. من الرغم عىل وأهنئهم تقيدني، لظلت لوالهم التي

جعل عىل — ناپليون قصة مع — ساعد قد الكلمات هذه مثل يف تجىل الذي فاملعتقد
أقطاب من كثري بني حتى الشائع، الوهم هذا ومصدر فرنسة، يف عنها مرضيٍّا الثورة
تلك أن والواقع نظمها، َوْفَق تكون األمة عند الحياة طرق إن القائل: املبدأ هو السياسة،
تأثري غري الناس مساواة يف القاطرة فتأثري واالقتصادية، العلمية للمبتكرات تابعة الطرق
والحرية املساواة من كثرية أمم وبلغته بلغناه ما طول، زمن منذ نيلنا، يف ريب وال امِلقصلة،

تشتعل. لم أم الثورة هذه أشتعلت علينا سواء
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(١) املؤلف مقدمة

الثورة هذه محافظة إىل غامض، رسٌّ الفرنسية الثورة إن القائل الثاني، الرأي ويؤدي
باريس، يف الكبرية الجرائد إحدى مدير خصصها مقالة يف جاء ما فإليك أيًضا، نفوذها عىل

كتابي: يف للبحث دورمون، مسيو

ولم األلغاز، من لغًزا العالم أركان زعزعت التي املدهشة الحوادث تزل لم
من معدودة ستبقى التي العجيبة األزمة تلك رسَّ النفس علم مباحث تَكتشف

الخارقة. التاريخ حوادث

نشأت وقائع سلسلة أنها الناس ظنُّ الوجه هذا عىل الفرنسية الثورة تلقي عن وينشأ
تزيد التي والرِّيب الشكوك درجة عىل أوردناها التي الكلمات وتدل خفية، عوامل عن
الوثائق. نرش عىل يقترصون الذين العلماء حكمة غ وتسوِّ إبهاًما املذكورة الثورة يف البحث
عقائد أمام اآلن نفسه الثورة، يف رأيصائب ذا يكون أن يودُّ الذي املنصف، يرى إذن،
الحارضة. باملعارف إيضاحه يتعذر العظيم الحادث هذا إن قائلة مزاعم أمام أو عمياء،
النفس، علم يف بطريقتي مستعينًا الفرنسية الثورة درس يف رشعت عندما يل، الح وقد
روح عن صدر ما باملعقول رشحهم عن ناشئٌ الكبرية األزمة هذه يف املؤرخني شكوك أن

الحوادث. من والجماعات والعاطفة التدين
املنطق ال الجماعات، فمنطق ذلك، عىل برهان الثورة تلك صفحات من صفحة كل ويف
كلِّ لرأي املخالفة التدابري الثورية املجالس استحسان سبب لنا يكشف الذي هو العقيلُّ،
عن شهرية ليلة يف األرشاف نواُب تنزَّل ملاذا العقل لنا يوضح وال أعضائها، من عضو
الجتنب آخر وقت يف عنها أقلعوا قد كانوا لو أنهم مع بها التمسك شديدي كانوا امتيازات
املساملني األذكياء كون علة ندرك أن يمكننا وكيف يحتمل، ما عىل الفرنسية الثورة نشوب
املرتيَّ املقياس يضعون اللجان بعض يف وهم كانوا، الذين الوسطى، الطبقة أبناء من
والشاعر الڤوازيه كقتل وحشية أفعاًال استصوبوا قد الكبرية، املدارس بإنشاء ويأمرون
األحوال؟ باختالف الذات تقلبات عىل نطَّلع لم إذا الفخمة ِدِني سان قبور وهدم شينْيه
اإلقناع ُسنن عارفني نكن لم إذا الثورية الحركات انتشار يف السبب إدراك يمكننا كيف ثم

تامًة. مخالفًة الطرق من الكتب عليه تدلُّ ما تخالف التي الحقيقية
معه يتصورون ال الناس جعل تأصًال فرنسة يف العقيل املنطق قواعد تأصلت وقد
املنطق يعجز ما م لتفهُّ علينا يجب أنه مع العقل من بعيدة التاريخ حوادث وقوع إمكان

التاريخ. وقائع بها نوِضُح التي الطرق نغريِّ أن الحوادث من إيضاحه عن العقيل
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الكثرية املقاالت من نُِرشَ وما رسيًعا، ستشيع املؤلف هذا يف بينتها التي األفكار أرى
أهم هي التي التايمس، جريدة يف جاء املدققني، العلماء من كثري يف أثرت أنها لنا يُثبت

يأتي: ما إنكلرتة، صحف

يبال لم الذي لوبون غوستاڤ كتاب يطالعوا أن كلِّهم السياسة رجال عىل يجب
ما فأوضح املدرسية؛ النظريات من الفرنسية الثورة تفسري يف قيل بما فيه
املجالس أعضاء عزائم يف وما الثورية، الحركات يف الضئيل الشأن من للشعب
أبطال َسريَّ وما منفردون، وهم لعزائمهم املطلقة املناقضة من مجتمعون وهم
هذه فلوال فيهم، القليل التأثري من للعقل وما الدينية، الروح من الثورة هذه
كما تتجدد ال املجتمعات وأن الرجال ل يحوِّ ال العقل أن إثبات لصعب الثورة

العظيم. السلطان ذوو امُلشِرتعون يريد

مستقالٍّ الغالب يف وقعت التي الحوادث من سلسلة الفرنسية الثورة تاريخ إن ا حقٍّ
وقصة عنه، يدافع من وجود لعدم نُقض الذي امللكيِّ النظام كقصة بعض عن بعضها
الجديدة النظم وقصة الجيوش، وقصة وزعمائها، الشعبية الفتن وقصة الثورية، املجالس
َوْفَق درسها يجب متصادمة نفسية ُقًوى عىل الغالب يف الدالة القصص من ذلك وغري …

النفس. علم طُرق
اآلن بعد يصُعب أنه أعتقد ولكنني الرشوح، من به أتينا ما قيمة يف يجادل قد نعم،

ذلك. إىل ينظر أن غري من الفرنسية الثورة تاريخ يكتب أن

14



املؤلف(٢) مقدمة

التاريخ يف النظر إعادة

فبعد املعارف، مختلف عن ثانية فيه يُبَْحُث بل فقط، اكتشاف دور الحارض الدور ليس
حديثًا قواعده يفحص أخذ األوىل علته عىل االطالع يسهل حادث وجود بعدم العلم قال أن
كان، خرب يف اآلخر، بعد واحًدا القديمة، مبادئه دخول اآلن يشاهد وهو مختلة، له فبدت
املايض يف معدودة كانت التي املادة، أن يرون الناس وصار قواعده، يخرس اآلالت فعلُم

قصري. ألجل تكاثفت فانية قًوى األزيل، الكائنات جوهر
الشديد، النقد من ينقذه الذي الَحْدس من فيه ما رغم عىل ذلك عن التاريخ يشذ ولم
ُعلم أنه يلوح كان وما تامة، معرفة منه صفحة يعرف إنه اآلن يقول أن أحٌد يستطيع فال

ثانية. مرة فيه البحث أُعيد الوقائع من يقينًا
فيها بحث أن بعد فهي تمَّ، درسها أن يظهر كان التي الوقائع من الفرنسية والثورة
تعديل سوى يبَق لم وأنه كامًال، إيضاًحا أوضحت بأنها القول وعمَّ املؤلفني، من كثري
كثري أصبح وهكذا فيها، أحكامهم يف عنها املدافعني أشد يرتدد أخذ تفاصلها، بعض
املقدسة املذاهب من كبري بعدد اإليمان وصار والرد، لألخذ موضًعا القديمة الحقائق من
والرِّيَب. الشكوك، تلك عن القناع كشف قد الفرنسية الثورة عن أخريًا ُكتب وما مزعزًعا،
يسألون أخذوا بل العظمى، الفاجعة تلك أبطال قيمة يف باملماراة العلماء يكتِف ولم
عنف غري من تتوطد القديم، النظام محل حل الذي الحديث، النظام دعائم كانت هل

أعباءَها. تساوي ال الثورة تلك عواقب أن رأوا أن بعد الحضارة مبتكرات بتأثري



الفرنسية والثورة الثورات روح

الزمان أن ومنها املحزن، التاريخ ذلك يف النظر إعادة أوجبت كثرية أسباب هنالك
صاروا الناس وأن الخزائن، من يخرج أخذ الوثائق من كثريًا وأن النفوس، ثوران سكَّن

تامة. بحرية يرشحونها كيف يعلمون
معينًا أفكارنا، يف يشء كل من أكثر سيؤثر الذي هو الحديث النفس علم ولعلَّ
يمكن التي اكتشافاته، من بالذكر ونخص سريهم، وعوامل الرجال بروح العلم عىل إيانا
النفسية، والعدَوى للجماعات، املسرية نن والسُّ اإلرثية، املؤثرات التاريخ، بها يستعني أن

املختلفة. املنطق أنواع وتمييز شعوري غري نشوءًا املعتقدات نشوء وكيفية
حتى بها يُنتفع لم املؤلَّف هذا يف اتخذناها التي العلمية التطبيقات هذه أن والحقُّ
أرشُت ما إللقاء يكفي ذكرناه ما أن عىل الوثائق، بدرس مكتفني املؤرخون يزال فال اآلن،

نفوسهم. يف بُهات والشُّ الشكوك من إليه

يُضطر بحيث الصعوبة من األمم مصري تحوِّل التي العظيمة الحوادث تفسري يكون قد
الحوادث. هذه مالحظة عىل االقتصار إىل اإلنسان

الحوادث بعض اكتناه تعذُر األوىل، التاريخية مباحثي منذ نفيس، يف أثر وقد
إليضاحها رضورية أساسية أموًرا بأن فشعرت املعتقدات، نشوءُ سيما وال الجوهرية،
أن علينا ويتحتم أمكنه، ما قال الذي العقل من شيئًا ننتظر أن يجوز ال وبأنه تفوتُنا،

تفسريه. عن العقل عجز ما عىل للوقوف أخرى وسائل عن نبحث
للبحث السياحات من به أتيت وما نظري، يف غامًضا الكبرية املسائل هذه أمر بِقي

يذكر. شيئًا الغموض هذا من يقلل لم املنقرضة املدنيات أنقاض عن
معِضالت من مركبة املعضلة هذه بأن اإلقرار إىل ساقتني والتفكري التأمل كثرة أن إال
فأوردت سنة، عرشين يف فعلته ما وهذا حدة، عىل منها واحدة كل عن البحث يجب أخرى

املؤلفات. من سلسلة يف مباحثي نتائج
أن فيه بينت أن فبعد األمم، لتطور النفسية السنن عن األوىل مؤلفاتي أحد يف بحثت
األمر آخر يف نالت التاريخ، مصادفات حسب عىل نشأت التي األمم أي التاريخية، األمم
األمم هذه بها ل تحوِّ التي الكيفية أوضحت الترشيحية أوصافها ثبات ثابتة نفسية صفات
البيئة تبدل عند النفس عرى تنفك أن يحتمل ملاذا فيه رشحُت ثم وفنونها، ولغاتها نظمها

فجأًة.
متقلبة برشية مجتمعات األمم، من املؤلفة البرشية املجتمعات هذه عدا يوجد، ولكن
صفات التاريخية الفتن أكرب يدها عىل تمت التي الجماعات ولهذه الجماعات، تسمى
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الصفات هذه عن بحثت وقد تاًما، اختالًفا منهم تتألف الذين األفراد صفات عن تختلف
الجماعات». «روح سميته كتاب يف نشوئها كيفية وعن

أي قويٍّا، عامًال املهمة التاريخ عوامل بني أبرصت بل ذلك، عىل األمر يقترص ولم
«اآلراء سميته الذي األخري كتابي يف الصعبة املسألة هذه عن بحثت وقد املعتقدات،
أو ُعرفت، كما إرادية، عقلية تكون وهل املعتقدات تنشأ كيف فيه فبينت واملعتقدات»

عقل. كل عن مستقلة شعورية غري تكون
أثبتُّ أن بعد تمكنت، وقد عقلية، إرادية ُعدَّت إن متعذًرا أمًرا املعتقدات إيضاح يبقى
وهي: اآلتية العظيمة املعضلة حل من الدوام، عىل إرادية وغري الغالب يف عقلية غري أنها

العقل؟ يسوِّغها ال معتقدات جيل كل يف النرية العقول أرباب يستصوب كيف
واضًحا ظهوًرا كثرية سنني منذ فيها بحثت التي التاريخية املعضالت حل سيظهر
يربط الذي العقيل املنطق بجانب يوجد أنه عىل دالة نتيجة إىل توصلت فقد اآلن، بعد
عىل الغالب يف يستحوذان اللذان الديني واملنطق الجماعات منطق ببعض بعضها األفكار

ويسرياِننا. عقولنا
عن ممتنًعا يظل التاريخية الحوادث من كثري إدراك أن علمت ذلك حققت أن وبعد

تكوينها. يف التأثري القليل العقيل املنطق بنور الحوادث هذه إيضاح
سنني سعَي صفحات بضع يف هنا لخصناها التي القواعد إىل الوصول اقتىض وقد
يثق التي املختربات يف الِجد إىل مرة غري ورجعت إتمامها من يئست أن بعد وذلك كثرية،

اليقني. العلم من شيئًا وينال الحقيقة من فيها يقرب بأنه اإلنسان
علم إىل أرجع يجعلني وهذا املادية، الحوادث يف كالتنقيب مفيد الرجال غور سرب إن

الدوام. عىل النفس
نويت املدى واسعة مباحثي من استنبطتها التي النتائج بعض أن يل ظهر وملا
الثورة سيما وال الثورات، روح درس تناولت وهكذا الحوادث، بعض عىل أعرضها أن

الفرنسية.
من اقتبستها التي اآلراء أكثر كانت الكربى الثورة هذه تحليل يف أتوغل كنت وكلما

متتابًعا. انهياًرا تنهار متينة، أظنها وكنت الكتب،
فهو املؤرخني، من كثري فعل كما واحًدا حادثًا يعد أالَّ الدور، هذا إليضاح يجب،
وقعت أمور منها واحدة كل عن نشأ وقد واحد، آن يف وقعت مستقلة حوادث من مؤلف
الروايات كمثيل ساروا الكربى الفاجعة تلك ممثيل أن ويظهر النفس، سنن تقتضيه حسبما
يعمل. أن يجب ما وعمل يقول، أن يجب ما منهم واحد كل فقال سابًقا، وضعت التي
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لم لكونهم املكتوبة الرواية ممثيل عن الثوريني املمثلني أولئك اختالف يف شك ال
من كأنهم بها يقومون فكانوا عليهم، تمليها كانت خفية قًوى ولكن أدوارهم، يدرسوا
بَهم تعجُّ مقدًرا، اتباًعا شيئًا أمره من يدركوا لم منطًقا اتِّباعهم أوجب وقد لها، الحافظني
تخطر لم تسريهم كانت التي الخفية فالقوى أبطالها، كانوا التي الحوادث من مثلنا
باسم يتكلمون كانوا وإن فهم، يدهم، يف وضعفهم شدتهم أمر يكن ولم قط، ببالهم

بيوفارين: قال بالحقيقة، رائدهم العقل يكن لم به، مسريون أنهم ويدَّعون العقل

إليه. تدفعنا كان األزمة ولكن األفعال، من عليه نالم ما نأتي أن نريد ال كنا

مهيمنة ملقادير خاضعة الثورية الحوادث أن عىل الكالم بهذا القارئ يستدلنَّ وال
من والنفوذ التأثري ألرباب بما نعرتف أننا يعلم الكتب من وضعناه ما عىل فاملطلع مطلقة،
وكثريًا منها، قليل يشء إبطال عىل إال يقدرون ال أنهم غري املقادير، عمل إبطال عىل القدرة
الذي فالعاِلم البُداءة، منذ سريها عىل يتسلطوا لم التي الحوادث وقف عن يعجزون ما
املرض. استفحال عند ذلك عن بعجزه يعرتف فعلها قبل املكروبات استئصال عىل يقدر

املعتقدين عمل من هي التي الفرنسية، الثورة يف أحكاًما أتوا الذين املعتقدون افرتق
الثورة هذه ظلت ولذلك بها، تعجب واألخرى الثورة هذه تلعن إحداهما فرقتني: إىل أيًضا،
هذا يف عقيل منطق يتدخل أن غري من جملة ترفض أو تقبل التي املعتقدات جنس من
تنترش ال بُداءتها، يف العقل إىل تستند أن جاز وإن السياسية، أو الدينية فالثورة االختيار،

مطلًقا. العقل وبني بينها صلة ال التي والعاطفة الدين عوامل عىل معتمدًة إال
العقيل املنطق نور عىل الفرنسية الثورة حوادث يف بحثوا الذين املؤرخون يستطع لم
أنفسهم بها القائمني أن وبما لها، محدثًا يكن لم املنطق هذا أن فبما ها، رسَّ يدركوا أن
ومن أتاه من يفقهه لم أمر الثورة تلك إن قلنا إذا نخطئ ال كنهها، عىل مطلعني غري كانوا
املايضجهًال فيه وُجهل قليًال إدراًكا الحال فيه أُِدرك دور التاريخ أدوار يف يكن ولم ه، قصَّ

الدور. كذلك ناقًصا كشًفا املستقبل فيه وُكشف ا تامٍّ
كانت ما عىل وال املبادئ، من تنرشه كانت ما عىل الفرنسية الثورة سلطان يقم لم
هذه قوة يف السبب وإنما قليًال، إال واألنظمة باملبادئ تبايل ال األمم إذ األنظمة؛ من تضعه
مدافعتها ويف املظالم وسائر والهول والهدم املذابح من أتته بما فرنسة رىض ويف الثورة
ولقد جديًدا، نظاًما ال جديدة، ديانة إقامتها هو بالسالح املدججة أوربة حيال ظافرة
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املنيعة الرومان قوة خضعت فقد تقاوم، ال التي القوة من القويِّ للمعتقد ما التاريخ أثبت
وملثل اإليمان، من محمد به جاء ما قلوبهم أضاء الذين البدو رعاة من لجيوش الجانب
الجنود هؤالء فكان الثياب، الرَّثة العهد جنود مقاومُة عىل أوربة ملوك يقدر لم العلة هذه
يظنون كانوا التي عقائدهم نرش سبيل يف بأنفسهم للتضحية الدعاة، كجميع مستعدين،

العالم. ستجدد أنها

بالتاريخ، عالقة كل قطعت قد — دعاتها ظن ملا خالًفا — الفرنسية الثورة نُعدُّ ال
التي الروابط عىل قضوا أنهما وزعموا جديًدا تقويًما مقصدهم إلظهار هؤالء أحدث وإن
كان فقد يشء، كل من أكثر النفوس يف متأصل هو والذي يموت لن باملايضالذي تربطهم
سوى يفعلوا لم وهم يشعروا، أن غري باملايضمن مشبعني الفرنسية الثورة أيام املصلحون
مع السابق العهد مركزية نحو عىل والسري أخرى، بأسماء مسماًة امللكية التقاليد مواصلة

االستبداد. يف اإلفراط
املايض مقومات من يسري يشء سوى بالحقيقة تنقض لم وإن — الفرنسية والثورة
مبدأ املبادئ: هذه ومن النمو، عىل استمرت التي املبادئ بعض انكشاف عىل أعانت —
الوقت يف والديموقراطية االشرتاكية قطب صار أي األمم، إنجيل أصبح الذي املساواة
وال اإلمرباطورية بظهور تنته لم التي الثورة، تلك إن نقول أن نقصد وبهذا الحارض،
ذات تزال وال الزمن، مع بالتدريج انترشت اإلمرباطورية، بعد ظهرت التي باألنظمة

النفوس. عىل سلطان

التي الكتب أن القارئ فسريى القارئ، أوهام من كثريًا الفرنسية الثورة يف بحثنا ينزع ربما
األقاصيص هذه وستبقى الحقيقة، من البعيدة األقاصيص من كثريًا تحتوي فيها بحثت
يفيد الحقيقة عىل االطالع أن فمع ذلك، عىل نأسف أن غري من التاريخ كتب يف مسطورة
تنشأ األوهام تلك مجموع فمن أنفع، الشعوب عىل األوهام تغلب أن نرى الفالسفة بعض
الشجاعة». لضاعت الباطلة األفكار «لوال فونتنيل: قال لها، املسرية العليا الشعوب ُمثُل

بعد آماًال النفوس تورث واإلمرباطورية العهد وغيالن دارك جان قصص إن ا حقٍّ
الحقائق سلطان من أشدَّ سلطانًا اآلباء من ورثناه الذي الوهميِّ الرتاث لهذا وأن الهزيمة،

التاريخ. تقود التي هي واألساطري والخياالُت فاألوهام األحيان، بعض يف
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األول الفصل

السياسية والثورات العلمية الثورات

الثورات تقسيم (1)

عن الكلمة هذه تعِرب أن يقتيض أنه مع بالثورة. السياسية االنقالبات عن عادة يعربون
واملذاهب. واألفكار للمعتقدات الفجائية التحوالت جميع

تكوين يف الشأن من والتدين واملشاعر العقل لعنارص عما آخر كتاب يف بحثنا وقد
مرة إليها الرجوع من فائدة وال اإلنسان، سري عليها يتوقف التي واملعتقدات األفكار

أخرى.
عقلية عوامل عن الغالب يف تنشأ ولكنها معتقد، األمر نهاية يف الثورة عن ينتج قد
العقل أن ومع الشعب، يبغضه ملك أو ممقوت استبداد أو فادح ظلم عىل كالقضاء
إىل تتحول أن بعد إال الجماعات يف تؤثر ال تهيئها التي األسباب فإن الثورة أصل هو
الجماعات لتحريك وجب املظالم من هدمه يجب ما إظهار بالفعل أمكن فإذا عواطف،
التي والتدين العاطفة بعنارص استعني إذا إال ينال ال أمٌر وهذا باآلمال، قلوبها إفعام
الذي العقيل املنطق أن تَر مثًال الفرنسية الثورة خذ السري، عىل قادًرا اإلنسان تجعل
ميًال القلوب يف وجعل القديم النظام مساوئَ للمأل أظهر العرص ذلك فالسفة به تذرع
بعض عىل قائم مجتمع بفضائل إيمانًا النفوس يف ألقى الديني املنطق وأن تبديله، إىل
منطق وأن قواها، وشدَّ القديم عقالها من النفوس أطلق العاطفي املنطق وأن املبادئ،
يدفعهم لم أعمال اقرتاف إىل أعضاءها ودفع واملجالس األندية عىل استحوذ الجماعات

مثلها. اقرتف إىل الدينيُّ واملنطق العاطفيُّ واملنطق العقيلُّ املنطق
روح إىل هبوطها بعد إال نتائج ذات تصبح ال — مصدرها كان مهما — والثورة
تريد وال يشء عىل تقدر ال وهي مصدرها، تكون وال الثورة تتم فالجماعة الجماعات،
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ُحرِّضت الذي الحد تجاوز أن الجماعات تلبث وال يقودها، رئيس عليها يكن لم إن شيئًا
أبًدا. عنها ينشأ ال التحريض كان وإن عليه،

يف غريها من أهمية أقل هي املؤرخني تعجب التي الفجائية السياسية الثورات وإن
واألفكار. الطبائع ثورات هي الكبرية فالثورات األحيان، بعض

وهذا بالتدريج، األمم مصري عليها يتوقف التي الحقيقية الثورات تتم الغالب ويف
يف أصح التطور كلمة نرى ولذلك بداءتها، تعيني يف مصاعب يلقون املؤرخني يجعل ما

الثورة. كلمة من املقصود عن التعبري
تكون أن الثورات، أكثر تكوين يف عملها ذكرنا التي املختلفة، العنارص تصح ال
إىل تقسيمها أمكننا فقط غايتها حيث من الثورة إىل نظرنا إذا ولكننا لتقسيمها، أصًال

دينية. وثورات سياسية وثورات علمية ثورات

العلمية الثورات (2)

يف هي، كثريًا النظر تستوقف ال أنها ومع أهمية، الثورات أكرب من العلمية الثورات
السياسية. الثورات بمثلها تأتي ال بعيدة نتائج ذات الغالب،

االكتشافات أن هو النهضة عرص منذ الكون إىل بها ننظر التي الصورة ل تحوُّ َفِرسُّ
الحوادث أن بإثباتها ثورة نفوسنا أورثت واالختبار التجربة عىل القائمة والطرق الفلكية

اآللهة. أهواء عن ال تتبدل، ال ثابتة سنن عن تصدر
نوعها من يوجد أنه بيد وقوعها، لبطء بالتطور الثورات هذه تدعى أن واألجدر
قلبت التي داروين آراءُ ذلك مثال بالثورات، تدعى أن وتستحقُّ برسعة تقع أخرى ثورات
يف الطب علم حولت التي پاستور واكتشافات عقب، عىل رأًسا سنني بضع يف الحياة علم
القاضية السنن عن تشذ ال الذرة أن أثبت الذي املادة انحالل يف والرأي صاحبها، أيام

. يُظنُّ كان ملا خالًفا والفناء بالزوال الكون عنارص جميع عىل
سلطاٌن واملعتقدات للمشاعر ليس فإنه األفكار عاَلم هو الثورات هذه مجال أن وبما

فيها. يجادل أن غري من يعانيها أن املرء وعىل عليها،
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السياسية الثورات (3)

والثورات الدينية الثورات — الحضارة تقدم رسُّ هي التي العلمية الثورات بعد — نذكر
إال تشتق ال العلمية فالثورة رابطة، بها تربطها وال منها بعيدة كانت وإن السياسية
يكون وال والدينية، السياسية املعتقدات دعائم هي والعواطف املشاعر أن مع العقل من

تكوينها. يف ضئيل شأن سوى للعقل
أينع إيمان هو والديني السيايس املعتقد أن واملعتقدات» «اآلراء كتاب يف أثبتُّ لقد
يكون قد املعتقد أن فيه وبيَّنت عليه، سلطان للعقل يكون أن غري من الالشعور عالم يف
يصبح إيمانه عليه استحوذ الذي املرء وأن يشءٌ، وجهه يف يقوم ال بحيث القوة من أحيانًا
ملخالفة أهمية ال وأنه نرصه، سبيل يف وحياته وسعادته بمنافعه للتضحية ا مستعدٍّ رسوًال
للعقائد أن فالحق صاحبه، نظر يف حقيقة يكون أن بعد والصواب للعقل اإليمان هذا

األزمان. بتبدل إال تتبدل ال أنها ويف األفكار، عىل تغلبها يف عجيبة قوة الدينية
الرضورة، بحكم متسامحني غري يجعلهم مطلقة حقيقة املعتقد املؤمنني واعتبار
والدينية السياسية الثورات أيام ومظاملهم وأحقادهم قسوتهم رسَّ لنا يوضح وهذا

الفرنسية. والثورة الديني اإلصالح ثورة أيام سيما وال الكبرية،
والديني العاطفي املعتقدات منشأ جهلنا إن ا رسٍّ التاريخية أدوارنا بعض وتظلُّ
عىل الدينية املعتقدات به تُنِعم ما ثم بينها، التوفيق واستحالة الرضوري تسامحها وعدم

القوة. من لخدمتها رة املسخَّ املشاعر
يستمرون سوف الذين املؤرخني عقلية تغيري من بعيدة العهد حديثة املبادئ وتلك
الذي الديني اإلصالح أن فمع العقيلِّ، املنطق عن صادًرا الحوادث من كثري اعتبار عىل
يزال ال عقلية عوامل عن ْ ينشأ لم الحوادث من ماثله وما سنة خمسني مدة فرنسة قلب
أوضح الذي اإليضاح ذلك مثال العقل، إىل الوقائع هذه يعزون العلماء من املتأخرين أكثر
قاال: إذ العام»، «التاريخ كتابهما يف الديني اإلصالح ثورة رانبو ومسيو الڤيس مسيو به

مطالعة من القوم نفوس يف تولدت غريزية حركة الديني اإلصالح ثورة إن
ِمقدام. عقل البسطاء قلوب أورثها فردية تأمالت ومن اإلنجيل

ولم الغريزة عن تنشأ لم الثورة فهذه املؤرخان، هذان زعم ما غري هي فالحقيقة
والدينية السياسية املعتقدات من كغريها — خرجت وإنما نضجها، يف تأثري للعقل يكن

التدين. وخلق املشاعر من — العالم قلبت التي
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خاضعة وهي ملشرتك، — دينية أو كانت سياسية — املعتقدات مصدر إن ا حقٍّ
العقل، يقتضيه ملا خالًفا تتكون ما وكثريًا بالعقل، تتكون ال أنها أي واحدة، لسنن
عىل الحت وإن واالشرتاكية، واليعقوبية الديني واإلصالح واإلسالم (البوذية) فالبدهية
ملنطق وتخضع متماثلة، وتدينات عواطف عىل قائمة بالحقيقة هي ظاهر، فكريٍّ شكل

أبًدا. العقيلِّ املنطق وبني بينه عالقة ال
عن تنشأ قد ولكنها النفوس، يف تأصلت معتقدات عن السياسية الثورات تنشأ
عىل قادر حزب تألف االستياء هذا عمَّ فمتى االستياء، كلمة تجمعها أخرى أسباب

الحكومة. مكافحة
حادثة الغالب يف الثورة تكون ال ولهذا نتائج، ذا ليكون االستياء يرتاكم أن ويقتيض
نشوئها يف أرسعت مستمرة حادثة هي بل أخرى، ثورة تعقبها حتى تنتهي أن تلبث لم

قليًال.
بعض يظن ملا خالًفا الثورات بأشدِّ تأتي التي هي املحافظة الكثرية األمم أن وعندنا
مالءمتها عىل تكره البيئات تقلب لتالئم ببطء متحولة غري محافظة كانت إذ ألنها الناس؛

ا. جدٍّ عظيمًة الطرفني بني ُة قَّ الشُّ تصبح حينما بالثورة بغتة
ينجح فلم الثورات، يف الوقوع من بالتدريج البيئة تقلُّب تالئم التي لألمم مفرَّ وال
أن يرغب كان الذي العرش بني قرنًا استمر الذي النزاع ختم يف ،١٦٨٨ سنة اإلنكليز،
بالثورة، إال نوابه من محكوًما يكون أن يسعى كان الذي الشعب وبني مطلًقا يكون
تستمد الثورات ولكن الغالب، يف بالثورات يبدأون الذين هم تها، عامَّ ال األمة، وخاصة
الجيش، من كبري فريق دعمها إذا إال الثورات تتم ال وقد يهيج، عندما الشعب من قوتها
عن جنُده امتنع يوم بل عرش، السادس لويس رأس قطع يوم فرنسة يف امللكية تأُفل فلم

عنه. الدفاع
إال األمور لسري تكرتث ال التي الجيوش من النفسية بالعدوى املحبة تزول وقد
يف اليونان ضباط فكَّر الرتكية الحكومة يقلبوا أن ضباط بضعة استطاع فعندما قليًال،

النظامني. بني َشبٌَه يكن لم أنه مع الحكومة، بتغيري تقليدهم
اإلسبانية، الُجمهوريات يف يقع كما وذلك عسكرية، بحركة الحكومة تغيري يمكن وقد
وآمال عام استياء عن صدرت إذا إال مهمة نتائج ذات تكون ال الثورات هذه مثل ولكن
األمور فمن املجدية، الثورات إلحداث يكِف لم شديًدا، ا عامٍّ يكن لم إذا واالستياءُ، كبرية،
األمة لتحريك يجب ولكنه والقتل، والهدم النهب عىل الناس من تحرَّضرشذمة أن السهلة
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اتهام عىل الساخطني يَْحِملوا وأن االستياء تجسيم يف الزعماء يبالغ أن معظمها أو كلِّها
الجمهور يجعلوا وأن والغالء، الفاقة سيما وال السيئة، الحوادث سبب بأنها الحكومة
فمتى يقرتحونه، الذي الجديد النظام من الناس عىل سينبثق السعادة عرص أن يعتقد
فيه تنضج الذي الوقت قُرب والعدوى بالتلقني وانترشت النفوس يف األمور هذه تأصلت

الثورة.
قد األخرية كانت وإذا الفرنسية، والثورة املسيحية الثورة نشأت الوجه هذا فعىل
لم الفرنسية الثورة فألن السنني، من كثريًا األوىل وقوع وتطلَّب قليلة، سنني يف وقعت
زمن انقضاء بعد إال مادية قوة تنل لم املسيحية الثورة أن مع الجيش دعمها أن تلبث
ومنهم البُداءة، يف املسيحية أنصار كانوا الذين هم والُعبْدان ْفلُة والسِّ فاألصاغر طويل،
اتخاذها األباطرة أحد رأى أيًضا هؤالء بني انتشارها كمل وملا الخاصة، إىل عدواها رست

طويل. وقت يف إال يتم لم كله وهذا للدولة، رسميٍّا دينًا

السياسية الثورات نتائج (4)

القوانني، فيسن مصالحه، تقتضيه كما املجتمع الحزب هذا ينظم النرصلحزب يتم بعدما
كطبقة الغلبة، عىل ساعدته التي الطبقات ومنافع منافعه حسب عىل األنظمة ويضع
الثورة أيام وقع كما عنيفة، مصارعات بعد للغالبني النرص تم وإذا مثًال، اإلكلريوس
الساقط النظام أنصار اضطهادهم مع القديمة الحقوق دعائم يقوضون فإنهم الفرنسية،

وإبادتهم. ديارهم من وإخراجهم
منافعه عن دفاعه عدا معتقد، عن الغالب الحزب يدافع حينما غايته التعذيب ويبلغ
من العرب ُطرد كما البالد من يطرده بل بالرحمة، املغلوب الحزب يعامل فال املادية،
يف ويمعن باإلحراق، الخوارج عىل التفتيش محكمة قضت كما عليه ويقيض األندلس،
ضد وضعت التي الحديثة كالقوانني ضده القوانني ويسن العهد، دور يف حدث كما قتله

اليسوعيني.
السلع تباع وأن الذهب، مقام الورق يقوم أن فيأمر الظلم يف الغالب يتمادى وقد
العام الرأي ل تحوِّ التي الرضورات تصدمه أن يلبث ال أنه إال يهوى، كما بعينها بأثمان
اشرتاكية لوزارة وقع وكما الفرنسية، الثورة أواخر يف حدث كما وذلك استبداده، ضد
إىل املنتسبني ومنحت عقيمة قوانني الوزارة هذه وضعت فقد العمال، من مؤلفة أسرتالية

أشهر. ثالثة يف فسقطت عليها العام الرأي فسخط كثرية امتيازات النقابات
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جديد، ملك العرش عىل ليجلس وقع قد الثورات فأكثر استثنائية، املذكورة واألحوال
باستمالته بل أخرى، عىل طبقة بتفضيله يكون ال حكمه استمرار أن امللك هذا فليعلْم
عليه، إحداها تغلب من مانعة موازنة وازنها إذا إال ذلك ينال ال وهو إليه، كلها الطبقات
وهذه سيدته، تصبح أن الطبقة هذه تلبث لم أخرى دون طبقة تفوق عىل ساعد فإذا
تطاول يكافحون كانوا عندما فرنسة ملوك علمها وقد السياسة، سنن أصح من ُسنٌَّة
أباطرة نصيب مثل نصيبهم لكان ذلك ولوال بعدهم، من اإلكلريوس ثم البداءة يف األرشاف
— الرابع هنري اإلمرباطور فعل كما — يضطرون كانوا حني الوسطى القرون يف األملان

بتذلل. عنهم العفو ليطلبوا البابوات زيارة إىل
يف الجند طبقة تفوقت فلما التاريخ، أدوار جميع يف نَِّة السُّ هذه صحة ثبتت وقد
عىل يرفعونهم هؤالء فصار جنودهم إمرة تحت األباطرة أصبح الرومانية الدولة أواخر

يشتهون. كما يخلعونهم أو العرش
مطلقون ملوك طويًال زمنًا رأسها عىل ظل أن فرنسة حظ حسن من إن إذن،
زمام عىل يقبضوا أن استطاعوا ما ذلك فلوال هللا، من مستمد سلطانهم أن مدعون
السادس القرن أواخر يف پولونية رأس عىل كان ولو مًعا، والربملان واإلكلريوس األرشاف
الذي االنقراض منحدر إىل هبطت ما فرنسة ملوك مثل محرتمون مطلقون ملوك عرش

أوربة. خريطة من محوها أوجب
اجتماعية انقالبات السياسية الثورات عن ينشأ أن يمكن أنه الفصل هذا يف بينا
التي باالنقالبات تقاس عندما ضعيفة تظهر االنقالبات هذه أن وسنرى الشأن، عظيمة

الدينية. الثورة عن تنشأ
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الدينية الثورات

الكربى السياسية الثورات عىل للوقوف ينفع الدينية الثورات يف البحث (1)

عن الناشئة باملظالم الحافلة الفرنسية الثورة يف للبحث الكتاب هذا من جزءًا سنخصص
نفسية. عوامل

رسها أن مع أمرها غموض للناظرة ويلوح حرية، القلوب تفعُم الشاذة الثورة هذه
املعتقدات. انتشار لنواميس تابًعا جديًدا دينًا اعتبارها عند يتجىل

أيامها يف شوهد ما أن الكربى، الدينيِّ اإلصالح ثورة يف نبحث عندما نرى، فسوف
شأن أن الثورتني هاتني يف رئي فقد الفرنسية، الثورة أيام مثله شوهد النفسية األحوال من
املعتقدات تسامح وأن التأثري، فاقدة االضطهادات وأن املعتقد، انتشار يف ضئيل العقل
وأنه املختلفة، العقائد تصادم عن يصدر واملالحم املظالم أشد وأن مستحيل، املتباينة

كيانهم. تبديل قبل الناس عقيدة تبديل يستحيل
َوفَق الفرنسية الثورة إنجيل انتشار يف السبب ندرك كله ذلك عندنا يثبت أن فبعد

كاْلَڤن. إنجيل سيما وال األخرى، الدينية األناجيل بها انترشت التي الطرق
وتكوين الديني، اإلصالح كثورة الدينية، الثورات تكوين بني شديد شبٌه وجد وإذا
الفرق وهذا نتائجهما، بني ظاهًرا فرًقا هنالك فإن الفرنسية، كالثورة السياسية، الثورات
تثبت تجربة الدينية الثورات يف ليس أنه ذلك: وبيان دوامهما، تفاوت يف الرسَّ لنا يوضح
الثورات وأما املحفوظ، اللوح يف ما عىل اطالعهم يستدعي ذلك ألن ضاللهم؛ للمؤمنني
والضالل الخطأ من السياسية املذاهب يف ما تثبت أن تلبث لم تجربتها فإن السياسية
إىل تعصبًا اليعاقبة أشد اضطر الوجه هذا فعىل تركها، إىل — ذاك إذ — الناس فيضطر
اليعقوبية املعتقدات تطبيق أن الديركتوار عهد أواخر يف رأوا عندما طريقتهم عن العدول



الفرنسية والثورة الثورات روح

مبادئَ بضعة سوى نظرياتهم من يُدم ولم والشقاء، الخراب عىل فرنسة إرشاف أوجب
الناس. سعادة أساس املساواة إن القائل: السعادة كمبدأ أمرها، تحقيق يصعب

األولون الديني اإلصالح أنصار (2)

األدبية، ومبادئهم الناس عواطف يف تأثريها اشتد بعدما الديني اإلصالح ثورة انتهت
املمقوت اإلكلريوس ترصف انتقاد يف تتجىل كانت بداءتها يف الشأن الصغرية الثورة وهذه
كان فقد الفكر، حرية إىل دعوتهم يف ال اإلنجيل، بنصوص العمل إىل الناس دعوة ويف
تكون أن الرعية عىل يجب إنه يقولون النظر رجال وكان كروبسپري، متسامح غري كالڤن
امللوك حل الديني اإلصالح عمها التي البالد ففي فعًال، وقع ما وهذا ملوكها، دين عىل

وسلطانًا. حقوًقا البابا محل
وسائل وفقدان عالنيته لعدم األمر؛ بدء يف فرنسة يف ببطء الجديد اإليمان انترش وقد
أنصاره، كثر ملا ولكن أشخاص، بضعة سوى ،١٥٢٠ سنة لوثر، إىل ينضم فلم إذاعته،

رضوري. أمر إحراقهم أن ُرئي ،١٥٣٥ سنة
أول وكان املعروفة، النفسية للسنة تبًعا الديني اإلصالح انتشار االضطهاد ل وسهَّ
النفسية بالعدوى عليه إقبالهم تم وقد الِحَرف، وأهل والقضاة القساوسة به املؤمنني

والتلقني.
يهمهم ال رجال حوله يلتف الناس بني جديد معتقد يشيع عندما أنه املشهود ومن
أيام ذلك وقع وقد وأطماعهم، شهواتهم إلرواء وسيلة فيه يرَون أنهم سوى أمره من
حاجة ال إنه لوثر قال فلما وإنكلرتة، أملانية يف سيما وال كثرية، بلدان يف الديني اإلصالح
دينًا الكنيسة أموال عىل باالستيالء يعُدهم الذي الدين أملانية أمراءُ وجد باملال لإلكلريوس

نافًعا. طيبًا

العقلية الديني اإلصالح ثورة قيمة (3)

سنة خمسني مدة إياها بتحويلها فرنسة ر تدمِّ وكادت أوربة، الديني اإلصالح ثورة قلبت
حيث من تعِدلها حادثة أية مثله تأِت لم العظيمة النتائج من أتته وما حرب، ساحة إىل

العقلية. قيمتها قلة
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وأقعدها النفوس أقام وما كثرية، العقل من بعيدة تنترش املعتقدات أن عىل واألدلة
أن يستحق ال كالڤن، مذهب سيما وال الديني، اإلصالح ثورة أيام الالهوتية املذاهب من

العقيل. املنطق جهة من عنه يبحث
عىل كاهنه يقدر لم خوًفا الشيطان من وخاف األبدية سعادته أمر همه الذي فلوثر
يف رشع أن وبعد جحيمه، ليتقي هللا بها يُريض التي الوسائل أقوى عن يبحث كان إزالته
وأنحى ا، تامٍّ رفًضا السلطان من ولكنيسته له ما رفض املغفرة بيع يف البابا حق إنكار
للنصارى يجوز ال بأنه ح ورصَّ القديسني وعبادة واالعرتاف الدينية الطقوس عىل بالالئمة
بفضل إال تكون ال األبدية النجاة إن قال ثم املقدس، الكتاب يف جاء ما غري يتبعوا أن
كالڤن عرَّفها وقد ا، تامٍّ تحديًدا هذه األزلية» املشيئة «نظرية لوثر يحدد ولم وكرمه، هللا
كالڤن فعند له، تابعني الپروتستان أكثر يزال ال مذهب أساس فجعلها ذلك من بأوضح
هذا علة عن سئل وقتما جوابه وكان للجنة» وآخرين للنار أناًسا األزل من اختار هللا «أن
القديس زعم إيضاح سوى يفعل لم الذي كالڤن، رأى وهكذا ذلك»، أراد هللا «أن الظلم
غري النار يف خالدين ليكونوا أناس بخلق يُْعنَى يشء كل عىل القادر هللا أن أوغوستن،
عىل الفكرية الغباوة هذه تستويل أن النظر يستوقف ومما وفضائلهم، بأفعالهم مبال

اآلن. حتى الناس من كثري عىل مستْحوذة تظل وأن طويًال، زمنًا النفوس
يف مرتدد غري أستاذًا كالثاني األول فكان روبسپري، كالڤن نفسية بني شبه وهنالك
جانبًا واإلنسانية الرأفة تطرح أن يريد هللا «إن يقول: وكان مذهبه، عىل يكن لم من قتل

سبيله». يف الجهاد عند
املؤمنني، أدمغة يف تلتئم املتناقضات أن عىل وأنصاره كالڤن حالة من ونستدل
إن القائل األزلية» «املشيئة مبدأ عىل أخالق نثبت أن العقيل املنطق حيث من فيستحيل
كالڤن يَْلَق لم ذلك ومع أفعالهم، كانت مهما معذبون، وبعضهم ناجون الناس بعض

منطقي. غري أساس عىل قائمة قوية أخالق إبداع يف صعوبة

الديني اإلصالح انتشار (4)

كتابنا يف عنها بحثنا التي بالعنارص بل العقلية، والرباهني بالخطب اإليمان هذا ينترش لم
الثورية األفكار انترشت وقد والنفوذ، النفسية والعدوى والتكرار بالتوكيد أي السابق،

أيًضا. الطريقة هذه عىل فرنسة يف ذلك بعد
يف أناس دخول قتل حادثة كل عن نشأ إذ االنتشار، هذا عىل االضطهاد وساعد
إليها سار النار إىل إندنربغ، باإلحراق، عليه املحكوم القايض سيَق فلما الجديد، املذهب
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بني زاد الپروتستان عدد إن الرواة أحد قال وقد مذهبه، اعتناق عىل الجماعة يحث وهو
كالڤن. بكتب مما أكثر وصربه جلده بفعل املدارس طالب

وقد القوم، يخاطبوا أن من خوًفا باإلحراق عليهم املحكوم ألسنة يقطعون وكانوا
منها وإخراجهم النار يف إلدخالهم حديد؛ من بسالسل الضحايا تقييُد هوًال التعذيَب زاد

كثرية. مرات
بعد بالعفو يوعدون كانوا أنهم مع الجديد مذهبهم عن الپروتستان يثن لم ذلك كل

النار. تمسهم أن
مواقد ستة يف الوقيد بإرضام أمر ١٥٣٥ سنة تسامحه عن األول فرنسوا عدل وملا
أن ظهر وقد معلوم، هو كما فيها واحدة بمقصلة العهد رجال اكتفى وقد باريس، يف
املسيحية شهداء شعور عدم ذلك قبل شوهد إنه حتى املؤمنني، عند أليًما يكن لم العذاب
التنويم طرق بعض أن الحارض الوقت يف املعروفة املسائل ومن إياهم، لتنويمه بالعذاب

تماًما. الحس تبطل
ألفا أُصلحت ١٥٦٠ سنة ففي رسيًعا، كان املذهب ذلك انتشار أن والخالصة:
األمر. بدء يف قليًال إال به يبالون ال كانوا الذين األمراء من كثري وانتحله فرنسة يف كنيسة

التسامح واستحالة الدينية املعتقدات تصادم (5)

والسياسية الدينية والثورات القوية، املعتقدات يالزم التسامح عدم أن مرة غري ذكرت
املعتقدات أنصار بني التسامح عدم أن الثورات هذه أثبتت وقد كثرية، ذلك عىل الدالة
فإذا مثًال، والنرصانية كاإلسالم املتباعدة املعتقدات أنصار بني مما أشد يكون املتقاربة
األمور يف إال تختلف ال رأيناها طويًال زمنًا فرنسة شطرت التي املعتقدات إىل نظرنا
ولو عبادته، كيفية يف إال يختلفان وال واحد إلههما والپروتستاني فالكوثوليكي الثانوية،
عليها. يعبد التي بالصورة يبايل ال هللا أن ألراهما معتقدهما صوغ يف شأن للعقل كان

عىل والكاثوليك الربوتستان استمر املؤمنني دماغ يف مؤثر غري العقل كان وملا
وقد الرياح، أدراج ذهب الفرقتني بني للتأليف امللوك فيه سعى وما بقسوة، االقتتال
بني يكون ال — األفراد بني أمكن وإن — التسامح أن دومديسيس كاترينا بال عن ذهب
يحيد أن غري من والشتم املناقشة غمار خاضوا الالهوت علماء جمعت فعندما الجماعات،
الپروتستان فيه تمنح مرسوًما نرشها أن ،١٥٦٢ سنة رأت، ثم عقيدته، عن منهم واحد

النجاح. إىل أقرب جهًرا والعبادة االجتماع حق
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صدور إيغار غري عنه ينشأ لم عمليٍّا، والسيئ نظريٍّا الحسن التسامح، وهذا
يرتك لكي الكاثوليك فرنسة جنوب يف األقوياء الپروتستان فاضطهد الحزبني، رجال
أصاب وقد عملهم، يحبط عندما كنائسهم وينهبون يذبحونهم وكانوا عقيدتهم، هؤالء

للكاثوليك. فيها األكثرية كانت التي األمكنة يف ذلك نظريُ الپروتستاَن
طويًال، زمنًا بالدم فرنسة جت رضَّ دينية حروب األحقاد هذه مثل عن نشأ وقد
الخاصة الوحشية بالقسوة النزاع هذا اتصف ما ولرسعان ُسِفكت، والدماء رت ُدمِّ فمدنها

والسياسية. الدينية بالوقائع
مثاًال دوبيد البارون إكس پرملان رئيس وصار واألطفال، والنساء الشيوخ أُبيد
وعرشين واثنتني مدن ثالث وتدمريه شخص آالف ثالثة أيام عرشة يف لقتله به يقتدى
الپروتستان يفعل ولم تمتلئ، حتى اآلبار يف كالڤن أتباع يطرح مونلوك وكان قرية،
والهياكل القبور عىل ويتطاولون الكاثوليكية الكنائس عىل يعتدون فكانوا ذلك من أقل

امللوك. قبور عىل بعدهم من العهد رجال كتطاول
الثالث هنري عهد أواخر يف فأصبحت فرنسة، عرى تفكك الحوادث تلك أخذت
عىل تميل بْلَوا فكانت امللوك سلطة تضاءلت وقد متشاكسة، مستقلة صغرية جمهوريات
،١٥٧٧ سنة ليبُومانُو، السائح شاهد وقد مطاليبها، عاصمته من فرَّ الذي الثالث هنري
متداعية وكنائس الخراب، ها عمَّ وپواتيه، وتور وبلَوا أورليان مثل كبرية، مدنًا فرنسة يف

مهدمة. وقبوًرا
بارتلمي سان مذبحة هي ذكر أسوأ الوقت ذلك وقائع بني من تركت التي والواقعة

دوميديسيس. وكاترينا التاسع شارل ،١٥٧٢ سنة بها، أمر التي
بحثًا الحادث ذلك مثل بوقوع األمر عىل قادر ملك يوجد لم بأنه الجزُم يتطلب ال
قتلت فلما شعبيٍّا، جرًما بل امللك، اقرتفه جرًما بارتلمي سان واقعة تكن فلم دقيًقا، نفسيٍّا
يأتمرون أنهم ظنت الذين الپروتستان زعماء من خمسة باريس يف دوميديسيس كاترين
والجمهور امللكي والحرس الكاثوليك أرشاف انقض باريس يف ذلك وشاع وبامللك بها
ذلك يف باريس أهل حذو الواليات سكان حذا وقد نفس، ألفي منهم فقتلوا الخوارج عىل

نفس. آالف ثمانية من يقرب ما دماء فسفكوا العدوى بعامل
عىل وغريهم كاثوليك من املؤرخون أنحى قليًال الدينية الحمية الزمان سكَّن وملا
خالل من عرص نفسية عىل الوقوف أن بذلك لنا فأثبتوا بالالئمة بارتلمي سان مذبحة

متعذر. أمر آخر عرص نفسية
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الكاثوليكية، أوربة يف االنتقاد من يشء وقوعها أيام بارتلمي سان حادثة إىل ه يوجَّ لم
بلغه عندما فرحه لشدة مجنونًا يصبح الثاني فيليب فكاد توصف، ال حماسة أوجبت وقد
نال لو عليه تتساقط كانت مما أكثر فرنسة ملك عىل التهنئة أنواع وتساقطت وقوعها،
الثالث غريغوار البابا عىل بدا كما أحد عىل الرسور يبد ولم الحرب، ساحة يف عزيًزا نًرصا
وبإطالق الفرح، نريان وبإيقاد لذكراها،1 تخليًدا خاصة أوسمة برضب أمر فقد عرش،
الڤاتيكان ُجدران عىل يصور فازاري ام الرسَّ وبجعل كثرية، قداديس وبإقامة املدافع،
التاريخية األنباء فهذه املجيد، بعمله ليهنئه سفريًا فرنسة ملك إىل أرسل ثم مناظرها،

دور. كل يف املؤمنني نفسية عىل تدلنا
بلغ فقد امللحمة، هذه إزاء األيدي مكتويف الپروتستان يبقى أال الطبيعية األمور ومن
،١٥٧٦ سنة نرشه الذي يوليو، مرسوم يف يمنحهم الثالث هنري جعل مبلًغا امتعاضهم
مساويًا الربملانات بعض يف عددهم يكون وأن حصينة أماكن وثمانية تامة دينية حرية

الكاثوليك. لعدد
وعىل الكاثوليك تألب فقد النفوس، يف ارتياح القهرية االمتيازات هذه عن ينشأ ولم
سنة بارتداده إال الرابع هنري يطفئها لم حرب نريان وأوقدوا غيز، دو دوك رأسهم

نانت. مرسوم وبوضعه ١٥٩٣
العصيان راية الپروتستان رفع إذ عليها، يقِض لم ولكنه جذوتها، أضعف إنه نعم،
هلك حيث الروشيل محارصة إىل ،١٦٢٧ سنة ريشليو، فاضطر عرش الثالث لويس أيام
عاملهم عالية سياسية روح ذا الشهري الكردينال هذا كان وملا الپروتستان، من ١٥٠٠٠

بالتسامح.
أن غري من متقابلة تظل ال املتناقضة فالعقائد طويًال، التسامح هذا يدم ولم
يف الپروتستان ضعف فلما األخرى، قهر عىل بقدرتها إحداها تشعر عندما تتصادم
كان وقد مساملني، وأصبحوا عدائية حركة بأية القيام عن عدلوا عرش الرابع لويس أيام
يف بقاءهم أن وبما قسيس، ٧٠٠ لها كنيسة ٦٠٠ لهم وكان نفس ١٢٠٠٠٠٠ عددهم
الرابع لويس فاعتمد اضطهادهم يف أخذوا الكاثوليك كهنة عليه يصرب لم مما فرنسة

من أحدها الوطنية: املكتبة يف منها ثالثة يوجد اآلن وإىل واألكابر، الوجوه من كثري عىل األوسمة وزعت 1

عرش الثالث غريغوار صورة األوسمة هذه عىل رسمت وقد نحاس، من والثالث فضة من والثاني ذهب
الخوارج». «قتل الكلمة: هذه ثم الخوارج أعناق بالسيف يرضب ملك وبجانبه
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نفًعا يجد لم ذلك أن وبما منهم، كثريين أناس قتل يف فرسانه عىل ،١٦٨٥ سنة عرش،
ترك بني الپروتستان وخريَّ نانت مرسوم فألغى بوسويه، سيما وال اإلكلريوس، ضغطه

فرنسة. بالد هجرة وبني مذهبهم
كريم رجل ألف أربعمئة أجلها من فرنسة خرست وقد طويًال، الهجرة تلك استمرت

الذاتية. مصالحهم إىل مما أكثر ضمائرهم نداء إىل أصغوا

الدينية الثورات نتائج (6)

منها الكثري تأثري كان بل الديني، اإلصالح ثورة مثل سيئة كلها الدينية الثورات تكن لم
تزيد أدبية وحدة الشعب بمنحها فهي ا. جدٍّ عظيًما نفوسهم وتهذيب الناس تقويم يف
قبائل — اإليمان من به جاء بما — محمد حوَّل ملا ذلك شوهد وقد كثريًا، املادية قوته

عزيزة. أمة إىل الضعيفة العرب
عىل يتعذر بما يأتي بل متجانسة، األمة جعل عىل الجديد الديني املعتقد يقترص وال

الثابتة. األمة عواطف يغريِّ إنه أي بمثله، يأتي أن قانون أو فيلسوف أي
عبادة مقامها وأقامت الوثنية عىل تاريخية ثورة أكرب قضت وقتما ذلك لوحظ وقد
كل عن العدول إىل الناس الجديد الدين هذا دعا فقد الجليل، بالد سهول من جاء إله
عليه أقبل الذي الدين وهذا السموات، ملكوت يف خالدين ليكونوا الحياة؛ هذه يف نعيم
من بدًال دائًما نعيًما إياهم لوعده إقبال؛ أيَّما العيش طيب واملحرومون والبائسون األرقاء
من الجديد لإليمان ما لنا يثبت وهذا أيًضا، األغنياء عىل أمره هان قد فيها، أمل ال حياة

النفوس. عىل السلطان
سري يف كبريًا تأثريًا أثرت بل العادات، تحويل عىل النرصانية الثورة تقترص لم
مالءمًة الحضارة عنارص تالئمه ديني ملعتقد النرص يتم فمتى سنة، ألفي مدة الحضارة
ذلك إىل اإلشارة غري وقتئذ والفالسفة والفن األدب ورجال الُكتَّاب يفعل وال بها، تتحول

تآليفهم. يف الجديد املعتقد
يجد وإنما العقل، فيه يؤثر ال سياسيٍّا أم كان أدينيٍّا سواءٌ اإليمان ينترص وعندما
يثبتون كثريون والهوتيون خطباءُ ُملَِّك أيام كان وربما بها، يزكيه مسوغات العقل هذا
وعلماء الخطباء من األخرى األزمنة يف ظهر من كعدد الفوائد من البرشية القرابني يف ما

العهد. دور ومذابح بارتلمي سان وملحمة التفتيش محاكم مجدوا الذين الالهوت
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التي هي املرشكة فاألمم التسامح، من شيئًا القوية املعتقدات ذات األمم تعرف وال
يمكن التي هي األخرية القرون يف املتسامحة واألمم القديمة، القرون يف متسامحة كانت
دينية فرق عىل مفرتقة واألمريكان، اإلنكليز مثل فهي، كثريين، أرباب ذات بأمم نعتها
متسامحة يجعلها الذي املعتقدات تعدد أن غري واحدة، بأسماء مختلفة آلهة وتعبد كثرية
وهي: اآلن، حتى تحل لم نفسية ُمعضلة إزاء أنفسنا نرى وهنا األمر، نهاية يف يضعفها

مًعا. ومتسامح قوي معتقد حيازة
وما األعظم الشأن من الدينية للثورات ما السابق الوجيز البيان من لنا ظهر
العقلية قيمتها من الرغم عىل التاريخ تقود التي فهي األكرب، السلطان من للمعتقدات
وقد رابطة، تربطهم ال ضعفاء أشخاًصا تكون أن من األمم تقي التي وهي القليلة،
فلسفة أية استطاعت وما مطلب، نحو أفكاره ليوجه عرص كل يف إليها اإلنسان احتاج

اآلن. حتى مقامها تقوم أن
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الثالث الفصل

الثورات احلكوماتيف شأن

الثورات يف الحكومات مقاومة ضعف (1)

والپرتغال، وتركية واليابان وبلجيكة وإسبانية كفرنسة الحديثة، األمم من كثريٌ عانى
للحكومات. قلِبها وبسهولة بغتة بحدوثها الغالب يف الثورات هذه وتوصف الثورات، أمَر
واإلذاعة النرش طرق عن الناشئة النفسية العدوى رسعة هو بغتة حدوثها وسبب
عىل يدلُّ فذلك لها، الحكومات مقاومة ضعف بالعجب يقيض ومما الحارض، الوقت يف

عواقبها. وكشف األمور حقائق عىل االطالع عن عجزها
ُقِلبت حكومات مرة غري شوهدت فقد حديثًا، أمًرا بسهولة الحكومات إسقاط يكن لم
عىل مطلعة حكومات ومنها البالط، مؤامرات أسقطتها استبدادية حكومة ومنها بسهولة،

موظفيها. وبواسطة حافة الصِّ بواسطة العامِّ الرأي
بأربعة مراسيمه نرش بعد العارش شارل خلع الفجائي: السقوط ذلك أمثلة ومن
سكوَن اعتقاده من بلغ عنه، للدفاع وسيلة بولينياك وزيره يتخذ لم الذي امللك، فهذا أيام،
َهجمات أمام قيادته لسوء جيشه، شمل تشتَّت وقد الصيد، إىل معه ذهب ما باريس

قليلني. ُعصاة
استبداده، عن ينشأ لم الخلع فهذا يقيضبالعجب، صغرية بثورة فيليپ لويس وَخْلُع
يعتقدون ال الذين املؤرخون قاله ملا خالًفا وذلك عنه، الدفاع عن قواده عجز عن نشأ وإنما
يعزون والذين العصاة، من نفر يد عىل كبري جيش يؤيدها منظمة حكومة سقوط إمكان

الحقيقة. من بعيدة أسباب إىل فيليپ لويس خلع
قادته لعجز به يُنتفع لم جندي ٣٦٠٠٠ من مؤلف جيش باريس يف ُوجد ا حقٍّ
رضب عن الجيش ونََهوا املتناقضة األوامر إعطاء من القادة هؤالء أكثر فلما وضعفهم،
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إىل امللك واُضطرَّ كفاح غري من للثورة النرص فتمَّ بالجنود الجماعات اختلطت القوم
العرش. عن التنزل

إخماد أن إىل — الجماعات روح يف بمباحثنا مستعينًا — بونال الجنرال أشار وقد
القواد رؤوس يف ٌيش بقَي لو أنه فبنيَّ ممكنًا، كان فيليپ لويس خلع إىل أدت التي الفتنة
النواب، مجلس عىل االستيالء عن العصاة تردع أن الجيش من ثُلة الستطاعت العقل من
عنه. ه أُمَّ وأنابوا ملًكا پاري دو بكونت امللكية أنصار من كانوا الذين النواب هؤالء ولنادى
العظيمة، الحوادث تكوين يف الشأن من الثانوية للعوارضالصغرية ما ذلك لنا يُثِبت
أوجبت التي الصغرية الفتنة فلوال العامة، التاريخ سنن بيان يف اإلسهاب عن ويغنينا
وما الثانية اإلمرباطورية ظهرت وما ١٨٤٨ سنة الجمهورية قامت ما فيليپ لويس خلع

يحتمل. ما عىل األلزاس أضعنا وما علينا األجنبي أغار وما سيدان واقعة حدثت
عليها، يثُْر ولم الحكومات، إىل املعونة يد ذكرتها التي الثورات يف الجيش يَُمدَّ ولم
يده وعىل وتركية، الپرتغال يف بالثورات قام الذي هو فالجيش ذلك، عكس يقع وقد
أصبح بالثورة الجيش قام وإذا األمريكية، الالتينية الجمهوريات يف الكثرية الثورات تتم
كان عندما الرومانية الدولة أواخر يف ذلك وقع وقد إمرته، تحت الدولة بأمور القائمون

األباطرة. يخلعون الذين هم الجنود
الغالب يف تبدأ أنها بيد ، األقلِّ عىل بمحايدته أو الجيش معاضدة بغري الثورة تتمُّ وال
سنة وثورة ١٨٤٨ سنة وثورة ١٨٣٠ سنة ثورة يف حدث كما ذلك يتدخل، أن غري من
أصابهم الذي بالعار فرنسة يف الناس شعر حينما اإلمرباطورية عىل قضت التي ١٨٧٠

ِسيدان. مدينة عىل األملان استيالء من
وليس جميعها، البالد إىل بالعدوى ترسي ومنها العواصم، يف الثورات أكثر وتقع
الفرنسية الثورة أيام باريس عىل والجنوب وبريتانية ڤانده أهل ثار فقد ثابتة، قاعدة ذلك

معلوم. هو كما الكربى

الثورات عىل انتصارها إىل الحكومات مقاومة تؤدي كيف (2)

غري تَُمس، عندما تنهار الضعيفة الحكومات أن ذكرناها التي الثورات أكثر من لنا ظهر
تدافع كيف تعرف التي الحكومة انتصار إمكان لنا أثبتت السابقة الروسية الثورة أن

نفسها. عن
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يف روسية ُغلبت فبعدما الثورة، هذه من حكومة عىل خطًرا أكثر ثورة تحدث لم
االجتماعية، الطبقات فيها تمردت االستبدادي النظام بشدة الناس وشعر األقىص الرشق
والربق والربيد الحديدية الخطوط موظفو وأرضب واألسطول، الجيش من جزء ومنها

العظمى. اإلمرباطورية تلك يف واملراسلة النقل وسائل فانقطعت العمل عن
الروسية، األمة معظم هم الذين الفالحني طبقة بني تشيع الثورية الدعوة أخذت ثم
عىل — مري نظام يقتضيه كما — إلكراههم وشقاء بؤس عيشة يعيشون هؤالء كان وقد
ك، ُمالَّ إىل بتحويلهم استمالتهم عىل الحكومة فعزمت لهم الغلة تكون أن غري من الفالحة
مصارف أنشأت ثم أراضيهم، من جزءًا بيعهم عىل سادتهم بها أكرهت قوانني فوضعت
املصارف تلك إىل ديونهم يدفعوا أن عىل يشرتون ما ثمن به يؤدون ماًال لتقرضهم

املحاصيل. من سنوية أقساًطا
تقاتل أن استطاعت الوجه هذا عىل الفالحني الروسية الحكومة استمالت وبعدما
بني القنابل ويلقون املدن يُحرقون كانوا الذين املتمردين العصاة — رحمة غري من —
املجتمع لحفظ الرضورية نَّة السُّ عىل سائرًة منهم عليهم قبضت من فأبادت الجماعات

نقضه. يريدون الذين الثائرين من
فريق تجيب أن ظافرة املعامع هذه من خرجت التي الروسية الحكومة رأت ثم
النفقات. ويرقب القوانني يسن اشرتاعيٍّا مجلًسا فأنشأت الحقة مطاليبه إىل املهذب األمة
استطاعت الطبيعية أركانُها تداعت حكومة أن كيف الروسية الثورة تاريخ لنا يثبت
ال الحكومات «إن قال: من أصاب فلقد ودرايتها، بثباتها الصعوبات أشد عىل تتغلب أن

تنتحر». بل تُْقَلب

والصني تركية مثال الحكومات، ثورات (3)

بإصالحات قامت حكومات هنالك أن غري بها، تقوم وال عادة الثورات تقاوم الحكوماُت
التقلب أو الثبات من البالد يف القومية الروح به اتصفت وما الثورات، فصيلة من ُفجائية

ذلك. يف حبوطها أو الحكومات هذه نجاح رس لنا يوضح
مؤلفة جديدة أنظمة عىل تكرهها أن ترغب التي األمة تكون عندما تنجح فالحكومة
قوية، قومية روح من أي الراسخة، والتقاليد الثابتة القوانني من خالية وحشية قبائل من
مثال واليابان الروس، يفرنج أن حاول الذي األكرب بطرس أيام روسية ذلك أمثلة ومن
ال تغريت، التي هي الفنية اليابان طرق ولكن الحكومات، بها قامت التي للثورات آخر

القومية. روحها
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امللك ألن وذلك قوي، مستبد عبقري ملك وجود املساعي تلك يف النجاح ويتطلب
املحافظة وهي الثائر هو وقتئذ فيكون وجهه يف وقفت قد جمعاء األمة يرى املصلح

عادة. يقع ملا خالًفا
من أم بها القائمون كان القوم علية أمن سواء األصل، هو الثورات تلك يف والحبوط
الزمان أبالها التي األمور وإنما تتبدل ال طويل زمن منذ الراسخة األمة فروح سفلتهم،

تتحول. التي هي
حكومة تجدِّد أن املستحيل من أن عىل دلتنا بتجربة الحارض الوقت يف الصني قامت
نتيجة هي املالكة األرسة سقوط عنها ونشأ فيها اشتعلت التي فالثورة فجأة، األمة نظم
حالة لتحسن بها تلزمه أن الصينية الحكومة أرادت التي اإلصالحات من الشعب استياء
زيدت أن فيها املدارس وفتح الجيش وإصالح والقمار األفيون تحريم أوجب وقد البالد،

نفسها. كاإلصالحات العام الرأي أقلقت زيادة الرضائب
فحرَّضوا األوربية املدارس يف درسوا صينيني بضعة خط السُّ هذا من فاستفاد

شيئًا. أمره من صيني يفقه ال الذي الجمهوري النظام ليعلن الثورة؛ عىل الشعب
باعثًا بل تقدم، باعَث أحدثه الذي الباعث يكِن فلم طويًال، النظام هذا يدوم وال
لكلمة مرادفة األوربية، الطريقة عىل تخرج الذي الصيني، عند جمهورية فكلمة رجعيٍّا،
وبوضعه ضفريته ه بقصِّ أنه يظن وهو والتقاليد، واألنظمة القوانني سلطان من التحرر

أِعنتها. نفسه لشهوات يُرخي أن يستطيع الجمهورية وبإقامته رأسه عىل خوذة
املايض، دعائم عىل يقم لم الذي الجديد بنيانها أمر يكون ما قريبًا الصني وسرتى
الصني فستضطر فوىض، مجتمع إبقاء عىل القادرة السحر عصا بعد يكتشف لم فالعلم
بسلطة االعتصام إىل الدماء بها تسفك التي الفتن بحار يف سنني بضع تغوص أن بعد
إذا النظام عىل الناس إكراه إىل احتياج ال إذ قلبتها؛ التي السلطة من أشد مستبدة
إال بناؤها يتجدد فال األجداد أقامها التي األنظمة الشهوات َهدَمت إذا وأما وراثيٍّا، كان

شديد. باستبداد
فقد بيناه، ما صحة عىل دليًال تكون قد بتجربة كالصني، أخريًا، تركية وقامت
أصبح الذي السلطان يخلعوا أن أوربية مدارس يف درسوا شبان سنني بضع منذ استطاع
تأسيس عىل قادرون أنهم ظانني الضباط من كثري ذلك عىل وأعانهم يطاق، ال استبداده

بالدهم. مثل مختلفة أديان ذات متأخرة بالد يف نيابي نظام
الحرية انتحالهم من الرغم عىل — رأَوا وقد مشكوًرا، عمًال اآلن حتى هؤالء يأِت لم
عليه. قضوا الذي العهد أساليب من قريبة بأساليب البالد حكم إىل مضطرون أنهم —
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راسخة قديمة تقاليد ذات أمة تحويل يف يفعلون فما ذلك، عىل يالموا أن يجوز وال
الرشع فيها اتحد بالد يف الدولة دين اإلسالم يبقى ال وكيف قوية؟ دينية عواطف وذات
ذلك؛ هدم يصُعب بالقرآن؟ اإليمان عىل الوطني املبدأ فيها وقام الديني والرشع املدني

السابق. كنظامها دستورية مسحة ذي استبدادي نظام إىل تركية رجعت ولذا
تغري أن قبل نُُظَمها تختار أن األمة عىل يتعذر إنه القول: يف يُستشهد التجارب بتلك

روحها.

الحكومات الثورات تقلب أن بعد تبقى التي العنارصاالجتماعية (4)

من بعيد زمن منذ قامت التي للنظم ما عىل يدلنا القومية الروح ثبات عن نقوله ما
يالئم ال يشء فعل عن يعجزون ولكنهم امللك، خلع عىل املؤتمرون يقدر نعم، القوة،
يف ثابتة غري ملبادئ املمثل وارثه يخلفه لم ناپليون خلع فلما امللك، يمثلها التي املبادئ

قديم. ملبدأ املمثل امللوك ابن ورثه بل النفوس،
ولو ملكه، خلع عىل يقدر ال فقد بالده خدمة يف بارًعا ماهًرا الوزير يكن ومهما
الوحدة صنع الذي وهو بسمارك، لسقوط كفى أنه مع استطاع، ما ذلك بسمارك أراد

سيده. من صغرية إشارة وحده، األملانية
كما تمثله، الذي واملبدأ الحكومة تُاليش مختلفة أسباب وجود فرضنا إذا أننا عىل
ال الحقيقي املجتمع نظام منها يتألف التي العنارص فإن الفرنسية، الثورة أيام وقع
من فيها وقع ما عىل فرنسة عن نعلمه ما اقترص فلو نفسه، الوقت يف كلُّها تزول
اقتصادية حياة ذات للناظر تبدو أنها والواقع فوىض، إنها لقلنا عٍرص منذ االنقالبات

واألنظمة. االنقالبات من بعيدة مستمرة سياسية صناعية
الحياة تخص صغرية أمور التاريخ بها يهتم التي العظيمة الحوادث فبجانب
من ويتألف أبًدا، تقف ال مهيمنة لعوامل تابعة وهي بذكرها، الكتب تعبأ وال اليومية

األمة. حياة لُحمة مجموعها
العظيمة، األحوال يف والوزراء امللوك هم ريب ال الحقيقيون؟ األمة قادة َمْن إذن
فالقوى منها، اليومية الحياة تتألف التي الصغرية األمور يف الرجال لهؤالء شأن ال ولكن
ما فيها يؤثر ال التي الشخصية غري اإلدارة عنارص هي البالد تسريِّ التي الحقيقية
بالدوام املنصفة املحافظة التقاليد ذات اإلدارة، ولهذه التحوالت، من الحكم نظام يصيب

43



الفرنسية والثورة الثورات روح

لها يكون أن أوشك مبلًغا تأثريها بلغ وقد األخرى، القوى أمامها تنحني قوة والخفاء،
ذلك. تفصيل وسيأتيك الرسمية، الدولة من أقوى خفية دولة به
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الرابع الفصل

الثورات يف األمة شأن

ومرونتها األمة روح ثبات (1)

ماضيها، سيما وال األمة، تلك بيئة عىل الوقوف األمم إحدى أحوال عىل االطالع يستلزم
رجال من وكثري الفرنسية الثورة رجال فعل كما نظريٍّا، إنكاره أمكن وإن — فاملايض

تأثريه. يفنى ال — الحارض الوقت يف السياسة
ومشاعر أفكار من األمم روح عنارص تتكون األجيال تعاقب هو الذي املايض ففي
استئناف إىل جيل كل الضُطر بغريها ارتقاء ال التي العنارص هذه ولوال وأوهام، وتقاليد

العمل.
مرونة به تسهل الذي الثبات من يشء عىل كانت إذا إال األمة عنارصروح تتوطد وال
تكون مرونة وبال مستقرة، غري مذبذبة تكون ثبات بال الوراثية فالروح الروح، تلك

الحضارة. تقدم عن الناشئة البيئة تقلبات مالءمة عن عاجزة
تقودها الثبات وشدة متوالية، بثورات القيام إىل تسوقها األمة روح يف املرونة وشدة
الرغم عىل مستقرة ظلت إن تضمحل البرشية، األنواع ومنها الحياة، فذوات االنقراض، إىل

الجديدة. األحوال من الحياة عىل يطرأ ما مالءمة عن وعاجزة الزمن تعاقب من
قليل — واملرونة الثبات أي — املتناقضتني الصفتني هاتني بني وازنت التي واألمم

الحارض. الوقت يف واإلنكليز القديمة، القرون يف الرومان منها ونذكر عددها،
لعجزها فهي الغالب، يف الثورات بأشد تأتي كثريًا روحها رسخت التي األمم إن ا حقٍّ
املالءمة هذه تصبح عندما بعنف البيئة تقلبات مالءمة إىل تضطر التدريجي النشوء عن

رضوريٍّا. أمًرا
يف الكبرية مجهوداتها أنباءُ إال التاريخ فما عظيم، ببطء إال األمة روح تستقر وال
ناجحة غري دامت ما أجزائها بني رابطة ال مذبذبة األمم هذه وتظل روحها، توطيد سبيل
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عهدها، أواخر يف الرومانية الدولة عىل الربابرة أغار أن بعد فرنسة، سعت وقد ذلك. يف
قومية. روًحا لتنال كثرية قرونًا

ولو شديًدا، صار أن يلبث لم رسوخها ولكن األمر، آخر يف اكتسبتها إنها نعم،
من ولتخلصت بالتدريج، القديم امللكي نظامها لتطور املرونة؛ من بقليل روحها اتصفت

القومية. روحها لتجديد شاق سعي ومن نتائجها ومن الكربى ثورتها
ملاذا لنا وتوضح االنقالبات، تكوين يف العنرص شأن السابقة املالحظات لنا تثبت
بعض إقبال سبب لنا توضح كما األمم، باختالف تختلف بنتائج الواحدة الثورة تأتي

لها. األخرى األمم ومقاومة الفرنسية الثورة مبادئ عىل بحماسة األمم
ولكن ملوكها، أحد عىل وقضت ثورتني أمر عانت املحافظة إنكلرتة أن يف ريب ال
هذا لنشوء كافية مرونة ومرنًا املايض تراث لحفظ كافيًا ثباتًا ثابتًا كان النفيس مزاجها
تفكر لم — الفرنسية الثورة رجال عكس عىل — وهي الرضورة، تقتضيه حسبما املزاج

العقل. باسم جديًدا مجتمًعا لتقيم األجداد؛ تراث تقويض يف قط
ويحقد إكلريوسه ويمقت حكومته يحتقر الفرنيس كان «بينما سورل: ألبري قال
وبدستوره بدينه يفتخر اإلنكليزي كان بالده، قوانني عىل ويتمرد أمته أرشاف عىل
بأبراج معتصًما بها ويستخف أوربة يحكم كأنه فكان أعيانه، وبمجلس أمته وبأكابر

املنيع». الحصن ذلك
األمريكية الثورات تاريخ يف البحث عند األمم مصري العنرصيف شأن أيًضا لنا ويتجىل
أخالقهم انحلت أناس من مؤلفة أي مولدة، اإلسبانية األمريكية فاألمم الدائمة، اإلسبانية

متعذًرا. حكمهم وجعل ثابتة قومية روًحا حرمهم انحالًال املتباينة الوراثة بتأثري
اختالف عن الناشئ السيايس األمم استعداد بني التباين عىل يطلع أن يرد ومن

جنسان. حكمها واحدة أمة عن فليبحث العنرص
اللذين والفلپني، كوبا القطرين، يف حديثًا تجىل فقد التاريخ، يف نادًرا ذلك يكن ولم
إليه وصلت ما درجة يعلم فكلٌّ اإلسباني، الحكم بعد املتحدة الواليات عليهما استولت
أيام سنني، بضع يف العمران، من إليه وصلت وما الفوىض من اإلسباني الحكم أيام كوبا

املتحدة. الواليات حكم
مستنقًعا كثرية، قرونًا استمر الذي اإلسبان سلطان أيام كانت الفلپني أن يعلم وكلٌّ
األمريكيني استيالء بعد وأنه والصناعة، التجارة من عاطلة بائسة أمة فيه تعيش واسًعا
الحديدية بالسكك األجزاء موصول والطاعون ى والحمَّ العفن من خاليًا أصبح عليه

والوقاية. الصحة بأسباب متمتًعا واملدارس باملصانع مكتظٍّا
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من العنرص كلمة يف ما يدركوا لم الذين النظر رجال رد يجب األمثلة هذه مثل فإىل
مصريها. عىل تسيطر التي هي املوروثة األمة روح أن يفقهوا ولم املعاني،

الثورة األُمة تتلقى كيف (2)

الزعماء وإنما أمرها، تدبر وال مغزاها تدرك ال فهي كلها، الثورات يف واحد الشعوب شأن
يحركونها. الذين هم

الظاهرة، منافعه الرضُّ مسَّ إذا إالَّ بغريزته عب الشَّ من فريق الطاعة يخلع وال
البسيط. بالعصيان املحلية الحركة هذه وتدعى حديثًا، شنپانية يف وقع كما وذلك

الثورة مبادئ وأما العظيم، النفوذ ذوي من زعماؤها كان إذا الثورة وقوع ويسُهل
سببها، يعلم أن غري من بالثورة يقوم فالشعب بالتدريج، إال الشعب قلب يف تدخل فال
طويل. زمن منذ انتهت قد تكون الثورة فإن السبب هذا إدراك إىل الحظ ساقه ومتى

يستحق شيئًا إدراكه عدم مع وهو زعمائه، دعوة مجيبًا بالثورة الشعب ويقوم
خياله. عليه يمليه حسبما األفكار هذه تتواردُه الزعماء هؤالء أفكار من الذكر

زمام عىل يقبض أن غايتها تَر مثًال ١٧٨٩ سنة وقعت التي الفرنسية الثورة خذ
األرشاف. من بدًال الوسطى الطبقة أبناء األمور

أعلنت وإن — والشعب قليًال، إال الثورة هذه بدء يف الشعب مصلحة إىل يُنظر ولم
فقط. نوابه انتخاب يف بحقه ترض السيادة هذه كانت — فيها سيادته

الطبقة كأبناء االجتماعي السلَّم يف االرتقاء إىل طامح غري جاهًال كان الشعب أن وبما
كانت مساواتهم، يف طامع غري األرشاف درجة من ببعده شاعًرا كان أنه وبما الوسطى،

ومنافعهم. القوم علية أغراض عن كثريًا تختلف ومنافعه أغراضه
فيها الشعب تدخل أوجب املنازعات من وامللك النيابي املجلس بني وقع ما أن بيَد
يؤثر ال املبدأ أن وبما بذلك، شعبية ثورة الوسطى الطبقة ثورة فأصبحت فشيئًا شيئًا
يف لتؤثر النظرية، الوسطى الطبقة مبادئ عىل وجب والتدين العاطفة إىل استند إذا إال

الظاهرة. العملية املنافع من مشتق واضح جديد إيمان إىل تتحول أن الشعب،
نظره يف الحكومة كانوا الذين — الرجال الشعب سمع عندما برسعة التحول هذا تمَّ
ويحرق ينهب ورشَع ضحية كان أنه فاعترب السابقني لسادته مساٍو إنه له يقولون —

له. حق يف يترصف أنه ظانٍّا ويقتل
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الغرائز ألصحاب والعمل السري حرية منح يف الثورية املبادئ قوة تجلت وهكذا
القديم. منذ والقوانني والتقاليد البيئة ردعتها التي الضارة الفطرية

الوجه عىل تتداعى ة األمَّ عامة تزجر كانت التي االجتماعية الزواجر أخذت وملا
السابقني سادتهم يطاردون فصاروا محدودة غري قوتهم أن هؤالء تصور املذكور

حاكًما؟ يصبح أن بعد يشء كل فعل عن الشعب يمتنع وهل أموالهم، ويسلبونهم
واآلمال الجديد اإليمان ُعنوان كانت التي واإلخاء واملساواة الحرية كلمة تلبث لم
الغرائز تلك والحقد، والحسد الطمع غرائز تسوغ أخذت أن الثورة بدء يف الجديدة
يسود والظلم يختلُّ النظام جعل ما وهذا نظام، يزجرها ال والتي للجماعات املحركة

قصري. وقت يف تعمُّ والفوىض
ظلُّ تقلص العوامِّ طبقة إىل الوسطى الطبقة من الفرنسية الثورة هبطت أن وبعد
املجهودات تؤدِّ فلم مخيف، أمر املوروثة الغرائز وانتصار الغرائز، عليه وتغلبت العقل
نعم املوروثة، الحيوانية الغرائز بعض زجر إىل إالَّ لتعيش املجتمعات بها قامت التي
أتمَّ الردع هذا صار الحضارة ميدان يف األمة تقدمت وكلما الغرائز، هذه ردع يمكن
السيل فاض فمتى ا، جدٍّ خِطًرا تحريرها كان ولذا عليها؛ القضاء يستحيل أنه إال وأكمل،

إليه. يصل ما يخرِّب أن قبل مجراه إىل يرجع ال

الثورات يف الشعب شأن (3)

كان وإن — عمله وأن زعماء، غري من يسري ال الشعب أن الجماعات روح سنن لنا تثبت
أبًدا. الحركات من يُنجزه ما يقود ال — عليه حرِّض فيما الندفاعه الثورات، يف عظيًما

إليها تستند التي املبادئ يبتكرون ال أنهم ومع تأثري، سياسية ثورة كل يف وللزعماء
شأن والجماعات والجيوش والزعماء املبادئ من فلكلٍّ للعمل، وسيلة يتخذونها فإنهم

الثورات. جميع يف خاص
تأثري كمثل تأثريها ومثل بعددها، معتزة الزعماء هيَّجها التي الجماعات وتسري
من شيئًا الجماعة تدرك وقلما آخر، يشء من قوتها مستمدة الدرع تخرتق التي القنبلة
فقد شهواتهم، عن تبحث أن غري من طائعة الزعماء تتبع فهي بها، تقوم التي الثورات
ولو املراسيم، هذه أمر من شيئًا تفقه لم وهي مراسيمه، أجل من العارش شارل خلعت

الجواب. عن لعجزت فيليب لويس خلعها سبب عن سئلت

48



الثورات يف األمة شأن

قام الذي هو الشعب أن فظنوا وأُوالر، كميشله كثريين، مؤلفني الظواهر خدعت وقد
الشعب»، هو الفرنسية للثورة األصيل الفاعل «إن ميشله: قال الكربى، الفرنسية بالثورة
بعض هم الفرنسية الثورة نار أوقدوا الذين إن يقال أن الخطأ من «إن أُوالر: وقال
— ١٧٩٩ وسنة ١٧٨٩ سنة يف وقع ما عىل االطالع بعد — عندي ثبت فقد الوجهاء،
ذلك أكان سواء واحد، شخص الحوادث يسريِّ لم وأنه الثورة، تلك بطل هو الشعب أن

روبسپري». أم دانتون أم مريابو كان أم عرش السادس لويس الشخص
(الشعب) الجماعة هذه حكمت أن الخوارق من «إن قوله: يف كوشان مسيو غاىل وقد
قانون، أو برئيس مستعينة غري تام بإتقان سنني خمس مدة وسارت وقالت وأمرت
مساحة عىل نفس مليون ٢٥ من مؤلفة وهي بغريزتها تعمل الجماعة هذه كانت فقد

واحد». رجل كأنها مربع فرسخ ٣٠٠٠٠
فِطن وقد الخوارق، من لعد املؤلف هذا زعم كما غريزيٍّا الشعب سري كان لو نعم،
لها أحزاب من مؤلف إنه يقول الشعب عن يبحث حينما فكان ذلك الستحالة أُوالر مسيو
امللك هاجمها التي األمة أنقذ ومن القومية؟ الوحدة وطَّد «من املؤلف: هذا قال رؤساء،
األمة، هؤالء خدم قد نعم، كال، كارنو؟ أم روبسپري أم أدانتون األهلية؟ الحرب ومزقتها
وجمعيات بلديات شكل عىل الفرنسية األمة تجمع هو واالستقالل الوحدة أيد الذي ولكن
قوتهم يستمدون كانوا الزعماء هؤالء فإن زعماء بضعة حزب كل يف كان وإذا شعبية،
الشعبية». محارضالجمعيات مطالعة من ذلك يظهر كما أحكامها وينفذون أحزابهم من

األمة طبقات (4)

رجال يمجده ما جميع حائز الهوتي كيان ذات األمة إن األفكار بعض عىل الرد يف يقال
بحثنا عند ذلك يف رأينا وسنبدي والفضائل، القوى من له ما ذكر يف ويسهبون السياسة

الفرنسية. الثورة يف األمة شأن عن اآلن
سامية شخصية ذات — كاآللهة — اليعاقبة من واملتأخرين املتقدمني عند األمة، إن
تقتل أن لها جاز وإن إطاعتها عن مسؤول فالجميع أبًدا، تخطئ وال تفعل عما تُسأل ال
إىل اليوم َرَفَعتْه َمْن األسفل الدرك يف غًدا وتَطرح املظالم أقىس وتأتي وتُحرق وتنهب
بحمد مسبحني أحكامها أمام السجود عن السياسة رجال يعدل وال األبطال، مصافِّ

العالية. وحكمتها فضائلها
قرن؟ منذ الثوريون يقدسه الذي املعبود أي األمة، حقيقة فما
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وأرباب والتجار الفالحني عىل يشتمل األول فالقسم قسمني: إىل تقسيُمها يمكن
املؤرخون ويغفل بمهنهم، ليقوموا والنظام السكينة إىل يحتاجون من عىل أي الحرفة،
عيش يعيش والذي أبًدا، بالثورات يقوم ال والذي األمة، أكثرية هو الذي الفريق هذا أمر

وسكوت. عناءٍ
اجتماعية ثمالة فهو كلها، القومية الفتن يف مهم شأن له الذي اآلخر، القسم وأما
حوَّلها متمردة جيوٌش مجموعهم من يتألف أناس هو أي أثيمة، نفسية ذات هادمة

وصعاليك. لصوص إىل املسكرات وإدمان البؤس
الجرائم اقرتاف عن املشائيم األخالط هؤالء من الكثري يردع العقاب من فالخوف
املنحطة غرائُزهم تستطيع عندما ارتكابها عن يتأخرون ال ولكنهم العادية، األوقات يف
الثورية مجالسنا عىل — زعمائهم بتأثري — يستولون كانوا الذين فهم حرة، تسري أن
أبًدا. واملبادئ للنظريات مكرتثني غري والتحريق والنهب القتل أنواع ويقرتفون الكربى

الذين العاطلني من جماعٌة املنحطة الطبقة هذه إىل — العدوى بتأثري — وينضمُّ
املسألة من شيئًا يفقهوا أن دون من متمرد كل مع ويتمردون ناعق كل مع يرصخون

ويتمرد. أجلها من يرصخ التي
عصيان كل آلة هي التي الضارة املشاغبة الجماعات هذه غري الخطباء يعرف وال
منذ يشء منهم يتغري لم «إنهم عنهم: ِتيَاُر قال الذين الرِّعاع من واملؤلفة القديم منذ
لتدنيس يتأهبون وإنهم القيارصة، لجرائم يصفقون ناِسيُت فيها رآهم التي األزمنة

مبدأ». كل لوصم سلطة كل نداء مجيبني الجرائم أنواع باقرتافهم املجتمعات
قيدهم من تفلتوا فمنذ الفرنسية، الثورة أيام امتداَده دور يف الرِّعاع شأن يمتد لم
وهم املسجونني حوا رشَّ وقد الناس، ذبح يف أخذوا بقليل، العهد دور قبل أي ،١٧٨٩ سنة

ونُواحهم. باضطرابهم الحضور ويتسىل آالمهم لتمتد بهم؛ ومثلوا أحياء،
لغرائزهم الرادعة الزواجر عىل الغافلة األيدي تقيض عندما الرعاع يسري هكذا
الجسم هذا لظهر عني؛ طرفة الرعاع هؤالء تكاثف فلو بالوراثة، إليهم املنتقلة املتوحشة

للدماء. اًكا سفَّ العقل قليل طاغيًا غوًال
فقد عنيد، جبار وجههم يف يقف عندما الرعاع هؤالء عىل التغلب يسهل أنه عىل
أم اسمهم كان أكاليغوال سواء لهم يصفقون أنهم القيارصة وأيقن استبداد، كل أعانوا

بوالنجه. أم روبسپري أم نريون
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الثورات يف األمة شأن

ال الذي األمة فريق نذكر الثورات يف الكبري الشأن ذات املخربة الزمر هذه وبجانب
أحيانًا يستفيد كان وإن الفريق، فهذا سابًقا، ذلك بينا كما والعمل الجد إىل إال يصبوا

قليًال. إالَّ أمره من الثورة رجال يعلم وال بها، القيام يف يفكر ال الثورات، من
ولكن املظالم، اقرتاف إىل بنفوذهم الزعماء فيقوده مطيًعا الخوف يجعله قد نعم،
فتدفعه الثورات من الفريق ذلك فيضجر ميزانها يثقل أن تلبث لم الوراثية األمة مقومات
عىل قادر رئيس عن باحثًا تستفحل عندما الفوىض أمام الوقوف إىل الثابتة األمة روح

النظام. إعادة
يسود أن فغايته ألبتة، غامضة أو سامية سياسية مبادئ الهادئ الفريق لهذا وليس
املطلق الحكم عقب فقد الدوام، عىل الفوىض بعد الحكم هذا قام ولذا املطلق؛ الحكم
العام االنتخاب رفع عندما الثانية الثورة عقب وقد لناپليون، هتف عندما األوىل الثورة
إمرباطوًرا، جعله ثم بالحكم، استبداده عىل وأقره الجمهورية رئاسة إىل ناپليون لويس

الپروسية. الفرنسية الحرب ُقبيل أي ،١٨٧٠ سنة نظامه استصوب ثم
االطالع أردنا إذا بالنا عن الفصل هذا يف إليها أرشنا التي الحوادث تغيب ال أن وجَب
األقاصيص. يف جاء عما يختلف ولكنه فيها، كبري شأن فلألمة الثورات، يف األمة شأن عىل
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األول الفصل

الثورات أيام تقلباتاخللق

الشخصية تحول (1)

أيام بغريها اإلنسان تحول إدراك يستحيل التي األخالق نظرية آخر مؤلف يف لُت فصَّ
األساسية: عنارصها وإليك الثورات،

الحوادث. تُظهرها متقلبة خلقية شؤون — الثانية نفسيته عدا ما — امرٍئ لكل
تبقى كثرية وراثية شخصيات اجتماع من الخاصة اإلنسان شخصية وتتألف
يقع كما وذلك كثريًا، البيئة هذه تقلبت فمتى تتقلب، ال ثابتة البيئة دامت ما متوازنة
ذات جديدة شخصية املنحلة العنارص تكتل من وتألف التوازن هذا اختل الفتن، أيام
رجال من كثريًا أن ذلك ومن العادية، الشخصية عن ا جدٍّ تختلف ومناهج وعواطف أفكار
متعصبني أناس إىل الهول أيام انقلبوا بالحلم، موصوفني كانوا الذين والقضاء، الصالح

للدماء. سفاكني
باألزمات القائمني إن ا وحقٍّ آخر، ً أمرأ الجديدة البيئة بتأثري املرء يصري قد ا حقٍّ
فمن جوهرنا، عن يختلف جوهر من أنهم لنا الح وإن مثلنا، العظيمة والسياسية الدينية

أنفسهم. األشخاص يظهر نفسها الحوادث تكرار
بعض بفعل العادية الشخصية تنحل عندما جديدة شخصية تتألف وكيف

قوي. معتقد حيازة أهمها: كثرية بوسائل تتألف إنها الحوادث؟
الصليبية كالحروب العظيمة األزمات يف شوهدت التي الشخصيات تألفت فباملعتقد
نشاهد ال العادية، األوقات يف البيئة تحول لعدم وإننا، الفرنسة، والثورة الديني واإلصالح

الناس. يف متماثلة شخصيات سوى
األزمنة يف قليًال يحدث ذلك ولكن متشاكسة، متناقضة الشخصيات هذه تصبح وقد

االضطرابات. أيام بارًزا ويكون العادية،



الفرنسية والثورة الثورات روح

الخلق يتألف التي املشاعر بل الشخصيات، تحول عند يتغري الذي هو الذكاء وليس
منها.

للثورات السائد عنارصالخلق (2)

االجتماعية، الزواجر رفع عند حرة تسري عادة املزدجرة املشاعر أن الثورات أيام يف نشاهد
يبقى بل كليٍّا، رفًعا والتقاليد والتهذيب القوانني إىل املستندة الزواجر هذه ترفع وال
الخطرة. املشاعر ثوران وقف يف البعض هذا وينفع االنقالبات، من الرغم عىل بعضها

من الرغم عىل وتسريها األمة تقلبات تحدد فهي الزواجر، هذه أقوى العنرص وروح
تبدلت الفرنسية النفسية أن مثًال لنا لظهر التاريخ ه قصَّ ما إىل نظرنا فلو األمور، ظواهر
اإلمرباطوري النظام إىل الثورة نظام من قليلة سنني يف انتقلت أي واحد، قرن يف كثريًا
األمور ظواهر أن والواقع اإلمرباطوري، النظام فإىل الثورة نظام فإىل امللكي النظام فإىل

تغريت. التي هي وحدها
العاطفية العنارص يف اآلن وسنبحث فعلنا، مما بأكثر األمة تقلب حدود نوضح وال
من وسأذكر والجماعات، األفراد شخصيات تغيري عىل الثورات أيام انتشاُرها يساعد التي
تأثري لوحظ فقد والحماسة، والزهو والحسد والحرص والخوف الحقد العنارص: هذه

الكربى. الفرنسية الثورة يف سيما وال كلها، التاريخ انقالبات يف العنارص هذه

الحقد (3)

العاطفية مظاهرهم أحد هو يشء وكل والنظم الناس عىل الفرنسية الثورة رجال ِحقُد
مقتوا بل أعدائهم بمقت الرجال هؤالء يكتِف فلم نفسيتهم، يف البحث عند تبدو التي
به يصفون كانوا ما إىل نظرنا «إذا حديثًا: الُكتَّاب أحد قال الخاص، حزبهم أعضاء أيًضا
والظاملني»، والقتلة الضمائر وبائعي والكاذبني الخونة سوى فيهم نَر لم بعًضا بعضهم
واإليربيني والدانتونيني الجريونديني صدور يف غىل الذي الحقد ذلك مجهوًال كان وما
يخالفه. من امرئ كل بقتل إالَّ الحقد هذا يهدأ فلم يتطاردون، كانوا أيام والروبسپرييني
كاملؤمنني صاروا، الحق عىل أنهم اعتقدوا ملَّا الهائجني هؤالء أن هو ذلك وسبب
أو الديني اإليمان فصاحب مذهبهم، عىل يكن لم من مسامحة يطيقون ال زمن، كل يف
إذا سبيله يف القتل عن يتأخر ال وهو دائًما، إيمانه عىل الناس حمل إىل يميل العاطفي

ذلك. استطاع
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هذه تدم لم الفرنسية الثورة رجال بني فرقت التي األحقاد مصدر العقل كان ولو
عن عاجزين أصحابها جعل والعاطفة التدين ُخلُق عن صدورها ولكن طويًال، األحقاد
الجميع، عند واحدة بشدة ظهرت كلها األحزاب عند واحد مصدرها أن وبما الصفح،
سفًكا املونتانيار حزب من أقل يكونوا لم الجريونديني أن الصحيحة الوثائق أثبتت ولقد
وقد تبيد، أن املغلوبة األحزاب عىل يجب بأنه بيسيون مع رصح من أول فكانوا للدماء،
الهول طريقة تعدَّ أالَّ وجب وعليه سپتمرب، مذابح تسويغ حاولوا أنهم أوالر مسيو بنيَّ
أعدائهم نحو الغالبون املؤمنون يتخذها التي اإلبادة طرق من بل الدفاع، طرق من
ملعتقده مخالًفا معتقًدا يطيق ال — أفكاره يباين ما تحمل وإن — فاإلنسان املقهورين،

أبًدا.
قطع منذ تتبدل لم سنٌة هذه والدينية، السياسية املنازعات يف للمغلوب سالم ال
حتى روماني آالف ستة زهاء ورقاب الشيوخ مجلس أعضاء من عضو مئتي رقاب سيالَّ
ريب وال مغلوب، ألف عرشين من أكثر بالرصاص َقتَلوا الذين الغالبني الكومون رجال

املايض. يف فعلت كما املستقبل يف حكمها ستجري نَّة السُّ هذه أن يف
الفرنسية، الثورة أيام ظهرت التي األحقاد سبب وحده املعتقدات اختالف يكن ولم
ومما والعجب، والحرص كالحسد األخرى املشاعر عن أيًضا األحقاد تلك صدرت بل
األشخاص بني يقع كان فما الحقد، يف املختلفة األحزاب رجال مغاالة املشاعر هذه أوجبته
بعد واحًدا املقصلة إىل األحزاب رؤساءَ يسوق كان األمور زمام عىل للقبض املزاحمة من

اآلخر.
األحقاد، من عنه ينشأ وما االنقسام إىل امليل الالتينية الروح عنارص من أن ونرى
«ليس فقال: قيرص يوليوس ذلك إىل انتبه وقد استقاللهم، الغوليون أجدادنا أضاع فبه
دار أو قرية أو كورة فيها ليس أنه كما حزبني إىل منقسمة غري مدينة الغول بالد يف
بالسالح». جاراتها مدينة تهاجم أن غري من سنة تميض وقلما التحزب، روح من خالية
باملشاعر ًا مسريَّ وكان قليل، زمن منذ إال املعرفة دور يف يدخل لم اإلنسان أن وبما
الحربية املدرسة أساتذة أحد أشار ولقد التاريخ، يف الحقد شأن لنا تجىل واملعتقدات،
الشجاعة إىل داعي «ال قال: حيث الحروب بعض يف الحقد عاطفة أهمية إىل كوالن القائد
أحسن عن بحثنا وإذا ناپليون، عىل بلوخر نرص الذي فهو الحقد، إىل مما أكثر الحرب يف
العدد، عن مما أكثر والنفور البغض عن صدرت قد رأيناها وأحزمها العسكرية الحركات
صدورهم يف األملان يحمله كان الذي الحقد لوال ١٨٧٠ سنة حرب نتيجة كانت وماذا

نا؟» ضدَّ
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كانوا الذين الروس عىل الشديد اليابان حقد إن أيًضا يقول أن املؤلف هذا ويمكن
ال كانوا أنهم فبما الروس وأما هؤالء، عىل أولئك نرصت التي األسباب أحد هو يزدرونهم
ذلك فزاد نحوهم الضغينة من شيئًا يحملوا لم فإنهم اليابان عن يسري يشء غري يعلمون

ضعفهم.
يرددونها، الناس يزال وال الفرنسية، الثورة أيام اإلخاء كلمة األفواه الكت نعم،
املسترتة األحقاد شدة ولكن لألحزاب، قواعد والتضامن واإلنسانية السلم كلمة وصارت

الخفي. باليشء ليست الحارض باملجتمع املحدقة واألخطار الكلمات هذه تحت

الخوف (4)

كانوا الذين العهد فرجال الحقد، شأن من يقرب عظيم شأن الثورات أيام يف للخوف
كانوا الذين الفتن مثريي وعيد أمام الجبن شديدي كانوا املقصلة أمام الشجاعة كثريي

الثورية. مجالسنا تاريخ نلخص عندما ذلك وسنرى النواب، مجلس عىل متسلطني
العاقل بمظهر الظهور وكان الزمن، ذلك يف كلها بمظاهره الخوف شوهد ا حقٍّ
وقضاة االتهام وموظفو املجالس أعضاء سابق فقد الناس، يخافه ما أخوف املعتدل
من الخوف أزالت معجزة أن ولو الجرائم، اقرتاف يف أي التطرف، يف خصومهم املحاكم

أخرى. وجهة الفرنسية للثورة وكان آخر سري لها لكان الثورية املجالس

والزهو الحرصوالحسد (5)

الحرص فيكون االجتماع مقتضيات العادية األوقات يف العاطفية العنارص هذه تتبع
قائًدا جنديٌّ فيه صار فإذا املراتب، نظام عىل قائم مجتمع يف الرضورة بحكم محدوًدا
امرئ لكل جاز أنه فبما الثورات أيام يف وأما طويل، زمن انقضاء بعد إال يقع ال فذلك
لها أهل أنه أحقرهم فيظن الناس عند يهيج الحرص خلق فإن املراتب أعىل يف يصعد أن

غايته. فيه الزهو فيبلغ
أسباب من سببًا لألرشاف الناس حسد فكان الثورية، األدوار يف عظيم شأن وللحسد
باألرشاف اختالطها وكثر وسطوة ماًال فيها الوسطى الطبقة زادت وملا الفرنسية، الثورة
الحالة وهذه شديًدا، أمًلا نفسها يف فأحست منهم ببعدها — ذلك من الرغم عىل — شعرت

باملساواة. القائلة الفلسفية املذاهب إىل شاعرة غري تميل جعلتها الروحية
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من اليوم مغزاه ندرك لم ملا سببني والحسد املجروحة النفس عزة كانت إذن،
والغضب — يتذكرون وغريهما ومارا كاريه مثل العهد رجال من كثري فكان األحقاد،
استطاعت وما اإلقطاعيني، األمراء لدى ثانوية وظائف تقلدوا أنهم — مأخذه منهم آخذ
سيدة عند للعشاء والدتها مع السابق الدور يف ُدِعيت عندما أنها تنىس أن روالن مدام

املائدة. خدم مع تناولتاه كبرية
السيئُ السلطة وترصف امللك وأوامر الرضائب تكن «لم ريفارول: الفيلسوف قال
من أظهرت األمة إن بل األمة، ساكن وحدها أثارت أموًرا القضاة وتقاعس الوالة وَجْور

آخر». يشء عىل تظهره لم ما األرشاف طبقة عىل الحقد
الحرية إىل السعي يكن ولم الفرنسية، للثورة سببًا كان الزهو «إن ناپليون: قال

باطلة». حجة سوى

الحماسة (6)

الثورة تلك كانت فقد محمد، دين نارشي حماسة تعدل الفرنسية الثورة مؤسيس حماسة
بها وقَضوا أسسوها أنهم األولَّ االشرتاعي املجلس يف الوسطى الطبقة رجال اعتقد ديانة
شغل فاتن خيال وجد وما أنقاضه، عىل أخرى حضارة بها وأقاموا القديم، املجتمع عىل
ومبدأ اإلخاء مبدأ إن يقولون الرجال أولئك فكان الخيال، ذلك من أكثر اإلنسان قلب
باملايض العالئق ُقطعت ملا وإنه أبدية، سعادة األمم يمنحان أعلنوهما اللذين املساواة

املطلق. العقل نور عىل سائًرا الجديد املجتمع أصبح املتوحش املظلم
رسيًعا، كان الناس انتباه ألن فذلك الحماسة هذه مقام حاًال قام قد العنف كان وإذا
وجه يف غاضبني أشداء وقفوا الفرنسية الثورة رسل أن يف الرس إدراك علينا ويسُهل
التقاليد ونسيان املايض نبذ أرادوا ملا فهم أحالمهم، تحقيق من املانعة اليومية العوائق
إىل اضطروا يتغري، أن يأبي والبرش انقطاع، غري من يظهر املايض وكان البرش، وتجديد
ألوامرهم االنقياد عىل الناس يكِرهون فأخذوا الخضوع، مريدين غري سريهم عن التوقف
أِسف أن يلبث لم والذي عليه، املقيضَّ السابق النظام — النهاية يف — به أعادوا بضغط

عليه. الناس
الثورية املجالس يف كثريًا تدم لم التي األوىل األيام حماسة أن الذكر يستحق ومما
إىل تميل كانت التي الفرنسية، الثورة فجيوش قوتها، رسَّ فكانت الجيوش، يف بقيت
أن بعد طويًال زمنًا نزعتها عىل استمرت جمهورية، فرنسة تصبح أن قبل الجمهورية

جمهورية. غري فرنسة صارت
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ترد وهي البيئة، وتحوالت األماني بعض آنًفا، فيها بحثنا التي الخلق، تقلبات تتبع
والنفسية الثورية، والنفسية الدينية، والنفسية اليعقوبية، النفسية نفسيات: أربع إىل

املجرمة.
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الثورة تسود التي النفسيات تقسيم (1)

وال متصل، هو ما قطع إىل — بغريها العلمي البحث يستحيل التي — التقسيمات تؤدي
أجزاء. إىل تحويله بعد إال يدرك ال فاملتصل ذلك، من مفر

عنارص فصل سوى الثورة تسود التي النفسيات مختلف بني التفريق يكن ولم
الوضوح، من ذلك يقابل ما لنيل والصحة الضبط من قليل ترك ويجب متداخلة،
البحث عند تفصيلها يمكن ال السابق الفصل آخر يف إليها أرشنا التي فالعنارصاألساسية

األجزاء. مشتبكَة فيها
بعض يف بعضها يؤثر ال التي املتقاربة الكثرية املنطق أنواع تسريه اإلنسان أن بينَّا
للعيان بينها الفرق فيبدو الحوادث، بتأثري األنواع هذه وتتنازع العادية، األوقات يف

عظيمة. اجتماعية وانقالبات فردية اضطرابات إىل ذلك فيؤدي

الدينية النفسية (2)

أصنام شكل عىل تتمثل ُعْلوية قوى إىل عظيمة قدرة بإسنادها التدين روح توصف
من وكثري كلها الدينية املعتقدات أساس هي الروح وهذه وصيغ، وألفاظ وأنصاب

السياسية. املعتقدات
تنال الكبرية الشعبية والفتن العواطف، وسائر املشاعر من ُمشبٌع الدينيُّ واملنطق
قليًال شيئًا إالَّ املعقوالت سبيل يف حياتهم من يبذُلون ال الناس كان وإذا منه، قوتها

يعبدونه. دينيٍّ خيال سبيل يف طوًعا كلها يبذُلونها فإنهم
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ألقتها كالتي دينية حمية الناس قلوب يف ألقت أن الفرنسية الثورة مبادئُ تلبث لم
املتكاثفة املوروثة النفس وجهة تحويلها غري بذلك تفعل ولم السابقة، الدينية املعتقدات

الزمن. مع
الدينية بنفسيتهم — يشابهون وهم الشديدة، العهد رجال حمية من تعجب ال إذًا
وكوتون كروبسپري الهول دور أبطال كان وقد الديني، اإلصالح دور يف الربوتستان —
الباطلة اآللهة تماثيل بهدمه أنه ظنَّ الذي بوليوكت يشبهون رسًال وغريهم جوست وسان
لدك تكفي السحرية صيغهم أن اعتقدوا فلما نرصانيٍّا، العالم يجعل إيمانه سبيل يف
القويِّ إيمانهم بفضل أوربة غلبوا وقد امللوك، عىل الحرب شهر يف يرتددوا لم العروش

الضعيف. اإليمان يغلب الذي
يف روبسپري قال فقد أعمالهم، أدق يف يظهر الفرنسة الثورة زعماء تديُّن وكان
الجمهوري بالحكم أمر تعاىل هللا «إن هللا: بعون محفوف أنه يعتقد وهو خطبه، إحدى
مرسوًما يضع العهد مجلس — الحكومة لدين األعظم الحرب وهو — وجعل البُداءة»، منذ
عىل جالس وهو وألقى، النفس»، وبخلود تعاىل باهلل تؤمن الفرنسية األمة «أن فيه: جاء

طويلة. موعظة ، الربِّ عيد يوم العرش
املظلوم الربيء عىل يحافظ عظيم قادر إله «وجود (روبسپري) مكسمليان واعتقد
اليعقوبي املذهب يف يطعنون كانوا الذين الخوارج وكان الظافر»، املجرم ويعاقب

املقصلة. إىل إالَّ املتهم منها يخرج ال كان التي الثورية املحكمة إىل يُرَسلون
السياسة رجال فبني ُعنوانها، هو الذي روبسپري بموت الدينية النفسية تمِت ولم
القديمة الدينية للمعتقدات يكن لم وإن — فهؤالء نفسيته، تشبه نفسية ذوي أناًسا نرى
عن — املقدرة عند — ساعة يتأخرون ال سياسية لتعاليم يخضعون — عليهم سلطان
بأنفسهم ون يضحُّ الذين املتدينني عند جيل، كل يف اإلرشاد فطريقة عليها، الناس حمل

سادة. يصريون حينما واحدة معتقدهم، نرش سبيل يف
وهو منواله، عىل والناسجني بروبسپري املعجبني عدد يكثر أن الطبيعي من إذن،
إال اإلنسان مع نشأت التي املدارك تزول وال مداركه، تقطع لم باملقصلة رأسه ُقطع وإن

املعتقدين. آخر بزوال
عزوهم عىل يستمرون وسوف ، الدينيِّ الثورات وجه إىل املؤرخني أكثر ينتبه لم
ملسيو عبارة سابق فصل يف ذكرت وقد منه، البعيدة العقيل املنطق إىل الحوادث من كثريًا
أورثها فردية تأمالت «نتيجة الديني اإلصالح ثورة إن فيها قاال رانبو وملسيو الڤبس

مقدام». عقل البسطاء قلوب
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أقامت التي فللمعتقدات العقل، مصدرها أن ظن إذا الثورات هذه إدراك يمكن فال
سنة عىل سار وكلها واحد، مصدر سياسية، أم كانت أدينية سواء وأقعدته، العالم
البُدهية أن يظهر نعم عقل، لكل خالًفا تمت ما وكثريًا بالعقل، تتمَّ لم أنها أي واحدة،
واملذهب واالشرتاكية واليعقوبية والسحر الديني واإلصالح واإلسالم والنرصانية (البوذية)
واحدة، ودينية عاطفية دعائم لها إن مؤكًدا: أقول ولكنني متباينة، معتقدات الروحاني
التأثري من للعقل عما ناشئة وقوتها العقيل، املنطق وبني بينه عالقة ال منطًقا وتتبع

وتحويلها. تكوينها يف الضئيل
يف نرشت مقالة يف الحارض الوقت يف الدينية السياسيني رسلنا نفسية فصلت وقد
«يسألون السابقني: وزرائنا أحد تمسُّ التي املقالة هذه يف جاء الكبرية، الجرائد إحدى
للسخرية! فيا امللحدين؟ فرقة من هو هل فالن، مسيو إليها ينتسب التي الفرقة عن
بالعقائد يجحد أنه وجنيڤ رومة ولعِنه وضعي إيمان أي اختياره عدم مع نسمع، …
ليقيم فذلك ملساء هكذا الصفيحة جعل إن فهو املعروفة، بالكنائس ويكُفر التقليدية،
محكمته تقل ولن كنيسة، كل من أكثر بدٍع ذات هي التي الخاصة كنيسته عليها

توركمادة». محاكم أشهر عن تسامحها وعدم تعصبها شدة يف التفتيشية
من زمنيٍّا التعليم يكون أن يطلب وبأنه التعليم، حرية عن يرىض ال بأنه «ورصح
والطبائع، العادات نشوء مداراة إىل الضطراره فذلك باإلحراق يقل لم إن وهو وجه، كل
وقد باملوت، كلها املذاهب عىل للحكم الزمنية بالقوة يستعني الناس قتل عن لعجزه وهو
أثيمة مجرمة عنها يرىض ال فلسفة كل إن يقول جعله مبلًغا فيه الفكر حرية بلغت
هذا اعتقاده وأوجب املطلقة، الحقيقة عىل اطَّلع أنه يزعم وهو والسخرية، للهزء موجبة
من — يظهر كما — فالن فمسيو فظيًعا. وعدوٍّا شنيًعا غوًال يخالفه من كل يعترب أن

البرشية». القرابني إىل تعطشها يف الظالم ُموَلك اإلله تُشِبه التي العقل آلهة أشياع
للسجود تمهيًدا قرون بضعة منذ حطمت أصنام من وكم خالبة، األماني إن «أال

حديث». صنم أمام
تجادل أن اللغو من أصبح فقد قليل الدينية املعتقدات عىل العقل سلطان أن وبما
العقلية، القيمة من والسياسية الثورية للمبادئ فيما — الناس بعض يفعل كما —
ونظرية املساواة نظرية التجربة أكذَّبت علينا وسواءٌ يهمنا، الذي هو وحده وتأثريها

تكذبها. لم أم بالقوانني املجتمع تجديد ونظرية الفطريِّ الصالح
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اليعقوبية النفسية (3)

تقسيم أي يف إليه أحد يسبقني لم أنه مع اليعقوبية»، «النفسية تعبري عىل اصطلحُت
خاص. نفيسٍّ نوع عىل لداللته كان؛

سياستنا يف مؤثرًة تزال وال الفرنسية، الثورة رجال النفسية هذه سادت فقد
الحارضة.

كانوا وقد يسريهم، العقل وأن التدين ُخلُق من عاطلون أنهم اليعاقبة زعم
مرشًدا. هاديًا ويتخذونه الفرنسية الثورة أيام بالعقل يستشهدون

هذا إىل تاين وذهب املعقول، إىل تنزع اليعقوبية الروح أن املؤرخني أكثر رأي وقد
يف جاء أنه غري املعقوالت، يف مغاالتهم إىل اليعاقبة أعمال من كثريًا فعزا الفاسد الرأي

بعضها: فإليك النظر، تستحقُّ التي الحقائق بعض عنهم بحثه

بلد أيِّ ففي البرش، عند النادر باليشء النظريُّ والعقل النفس عزة تكن لم
عرشين املرء عمر بلغ ومتى يفنيان، ال اليعقوبية، الروح مصدر وهما نراهما،
الذي املجتمع فاعترب وزهوه عقله عىل الغمُّ استحوذ الحياة معرتك فدخل سنة
األجيال أوجدته قد واملجتمع ، النظريِّ عقله تقدم دون يحول حاجًزا فيه نبت
صنع من يكن لم أنه أي املتحولة، الكثرية احتياجاتها حسب عىل املتعاقبة
هازئًا كتفيه املبتدئ ذلك يهزُّ ثم معلوم، هو كما التاريخ ُصنع من بل املنطق،
الرتق عليه يبدو والذي نظام عىل يقم لم الذي الهِرم االجتماعي البناء بهذا

والرتقيع.
روبسپري خطب إىل أي الرجال، أولئك قرائح أنتجته ما أحسن إىل انظروا
وإىل العهد ومجلس األول االشرتاعي املجلس مناقشات وإىل جوست وسان
فيها أتوا أنهم تروا وتقاريرهم مناشريهم وإىل واملونتانيار الجريونديني أقوال
من طام بحر يف يغرق كان تعقلهم وأن أقله، يتطلب عما للتعبري الكالم بأكثر
األوهام من املتعقل دماغه يف يدور ما وراء يسري فاليعقوبي املفخمة، األلفاظ
فيرصخ إليه توحيه بما إالَّ يعبأ وال غريها من أكثر عنده هي التي والخياالت

النرص. موكب يف يهتف كما الناس بني

تماًما. اليعقوبي نفسية فهم أنه أعتقد ال تاين، ببيان أعجب كنت وإن وإني،
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تتألف — أيامنا يف أم الفرنسية الثورة أيام أيف سواء — الحقيقي اليعقوبي فروح
شأنها. إلدراك تحليلها يجب عنارص من

عىل معتقده يؤسس ال وأنه متعقل، غري معتقد اليعقوبي أن عىل التحليل هذا يدلنا
العقليات، من مشبعة كانت وإن خطبه، وأن معتقده، قاَلب يف العقل يسكب بل العقل،
ألجاب التعقل من عليه يالم ما بنسبة يتعقل اليعقوبيُّ كان ولو قليًال، إال عليها يسري ال
أن عىل الفرنسية، الثورة عهد منذ املشاهدة، دلتنا وقد األحيان، بعض يف العقل نداء
تأثري عدم يف والسبب منعته، رس هو وهذا قط، فيه يؤثر لم سديًدا كان مهما العقل
ة املسريِّ العاطفية اندفاعاته بمقاومة له يسمح ال النظر قرص من فيه ما أن هو فيه العقل

له.
والعواطف الضعيف العقل أي — العنرصين هذين من اليعقوبية النفسية تتألف وال
معتقد ذو الحقيقيُّ فاليعقوبيُّ أيًضا، آخر عنرص من تتألف بل وحدهما، — القوية
عنرص لنا يبدو هنا املعتقد؟ هذا ركن فما تنشئه، وال املعتقد تدعم والعاطفة راسخ،
جديدة، آلهًة القديمة آلهته مقام أقام متدين فاليعقوبي سابًقا، فيه بحثنا الذي التدين
وال إلهية، قوة إليها يعزو فإنه نفسه عىل قوي سلطان والصيغ لأللفاظ كان أنه بما أي
عىل والدليل األعمال، أقىس اقرتاف عن الطلب الكثرية اآللهة هذه خدمة سبيل يف يتأخر

القوانني. من الحارض الوقت يف اليعاقبة سنَّه ما ذلك
وتتضمن الخصوص، الحمسعىل الضيق الخلق ذوي عند اليعقوبية النفسية وتظهر
من اليعقوبية الروح عىل تغلَّب وما فيه، النقد يؤثر ال عنيًدا قاًرصا فكًرا النفسية هذه
غري األمور من إدراكه لعدم وهو السذاجة، كثري اليعقوبي يجعل والعاطفة التدين
ارتباط ويفوته حقائق الوهمية الصور من يساوره ما أن يظن الظاهرة عالقاتها

أبًدا. خياله عن يتحول فال الحوادث
عقله لضعف يسري وإنما العقيلِّ، منطقه لرقي اآلثام اليعقوبي يقرتف ال إذن،
كسائر — وهو فيقف، السامية املدارك ذو الرجل يرتدد حيث إىل مندفًعا معتقًدا

املعتقد. دائرة من الخروج عن عاجز — املعتقدين
الذين كالڤن أنصار — املناجزة املكافحة الالهوتية بصفته — اليعقوبي ويشبه
من كل رأوا وإنهم نوَّمهم، الذي إيمانهم عن يشءٌ يثنهم لم إنهم سابق فصل يف قلنا
جاهلني كاليعاقبة املتعقلون األنصار أولئك كان فقد باملوت، جديًرا معتقدهم يف يخالفهم
خلُق هو قادهم الذي أن مع رائدهم العقل أن ظانِّني الخفية الُقوى من هم يسريِّ ما

الحماسة. وعنرص التدين
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من القنوط يف إال ذلك ينفعنا وال متعقل، إنه بقولنا اليعقوبيِّ اكتناه علينا يتعذر
أمره. معرفة لنا تيرست متديٌن َحِمٌس إنه قلنا إذا وأما العقل،

— القويٌّ والتدين الشديدة والحماسة الضعيف العقل أي — الثالثة األمور وهذه
اليعقوبية. الروح عنارص هي
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املجرمة والنفسية الثورية النفسية

الثورية النفسية (1)

نفسية مقوِّمات من العنرص وهذا اليعقوبية، الروح عنارص من هو التدين عنرص إن قلنا
الثورية. النفسية أي أُخرى،

الساخطة املتقلبة املضطربة النفوس من عدد عىل زمن كل يف املجتمعات تشتمل
قيد بال آمالها حققت سحرية قوة أن ولو نفسها، للفتنة الفتنة يف الراغبة للتمرد املتأهبة

التمرد. عن عدلت ما رشط وال
أو التدين يف الغلوِّ عن أو بالبيئة، االمتزاج عدم عن الغالب يف النفسية هذه وتنشأ

املرض.
عن املرء كالم يف ينحرص الذي الطفيف االستياء من ُ تبدأ مختلفة درجات وللتمرد
نفسه نحو أحيانًا الثورية صولته املرءُ يصوِّب وقد التخريب، إىل وتنتهي واألشياء الناس
الذين املجانني عدد روسية يف كثر فلقد أخرى، طريقة عىل بها الترصف عن عجزه عند

واالنتحار. البخع1 إىل فتحولوا القنابل وإلقاء بالتحريق يكتفوا لم
فهم الدينية، نفوسهم الوساوس بعض أضلت الذين العصاة هؤالء إغواء ويسهل
أقلِّ مقاومة عن عاجزون ضعفاءُ أعمالهم عليها تدلُّ التي الظاهرة العزيمة رغم عىل
ولكن مؤثرين، غري فيظلون العادية األوقات يف تردعهم والبيئة والقوانني املحرضات،
مبالني غري غرائزهم عنان فيطلقون تضعف، الزواجر هذه فإن الفتن أدوار بدت متى

أجلها. من الثورة نِشبت التي بالغاية

وغم. غضب من يهلكها وكاد أنهكها بخًعا: نفسه بخع 1
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العاطفة من بدًال العقل، عن صدرت إذا فهي خطرة، غري الثورية الروح تكون وقد
عىل ثقيًال والعادة التقاليد حكم يصري فعندما وارتقاء، تقدم عامل أصبحت التدين، أو
والڤوازيه كَغِليله الثورية املستقلة العقول ذوي من أناس بفضل منه تتخلص الحضارة

العالم. يف والصناعة والفنون العلوم تقدم عىل أعانوا الذين وپاستور وداروين
اإلنسان لظل لوالهم الذين األعاظم هؤالء من عدد أمة كل يف يكون أن ويجب
االكتشافات من صاحبها عند ما تُظِهر التي الثورية الجرأة وتتطلب الكهوف، يف عائًشا
تحت ما بها يدرك وحصافًة الناس، بني الجارية األفكار من به يتخلص ذهنيٍّا استقالًال

الحقائق. من السطحية املتشابهات

املجرمة النفسية (2)

اآلفاق وشذاذ املنحطني من جماعة عىل تشتمل أن كلها املتمدنة املجتمعات عىل ُقدِّر
املحرم، الكبرية املدن فريق منهم يتألف الذين والقتلة واللصوص واألرشار واملذنبني
أيام لهم رادع ال ولكن البوليس، رجال أي ط، َ الرشُّ هم إنما السلم أيام لهم والوازعون
جنودهم، الثورة رجال يجمع ومنهم ويسلبوا، يقتلوا أن فيها عليهم فيسهل الثورات،
وال عنها يدافعون التي بالغاية يبالون ال — والنهب القتل غري يف طمعهم لعدم — وهم
والسلب القتل من حظهم يكون حينما املتقهقر الحزب إىل االنضمام عن ساعة يتأخرون

أكثر. عنده
يأتي الذي الفريق العضال، املجتمعات داءُ هم الذين املجرمني هؤالء إىل ويضاف
زمر إىل ينضم أن يلبث ال والذي السائد النظام من الخوف عليه يستحوذ وقتما املنكر
بالنظام، مخل جحفل الفريقني هذين من ويتألف وهن، النظام هذا يعرتي حينما العصاة

والسياسية. الدينية بالفتن والقائمون الثوريون يعتمد وعليه
الفرنسية، الثورة أيام النفوذ عظيمة كانت املجرمة الفئة هذه إن آخر فصل يف قلنا
تحملها كانت التي األوامر خرب — خاشعون وهم — املؤرخني بعض علينا قص وقد
عن بحثنا ولو مقطوعة، هامات رؤوسها عىل بحراب مسلحة وهي العهد مجلس إىل
أن لرأينا الشعب وكيلة أنها ادعت التي الفئة هذه منها تتألف كانت التي العنارص
يسريون الذين الساذجة النفوس ذوي من أقليتها وأن واألرشار اللصوص من أكثريتها
كمذابح الكثرية املذابح تُْعَزى واألرشار اللصوص أولئك وإىل الزعماء، يحرضهم حسبما

النبال. األمرية وقتل سبتمرب شهر
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مجلس حتى التأسييس املجلس منذ قامت التي املجالس جميع أرهبت إنها ا حقٍّ
الثورة سري لكان عليها قضت معجزة أن ولو سنني، عرش مدة فرنسة يف وعاثت العهد
للعقل وليس غروبها، حتى فجرها منذ بالدماء جتها رضَّ فقد وقع، ما غري الفرنسية

القاهرين. من للعقل وهي عليها، سلطان
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الثورية اجلامعات روح

العامة الجماعة صفات (1)

نفوس يف دخولها بعد إال النتائج بشتى — مصدرها كان مهما — الثورات تأتي ال
الجماعات. روح نتيجة تعترب السبب لهذا وهي الجماعات،

عيلَّ تقيض الرضورة فإن الجماعات روح عن آخر كتاب يف مطوًال بحثت أنني ومع
أقول: ذلك وعىل األساسية، سننها هنا أذكر بأن

فشخصيته منفرد، وهو عنه ا جدٍّ يختلف — الجماعة من جزء وهو — املرء إن
املرءُ يتصل أن الرضوري من وليس الشاعرة، غري الجماعة شخصية يف تفنى الشاعرة
هذه لتكوين الغالب، يف يكفي بل الجماعة، نفسية ليكتسب ماديٍّا اتصاًال بالجماعة

العامة. واملشاعر االنفعاالت من الحوادث بعض عن ينشأ ما النفسية
الخاضع الالشعور بتغلب يتصف خاص مزاج وقتيٍّا تظهر التي الجماعة ولروح

الجماعات. منطق يسمى خاص منطق ألحكام
االنفعال ورسعة التصديق رسعة يف غلوها للجماعات األخرى األوصاف من ونعد
والعدوى بالتوكيد إال إقناعها يمكن فال باملعقول، التأثر عن وعجزها التبرص وعدم
كل تصديق عىل حملها ويمكن فيها، تأثري والتجارب للحقائق وليس والنفوذ، والتكرار

عندها. مستحيل هو ما وجود لعدم يشءٍ
مشاعرها يف مفرطة يجعلها واالنفعال التأثر رسعة من الجماعات به تتصف وما
يدفع تحريض فأقل الثورة، أيام يف اإلفراط هذا ويعظم نافعة، أو ضارة تكون التي
الجماعات به تتصف ما أيًضا الثورات يف ويزيد األعمال، بأقىس القيام إىل وقتئذ الجماعات
األقاصيص، من تصديقه يمكن ال ما صحة فتعتقد التصديق رسعة من العادية األحوال يف
الفرنسية الثورة أيام يزور كان عندما قبض، الشعب أن يانغ أرثور رواية ذلك ومن
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امللكة، أمرته كما املدينة لينسف جاء أنه العتقاده دليله عىل كلرمون، من القريبة املنابع
الغيالن من إياه عادِّين امللك بيت عن األحاديث أشنع يتناقلون ذلك، بعد الناس، أخذ ثم

والعفاريت.
عيوب عنه فتصدر الحضارة سلم من كثريًا يهبط الجماعة، من جزء وهو واإلنسان،
وإن فالجماعة والبطولة، الحماسة وأنواع واالستبداد الظلم أنواع أي ومزاياها، الرشاسة
وخلًقا، شعوًرا منه أسمى تكون قد املنفرد الرجل من أدنى العقلية الجهة من كانت

بنفسها. تضحي أن عليها يسهل كما إثًما تقرتف أن عليها ويسهل
فيصيح أفرادها، يف التأثري من لها ملا الجماعات يف الشخصية األخالق وتتالىش
هذه أمثلة أكثر وما بطًال، والنذل مجرًما والصالح معتقًدا وامللحد متالًفا البخيل فيها

الفرنسية. الثورة أيام التحوالت
ال ما الپرملان، أعضاء من أم كان املحلفني أمن سواء مجتمع، وهو يبدي، واإلنسان

قانون. يف رأي أو قضية يف حكم من منفرد وهو بباله يخطر
مشاعرهم توحيد أفرادها: يف الجماعة تأثري عن تنشأ التي النتائج أهم ومن
تكوين عىل والباعث عظيمة، قوة الجماعات تكتسب النفسية الوحدة هذه ومن وعزائمهم،
عىل بالعدوى الجماعة بني واألعمال والحركات املشاعر انتشار هو النفسية الوحدة هذه

الخصوص.
تكوين ولكن بالعدوى، تحدث إنها املشرتكة؟ واملشاعر اإلرادة تلك تحدث وكيف
يف تأثريه عن قريبًا، سنتكلم، الذي الزعيم هو املصدر وهذا مصدًرا، يتطلب العدوى هذه

والحركة. السري عن تعجز زعيم بال فالجماعة الثورية، الحركات
وإدراك الفرنسية، الثورة حوادث لتفسري الجماعات؛ روح سنن عىل االطالع ويجب
لهؤالء دافعة كانت الالشعورية القوى أن وبما أعضائها، وتطور الثورية املجالس سري

يريدون. كانوا ما خالف الغالب يف ويفعلون يقولون كانوا فإنهم األعضاء
الحكومات أكثر نرى الجماعات روح سنن أدرك السياسة أقطاب من فريًقا أن ومع
وتتضح الحكومات، أكثر سقوط الجهل هذا سهل وقد يجهله، يزال وال أمرها، جهل قد
بها أسقطت التي السهولة عىل االطالع عند الجماعات روح جهل عن الناشئة األخطار
كان الذي القائد جهل فقد فيليپ، لويس سيما وال األمور، أولياء بعض صغرية فتنة
يؤدي بالجند الجماعة اختالط أن امللك ذلك عن للدفاع كافية جنوًدا ،١٨٤٨ سنة يقود
خلع الجهل هذا عن فنشأ بواجباتهم، قيامهم وعدم هؤالء شلل إىل والعدوى بالتلقني

مليكه.
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الجماعات تقلبات العرق روح تحدد كيف (2)

الذي العرق روح أن إال صفاتها، ببعض يتصف ألنه بالجماعة؛ الشعب تشبيه يمكن
لروح عهد ال ثبات العرق روح ففي الصفات، هذه تقلبات يحدد الشعب إليه ينتمي

بمثله. املتقلبة الجماعة
روح عىل الروح هذه تتغلب الزمن مع مستقرة وراثية روح للشعب حصلت ومتى

الجماعة.
تقلبه وراء أن لنعلم ولكن املتقلب، بمظهر كالجماعة — أحيانًا — الشعب ويظهر
تاريخ أثبت وقد العرق، روح تدعمها متأصلة ثابتة غرائز وهدمه ومظامله وحماسته
التخريب روح عىل الثابتة الروح تتغلب كيف بعدها الذي القرن وتاريخ الفرنسية الثورة
األنظمة! من هدمه ما بناء حاًال الشعب فيها جدد التي املرات أكثر وما األمر، نهاية يف

يف التأثري فوسائل الجماعات، روح يف يسهل كما الشعب روح يف التأثري يسهل وال
ردها ويمكن والكتب، والخطب واملحارضات كالجرائد بطيئة معوجة تسري الشعب روح

والعدوى. والنفوذ والتكرار التوكيد وهي: سابًقا وصفناها التي العنارص إىل
فريق من الغالب يف ترسي ال ولكنها فجأة، بأرسه شعبًا النفسية العدوى تنال وقد
يهيج كان وإن والشعب، فرنسة، يف الديني اإلصالح انترش فهكذا بالتدريج، إال آخر إىل
ذلك شوهد وقد بالغزو، وتهديده كشتمه الحوادث بعض بغتة تثريه قد الجماعة، من أقل
الفرنسية األمة نسويك دوبر دوك توعد حني سيما وال الفرنسية، الثورة أيام مرة غري
نفسه؛ أرض بل وحده، عرش السادس لويس بذلك يرض لم الدوك فهذا نفسيتها، جاهًال

ملقاتلته. جيش سوق أوجب إذ
املشاعر هذه قوة ناپليون يدرك ولم كلها، األمم يف فجأة املشاعر انفجار ويشاهد
تحولت سخيًفا خشنًا كان الذي الرويس الفالح أن وذلك وروسية، إسبانية عىل أغار وقتما
نقتطفها التي اآلتية العبارة من ذلك استجالء ويمكن ناپليون، بغارة شعَر حينما صفاته

وإليكها: إليزابيت، األول، إسكندر القيرص زوجة رسالة من

الشعور ذلك وكان حدودنا، ناپليون جاوز حينما الروس قلوب اشتعلت لقد
أموالهم أضاعوا الذين الشيوخ وصار البالد، يف ناپليون أوغل كلما ينمو
مخٍز، صلح من عندنا أفضل يشء وكل َخلَّتنا، به نسدُّ ما سنجد يقولون:
من بهم يحيق ما إىل ينظرن ال الجيش يف أزواج لهنَّ الالتي النساء وأصبحت
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ذلك وكل باملوت، روسية عىل قضاء هو الذي الصلح إال يخشني وال األخطار
عليه. يقدر لم القيرص أراده ولو القيرص، ببال يخطر لم

يستدل اللذين اآلتيني األمرين والدتها عىل املذكورة إليزابيت اإلمرباطورة ت قصَّ وقد
إليزابيت: قالت املقاومة، من الروس نفوس يف ما درجة عىل بهما

يف ووسموهم جيشهم يف الفالحني بعض موسكو يف الفرنسيون استخدم
فقيل مة السِّ هذه عن أحدهم سأل وقد يفرُّوا، لكيال الخيل تُوسُم كما أيديهم
جنود من أأكون عجبًا يا قائًال: فرصخ فرنيس جندي أنه عىل تدل إنها له
الحضور أرجل عىل ورماها يده بها وقطع فأًسا أخذ ثم فرنسة! إمرباطور

هذه! سمتكم خذوا قائًال:
بعض لخطفهم فالًحا عرشين عىل موسكو يف الفرنسيون وقبض
وكان الروسية، باللغة القتل حكم عليهم وقرأوا فصفوهم الفرنسني،
أن إليهم طلبوا ذلك من بدًال ولكنهم العفو، يطلبوا أن ينتظرون الفرنسيون
اآلخرون يخاف أن منتظرين بالرصاص األول قتلوا ثم ِليَصلِّبُوا، يمهلوهم
بقَي ومن والثالث الثاني قتلوا ثم سلوكهم، بتحسني ويعدوا العفو فيسألوا

العدو. رحمة منهم واحد يستمطر أن غري من بالرصاص العرشين من

كائنات وجود يعتقد فالشعب التدين، خلق من مشبعة الشعبية الروح وتكون
ويورث تريد، كما األمور تحويل عىل قادرة الرجال، وأعاظم والحكومات كاآللهة علوية،
أم كان أرجًال سواء معبود إىل فيحتاج العبادة إىل شديًدا ميًال الشعب عند الخلق هذا

منقذًا. مسيًحا يتطلب الفوىض تخيفه وعندما مذهبًا،
بالتدريج يقع هذا انتقالها أن إالَّ الحقد، إىل العبادة من كالجماعات تنتقل والشعوب
البلدان، مختلف يف االنتقال هذا ويشاهد أمس، عبدته من اليوم تلعن فقد الغالب، يف
فكرومويل امللك، تاج ورفض مالكة ًة أْرسَ أسقط الذي كرومويل تاريخ ذلك عىل دلَّ كما
وقطع قربه من جسده انتُزع حتى سنتان موته عىل يمض لم امللوك يدفن كما ُدفَن الذي

الپرملان. باب عىل إياه معلًقا رأسه الجالد
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الثورية الحركات يف الزعماء شأن (3)

من عاطلة تكون حينما السري عن تعجز واألندية واألمم واملجالس الجماعات أن ذكرنا
الجماعة روح أن — األعضاء وظائف بعلم مستعينًا — آخر كتاب يف وبينُت يقودها، سيد
املطلقة. الطاعة ويُلزمها واحدة إرادة يمنحها الذي فهو زعيمها، بروح ترتبط الالشاعرة
طريقة عىل نجاحه ويتوقف الخصوص، عىل بالتلقني الجماعة يف الزعيم يؤثر

ا. جدٍّ سهل الجماعة تلقني أن الكثرية التجارب أثبتت وقد تلقينه،
مغامرة، باسلة أو مجرمة أو هائجة أو هادئة التلقني، أنواع بحسب تكون والجماعة
الظاهر، سوى العقل من فيها ليس عقيل، مظهر ذات تكون أن جاز وإن األحوال، وهذه

أبًدا. باملعقول الجماعة تتأثر وال الجماعة، يف تؤثر التي هي والخياالت فاملشاعر
من الزعماء به يأتي ما الجماعات اتباع سهولة عىل الفرنسية الثورة تاريخ ويدلنا
ورجال والدانتونيني واإليربيني الجريونديني لفوز هتفت قد فهي املتناقض، التحريض

لسقوطهم. هتفت كما الهول
فيجب مبهمة، بصورة إال العهد تقادم بعد شأنهم يالحظ ال ا، رسٍّ لسريهم والزعماء
تحريك سهولة تثبت التي الحديثة الحوادث يف عنه يبحث أن الشأن هذا الستجالء
إن يقال قد التي واملعدنني الربيد موظفي اعتصابات إىل هنا نشري وال للناس، الزعماء
الذي كالهرج فيها، للجماعة منفعة ال التي الحوادث إىل نشري بل استياؤهم، هو سببها
لم الذي فريير الفوضويُّ إسبانية يف أُعدم يوم باريس يف االشرتاكية زعماء بعض أوجبه
لسوق باريس يف الزعماء بعض تحريض كفى فقد فرنسة، يف عنه شيئًا الناس يسمع
اقترصوا عنها املهاجمون ُدفع وملا إحراقها، بقصد اإلسبانية السفارة إىل شعبي جيش

متاريس. بضعة إلنشاء املخازن بعض تخريب عىل
سفارة حرق أن أحسوا فلما تأثريهم، عىل آخر دليًال الحني ذلك يف الزعماء أتى وقد
كما فأطاعتهم سلمية مظاهرة بإقامة آخر يوم يف الجماعة عىل أشاروا خطأ أمر أجنبية
وإطاعة الزعماء شأن إلثبات املثال هذا من أحسن يشء وال بالتمرد، أمروها وقتما فعلت

الجماعات.
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الكربى الثورية املجالس صفات (1)

تتناقض حينما قليًال الجماعة هذه فعل ويكون جماعٌة، كالربملان، السيايسالكبري، املجلس
متباينة جماعات ذا مجلًسا املختلفة املنافع ذات األحزاب هذه تعترب وقد أحزابها، مشاعر
حزب كل يف إال للجماعات النفسية الوحدة ناموس يتجىل ال وحينئذ لزعمائها، خاضعة

األحزاب. تلك عزائم بني تجمع التي هي وحدها االستثنائية واألحوال حدته، عىل
ال ما املجلس يف فيستصوبون رجالُُه، فيه يفنى كيان املجلس أحزاب من ولكل
لويس عىل باملوت الحكم اقرتاح من استياءه فرنيو أبدى فقد يريدونه، ال وما يعتقدونه

التايل. اليوم يف االقرتاح ذلك استحسن ولكنه عرش، السادس
كلها، املجلس أحزاب يف أحيانًا، يؤثروا، أن الزعماء من النفوذ ذوو ويستطيع
مجلس أعضاء يف الزعماء من قليل عدد تأثري ذلك ومن واحدة، جماعة منها فيؤلفوا

آراءهم. تناقض أعماًال يأتون وجعلهم العهد
الثورية املجالس تاريخ لنا فأثبت األشداء، للزعماء زمن كل يف الجماعات أذعنت
فكانت ِحَداد، بألسنة امللوك َسْلِقها مع الفتن زعماء من املجالس هذه خوف مقدار
الجبارين. الزعماء من خشيًة للمعقول مناقضة األمور أكثر واحدة جلسة يف تستحسن
قد إنه أي متطرفة، مشاعر ذا مثلها يصبح الجماعة صفات املجلس يكسب وعندما
ذليًال الضعفاء أمام عاتيًا ويكون ُجبْنِه، يف مرسًفا يصري قد أنه كما قوته يف مرسًفا يصري

األقوياء. أمام
لويس الشاب عليه دخل وقتما الربملان عىل استحوذ الذي الخوف درجة يعلم فكلٌّ
املجلس أتاها التي الوقاحة درجة يعلم وكلٌّ ُخطبته، ليلقَي بيده، والسوط عرش الرابع
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ذعر وليس بضعفه، يشعر امللك هذا كان حينما عرش السادس لويس تجاه التأسييس
مجهول. بأمر روبسپري من العهد مجلس

تَِهن عندما — امللك يدعَو أن العظيم الخطأ فمن ٌة، عامَّ ُسنٌَّة املجالس تلك صفات
السادس لويس إعدام إىل النواب مجلس اجتماع أدى فقد لالجتماع، مجلًسا — قوته
فعندما بلوا، يف نيابيٍّا مجلًسا وجمع باريس غادر عندما عرشه الثالث هنري وفقد عرش،
أن وادعى املوظفني وعزل الرضائب فَغريَّ سيًدا نفسه َعدَّ امللك بضعف املجلس هذا شعر

القوة. من للقانون ما لقراراته
املجلس انتحل أن فبعد كلها، الفرنسية الثورة مجالس يف املشاعر ُغلُوُّ وشوهد
موظًفا عرش السادس لويس واعترب الحاكم، هو أنه أعلن بالتدريج السيادة التأسييس
سلطانه إظهار يف أفرط ثم معتدًال، األمر بدء يف فكان العهد مجلس جاء ثم بسيًطا،
بالشبهات، عليهم الحكم وأجاز أنفسهم عن الدفاع حقَّ املتهمني به حرَم قانونًا فسنَّ
اإليربيني ثم الجريونديني الجالد فقتل أعضائه اقتتال إىل الدماء سفك يف إمعانه أدى وقد

الروبسپرييني. ثم الدانتونيني ثم
ملقاصدها، مخالفة نتائج إتيانها علة لنا توضح املجالس مشاعر يف التقلب ورسعة
إىل فرنسة امللكي والحزب الكاثوليكي الحزب من املؤلف التأسييس املجلس ساق فقد
إىل ساقها كما إقامتها، يريد كان التي الدستورية امللكية من بدًال مستبدة جمهورية

عنها. الدفاع يََودُّ كان التي الديانة شأن إعالء من بدًال اإلكلريوس اضطهاد

السياسية األندية روح (2)

الكبرية املجالس عن الواحدة، واملنافع واملعتقدات اآلراء ذات الصغرية، الجمعيات تختلف
وطوائف الدينية املجالس نذكر الصغرية الجمعيات هذه ومن وعزائمها، مشاعرها بوحدة
النصف يف الرسية والجمعيات الفرنسية الثورة أيام واألندية السابق العهد يف املحرتفني

الحارض. الوقت يف العمال ونقابات املاسون ومحافل عرش التاسع القرن من األول
املتخالف املجلس بني الفرق عن يُبحث أن الفرنسية، الثورة سري إلدراك ويُقتَىض،
الديركتوار، عهد حتى الفرنسية الثورة عىل سيطرت التي هي فاألندية املتجانس، والنادي

معلوم. هو كما العهد دور يف شديدة السيطرة هذه كانت وقد
عن الناشئة عزائمها َوحدة رغم عىل الجماعات روح لنواميس األندية وتخضع
كان الذي اليعقوبي النادي يف شوهد كما للزعماء تستكني فهي فيها، األحزاب فقدان

روبسپري. يقوده
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يف مما أصعب — املتجانسة الجماعة يف أي — النادي يف الزعيم تأثري ويكون
أوتارها، من قليل عدد يهتزَّ أن يكفي املتخالفة الجماعة تسري فلكي املتباينة، الجماعة
فيجب واحدة واملنافع املشاعر تكون حيث — مثًال كالنادي — املتجانسة الجماعة وأما

مرؤوًسا. الزعيم يصبح قد وبهذا واملنافع، املشاعر هذه مداراة لسوقها
سنة أي الكومون أيام كفى فقد خفائها، يف عظيمة قوٌة املتجانسة وللجماعات
التويلري وقرص البلدية كدار باريس أبنية أجمل إلحراق خفية أوامر بضعة ،١٨٧١
اللوڤر قرص وقتئذ أنقذت التي هي واملصادفة الرشف، جوقة وبيت املحاسبة وديوان
العمال زعماء يصدرها التي األوامر إىل باحرتام يُصغى واآلن الفنية، اآلثار من فيه وما
الثورية وللجمعية باريس ألندية االنقياد يكن ولم للصواب، مخالفتها رغم عىل املسترتون
رعاًعا تسوق — منها واحد بأمر — فكانت الفرنسية، الثورة أيام ذلك من أقل املتمردة
مجلس تاريخ يف بحثنا عند وسنرى، عليه، مطالبها إلمالء االشرتاعي املجلس إىل مسلحني
بشدة األقاصيص وصفته الذي املجلس، هذا وانقياد كثريًا الغارات هذه مثل وقوع العهد،

الغوغاء. من عصابة ألوامر البأس،
فإذا أعضائها، إدارة يف التأثري من الجماعة لروح ما عىل السابقة املالحظات تدلنا
يصبح وقد ذلك، من أقلَّ كان وإال عظيًما، التأثري هذا كان متجانسة الجماعة كانت
أو االلتحام الضعيفة الجماعات عىل املتخالف املجلس يف النافذة الجماعات لتغلب عظيًما

املجلس. هذا أعضاء بني بالعدوى املشاعر بعض النتشار
عن األرشاف فيه تنزََّل الذي القرار هو الجماعات تأثري عىل نورده مثال وأحسُن
وسبب الفرنسية)، الثورة (أيام أغسطس شهر من الرابعة الليلة يف اإلقطاعية امتيازاتهم
وهو رأيه عن رشيف كل سئل فلو منفردون، وهم غريهم الجماعة يف وهم الناس أن ذلك

أبًدا. حقوقه عن يتنزل ال أنه ألجاب منفرد
املجالس تأثري عىل عجيبة أمثلة هيالنة، القديسة جزيرة يف وهو ناپليون، أورد وقد
ُسمع ما غري عىل يسريون كانوا أشخاًصا الوقت ذلك يف نصادف «كنا فقال: أعضائها يف
بأنه ورصح الحرب اختريت ملا اليعاقبة منرب يف صعد أنه تَر مثًال مونج خذ عنهم،
جميع يقتل أن يود وكان ، العدوُّ يجرحهما اللذين األولني للجنديني مقدًما ابنتيه يهب
فروجة ذبح إىل اضطر ولو ضعًفا، وأشدهم دماثة الناس أكثر من كان أنه مع األرشاف،

أمامه». يفعله أن ألحد سمح وما ذلك فعل ما
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املجالس يف التدريجي املشاعر اشتداد (3)

نرسمها أن الستطعنا رياضيٍّا قياًسا ببعض الجماعات مشاعر بعض نقيس أن أمكننا لو
الثاني طرفه إىل يهبط ثم برسعة ثم ببطء األول طرفه من يصعد منحٍن خط عىل
املحرضة الجماعات مشاعر تحوُّل معادلة املعادلة هذه تسمى أن ويمكن عموديٍّا،

مستمرٍّا. تحريًضا
ثابتة علة أن نعترب أن لنا لجاز امليكانيكا لسنن مشابهة النفس علم سنن كانت ولو
واتجاه ثابت مقدار ذات قوة أن املعلوم فمن رسعة، املشاعر تزيد التأثري مستمرة املقدار
فتكون الرسعة زائدة حركة الجرم يف تحدث األجرام أحد يف املؤثرة كالجاذبية مستمر
وعرشين األوىل الثانية يف أمتار عرشة الجاذبية بتأثري الفضاء يف الساقط الِجْرم رسعة

الثالثة. الثانية يف مرتًا وثالثني التالية الثانية يف مرتًا
ال مستمرة ملؤثرات التابعة املشاعر رسعة به تقاس قد الذي املقياس هذا أن غري
بقياسه التوقف هذا إدراك ويمكن التأثري، عن بغتة املؤثرات هذه توقف سبب لنا يوضح
ال ُحدوًدا واأللم للذة أن األعضاء وظائف علم قواعد فمن األعضاء، وظائف ُسنن عىل
ال أعضاءنا وأن الحس، يف شلل األعضاء عىل تشديد كل عن ينشأ وأنه يها، تعدِّ يمكن
مقياس عىل تشدد التي اليد وأن واملجهود، واأللم الفرح من محدود مقدار غري تحتمل

إمساكه. عن الكف إىل فجأة فتضطر قوتها تستنفد أن تلبث ال القوة
أيًضا نسلِّم أن املجالس، يف بغتة املشاعر بعض اختفاء علة عن البحث يف ويجب،
هذه مشاعر تشتد وقد ، النموِّ عن املتغلب الحزب قوة ردعتها مشاعر ذات أحزاب بوجود
للمونتانيار وقع كما وذلك األسباب، من لسبب املتغلب الحزب يضُعف عندما األحزاب

الجمهورية). السنة من عرش الحادي (الشهر ترميدور شهر بعد
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األول الفصل

الفرنسية الثورة املؤرخنييف آراء

الفرنسية الثورة رواة (1)

«إن قال: فقد الشياطني، عمل من دومسرت عند فهي الفرنسية، الثورة يف اآلراء اختلفت
للنوع مجددة اليعاقبة عند وهي فيها». ظهوَره حني أي يف يظهر لم الشياطني عمل
ويندل: باريت قال فيها، الخوض عدم فرنسة يف املقيمون األجانب ويستحب البرشي،

بعني إليها ينظرون يزالون ال فالناس النفوس، من الثورة تلك أثر يذهب لم
حتى لفرنيس يظهر لم أنه رأيتم فرنسة ُكنَه أدركتم وكلما والتحزب، التشيع

الثورة. هذه يف الغرض من خال بحث اآلن

مؤثرة تبقى أالَّ عادًال تفسريًا املايض حوادث لتفسري فيجب صحيحة، مالحظة هذه
التي الحارضة الدينية أو السياسية الناس بمعتقدات صلة لها تبقى وأال النفوس يف

الجربي. تسامحها عدم إىل أرشُت
يعدها بعضهم وسيظل الفرنسية، الثورة يف املؤرخني آراء تناقض من نعجب ال ولذا

مجيدة. حادثة يعدها اآلخر بعضهم يظل كما مشؤومة، حادثة
ما مع وميشله وكينه كتيار املتقدمني الفرنسية الثورة رواة الناس نِيسَ قد واليوم
عليها ويتغلب الغموض، من يشءٌ آرائهم ففي القريحة، حسن من األخري هذا به اتصف
للنظام طبيعية نتيجة الفرنسية الثورة يُعد كان تيار أن ذلك ومن التاريخي، القدر مبدأ
١٧٩٣ سنة حدث ما يعترب كان كينه وأن األجنبي، غارة نتيجة الهول ويعد املطلق امللكي
شعبيٍّا عمًال الفرنسية الثورة يعترب كان ميشله وأن قديم، استبداد نتيجة االضطهاد من

والتعظيم. باإلعجاب جديًرا
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حقائق من كثريًا أوضح بيانه شدة مع فهو هؤالء، نفوذ من كثريًا تايُن محا وقد
آخر. كتاب مقامه يقوم ال مرجًعا كتابه يصبح قليل وعما الفرنسية، الثورة

فرسها — ووصفها الحوادث رواية أجاد وإن — فهو عيوب، من كتابه يخلو وال
من كثريًا قتل الذي روبسپري غطرسة بإثباته وهو يُملها، لم العقل أن مع العقيل باملنطق
من أصاب ولذلك املجلس، هذا عىل سلطانه علة يكتشف لم أشهر بضعة يف العهد رجال

الفهم. وأساء الرواية أحسَن تاين إن قال:
ويظهر يعدله، ما يؤلَّف ولم النقص، من فيه ما عىل الشأن عظيم تاين وكتاب
اليعقوبي املذهب أنصار يف أوجبه الذي الغيظ عىل االطالع عند الكتاب هذا نفوذ لنا
أوالر مسيو وضع فقد أوالر، مسيو السوربون، أساتذة أحد اآلن يرأسهم الذين املخلصني
يف الوقت من قضاه ما مع وهو تاين، عىل الغضب روح من مشبعة رسالة سنتني يف

مثلها. ارتكاب عن نفسه يصن لم تاين كتاب يف مادية أغاليط بضع تصحيح
الرعاع شأن عن فيه بحثه مع فهو ناقص، إنه القول هو تاين لكتاب نقد وأحسن
بالعجب تقيض ُسخٍط صفحات عليه ذلك إمالء ومع الفرنسية، الثورة أيام وزعمائهم

الثورة. هذه من كثرية وجوٌه عنه غابت
عىل ، يتجىلَّ الخالف وهذا أوالر، وأنصار تاين أنصار بني الخالف وسيستمرُّ
بغريزته سار ملَّا الشعب إن يقول وتاين حكيًما الشعب يعترب أوالر أن يف الخصوص،
أوالر مسيو رأي يزال وال األوىل، الهمجية دور إىل عاد االجتماعية الزواجر من وُحرِّر
فهؤالء الحارض، الوقت يف اليعاقبة عند دينيٍّا مذهبًا الجماعات روح لقواعد املخالف
نفات املصَّ يف وينتحلون املعتقدين ُطُرَق الفرنسية الثورة عن يكتبون فيما يسلكون

الالهوت. علماء أدلة العلمية

الفرنسية الثورة تفسري يف والقدر القضاء نظرية (2)

وقدًرا، قضاءً تقُع الثورية الحوادث أن الغالب يف يرون وأعداُؤها الفرنسية الثورة أنصاُر
فاإلنسان الثورات، يقاوم أن أحٌد يقدر «ال الفرنسية»: «الثورة كتاب يف أوليڤيه إميل قال
تاين: وقال األحوال»، طبيعة عن الناشئة الحوادث وقوع العنارصومنع تبديل عن عاجز
— الفرنسية الثورة بدء يف أي — النواب مجلس افتتاح عند والحوادث األفكار َسرْيُ «كان
ُسوريل: مسيو وقال يَْعَلم»، أن غري من وتاريخه مستقبله يحمل إنسان فكل مقدًرا، أمًرا
أنها منهم آخر ولبعض هادمٌة أنها الناس لبعض ظهرت التي الفرنسية الثورة «إن
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إيضاُحها يمكن وال املايض، عن صدرت فقد ألوربة، رضورٌي طبيعٌي نظٌم هي مجددٌة
سري الفرنسية والثورة اإلنكليزية الثورة تَِقف «لم غيزو: وقال السابق»، العهد بنور إالَّ
يُفعل لم شيئًا تفعال ولم املايض يف يَُقل لم شيئًا تقوال ولم أوربة يف الطبيعي الحوادث
الحكومة شكل إىل أي الثورتني، تينك أعمال إىل نظرنا فإذا انفجارهما، قبل مرة مئة

ابتدعاه.» شيئًا نجد لم والحرية، الشخصية األحوال ونظام املدني والقانون
سابقة. حادثة نتيجة الحادثة إن القائل: املعروف باملبدأ تذكرنا األقوال هذه فكل
بمبدأ الحوادث من كثري إيضاح يجوز فال كثري، يشء عىل يدلنا ال املبدأ ذلك أن بيد
أموًرا علينا قص وإن — فالتاريخ املؤرخني، من كثري به رِيضَ الذي التاريخي القدر
ناپليون أن ذلك ومن عَرًضا، وقعت أخرى أموًرا علينا قص — الرضورة بفعل وقعت
بمصادفته إال ،١٧٨٦ سنة أكسون يف يغتسل كان عندما املوت من ينُج لم بوناپارت
زمام عىل ليقبض يظهر كان آخر قائًدا إن وقلنا الساعة تلك يف ناپليون مات فلو كثيبًا،
من عوًضا الحماسية اإلمرباطورية القصيدة يف مذكوًرا يكون أن عىس فما املطلق الحكم

أوربة؟ عواصم فتح إىل ظافرة فرنسة جيوش قاد الذي العبقري ذلك
كانت ولكنها الوجوه، بعض من رضوريٍّا حادثًا الفرنسية الثورة اعتبار يجوز نعم،
ة املسريِّ والسياسة واالجتماع االقتصاد وسنن الخياليني بني رصاًعا الخصوص— عىل —
األمور، سري عىل يتغلبوا أن عبثًا حاولوا السنن تلك الخياليون هؤالء جهل فلما للبرش،
أن — جدوى غري عىل ولكن — متوعدين وأمروا الناس اضطهدوا محاولتهم حِبطت وملا
الجرائم. زاد الذي القصاص قانون سنوا ثم الذهب، قيمة الساقط النقدي للورق يكون
أن الزواجر، كرسوا أن بعد األمر، نهاية يف اكتشفوا الفرنسية الثورة رجال أن عىل
ما أقوى أن رأوا جديدة زواجر ُصنع أرادوا حينما وهم الزواجر، بغري يعيش ال املجتمع
شيئًا النفوس بها املايض غذَّى التي األخالق مقام يقوم ال — امِلْقَصلة حتى — يبتدعونه

فشيئًا.
وقد اليعاقبة، مبادئ نتيجة كانت بل ثابتة، سنن عن الثورة حوادث تنشأ لم إذًا
لويس دعا لو وقع ما غري الفرنسية الثورة سري يكون فال آخر، شيئًا تكون أن أمكن
مما جبنًا أقل التأسييس املجلس كان لو أو الحسنة، واملوعظة بالحكمة عرش السادس

الرعاع. فتن إزاء عليه كان
املباحث يف أم التاريخية املباحث أيف سواء األقدار فعل يف الشك إظهار فيجب
عظماء يفعل وال الطبيعة، أقدار من كثري تبديد إىل بالتدريج العلم توصل فقد العلمية،

آخر. كتاب يف إليه أرشت كما التبديد، ذلك سوى الرجال
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الفرنسية الثورة تأثري يف املؤرخني شكوك (3)

لحرص البات الجازم بمظهر الفصل هذا يف أفكارهم إىل أرشنا الذين املؤرخون ظهر
شديد منهم امللكي فالكاتب واملعرفة، العلم دائرة نفوذهم وعدم املعتقد دائرة يف أنفسهم
نشاهد واليوم لها، التشيع كثري الحرية بمذهب واملتمذهب الفرنسية، الثورة عىل الحقد
املؤلف آلراء يكون ال التي العلمية الحوادث كإحدى الفرنسية الثورة درس إىل سعيًا

القارئ. به يشعر ال قليل تأثري سوى درسها يف الشخصية ومعتقداته الخاصة
أخذ فقد ذلك، يتقدم الذي الشك فجر طلوع سوى نَر ولم بعد، الزمن هذا يأت لم

مؤلفاتهم. يف قاطعة آراء إبداء يجتنبون الكتاب من كثري
بالنسبة نتائجها عن — الفرنسية الثورة عىل أثنى أن بعد — هانوتو مسيو سئل
مادلن مسيو وأبدى ذلك»، يف يحكم أن قبل كثريًا التاريخ «سيرتدد فقال: الغايل ثمنها إىل
إعطاء أستطيع «ال فقال: ذلك، مثل تردًدا الفرنسية الثورة عن فيه بحث الذي كتابه يف
أمور ونتائجها وأعمالها عللها أن فأرى الفرنسية، كالثورة معقدة حادثة يف قاطع حكم

كبريًا». بحثًا تقتيض
الحارض الوقت يف كتبه ما مطالعة من الفرنسية الثورة يف اآلراء نشوء أيًضا ويظهر
أخذوا للدفاع كان املظالم من فيها حدث ما إن يقولون كانوا أن فبعد الرسميون، حماتها
أوالر ألَّفه الذي فرنسة تاريخ كتاب يف جاء عليها، مخففة أحكاًما طالبني عنها يدافعون
فت واقُرتِ الفرنسية الثورة يف الدماء انهمرت «نعم املدارس: يف ليدرَّس حديثًا ودوبيدور
هذه يف استولهت النفوس ولكن الوطني، للدفاع نافعة غري منَكرة وجرائم مظالم فيها
آخذ والسخط الناس يقتلون األخطار بهم حفت الذين الوطنية رجال فكان الزوبعة،

مأخذ». كل منهم
أوربة أذاقت فقد عجب، وال شديدة، الفرنسية الثورة عىل فأحكامهم األجانب وأما
رابطو «لنقل األملان: برأي يخربنا فاغيه مسيو قال املحن، أنواع — أملانيا سيما وال —
أملانية إن األمر، حقيقة أمته اإلنسان يبلِّغ أن الوطنية رشوط ومن وطنيون، الجأش
عرشة خمس مدة ونهبتها فيها وأثخنت وازدرتها اضطهدتها أمة املايض يف فرنسة عدت
هاتني بحجة تقيم أمة الحارض الوقت يف فرنسة تعترب وهي واإلخاء، الحرية باسم سنة
هذا أحد، بها ليقتدي صالحة غري مخربة مزعجة ظاملة مستبدة ديموقراطية الكلمتني

وكتبها». جرائدها إليه تشري ما كل وهذا فرنسة إىل أملانية به تنظر ما كل
قيمة كانت مهما ِعَرب ذا مؤثًرا حادثًا الفرنسية الثورة املستقبل كتاب يَُعدُّ وسوف
حد جاوزوا شيوخ رؤوس قطع إىل الدماء لسفك حبها أدى فحكومة عليها، األحكام
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عىل قَدَرت فرنسة تخريبها مع وحكومة والفتيات، األطفال من كثري ورؤوس الثمانني
أن بعد رأسها ُقطع النمسة يف امللك بيت من وأمرية بالسالح، املدججة أوربة غارة دفع
كان إمرباطوًرا تزوجت أن بعد مكانها يف قامت أقربائها من وأمرية فرنسة، ملكة كانت
يقتُلوها لم التي القصة تلك يف النفس ولعلماء مثلها، التاريخ يرِو لم أمور كلُّها ضابًطا،
النظريات عن عَدلوا إذا إالَّ يتقدم ال النفس علم أن يكتشفون فبها كثرية، فوائد تمحيًصا

حقيقيٍّا. بحثًا الحوادث يف يبحثون وأخذوا الوهمية،

املؤرخني إنصاف (4)

تاسيت زمن منذ املؤرخون ادَّعى وقد للمؤرخ، رضوريٍّا أمًرا القديم منذ اإلنصاف ُعدَّ
ينظر أي املناظر، املصور يرى كما الحوادث يرى املؤرخ أن والواقع املنصفني، من أنهم
الكثريين املصورين شأُن املؤرخني شأن وأن أمته، وروح وخلقه مزاجه خالل من إليها

خاص. طابع ذات بصورة منهم واحد كل ويأتي واحد منظر أمام يقفون الذين
الحارض، الوقت يف املؤرخون يميل هذا وإىل الوثائق، بنسخ املؤرخ يكتفي قد نعم،
حياة تكفي ال بحيث الكثرة من الفرنسية، الثورة كدور القريبة، األدوار وثائق أن غري

منها. يروقه ما املؤرخ يختار ولذا لنسخها، املؤرخ
السياسية أفكاره يالئم ما — متعمد غري أو متعمًدا — الوثائق من يختار فاملؤرخ
كتاب ويكون اإلنصاف، من بعيًدا تاريخ كتاب الوثائق هذه من ويؤلف واألدبية، والدينية
واحد سطر يف حادثة كل ص تلخِّ قوائم وضع عىل مؤلفه اقترص إذا إنصاف ذا التاريخ
هذه مثل وضع إىل يؤدي فاإلنصاف منصف، هو من ظهور عدم عىل نأسف وال منها،

التاريخ. أدوار حقيقة عىل بها الوقوف يستحيل التي اململة التافهة القوائم
أو مدحهم أي الرجال تقدير عن اإلنصاف بحجة يمتنع أن املؤرخ عىل يجب وهل
علماء من يكون قد الذي الكاتب باختالف يختلفان عادالن ن حالَّ املسألة لهذه َهْجوهم؟

النفس. علماء من يكون وقد األخالق
خالل من إال الرجال يقدِّرون وال فقط، االجتماعية املصلحة إىل األخالق علماء ينظر
والرش الخري به يقاس مقياس إىل لبقائه يحتاج املجتمع أن ذلك: وبيان املصلحة، هذه
الناس، إليها يسعى أمثلة وضع إىل يُضطر املجتمع أن أي والرذيلة، الفضيلة به وتُميَّز

خطر. يصيبه أن غري من عنها يبتعدون وال
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املشتقة والقواعد األمثلة هذه حسب عىل الرجال يقدروا أن األخالق علماء فعىل
أمثلة يربزون — أرض من وهجوهم أفاد من بمدحهم — وهم االجتماع، مقتضيات من

الحضارة. لسري رضورية أخالقية
املجتمع، أن وذلك ذلك، فغريُ النفس علماء وجهة وأما األخالق، علماء وجهة هي تلك
بذلك، يبالوا ال أن النفس علماء عىل يجب بقائه، أمر يف يتساهل أن له يحق لم وإن
بتقدير يهتموا أالَّ يجب فإنه علمية نظرة األعمال إىل ينظروا أن عليهم أن بما وذلك
حادث أي أمام الراصد كمثل َمثَلهم يكون أن أي تفسريها، إىل إالَّ يسعوا ال وأن منافعها،
ضحاياه يئد كان كاريه أن الجأش، رابط وهو يقرأ، أن اإلنسان عىل يصعب نعم كان،
ال أن األعمال، هذه مثل الكتناه يجب، ولكنه العذاب، أشد ويذيقهم عيونهم يفقأ أن بعد
وهي العنكبوت إزاء الطبيعة علماء كشأن شأنه يكون وأن مقرتفيها عىل العالم يستشيط

بالتدريج. ذبابة تقتل
جميعهم ولكنهم واحد، شأن النفس وعلماء للمؤرخني ليس أنه تقدم مما ظهر
الظاهرة الحقائق تحت مسترت هو ما واكتشاف حسنًا تفسريًا الحوادث بتفسري يطالبون

لها. املسببة الخفية القوى من
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السابق النظام ودعائم املطلقة امللكية (1)

أن والواقع املستبدة، امللكية ضد نِشبت الفرنسية الثورة إن املؤرخني من كثري يقول
الَعُضوض امُلْلُك تجىل نعم، طويل، بزمن انفجارها قبل االستبداد عن عَدلوا فرنسة ملوك
كانوا — األول فرنسوا ومنهم — قبله ظهروا الذين امللوك ولكن عرش، الرابع لويس أيام
يف ُغلبوا ما وكثريًا أخرى، مرة والپرملانات واإلكلريوس مرة اإلقطاعيني األمراء يقارعون
أعز عن األذى كف عىل يقِدر بحيث القوة من يكن لم األول فرنسوا إن حتى املعارك، هذه
حبسه بريكان وصديقه ُمشريه السوربون كره فلما والپرملان، السوربون إزاء أصدقائه
إلطالقه، نبَّالة إرسال إىل امللك فاضطر ذلك السوربون فرفض سبيله بتخلية امللك فأمر
اغتنم السوربون أن غري اللوڤر، قرص يف حراسته غري لحمايته وسيلة امللك يجد ولم
حيٍّا أُحِرق باملوت عليه الپرملان حكم أن وبعد ثانية، بريكان فسجن امللك غياب فرصة

ساعتني. ِغبَّ
يلبث لم املطلق املْلك أن إال عرش، الرابع لويس عهد يف عضوًضا أصبح امُلْلك إن قلنا
هذا كان فقد باملستبد، عرش السادس لويس نعت الخطأ من وصار الزوال إىل مال أن
أقل فرنيس يظهر ولم وجه، كل من واألرشاف واإلكلريوس ووزرائه لبطانته عبًدا املِلك

حرية. منه
يتألف كان التي التقاليد ومن هللا من قوَّتهم يستمدون امللوك كان فقد ذلك ومع
الوهن، أصابها التقاليد تلك يف الجدل تكرر فلما االجتماعي، البالد عقد مجموعها من

أساسه. من النظام ذلك فانهار عنها، يدافع من يبق فلم
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السابق النظام مساوئ (2)

عند إال تبدو ال التي مساوئه تسرت والعادة بعيد، عهد منذ القائم بالنظام األمة ترىض
وقد تعس، أنه فيعتقد عليه اصطرب كيف يسأل فيه اإلنسان يفكِّر وعندما النظر، إنعام
النظام عيوب فبدت الكتاب، بعض بتأثري الفرنسية الثورة أيام االعتقاد هذا مثل َرَسَخ

العيوب. هذه بعض ببيان وسنكتفي عينني، ذي لكل السابق
بقوانينها مختلفة املايض، يف مستقلة واليات من تألفت التي الفرنسية، اململكة كانت
امللوك به قام وما بعض، عن بعضها تفِصل الداخلية املكوس وكانت وعاداتها، وطبائعها

تماًما. َوحدتها إىل يؤدِّ لم — عرش الرابع لويس ومنهم — الجهود من
طبقة أي طبقات، ثالث من مؤلفة الفرنسية األمة كانت املادية األقسام هذه وعدا
بني التفريق بسياسة السابق النظام وتمسك الثالثة، والطبقة اإلكلريوس وطبقة األرشاف
الوسطى الطبقات به جاءت الذي واالضطهاُد قوته، أرسار من ا رسٍّ ذلك العتباره الطبقات؛
احتقرتها طويل ماٍض من االنتقام إىل ميلها عن ناشئٌ الفرنسية الثورة أيام الظافرة
ففي جراح! من الثالثة الطبقة عانته ما أكثر وما اإلكلريوس، وطبقة األرشاف طبقة فيه
أحُد قال الرؤوس، مكشويف أعضاؤه فيه وجثا ،١٦٨٤ سنة النواب مجلس عقده اجتماع
األرشاف طبقة خطيب فأجابه ثالثة، إخوة مثُل الثالث الطبقات إن الثالثة: الطبقة ممثيل
أبناء يدعوهم أن يريدون ال فاألرشاف الثالثة، والطبقة األرشاف طبقة بني إخاء «ال قائًال:

لهم». إخوٌة والخرَّازين األساكفة
لهم السلطة إقصاء منذ يسوغها ما يوجد لم امتيازات واإلكلريوس لألرشاف وكان
أبناء من وعلًما أهلية منهم أكثر هو َمن مقامهم وإقامتها منهم الرتيابها الوظائف عن

تاين: قال األبَّهة، يف االجتماعي شأنهم وحِرصها الوسطى الطبقة

التفاوت أصبح الثالثة الطبقة أبناء عليها وحصل سلطتهم األرشاف خرس منذ
القائم التفاوت هذا تقديس عن الضمري عدل وقد مؤمًلا، الطبقتني بني الفاصل
ما يوجد لم امتيازات عىل يسخطوا أن الثالثة الطبقة ألبناء فُحقَّ العادة عىل

يَُسوُِّغها.

عىل الحوادث أكرهتهم عندما امتيازاتهم عن تاريخية ليلة يف األرشاف تنزَّل نعم
طريقها. يف سائرة الفرنسية الثورة فظلت متأخرة كانت فعلتهم ولكن ذلك،
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الفرنسية، الثورة أسباب جملة من األخرى الطبقات عىل الوسطى الطبقة أبناء وحقُد
الشعب يمقت فلم امللكية، عىل حقدهم عىل لألرشاف الوسطى الطبقة أبناء مقت يدل وال
يف األول االشرتاعي املجلس يفكر ولم بالتدريج، إال باألجنبي واستغاثته لطيشه امللك
امللكية مكان يف دستورية ملكية تحل أن هو به يحلم كان ما وكل الجمهورية، إقامة

املطلقة.

السابق العهد يف الحياة (3)

تصوًرا — الحقيقية الفالحني حياة سيما وال — السابق العهد يف الحياة تصور يصُعب
يجعل تصويًرا الكآبة من العهد ذلك يف الفالحون عليه كان ما يصورون فالكتَّاب حسنًا،
الثورة تاريخ يف نُرشت صورة وإليك جوًعا، البائسون هؤالء يمت لم كيف يسأل اإلنسان
وضعت التي الصورة هذه ففي رانبو، مسيو السوربون، أساتذة أحد ألَّفه الذي الفرنسية
ليخطف الكالب يقاتل رجل يُرى عرش» الرابع لويس أيام الفالحني «بؤس عىل للداللة
ويُرى عشبًا، ترعى وامرأة الجوع من أحشاءه يُشد بائس وبجانبه معروقة، عظاًما منها

وهي: اآلتية، الكلمة املؤلف ذلك أورد ثم كاألموات، وأصبحوا األرض إىل أُلقوا أناس

تدر لرية، ٣٠٠ ب السابق الدور يف ترشى كانت التي طي، ْ الرشُّ وظيفة كانت
وكان لرية، ١٢٠ الشخص عىل القبض ثمن وكان لرية، ٤٠٠٠٠٠ لصاحبها

.١٥٠٠٠٠ والسجن النفي أوامر من عرش الرابع لويس أصدره ما عدد

املؤلف، كهذا اإلنصاف، عن الفرنسية الثورة يف بحثت التي املؤلفات أكثر ابتعاد إن
متناقضة، ولكنها كثرية، الثورة تلك وثائق إن نعم، ناقًصا، الدور ذلك عىل الوقوف يجعل
يانغ؛ اإلنكليزي السائح به أتى الذي العجيب بالوصف البرويار وصف معارضة فتمكن
إن بعضهم قول صح وهل الزمن، ذلك يف شاهدهم الذين الفالحني سعادة عىل ليدل
رضيبة؟ محاصيلهم أخماس أربعة يؤدون فكانوا الرضائب من مثقلني كانوا الفالحني
ثلث الفالحني اشرتاء إن نقول وإنما ذلك، عن صحيح بجواب نأتي أن علينا يتعذر

بائسني. يكونوا لم أنهم عىل يدل مما السابق العهد يف األرضني
يف يدب كان العجز وأن مرتبكة، جائرة كانت املالية اإلدارة أن نعلم فإننا ذلك ومع
استياءٌ األحوال هذه عن نشأ وأنه ظاملون، ملتزمون يجبيها كان الرضائب وأن امليزانيات،

النواب. مجلس عرائض يف تجىل
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الرضائب تُجبَى أن هو فيها التُمس ما وكل ثوريٍّا، فكًرا العرائض هذه تحِو ولم
دستور يوضع وأن املساواة، قاعدة عىل تُفَرض وأن عليها، النواب مجلس موافقة بعد
ملكية املطلقة امللكية مقام لقامت املطاليب هذه أُجيزت فلو واألمة، امللك سلطة فيه تعني

يحتمل. ما عىل الثورة والجتنبت دستورية

الفرنسية الثورة أيام امللكية املشاعر تحول (4)

وإن رسيًعا، تحوًال امللكي النظام تجاه الثورية املجالس ومشاعر الشعب مشاعر تحولت
أعضاء فيه ل بجَّ الذي الوقت بني يمر، لم إذ فشيئًا، شيئًا عادة تتحول املشاعر كانت
بضع سوى رأسه، فيه قطع الذي والوقت عرش السادس لويس األول الثوري املجلس

سنني.
الذي فالحب واحدة، ملشاعر موضعي تبديل سوى السطحية التحوالت تلك تكن لم
أن ذلك: وبيان له، الوارثة الجديدة للحكومة أظهروه قد للملك الناس يظهره كان
الشعب عليه أقبل عظيمة قدرة منحه هللا من قوته — السابق الدور يف — امللك استمداد
التجارب أثبتت عندما املطلقة امللك بقدرة الناس إيمان ضُعف وقد إقبال، أيما أجلها من
تسمح ال التي الجماعة، وبحثت نفوذه بذلك امللك فخرس الوهم عىل قائمة القدرة هذه أن

آخر. معبود عن عليها، يموِّه أن الساقط لإلله
لم أنه األحامس للمؤمنني الفرنسية الثورة بدء منذ املكررة الحوادث كشفت ا حقٍّ
ولها مقاتلتها عىل قادرة أخرى قوى هنالك وأن والقوة، الحول من يشء للملكية يبَق
رأت التي الجماعات أمام امللكية السلطة حال يكون وما سلطانها، من أعظم سلطان
العصابات هجمات دفع عن باريس يف امللك عجز ورأت امللك عىل النواب مجلس تغلب

ِحصنه؟ عن املسلحة
الجماعات ته وأمدَّ النواب مجلس قدرة فزادت امللك ضعف بذلك للِعيان وَضح

بقوتها.
واتفاقه امللك فرار وبعد الباستيل عىل االستيالء بعد امللكي اإليمان دام فقد ذلك ومع
الباريسية، الفتن تقدر لم بحيث القوة من املتأصل اإليمان هذا وظل األجانب، امللوك مع
من كبري جزء يف ثابتًا فبقي استئصاله،1 عىل عرش، السادس لويس قتل إىل أدت التي

مللوكها: الوراثي األمة محبة عىل دليًال عرش الخامس لويس عهد يف وقع الذي اآلتي الحادث ميشله أورد 1
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لم التي املؤامرات من املديريات يف وقع ملا سببًا وكان الفرنسية، الثورة أيام فرنسة
كبري. عناء بعد إال العهد مجلس يخمدها

عليها، القضاء عن عاجزة املقصلة جعل النفوس يف امللكية املشاعر ورسوخ
باريس، حاشا فرنسة أنحاء يف الفرنسية الثورة أيام قائمة امللكية الدعوة فاستمرت
بجالء لسكانها امللك ضعف لظهور امللكي؛ اإليمان فيها تالىش التي املديريات وبعض
املشاعر تلك ساعدت وقد ملكيني، نوابًا مديرية ٤٩ انتخبت الديركتوار عهد ففي ووضوح،
الذي بوناپارت ناپليون نجاح عىل كثرية، مالحم بعد جماحها الثورة كبحت التي امللكية،

السابق. النظام من كبريًا جزءًا وليعيد السابقني، امللوك عرش عىل ليستويل جاء

ميس يف مرض بالجيش ليلحق ذهب الذي عرش الخامس لويس أن ليًال باريس يف الناس علم
منتصف يف الكنائس أبواب فتحت ثم يعلمون، ال حيث إىل بلبلة يف وساروا مضاجعهم فرتكوا
النبأ عن ويتساءلون بعض من بعضهم ويقرتب الطرق، مفارق يف يتجمعون القوم وأخذ الليل،
امللك، لشفاء األدعية من يقرأونه كانوا ما يقطع الكهنة بكاء كان وقد يتعارفوا، أن غري من
الناس عانقه امللك إبالل بخرب أتى الذي الرسول جاء وملا وعويله، بنحيبه يجيبهم والجمهور
امللك!» «شفي هتافهم: من الشوارع ودوت الظافر، بالغازي سريهم به وساروا حصانه، وقبلوا
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الثالث الفصل

وما الفرنسية الثورة أيام النفسية الفوضى
الشان من الفالسفة نسبإىل

وانتشارها الثورية املبادئ مصدر (1)

الخفية والحياة واملشاعر، التقاليد عن نشأت خفية حياة عنوان الظاهرة اإلنسان حياة
فإن وهن املبادئ هذه أصاب وإذا مهيمنة، مبادئ فيه وتحِدث اإلنسان ترشد التي هي

مكانها. يف تنبُت أخرى مبادئ
الحوادث من الثورات به تأتي ما أن إىل القارئ تنبيه هو املالحظات هذه من والغاية
يف الدقيق البحث أن وإىل فشيئًا، شيئًا النفوس يف وقع خفيٍّ نشوء نتيجة هو الظاهرة

الثورات. هذه مبادئ فيها نبتت التي النفسية البقعة فحص يتطلب الثورات إحدى
إدراك يمكن وال الغالب، يف واحد جيل مدة خفيٍّا التدريجي املبادئ نشوء يظل
الجيل أول يف النفسية األحوال من االجتماعية الطبقات عند ما بقياس إال دائرته اتساع
عهد يف امللكية إىل العلماء بها ينظر كان التي املختلفة األفكار عىل لالطالع ويجب وآخره،
تورغو بنظريات بوسويه نظريات نقابل أن عرش السادس ولويس عرش الرابع لويس
هللا من مستمدة الحكومة سلطة إن يقول: كان الذي بوسويه، أن نرى فهنالك السياسية،
إيمان عن يَُعربِّ كان — الناس أمام مسؤولني غري امللوك وإن وحده، امللوك يحاسب الذي
كالوزير — املصلحون الوزراء كتبه ما أن ونرى دينيٍّا، إيمانًا املطلقة بامللكية الناس
اإللهي. امللوك حق دون من األمة بحق تعرتف أخرى روٍح من مشبًعا كان — تورغو

والبؤس والرضائب والقحط الحروب منها كثرية، التحول هذا أوجبت التي والحوادث
احرتام مقام الحوادث هذه أقامت فقد عرش، الخامس لويس عهد آخر يف وقع الذي العام
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سنوح عند للظهور مستعدة النفوس يف ثورة — بالتدريج تزعزعت التي — امللك سلطة
فرصة. أول

رسعة نفرس بهذا انحالله، يتم أن يلبث لم االنحالل يف النفيس املزاج بدأ ومتى
تكن لم التي املبادئ فهذه الفرنسية، الثورة أيام الناس بني املبادئ من كثري انتشار
وإن صالحة، بيئة مصادفتها لعدم الثورة؛ تلك حدوث قبل تأثريُها يظهر لم حديثة
يف كثريًا البرش رددها الفرنسية الثورة أيام الناس استهوت التي املبادئ إن فقل شئت
علماء دافع وقد مىض، فيما السياسية خطتهم اإلنكليز إىل أوحت التي فهي املايض،
الشعبية للسلطة ما معلنني املستبدين العنني سنة ألفي منذ الحرية عن والالتني اليونان
الكتب يف كآبائهم املسائل هذه جميع تعلموا الوسطى الطبقة أبناء أن ومع الحقوق، من
وكيف فيه، تهيجهم أن تستطيع الذي الوقت لبُعد ساكنهم تحرك لم فإنها املدرسية

املراتب؟ احرتام فيه تعودت زمن يف األمة يف تؤثِّر
يكتشفوا لم فهم إليهم، يعزى ما غريُ الفرنسية الثورة حدوث يف الفالسفة وتأثري
االنحالل، يف تبدأ عندما املعتقدات تقاومها ال التي االنتقاد روح أنموا وإنما جديًدا، شيئًا
اضمحلت ومتى محرتًما، كان ما ازدراء إىل الناس ج تدرُّ االنتقاد روح نمو عن نشأ وقد

بغتًة. االجتماعي البنيان سقط والُحُرمات التقاليد
وال يقتدي الذي الشعب يف التأثري عن وعجزوا املتعلمة، الطبقات يف الفالسفة أثَّر
األرشاف وكان الثروة، أصحاب من الزمن ذلك يف حماسة املصلحني أكثر وكان يبتدع،
ويهتفون الوطنيني، ومساواة اإلنسان وحقوق االجتماعي العقد مباحث إىل ينشطون

أهليتهم. وعدم واستبداَدهم العالية الرتب أصحاب املنتقدة التمثيلية للروايات
طبقات وشعرت فاستياء، اضطراب عمهم املجتمع بأركان ثقتهم الناس فقد ومتى

ُها. تسريِّ كانت التي العوامل بزوال املجتمع
تأثريها ولكن التقاليد، أثقال لزعزعة واألرشاف الكتاب يف النقد روح تكِف لم نعم،
الدور يف املدنية والحكومة الدينية الحكومة إن آنًفا قلنا وقد أخرى، قوية بمؤثرات ُدعم
الثانية يصيب األوىل صدم فكان وثيًقا، وصًال باألخرى إحداهما موصولتني كانتا السابق
يتزعزع أن قبل املتعلمني نفوس عافتها الدينية التقاليد إن نقول: واآلن الرضورة، بحكم
إىل الالهوت عالم من النفوس انتقال أوجب الذي العلم تقدم بسبب وذلك امللكي، املبدأ

العلم. عالم
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قرونًا الناس قادت التي التقاليد بأن — النشوء هذا بفعل — يشعر كان فالناظر
عصا عن يبحث كان أين ولكن تبديلها، الرضوري من وأن قيمة، ذات ليست كثرية

السابق؟ البُنيان مقام جديد اجتماعي بنيان إقامة عىل القادرة السحر
كان وهل والتقاليد، اآللهة خِرستها التي بالقدرة العقل وصف عىل اإلجماع وقع
شأن عظم هكذا اكتشافاته؟ كثرت الذي وهو املجتمعات تحويل عىل قدرته يف يَُشك

التقاليد. شأن وتضاءل النفوس يف العقل
من ها َوَسريَّ الفرنسية، الثورة نار وأوقد العقل، إىل القدرة تلك أسند الذي واملبدأ،
مجتمع وإقامة املايض قيود تحطيم عىل الناس به استعان الذي هو أخرها، إىل أولها

جديد.
املايض يف ُعدَّ ما جميع أن الفالسفة نظريات من الشعب إىل ببطء هبط ما ص ويَلخَّ
وعدم السابقني السادة إلطاعة محل يبَق لم وأنه باالحرتام، جدير غري أصبح محرتًما

الحدود. تعدي
مدام ذكرت وقد الجديدة، النفسية لهذه نتيجة أول للحدود الناس مجاوزة كانت
«ستكونون قائلني: العربات مرقى إىل يرتقون لونشان متنزه يف كانوا العوام أن فيجيلربان

العربات». يف نحن ونكون خلفنا القادم العام يف
قبيل للجميع شامًال كان بل بالعوام، ا خاصٍّ واالستياء الحدود مجاوزة أمر يكن لم

تاين: قال الفرنسية، الثورة

حاقدين الواليات أرشاف وكان كبارهم، عىل حاقدين اإلكلريوس صغار كان
كربائهم، عىل حاقدين اإلقطاعيني األمراء صغار وكان املقربني، األرشاف عىل

املدن. سكان عىل حاقدين القرى سكان وكان

الشعب، إىل واإلكلريوس األرشاف من انتقلت التي النفسية، الحاُل تلك استولت ثم
وأما بالجيوش»، واثقني «لسنا النواب: مجلس افتتاح حني نيكر قال أيًضا، الجيش عىل
الجنود وأما بالفلسفة، يشتغلون وأخذوا اإلنساني، املذهب أنصار من فأصبحوا الضباط
مداركهم يف املساواة مبادئ لداللة وذلك بالفلسفة، يشتغلوا لم وإن يطيعون ال فكانوا

والطاعة. الرئاسة بُطالن عىل السخيفة
زوال أوجبت الجيش، ومنها املجتمع، طبقات عىل الفوىضالنفسية استولت أن وبعد

ريفارول: قال السابق، النظام
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مبادئ الجيش وانتحال امللك، عن الجيش تخيل هو امللكية عىل قىض الذي إن
الثالثة. الطبقة

من نفورهم الفرنسية، الثورة تكوين عرشيف الثامن القرن فالسفة تأثري (2)
الديموقراطية

للحكومة أشياًعا الثورة، روح الناس يف نفخوا أنهم ُظن الذين الفالسفة، يُعدَّ أالَّ يجب
الديموقراطية يمقتون كانوا فقد السيئة، والعادات األوهام بعض قاتلوا وإن الشعبية،
واالضطهاد، التخريب من وراءها تجر ما لعلمهم اليونان؛ تاريخ يف شأنها عن بحثوا التي
بعوام أمر وكل القوانني فيها تناط حكومة «بأنها أرسطو: زمن يف عرِّفت التي وهي

املشاغبني». بعض يريد كما ويسريون الجبابرة من أنفسهم يعتربون
الحكومة عن لڤولتري، َسَلًفا بحق يعترب الذي وهو بيل، بطرس قاله ما وإليك

أثينة: يف الشعبية

واضطهاد وفتنها أحزابها وانقسام أثينة مجالس تاريخ اإلنسان يقرأ عندما
بأن يحكم املشاغبني، الخطباء أحد يريد كان كما ونفيهم، وقتِلهم أرشافها
الذين املحتالني الثرثارين من لفئة عبًدا بالحقيقة، كان، الفخور الشعب ذلك
امللكية مكدونية تاريخ يف بُِحث ولو الريح، مهب يف ريشة كأنه يقلبونه كانوا

أثينة. يف وجد كما واستبداد ظلم أمثلة فيه ُوجدت ما

وصف أن بعد دل فقد ذلك، من أقل الديموقراطية يف مونتسكيو رأي يكن ولم
الحكومة إليه تؤول ما عىل واملستبدة، وامللكية الجمهورية الثالثة، الحكومة أشكال

وهي: اآلتية، بالكلمات الشعبية

القوانني، مخالفة يف الحرية يرون فصاروا القوانني ظل يف أحراًرا الناس كان
يدخل ما وكان ُعًرسا، مبدأ هو وما سخافة حكمة هو ما ون يَُسمُّ وأصبحوا
إذن فالجمهورية لألفراد، ملًكا املال بيت فأصبح األفراد من يجمع املال بيت

الناس. بعض قوة من قوتها مستمدة هيئة سوى ليست
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ما فيهم صغار جبابرة — الجمهورية أي — الشعبية الحكومة يف يظهر
زمام عىل قبض يطاق ال أمُرهم أصبح ومتى النقائض، من الكبري الجبَّار يف

يشء. كل الشعب فخرس واحد جبَّار الحكم
املساواة يف املغاالة من الديموقراطية إليه تجر ما اجتناب وجب لذلك

للبالد. األجنبي غزو فإىل املطلق الحكم إىل املؤدية

هي مستبدة حكومة إىل التحول من للملكية املانعة الدستورية اإلنكليزية والحكومة
ا. جدٍّ ضعيًفا كان الفرنسية الثورة يف الفيلسوف هذا تأثري أن غري األعىل، مونتسكيو َمثَل
أولباك منهم استثنينا وربما قط، السياسة يمارسوا فلم املعارف دائرة واضعو وأما
كانوا الذين الثالثة فهؤالء الحرية، بمذهب متمذهبًا ملكيٍّا وديدرو، ڤولتري مثل كان، الذي
لم الكنيسة، الفالسفة، عدوة ويقاتلون الخصوص عىل الشخصية الحرية عن يدافعون
من بيشء الفرنسية الثورة تنتفع لم السبب ولهذا ديموقراطيني، أو اشرتاكيني يكونوا

مبادئهم.
قال: فقد للديموقراطية، التشيع قليل ڤولتري كان

تتمتع التي الصغرية فالبالد صغرية، بالًدا إالَّ تالئم ال الديموقراطية أرى
الرهبان أديار يف كما الزالت، من كثري فيها وقع وإن — الديموقراطي بالحكم
إيرلندة كمذابح مذابح وال بارتلمي، سان كملحمة مالحم فيها تقع ال —
يغرتف من عىل الشاقة باألشغال فيها يحكم وال التفتيش، ومحكمة وصقلية
من تألفت إذا ذلك غري الجمهورية تلك وتكون ثمنه، يؤدي ال ماء البحر من

الجحيم. نواحي من كبرية ناحية يف الشياطني

ومن الهدم، قليلَة الفرنسية الثورة هيأوا أنهم ُظنَّ الذين هؤالء أفكار كانت إذن،
سريها. يف كبري تأثري إليهم يعزى أن الصعب

تجديد يف خططه أن يرى فهو الديموقراطية، روسو ميول يف نشك أن ويمكننا
طلب وعندما البلدان، من قليل عدد غري تالئم ال الشعبية السيادة أساس عىل املجتمع
وراثيٍّا. ملًكا ينتخبوا بأن نصحهم ديموقراطيٍّا دستوًرا لهم يرسم أن البولونيون منه

االجتماعي الَعْقد كتاب يف لها فصَّ التي نظريته هي انتشاًرا روسو نظريات وأكثر
تفسده لم كامًال كان الفطري الرجل أن — عرصه رجال من كثري مع — فيها وادعى
األجيال سعادة عادت القوانني، من يسن بما تغريت، إذا املجتمعات وأن املجتمعات،
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واحدة قوانني تسن أن يجب وأنه ومكان، زمان كل يف متماثلون كلهم الناس وأن األوىل،
ما فاسمع روسو، كاعتقاد كان الحني ذلك يف الناس اعتقاد أن ويظهر واحدة، وأنظمة
الفضيلة أن يف يشك وهل قوانينها، من ونقائصها األمة فضائل «تُشتق هلفيسيوس: قاله

األمور؟» زمام عىل القابضني حكمة نتيجة هي جميعها األمم عند

الفرنسية الثورة أيام الفلسفية الوسطى الطبقة مبادئ (3)

الفرنسية الثورة أيام واالجتماعية الفلسفية الوسطى الطبقة مبادئ تعيني يصعب أنه مع
اإلنسان. حقوق بيان يف ملخصة قواعد بضع إىل ردُّها يمكن

إذ كثريًا؛ الوسطى الطبقة أبناء يف يؤثروا لم عرش الثامن القرن فالسفة أن ويظهر
اليونان خواطر سحر كان وإنما قليًال، إال بأولئك الفرنسية الثورة أيام هؤالء يستشهد لم
يودون كانوا السبب ولهذا وپلوتارك، أفالطون كتب مطالعة إىل يدفعهم لهم والرومان

وقوانينها. وتقشفها وعاداتها إسپارطة دستور نرش
عدَّهم الذين وهم — الفرنسية بالثورة قاموا الذين الوسطى الطبقة أبناء يقل ولم
بل شيئًا، ابتدعوا إنهم — الحكماء نهج عىل السائرين الجارسين املبتدعني من الناس
القرون يف كان ما إىل عقالؤهم ينظر ولم بعيد، ماٍض إىل الرجوع يف رغبتهم عن أعربوا
مونتسيكو امتدح الذي الدستوري إنكلرتة نظام انتحال يف فكروا فقد ، الجدِّ بعني الخالية
يطمع كان ا حقٍّ ثورة، غري من األمر نهاية يف منواله عىل األمم ونسجت منافعه وڤولتري
الثورة أيام ُسِلكت التي املناهج أن غري هدمه، يف ال امللكي، النظام إصالح يف أولئك

واألساليب. الطرق من اقرتحوه عما اختلفت
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الفرنسية الثورة أيام النفسية األوهام

الحالة إىل الرجوع ويف الفطري اإلنسان الناسيف وأوهام الشعبية الروح (1)
الفطرية

الذي هو تأثريه فإن بانتشاره ضارٍّ غري املذهب خطأ أن بما فنقول: ونعود سابًقا، قلنا
يبحث أن الناس يف تأثريه كيفية يكتشف أن يود الذي الفيلسوف وعىل فيه، البحث يجب
الفرنسية. الثورة أيام كانت كما كثرية األوهام تكن لم وربما بهم، املحيطة األوهام يف

طبيعة به الناس ر تَصوَّ الذي الغريب التصوير ظهوًرا األوهام أشد من ونُعد
جاء كما — الحني ذلك يف الناس اعتقد فقد األوىل، املجتمعات وطبيعة األولني أجدادنا
وأن عالية، ُمثًُال كانت املجتمعات وأن كامًال، اإلنسان خلق هللا أن — اإلرسائيليات يف
أن الفطرية الحالة إىل الرجوع مبدأ يلبث ولم إليها، العود يجب وأنه أفسدتها، الحضارة
عىل يدل مؤلفاتي يف عنه بحثت الذي األسايس األخالق مبدأ «إن روسو: قال ا، عامٍّ أصبح

والنظام». للعدل محب بفطرته طيب اإلنسان أن
ذلك فساد فأثبت األولني أجدادنا عند الحياة طرق عن بحث الحديث العلم أن غري
واألدب الرفق خلق من بعيًدا رشًسا وحًشا كان الفطري الرجل أن عىل داالٍّ املذهب
وكان الجوع عند فريسته عىل يثب فكان تسوده كانت الغريزية اندفاعاته وأن والرحمة،

الحقد. يثريُه عندما عدوه يقتل
منها، الخروج عىل تساعده بل الفطرية، الحالة إىل اإلنسان الحضارة تعيد وال
زواجر بكرسهم رجعوهم، عندما متوحشني قوم إىل املتمدن املجتمع اليعاقبة حول فقد

الفطرية. الحالة إىل بدونها، حضارة تقوم ال التي املجتمع
طرق أن وذلك األولون، أجدادنُا عليها كان التي الحال تصور يف أخطأ من ونعذر
فالسفة جهل غ يسوِّ ما نرى ال ولكن الحديثة، االكتشافات قبل مجهولة كانت حياتهم
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بني عاشوا فقد معارصيهم، نفسية الفرنسية الثورة ومشرتعي عرش الثامن القرن
فكانوا ببالهم، الشعبية الروح تخطر أن أو أمرهم حقيقة يدركوا أن غري من معارصيهم
خطب دلت وقد العقل، إىل لإلصغاء مستعد شاكر ودود طيب رجل ي العامِّ أن يظنون
يُحرقون الفالحون أخذ فلما منهم، األوهام هذه تمكن عىل التأسييس املجلس أعضاء
عملهم عن يُكفوا أن فيه سألوهم رقيق بكالم فخاطبوهم كثريًا ذلك من دهشوا القصور

بفضائلهم. يدهشوه أن وناشدوهم املحبوب مليكهم يحزنوا لكيال

ماضيه عن اإلنسان فصل إمكان ويف القوانني قوة الناسيف أوهام (2)

عن اإلنسان فصل مبدأ الفرنسية الثورة ألنظمة أساًسا اتخذت التي املبادئ من نَُعد
أن الحني ذلك يف املشرتعون اعتقد فقد باألنظمة، املجتمع تجديد إمكان ومبدأ ماضيه
فعزموا واألضاليل الخرافات من مشبع — البعيدة الخالية القرون عدا ما — املايض
جديًدا وتقويًما جديًدا تاريًخا — مقِصدِهم إلظهار — ودوَّنوا به، صلة كل قطع عىل
قادرون أنهم ظنهم أكفاء الناس أن توهمهم وأوجب والفصول، الشهور أسماء مبدِّلني

الناس». لكل نافع الحسن القانون «إن كوندريس: قال كلِّهم، للبرش االشرتاع عىل
وأن تسريها، خفية عوامل األمور ظواهر وراء أن الفرنسية الثورة مشرتعو علم وما
فقىض عليه القضاء أرادوا املايض— فعل لجهلهم — وهم كثريًا، بماضيه مرتبط اإلنسان

عليهم.
غريغوار قال الفرنسية، الثورة أيام ا تامٍّ والقوانني النظم بقوة املشرتعني إيمان كان
أنهم والواقع ذلك»، نريد ال ولكننا الدين، تغيري عىل لقادرون «إننا التأسييس: املجلس يف
أتوا ما كل بعد عجزهم، انكشف أن يلبثوا لم فهم توفيق، غري من ولكن ذلك، أرادوا
بعض الناس إلزام سبيل يف ومذابح، وتحريق وتخريب اضطهاد من سنني، عرش يف به
مما جانب أكرب ترميم إىل ناپليون فاضُطر عنهم الناس وجوه حوَّل انكشاًفا القوانني،

هدموه.
باسم املجتمع تجديد سبيل يف اليعاقبة هؤالء بها قام التي العظيمة، وللتجربة
— أنها ويظهر أخرى، مرة يعيدها أن لإلنسان األحوال تسمح ال قد كبرية فائدة العقل،
االشرتاكيني نرى أوالء نحن فها الناس، من كثري لتحذير كافية غري — قسوتها رغم عىل

الوهمية. خططهم حسب عىل بأجمعه املجتمع تجديد يقرتحون
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الثورية املبادئ قيمة الناسيف أوهام (3)

حقوق بيانات يف مذكورة الفرنسية الثورة عليها قامت التي األساسية الحقوق مبادئ إن
وقد ،١٧٩٥ وسنة ،١٧٩٣ وسنة ،١٧٨٩ سنة يف بالتتابع نُرشت التي الثالثة اإلنسان

لألمة». السلطة «بأن كلها: رصحت
جاء فقد املساواة، يف سيما وال األمور، من كثري يف تختلف الثالثة البيانات وهذه
وهم أحراًرا، ويعيشون أحراًرا يولدون الناس «أن :١٧٨٩ سنة بيان من األوىل املادة يف
متساوون الناس «أن :١٧٩٣ سنة بيان من الثالثة املادة يف وجاء حقوًقا»، متساوون
«إن سابقيه: من اعتداًال أكثر وهو ،١٧٩٥ سنة بيان من الثالثة املادة يف وجاء طبيعة»،
عن األخري البيان هذا واضعو تكلم أن وبعد للجميع»، واحًدا القانون كون هي املساواة
يف جاء مواعظه، يف اإلنجيل فشابه مفيد الواجبات بعض عىل فيه النص أن رأَوا الحقوق
الطبيعة طبعتهما مبدأين عن تنشأ كلها واملواطن اإلنسان واجبات «أن منه: الثانية املادة
أن تُحب بما وعاملهم به، يعاملوك أن تُِحب ال بما الناس تعامل «ال وهما: القلوب عىل
الشعبية». السلطة ومبدأ املساواة مبدأ هو البيانات تلك من بقي والذي به»، يعاملوك

ضعف مع كبري شأن — واإلخاء» واملساواة «الحرية أي — الجمهوري للشعار
القدرة تعدل عظيمة قدرة جُدرنا عىل نقش الذي الساحر الشعار ولهذا العقلية، قيمته
انتشاره، ل َسهَّ القلوب يف اآلمال من ألقاه وما األلفاظ، بعض إىل السحرة يعزوها التي
فإن العالم يف ثورة اضطرمت إذا واآلن سبيله، يف بأنفسهم الناس ألوف ى ضحَّ وقد

به. يستنجدون رجالها
للنفوس، الساحرة املبهمة األمثال من الشعار فذلك االختيار، يجيدون إنهم ا حقٍّ
ملعنى شأن ال اإليمان أمر ففي وخياله، وحقده ذوقه حسب عىل امرئ كل يفرسها والتي

القدرة. من إليها يُعزى بما إال األلفاظ هذه قوة رس وما الحقيقي، األلفاظ
هذا أن آخر مكان يف فسنرى دواًما، الثوري الشعار مبادئ أكثر هو املساواة ُ ومبدأ

للعيان. بادية تزل لم نتائجه وأن التقريب، وجه عىل باقيًا ظل الذي هو وحده املبدأ
إلثبات نحتاج، وال املساواة، مبدأ العالم علَّمت التي هي الفرنسية الثورة تكن ولم
الناس أرشدا قد واإلسالم فالنرصانية القديمة، اليونانية الجمهوريات يف التنقيب إىل ذلك،
واحد، إله عباد وهم الديانتني، هاتني يف متساوون الناس أن ذلك: وبيان املبدأ، هذا إىل

بالتقوى. إالَّ اآلخر عىل ألحدهم فضل وال
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أن تلبث لم النرصانية فالكنيسة عليه، الناس ملحافظة يكفي ال املبدأ إعالن ولكن
ُخَطبهم. يف إالَّ الفرنسية الثورة زعماء به يعبأ ولم النظري، املساواة مبدأ عن عَدلت

عىل يدل بعضهم عند املساواة فمبدأ الناس، باختالف املساواة معنى ويختلف
يعاقبة عند وهو دونه، امرئ كل يكون وأن أحًدا، فوقه يرى أالَّ يف اإلنسان رغبة
إبطال إىل والسعي أفضلية، كل مقت عىل ينم الحارض الوقت ويعاقبة الفرنسية الثورة

واملراتب. واألزياء واألوضاع العادات وتوحيد الطبيعي التفاوت بإنكار األفضليات
إىل الفرنسية الثورة زعماء تعطش تحت ينطوي كان إنه القول من يمنع ال وهذا
قال لهم، وأوسمة رشف ألقاب فأحدث ذلك ناپليون أدرك وقد التفاوت، يف رغبة املساواة

تاين:

أفواههم كانت اللتني املساواة وكلمة الحرية كلمة تحت ناپوليون اكتشف
أن رأى وقد والتفوق، والنهي األمر يف ورغبتهم السيادة إىل ميلهم تلوُكهما
السالمة لجنة يف النائب بني ذلك يف فرق ال وأنه والرتف، املال يف يطمع أكثرهم

ونائبه. الوايل وبني والوزير، العامة

ومبدأ الحرية مبدأ وأما الدائم، الفرنسية الثورة تُراث هي املساواة مبدأ يف والرغبة
ينفعا ولم ضعيف، فتأثريُهما الجمهوري الشعار يف املساواة مبدأ اكتنفا اللذان اإلخاء
بعد تأثريُهما زاد وما الُخطب، تزويق يف إال اإلمرباطوري العهد ويف الفرنسية الثورة أيام
وقد قليًال، إال الحرية بمبدأ تبال ولم زمن، يف اإلخاء بمبدأ لها عهد ال فاألمم قط، ذلك
لم الجمهوري الشعار تأثري أن والخالصة: لنقاباتهم، الحارض الوقت يف العمال تركه
األلفاظ تلك سوى الشعب نفوس يف الفرنسية الثورة من يبَق لم وأنه الظاهر، غري يف يكن
كما بجيوشها أوربة أنحاء يف األلفاظ هذه نََرشت وقد إلنجيلها، املجملة املشهورة الثالثة

معلوم. هو
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واالجتامع والتدين والعاطفة العقل تأثري
الفرنسية الثورة أيام





األول الفصل

املجلسالتأسييس روح

الفرنسية الثورة أيام النفسية املؤثرات (1)

واجتماعية، ودينية وعاطفية عنارصنفسية دوامها، ويف الفرنسية الثورة تكوين يف أثَّرت،
كثري فرس أن املؤثرات هذه بني التفريق عدم عن ونشأ خاص، ملنطق منها واحد كل تابع

سيئًا. تفسريًا الدور ذلك املؤرخني من
الثورة أعد وإن — فهو ضعيًفا، واإليضاح للتفسري اتخذ الذي العقل عمل كان
الوسطى الطبقة أبناء قبضة أمُرها كان أيام أي أوائلها، يف إال تأثريه يبُد لم — الفرنسية

إلخ. األرشاف، امتيازات وإلغاء الرضائب إصالح لوائح وضعوا الذين
العاطفة عنارص أمام العقل عنرص تقهقر الشعب يف الثورة تلك تغلغلت وعندما
يف الجديد املعتقد انتشار وأوجب التعصب إىل الجيوش التدين عنرص ودفع واالجتماع،

العالم.
إال الفرنسية الثورة إدراك يمكن فال املؤثرات، تلك أهم الديني العامل كان وربما

مثًال. الديني اإلصالح كثورة الدينية الثورات تكوين مثل تكوينها اعتربنا إذا
الضعيفة، العقلية القيمة من للمعتقدات ما إثبات طويًال، زمنًا الفالسفة، حاول
تأثري ذات بأنها اإلقرار إىل فاضطروا وأحسن، أتم تفسريًا شأنها يفرسون أخذوا واآلن

الحضارة. عنارص لتغيري كاٍف
لتحويل يكفي ما القدرة من وعندها بالعقل، مستعينة غري الناس املعتقدات ر تسخِّ
الذي هو فليس قوتها، املطلق العقل قوة تضاهي وال واحد، غرض نحو واملشاعر األفكار

الناس. قلوب يف الحمية يلقي
النفوذ من لها وما انتشارها قوة الثورة تلك لبسته الذي الديني اللباس لنا ويوضح
قليلون، جديًدا دينًا العظيم الحادث هذا اعتربوا الذين واملؤرخون واملايض، الحال يف
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سياسية ثورة الفرنسية الثورة «إن قال: فقد لذلك، انتبه من أول هو توكفيل أن وأظن
اإلرشاد». بالدعوة البالد يف مثلها وتوغلت الدينية، الثورات نمط عىل سارت

أوجبته ما إيضاح علينا سُهل ديني عنرص من الفرنسية الثورة يف ما لدينا ثبت وإذا
األمور هذه أن التاريخ أثبت فقد وفناء، وحروب تسامح وعدم وُعدوان وتخريب هياج من

املعتقدات. عن تنشأ أن عادتها من
عنرص عن ينشأ ما إليه ينضم أن يلبث وال املعتقدات، ِدعامة هو التدين وعنرص
لم حوادث غ ليسوِّ كله ذلك فيكتنف العقل يأتي ثم ومنافع، وأهواء مشاعر من العاطفة

قط. عنه تنشأ
مختلًفا عقليٍّا ثوبًا الجديد املعتقد يُلبس الفرنسية الثورة أيام إنسان كل كان فقد
ديني واستبداد مراتب سلسلة من كابدته ما إلغاء فيها األمم فرأت رغائبه، باختالف
اكتشفوا أنهم — كانت مثل — والفالسفة — غوتيه مثل — الكاتب وظن سيايس، وظلم
فيها ليستنشقوا فرنسة بالد — هومبولت مثل — األجانب وأتى العقل، انتصار فيها

واالستبداد. الظلم جنازة ويشاهدوا الحرية نسيم
تلك حقيقة عن برسعة الغطاء انكشف فقد طويًال، تدم لم األوهام هذه أن غري

املحزنة. الرواية

النواب مجلس اجتماع السابق، العهد انقضاء (2)

األسباب أعدتها التي الفرنسية والثورة تنشب، أن قبل الفكر عالم يف الثورات تتكون
الوسطى الطبقة أبناء كان حني عرش السادس لويس أيام يف تظهر بدأت آنًفا املذكورة

اإلصالح. طلب من يكثرون
عن لضعفه، عجز، ولكنه فوائد، من اإلصالح يف ما عىل عرش السادس لويس واطلع
كمالزرب املصلحني وزرائه تأييد عن عجز أنه كما باإلصالح، واإلكريوس األرشاف إلزام

وتورغو.
املالية األزمة ليعالجوا األعيان؛ فُدعي الرضائب وزيادة الناس شقاء املجاعات أوجبت
أن باريس پرملان يرَض لم زهيد بإصالح إال يسلموا ولم الرضائب، يف املساواة فرفضوا
هذه استرصخت هنالك أيًضا، فانفضت رأيه الواليات پرملانات وشاطرته فانفض، يسجله
منذ يجتمع لم الذي النواب مجلس بدعوة الحكومة مطالبة عىل العام الرأي الپرملانات

قرنني.
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ماليني، خمسة وعددهم الناخبون، فانتخب ذلك، عىل العام الرأي الحكومة وافقت
ومن نائب، ١٢٠٠ األرشاف، من ناخب و١٥٠٠٠٠ اإلكلريوس من ناخب ١٠٠٠٠٠ منهم
اإلكلريوس. يمثلون كانوا ٣٠٠ ومنهم الثالثة، الطبقة يمثلون كانوا ٥٨٧ النواب هؤالء
نواب سرت فلما األوىل، االجتماعات منذ النواب أولئك بني روحية اختالفات بدت وقد
امتيازاتهم حسب عىل امللك أمام رؤوسهم — األول االجتماع يف — واإلكلريوس األرشاف
الثالثة الطبقة نواب دعا وملا هؤالء، عىل أولئك احتج تقليدهم الثالثة الطبقة نواب وأراد
يفحصوا لكي مشرتك اجتماع إىل بعيدتني َرْدَهتني يف املجتمعني واإلكلريوس األرشاف نواب
ممثلني أنفسهم الثالثة الطبقة نواب اعترب فعندئذ ذلك، األرشاف رفض النيابة وثائق
بوادر الحت وهكذا سيابس، الشماس اقرتاح عىل بناء األمة مجموع من املئة يف ٩٥ ل

الفتنة.

التأسييس املجلس (3)

وضع أن ادَّعى ثم البداءة، منذ وفعله الناهي اآلمر قول ويفعل يقول النواب مجلس أخذ
امللك. حقوق عىل بذلك فاعتدى خصائصه، من الرضائب

مجلس ردهة بإغالق فاكتفى ضعيفة، عرش السادس لويس مقاومة كانت وقد
يسنوا أن قبل يتفرقون ال أنهم أقسموا حيث (جودوپوم) ردهة يف النواب فاجتمع النواب،
املجلس قرار امللك نقض وقد اإلكلريوس، نواب أكثر إليهم انضم ثم للمملكة، دستوًرا
إىل النواب دروبريزي) (دو املركيز الحجاب رئيس دعا وعندما باالنرصاف، النواب فأمر
أحد»، من أمًرا تتلقى ال مجتمعة وهي األمة «بأن املجلس رئيس رصح امللك بأمر العمل
قوة إال تفضه ال األمة بأمر اجتمع الذي املجلس «إن قائًال: امللك رسول مريابو وخاطب
املجلس مجلسهم النواب سمى يونيه من التاسع اليوم ويف امللك، أذعن حينئذ الحراب»
األمة بسلطة أي املايض، يف مجهولة كانت جديدة بسلطة امللك اعرتف وهكذا التأسييس،

املطلقة. امللكية صحيفة بذلك فُطويت نوابها، يمثلها التي
كتائب فرساي أطراف يف أقام دائم خطر يف أنه عرش السادس لويس أحس وملا
مكانه يف وأقام نيكر، وعزل فامتنع يرسحها، أن املجلس إليه فطلب األجانب، مرتزقة من
الخطباء من وغريه ديموالن كاميل قام ذلك وعند بحزمه، املشتهر دوبروغيل املرشال
للناس، تهييًجا النواقيس قرعوا ثم الحرية، عن الدفاع إىل ويدعونها الجماعة يعظون
عصابات وساقوا واملدافع، البندقيات مستودع عىل واستولوا جندي، ١٢٠٠٠ وجنَّدوا
ساعات. بضع استمر دفاع بعد الحصن هذا فسلم الباستيل إىل يوليه من ١٤ يف مسلحة
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ولكن امللكي، االستبداد رمَز الظلم، ضحايا من كثري سجن هو الذي الباستيل، كان
واستمر األرشاف، سوى فيه يعتقل لم إذ منه، يتألم هدمه الذي الشعب يجعل ما يوجد لم
رانبو: مسيو الكبري املؤرخ قاله ما فإليك اليوم، حتى الباستيل قلعة عىل االستيالء تأثري

يف بل وحدها، فرنسة تاريخ يف ال عظيم، حادث الباستيل عىل االستيالء إن
العالم. تاريخ يف جديًدا دوًرا فتح وقد كلها، أوربة تاريخ

أول الشعب، أعطى أنه الحادث ذلك فقيمة املبالغة، من يشء البسيط القول هذا يف
السلطة ُ مبدأ تزلزل ومتى مخيفة، كانت التي امللك سلطة وهن عىل واضًحا مثاًال مرة،
الخاص حصنه عن الدفاع عن العاجز امللك من يطلب ال الذي اليشء وما رسيًعا، انحل
يشء. عىل يقدر ال املايض، يف والقوة الحول ذو السيد، أصبح هكذا الشعب؟ َحمالت حيال
الباستيل، عىل االستيالء بعد األجانب مرتزقة عىل تظهر التمرد عالمات أخذت وقد
البلدية دار إىل وذهب ثانية نيكر استدعى ثم بترسيحهم، عرش السادس لويس فريض
األزرق الثالثة، األلوان ذات الجديدة الراية واستحسن وقعت، التي األمور فاستصوب
راية بني تجمع كانت والتي الفايت، الوطني الحرس قائد بها أتى التي واألحمر، واألبيض

باريس. مدينة وراية امللك
ناصية عىل فيه يقبض الشعب رشع الذي الوقت عىل الباستيل عىل االستيالء ويُدلنا
املجالس مذاكرات يف االستيالء ذلك بعد تظهر املسلح الشعب مداخلة أخذت فقد الحكم،

الثورية.
باحرتام، عنها ثوا وحدَّ املداخلة لهذه الفرنسية الثورة مؤرخي من كثري عجب وقد
يفعل لم الشعب أن لرأوا الجماعات روح عن األقل، عىل سطحيٍّا، بحثًا هؤالء بحث فلو
الباستيل، عىل استوىل الشعب إن قَولهم: الخطأ من وأن الزعماء، بعض أراده ما غري
الزعماء بعض أن هو: الحق فالقول إلخ. العهد مجلس واحتل التويلري، عىل وهجم
إلخ، والتويلري الباستيل إىل ساقوها الشعب من عصابات — األندية بواسطة — جمعوا
األحزاب أشد عىل الفرنسية الثورة أيام هجمت التي هي نفسها الجماعات هذه وأن
رؤسائها. رأي غري للجماعات يكن ولم الزعماء، أهواء حسب عىل عنها ودافعت اختالًفا
الفالحون فاعترب التلقني، بفعل أخرى حصون تخريُب الباستيل عىل االستيالءَ وَعَقَب
وكان باريس، بسكان مقتدين يحرقونها وطفقوا صغرية باستيالت القصور من كثريًا

إقطاعية. صكوًكا القصور تلك يف وجدوا كلما يشتد غضبهم
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الشعب، تجاه الجبن كثري كان امللك، أمام غطرسة أظهر الذي التأسييس، واملجلس
الكونت الرشيف اقرتاح عىل باإلجماع أغسطس شهر من الرابعة الليلة يف وافق فقد
تمت وقد املشاغبة، ختام بذلك راجيًا اإلقطاعيني األمراء حقوق بإلغاء القائل دونواي
املجلس وأعضاء واحدة دفعة األرشاف امتيازات بها ألغيت التي اإلجماعية املوافقة هذه
إىل النظر عند الحمايس العارض هذا مثل لنا ويتضح الفرح، شدة من باكني يتعانقون
الخوف. عليها استحوذ التي املجالس يف سيما وال الجماعات، يف النفسية العدوى فعل

الفرنسية، الثورة الجتُنبت سنني ببضع ذلك قبل امتيازاتهم عن األرشاف أقلع ولو
رغائب زيادة غري كرًها الحقوق ترك يفيد وال أوانه، بعد ذلك وقع وقد العمل ما ولكن
طوًعا املطاليب ومنح األمور عواقب كشف السياسة عالم يف فيجب ألجلهم، تركت من

كرًها. فيه تمنح الذي الوقت يحل أن قبل
الذي التأسييس املجلس قرار عىل املوافقة يف شهرين مدة عرش السادس لويس تردد
عن تقل ال عصابة الزعماء إليه فساق فرساي إىل ذهب ثم أغسطس، من ٤ ليلة أصدره
الحراس، بعض وقتلت امللكي القرص حواجز العصابة هذه فكرست شخص، آالف سبعة
حرابهم رؤوس عىل يحملون وأناس ترصخ جماعة بني باريس إىل وأرسته بامللك وجيء

الحرس. قتىل هامات
وزعمائها، األندية رحمة تحت أي قبضته، امللك وأصبح الشعب شوكة عظمت

الرَّكني. الفرنسية الثورة ركن فكانت سنني عرش الشعبية الشوكة هذه ودامت
حدَّ الشعبية الفتن جاوزت الشعب سيادة مبدأ التأسييس املجلس إعالن رغم وعىل
النظام. إىل الجميع يعوُد أبدية، سعادة للناس يضمن دستوًرا بوضعه أنه، فرأى ظنونه
ذلك وكان الثورة، تلك أيام املجالس شغل تجديدها ثم نقضها ثم القوانني سن كان
ومن املجتمعات، تحويل عىل قادرة القوانني أن املجالس هذه أعضاء اعتقاد عن ناشئًا
اإلنسان حقوق يف مبادئه فيه ولخص التأسييس املجلس نرشه الذي البالغ القوانني هذه

البالد. دستور يضع ريثما
التأسييس املجلس عانى وقد الشعبية، الفتن يف والخطب والبالغات الدستور يؤثر ولم
أصحاب كان فقد األندية، إىل املستند املتطرف الحزب استبداد فيه قاق الشِّ دبَّ الذي
بخطبهم الرَّعاع يهيجون — وإيرب ومارا ديموالن وكامبل كدانتون — الزعماء من النفوذ

التأسييس. املجلس عىل بذلك فيتسلطون وجرائدهم
من ٢ يف التأسييس املجلس فأمر الفتن، هذه أثناء يف البالد مالية تتحسن ولم
هذه محاصيل وُقدِّرت الكنيسة، أمالك عىل باالستيالء يعالجها أن ١٧٨٩ سنة نوفمرب
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ثمنها وُقدِّر مليون مئتي بمبلغ املؤمنني من الكنيسة تأخذها كانت التي والزكاة األمالك
األساقفة من مئات بضع عىل توزع األمالك هذه محاصيل وكانت مليارات، ثالثة بمبلغ
— الوطنية األمالك بعد فيما يت ُسمِّ التي — األمالك هذه فجعلت البالط، وإكلريوس
فأقبل مليون أربعمئة األوراق هذه من األوىل املرة يف وصدر النقدية، لألوراق ضمانًا
٤٥ فبلغ الديركتوار ودور العهد دور يف زيد مقدارها ولكن البداءة، يف الجمهور عليها

سنتيمات. بضعة سوى تساوي ال اللرية ورقة فأصبحت ملياًرا
قرارات عىل يوافق أال عبثًا، فحاول، حاشيته أغرته الضعيف عرش السادس ولويس
محيل، وطني حرس يخفرها ثورية بلديات والقرى املدن يف وتألفت التأسييس، املجلس
يف املدن هذه وأرسلت الحاجة، عند نفسها عن الدفاع عىل تتفق املجاورة املدن وكانت
شاندومارس حي إىل رجل ١٤٠٠٠ من مؤلًفا وطنيٍّا حرًسا ،١٧٩٠ سنة يوليه من ١٤

الوطني. املجلس سنَّه الذي للدستور اإلخالص يمني امللك أقسم حيث باريس يف
أعلنها التي واملبادئ الوراثية امللكية مبادئ بني االئتالف تعذر اليمني هذه رغم وعىل
فأُسِكن أسريًا، باريس إىل وسيق فارين، يف عليه فُقِبَض الفرار، إىل امللك فالتجأ املجلس،
القيام عاتقه عىل التأسييس املجلس وأخذ سلطته، يف الترصف من وُمِنع التويلري، قرص
تخىل الذي عرش، السادس لويس كموقف حرج موقف يف ملك ُوجد وما الحكومة، بأمور

املأزق. هذا من لخروجه كفاه ما ريشليو دهاء له كان ولو فراره، بعد عنه الجيش
هو الذي التأسييس املجلس أيام ملكية كانت الفرنسية األمة أكثرية أن يف شك ال
بنظام ريض لو الحكم زمام عىل قابًضا امللك يظل أن املحتمل من وكان أيًضا، َمَلكي
هذا ولكن واملجلس، هو ليتفاهم قليل بعمل يأتي أن إال عليه يكن ولم دستوري، ملكي
عن إليه انتقل الذي امللكي النظام بتعديل ريض ولو مثله، رجل عىل يتعذر كان العمل
يستحيل كان أنه هذا إىل أضف هذا، دون وحالت أجداده أشباح أمامه النتصبت اآلباء
التي الطبقات عىل أي والبطانة، واألرشاف اإلكلريوس وعىل أرسته عىل يتغلب أن عليه
هي والقوة تقريبًا، امللك قوة تضاهي قوة ذات كانت والتي امللكي النظام إليها استند
فيه بلغ اليأس أن عىل تدلنا باألجنبي واستغاثته اإلذعان، عىل امللك تُكره كانت التي

كلِّها. الطبيعية أركانه تداعي رأى حينما منتهاه
الشعب عليه سلطوا وجه كل من ملكي التأسييس املجلس أن األندية زعماء رأى وملا
وعزم عرش، السادس لويس ليحاكم جديًدا مجلًسا يجمع أن منه طلب أن يلبث لم الذي
الحرس من كتيبة — الفايت بقيادة — فساق ذلك، حيال الدفاع عىل التأسييس املجلس

هناك. املحتشدة الجماعة لتشتيت شاندومارس حي إىل الوطني
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أمام جبنه شدة عن نشأ فقد طويًال، املقاومة عىل يُرص لم التأسييس املجلس أن إال
بسيًطا. موظًفا امللك صار حتى وسلطته، امللك امتيازات من شيئًا يوم كل انتزاعه الشعب
من انتزعها التي السلطة بأعباء القيام عىل قادر أنه التأسييس املجلس ظن نعم،

لها. عمل ال التجزئة الكثرية فالسلطة طاقته، فوق كان ذلك ولكن امللك،
يترصف وأنه السلطات مختلف عىل قبض أنه ظنَّ الذي التأسييس، املجلس يلبث لم
تفاقمت قدرته ضعفت وكلما العمل، عن عجز أن عرش، الرابع لويس طريقة عىل فيها
للبالد شاملة الفتنة فأصبحت الشعب، تهييج عن عني طرفة الزعماءُ يكفَّ ولم الفوىض،
رغائبها عليه فتميل املتجربين املشاغبني من فئة يوم كل املجلس عىل واستوىل كلها،

منذرة. متوعدة
كانت بل غريزية، رغمه، عىل املجلس أطاعها التي الشعبية، الفتن تلك تكن ولم
ما ولرسعان األندية، أقوى اليعقوبي النادي وكان الثورية، والجمعية األندية عن صادرة
وتسلط كلها، الفرنسية الثورة أيام سلطانه واستمر له، فرع خمسمئة الواليات يف َس أَسَّ
الثورية الجمعية غري يزاحمه ولم التأسييس، املجلس عىل تسلُّطه بعد جميعها فرنسة عىل
التأسييس، املجلس عن راٍض غري الشعب صار وملا باريس، يف نفوذها انحرص التي
هذا وكان ذلك، بعد لينفضَّ الجديد الدستور إتمام يف املجلس هذا أرسع وعجزه، لضعفه
أن التأسييس املجلس ألعضاء حق ال أنه فيه ح رصَّ الذي األخري قراره يف سخيًفا املجلس
تجربة االشرتاعي املجلس أعضاءُ ُحِرم فقد القادم، االشرتاعي املجلس يف أعضاء يكونوا

بذلك. سلفهم
امللك عليه وافق منه ١٣ ويف ،١٧٩١ سنة سبتمرب من ٣ يف الدستور وضع تم
يف فعهد نيابية حكومة عىل الدستور هذا نص وقد سلطته، املجلس إليه أعاد الذي
له يحق ملك إىل التنفيذية السلطة يف وعهد الشعب ينتخبهم نواب إىل االشرتاعية السلطة
إىل السابق تقسيمها من بدًال مديريات إىل اململكة قسم ثم املجلس، قرارات يرفض أن
رضائب من اآلن حتى به معمول هو ما مكانها يف مقيًما القديمة الرضائب وألغى واليات،

مقررة. وغري مقررة
القديم االجتماعي نظامها وقلب اململكة تقسيم غري الذي التأسييس املجلس ظن وقد
وذلك البالد، يف البابا نفوذ عىل يستويل أن فأراد أيًضا، الديني نظامها تحويل عىل قادر أنه
إىل اإلكلريويس املدني القانون هذا أدى وقد اإلكلريوس، لرجال منتخبًا الشعب يجعل بأن
عن القساوسة ثلثي امتناع عنها ونشأ القنصيل، العهد حتى استمرت دينية اضطهادات

اإلخالص. يمني حلف
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بنتائج سنني، ثالث استمر الذي التأسييس، املجلس دور يف الفرنسية الثورة أتت
فأدى الثالثة، الطبقة أبناء إىل االمتيازات أصحاب ثروة نقل أهمها كان وربما عظيمة،
الثالثة الطبقة أبناء أدرك أن وبعد الجديد، للنظام حماسة ملتهبني أنصار ظهور إىل ذلك
النظام إعادة أن الوطنية، األمالك اشرتوا الذين والفالحون األرشاف، محل حلوا الذين
قوتهم وبلغت دفاع، أشد الفرنسية الثورة عن دافعوا الفوائد تلك جميع تحرمهم السابق
عن الذود عىل قادرين به أصبحوا مبلًغا — معارضة كل عىل تغلبوا الذين وهم —
قيام عىل أعان العاملني هذين تأثري أن وسنرى املادية، منافعهم وعن الجديد األعىل املثل

اإلمرباطورية.
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الثاني الفصل

املجلساالشرتاعي روح

االشرتاعي املجلس أيام السياسية الحوادث (1)

الحوادث من واحدة، سنة حكمه استمر الذي االشرتاعي، املجلس أيام وقَع ما لنلخص
العظيمة. السياسية

القضاء يف — السابق التأسييس كاملجلس ملكي وهو — االشرتاعي املجس يفكر لم
لويس أن إالَّ امللكية، عىل املحافظة يف راغبًا — امللك من ارتيابه مع — كان بل امللكية، عىل
إقامته أيام متناقضة عوامل بني يرتدد وكان األجانب، مداخلة يطلب كان عرش السادس
يجهلون العام الرأي ل لتحوِّ باملال أمدها التي الجرائد ُكتَّاب وكان التويلري، قرص يف
أنصار تهديد اإلقناع يف الوحيدة طريقتهم فكانت الجماعات، روح يف التأثري صناعة

امللك. إلنقاذ البالد عىل أجنبي جيش باستيالء الناس وإنذار بالقتل الثورة
أفواًجا البالد يهجرون األرشاف وأضحى األجانب، ملوك عىل يعتمد امللك أصبح
البالط وأخذ عليها، باالستيالء فرنسة تتوعد وروسية والنمسة پروسية وصارت أفواًجا،
فرنسة عىل امللوك تألب يناهض أن اليعقوبي النادي فاقرتح الدول، هذه دسائس يروج
زمام عىل قابضني واليعاقبة الجريونديون وكان ملوكها، ضد الشعوب بني محالفة بعقد
تأليف عىل امللك فأكرهوا متطوع، ٦٠٠٠٠٠ من مؤلًفا جيًشا فجهزوا حينئذ، الثورة
شهر املجلس عىل يقرتح عرش السادس لويس جعلت الوزارة وهذه جريوندية، وزارة

فوره. من ذلك عىل املجلس فوافق النمسة، عىل الحرب
عىل امللكة، طريق عن النمسة، فاطلعت الحرب، شهر يف مخلًصا يكن لم امللك أن غري
فتشتت مشؤومة الحرب فاتحة وكانت الوزراء، مجلس أرسار وعىل الحربية فرنسة خطط
واألجانب امللك أن العتقادهم الضواحي سكان وثار بغتة، هوجمت حينما كثرية فرق
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حاملني االشرتاعي املجلس إىل يونيه من ٢٠ يف اليعاقبة زعماء فساقهم بالبالد، يأتمرون
امللك. وشتموا التويلري قرص عىل استولوا ثم بالخلع، امللك فيها يتوعدون عريضة

اليعاقبة وعيد كان فبينما جزائه، نيل إىل عرش السادس لويس يسوق القدر كان
وقد لورين، حدود إىل پرويس جيش وصول الناس علم كثرية مديريات يغضب للملكية
إىل وإعادتهم باريس سكان تخويف عىل تقدر أنها أنتوانيت ماري فرنسة ملكة ظنت
هدد الذي برنسويك دوك ترصيح ينرش أن فريسان فأمرت والتهديد؛ بالوعيد امللك إمرة
فقد توقعت، ما غري النتيجة فكانت بسوء»، امللك أرسة أصيبت إذا «بتخريبها باريس فيه

نفوًرا. منه وزادوا عليه فسِخطوا األجنبي، رشيك امللك أن الناس اعتقد
الجمعية وهذه ثورية، جمعية البلدية دار يف فأقاموا األندية، زعماء حرَّضدانتون ثم
وأثارت للناس، إيقاًظا النواقيس قرعت ثم للملك، املخلص الوطني الحرس قائد سجنت
فرتفقت أغسطس، من ١٠ يف التويلري قرص إىل السوقة مع وساقته الوطني الحرس
املرتزقة بعض غري عنه للدفاع يبق ولم عرش، السادس لويس استدعاها التي الكتائب
االشرتاعي، املجلس إىل امللك التجأ وهنالك تقريبًا، كلهم هؤالء ُقتل وقد األرشاف، وبعض
مصريه أمر تارًكا منه السلطة نزع االشرتاعي املجلس فقرر خلعه، الجماعة فطلبت

القادم. العهد ملجلس

النفسية االشرتاعي املجلس أحوال (2)

التي فاملجالس نفسية، فائدة جدد أعضاء من املؤلف االشرتاعي املجلس عن البحث يف
العدد. قليلة املجلس، ذلك مثل السياسية، الجماعات صفات فيها تجلت

وملكيني متطرفني ملكيني إىل منقسمني وكانوا وسبعمئة، خمسني نوابه عدد كان
واألدباء، املحامني من أكثريته وكانت ومونتاتيار، وجريونديني وجمهوريني دستوريني
والعلماء. والقسيسني الضباط وكبار الدستوريني األساقفة من قليل عىل أيًضا اشتمل وقد
يف روسو أفكار من مشبًعا أكثرهم فكان املجلسصبيانية، هذا أعضاء مبادئ وكانت
ويستندون األقدمني، والرومان األغارقة إىل يميلون كلهم وكانوا األوىل، الفطرة إىل العودة
عندما وكانوا، وأفالطون، أوريل ومارك وپلوتارك وغراكوس وبروتوس كاتون أفكار إىل

كاليغوال. يسمونه عرش، السادس لويس شتم يريدون
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لطمعهم رجعيني أيًضا كانوا ولكنهم التقاليد، عىل القضاء يف لرغبتهم ثوريني وكانوا
العقل فكان قليًال، إالَّ سريهم يف تؤثر لم النظريات أن غري قديم، ماٍض إىل العودة يف

عليهم. تستحوذ والدين العاطفة وساوس وكانت أعمالهم، دون خطبهم يف يظهر
النفسية، التأسييس املجلس أحوال مثل النفسية االشرتاعي املجلس أحوال وكانت
والضعف، والجبن التقلب ورسعة االنفعال رسعة وهي: كلمات، أربع يف تلخص وهي
يوًما أعضاؤه فكان املستمرة، تحوالته من انفعاله ورسعة تقلبه رسعة عىل ويستدل
التي للعريضة شديًدا هتاًفا هتفوا وقد باكني، يتعانقون ويوًما ويتالكزون، يتشاتمون
ليطلب نفسه اليوم يف أتى الذي الوفد حيوا ثم امللك، خلع طلبوا من مجازاة فيها التمسوا
امللك من السلطة نزع بقراره وجبنه االشرتاعي املجلس ضعف عىل ويستدل خلعه،
برج يف لتسجنه إليها وأرسته امللك تسليم الثورية الجمعية طلب وقبوله ملكي أنه مع
ففوض سلطته، يف الترصف عن عجز الذي االشرتاعي املجلس حال كان وهكذا تانپل،
ومارا وإيرب كتاليان نافذون زعماء يديرها كان التي واألندية الثورية الجمعية إىل زمامه

وروبسپري. وبوسينيول
عرش الحادي الشهر حتى الحكومة عىل مسيطرة الثورية الجمعية تلك ظلت وقد
إليها، فوضت باريس إدارة كأن تسري وكانت ،(١٧٩٤ (ترميدور الجمهورية السنة من
أراد االشرتاعي املجلس أن مع تانپل برج يف عرش السادس لويس سجن طلبت التي فهي

بذبحهم. أمرت ثم باملتهمني، السجون مألت التي وهي لكسنربغ، قرص يف اعتقاله
١٢٠٠ من يقرب ما عائث ١٥٠ من مؤلفة عصابة بها أبادت التي الوحشية وأمُر
بضعة سپتمرب مذابح املسماة املذابح هذه إىل دفعهم فقد مشهور، — أيام أربعة يف نفس
القتلة بهؤالء بيتون، باريس، بلدية رئيس احتفى وقد الثورية، الجمعية من أعضاء
جانب التزموا الذين اليعاقبة دون الجريوندويني بعض ذلك عىل فاحتج خمًرا، فسقاهم

السكوت.
أعضائه من كثري اقرتافها عىل حث التي املذابح تلك االشرتاعي املجلس وتجاهل
عَرش خمسَة بعد انفضَّ الناس، قتل استمرار منع عن لعجزه وهو، وكوتون، كبيوفارين

العهد. ملجلس املجال يف فاسًحا الحادث ذلك وقوع تاريخ من يوًما
ومع امللكية، عن أقلع ملكيًا كونه فمع بنيَّاته، ال بأعماله، مسيئًا كان أنه يف شك وال
زج مسامًلا كان أنه ومع منه، مرأى عىل سپتمرب مذابح حدثت اإلنسانية مذهب انتحاله
الوطن خراب إىل تؤدي الضعيفة الحكومة أن بسريه لنا فأثبت طاحنة، حرب يف بفرنسة

الدوام. عىل
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الحوادث تماسك عىل واالشرتاعي) (التأسييس األولني الثوريني املجلسني تاريخ ودلنا
حلقاتها وأما األوىل، حلقاتها يف نترصف قد رضورات سلسلة وأنها ببعض، بعضها
صدرت وإن األول، التأسييس املجلس فقرارات إرادتنا، عن مستقلة تتكيف فإنها األخرى
يجرؤ كان ومن وتبرص، وعقل إرادة كل عن مستقلة نتائجها وقعت واإلرادة، العقل عن
بذلك يخرب أن يستطيع أو عرش السادس لويس قتل طلب عىل ١٧٨٩ سنة رجال من
التقاليد إىل بالرجوع ثم وبالفوىض، وباملقصلة األكرب وبالهول ڤانده وبحروب القتل

حديدي؟ جندي يد عىل والنظام
عن نشأت التي الحوادث أظهر ونموها الجماعات من حكومة تأليف كان وربما
عىل االستيالء أي — سابًقا املذكورة الحوادث خالل ومن األوىل، الثورية املجالس أعمال
امللكي الحرس وقتل التويلري مستودعات عىل والهجوم ڤرساي قرص وعىل الباستيل

زعمائها. وروح الجماعات روح سنن نتبني — واعتقاله امللك وخلع
كلها، السلطات فاستعبدت فشيئًا، شيئًا البالد سادت الجماعات سلطة أن وسنرى

األمر. نهاية يف محلها حلت ثم
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الثالث الفصل

روحجملسالعهد

العهد مجلس قصة (1)

تكون ال األدوار أحد شهود أن لنا تثبت وهي كثرية، النفسية العهد مجلس تاريخ وثائق
والناس. الحوادث من يشاهدونه بما صحيحة أحكامهم

قرن ميض بعد إال التدقيق من مسحة عليها الفرنسية بالثورة أحكام تصدر ولم
يتطلب ذلك إىل فالوصول وجه، كل من سديدة األحكام هذه تكن ولم نشوبها، عىل كامل
مع الحقيقة حجبت التي القصص غشاوة وكشف القديمة الخزائن من الوثائق إخراج

الزمن.
يف فعًال القصص تلك أشد العهد بغيالن اآلباءُ نعتهم الذي أولئك قصة كانت وربما
الناس يف تركت بالسالح املدججة وألوربة الثائرة لفرنسة العهد رجال ومحاربُة النفوس،

البرش. طينة من أسمى طينة من مخلوقون أبطالها أن يظنون جعلهم تأثريًا
كأنها تظهر الدور ذلك حوادث دامت ما سائًغا بالغيالن الرجال أولئك وصف يظل
العهد، جيوش بأعمال تختلط الجمهورية الجيوش أعمال دامت ما أي واحدة، حادثة
النظر فيغضون الجمهورية الجيوش نالته الذي العزِّ من الناس يدهش االختالط فبهذا
النقد بفضل ظهرت الحقيقة أن غري وتخريب، وقتل قسوة من العهد جيوش اقرتفته عما
يبالوا لم الذين العهد، رجال وخِرس لها الناس احرتام عىل الجمهورية فحافظت الحديث،

. األدبيَّ مقامهم األهلية، الحروب بغري
من أعضاء ثالثة أو عضوين سوى الحني ذلك يف الجيوش بأمر يهتم لم إنه ا حقٍّ
وما قوَّادها ودهاء عددها بفضل إال الجيوش لهذه النرص يتم ولم العهد، مجلس لجان
عن فيه نبحث آخر، فصل يف نبني وسوف قلوبهم، إىل الحماسة من الجديد اإليمان أدخله
مشبعة وسارت السالح، الشاكية أوربة عىل الجيوش تلك انترصت كيف الثورية، الجيوش
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وأقامت الحدود إىل فوصلت الزمن، ذلك إنجيل هي التي واملساواة الحرية مبادئ من
أمرها جهلت التي الحكومة نفسية عن تختلف خاصة بنفسية متمسكة طويلة مدة فيها

النهاية. يف وازدرتها البُداءة يف
االشرتاع عىل اقترصوا وإنما الجيوش، بانتصار العهد مجلس رجال يبال ولم
الجيوش تلك أجل فمن باملقصلة، فرنسة تجديد أرادوا الذين زعمائهم أهواء وفق الفج
فالبحث اآلن، يزول أخذ التبجيل وهذا مبجًال، تاريًخا العهد قصة صارت املستبسلة
بذلك اعرتف وقد والذكاء، العقل قلييل كانوا أنهم أثبت العهد غيالن نفسية عن املفصل
الثورة (تاريخ سماه الذي كتابه يف قال الذي أوالر كمسيو عنهم، دفاًعا الناس أشد

الفرنسية):

١٧٩٩ وسنة ١٧٨٩ سنة بني قام الذي الجيل إن الناس قوُل الوهم من
الذي والجيل قبله جاء الذي الجيل من أرفع أي الغيالن من هو عظيمة بأعمال
والوطنية اليعقوبية واألحزاب البلدية الجمعيات مؤسسو يكن فلم بعده، جاء
لويس أيام فرنسة رجال من ونبوًغا ذكاءً أسمى الفرنسية بالثورة قامت التي
أسماءهم، التاريخ حفظ الذين أولئك كان وهل فيليب، لويس أو عرش الخامس
ذوي الثورية، املجالس خطباء أخطب ألنهم أو باريس، مرسح يف لظهورهم
العبقري، بالخطيب يلقب أن مريابو يستحق قد نعم، نادرة؟ وطبائع مزايا
الحارض الوقت يف خطبائنا من أفصح وفرنيو ودانتون روبسپري كان هل ولكن

كال. مثًال؟

من بيشء يتصفوا لم أنهم رأينا مجتمعون وهم العهد مجلس رجال عن بحثنا وإذا
عملهم وأن عليهم، بدا كما جماعة عىل يبُد لم الخوف وأن والشجاعة، والفضيلة الذكاء

الخطب. يف انحرص
التي السياسية املجالس أجبن امللوك، يتوعد كان الذي املختال، املجلس هذا كان
ويرتجف الثورية، والجمعية لألندية ينقاد كالعبد كان فقد خضوًعا، وأشدها العالم َعرفها
الفتن، مثريي بوصايا ويعمل يوم، كل عليه تستويل كانت التي الشعبية الوفود أمام فَرًقا
بعد إلغائها إىل اضطر عقيمة قوانني فسنَّ بوصاياهم وعمل أعضائه أنبل إليهم سلم وقد

االجتماع. ردهة تركوا أن
الذي الدرك يعلم أن يود ومن قليلة، املجلس ذلك مثل ضعيفة هي التي واملجالس

العهد. مجلس قصة فليذكر الشعبية الحكومات إليه تهِبط
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اليعقوبية الديانة انتصار تأثري (2)

كمل وقد الخاصة، صبغته العهد دور منحت التي األسباب أهم من الثورية الديانة تعد
التكوين. طور يف كانت التي العقيدة صوغ الدور هذا يف

وحقوق الفطرة أي — العنارص وهذه مختلفة، عنارص من العقيدة هذه وتتألف
ال إنجيل فصول — الشعبية والسلطة االجتماعي والعقد واملساواة والحرية اإلنسان
العالم يسخروا أن حاولوا وقد بسلطتهم، اإليمان راسخو رسٌل ولها فيه، املؤمنون يجادل

جيل. كل يف املعتقدين شأن بأحد، مبالني غري بالقوة لها
من — الديني اإلصالح ثورة عن بحثنا يف بيَّنَّا كما — هو الخوارج عىل والحقد
بني الرصاع أن الديني اإلصالح ثورة لنا أثبتت وقد الكبرية، املعتقدات أتباع صفات
يف خالفهم ملن الشديد اليعاقبة قتال من يُعَجب ال ولذلك عنيًفا، يكون القريبة املعتقدات

اآلخرين. الجمهوريني من العقيدة
الواليات، سكان لوعظ أرسلوا، فقد صارمة، الُجدد الرسل بها قام التي والدعوة
وكانوا صُغر، وإن الخطأ يف القضاة هؤالء يتساهل ولم املقصالت، ترافقهم أشداء أنصاًرا
ولم مخالفيها»، بإبادة إال تقوم ال الجمهورية «إن القائل روبسپري يرى كما يفعلون
«أجدر كاريه: قال أنفها. رغم عىل تجديدها فأرادوا التجدد، عن البالد بامتناع يبالوا

منهجنا». عىل تتجدد ال أن من مقربة تصبح أن بفرنسة
كاالشرتاكية بسيطة كانت الجديد اإليمان عن صدرت التي اليعقوبية والسياسة
ساسوا الذين أنصارها أفكار تكن فلم متسامح، غري مطلق سلطان يديرها التي ية املسوِّ
ولو — والخطب املقصلة كانت بل اإلنسان، ولطبيعة االقتصاد ملقتضيات مالئمة فرنسة

تاين: قال نظرهم، يف األرب لبلوغ كافية — صبيانية

والعقل الطبيعة يف املختلة اآلراء ومن املجردة األقوال من مشبعة خطبهم كانت
منفوخة لُكرات املشابهة األمور من ذلك وغري والحرية والجبابرة واألمة
لهو أنها العتقدنا مخيفة عملية نتائج إىل جميعها يؤد لم ولو متصادمة،

خيالية. وتراكيب وأقوال مدرسية وتمرينات منطقي

تساَووا الذين املواطنني عىل أن يرون فكانوا مطلق استبداد اليعاقبة آراء عن نشأ
من أعظم انتحلوها التي السلطة وكانت عمياء، إطاعة الحكومة يطيعوا أن وماًال مقاًما
حياة يف يترصفوا أن لهم يحق أنه وادعوا السلع سعروا فقد السابقني، امللوك سلطة
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الحرب يشهرون جعلهم مبلًغا الثوري املعتقد بفضيلة ثقتهم بلغت ثم وأمالكهم، املوطنني
القديسني، أسماء منه حذفوا تقويًما فوضعوا امللوك عىل شهروها أن بعد اآللهة عىل
املذهب طقوس تعدل بطقوس نوتردام كنيسة يف يعبدونها وصاروا للعقل، آلهة وأوجدوا
مكانها يف شخصية ديانة روبسپري أقام حتى الديانة هذه استمرت وقد الكاثوليكي،

األعظم. حربها نفسه جاعًال
خربوها، فرنسة، سادوا بعدما بجانبهم األكثرية تكن لم الذين وأنصارهم، واليعاقبة
يف آالف بخمسة تاين قدَّره وقد حال، كل عىل قليًال كان ولكنه عددهم، تعيني يسهل وال
يسكنها كان التي بيزانسون يف وبثالثمئة نفس، ألف سبعمئة يسكنها كان التي باريس

جميِعها. فرنسة يف ألف وبثالثمئة نفس، ألف ثالثون
منح منها كثرية؛ أسباب — القليل عددهم رغم عىل — فرنسَة اليعاقبة ولسيادة
الفرنسيون تعوَّد أن بعد الحكومة زمام عىل قبضهم ومنها عظيمة، قوة إياهم اإليمان
رجوع إىل يؤدي إسقاطهم أن الناس اعتقاد ومنها كثرية، قرون منذ األمور أولياء إطاعة
ما استبدادهم يشتد لم ولو الوطنية، األمالك مشرتو يخافه كان الذي السابق العهد

العصيان. عىل كثرية مديريات أقدمت
واملعتقدات القوية املعتقدات بني الرصاع يف فالنرص األهمية، عظيُم األول والسبُب
األمر: نهاية يف اليعاقبة اندثار علة وأما الضعيفة، املعتقدات جانب يف يكون ال الضعيفة
به تغلبت تجمًعا الضعيفة العزائم ألوف تجمع إىل أدت اضطهاداتهم شدة أن فهي
عقائد ذوي كانوا اليعاقبة طاردهم الذين الجريونديني إن ُقلت وإن ، القويِّ عزمهم عىل
تربية من خصومهم يعرتض لم ما حدث الذي الرصاع يف اعرتضهم أنه فاعلم راسخة

أوليڤيه: إميل قال والحقوق، التقاليد لبعض واحرتام

رشسة قاسية اليعاقبة مشاعر وأكثر كريمة رقيقة الجريونديني مشاعر أكثر إن
يُدني ما يكن ولم شاسًعا، بينهما البوَن لرأينا بمارا فرنيو قابلنا ولو طاغية،

اآلخر. من أحدهما

العهد مجلس عىل وفصاحتهم بأهليتهم البداءة يف تغلبوا الذين الجرينديون يلبث لم
ال كانوا والذين صائب رأي كل من العاطلون الهائجون املونتانيار عليهم استحوذ أن

السوقة. عواطف إثارة غري يعرفون
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النفسية العهد مجلس صفات (3)

كل وتمنح واألحوال، البيئة بتأثري تحدث صفات — العامة صفاتها عدا — للمجالس
هذه من االشرتاعي واملجلس التأسييس املجلس إىل عزوناه وما ا، خاصٍّ شكًال اجتماع

العهد. مجلس يف منه أشد شوهد الصفات
أعضاء النواب هؤالء ثلث وكان نائب، وسبعمئة خمسني عىل العهد مجلس اشتمل
رضوب من أتوا بما — اليعاقبة نجح وقد االشرتاعي، واملجلس التأسييس املجلس يف
نواب مهن عن بحثنا وإذا الناخبني، أرباع ثالثة قاطعها التي انتخاباته يف — اإلرهاب
املحامني من مؤلفة كانت أي القانون، رجال من العظمى أكثريتهم رأينا العهد مجلس

والقضاة. العدل وكتاب
رجال من يتألف الذي املجلس أن وبما متجانسة، املجلس هذا نفسية تكن ولم
مجلس فإن أحزاب، عدة إىل االنقسام لرسعة معرًضا يكون مختلفة صفات ذوي
املونتانيار وحزب الجريونديني حزب أي أحزاب: ثالثة فيه ظهر أن يلبث لم العهد
وحزب الجريونديني حزب من كل إىل ينتسب وكان (السهليني)، الپلني وحزب (الجبليني)
كوتون منهم: ونذكر تطرًفا، األعضاء أشد املونتانيار حزب يف وكان عضو، مئة املونتانيار
وسان وباراس وبيوفارين وكولوديربو ومارا ديموالن وكاميل ودانتون دسيشل وإيرول
بريسو الجريونديني: حزب أعضاء من ونذكر وروبسپري، وكاريه وناليان وفوشيه جوست
املجلس أكثرية من أي — الباقني األعضاء من وتألف وفرينيو، وكوندرسيه وبيسيون
مذبذبًا صامتًا مرتدًدا الحزب هذا وكان (السهليني)، الپلني حزب يسمونه ما — العظمى
أطاع أن فبعد الحزبني، ذينك أقوى إىل وينضم الزمن مع ويتقلب ناعق كل يتبع خائًفا
القاضية نة السُّ نتيجة هي وهذه خصومهم، عىل تغلبوا عندما املونتانيار اتبع الجريونديني

القوية. للعزائم بالخضوع الضعيفة العزائم عىل
أقلية َته َسريَّ فقد العهد، مجلس يف ساطًعا تجليٍّا النافذين النواب تأثري وتجىل

عظيمة. قوة الراسخة عقائدها أكسبتها الذكاء ضعيفة
ِرسَّ ُح نوضِّ وبهذا مذبذبة، خائفة أكثرية واإلقدام بالشجاعة متصفة أقلية وتَُقوُد

الثورية. املجالس تطرف
أخذوا ثم واالستبداد، القهر طور إىل االعتدال طور من بالتدريج العهد رجاُل وانتقل
البُداءة، يف العهد مجلس يديرون كانوا جريونديٍّا ١٨٠ من ١٤٠ وهرب فُقتل يقتتلون،
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استحوذ الذي النواب فريَق — تعصبًا الهول رجال أشدَّ كان الذي — روبسپري ساد ثم
واالستكانة. بالذُّل َفرِيضَ الخوف، عليه

العضو خمسمئة من أي (السهليني) الپلني حزب من املجلس ذلك يف األذكياء كان
النافعة العهد مجلس أعمال إليها تُْعَزى التي الفنية اللِّجان وتألفت املذبذبني، املرتددين
اللِّجان بأمور انهماُكهم وأوجب بالسياسة، الحزب هذا أعضاء يباِل ولم الحزب، هذا من
ثلث من أكثر تحتوي ال املجلس هذا َجَلسات كانت ولذا العهد، مجلس مالزمتهم عَدم
والحزم، الثبات بُُخلق الصالحني األذكياء هؤالء اتصاف عدم األسف دواعي ومن النواب،
الزعماء عليهم يُمليه كان ما استصواب إىل دفعهم فالخوف الغالب، يف ِمثْلهم هو من شأن

السيئة. األوامر من املتغلبون
محكمة إحداث فاستحسن به، أُِمَر ما كلَّ (السهليني) الپلني حزب واستصوب
اإليربيني روبسپري وأباد بمعونته، الجريونديني املونتانياُر وَمَحَق الهول، نظام ثورية

الهائلة. العهد مظالم اقرتاف عىل أعضائه ُجبُْن وساعد والدانتونيني،
فريق كل َدَفَع الذي هو والخوف الظاهرة، العهد مجلس صفة الشديد الخوف وكان
هذا إدراك ويَْسُهُل رقابه، فيْرضَب الفريق هذا يسبقه لكيال اآلخر الفريق رقاب رضب إىل
كان ما وكثريًا الُحُضور، ضجيج بني يتشاورون املناكيد األعضاءُ أولئك كان فقد الخوف؛
يَِفرُّون أعضائه أكثر يَْجَعلُون فكانوا بالِحراَب مسلحة وحوٌش العهد مجلس عىل يستويل
يستصوبون كانوا اتفاًقا، الَجَلسات يحُرضون كانوا وإن األعضاء، وهؤالء الَجَلسات، من

العهد. مجلس يف صغرية أقلية كانوا الذين املونتانياُر به يأمرهم ما صامتني
هو وحده التعصب فليس عظيًما، كذلك كان املونتانيار عىل استوىل الذي والخوف
كان بهم محدٍق خطر وجود اعتقادهم إن بل خصومهم، إبادة إىل يدفعهم كان الذي
— حكموا فقد َفَرًقا، أقل الثورية املحكمة قضاة يكن ولم أيًضا، ذلك اقرتاف إىل يدعوهم
الخوف َطيُْف استوىل وما باملوت، وآخرين ديموالن كاميل وأرملة دانتون عىل — مكرهني
فقد األوحَد، البالد سيَد روبسپريُ أصبح حينما عليه استيالئه وقت يف العهد مجلس عىل

واليأس». القلق «شحوب وجوههم عىل فيقرأ فزًعا، زمالءه تَُشنُِّج منه نظرة كانت
خوًفا الرقاب رضب فقد روبسپري، يخافون والجميُع الجميَع يخاف روبسپريُ وكان

رقابَهم. تسليمه إىل الناس َدَفَع الذي هو والخوف به، االئتمار من
القاتم، الدور ذلك فظائع شدة عىل الخواطر من لنا العهد رجال تركه ما ويَُدلُّنا

تاين: قال

126



العهد مجلس روح

ورسيرتها العامة السالمة لجنة غاية عن سنة، عرشين بعد بارير، ُسئل عندما
أنها يعتقد منا واحد كل كان التي حياتنا نَْحَفظ أن الوحيد نا همُّ (كان أجاب:
جاُره يَْسِبَقه أن من خوًفا جاره رأس يَْقَطُع منا واحد كل فكان خطر، يف

رأسه). فيقطع

شأن عىل بها يُْستََدلُّ التي األمثلة أظهر من العهد مجلس تاريخ أن والخالصة:
املجالس. يف والخوف الزعماء
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الرابع الفصل

حكومةجملسالعهد

العهد مجلس أيام الثورية والجمعية األندية شأن (1)

االشرتاعي، واملجلس التأسييس املجلس يف الثورية والجمعية األندية زعماء تأثري آنًفا بيَّنَّا
سوى بالحقيقة العهد مجلس تاريخ يكن فلم العهد، مجلس يف التأثري هذا أمر عُظم وقد
العهد مجلس األندية تستعبد ولم عليه، تغلبت التي الثورية والجمعية األندية تاريخ
نادي يسوسها كان التي املديريات أندية فكانت جميعها، فرنسة استعبدت بل وحده،

الثورية. األوامر وتنفذ املوظفني القضاة تَرُقب العاصمة
ترسلها كانت األمور بعض تستصوب الثورية، الجمعية أو األندية، كانت وعندما
عليه سلطت أي وفودها، إليه ساقت املجلس خالفها فإذا عليها، ليوافق العهد مجلس إىل
الجمعية شعور بلغ وقد إجازتها، من مناص ال أوامر حاملة الرعاع من مسلحة عصابات
من تمقته كانت من بطرد العهد مجس مطالبة إىل مرة غري دفعها مبلًغا بقوتها الثورية

النواب.
واألندية الثورية الجمعية أعضاء أكثر وكان املثقفني، من العهد مجلس أعضاء وكان
كدانتون الزعماء أمر يمتثلون ممن وغريهم، والعمال واملحرتفني التجار صغار من
األندية، تأثري من أشدَّ باريس يف الثورية الجمعية تأثري وكان وروبسپري، ديموالن وكاميل
الوطني الحرس من لجنة وأربعني ثماني تقود وكانت ثوريٍّا، جيًشا لنفسها جمعت فقد
به الثورية الجمعية هذه أذلت الذي والنظام والنهب، والتخريب القتل غري تطلب ال
العاصمة من جزءًا يرُقب أن شاالندون السكَّاف إىل تفويُضها ومنه هائًال، كان باريس

منه. يرتاب من كل املقصلة، إىل أي الثورية، املحكمة إىل ويبعث
طويًال، زمنًا يقاومها لم ولكنه قليًال، الثورية الجمعية العهد مجلس ناهض نعم،
مجلس إىل الثورية، الجمعية روح هو الذي إيرب، بعث عندما غايته بينهما الرصاع وبلغ
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الجريونديني، من سجنه طلب من طرد لتطلب قوية؛ عصابات يسجنه أن أراد الذي العهد
١٧٩٣ سنة يونيه من ٢ يف الثورية الجمعية فحارصته ذلك، العهد مجلس أبى وقد
عرشعضًوا، سبعة إليه فسلم فرًقا، املجلس هذا فارتعد أنريو، قاده الذي الثوري بجيشها

هازئًا. ليشكره وفًدا إليه الثورية الجمعية أرسلت فعندئذ
الجريونديني، سقوط بعد ا تامٍّ خضوًعا القوية الثورية للجمعية العهد مجلس وخضع
بالشبهات، الناس ويقتل البالد يجوب ثوري جيش جمع عىل الجمعية هذه أكرهته فقد
أواخر يف إال اليعقوبي والنادي الثورية الجمعية ربقة من العهد مجلس يتخلص ولم

النافذين. أعضائه رقاب وقَصَل النادي هذا فأغلق روبسپري، سقوط بعد أي أيامه،
ضد السوقة تحريض عىل الزعماء استمر فقد شدة من العقاب هذا يف ما ومع
التاسع الشهر (أي بريريال وشهر جرمينال شهر يف حصاره وتكرر العهد، مجلس
الجمعية إعادة استصواب عىل العصاة فأكرهه الجمهورية)، السنة من السابع والشهر
ردهة من العصاة خروج بعد القرارين هذين ألغى ولكنه جديد، مجلس ودعوة الثورية
الضواحي، من السالح لنزع كتائب خصص جبنه من العهد مجلس خجل وملا املجلس،
من زعيًما وعرشين ستة رقاب قصل ثم شخص، آالف عرشة الكتائب هذه فسجنت

عليها. تواطأوا نواب وستة الفتنة زعماء
األندية ه تسريِّ ال حني فكان، املقاومة، يف راغبًا يكن لم العهد مجلس أن والواقع
جدال، غري من اقرتاحاتها عىل ويوافق العامة السالمة للجنة يخضع الثورية، والجمعية

وليم: قال

قبله من عليهم بالحكم وملوكها أوربة أمراء يهدد كان الذي العهد مجلس إن
املرتزقة. من لعصابة أسريًا كان

العهد مجلس أيام الحكومة (2)

كبري فريق تردد مع الجمهورية وأعلن ١٧٩٢ سنة سبتمرب يف امللكية العهد مجلس ألغى
العالم ل يحوِّ اإلعالن هذا أن العتقاده — وهو ملكية، الواليات أن العاملني أعضائه من
يسود لعالم فجًرا تكون تاريخه من األوىل السنة أن ظانٍّا جديًدا تقويًما وضع — املتمدن
تلك فاتحة الثورية الجمعية بها أوحت التي عرش السادس لويس محاكمة وكانت العقل،

السنة.
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— بغريهم قيسوا إذا االعتدال، من يشء عىل كانوا الذين — الجريونديون وساد
صار الذي لروبسپري، يكن ولم منهم، وكتابه رئيسه فانتُخب البداءة يف العهد مجلس
ستة سوى ينل فلم الحني، ذلك يف ضئيل نفوذ سوى املطلق، العهد مجلس سيد بعدئذ

صوتًا. ٢٣٥ ب رئيسا انتُخب بيسون أن مع الرئاسة انتخاب يف أصوات
مكان للمعتدلني يبَق فلم عظمت أن البداءة يف الصغرية املونتانيار سلطة تلبث ولم
لويس يتهم فيه أقلية هم الذي العهد مجلس املونتانيار جعل فقد العهد، مجلس يف
بني وفصل امللكية عىل وقضاءٌ الجريونديني عىل انتصار بذلك لهم فتم عرش، السادس

القديم. والنظام الجديد النظام
بعرائض العهد مجلس تمطر املديريات جعلوا إذ التهمة، تلك تدبري يف برعوا وقد
الغرض، لهذا الپاريسية الثورية الجمعية من بعثة إليه وأرسلوا امللك، محاكمة فيها طالبة
التي الثورية املجالس ُسنة عىل سائًرا مقاومة غري من امللك فاتهم العهد، مجلس وأذعن

تريد. ما خالف فتفعل والوعيد اإلنذار أمام تخضع
الحكم إىل منفردون، وهم امللك قتل يريدوا لم الذين الجريونديني، الخوف دفع
عىل دورليان، دوك عرش، السادس لويس خال وافق وقد مجتمعون، وهم بالقتل عليه
املستقبل بها يكشف قدرة عرش السادس لويس عند كان ولو نفسه، بنجاة طمًعا ذلك
الجريونديني، أكثر نصيب أن املقصلة يف صاعد وهو لرأى اآللهة إىل نعزوها التي كالقدرة

نصيبه. مثل سيكون لضعفهم، عنه يدافعوا أن يستطيعوا لم الذين
الثورة به قامت جنوني عمل أنه لرأينا فائدته حيث من امللك قتل إىل نظرنا ولو
العهد مجلس يف منازعات وأوجب ضدنا أوربة وأقام أهلية حربًا أحدث فقد الفرنسية،

الجريونديني. وطرد املونتانيار انتصار إىل أدت
والجنوب، الغرب يف مديرية ستني عصيان أوجب مبلًغا املونتانيار مظالم وبلغت
ينشأ لم لو ينجح املطرودين، النواب من كثري يقوده كان الذي العصيان، هذا كاد وقد
دوام العصيان هذا ودام السابق، العهد رجوع من الناس خوف فيه امللكيني اشرتاك عن
وكانت يُقتلون، واألطفال والنساء الشيوخ فكان التوحش، يف غاية وكان الفرنسية، الثورة
مليون نصف عن يزيد ما وحدها ڤانده يف أثنائه يف قتل وقد تحرق، واملزروعات القرى

نفس.
األرضار هذه يدرأون أنهم اليعاقبة وظن األجنبي، محاربُة األهلية الحرَب وَعَقَب
والثاني ،١٧٩٣ سنة أحدهما دستورين؛ العهد مجلس فسن جديًدا، دستوًرا بوضعهم
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معتربة غري املراسيم سحر تعتقد أن الثورية املجالس تقاليد فمن غرو، وال ،١٧٩٥ سنة
رانبو: مسيو الفرنسية بالثورة املعجبني أكابر أحد قال املاضية، التجارب بحبوط

مبادئ بصوغهم أنهم العهد مجلس أعضاء من القويم اإليمان ذوو اعتقد
ويُخمدون فيهُدونهم خصومهم يُدِهشون قانون قالب يف الفرنسية الثورة

ثائرهم.

أدرك وقد األعمال، وأرباب الفقهاء من يسري غري عدًدا يحتوي العهد مجلس وكان
إىل فقسموه حكومة يدير أن العهد كمجلس العدد كثري مجلس عىل يستحيل أنه هؤالء
الزراعية واللجنة املالية واللجنة االشرتاع ولجنة العامة األشغال كلجنة مستقلة لجان
املجلس عليها ليوافق قانونية لوائح تهيئ اللجان هذه أخذت ثم إلخ، … الفنية واللجنة
هادمة غري املجلس أعمال جعل يف اللجان هذه إىل يرجع والفضل العامة، جلساته يف
أكثر وكان املرتي، واملقياس العالية املدارس كإنشاء النفع كثرية أموًرا أتت فقد تماًما،
قد التي السياسية املخاصمات ليجتنبوا اللجان؛ هذه إىل يفرون العهد مجلس أعضاء

هالكهم. إىل تؤدي
شهر يف أُسست التي العامة السالمة لجنة املذكورة األشغال لجان رأس عىل وكان
انتقلت ثم دانتون األمر بَدء يف أدارها وقد تسعة، أعضائها عدد فكان ،١٧٩٣ سنة أبريل
السلطات جميع ابتالع إىل وتدرجت روبسپري، إىل السنة تلك من يوليه شهر يف إدارتها
دفة وكالوديربوا جوست وسان املالية أمور وكانبون الحربية أمور كارنو فيها فأدار

السياسة.
تستويل كانت التي الوفود بتأثري عليها، العهد مجلس وافق التي القوانني، وكانت
من ونذكر الفنية، اللجنة اقرتحتها التي السديدة للقوانني خالًفا الخَطل ظاهرة عليه،
سپتمرب شهر يف عليه العهد مجلس وافق الذي الكربى الكمية قانون املختلة القوانني تلك
وهدم دائم قحط سوى األقوات بتسعري أمر الذي القانون هذا عن ينشأ فلم ،١٩٧٣ سنة
املحكمة وتأليف ڤانده مقاطعة وتحريق امللكة ومحاكمة دني سان دير يف امللوك قبور

إلخ. الثورية
نًرصا تحرز ُجيوشنا كانت ويخرِّبها فرنسة عرى يفكك العهد مجلس كان وبينما
أقرت ثم وهولندة، بلجيكة وعىل الرين نهر من اليرسى الضفة عىل استولت فقد مبينًا،
يجب إنه قريبًا، القول هذا إىل وسأعود سابًقا، قلت وقد الفتوحات، هذه بال معاهدة
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عىل هذا وليس العهد، مجلس وأعمال الجمهورية جيوش أعمال بني التام التفريق
العسري. باألمر املعارصين

فرنسة يف الفتنة تهدئة يف يفلح لم األهواء بها تعبث لُعبة كان الذي العهد ومجلس
عن غاب حينما لالحتقار محطٍّا العهد مجلس كان ولذلك الفوىض، بحار يف قذفها التي
قال سنني، ثالث األمور زمام عىل قبضه بعد أي ،١٧٩٧ سنة أكتوبر من ٢٦ يف الوجود

رسائله: إحدى يف درينكمن، البارون األسوجي املفوض

فرنسة يف تحكمت كالتي السفهاء الفجرة من جماعة أمة يف تتحكم أال أرجو
الحديث. انقالبها بدء منذ

الديركتوار حكومة منشأ العهد، مجلس نهاية (3)

أواخر يف جديًدا دستوًرا — القوانني بتأثري إيمانه يغري لم الذي — العهد مجلس وضع
الدستور هذا يف وجاء قط، به يعمل لم الذي ،١٧٩٣ سنة دستور محل ليحل أيامه؛
عضًوا ٢٥٠ من مؤلف شيوخ مجلس مجلسان: االشرتاعية بالسلطة يقوم أنه الجديد
جماعة إىل التنفيذية السلطة يف يعهد وأنه عضو، خمسمئة من مؤلف شبان ومجلس
مجلس ويعينهم مئة الخمس مجلس يرشحهم أعضاء خمسة من املؤلفة (الديركتوار)
إال أعضائه، من الجديد املجلس أعضاء ثلثا يكون أن العهد مجلس قىض وقد الشيوخ،
عىل العهد مجلس وحكم مديريات، عرش سوى اليعاقبة يواِل فلم ينفذ، لم القرار أن
االنتخابات. عن امللكيني ليُقيص وذلك املؤبد، بالنفي األجنبية البالد إىل املهاجرين جميع
شيئًا يقلل لم فهو ينتظر، كان ملا خالًفا الجمهورية يف الدستور هذا إعالن يؤثر لم
سنة أكتوبر من ١٥ يف العهد مجلس توعدت التي الفتنة أهمها ومن الشعبية، الفتن من
وسلم كتائب فاستحرض حياله الدفاع عىل فعزم إليه جيًشا الزعماء ساق فقد ،١٧٩٥
تشتيته، أمر يف الخفاء، عالم من يظهر أخذ الذي بوناپارت، إىل وعهد باراس إىل قيادتها
من بالقرب العصاة عىل الرصاص أطلق فلما برسعة يده عىل التشتيت ذلك تم وقد
يكن لم الذي الحازم العمل وهذا القتىل، من مئات بضع تاركني فرُّوا روك سان كنيسة
آخر الفتنة تلك قمع وكان الجيش، حركات رسعة عن صدر بمثله عهد العهد ملجلس
بأن ،١٧٩٥ سنة أكتوبر من ٢٦ يف املجلس هذا رصح إذ املهمة؛ العهد مجلس أعمال

الديركتوار. حكومة إىل األمور مسلًِّما انتهت، نيابته
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عجز وأهمها العهد، حكومة أعمال من املستنبطة النفسية الدروس من كثريًا أظهرنا
القهر وسائل من حكومة عند يكن فلم طويًال، النفوس عىل التغلب عن والظلم الضغط
املقصلة رغم عىل — العهد مجلس ولكن العهد، حكومة عند كان ما مثل واالستبداد
إىل يضطر كان — الصارمة والقوانني د الجالٍّ مع الواليات إىل املرسلني واملفوضني الدائمة
تتمرد باريس وضواحي واملديريات املدن وكانت الدوام، عىل واملؤامرات الفتن مكافحة

الرؤوس. ألوف قصل رغم عىل انقطاع غري من
النفوس يف رسخت خفية قوى — الناهي اآلمر أنه ظن الذي — العهد مجلس حارب
أمر من شيئًا يدرك لم أنه ذلك: وسبب واإلكراه، الضغط جحافل فيه تؤثر لم رسوًخا

األمر. نهاية يف النرص لها تمَّ التي القوى تلك
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الفرنسية الثورة مظامل

الفرنسية الثورة ملظالم النفسية األسباب (1)

التي املبادئ وهذه جديد، إيمان الثورية املبادئ عن ينشأ أنه السابقة الفصول يف بينَّا
تناقًضا األفعال وبني بينها نرى — واإلخاء الحرية تمجد كانت وإن — العاطفة قواُمها
مذابح أقامت والتي بالحرية، يتمتعوا أن للناس تسمح لم التي األديان أكثر شأن ا، تامٍّ
نعم، املعتقدات، تسامح عدم عن والعمل املبادئ بني التباين وينشأ اإلخاء، مقام فظيعة
إكراه يف أنصاره لرغبة املظالم اقرتاف إىل يؤول أمره ولكن والحلم، بالرأفة الدين يأمر قد
أيام قام الذي األكرب الهول يكن فلم الفرنسية، الثورة مظالم نفرس وبهذا عليه، الناس
وإلغاء بارتلمي سان ومذبحة الدينية والحروب التفتيش محكمة نوع من إال الثورة هذه
جانسينيوس، أنصار واضطهاد فرنسة جنوب يف الپروتستان واضطهاد نانت مرسوم

واحد. نفيس منبع عن كلها صدرت أمور فهذه
مئات طرد إىل دفعه الذي هو إيمانه أن غري ظامًلا، ملًكا عرش الرابع لويس يكن ولم
وسائل تنشأ وال منهم، كبريًا فريًقا وسجن قتل أن بعد فرنسة من الپروتستان من األلوف
كان فقد قلوبهم، يف الخوارج يلقيه خوف عن املعتقدون بها يتذرع التي القاهرة الوعظ
تصدر وإنما عرش، الرابع لويس عهد يف الخطر قلييل جانسينيوس وأنصار الپروتستان
إياه إنكارهم يعتقد أناس عىل بالحق، متمسك أنه يزعم حاكم، غضب عن الوسائل تلك

إزالته؟ عىل قادر وهو ضاللهم عىل الرجل ذلك يصرب وكيف عناد، عن
الهول ورجال عَرش الرابع لويس تعلل وهكذا زمن، كل يف املعتقدون تعلل هكذا
البرش، يجدد الحق هذا نرصهم وأن الحق عىل أنهم جميعهم هؤالء اعتقد فقد األكرب،
مع وامللوك الكنيسة تساهل من أكثر خصومهم نحو يتساهلوا أن يستطيعون كانوا وهل
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كلُّها، األديان قامت فعليها رضوريٍّا، أمًرا الهول طريقة جيل كل يف املعتقدون عد
ويجتنبوا أوامرها، عىل ليحافظوا الجحيم؛ يف أبدي بعذاب الناس أنذرت قد األديان وهذه

نواهيها.
واستعانوا آبائهم، طريقة عىل ساروا قد اليعقوبي املعتقد رسل يكون ذلك وعىل
الدعاية يف طرًقا التخذ كاالشرتاكية، جديد، ملعتقد اليوم النرص تم ولو وسائلهم، بمثل

األكرب. الهول ومحكمة التفتيش محكمة طرق تشابه
ناقًصا، عليه اطالُعنا كان فقط، دينية فتنة عن ناشئًا اليعقوبي الهول اعتربنا وإذا
كثرية ذاتية منافع املنصور املعتقد هذا إىل انضم أنه إدراكنا عند االطالع هذا ويتم
هؤالء بجانب كان ولكنه املتعصبني، الرسل من قليٌل األكرب الهوَل أدار نعم، عنه، مستقلة
املعتقد هذا عدوا الذين الرجال من كثري العالم، يجددوا أن الضيق بعقلهم رأوا الذين
تركهم حينما الظافر األول القائد يتبعون جعلهم الذي السبب هو وهذا إثراء، وسيلة

سوريل: ألبري قال اغتصبوه، بما يتمتعون

زمام عىل به قابضني ظلوا ألنهم الهول؛ عىل الفرنسية الثورة رجال أقبل
عىل — وهم بغريه، مناصبهم حفظ يستطيعون ال أنهم والعتقادهم السلطة،
بالحقيقة ينظروا لم — الدولة لسالمة إال شيئًا يفعلوا لم إنهم قولهم رغم
وما حكوميٍّا، نظاًما يصري أن قبل وسيلة كان فالهول أنفسهم، سالمة إىل إال

الوسيلة. ليربر إال النظام ابتدع

الفرنسية: الثورة يف بحثه معرض يف أوليڤيه إميل وقال

بمثله تأِت ولم األموال، سلب إىل مؤديًا الناس بني مفرًقا األكرب الهول كان
اللصوص. من عصابة

الفرنسية الثورة محاكم (2)

يف أقيمت وقد وإكراه، قهر واسطة األكرب الهول أيام الفرنسية الثورة محاكم كانت
قال دانتون، إلنشائها سعى التي الثورية باريس محكمة عدا كبرية ثورة محاكم فرنسة

تاين:
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بالقتل، تحكم كانت محكمة ٤٠ منها ثورية، محكمة ١٨٧ فرنسة يف أقيمت
عىل باريس محكمة حكمت وقد حاًال، الحكم مكان يف أحكامها تنفذ وكانت
باريس قضاة من نشاًطا أقل املديريات قضاة يكن ولم باملوت، نفًسا ٢٦٢٥
وقصلوا نفًسا، ٣٣١ رأس الصغرية أورانج مدينة يف قصلوا فقد الحكم، يف
ليون مدينة يف وقصلوا امرأة، ٩٣ ورأس رجًال ٢٢٣ رأس آراس مدينة يف
منهم، نفس، ١٧٠٠٠ رؤوسهم ُقصلت الذين مجموع وبلغ نفًسا، ١٦٨٤ رأس

الثمانني. سن مجاوزات كن منهن وكثريات امرأة، ١٢٠٠

سپتمرب، شهر يف محاكمة غري من قتلوا املتهمني من كبريًا جمًعا هنالك أن يخفى وال
محكمة وكانت نفًسا، ٣٦٢٥ رؤوس قصلت التي الثورية باريس محكمة إنشاء قبل أي
األوامر تنفيذ عىل — محاكمته أثناء يف تنڤيل فوكيه أشار كما تقترص— الثورية باريس
القانون وفق البُداءة يف سارت وإن — وهي العامة، السالمة لجنة من تتلقاها كانت التي
وصارت ومناقشتهم، الشهود وسماع الدفاع فألغت ذلك، أهملت أن تلبث لم — ظاهًرا
املحكمة دائرة يف املقصلة تنصب أن تنڤيل فوكيه اقرتح ثم بالشبهات، الناس عىل تحكم

فوًرا. األحكام تنفذ لكي
— حقد من األحزاب بني ملا وِقفوا الذين — املتهمني ترسل املحكمة تلك وكانت
روبسپري قبضة يف ظلم آلة املحكمة هذه صارت ما ولرسعان السواء، عىل املقصلة إىل
قبل العفو والناس هللا سأل بالقتل دانتون، مؤسسيها، أحد عىل حكمت وعندما السفاك،
الداهية أكان سواء أحد عن تصفح لم وهي إنشائها، عىل ملعاونته املقصلة يف يصعد أن
كنستان بنيامني قال مالزيرب. الفاضل النبيل أم ديموالن لوسيل الحكيم أم الڤوازيه

إليها: مشريًا

غباوًة. وأشدِّهم الناس أدنى يد عىل السامية القرائح أصحاب من كثري قتل تم

التي الدينية النفسية نذكر أن املظالم، من الثورية املحاكم اقرتفته ما لتسويغ ويجب
وكوتون جوست وسان روبسپري ظن فقد وأداروها، أسسوها الذين اليعاقبة عند كانت
عىل طريقها عن بقضائهم البرشي الجنس إىل يحسنون أنهم بها قاموا ممن وغريُهم

العالم. يجدد أنه يزعمون كانوا الذي معتقدهم أعداء وعىل الخوارج
قصلت بل فقط، واإلكلريوس األرشاف من األكرب الهول أيام قتلوا الذين يكن ولم
إعدام عن ينشأ ما اعتربنا وإذا العمال، من آالف وثالثة الفالحني من آالف أربعة رؤوس

137



الفرنسية والثورة الثورات روح

عظيًما، تأثريًا فيها يؤثر الناس من كثري قتل أن اعتقدنا النفوس يف األثر من واحد رجل
األمهات وكانت يقع، كان ما إىل كثريًا الناس ينتبه فلم الحواس أرهقت العادة أن غري
أوجبت وقد األلعاب، دور إىل اليوم يَُقْدنَهم كما الرؤوس قصل ليشاهدوا أوالدهن يَُقْدَن
الجأش، رابطي املقصلة يف كلهم فصعدوا للموت، الناس اكرتاث عدم الكثرية القتل مناظر

املرسلياز. نشيد ينشدون وهم درجاتها الجريونديون وعال
منظر أن عىل ودليلُنا النفس، النفعاالت املسكِّن العادة ناموس عن التسليم هذا نشأ
كأن تحُدث الفتن هذه فكانت الكثرية، امللكية الفتن من وقع ما أحًدا يرهب لم املقصلة
فالهول دوامه، قُرص إذا إالَّ مؤثرة نفسية طريقة الهول يصري وال إنسانًا، يخف لم الهول

بالتنفيذ. مما أكثر واإلنذار بالوعيد يكون الحقيقي

الواليات يف الهول (3)

األكرب، الهول أيام حدث ما كل الثورة محاكم أحكام عن نشأ الذي الرقاب قطع يكن لم
قاتلة، ناهبة واللصوص الطرق قطَّاع من مؤلفة ثورية جيوش فرنسة يف يجول كان فقد

تاين: قال

— نفس ألفا يسكنها كان التي — بيدوان يف مجهولون أناس قطع عندما
سكانها من شخًصا ١٦ رؤوس وقطعت بيتًا ٤٣٣ فيها ُهدم الحرية شجرة
منهم بقي من وطرد بالرصاص، رميًا شخًصا ٤٦ منهم وقتل باملقصلة
لهم لتكون الكهوف نحت وإىل الجبال يف السبل قطع إىل ليعيشوا فاضطروا

بيوتًا.

محاكم أصبحت فلما ذلك، من خريًا الثورة محاكم إىل أرسلوا من نصيب يكن ولم
وحدها نانت يف — بالرصاص رميًا وقتَل كاريه، أغَرق القوانني قيود من طليقة الثورة

والولدان. واإلناث الذكور من شخص آالف خمسة من يقرب ما —
التي شهادته يف توما قال فقد املونيتور، جريدة يف املذابح هذه تفاصيل وردت وقد

:١٧٩٤ سنة ديسمرب من ٢٢ يف الصادر الجريدة هذه عدد يف نرشت

أحياء، يُحرقون وشيوًخا ونساء رجاًال موتيار، نوار عىل االستيالء بعد شاهدت
انتهاك بعد يقتلن سنة عرشة خمس عن عمُرهن يقل وبنات نساء وشاهدت
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بجانب األلواح عىل ويطرحون بالحراب يبقرون أوالًدا وشاهدت أعراضهن،
أمهاتهم.

ضحاياه يُكره كاريه كان كيف فيها ذكر لجوليان شهادة العدد ذلك يف نُرشت وقد
من ١٧٩٤ سنة أكتوبر من ١٥ عدد يف وجاء أحياء، فيها ليدفنهم قبورهم حفر عىل
بأن أمًرا تلقى ديستان سفينة ربان أن فيه أثبت دوتيونفيل ملريالن تقرير الجريدة تلك
واثنتا عمره، من والسبعني الثامنة بلغ رضير «منها ضحية وأربعني إحدى عليها يحمل
وورد ويغرقهم»، — أطفال وخمسة صبيٍّا، عرش وخمسة بنتًا، عرشة واثنتا امرأة، عرشة
إغراًقا والولدان النساء بقتل أمر «أنه أثبتت كاريه محاكمة أن سپتمرب من ٣٠ عدد يف
مساكنهم». وإحراق ڤانده سكان بإبادة هوكس القائد أوىص وأنه بالرصاص، ورميًا

جريدة نرشت فقد يتوجعون، ضحاياه يشاهد عندما عظيمة بلذة يشعر كاريه وكان
يف أضحك لم «إنني كاريه: قول ١٧٩٤ سنة سپتمرب ٢٢ يف الصادر عددها يف املونيتور
تقبُّض أرى كنت عندما ضحكي اإلكلريوس رجال رؤوس فيها طارت التي املديريات

موتهم». عند هؤالء وجوه
(الشهر ترميدور شهر يف حدثت التي ة للردَّ إرضاء كاريه عىل الدعوى أقيمت
مدن يف مثله وقع املذابح من نانت يف وقع ما ولكن الجمهورية)، السنة من عرش الحادي
طولون مدينة يف القتل وبلغ ليون، مدينة يف نفس ألفي قتل فوشيه أوجب فقد كثرية،
وعرشين تسعة كان أن بعد أشهر بضعة يف آالف سبعة سكانها عدد به أصبح مبلًغا

ألًفا.
عىل وغريهم وفوشيه وفريون كاريه تحرض كانت التي هي العامة السالمة ولجنة

قضيته: يف كاريه قال املظالم، اقرتاف

لجنة ولكن بالرصاص، رميًا سجني مئتي نحو يوم كل يقتل كان بأنه أعرتف
العهد مجلس أخرب كنت وحينما بذلك، تأمر كانت التي هي العامة السالمة
بنرش فيأمر تصفيًقا تدوي قاعته كانت باملئات يُقتلون املوقوفني العصاة بأن
عيلَّ يتحاملون الذين النواب هؤالء يفعل كان وماذا الرسمية، الجريدة يف الخرب
منقذ كنت ألنني وظيفتي؟ يل يرتكون كانوا وملاذا يل، يصفقون كانوا اآلن؟

… اك! سفَّ رجل فأنا اآلن وأما الوطن،
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يزيدوا لم العهد مجلس سريوا الذين أن يجهل كان كاريه أن يظهر تقدم ومما
كانوا العهد مجلس أعضاء ولكن القتل، استحق كاريه إن نعم أشخاص، ثمانية عىل
الذي كاريه، دفاع لنا ويثبت املذابح، من وقع ما الستحسانهم أيًضا؛ القتل يستحقون
االضطهاد رضوب من الهول أيام حدث ما أن العامة، السالمة لجنة رسائل إىل فيه استند

شخصية. مساٍع عن ال مدبرة خطة عن نشأ
الهدم معاوُل تناولت بل فقط، النفوس بقتل الهول أيام التخريب حاجة تُقَض ولم
التي الفنية، واآلثار املباني عىل الفرنسية الثورة زعماء اعتداء يف يكن ولم أيًضا، األشياء
زمام عىل الحقيقي املؤمن قبض فمتى بالعجب، يقيض ما ممقوت، ماض بقايا عدُّوها
املعتقد عىل الدالة والشعائر واملعابد التماثيل وعىل إيمانه أعداء عىل يقيض فإنه السلطة
بهدم أمر النرصانية انتحل الذي تيودوز اإلمرباطور أن املعلومة األمور ومن املنكوس،

سنة. آالف ستة منذ النيل ِضفتي عىل أُقيمت التي املعابد أكثر
أرسلت وعندما الفاخرة، والتحف النوافذ وزجاج البارزة والنقوش التماثيل كرست
لويس عهد يف وزيًرا وصار دوك لقب ناپوليون أيام نال الذي فوشيه، العهد حكومة
وقد كنائسها، ونواقيس قصورها أبراج بهدم أمر نيافر، يف عنها لينوب عرش، الثامن
امللوك قبور أن العهد ملجلس بارير تقرير يف جاء فقد أيًضا، القبور الهدم يد تناولت
ُهدمت، بيلون، جرمن صنعه الذي العجيب الثاني هنري قرب ومنها دني، سان يف الفخمة
الحرَّاس أحد اقتلع أن بعد نادر كيشء املتحف إىل تورين جثة وأرسلت النواويس وفرِّغت

ولحيته. الرابع هنري شارب نُِتف وقد ليبيعها، أسنانها
ولكننا محزن، أمر الفنيِّ فرنسة مرياث تخريب عن النرية العقول أرباب ِرَىض إن
يهجمون كانوا الفتن رجال وأن القوية، املعتقدات عن ينشأ املظالم أسوأ أن ذكرنا إذا
تُدلنا وال معذرة، ذلك يف رأينا الخضوع، عىل فيكرهونه يوم كل يف العهد مجلس عىل
إليه يؤول ما عىل أيًضا، تدلنا، بل فقط، القوة من للتعصب ما عىل التخريب هذا قصة

زمامها. عىل هؤالء يقبض التي األمة وأمر االجتماعية الزواجر من املطَلقني أمر
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والجيوش الثورة مجالس (1)

من فيها يقع ما عىل العهد، مجلس سيما وال الثورة، مجالس عن نعلمه ما اقتَرص لو
لذلك أن غري سيئة، ذكراها لكانت االضطهاد من به تأتي ما وعىل ضعفها وعىل االنشقاق
الواقعة والبالد بلجيكة بالد فتحت التي الجيوش انتصار عن ناشئًا مؤثًِّرا نفوذًا الدور

الحكم. مقاليد العهد مجلس ترك حينما اليرسى الرين ضفة عىل
جيوش نالته ما إليه يُعزى أن العدل من أصبح مجموعه يف العهد حكم إىل نظرنا إذا
سوى العهد ملجلس يكن لم أنه لنا ظهر أقسامه بني فرقنا إذا وأما النرص، من فرنسة
الثورية واملجالس الثغور يف املرابطة الجيوش وأن الحربية، الوقائع يف صغري نصيب
نظًرا األمور إىل منهما كلٌّ ونظر قليًال تأثريًا اآلخر يف أحدهما أثَّر مستقلني قسمني كانتا

متباينًا.
حسب عىل رأيه يبدِّل كان وأنه ضعيًفا، كان العهد مجلس أن لنا اتضح وقد
قائًدا! ال منقاًدا كان وقد الجيوش عىل يسيطر أن استطاع فكيف الشعب تحريضات

ها يسريِّ كان لجنة إىل الحرب أمور ترك املنازعات يف العهد مجلس انهماُك أوجب
وقد والَعتاد، باملرية الجيوش أمدت أنها هو اللجنة هذه به قامت ما وأهمُّ وحده، كارنو
وعن الحربية املراكز يف مرابطني كانوا جندي ٧٥٢٠٠٠ قيادته عن كارنو فضل نشأ

الجيوش. يف النظام دعائم توطيد وعن بالهجوم القواد إىل إيعازه
تستطيع وال العام، بالنفري أمره غري البالد عن الدفاع يف العهد مجلس يفعل ولم
أمر يف املجلس هذا مداخلة وأما الكثريين، فرنسة أعداء تجاه ذلك غري تفعل أن حكومة
عددها بفضل ظافرًة وحدها الجيوش هذه خرجت وقد الغاية، إىل يسرية فكانت الجيوش

العهد. مجلس عن مستقلون شباب قوَّاٌد لها رسمها وخطٍط وحماستها
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الفرنسية للثورة أوربة مكافحة (2)

إىل اإلملاع أن الثورة، جيوش نجاح عىل ساعدت التي النفسية العوامل بيان قبل نرى،
فائدة. من يخلو ال الفرنسية الثورة ضدَّ واستفحلت أوربة يف تأصلت التي املقاتلة روح
املَلكية تلقاها كانت التي املصاعب إىل الفرنسية الثورة أوائل يف األجانب ملوك نظر
فكََّر ضعفت فرنسة أن بروسية ملك ظن ملَّا ألنه الرِّىض؛ بعني لهم املزاحمة الفرنسية
السادس لويس يساعدا أن النمسة إمرباطور عىل فاقرتح حسابها، عىل ُملكه توسيع يف
ضد معاهدة ١٧٩٢ سنة فرباير يف فعقدا وألزاس، فالندر والية عىل الحصول رجاءَ عرش
. الجريونديِّ الحزب بتأثري الحرب فشهروا الهجوم يف سبقوا الفرنسيني أن إال فرنسة،

ذات كانت فإنها برويس ومئتي فرنيس ثالثمئة سوى املعركة يف يُقتل لم أنه ومع
الفتية الثورية الكتائب قلوب أورث قهره باستحالة اشتهر جيٍش َردَّ ألن عظيمة؛ نتائج
بضعة تمض ولم الَجبهة، طول عىل العدوَّ تهاجم الكتائب هذه فأخذت كبريًة، شجاعًة
كمنقذين. فيها الناس فاستقبلهم بلجيكة، من النمسويني فاملي جنود َطرد حتى أسابيع
بالد العهد مجلس ضمِّ عن ونشأ العهد، مجلس أيام كثريًا الحرب نطاق اتسع وقد
سنة. وعرشين اثنتني استمرت إنكلرتة ِضدَّ حرٌب ،١٧٩٣ سنة يف فرنسة، إىل بلجيكة

فرنسة تقسيم عىل وتعاهدوا أنڤرس، يف والنمسة وپروسية إنكلرتة مندوبو اجتمع
فالندر مقاطعة النمسة تنال وأن لورين ومقاطعة ألزاس مقاطعة پروسية تنال أن عىل
الثورة تُقمع أن النمسة سفري اقرتح وقد دنكرك، مرفأ إنكلرتة تنال وأن أرتوا ومقاطعة
إىل فرنسة اضطرَّ ما وهذا الفرنسية»، األمة قادة شأفة «وباستئصال باإلرهاب الفرنسية
الربانس جبال من أي ثغورها، طول عىل ١٧٩٧ سنة إىل ١٧٩٣ سنة من تحارب أن

الشمال. حتى
فاستوىل كثرية؛ نوازل بها وحلت السابقة، فتوحاتها البداءة يف فرنسة أضاعت وقد
واستوىل طولون، مدينة عىل اإلنكليز واستوىل بايون، ومدينة بريبنيان مدينة عىل اإلسپان
بتجنيد األمر إىل ١٧٩٣ سنة العهد مجلس فاضطر ڤلنسيان؛ مدينة عىل النمسويون
جيوش تسعة الحدود إىل وساق واألربعني، عرشة الثامنة بني سنه ترتجح فرنيس كل
بكتائب السابقة امللكي الجيش كتائب ُمِزجت وقد تقريبًا، جندي ٧٥٠٠٠٠ من مؤلفة

املجندين. وكتائب املتطوعني
فاتيني، يف جوردان املارشال انتصار بعد موبوج عن الحصار ورفع الحلفاءُ انكرس
الرين وضفة بلجيكة فاسرتدت تهاجم فرنسة فأخذت لورين مقاطعة أوُش أنقذ ثم
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مستوليًا الرين خلف ورماهم فلوروس يف النمسويني جوردان املارشال كرس ثم اليرسى،
معرتفني الصلح طلب إىل الحلفاء ملوك فاضطر هولندة، واحتل وكوبلنز، كلونيا عىل

بفتوحاتها. لفرنسة
االهتمام، من تستحقه ما قضيتنا يعريوا لم أعداءنا أن فرنسة انتصار دواعي ومن
منهم كل وكان ،١٧٩٥ سنة حتى ١٧٩٣ سنة منذ پولونية تقسيم يف منهمكني فكانوا
الحلفاء تردد من كثريًا استفدنا وهكذا غريه، من أكثر لينال القسمة يحرض أن يريد
باريس عىل ١٧٩٣ سنة صيف يف النمسويون زحف ولو ببعض، بعضهم ظن وسوء
إيانا بمنحهم أنقذونا الذين فهم واحًدا، وربحنا مئة «خِرسنا تيابول: القائد قال كما لكنا

والقواد.» الضباط واختيار الجنود لجمع كافيًا وقتًا
حكومة فساقت النمسة، سوى أوربة يف شأن ذو عدو بال معاهدة بعد لنا يبَق ولم
أن بوناپارت إىل وفوضت للنمسة، التابعة اإليطالية ميالنه مقاطعة إىل جيًشا الديركتوار
وقائع بعد وذلك فرنسة، من الصلح طلب عىل النمسة دولة بوناپارت أكره وقد يهاجمها،

.١٧٩٧ سنة أبريل شهر إىل ١٧٩٦ سنة أبريل شهر من أي كامًال، َحوًال دامت

الثورة جيوش انتصار أوجبت التي الحربية والعوامل النفسية العوامل (3)
الفرنسية

كان ما مقدار نذكر أن — الفرنسية الثورة جيوش انتصار يف السبب إلدراك — يجب
إنكار ومن املكاره عىل الصرب ومن الشديدة الحماسة من الُعراة الحفاة جنودها عند
به أوِحَي جديد دين رسل بأنهم شعروا الثورية املبادئ من أُشبعوا ملا فهم النفس،
الوطن فأنقذوا قارعة، تزعزعهما لم وبسالة بطولة إيمانهم منحهم وقد العالم، لتجديد
مجلس محل الديركتوار حكومة حلت يوم استيالء حرب يحاربونه وصاروا العدو من
قبائل بتاريخ تاريخهم ويذكرنا الجنود، سوى جمهوريون فرنسة يف يبق ولم العهد
جزءًا فتحت مخيفة جيوش إىل فتحولت محمد؛ به جاء بما آمنت التي العرب جزيرة

يمكن. ما بأرسع القديم الروماني العالم من كبريًا
سافوا سكان أُهرع فقد لها، كمحررين فرنسة غزاة املحتلة البالد من كثري استقبل
وغرسوا بحماسة، الجنود هؤالء مايانس يف الناس واستقبل الفرنسيني، الجنود رؤية إىل

باريس. بمجلس شبيه عهد مجلس وأسسوا الحرية، أشجار
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يكن ولم املستبدون امللوك أذلها بأمم تصطدم الفرنسية الثورة جيوش كانت وكلما
اصطدامها عند عليها يتعذر كان النرص ولكن يحالفها، النرص كان عنه تذُب خيال لها
الشعوب استمالة عىل القادر واملساواة الحرية فخيال كخيالها، وثيق خيال أويل بأناس
يف الطبيعة بحكم يؤثر ال أمرائها استبداد تحت والرازحة املتينة العقائد من العاطلة
محاربة رس ندرك وبهذا طويل، عهد منذ نفوسهم يف رسخ قوي خيال ذوي أناس
جيوَش فيهم، متأصلة وملكية دينية مشاعر ذوي كانوا الذين وڤانده، بريتانيه سكان
املقاطعتنيعرشمديريات هاتني فتن عمت وقد كثرية، سنني عليها وانتصارهم الجمهورية

مقاتل. ٨٠٠٠٠ فجمعتا
شأن ال التي املعتقدات أي املتباينة، الخياالت تنازع يف للرحمة محل ال أنه وبما
الحروب يف إال تحُدث ال بقسوة اتصف أن ڤانده يف وقع الذي الرصاع يلبث لم فيها، للعقل
السالم دعائم أُوش وطَّد حني ،١٧٩٥ سنة أواخر حتى الرصاع هذا استمر وقد الدينية،

مولنياري: قال ُعصاتها، بإبادة إال فيها الفتنة تخمد ولم ڤانده، يف

فيها وهلك سنتني، استمرت أهلية حرب بعد صفصًفا قاًعا ڤانده أصبحت
بعد فيها أحياء ظلوا للذين مأوى وال طعام يبق ولم تقريبًا، نفس ٩٠٠٠٠٠

املذابح. تلك

معه يتعذر الذي اإليمان من الفرنسية الثورة جيوش عند عما النظر رصفنا وإذا
فلما القتال، ساحات بهم أنجبت الذين النوابغ بقادتهم غريهم فاقوا أنهم رأينا قهرهم
ألصحاب سنحت األجنبية البالد إىل األرشاف طبقة من هم الذين الجيش قادة أكثر هاجر
املراتب، جميع إىل أشهر بضعة يف فتدرجوا مواهبهم فيها أبدوا فرصة الحربية األهلية
يف جيش قائد ثم فرقة قائد فصار عريًفا ١٧٨٩ سنة يف كان الذي أوش هؤالء ومن
ال هجومية روًحا تمنحهم القواد هؤالء بسالة كانت وقد ُعمره، من والعرشين الخامسة
فنَّا أبدعوا بالعادات تطبعهم وعدم بالتقاليد تقيدهم لعدم وهم بها، األعداء لجيوش عهد

الزمن. ملقتضيات مالئًما حربيٍّا
لها، مهنة الجندية اتخذت كتائب إزاء الحركة عىل املجربة غري الجنود تقدر وال
كثرية جموع قيام أن إال بع، السَّ السنني حرب منذ املستعملة الطرق عىل وتدربت
الذي وهو القيادة، من القواد يمكن كان الذي هو الكبري فالعدد ذلك، ذلل بالهَجمات

قسوة. من فيها ما مع املؤثرة املذكورة الهجوم طريقة عن الناشئ الفراغ يسد كان

144



الفرنسية الثورة جيوش

املتعودة كتائبه تَْهِزُم بالِحراب العدو عىل هجومها عند الكثيفة الجموع وكانت
فرنسة فنَّ الوقت ذلك يف الرصاص إطالق بطء وَجَعل الجند، حياة بها تُداَرى طرًقا
سنة فمنذ أبنائها، من كثريًا أهلك أنه غري لها، النرص تم فبه استعماًال، أسهل الحربي
من ٧٠٠٠٠٠ (أي ثلثهم من يقرب ما الحرب ساحة يف ُقِتَل ١٨٠٠ سنة حتى ١٧٩٢

مقاتل). مليوني
بحثًا الكتاب هذا يف عنها بحثنا التي الحوادث من النتائج استخراج عىل وْلنُثَاِبْر

نفسيٍّا:
الجماعات لهذه ما عىل الجيوش ويف باريس يف الثورية الجماعات عن البحُث َدلَّنا
عاجزة كانت إذ الجماعات أن أثبتنا فقد األطوار، هذه رشُح ويَْسُهل األطوار، مختلف من
مزية وأن متناهية بسالة ذات أنها أيًضا ورأينا تَُحرَّض، كما تَسرِيُ فإنها التعقل عن
الرجال من ألوًفا فيها نَِجَد أن علينا يَْسُهُل وأنه الغالب، يف عندها نامية تكون الغري محبة

املعتقدات. أحد سبيل يف بأنفسهم للتضحية مستعدين
ذلك عىل والدليُل األحوال، بحسب متباينة أعمال إىل تؤدِّي هذه مثُل نفسية وصفاٌت
من مؤلفة جماعات أن القصة هذه أثبتت فقد وجيوشه، العهد مجلس قصة يف ورد ما
يظن اإلنسان يجعل اختالًفا مختلًفا سريًا الثغور ويف باريس يف سارت متقاربة عنارص

واحد. شعب من تكن لم أنها
تقلبًا رغائبها يف متقلبة للدماء سفاكة قاسية مضطربة باريس يف الجماعات فكانت
ذلك، خالف الجيوش يف الجماعات وكانت حكومة، أية أمر يستقيم أن معه يستحيل
النظام حب عىل شب الذي األمة بفريق أي بالجنود، الجماعات هذه اختلطت ملا أي
أوجب السارية، بالحماسة واجتذابُها الحربي بالتعليم ترويضها وتمَّ وعمال، فالحني من
عجيبة فئة تأليف عىل وساعد باملهالك، واستخفافها العيش، ضنك عىل صربها كله ذلك

سطوة. أوربة جيوش أشدِّ عىل انترصت
التي األمم تلبث وال الرجال، ل يحوِّ فهو النظام، تأثري عىل األمور هذه بمثل ويستدل
األمور، أولياء بال عن تغيب الحقيقة هذه تزال وال بربرية، قبائل تصبح أن منه تتحرر
من بدًال الخطط من الجماعات هذه تضعه بما العمل إىل الجماعات ُسنن جهلهم ويؤدي

قيادتها.
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الضعيفة واألخالق القوية األخالق شأن الفرنسية، الثورة رجال نفسية (1)

الذكاء بني يفرق أن — أمره إلدراك — وجب بخلقه ويسري بذكائه يميز اإلنسان أن بما
تلك من معدودة الثورية والحركات العظيمة، األدوار يف األول املقام وللُخلُق والخلق،

الطبيعة. بحكم األدوار
النفسيات، مختلف من الفتن يسود ما السابقة، الفصول من كثري يف وصفنا، وقد

واملكتسبة. املوروثة اإلنسان شخصية تغري النفسيات وهذه اآلن، إليه نعود فال
الخلق هذا أدخله وما اليعقوبية، النفسية يف شأن من التدين لخلُق ما رأينا وقد
ليسوا املجالس أعضاء أن أيًضا ورأينا شديد، تعصب من الجديد اإليمان أتباع قلوب إىل
الثورة مجالس يف األعضاء أكثرية وأن فيها، أقلية كانوا املتعصبني وأن متعصبني، كلهم
كان الذي هو الخوف وأن والحياد، واالعتدال الحياء عىل مطبوعني كانوا الفرنسية

املتطرفني. القساة مع ري السِّ إىل يدفعهم
تناقًضا، املحرضات أكثر دور كل يف يتبعون الذين املحايدة، الهينة األخالق وأصحاب
هؤالء فقوة الخطر، حيث من القساة وبني بينهم فرق وال زمن، كل يف عدًدا األكثر هم

أولئك. ضعف عىل تعتمد
مع حازمة أقلية — الفرنسية الثورة يف سيما وال — كلها الثورات يف شوهد وقد
الدعاة وبجانب الخلق، وُفقدان املدارك بسمو متصفة كبرية أكثرية عىل متغلبة عقل ضيق
منها، االستفادة سوى هم يهمُّ ال أناس الثورات أيام يظهر األخالق وضعيفي املتعصبني
سوى لهم غاية ال الذين الفريق هذا رجال من الفرنسية الثورة أيام ظهر من أكثر وما
انحرصت الذين وبارير وفوشه وتاليان باراس منهم ونعدُّ ليغتنوا، األحوال من االنتفاع

الضعيف. ضد القوي خدمة يف سياستهم
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ما وهذا عظيًما، كان الفرنسية الثورة أوائل يف الطامعني هؤالء عدد أن والواقع
كل عند كان ما هو الفرنسية الثورة مصدر «إن :١٧٩٢ سنة يقول ديموالن كاميل جعل

الُعجب». وخلق األَثَرة خلق من واحد
النفسية األطوار عن آخر فصل يف ذكرناه ومما السابقة، املالحظات من ويتألَّف
نذكر أوالء نحن وها الفرنسية، الثورة رجال خلق يف عام فكر السياسية، االنقالبات أيام

الثورة. تلك زعماء أشهر عن شيئًا

بعثتهم أيام النواب نفسية (2)

رفقائهم تأثري هو لهم واملحرِّض لهم والزاجر باريس يف العهد مجلس ألعضاء املسري إن
أي غاربهم، عىل وحبلهم عنهم نبحث أن — شأنهم يف للحكم — ويجب البيئة، وتأثري

عليهم. رقيب ال أحرار وهم
إطاعتهم، والقضاة املوظفني وألزم املديريات، إىل أعضائه بعض العهد مجلس بعث
«يسخر بعثته أيام منهم الواحد وكان رقابة، كل من بعيدين مطَلِقني األعضاء هؤالء فكان
يخرج وكان يريد»، كما أموالهم ويضبط ويسجنهم، أمرها، ويل التي املقاطعة يف الناس
ويجلس جانب، كل من بها يحيط والحرس أحصنة، ستة يجرها عربة «يف الناس إىل
«شابهت وقد والخفراء». املهرجني من موكب مع «طقًما» ثالثني ذات فاخرة، موائَد حول
طلبات، ثالثة بعد إال أحد يقابله ال فكان الرتك، سالطني أبهة ليون يف كولوديربوا أبهة
عرشة خمَس عن يقل بعد عىل أحد أمامه يمثل لئال حاجز؛ استقباله قاعة يتقدم وكان
محيط والحرس املدن دخولهم عند النواب أولئك زهو تصور الصعب من وليس ُخطوة»،

الرؤوس. لقطع تكفي منهم إشارة كانت الذين النواب أولئك بهم،
املعتزلون والكهنة املبتذلون واألطباء العمل من العاطلون املحامون يلبث ولم
من ألكرب مساوين صاروا أن الدهر ثغر لهم يبتسم لم ممن وغريهم الخاملون واألغبياء
الناس وقتلهم األحياء وإغراقهم الرقاب برضبهم وكانوا، الجبابرة، من التاريخ عَرفهم

امللوك. أعاظم درجة إىل وضيع مستوى من بارتقائهم يشعرون بالرصاص،
هنالك يكن فلم قط، العهد نواب واالستبداد، الظلم يف وهليوغابال، نريون يسبق لم

تاين: قال وتقاليد، قوانني من النواب أولئك يردع ما
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ليون، سكان من ٢١٠ ذبح إىل يده، يف والنظارة نافذته، من فوشه نظر
عند نهضوا وقد بالرصاص، القتل أيام يقصفون وفوشه والبورت كولود وكان

قالنسهم. محركني فرًحا هاتفني الرصاص إطالق سماعهم

عندما وكانربي أراس خرب الذي لوبون الكاهن السفاكني البعثة نواب من ونذكر
يتخلص عندما اإلنسان أمر إليه يؤول ما يثبتان كاريه ومثل فمثله قوية، سلطة ذا أصبح
نصبه إىل أدى مبلًغا املظالم واقرتاف الدماء سفك حبه بلغ وقد والقوانني، التقاليد من
عىل أقام وقد الذبح، بمنظر وأعوانه وزوجته هو ليتمتع بيته؛ نوافذ من قريبة املقصلة
القتىل أجساد الطريق يف يركم الجالد وكان الثائرون، منه ليرشب مقصًفا املقصلة قائمة
قوله: يف الكاهن ذلك دفاع وانحرص الثائرون، منها ليضحك مضحكة؛ أوضاع عىل عارية

به». أُِمرت ما لتنفيذ إال فعلته ما أفعل «لم
سلطان فاقت سلطة ذوي فجأة أصبحوا الذين النواب هؤالء ُخيَالءِ إىل آنًفا أرشت
أسباب القسوة فلهذه قسوتهم، إليضاح تكفي ال ذلك إىل اإلشارة ولكن املستبدين، أشد
من بتخلصهم وأنهم، ضحاياهم، يرحموا لم قوى إيمان رسل كانوا إذ أنهم منها مختلفة:
وحشية. غرائز من فيهم األوىل الهمجية تركته ملا األعنة أطلقوا والقوانني، التقاليد زواجر
يف القتل إىل والحاجة أبًدا، تميتها ال ولكنها الغرائز، هذه تقيِّد الحضارة إن نعم،

كارنو: كونييس مسيو قال ذلك، عىل دليل الصيادين نفوس

وذلك بالصيد، الكلف علة هو الخلق وهذا عام، خلق نفسه للقتل القتل حب إن
إتيانها، عىل الهمج أجدادنا تُكِره العيش رضورة كانت أعماًال نأتي نزال ال أننا
بقتل التلذذ وعدم القديم، منذ لنا املقيدة العبودية سالسل كرس عن ونعجز
بالرصاص فنقتل الصيد، حب علينا يستويل حينما لها نِرقُّ ال التي الحيوانات
غري من بتغاريدها اآلذان املشنفة الطيور ومنها وأجملها، أودعها بالحبائل أو
من راقصة بالدماء مرضجة بمشاهدتها لذتنا صفاء تكدر بشفقة نشعر أن
وسبب املهيضة، أجنحتها محركة أو املكسورة أرجلها عىل الفرار محاولة األلم

الناس. أفضل مقاومته عىل يقدر ال الذي املوروث الخلق هو ذلك

الحيوانات عىل إالَّ املوروث الخلق هذا نسلط ال — القوانني بطش من حذًرا — وإننا
أيًضا، اإلنسان عىل نسلطه أن نلبث لم القوانني هذه عمل بطل فمتى العادية، األوقات يف
مشاهدته عند فرحه عن كاريه قاله وما الناس. بذبح الهول رجال تلذذ علة ندرك وبهذا
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غريزة الحَرض أهل من كثري عند فالوحشية معنى، ذو هالكهم ساعة ضحاياه وجوه
مندثرة. غري مزجورة

وروبسپري دانتون (3)

أندية خطيب دانتون وكان نفوذًا، الفرنسية الثورة رجال أكثر وروبسپري دانتون كان
وكانت الغالب، يف تحزنه القاسية خطبه نتائج وكانت للشعب، مهيًجا صولة ذا محرًضا
جاء نعم، األخري، الصف يف — روبسپري — املستقبل يف خصمه كان أيام رفيعة درجته
العناد خلق من عاطًال كان أنه بما ولكن الفرنسية، الثورة روح فيه دانتون أصبح وقت
املقصلة. إىل فساقه املتقطعة جهوده عىل املستمر روبسپري تعصب تغلب فقد والثبات

الحياة حق به ملك الذي نفوذه اكتناه الصعب ومن غامًضا، روبسپري أمر يزال وال
املوت. وحق

بحار يف غارق بنفسه معَجب إنه تاين بقول يكتنه ال روبسپري أمر أن جرم ال
رس «إن ويليم: معارصه بقول أو نجاحه، علة مبادئه إن ميشله بقول أو املجردات،

الجرائم». ومقرتيف النقائص أهل عىل اعتماده هو الحكم زمام عىل قبضه
خطبه بصعوبة يقرأ كان فقد فصاحته، عن نشأ قد نجاحه يكون أن ويستحيل
يفوقونه خطباء العهد مجلس يف وكان مبهمة، باردة مجردة كلمات غري تكن لم التي

جميًعا. أبادهم الذين والجريونديني كدانتون بالغة
نفوذ له يكن لم الذي املطلق الحاكم هذا لسلطة كاشف إيضاح عندنا ليس إذن،
فرنسة، رجال وأهم العهد ومجلس اليعاقبة سيد بالتدريج فأصبح الوطني املجلس يف
سبب هو وهذا عنه، لهم ُغنية ال سيًدا الناس عده فقد كثريًا، له األحوال إعانة يف شك وال
إيضاح يمكن وبهذا اليوم، به لنا عهد ال شخيص سحر ذا كان وأظنه الرسيع، ارتقائه
وكان بالنساء، «يكتظ خطبه إلقائه أيام املجلس فكان النساء، عند النجاح من ناله ما
هائجات له يصفقن وكنَّ سبعمئة، عن يقل ال االستماع مقاعد عىل يجلسن الالئي عدد
جانب، كل من يسمع والُهتاف الحنو شهيق كان اليعاقبة يخاطب كان وعندما النفس،

االجتماع». ردهة أركان يهز الضوضاء وكان
فرنك ألف أربعني السنوي دخلها كان التي الفتاة دوشاالبر أرملة إليه أرسلت وقد

الزواج. إىل فيها دعته غرام رسائل

150



الفرنسية الثورة زعماء روح

ضعيف املزاج سوداوي كان فقد إليه، الناس ميل سبب روبسپري خلُق يكن ولم
بنفسه معجبًا مداجيًا ماكًرا املجردات من بحر يف غائًصا الحقائق فهم عن عاجًزا الذكاء
هو وأنه الفضيلة، دعائم ليوطد أرسله؛ هللا أن معتقًدا حياته، طول يفارقه لم إعجابًا

يشء. كل إلصالح هللا أرسله الذي املسيح
الخطباء حسده أدى وقد طويًال، خطبه ينقح فكان البيان، أرباب من أنه يزُعم وكان
نحوه بصق تزينه ساعة إليه باراس خال فلما بزمالئه، يستخف وكان قتلهم، إىل واألدباء
الوسطى الطبقة أبناء ازدراؤه يكن ولم تكربًا، أسئلته عن يجبه ولم حاًرضا، يكن لم كأنه
«ال قال: عنده، الحظوة صاحب كان الذي هو وحده والجمهور ذلك، من أقل والنواب
الجمهور يفعله ما فكل السلطة، أمور يف يترصف عندما للجمهور الخضوع من مناص

جرًما». أو ضالًال أو ظلًما يعد ما فيه وليس وحقيقة، فضيلة
من كثريًا قطعه علة الرسالة بأمر قيامه يكن ولم باالضطهاد، مولًعا روبسپري وكان
مسيو قال واملؤتمرين، باألعداء محاط أنه اعتقاده عن أيًضا ينشأ ذلك كان بل الرؤوس،

منه». خوفهم من كثريًا أشد زمالئه من خوُفه «كان سوريل:
الزعماء، بعض لسلطان واضًحا مثاًال أشهر خمسة استمر الذي املطلق حكَمه ونُعد
وأما فهمه، يعرس ما ذلك يف فليس شاء أيٍّا جيش زمام عىل قابض جبار أهلك فإذا
يسهل ال أمر فهذا املقصلة إىل أقرانه من كبريًا عدًدا يرسل أن وحده رجل استطاع إذا
ودانتون وإيربت ديموالن ككاميل النواب، أشهر روبسپري إرسال نسبة وعىل إيضاحه،
أكثر سقط وقد تعُظم، قدرته كانت املقصلة، إىل ومنها الثورية، املحكمة إىل وغريهم،
وأقام رؤسائها، رقاب فقصل الثورية والجمعية اختلف ثم أمامه، صيتًا الجريونديني

ألوامره. منقادة جديدة ثورية جمعية مقامها
قانون عىل يوافق املجلس فجعل برسعة يروقونه ال ممن يتخلص أن روبسپري وأراد
بالشبهات، الناس بقتل يسمح الذي الجمهورية) السنة من التاسع (الشهر بريريال شهر
وكف يوًما، وأربعني تسعة يف رأًسا ١٣٧٣ وحدها باريس يف روبسپري قطع به والذي
ال النواب من الجلسات يحرض من عدد وصار منه، فَرًقا بيوتهم يف النوم عن زمالؤه

املئة. عىل يزيد
فلما هالكه، أوجبت العهد مجلس أعضاء جبن وعىل نفسه عىل اعتماده وزيادة
إىل ومنها الثورية املحكمة إىل النواب سوق يجوِّز قانون سن عىل يحملهم أن أراد
وحزب املونتانيار حزب أعضاء من كثري ائتمر ذلك يف املجلس يأذن أن غري من املقصلة
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يخرسه، ما لديه ليس وأنه أجله دنو أحس الذي تاليان، فاتهمه ليسقطوه، به الپلني
صوته املؤتمرين رصاخ فخنق نفسه عن يدافع أن روبسپري فأراد والطغيان، بالبغي
كلمة — النفسية العدوى بتأثري — الحارضين األعضاء من كثري تكرير النتكاسه فكفى

حاًال. باتهامه املجلس وأمر الظالم»، «ليسقط
حماية يستحق ال بأنه رصح العهد مجلس ولكن إنقاذه، الثورية الجمعية ورأت

ويليم: قال القانون،

كتأثري الفرنيس الرجل يف القانون» حماية استحقاق «عدم كلمة تأثري كان
الناس ه ويعدُّ مدنيٍّا يحرم كان الكلمة تلك فيه تقال كانت فالذي الوباء، كلمة

نجًسا.

من عرش الحادي (الشهر ترميدور شهر من العارش اليوم يف روبسپري رأس ُقِطع
سان ومنهم رجًال ٢١ عددها البالغ عصابته رؤوس معه وقطع الجمهورية)، السنة
سبعني رؤوس اليوم ذلك غد يف وقطع البلدية، ورئيس الثورية املحكمة ورئيس جوست
دام الذي الهول دور بذلك فانقىض يعقوبيٍّا، ١٣ رؤوس يومني بعد وقطع يعقوبيٍّا،

أشهر. عرشة
وقعت التي الغريبة النفسية الحوادث من الشهر ذلك يف اليعقوبي البُنيان وانهيار
أن روبسپري أسقطوا الذي املونتانيار من أحد قلب عىل يخطر ولم الفرنسية، الثورة أيام
روبسپري عىل وغريهم وفوشه وباراس تاليان قىض نعم، بسقوطه، سينتهي الهول دور
الجماعة أن علموا ملا ولكنهم وغريهم، والجريونديني ودانتون إيربت عىل سابًقا قضوا كما
حزب إن ثم ذلك، يريدون كأنهم ساروا الهول دور زوال روبسپري لقتل بهتافها أرادت
ذلك عىل ثار أعضائه من كثريًا روبسپري قتل والذي املجلس أكثرية من املؤلف الپلني
عنهم الخوف زال ممن هوًال أشد وال إياه، مقته رغم عىل طويًال زمنًا له هتف الذي الدور
أعضائه قلوب يف وألقى املونتانيار حزب الپلني حزب اضطهد فقد عليهم، استيالئه بعد

انتقاًما. الرعب
الحاكم هذا ولكن إليه، ميلهم عن العهد مجلس يف روبسپري زمالء تذلل يصدر ولم
من نحوه يظهرونه كانوا ما خلف شديًدا حقًدا يُخفون فكانوا كثريًا، أخافهم املطلق
من كثري قتله بعد نرشها التي التقارير مطالعة من ذلك ويظهر والحماسة، اإلعجاب
،١٧٩٤ سنة أغسطس من و٢٩ و١٥ ١١ يف الصادرة املونيتور جريدة أعداد يف النواب
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وقد التقارير، تلك يف وعصابته روبسپري ُشتم مثلما سقوطه بعد سيده عبد يشتم فلم
روبسپري ُوصف وقد وسيال»، ماريوس مذابح عهد جددوا الغيالن أولئك «أن فيها: جاء
ال كان والذي بالُشبهات، الناس قتل يف نفسه سالمة عن يبحث كان الذي بالعاتي فيها
إىل وجد لو حصانه يعبُد بأن الفرنيس الشعَب — كاليغوال مثل — يأمر أن عن يُحجم

سبيًال. ذلك
قوي جيش إىل تستند لم روبسپري سلطة أن تذكر أن التقارير هذه فات أنه إال
جبن فلوال عنه، العهد مجلس سكوت إىل بل إليها؛ أشري التي وسيال ماريوس كسلطة

واحًدا. يوًما روبسپري سلطة استمرت ما املجلس هذا أعضاء
تلخيص ويمكن جنود، بال جباًرا كان ولكنه التاريخ، جبابرة من روبسپري إن ا حقٍّ
منطقها رغم عىل اليعقوبية العقيدة من إنسان، كل من أكثر مشبًعا، كان أنه يف مبادئه
بالشهيد، هاميل مسيو نعته فقد له، مادحني نرى نزال وال الشديد، وتصوفها الضيق
عمى عىل الدالة اآلثار أعد ألنني مختاًرا؛ ثمنه يف ألشرتك وإني تمثال، له يقام أن واقرتح
فسوف فائدة، من تخلو ال يقودها كيف يعرف زعيم أمام املجالس تذلل وعىل الجماعات
التدابري نحو العهد مجلس أتاه الذي والحماسة اإلعجاب بهتاف روبسپري تمثال يذكرنا

بها. يهدده كان التي

مارا بيوفارين، دوما، تنفيل، فوكيه (4)

وقد شؤًما، الذكريات أشد من تنفيل، فوكيه الثورية، املحكمة يف العام النائب ذكرى إن
تشمئز اًكا سفَّ أصبح ثم بحلمه األمر بدء يف اشتهر الذي النائب، هذا ذكر مرة غري أوردُت
فوكيه كان فقد الثورة، أيام التحوالت من األخالق بعض عىل يطرأ ما ألبني النفوس، منه
عنده ليس اجتماعية ثورة نشوب من يشء كل منتظًرا فقريًا امللكية سقوط أيام تنفيل
ألفي مصري يده يف فأصبح أموره، مقاليد قلده العهد مجلس جاء فلما فيها، يخرسه ما
يقصل وكان وغريهم، وإيربت ودانتون والجريونديون أنتوانيت ماري امللكة منهم متهم،
السابقني، ُحماته أحد سلطة تزول وعندما إليه، أسماؤهم املرفوعة املتهمني جميع رقاب

تردد. غري من قتلهم يطلب غريهما، أو دانتون أو ديموالن ككاميل
مجهول هادئ قاٍض شأن من أكرب العادية األوقات يف تنفيل فوكيه شأن يكن ولم
الزواجر سوى يردعهم ال الذين ألمثاله تقييده املنظم املجتمع حسنات فمن أمره،

االجتماعية.
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الوجهة من يسوغه ما يكن لم ألنه عقابه؛ علة يعلم ال وهو تنفيل فوكيه رأس ُقطع
النواب بأولئك تشبيهه يجوز ال بنشاط؟ رؤسائه أوامر تنفيذ سوى فعل وهل الثورية،
مجلس مفوضو فحص فقد اإلمكان، يف مراقبتهم تكن ولم الواليات إىل أرسلوا الذين
قسوته عىل رؤساؤه يشجعه لم ولو األخري، اليوم حتى واستصوبوها أعماله جميع العهد
العهد مجلس وبقضاء سلطته، استمرت ما السجناء عىل الحكم يف الرسيعة طريقته وعىل

الرهيب. دوره عىل قىض تنفيل فوكيه عىل
خوفه عن تصدر كانت عظيمة قسوة أظهر الذي دوًما نذكر تنفيل فوكيه وبجانب
يكلم وال الناس، مواجهة عن يمتنع وكان ُمسلًَّحا، إال يخرج ال دوًما كان فقد الشديد،
بها ظنه سوء دفعه التي زوجته ومنهم بالناس، الظن ييسء وكان كوَّة، من إال الزائرين

قتلها. إىل ثم سجنها إىل
هو الذي بيوفارين نذكر بهمجيتهم واشتهروا العهد دور يف ظهروا الذين ومن

الحيوانية. الوحشية عنوان
يحرض وكان الرهيب، بعمله قائًما هادئًا والضيق الغضب ساعات يف يظل كان «فقد
كأنه بيته يدخل ثم األجر، لهم ويجزل الجزارين، ويهنئ األبيئي سجن مذابح رسميٍّا
وعضو العهد مجلس ورئيس اليعقوبي النادي رئيس وهو — وكان النزهة، من راجع
املقصلة، إىل دانتون السابق وسيده وامللكة الجريونديني يجر — العامة السالم لجنة يف
لجنة رتب الذي وهو نانت، مدينة وإغراق باملدافع ليون مدينة رضب استصوب وقد
عىل اسمه يجيء كان ما وكثريًا أعماله، عىل تنفيل فوكيه يحرِّض وكان الظاملة، أورانج
هائج، أو متأثر أو راحم غري زمالئه قبل يمضيها كان التي املوت أحكام مراسيم رأس
ضخمة بكلمات متفوًها يتمهلون أو يرتددون هؤالء كان عندما طريقه يف يسري وكان
وانضم تركهم وكوتون جوست وسان بروبسپري الخطر أحدق وملا كاألسد، ذؤابته هازٍّا
الذي وهو الجواب، يف ليحار املرء إن ملاذا؟ ولكن رقابهم، ليرضب املعارض الحزب إىل

سلطانًا». وال ماًال يبتغ ولم بيشء يطمع لم
رس لنا يوضح املجرمني بعض عند القتل إىل فالعطش صعبًا، ليس الجواب أن أظن
يُصمون كالصيادين، وهم، نفسه، للقتل القتل يقرتفون املجرمني وأكثر بيوفارين، سلوك
واملقصلة الرشطي من والخوف الغريزية، اإلتالف شهوة من نفوسهم يف ملا قضاءً الصيد
األزمنة يف الجرائم اقرتاف عن السفاكة، الغرائز تلك عىل املفطورون وهم يردعهم،

اإلجرام. عن يتأخرون أعنتهم فيه يطلقون الذي الوقت يحل عندما ولكنهم العادية،
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عوامل — القتل إىل ميله عدا — فيه كان ألنه ال غموًضا، فأكثر مارا نفسية وأما
ولًعا السنية باملراتب ولوًعا كان ألنه بل إلخ؛ وعقائده وطمعه املكلومة نفسه كعزة أخرى

الجمود. حدَّ جاوز تعصبًا املبادئ لبعض متعصبًا وكان الجنون، حدَّ بلغ
ولكن واملعايل، باملناصب فيه يحلم وكان السابق، الدور يف علمية مزاعم ذا مارا كان
اإلقطاعيني، األمراء أحد عند حقرية وظيفة سوى ينل ولم صاغية، أذنًا ترهاته أحد يعر لم
فضائله يجحد كان الذي السابق املجتمع من االنتقام أراد الفرنسية الثورة اشتعلت فلما
جريدة — جهًرا سپتمرب مذابح مجد أن بعد — أنشأ وقد الطغاة، أشد رأس عىل فأصبح
ما بخنجرها، كورداي شارلوت تقتله لم لو وهو، قتلهم، طالبًا كثريين بأناس فيها وىش

حتًما. املقصلة ساطور من تفلت

الفرنسية الثورة انتهاء بعد أحياء ظلوا الذين العهد رجال مصري (5)

وفوشيه كباراس آخرون، رجال خاصة نفسية لهم كانت الذين العهد رجال بجانب وِجد
بغري يبالوا ولم املبادئ، أو املعتقدات ذوي من يكونوا لم دوتيونفيل، ومريالن وتاليان

اإلثراء.
ذلك فعلوا ولو عظيمة، أمواًال فجمعوا العام البؤس من يستفيدوا أن هؤالء استطاع
لعدوا والرذيلة، الفضيلة بني فيها يفرَّق ال التي الثورة أيام يف ال العادية، األزمنة يف
فقد أكثرهم وأما ملذهبه، متعصبًا اليعاقبة من القليل ظل نعم، املجرمني، اللصوص من
كان الذي كنباسريس منهم ونذكر ناپليون، بطانة من وأصبحوا اغتنوا أن بعد تركوه
ناپليون أيام يطلب فصار كابي) (لويس ب السجن، يف وهو عرش، السادس لويس ب يلقِّ
يدلنا هذا مثل وأمٌر (سيدنا)، ب يخاطبوه وأن السمو) (صاحب ب يلقبوه أن جلسائه من
مسيو قال املساواة، إىل اليعاقبة من كثري ميل تحت ينطوي كان الذي الحسد مقدار عىل

مادلن:

وتاليان وبورسول وباراس ومرلن وبازير شابو (مثل اليعاقبة أكثر اغتنى
أثرى البداءة يف منهم يغتِن لم ومن وأطيان، قصور أصحاب فصاروا وبارير)،
يف أحدهم أصبح رجال وحدها الثالثة السنة لجنة يف ُوجد وقد النهاية، يف
منهم رجال وخمسة الكونتات، من منهم عرشرجًال ثالثة وصار أمريًا، املستقبل
وستة اإلمرباطوري الشيوخ مجلس يف أعضاء منهم رجال وسبعة البارونات من
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ديموقراطيٍّا خمسني بجانبهم ونعد الشورى، مجلس يف أعضاء منهم رجال
أرباب سنة عرشة خمس من أقل يف فصاروا العهد مجلس يف أعضاء كانوا
الدوك نذكر الخمسني هؤالء ومن وقصور، وفنادق وأوقاف وعربات مخازن

مليونًا. عرش خمسة مرياثه كان فوشه مات وملا روينول، والكونت أورتان

الوصول يتم لم ولكن حرمتها، انتهكت التي السابق العهد امتيازات أُعيدت وهكذا
وإيقاع كثرية نفوس وقتل بأرسها واليات وإحراق فرنسة بتخريب إال النتيجة هذه إىل
ميادين يف الناس من األلوف مئات وموت أوربة وإقالق الشديد الغم يف األَُرس من كثري

الحرب.
بما الفرنسية الثورة زعماء من كثري نفسية عن فيه بحثنا الذي الفصل هذا نختم

يأتي:
تحرتمها أن املجتمعات عىل يجب التي القواعد يف الباحث وهو — األخالق علم كان إذا
فإنه األشخاص، بعض عىل أحكامهم يف أشداء يكونوا أن علمائه عىل يقيض — لتعيش
األسباب، إدراك هي النفس علم فغاية مثلهم، أشداء علماءه يجعل ما النفس علم يف ليس

اإلدراك. هذا تجاه النقد يزول ما ولرسعان
عىل تمثل التي الحوادث تستطيع قلما ولذلك االنكسار؛ رسيعة آلة البرشية والروح
من مؤلفة املهيمنة القوى هذه أن وبما لها، املحركة القوى تقاوم أن التاريخ مرسح
يف كان لو سريه يُصبح ما متيقنًا يقول أن يستطيع ال فإنه واألحوال والبيئة الوراثة

الرجال. من أعمالهم يفرس أن يحاول من مكان
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األول الفصل

الديركتوار تقلصالفوضى—حكومة

الديركتوار نفسية (1)

من كثري عىل اشتمال مجلسان منها مجالس، ثالثة من تتألف الديركتوار حكومة كانت
املجلسان وكان مديرين، خمسة من مؤلًفا صغريًا كان فقد الثالث املجلس وأما النواب،
الشعبية الفتن مع مثله يسريا لم إنهما نعم، بضعفهما، العهد مجلس يشبهان الكبريان
املديرين هؤالء ألوامر يذعنان كانا ولكنهما حديدية، بيد املديرين مجلس قاومها التي

ا. تامٍّ إذعانًا املطلقة
يعمرا أن الكبريان املجلسان ذانك رأى الناس جميع اليعقوبي االستبداد أعيا وملا
األقدار أن غري مستبدة، غري دستورية حكومة يقيما وأن الخراب عمها التي فرنسة
نية صدق من فيهم ما مع — أعضاءهما جعلت الرجال عزيمة فوق كانت التي الثورية
األشداء، بمظهر فظهروا معتدلني يكونوا أن رجوا فقد يريدون، ما خالف يفعلون —
فزادوه خرب ما يصلحوا أن وحلموا بهم، فاقتدوا اليعاقبة نفوذ عىل يقضوا أن ورغبوا
يف السيف وأعملوا الكهنة، فاضطهدوا الدينية السلم يعم أن وتمنوا إبالة، عىل ضغثًا

الهول. أيام وقع مما بأشد رقابهم
كانت لقد مديرين، خمسة من املؤلف الصغري املجلس نفسية كانت ذلك وبعكس
عىل اقترصا النيابيني املجلسني ذينك أن مع حلها إىل تدفعه اليومية للمصاعب مواجهته

الحقائق. من لبعدهما الرغائب إبداء
وكانوا سادة، يبقوا أن يحبون — للمبادئ يكرتثوا لم الذين وهم — املديرون وكان
استطاعوا وإن ولكنهم، للقانون، مخالفة وأكثرها األعمال أقىس الغرض، لهذا يأتون،
كانت ما أشد هو السياسة وحسن سياستها، يحسنوا لم البالد، عىل يتسلطوا أن بظلمهم

إليه. تحتاج
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أن مع بضعفها الديركتوار وحكومة بشدتها، التاريخ يف العهد حكومة اشتهرت
وحكومة الديركتوار حكومة بني ما ويتضح األوىل، من أقوى كانت الثانية أن الثابت من

يأتي: ما الفروق، من السابقة املجالس
كما عضو سبعمئة أو عضو ستمئة يضم مجلس يف الحماسة تشتد أن املمكن من
كلهم، امللوك عىل الحرب شهر إىل العزيمة شدة تدفعه وأن أغسطس، من ٤ ليلة يف حدث
خمسة من املؤلف املجلس وأما استمرارها، لعدم قوية تكون ال االندفاعات هذه ولكن
سريه، يف ثبات ذا أي مستمرة، عزيمة ذا فيكون أعضائه أحد عليه وباملتغلب أعضاء
بالقانون يبال فلم قوية، إرادة ذا كان الذي الخمسة املديرين مجلس النوع هذا ومن
مثله تأت لم باستبداد فرنسة كاهل أثقل والذي العامة، باملصلحة وال الوطن بأبناء وال

الفرنسية. الثورة بدء منذ ظهرت حكومة
ما مع فرنسة سيدة تكون أن تستطع لم العهد، كحكومة الديركتوار وحكومة
يف ما لنا يثبت سابًقا، إليه أرشنا الذي األمر، وهذا استبداديه، أساليب من إليه التجأت
يقال أن ويصعب األجداد، عن املوروثة األدبية القوى قهر عن العجز من املادي الضغط
ببعض إالَّ يقوم ال فاملجتمع املجتمع، قوام هي التي القوى هذه مثل من عاطلون إننا
تزول ال التي الهمجية اإلنسان لغرائز الوازعة والتقاليد والعادات بالقوانني أي الروادع،

ا. تامٍّ زواًال منه

مظاملها املستبدة، الديركتوار حكومة (2)

البلدان من األموال ونهب الجند، وإلهاء األنظار، لتحويل الفتح؛ حروب املديرون استأنف
من سيما وال منها، الجيوش رجعت وقد كلها، أيامهم الحروب هذه فاستغرقت املجاورة،

كثرية. مغانم ذات ظافرة إيطالية،
لم فرنسة أن فظنوا البسيط الساذج بمظهر املفتتحة البالد سكان بعض وظهر
ونهب ثقيلة رضائب أعقبته الفتح أن رأوا أن يلبثوا لم ولكنهم ملنفعتهم، إال بالفتح تقم
دام فرنسة ضد جديد دويل تحالف إىل السياسة هذه وأدت املال، لبيوت وسلب للكنائس

.١٨٠١ سنة حتى
يف أوقاتهم لتنظيمها، أهًال يكونوا ولم البالد، بأمر يبالوا لم الذين املديرون، قىض
اشتدت وملا السلطة، زمام عىل قابضني بها يظلون التي الطرق واتخاذ املؤامرات مكافحة
— األمة أحست النظام أركان توطيد عىل قادرة قوية يًدا يتطلبون الناس الفوىضوصار

أجله. َقرَب الجمهوري النظام أن — أنفسهم املديرون ومنها
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آخرون ورأي الهول، نظام إعادة غريهم ورأى امللكية، إعادة الناس بعض ورأى
الوطنية. األموال عىل املستولني سوى النظام تبديل يخش ولم قائد، إىل األمر تفويض

املجلس ثلث انتخاب ُجدد وملا يزيد، الديركتوار حكومة من الشعب استياءُ أخذ
فأقلق لها، املعارضني من الجدد النواب أكثر خرج ١٧٩٧ سنة مارس شهر يف النيابي
بعد الجدد النواب من وطردوا مديرية، وأربعني تسع انتخابات فأبطلوا املديرين؛ ذلك
أشهر املنفيني هؤالء بني ومن بالنفي، منهم ٥٣ عىل وحكموا نائبًا، ١٥٤ انتخابهم نقض

وكودراي. وترونسون وكارنو كبورتاليس الفرنسية الثورة رجال
ونفت بالقتل، رجًال ١٦٠ عىل — روية غري من — الحربية املجالس بعض وحكمت
املهاجرين طردت أن تلبث ولم قصري، وقت يف نصفهم فمات الكويان إىل رجًال ٢٣٠
منه دهش الذي االستبداد بهذا املديرون يكتف ولم فرنسة، إىل عادوا الذين والكهنة
يف اليعاقبة نواب عدد زيادة رأوا ملا أنهم وهو آخر، عمًال بعده أتوا بل املعتدلون،

يعقوبيٍّا. عضًوا ستني انتخاب نقضوا الجديدة االنتخابات
املزاج هذا ويظهر االستبدادي، الديركتوار حكومة أعضاء مزاج عىل يدلنا تقدم وما

تدابريهم: تفاصيل عىل االطالع عند ذلك من بأجىل
وإن وهم، الهول، دور وحوش من أقل الدماء سفك حبهم يف السادة هؤالء يكن لم
عرضة يكون من يبقى أن قل نفيًا بها استبدلوا مثلهم، مستمرٍّا نصبًا املقصلة ينصبوا لم
معرضني حديد من أقفاص يف روشفور إىل يساقون املنفيون فكان الحياة، قيد عىل له

السفن. يف يكدَّسون ثم الجو لتقلبات
بهم يأتمرون الكهنة أن إليهم وخيل الكاثوليكية، النهضة عىل املديرون اطلع وملا
بذلك فأحيوا بالرصاص؛ رميًا منهم كبريًا عدًدا وقتلوا قسيًسا، ١٤٤٨ واحدة سنة يف نفوا

الهول. دور
احتاجت فلما املالية، سيما وال اإلدارة، فروع الديركتوار حكومة ظلم أصاب وقد
لم زائدة رضيبة عىل املوافقة عىل النواب حملت فرنك مليون ستمئة إىل الحكومة هذه
إجباري قرض بعقد فأمرت الكرة أعادة ثم فرنك، مليون عرش باثني إال عليها ترجع
العمال، وترسيح األشغال ووقف املصانع إغالق ذلك عن فنشأ فرنك، مليون مئة قدره
جعلت ثم فرنك، مليون أربعني سوى الناس، كاهل أثقل الذي القرض، هذا من تنل ولم
مسؤولني كورة كل يف الرجال بعض باعتبار يأمر الذي الرهائن قانون عىل يوافق املجلس

الجرائم. من فيها يقع عما
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رفعت ١٧٩٩ سنة ففي واألحقاد، الغيظ من النِّظام ذلك مثل عن ينشأ ما يخفى وال
طال ولو للتمرد، مديرية وأربعون ست واستعدت العصيان، راية مديرية عرشة أربع

ا. تامٍّ انفراًطا الفرنيس املجتمع عقد النفرط الديركتوار حكومة عمر
وأصبح واملالية، اإلدارة أركان فيها فتداعت االنحالل، إىل فرنسة تدرجت وهكذا

حقوقهم. إىل يصلون ال ودائنوها ضباطها وصار تافًها، مالها بيت دخل
الحرب خربتها بالد منظر الحني، ذلك يف السائحني عند فرنسة، منظر وكان
وأبنيتها، جسورها من انهار ما لكثرة متعذًرا؛ فيها الجوالن وكان سكانها، وهجرها
إال خطر من يخلو ال مديرياتها جوب فصار املقفرة طرقها يقطعون اللصوص وأصبح
يف فأُغلقت أيًضا؛ والتجارة الصناعة الخراب وعم رؤسائهم، من السالمة تذاكر باشرتاء
وبوردو وهاڤر ليل وأضحت مصنع، ١٥٠٠٠ من مصنع ١٣٠٠٠ أبواب وحدها ليون

والجوع. البؤس من فرنسة يف مكان يخل ولم مقفرة، مدنًا ومرسيلية
والوالئم والرتف النفائس حب فكان ذلك، من أقل فرنسة يف األخالق فساد يكن ولم
املرية وملتزمي الفالحني من املؤلف الجديد الفرنيس املجتمع سمة والرياش والزينة
من كثريًا باريس يف الرتف مظاهر وخدعت والسلب، النهب من اغتنوا الذين واملاليني

مًعا. الدور ذلك يف سارا والرتف البؤس أن فنسوا املؤرخني
دار ذي هي وها الصحة، من التاريخ كتب يف ما قلة لنا الديركتوار قصة توضح
الحياة أن العتقادهم أزياءه؛ يقلدون الناس يزال ال الذي العهد ذلك ذكرى تحيي التمثيل
لم الديركتوار نظام أن والواقع الهول، دور يف انتزعت أن بعد يشء كل إىل فيه رجعت
الديركتوار نظام عاقبة وكانت الدماء، سفك إىل أدَّى فكالهما الهول، نظام من أصلح يكن
يف الحلول عىل قادر مطلق سيد عن البحث إىل املديرين ساق غيًظا النفوس يف ألقى أن

حمايتهم. وعىل مكانهم

بوناپارت ارتقاء (3)

صار حتى الديركتوار عهد آخر يف استفحل واالنحالل الفوىض أمر أن تقدم مما ظهر
سنة منذ النواب، من كثري وفكر النظام، إعادة عىل قادر رجل ظهور ينتظرون الناس
سيعيد إنه فيه قال الذي عرش الثامن لويس ترصيح أن إال امللكية، إعادة يف ،١٧٩٥
الثورة أنصار وسيجازي السابقني، أصحابها إىل األمالك وسريد بأجمعه، القديم النظام

عنه. األنظار ل حوَّ الفرنسية،

162



الديركتوار حكومة — الفوىض تقلص

اشتهر وقد بوناپارت، فوجدوا امللكية، إرجاع تعذر أن بعد قائد عن الناس وبحث
ظافًرا، والبندقية ميالن ودخل األلب، جبال جاوز أن فبعد إيطالية، معارك يف بوناپارت
منها فرسًخا وعرشين خمسة بعد عىل أصبح وملا ڤينة، عىل زحف عظيمة غنائم وجمع

الصلح. منه النمسة إمرباطور طلب
الديركتوار حكومة فأقنع زيادته، يف فطمع شهرة من ناله بما الشاب هذا يكتف ولم
شهر يف مرص إىل طولون من فأبحر إنكلرتة؛ شوكة يخضد مرص عىل االستيالء بأن
استدعاه حني فرنسة إىل رجع فقد مرص، يف بوناپارت إقامة تطل ولم ،١٧٩٨ سنة مايو

عودته. خرب الناس بلغ عندما فرنسة أنحاء االبتهاج وعمَّ أصدقاؤه،
الوزراء؛ وبعض ومديران سيابس دبرها التي املؤامرة إتمام عىل فرنسة ساعدته وقد
املشؤومة العصابات ربقة من فرنسة تخلص عن كبري فرح ونشأ النواب، مجلس إلسقاط
ولكنه استبداديٍّا، نظاًما ذلك بعد فرنسة عانت نعم، بعيد، زمن منذ البالد قهرت التي

السابق. كالنظام الوطأة شديد يكن لم
الحكم صعوبة عن آخر مكان يف قلناه ما هذا النواب مجلس إسقاط تاريخ ويؤيد
منذ الناس كان فقد كثريون، أناس وقوعها شاهد التي املعلومة الحوادث يف الصحيح
مع الجيش، يعضده رجل طمع اقرتافها أوجب جناية اإلسقاط ذلك يعدِّون سنة ثالثني
حرس من بل الجند، من تكن لم النواب من عاند َمن طردت التي الجماعة أن الواقع أن

بفرنسة. املستعينة الحكومة به أمرته ما فعل الذي املجلس

طويًال الفرنسية الثورة استمرار علل (4)

املبادئ، من إليه سعت ما لنيل الالزم الوقت عىل الفرنسية الثورة دوام اقترص لو
بضعة عىل وقتها يزد لم النفقات، ومراقبة الشعبية والسلطة القانون أمام كاملساواة
الفرنسية الثورة أن والواقع آخر، مبدأ إليه يضف ولم ١٧٨٩ سنة حصل هذا ألن أشهر؛
انتهت أنها رأينا الرسميون املؤرخون عيَّنها التي املدة إىل نظرنا فإذا طويًال، استمرت

سنني. عرش انقضاء بعد أي بوناپارت، ارتقاء يوم
الجديدة؟ املبادئ إلقامة الرضوري الزمن من أكثر واالضطهاد الهرج دور دام وملاذا
تنتهي الحروب هذه كانت وقد األجنبية، الدول مع الحروب يف ذلك عن يُبحث أالَّ يجب
محبة يف عنها يبحث أالَّ يجب أنه كما عليها، فرنسة وانتصار الحلفاء النقسام برسعة؛
املجالس، نظام مثل وكرهوه الناس مقته نظام يوجد ولم الثورية، للحكومة فرنسة أبناء

163



الفرنسية والثورة الثورات روح

من به وأتى العصيان، من به قام بما عليه سخطه عن األمة من كبري فريق وأعرب
له. مخالفة كثرية انتخابات

هذا أمر ظلَّ أن بعد الثوري للنظام فرنسة كره املؤرخني من املتأخرون أوضح
مؤلف من نقتطفها التي اآلتية العبارة يف آراؤهم صت لُخِّ وقد طويًال، زمنًا مجهوًال الكره

الفرنسية: الثورة عن فيه بحث مادلن ملسيو جديد

أرباع ثالثة فصارت مكروهة قليلة فئة والجمهورية فرنسة زمام عىل قبضت
التي املكروهة الفئة هذه أيدي من تنقذ أن أو الثورة تنتهي أن ترجو البالد
الحيل ألوف من به تذرعت بما التعسة األمة رأس عىل طويلة مدة بقيت
من عىل تقيض أخذت باإلرهاب إالَّ يتمُّ ال حاكمة بقاؤها أصبح وملا والوسائل،
إخالًصا. الفرنسية الثورة َخَدم أشدِّ من كان ولو لها مخالٌف أنه تظنُّ كانت

غايتهم، كانت وقد الديركتوار، عهد أواخر حتى بالحكم قاموا الذين هم واليعاقبُة
النهب طريق عن املال من َجَمُعوه ما عىل — السلطة مع — يحافظوا أن األمر، نهاية يف
إقراره هو النواب مجلس إسقاط عىل ناپليون يفاوضون جعلهم والذي الدماء، وسفك

بها. لهم عرش الثامن لويس يعرتف لم التي الغاية تلك عىل إياهم
الحكومة، تلك مثل الوطأة، ثقيلة االستبداد شديدة حكومة استطاعت كيف ولكن
وإلزام النفوس يف الثورية الديانة بتأثري البقاء هذا لها يتم لم كثرية؟ سنني تبقى أن
يسري غري جزء النتفاع أيًضا البقاءُ لها تم بل فقط، وعدوانًا ظلًما الحكم ذلك الناس
من واإلكلريوس واألرشاف امللك الثورة تلك جردت أن فبعد االستمرار، بذلك الشعب من
السابقة املمتازة الطبقات كانت ما والفالحني الوسطى الطبقة أبناء منحت سلطتهم
هؤالء وصار أنصارها، أعظم من بذلك وجعلتهم واألموال، الوظائف من عليه مستولية

امللكية. أُعيدت إذا منهم اسرتجاعها يخشون
إرجاع عىل قادر قائد ظهر أن إىل تدوم أن الحكومة تلك استطاعت األسباب لهذه

واملادية. األدبية املكاسب من الفرنسية الثورة عن نشأ ما بإقرار وََعدها النظام
املادية املكاسب تلك وأقر بحماسة، األماني هذه حقق الذي بوناپارت استقبل
بارتقاء انتهت الفرنسية الثورة إن قال من أخطأ ولذلك وقوانني، نظم يف واألدبية

أمرها. وطد بل عيها، يقِض لم فهو بوناپارت،

164



الثاني الفصل

القنصلية —اجلمهورية النظام إعادة

الفرنسية الثورة أمر القنصلية أقرت كيف (1)

أحل فقد الجماعات، عمل من أفضل القوي الفرد عمل أن القنصلية تاريخ لنا أثبت
وأنجز سنني، عرش منذ الجمهورية سادت التي الدامية الفوىض محل النظام بوناپارت
أتت ما مع األربعة الفرنسية الثورة مجالس إنجازه تستطع لم ما قصري وقت يف وحده

واضطهاد. استبداد من به
إىل يؤدي تدبري كل وعىل الباريسية الفتن عىل بعزمه قىض أن بوناپارت يلبث ولم
وأقام األدبية، وحدتها والضغائن األحقاد فرقتها التي فرنسة إىل فأعاد امللكية، إعادة
االستبداد هذا وطأة وكانت املشوش، الجماعات استبداد مقام منظًما فرديٍّا استبداًدا
عطفهم. واستوجب ذلك، من الناس فربح السابق؛ االستبداد وطأة من أخف الفردي

فقد الجمهورية، أركان قوَّض بوناپارت إن القول يف السابقني املؤرخني نجاري وال
الثورية املبادئ أهم والقوانني األنظمة يف وقرر بقاؤه، يمكن ما منها بوناپارت أبقى

القانون. أمام واملساواة االمتيازات كإلغاء
ومحت مليكة حكومة الديركتوار حكومة مقام لقامت القنصلية لوال أنه ويحتمل
مؤامرة فإن تاريخيٍّا دوًرا يمثل لم بوناپارت أن فلنفرض الفرنسية، الثورة مبادئ أكثر
للويس املجال يف فاسحة الناس يمقتها كان التي الديركتوار حكومة تقلب كانت ملكية
هذا من سنة عرشة ست بعد العرش عىل عرش الثامن لويس جلس نعم، عرش، الثامن
عظيمة قوة الثورية املبادئَ — األثناء تلك يف — منح قد كان ناپليون ولكن التاريخ،

املهاجرين. أموال إعادة عىل وال مسها عىل يجرؤ ال العائد امللك ذلك جعلت
الديركتوار حكومة سقوط عند الدولة زمام قبضعىل عرشقد الثامن لويس كان ولو
يقومون الناس ويجعل السابق، العهد استبداد معه يعيد كان إذ ذلك؛ عكس األمر لكان
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السابق النظام إلعادة لسعيه العارش شارل إسقاط وليس عليه، للقضاء جديدة بثورات
مجهول. بأمر

أنواع الناس تحمل فقد بوناپارت، استبداد من املرءُ يغضب أن البساطة ومن
أشد استبداًدا عليهم الديركتوار حكومة وفرضت عهده، قبل جاء الذي العهد يف االستبداد
الفوىض، مع قام إذا إال عليه يُحتج ال عادي أمر سوى وقتئذ االستبداد يكن ولم وأقىس،
بوناپارت فكان إخمادها، عىل قادر سيد عن الناس بحث البالد أنحاء الفوىض عمت فلما

السيد. ذلك

القنصيل العهد يف فرنسة تنظيم (2)

الدولة، زمام عىل بوناپارت قبض حينما والتجديد اإلصالح إىل محتاًجا يشء كل كان
لتنظيم كافية سلطة يخوله دستوًرا — النواب مجلس سقوط بعد — ناپليون فسن
حتى به معموًال الثامنة، السنة دستور اسمه الذي الدستور، هذا وظل والوظائف، البالد
أن عىل قناصل ثالثة بأمورها يقوم تنفيذية سلطة إقامة عىل ونص ناپليون، أيام آخر
ومنح نافذًا، — بوناپارت أي — األول القنصل ورأي استشاريٍّا منهم اثنني رأي يكون
والقضاة والسفراء الشورى مجلس وأعضاء الوزراء تعيني حق بوناپارت الدستور هذا
يف لحرصه االشرتاعية؛ السلطة به وأناط لم، والسَّ الحرب أمر يف البت وحق واملوظفني،
الرتيبونا ومجلس الشورى مجلس أي الثالثة، املجالس أمام القوانني اقرتح أمر يده

الدستور. عىل املحافظة واجب سوى الشيوخ مجلس يمنح ولم االشرتاعي، واملجلس
يميض وال األمر، يف يجزم أن قبل يستشري — استبداده مع — بوناپارت وكان
املؤلف املجلس هذا وكان رئيسه، هو الذي الشورى مجلس فيه يباحث أن قبل مرسوًما
بحرية فيها رأيه ليبدي االشرتاعي؛ املجلس عىل يعرضها ثم القوانني يهيئُ العلماء من
ينطقون ال أفاضل فقهاء عىل الشتماله ا؛ تامٍّ وثوًقا املجلس بهذا ناپليون وثق وقد تامة،

علم. عن إال بيشء
لها يجعل لم ولذلك بها، يستعني أن غري من األمة يف يحكم أن بوناپارت وأراد
فيه، ليستفتيها الجديد الدستور عليها عرض حني أي واحدة، مرة إال الحكم يف نصيبًا

نادرة. أحوال يف إال العام االنتخاب إىل يرجع ولم
اإلدارة أمور — مركزه فيه عزز الذي الدستور سن أثناء يف — األول القنصل ونظم
واليًا والية كل رأس عىل جعل ثم بباريس، الدولة سلطات جميع فربط والقضاء واملالية
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لهذا مساعًدا إداريٍّا ومجلًسا مديًرا لواء كل رأس وعىل الوايل، لهذا مساعًدا ا عامٍّ ومجلًسا
أمر وجعل املعتمد، لهذا مساعًدا إداريٍّا بلديٍّا ومجلًسا معتمًدا كورة كل رأس وعىل املدير،

الشعب. حقوق من ال وزرائه، حقوق من كلهم تعيينهم
هي — محاذير من فيها ما مع — فاملركزية باقيًا، املركزي النظام هذا يزال وال
ذلك وأوجب كفرنسة، منقسمة بالد يف املحيل االستبداد بها يجتنب التي الوحيدة الطريقة
عهد للبالد يكن لم وطمأنينة راحة الفرنسية النفسية عىل تام اطالع عن الصادر النظام

طويل. زمن منذ بهما
وضع يف بوناپارت رشع ثم املؤمنني، إىل الكنائس وأُعيدت املوت، أحكام وأُلغيت
بني — قيل كما — فيه فوفق السابق، العهد عادات من أكثره مستنبط مدني قانون

القديم. والرشع الحديث الرشع
سعيه، رس عىل يدلنا قصري وقت يف الجليل العمل من األول القنصل به أتى وما
به أصلح ما إنجاز يف عهد ولو مطلًقا، سلطانًا يخوله دستور وضع إىل األمر، بدء يف
الفوىض. من تخلصت ما املحامني من مؤلفة مجالس إىل األعمال من فرنسة بوناپارت

القنصلية نجاح أوجبت التي النفسية العوامل (3)

والتاريخية االقتصادية كالعوامل — اإلنسان يف املؤثرة الخارجية العوامل تلبث ال
وقد يعلمها، أن فعليه الحكم يف يرغب ومن نفسية، عوامل إىل تتحول أن — والجغرافية

بوناپارت. عليها واطلع الثورية املجالس جهلتها
فأدرك متطاحنة أحزاب من مؤلفة — العهد مجلس سيما وال — املجالس كانت
بما األمة قيمة أن لعلمه وهو منها، أحد إىل ينتسب أال يتطلب عليها تغلبه أن ناپليون
والوالة الوزراء فعني كلِّها، بها االنتفاع يف سعى السامية العقول ذوي من أحزابها يف
وحَدها. أهليتهم إىل ناظًرا اليعقوبي والحزب امللكي والحزب األحرار حزب من والقضاة
املحافظة إىل ميله عن يعرب كان السابق الدور رجال مساعدة يرفض لم أنه ومع

الجديد. نظامه إىل االنضمام من امللكيني يمنع لم وهذا الفرنسية، الثورة مبادئ عىل
انقسام كان فقد القنصلية، بها قامت التي األعمال أهم من الدينية السلم وإعادة
طمأنينة أمر بأن بوناپارت شعر وقد السيايس، انقسامها من أشد الدين أجل من فرنسة
بوناپارت عقدها التي املعاهدة ونعدُّ مفاوضته، عن ساعة يتأخر فلم البابا يد يف النفوس
وتؤدي بالعنف، تقاتل ال األدبية فالقوى الشأن؛ العظيمة النفسية األعمال من البابا مع

167



الفرنسية والثورة الثورات روح

بجعله وهو يملكهم، كيف الكهنة بمداراته ناپوليون علم وقد كبرية، أخطار إىل مكافحتها
سيدهم. ظلَّ حقوقه من وعزلهم تعيينهم أمر

لقيه مما أشدَّ كان القنصيل العهد يف املصاعب من بوناپارت األول القنصل لقيه وما
وأن الطرق، قطع عىل مثابرين ظلوا الذين اللصوص يطارد أن عليه فكان تتويجه، بعد
وفوشه تالريان يداري وأن الجنوبية، فرنسة تخرب كانت التي العصابات عىل يقيض
قبل العقبات هذه ناپليون ذلل وقد أمثاله، من أنفسهم يحسبون كانوا آخرين وقواًدا

العرش. عىل جلوسه
النواب، مجلس إسقاط عىل والشعراء العمُي املؤرخون فيه ِسخط الذي العهد مىض
حررها التي فرنسة به ائتمرت بل وحَدها، املجلس بهذا تأتمر لم الحكومة أن بيَّنَّا وقد
يف صحيحة غري أحكاًما العلماء أذكياء أتى ملاذا نسأل: وهنا الفوىض، من اإلسقاط ذلك
الحوادث إىل نظرهم هو ذلك علة أن يف ريب ال الدور؟ ذلك مثل واضح تاريخي دور
وضوًحا األمور أكثر فإن املعتقدين نفوس يف تتبدل الحقيقة إن وإذ عقائدهم، خالل من

عليهم. الخيال أماله ما سوى الحوادث تاريخ يكن ولم عنهم، غابت
إال بإيجاز وصفناه الذي الدور ذلك رس عىل يطلع أن النفيس العالم يستطيع وال
الزمن مقتضيات عن نشأ ماضيًا يلوم ال الحزبية،،حينئذ العواطف قيود من تحرر إذا
قصته النتهاء ثقيًال عبئًا فرنسة ل حمَّ ناپليون إن القول من يمنعنا ال وهذا املهيمنة،
العرش إىل اسمه وارث ارتقاء عن نشأت ثالثة ولغارة عليها، األجنبي أغارهما بغارتني

نتائجها. نقايس نزال وال
األمة مثل تبديل عن ينشأ ما عىل تدل وهي بمصادرها، ارتباط الحوادث ولتلك
مجرى بتخريب إال ماضيه عن بغتة االنفصال عىل يقدر ال فاإلنسان النتائج، من األعىل

ا. تامٍّ تخريبًا تاريخه
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واحد قرن نشأتيف التي السياسية النتائج
الثورية واملبادئ التقاليد تصادم عن

فرنسة يف الثورية الحركات استمرار إىل أدت التي النفسية األسباب (1)

بني انترشت املبادئ هذه أن قرن منذ الثورية املبادئ نشوء عن اآلتي بحثنا يف سنرى
الوسطى والطبقة الشعب أكثرية رفضت وقد سنة، خمسني يف فشيئًا شيئًا األمة طبقات
ما أن إال الدعاة، من قليل عدد غريُ إذاعتها بأمر يقم ولم املدة، تلك طول املبادئ هذه
نلخصها سوف كثرية ثورات إليقاد كفى خطأ، من الحكومات ارتكبته وما نفوذ، من لها

النفسية. عللها عن نبحث أن بعد
محكومون الناس أن السياسية االنقالبات من قرن منذ وقع ما تاريخ يثبت
فرنسة يف حدثت التي الكثرية فالثورات عليهم، تفرض التي باألنظمة مما أكثر بنفسيتهم
ملكية دينية إحداهما اللتني املتباينتني النفسيتني ذوي األمة حزبي بني نزاع نتيجة هي
ظهر وقد أيًضا، املؤثرات لهذه تابعة ثورية صبغة ذات وثانيتهما وراثية، ملؤثرات تابعة
واستمرت واضًحا، ظهوًرا املتباينتني النفسيتني تينك بني الفرنسية الثورة بدء منذ النزاع
بيَّنَّا كما االضطهاد من أتى ما رغم عىل الديركتوار دور نهاية حتى واملؤامرات الفتن
كبرية. بمذابح إال الثورة جذوة تخمد ولم الجديد النظام عىل مديرية ستون فثارت سابًقا
من حلَّه بوناپارت عانى ما أشد هو الجديدة واملبادئ السابق النظام بني والتوفيق
بذلك؛ نجح وقد لفرنسة، الفاصلتني للنفسيتني مالئمة أنظمة عن يبحث فكان املشاكل،

جديدة. بأسماء قديمة أموًرا ولتسميته التوفيق، جانب اللتزامه
فرنسة وحدة فيها كملت التي النادرة التاريخية أدوارنا من ناپليون دور ويعد
ظهرت أن تلبث لم السابقة فاألحزاب سقوطه، بعد تستمر لم الوحدة هذه ولكن النفسية،
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رافض اآلخر وبعُضها التقاليد بأهداب متمسك وبعضها اليوم، حتى باقية تزال وال ثانية
لها.

ولكن األخلياء، لتسامح طويًال يدم لم وأخلياء معتقدين بني الرصاع ذلك وقع ولو
ثوبًا لبست أن تلبث لم الزمنية فالكنيسة استمراره، أوجب متباينة معتقدات بني حدوثه
بني التوفيق أن حققنا وقد الضيقة، الكهنوتية من نوًعا العقيل مذهبها وأصبح دينيٍّا،
بمظهر يدهم يف الحكم كان يوم الكهنة يظهر فلم مستحيل، أمر املتباينة املعتقدات
عىل قبضوا أن بعد أولئك مع تساهٍل أقلَّ يُبُدوا لم هؤالء أن كما األحرار، مع التسامح

األمور. زمام
تاريخ مبدأ هي للجمهورية األوىل السنة أن البسيطة النفوس ذوي من كثري وظن
الثوريني فأشد األيام، هذه يف يتضاءل أخذ الصبياني الفكر هذا أن غري الحديثة، فرنسة
ذلك تأثري خالف هو املايض تأثري بأن معرتفني الحارض الوقت يف عنه يعدلون تمسًكا

األباطيل. عليه استحوذت الذي املظلم الهمجي الدور
تأبى وال عندنا، والوزارات الحكومات قلب حزب كل يف املعتقدين تباغض َل َسهَّ وقد
األمور فمن الغالب، الحزب ضد تتحالف أن النواب مجلس يف أقلية تبقى التي أحزابُنا
إال ينتخبوا لم الحارض نوابنا مجلس يف الثوريني االشرتاكيني من كبريًا عدًدا أن املعلومة

الكربى. الفرنسية الثورة أيام امللكيني من حيلة بأوسع ليسوا الذين امللكيني بمعونة
من فرنسة يف واقع هو ما سبب وحدها والسياسية الدينية اختالفاتنا تكن ولم
التي الثورية بالنفسية فرنسة رجال بعض اتصاف وهو آخر، سبب لها كان بل الشقاق؛

آلمالهم. محقًقا النظام هذا كان ولو واقع نظام أي وجه يف القيام شأنها من
الحكم زمام عىل القبض حب ومن التسامح عدم من فرنسة أحزاب عند ما ويزيد
قدرة ذات الحكومة تعترب الفرنسية فالجماعات املجتمعات، تجدد القوانني أن اعتقاَدها
واثًقا وحده الشعب يكن ولم السابق، العهد يف امللوك تقمصها التي القدرة مثل الهوتية

الثقة. تلك نظري مشرتعينا عند نرى بل العظيم، السلطان من الحكومة عند بما
قوة ال وأنه علل، ال معلوالت، األنظمة أن اآلن حتى عندنا السياسة رجال يفقه ولم
نقدر ال ماٍض ابن اإلنسان أن يرون ال الثوري الوهم لذلك وارثني كانوا إذ فهم لها، ذاتية

أبًدا. قواعده تجديد عىل
يقدر وال سيستمر، قرن منذ فرنسة فرقت التي املبادئ بني الرصاع أن يف ريب وال
افرتاقهم أن امليالد قبل أثينة أهل علم ولو االنقالبات، من يولده قد ما كشف عىل أحد
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قال ذلك؟ كشف يمكنهم كان كيف ولكن به، أتوا ما اليونان بالد استعباد إىل يؤدي
غريو: مسيو

ال بعملهم، املستقبل يهيئون كانوا وإن فالناس، يعملون، بما الناس يبايل قلما
يريدون. ما خالف إال الغالب يف املستقبل يكون

قرن منذ فرنسة يف وقعت التي الثورية الحركات خالصة (2)

واآلن النفسية، العلل من قرن منذ فرنسة يف وقعت التي الثورية للحركات ما أوضحنا
الثورات: تلك تاريخ نلخص

الثامن لويس وأجلسوا السابقة، حدودها إىل فرنسة فردوا ناپليون امللوك قهر
ملًكا يكون أن يرىض إنه فيه قال مرسوًما الجديد امللك هذا فنرش العرش، عىل عرش
قانون من الفرنسية الثورة بنتائج اعرتف ثم نيابيٍّا، البالد نظام يكون وأن ُدستوريٍّا،
إال إلخ، … الوطنية األموال اسرتدد وعدم العبادة وحرية القانون أمام ومساواة مدني

معينة. رضيبة يدفعون الذين يف االنتخاب حق حرص أنه
إعادة وأرادوا الحر، الدستور هذا النواب مجلس يف املتطرفون امللكيون فناهض
عرش الثامن لويس شعر ملا ولكن أصحابها، إىل السابقة واالمتيازات الوطنية األموال
وأدت النواب، مجلس بفض اكتفى جديدة ثورة يُشعل الرجعي العمل هذا تنفيذ بأن
بتلك الحكم عىل يثابر أن امللك فاستطاع معتدلني نواب اختيار إىل الجديدة االنتخابات
العصيان. إىل يدفعهم مما السابق العهد مبادئ إىل فرنسة سكان إعادة أن عامًلا املبادئ
سنة عرش الثامن لويس وفاة بعد العرش العارش شارل تبوَّأ أن األسف دواعي ومن
التبدل، من العالم عىل طرأ ما إدراك عن العاجز السخيف، امللك هذا كان فقد ،١٨٢٤
القائلة الرجعية القوانني من سلسلة فأعد ،١٧٨٩ سنة منذ أفكاره تغيري بعدم فخوًرا
إلخ، … اإلكلريوس وامتياز البكرية، حقوق وإعادة فرنك، مليار املهاجرين بتعويض
النواب، مجلس فيها حل مراسيم ١٨٣٠ سنة امللك فوضع ذلك، النواب أكثرية فعارضت
االستبداد هذا فأوجب السابق، العهد نظام إىل الرجوع أمر وهيأ الصحافة، حرية وألغى
نار إيقاد عىل األحرار وامللكيون والبوناپارتيون الجمهوريون فأنفق األحزاب، تحالف
عىل العصاة استوىل حتى املراسيم تلك نرش عىل أيام أربعة تمض ولم باريس، يف الفتنة
پريه وكازيمري كتيار الفتنة، زعماء دعا ثم إنكلرتة، قاصًدا العارش شارل وفر العاصمة
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ملًكا ونصبوه باريس إىل شيئًا، عنه يعلم ال الشعب كان الذي فيليپ، لويس والفايت،
للفرنسيني.

قانونًا فوضع الوسطى، الطبقة إىل ملكه دعائم توطيد يف فيليب لويس استند وقد
موالني الطبقة تلك من نوَّاب انتخاب هذا فأوجب ألف، مئتي إىل الناخبني عدد فيه خفض

الجديدة. للحكومة
هنري أنصار واحد آن يف يقاوم أن عليه كان إذ حرج؛ موقف يف فيليب لويس وغدا
رئيًسا ناپليون بلويس اعرتفوا الذين والبوناپارتيني العارش) شارل (حفيد الخامس
من لهم بما ،(١٨٤٠ حتى ١٨٣٠ سنة (من كلهم، هؤالء أحدث وقد والجمهوريني،
جميًعا، قمعها سهل وإن كثرية، فتنًا الفرنسية، الثورة ألندية املشابهة الرسية الجمعيات
إيقاد والدته حاولت وقد قط، دسائسهم عن والكهنة الخامس هنري أنصار ينرصف ولم
بحيث التشدد من اإلكلريوس مطاليب وصارت تنجح، فلم ڤانده، مقاطعة يف الثورة نار

باريس. أسقفية أثنائه يف خِربت عصياٌن عنها نشأ
عىل وامللك النواب مجلس التفاق الخطر شديد ِحزبًا الجمهوريون يكن ولم
وامِلدفع»، «العقل أمرين: إىل يحتاج الحكم بأن غيزو الوزير رصح وقد مناهضتهم،
ما العقل إىل نسب الذي الشهري السيايس هذا إىل تطرق الوهم من شيئًا أن يف شك وال

تأثري. من للمدفع
االشرتاكيني زعماء أحد سعى فقد الحركة، عن واالشرتاكيون الجمهوريون يعِدل ولم
١٨٤٨ سنة ويف كلهم، الوطن ألبناء أعمال إيجاد عىل الحكومة حمل إىل بالن) (لويس
فيليب لويس سقوط أوجبت جديدة فتنة عنها فنشأت االنتخابات إصالح أزمة حدثت

بغتة.
خلع عنها نشأ التي العلل من أهمية أقل فيليب لويس خلع سوغت التي والعلل
إن لك قلنا العام باالنتخاب الظن سيئ كان فيليب لويس إن قلت فإذا العارش، شارل
حكومة إن قولنا هذا إىل ونضيف كثرية، مرات به الظن أساءت الفرنسية الثورة حكومات

وغريها. الديركتوار كحكومة مطلقة تكن لم فيليب لويس
وقررت الجمهورية، فأعلنت األمور، دفة لتدير مؤقتة حكومة البلدية دائرة يف قامت
وقد عضو، مئة تسع من مؤلفة وطنية جمعية الشعب ينتخب بأن وأمرت العام، االنتخاب
أمور فوقعت كثرية، ولفتن االشرتاكية للدعاية هدًفا البداءة، منذ الحكومة، هذه صارت
زعماء فكان جديدة، أندية قامت أي الكربى، الفرنسية الثورة أيام حدثت كالتي نفسية
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يرفضها ألسباب آخر إىل وقت من الوطنية الجمعية إىل الشعب يسوقون األندية هذه
بولونية. يف اشتعل عصيان معاضدة عىل الحكومة كإكراه الرشيد، العقل

وذلك األعمال، بشتى العمال فيها ليقوم وطنية؛ مصانع الجمعية تلك وأنشأت
هذه يف يشتغل وكان جديًدا، اقرتاًحا يوم كل يقرتحون كانوا الذين لالشرتاكيني إرضاء
هؤالء ولكن يوم، كل فرنك مليون عليهم تنفق الحكومة وكانت عامل، ألف مئة املصانع
ما إغالق الجمعية تلك قررت عمًال يأتوا أن غري من رواتب يُعطوا أن طلبوا ملا العمال

املصانع. من أسسته
العصيان، راية عامل ألف خمسون رفع فقد هائل، عصيان القرار ذلك عن ونشأ
كاڤينياك، الجنرال إىل التنفيذية السلطة يف فعهدت الوطنية، الجمعية عىل الفزع واستوىل
أمرت ثم باريس، ومطران قواد ثالثة والعصاة الحكومة بني وقعت التي املعركة يف فقتل

الجزائر. بالد إىل سجني آالف ثالثة بنفي الجمعية تلك
بهم، محدق الوسطى والطبقة االشرتاكية خطر أن ظنُّوا الذين الفالحون، يلبث ولم
استقبلوه النظام بإعادة ناپليون لويس وعدهم ملَّا لكن الجمهوري، النظام عىل انقلبوا أن
مليون ونصف ماليني خمسة لها فانتخبه الجمهورية، لرآسة نفسه فرشح بحماسة،

ناخب.
األخري هذا ففض ناپليون، ولويس الوطنية الجمعية بني الخالف وقع ما ولرسعان
مئة البالد من وطرد رجل آالف عرشة ونفى رجل ألف ثالثني عىل وقبض الجمعية تلك
ونصف ماليني سبعة فاستحسنه فيه، استُفتيت عندما بذلك األمة رضيت وقد نائب،
لويس ب نُصِّ ١٨٥٢ سنة ديسمرب من ٢ ويف ناخب، ماليني ثمانية من ناخب مليون
هو اإلمرباطوري: النظام إعادة يف والسبب تلك، من أكرب بأكثرية إمرباطوًرا، ناپليون

واالشرتاكيني. للمشاغبني فرنسة يف الناس مقت
الثاني، العقد يف دستوريٍّا فأصبح األول العقد يف استبداديٍّا اإلمرباطورية نظام وكان
مدينة تسليمه أثر عىل ناپليون لويس اإلمرباطور ١٨٧٠ سنة سبتمرب من ٤ ثورة وخلعت

سنة. عرشة ثماني ملك أن بعد سيدان
الحني ذلك منذ اشتعلت فتنة أهم وتعد ثورية، فتن وقوع التاريخ هذا بعد وندر
والتي الفخمة، باريس مباني من قسم فيها احرتق التي ١٨٧١ سنة مارس شهر فتنة

عاٍص. ألف عرشون فيها قتل
الناخبون يعلم لم ١٨٧٠ سنة حرب يف الكثرية املصائب من البالد نال ما ومع
البوربوتيني من أكثرهم نوابًا التأسييس املجلس إىل فأرسلوا وجوههم، يولون َمن شطر
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رئيًسا تيار انتخبوا امللكية إعادة عىل يتفقوا لم النواب هؤالء أن وبما واألورليانيني،
،١٨٧٦ سنة االنتخابات جددت وقد مكماهون، املرشال مكانه يف أقاموا ثم للجمهورية،

ذلك. بعد وقع انتخاب كل يف حازوها كما أكثرية، الجمهوريون فحاز
ذلك فأوجب كثرية، أحزاب إىل التاريخ هذا بعد النيابية مجالسنا انقسمت وقد
بسكينة البالد متع املوازنة من األحزاب تلك بني وقع ما أن عىل وزاراتنا، من كثري سقوط
نعم، شغب، أو ثورة اشتعال للجمهورية رؤساء أربعة إسقاط عن ينشأ ولم نسبية،
ليقبض الجمهوري؛ النظام عىل تقيض أن وأوشكت ،١٨٨٨ سنة شعبية فتنة حدثت
تغلبه إىل أدت النفسية لتلك النظام هذا مقاومة ولكن الحكم، زمام عىل بوالنجه الجنرال

كلها. املخالفة األحزاب عىل
األحزاب أن منها كثرية؛ أسباب فرنسة يف الحارض الجمهوري النظام ولبقاء
تجرُّد ومنها اآلخر، يسحق أن منها واحد يستطيع بحيث القوة من ليست املتطاحنة
نقايس التي السيئات إليه نعزو أن معه نستطيع ال تجرًدا السلطة من الدولة رئيس
من ألوف بني السلطة توزعت ملا أنه ومنها بإسقاطه، تتبدل األمور أن فندعي نتائجها

ومجازاته. لومه يجب من معرفة الصعب من صار املسئولية وتجزأت املوظفني
وهي: اآلتية، بالكلمة فرنسة يف وقعت التي الثورات عن نشأ الذي التحول ونلخص
الجماعة استبداد عليه القضاء يسهل الذي الفرد استبداد مقام أقامت الثورات هذه إن

دعائمه. تقويض يصعب الذي القوي
مسؤولة حكوماتها ترى أن تعودت والتي املساواة يف الطامعة األمم أن ويظهر
كان وإن الجماعة، استبداد عىل تصرب وإنما الفرد، استبداد تُطيق ال يحدث ما كل عن

وأقىس. أشد الجماعة استبداد
فإنه وتقويته الجماعة استبداد قيام إىل إالَّ يؤِد لم كثرية ثورات من به قمنا ما أن وبما
— بالحقيقة — هو الجماعة واستبداد الالتينية، األمم غاية االستبداد هذا اعتبار يمكن
واإلمرباطورية وامللكية الجمهورية وما األمم، هذه عليه أجمعت الذي الالتينية األمم هدف

ماثلة. وأشباح باطلة عناوين إالَّ الالتينية األمم عند
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األول الفصل

الفرنسية الثورة بعد الثورية العقائد تقدم

الفرنسية الثورة بعد البطيء الديموقراطية املبادئ انتشار (1)

التي املبادئ تشذ ولم كثرية، أجياًال نفوذها عىل النفوس يف رسخت التي املبادئ تحافظ
كان كحكومة، الثورة، تلك دوام أن فمع الناموس، هذا عن الفرنسية الثورة أعلنتها
معتقًدا صارت ملا املبادئ هذه أن ذلك وعلة كثريًا، طال قد مبادئها تأثري نرى ا جدٍّ قصريًا

أساسيٍّا. تحويًال وأفكارهم األجيال من كثري مشاعر وجهة حولت دينية صبغة ذا
بضع مالحظة مع وذلك مستمرة، تزال وال طويًال، وقتًا الفرنسية الثورة استمرت
وتجديد أوربة خريطة وتغيري العالم قلب عىل ناپليون تأثري يقترص ولم وقعت، فرتات
وثبَّتها الكربى ثورتنا أعلنتها التي الجديدة، الشعب لحقوق كان بل اإلسكندر؛ أعمال
الثورية، الحقوق هذه عاشت وقد مكان، كل يف عظيم تأثري وقوانني، أناظيم يف ناپليون

ملكه. زوال بعد انتشارها، عىل ناپليون أعان التي
الناس أنىس امللكية إقامة إىل أدت التي الحوادث من اإلمرباطوري الدور بعد وقع وما
نفوس يف أثًرا املبادئ هذه تركت وقد األمر، بدء يف الفرنسية الثورة مبادئ من شيئًا
تجدد القوانني أن واملعتقدين البسيطة، اليعاقبة لنظرية الوارثني النظريني من يسري عدد

العمل. استئناف هؤالء فأراد املجتمعات،
رجال تقليدهم عن ونشأ وكتب، مقاالت من ينرشونه مما مبادئهم يذيعون أخذوا
وهاهم البرش، لطبيعة اإلصالحية خططهم مالءمة مسألة يف بحثهم عدم الفرنسية الثورة
أحالمهم تحقيق أن ظانني وهميٍّا مجتمًعا الفرنسية، الثورة رجال مثل أقاموا، قد أوالء

اإلنساني. النوع يجدد فيه
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عىل قادرون أنهم أثبتوا — البناء عىل يقدروا لم وإن — جيل كل يف والنظريون
الستطالع صوان من ملكية قامت «لو هيالنة: القديسة جزيرة يف ناپليون قال التخريب.

ُغبار». إىل يحولوها أن النظريون
ولويس وپيارلري وفوريه سيمون سان منهم نذكر الذين الخياليني، أولئك بني ومن
والعادات األفكار نشوء وجوب أدرك الذي هو وحده كونت أُوغست أن نرى وكينيه، بالن

السيايس. التنظيم قبل
املبادئ انتشار إىل الحارض الوقت يف اإلصالحية النظريني خطط تؤدي وال
وقد العاملة، والطبقات املال أرباب تخوف فالشيوعية سريها، تعوق بل الديموقراطية
اإلمرباطوري. النظام إعادة يف أساسيٍّا عامًال كان منها الخوف أن السابق الفصل يف رأينا
فيه يجادل أن يستحق ال عرش التاسع القرن من األول النصف كتَّاب ألَّفه ما أن ومع
فاملصلحون الزمن، ذلك يف الشأن من اآلن املحتقرة واألدبية الدينية للمبادئ ما يثبت فإنه
املعتقدات من بغريه تقوم ال ما عىل الجديدة املجتمعات إقامة إىل سعوا زمن كل يف

واألخالقية. الدينية
العقل دام فما العقل، إىل يستندون املعتقدات؟ تلك إيجاد يف املصلحون يستند وإالَم
خلقية؟ أو دينية معتقدات إيجاد عىل به يستعينون ال فلَم املعقدة اآلالت يصنع الذي هو
حتى أبًدا، العقل أساس عىل تقوم ال املذكورة املعتقدات أن منهم أحد قلب عىل يخطر لم
بضعة سوى ينتحله لم وضعيٍّا دينًا أسس فقد نفسه، كونت أُوغست عىل خفي ذلك إن
األعظم الحرب غري جديد َحرب يديرهم كهنة بتعيني الدين هذا ويأمر اآلن، حتى أشخاص

الكاثوليكي. للمذهب
عن الجماعات تحويل غري والُخلُقية والدينية السياسية األفكار هذه عن ينشأ ولم
وإنما الرسيع، االنتشار يف آخذة الديموقراطية واملبادئُ ذلك أقول الديموقراطية، املبادئ
مبتكرات أوجبت فقد النظريني، بتأثري ال الجديدة، الحياة طرق بتأثري االنتشار هذا يقع
عزائم عىل االقتصاد مقتضيات وتغلُّب عظيمة، مصانع وتأسيس الصناعة، تقدم العلم
االشرتاكي للمذهب الحارض الوقت يف املجال وفُسح فشيئًا، شيئًا والشعوب الحكومات

الديموقراطية. األفكار ملظهري أي النقابي، واملذهب
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الثالثة الفرنسية الثورة ملبادئ املتفاوت النصيب (2)

وقد واإلخاء، واملساواة الحرية كلمات: ثالث يف الفرنسية الثورة مرياث تلخيص يمكن
عظيًما. كان وحده املساواة مبدأ تأثري أن رأينا

االختالف عن نشأ أنه املعلومة األمور ومن األلفاظ، تلك فهم يف الناس اختلف وقد
كثرية. حروب الواحدة األلفاظ تفسري يف

تدل واآلن املطلق، االستبداد يف حقهم عىل العهد رجال عند تدل الحرية كلمة كانت
وقوانني تقاليد من يضغطها ملا احرتام كل من النفس تحرير عىل املتعلم الشاب عند

خصومهم. اضطهاد يف حقهم عىل الحارض الوقت يعاقبة عند تدل وهي وأفضليات،
عدلوا وقد خطبهم، يف آخر إىل وقت من الحرية كلمة السياسيون الخطباء يذكر
وما بينها، التوفيق إىل ال الطبقات، تطاحن إىل اليوم لدعوتهم اإلخاء؛ كلمة ذكر عن
سمومه، ينفثون الذي الحقد مثل السياسية وأحزابها األمة طبقات بني يفرق حقد وجد
هذا بقي وقد ينمو، املساواة مبدأ نرى اإلخاء مبدأ ويتقلص الحرية مبدأ يتزعزع وبينما
االتساع من بلغ وقد قرن، منذ السياسية االنقالبات من فرنسة يف وقع ما رغم عىل املبدأ
ولو وتقاليدنا، وعاداتنا وقوانيننا واالجتماعية السياسية لحياتنا أساًسا به صار مبلًغا

األقل. عىل النظرية الجهة من
إىل الحارض االحتياج وليس الصحيح، الفرنسية الثورة مرياث هو املساواة فمبدأ
الديموقراطية طور أي االشرتاكية، طور إال واألموال املناصب ويف القانون أمام املساواة
وهو واالقتصاد، الحياة سنن خالف وإن سلطانه عُظم االحتياج هذا عم وكلما األخري،
ظافًرا. منه العقل يخرج قلَّما الذي الرصاع من واملشاعر العقل بني ملا جديدة صورة

الشعبية والديموقراطية الكتاب ديموقراطية (3)

عىل والتكيف البطيء النشوء ناموسني: إىل العالم قلبت التي املبادئ جميع رد يمكن
النفوس. اختالف حسب

تذكر ال الكتب أن وبما تحول، إذا إال يعيش ال فهو الحياة، ذوات املذهب ويشبه
ال فيها، ترسم التي هي املوت صورة أي املايض، طور هو تقرره ما فيكون التحول هذا

الحياة. صورة
أمة من تنتقل عندما والفنون واللغات النظم تتحول كيف آخر كتاب يف أثبتُّ وقد
يجعلني والذي الكتب، يف يرد عما التحوالت هذه سنن اختالف درجة وبينت أخرى، إىل
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الديموقراطية عن البحث يف مباالتي عدم علة أوضح أن أريد أنني هو اآلن ذلك إىل أشري
النفسية عنارصها عن التنقيب أقترصعىل كوني وعلة النصوص، من مذاهبها يف يجئ بما

ينتحلونها. الذين الناس طبقات يف تأثريها وعن
أن املبدأ هذا يلبث وال املختلفة، النفسيات ذوي عند برسعة األول املبدأ يتحول
والسياسية، الدينية املعتقدات الرأي هذا ويطابق التباين، كثرية أمور ُعنوان يصبح
األمم، مختلف عند الكلمة هذه مدلول تحقيق يجب مثًال الديموقراطية يف يبحث فعندما

الشعبية. والديموقراطية الكتاب ديموقراطية بني الواحدة األمة يف الفرق وتحقيق
يف يرد ما أن نحقق أن االعتبار، موضع املالحظة هذه وضعنا عند علينا، ويسُهل
الكتَّاب يضعها خالصة نظريات غري يكن لم الديموقراطية األفكار من والجرائد الكتب
اخرتاق حق نظريٍّا العامل حاز فإذا بها، العمل يفيده وال شيئًا أمرها من الشعب يعلم وال
إىل وصوله أمل فإن والفحوص باملسابقات القائدة الطبقات عن تفصله التي الحواجز

ا. جدٍّ ضعيف عمليٍّا ذلك
طبقة منهم تتألف الناس من فريق إيجاد سوى غاية الكتاب لديموقراطية وليس
تخص مطلقة حقوق إقامة إىل الديموقراطية هذه تأدية عىل نأسف وإننا القائدة، األمة
تكون ال فالحرية اإللهية، الحقوق من للملوك ما مقام النظر قصرية مستبدة جماعة

استبداد. محل استبداد بإحالل
لشدة — وهي القادة، من فريق إنشاء إىل تسعى فال الشعبية الديموقراطية وأما
وال بالحرية، تبايل وال اإلخاء مبدأ ترفض — العمال أحوال وتحسني باملساواة اهتمامها
للحكومات ُهتافها من لنا يبدو ما وذلك االستبدادي، الشكل غري للحكومات شكًال تتصور
تسري التي القهرية الطريقة ومن الفرنسية، الثورة نشوب منذ ظهرت التي املستبدة

العمال. نقابات عليها
الخفي؛ باألمر ليس الكتاب وديموقراطية العمال ديموقراطية بني النفيس والفرق
أن يمكن ال االتفاق بأن النقابات رجال ويرصح واحدة، لغة يتكلمان ال فالفريقان

يسودهما.
مفكرين ظهور عدم يف السبب هو وهذا يكون، أن يمكن ال بينهما االتفاق إن ا حقٍّ

أفالطون. زمن منذ الشعبية الديموقراطية عن يدافعون عظام
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الديموقراطية واملساواة الطبيعي التفاوت (4)

الوقت مشاكل أصعب من الطبيعي والتفاوت الديموقراطية املساواة بني التوفيق مشكلة
عن الطبيعة جواب عن فلنبحث لدينا، مجهولة الديموقراطية أماني وليست الحارض،

األماني. هذه
اليونانية، البطولة عرص منذ العالم زعزعت التي الديموقراطية، املبادئ اصطدمت
التفاوت إن هلفيسيوس مع قالوا الذين واملؤلفون التفاوت، من الطبيعة عن نشأ بما
وزعت وقد املساواة، تعرف ال فالطبيعة العدد؛ قليلو الرتبية عن صادر الناس بني
عىل النظريات تقدر وال مختلًفا، توزيًعا والذكاء والقوة والصحة والحسن العبقرية أمور
حتى األلفاظ مجال يف محصورة الديموقراطية املذاهب فستَظلُّ االختالف، هذا تحويل

الناس. أهليات بتوحيد الوراثة نواميس فيه ترىض الذي اليوم
أنكرتها التي املساواة تصنع أن تستطيع املجتمعات أن نفرض أن يجوز وهل
عامة، مساواة إحداث عىل قادرة الرتبية إن القول عىل النظريني بعض استمر الطبيعة؟

نظرهم. ضعف أثبتت سنني عدة يف وقعت التي التجارب ولكن
بقضائها املساواة دعائم تقيم أن — انتصارها عند — االشرتاكية عىل ويستحيل
األمم فيه تتقدم زمن يف صفوتها أهلكت أمة مصري إدراك يُصعب وال الناس، أفاضل عىل

الرجال. خيار من عندها بما املجاورة
تقدم أوجبت إنها بل باملساواة، إقرارها عدم عىل مقتًرصا الطبيعة أمر وليس
األدوار خاليا من أوجد، الذي هو التفاوت وهذا الزائد، التفاوت من إليه أدت بما العالم

األرض. وجه اكتشافاتهم ت غريَّ أناًسا الجيولوجية،
تؤدي الشعب أذكياء تصطفي التي فالديموقراطية املجتمعات، يف ذلك مثل ويشاهد
بخفض النظريني لحلم مخالفة ذهنية أريستوقراطية وجود إىل — األمر نهاية يف —

الدنيا. عنارصه مستوى إىل الراقية املجتمع عنارص
تقدم زاد األفراد مساواة والنظم القوانني حاولت كلما أنه الناس يشاهد واآلن
العهد يف ضئيًال والفالح اإلقطاعي األمري بني الذهني الفرق كان فقد تفاوتهم، الحضارة
الزيادة. يف آخذ وهو األيام، هذه يف واملهندس العامل بني عظيًما أصبح ولكنه السابق،
يصعدون، طبقة كل من األهلية فذوو ، للرقيِّ أساسيٍّا عامًال األهلية وصارت
مفر ال التي الزمن مقتضيات يف القوانني تفعل وما ينزلون، أو يقفون منها والعاطلون

منها؟
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عىل فالقضاء عددهم، لكثرة القوة أصحاب أنهم األهلية فاقدو يزعم أن العبث ومن
والفوىض. الفاقة يف العمال يوقع بمباحثها العمال تفيد التي العالية األدمغة ذوي

إىل يحتاج ال واضح الحديثة املدنيات يف العظيم الشأن من الناس لصفوة وما
يجعل الذي وإنما متماثلة، متوسطة طبقة املتأخرة واألمم املتمدنة األمم فعند إثبات،
عند لها نظري ال صفوة من املتمدنة األمم عند ما هو املتأخرة األمم من أعىل املتمدنة األمم
الذين الصني عمال دون أبوابها فأغلقت ذلك املتحدة الواليات أدركت وقد املتأخرة، األمم
بخسة. بأجور الصناعة ميدان يف ويزاحمونهم أمريكة عمال عند كالتي بأهلية يتصفون
يشتد لم الخواص إىل االحتياج أن ومع يوم، كل والخواص العوامِّ بني النفور يزيد
صعوبته مثل دور يف يصُعب لم االحتياج هذا عىل الصرب فإن زماننا، يف اشتداده وقت يف

الحارض. الدور يف
أنصار وينىس االشرتاكية، صفات من الناس صفوة عىل الشديد الحقد ونعدُّ
من فيها من وسعادة البالد قوة رسُّ هي والصناعة والفن العلم مبتكرات أن االشرتاكية
بتلك أتوا الذين السامية العقول ألصحاب مدينون العمال هؤالء وأن العمال، ماليني
هذه وقضت قرن، قبل االشرتاكية ينتحلون الناس جعلت معجزة أن فلو املبتكرات،
ذلك ألدَّى العمل عىل باعث وكل واملبادرة النظر وإنعام املخاطرة صفة عىل االشرتاكية
صدور يف يغيل ما هو البؤس يف باملساواة القول عىل والباعث العامل، وفقر الوقوف إىل
إرضاءً الحضارة تقدم عن البرش يعدل ولن والحسد، الشهوة من خف السُّ ذوي بعض

الدنيئة. األهواء هذه ملثل
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الثاني الفصل

الديموقراطي النشوء نتائج

االجتماعي النشوء يف لها عقلية قيمة ال التي املبادئ تأثري (1)

األمور ومن الديموقراطية، األماني تالئم ال الطبيعية السنن أن السابق الفصل يف بيَّنَّا
بما يبايل ال فاإلنسان النفوس، يف الراسخة املبادئ يف الحقيقة لهذه تأثري ال أنه املعلومة
املعتقد، هذا عن يبحث الذي والفيلسوف الحقيقية، القيمة من ه يسريِّ الذي املعتقد يف
النفوس يف تأثريه عن ب ينقِّ أن عليه يجب العقلية، قيمته يف يجادل أن عليه َوَجَب وإن

أيًضا.
ذكرها التي املعتقدات تفسري عىل به االستعانة عند التقسيم هذا أهمية وتبدو
شأنها كان العقلية الجهة من خياالت اآللهة من وغريه وفيشنو جوپيرت أن فمع التاريخ،
وَحنَْت الوسطى القرون سادت التي املعتقدات شأن كان وكذلك األمم، حياة يف عظيًما
الدولة تغلُّب بني فليقابل هذا من شك يف هو ومن الهياكل، أمام الناس ألوف ظهور
تغلب وكان فيه، ريب ال ملموًسا الرومان تغلُّب كان فقد الكنيسة؛ وتغلب الرومانية
ما القوي السلطان من الكنيسة لتغلب اتفق أنه إال وهمية، أسس عىل قائًما الكنيسة
تقوم ال ما الهمجية األمم به نالت املظلمة الوسطى القرون ففي الرومان، لتغلب اتفق
الذي السلطان هذا ويثبت القومية، والروح االجتماعية الروادع من غريه عىل حضارة
واملجتمعات الفرد ملنافع مخالفة مشاعر إيجاد عىل األوهام بعض قدرة الكنيسة نالته

إلخ. … الدين وحروب الصليبية، والحروب كالرهبانية،
أن لنا ظهر واالشرتاكية الديموقراطية املبادئ عىل السابقة املالحظات عرضنا وإذا
سلطانها تبسط أن يكفيها وإنما متني، أساس عىل قيامها يتطلب ال املبادئ هذه نجاح

القلوب. عىل
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عقيل أساس عن البحث عناءَ أنفسهم الجديدة املذاهب دعاة يكلف أن الخطأ ومن
اآلمال، وبث التوكيد عىل اقترصوا إذا وأكمل أتم يكون فتأثريهم أمانيهم، به يفرسون
املواضيع سوى تغري لم والتي اإلنسان، قلب املالزمة الدينية النفسية يف إال قوتهم وما
قدرت إنها الوسطى، القرون يف الكنيسة عن تكلمنا عندما قلنا، وقد األجيال، مختلف يف
أن نرى الديموقراطية املذاهب آمال من يشءٌ يتحقق فعندما الناس، نفوس يف التأثري عىل

الوسطى. القرون يف الكنيسة سلطان من أقل يكون ال سلطانها

الديموقراطية املعتقدات عن نشأت التي والنفسية اليعقوبية الروح (2)

التي النفسية عىل اشتمل بل الثورية، املبادئ عىل الحديثة األجيال مرياث يقترص لم
أيًضا. املبادئ هذه انتصار أوجبت

إكراه إىل تميل أنها فأثبتنا اليعقوبية، الروح يف البحث عند النفسية هذه وصفنا وقد
فرنسة عمت أن اليعقوبية الروح تلبث ولم حقائق، عدتها التي أوهامها قبول عىل الناس

املحافظة. األحزاب ومنها أحزابها، عىل فيها فاستحوذت األخرى، الالتينية والبلدان
والنظم السياسية املبادئ عىل الناس حمل هي اليعقوبية الروح انتشار ونتيجة
البالد يف ومنظم سلمي هو الذي — النقابي املذهب أن يف الرس هو وهذا قًرسا، والقوانني
وتحريق اضطرابات صورة يف متجليًا فوضويٍّا نهًجا عندنا نهج أن يلبث لم — األخرى

وتخريب.
هذه أفسدت اليعقوبية، الروح جماح تَْكبَْح فلم الحكومات، عىل الخوف استوىل وإذا
عىل األخري املعدِّنني مؤتمر يف املندوبني ثلُث وافق فلما الصغرية، العقول أصحاب الروح
من التخريب بسياسة يعمل من كل إىل «أُهدي املؤتمر: كتاب أحد قال التخريب سياسة

القلبي». وإعجابي األخوي سالمي العمال
يف اآلن فرنسة تكن لم وإذا البالد، يف الفوىض زيادة العامة الذهنية هذه وتوجب
مفعم فرنيس حزب كل إن نعم، توازن، من أحزابها بني واقع هو ملا فذلك مستمرة ثورة
كافية قوة األحزاب هذه من واحد يملك لم ولكن األخرى، األحزاب عىل الشديد الحقد من

غريه. إلخضاع
بأشد يتذرعون أنفسهم حكامنا جعل مسريًا البالد يف اليعقوبية الروح سارت وقد
من أموالهم من وجردوهم الخصوم هؤالء فاضطهدوا خصومهم، لقهر الثورية الوسائل
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الفاتحني بسري الحارض الوقت يف حكامنا ِسرَي أشبه وما ذلك، عىل األحزاب تحتج أن غري
للمغلوب! أمل ال حني القديمة القرون يف

الحظ وقد أيًضا، األمور والة عند يشاهد بل بالعوام، ا خاصٍّ التسامح عدم ليس إذن،
بعض يف العوام استبداد من أشد املتعلمني استبداد أن — طويل زمن منذ — ميشله
عليهم يسهل ما لرسعان ولكن املصابيح، يكرسون ال املتعلمني أن يف ريب وال األحيان،
التهذيب من نالوه ما أن ُظنَّ الذين واملحامون، واألساتذة فاملتعلمون الرقاب، رضب
يَُلطِِّف ولم الفرنسية، الثورة أيام املظالم أشد اقرتفوا الذين هم طباعهم أالَن املدريس
الجرائد قراءة من يظهر وهذا قبل، من أكثر الحارض الوقت يف الناشئة طباع التعليم
يف الحقد اشتعل كيف متعجبًا القارئُ فيسأل الجامعات، أساتذة ينرشها التي والرسائل

الحسن. الحظ حالفهم الذين هؤالء قلوب
فروحهم ذلك، إىل تدفعهم التي هي الغري محبة إن قولهم يف صادقني يكونوا ولم
وقد الدعوة، رسائل من ينرشون ما سبب هما الشهرة إىل وشوقهم الضيقة الدينية
التي دوفرانس) (كوليج فرنسة مدرسة أساتذة أحد بعبارات آخر مؤلف يف استشهدت
يلعنها، التي الوسطى الطبقة أموال نهب عىل الشعب فيها وحرض كتبه أحد يف جاءت
الرسائل تلك مؤلفي بني تجد أن عليها سُهل جديدة ثورة اشتعلت إذا أنه منها فاستنتجت

وكاريه. وروبسپري مارا مثل أعوانًا
تزال ال الديموقراطية املبادئ حقيبة فإن السابقة الدينية املذاهب شؤون نِفدت وإذا
أهم من األفضليات عىل الحقد ونعد جديد، يشءٌ يوم كل منها يخرج أنه ونرى مألى،
نتائج من فكان املتوسط، املستوى يجاوز من كل عىل الحقد عم وقد منها، خرج ما
الدنايا وارتكاب والجفاء والسخرية الهجو إىل وامليل والغيبة الحسد شيوع الحقد هذا
أنهم يعلم والشعب املتعلمني أحاديث يف يدقق ومن والذكاء، والنزاهة الصدق وجحود
يكونوا أن من املوتى أعاظم ينُج ولم قدرهم، من ويحطون الرجال أكابر فيها ينتقصون
املشاهري قيمة فيها استصغرت التي من أكثر كتب تؤلف فلم االنتقاص، ذلك ملثل عرضة

املايض. يف البالد حوته مرياث أثمن ُعدُّوا الذين
لم ولكن يظهر، كما زمن كل يف الديموقراطية مبادئ الزما قد والحقد والحسد

بوردو: مسيو قال املدققني، عىل ذلك خفي وما اليوم، كثرته وقت يف شيوعهما يكثر

خفض سوى لها غاية ال األدب حلية من عاطلة ثورية سافلة غريزة اليوم نرى
عىل خروًجا — علمية ولو — أفضلية كل تعد وهي األسفل، الدرك إىل البرش
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اليعاقبة قلوب يف مشتعًال كان الذي هو املساواة إىل اللئيم امليل فهذا املجتمع،
وغريهما. وشينيه الڤوازيه أعناق قطعوا حينما السفاكني

ما كل هو — اآلن االشرتاكية انتشار عىل العامل — األفضليات عىل الحقد وليس
مهمة أخرى عوامل نرى بل الديموقراطية، املبادئ عن الناشئة الجديدة الروح به تتصف
عند ما وتناقص الحكومي، املذهب تقدم هي: العوامل وهذه الروح، هذه بها تقوَّى
واضمحالل الطبقات، وتنازع املاليني، تأثري وزيادة والقوة، النفوذ من الوسطى الطبقة

اآلداب. وانحطاط القديمة، االجتماعية الروادع
تفاقم حيث من امليكانية الحركة كمثل رسعتها زيادة يف االجتماعية الحركة وَمثَل
كاعتصاب يوم كل الحوادث من يقع فيما التفاقم هذا ويتجىل يوم، بعد يوًما أمرها
مسيو السابقني، بحريتنا وزراء أحد قال إلخ، املدرعات وانفجار الربيد وموظفي املعدِّنني
والتي فرنك، مليون خمسون قيمتها التي الليربته املدرعة تحطم بمناسبة ان، دوالنيسَّ

واحدة: دقيقة يف رجل مئتا فيها هلك

ودواويننا وإدارتنا جيشنا يقوض كالذي هو أسطولنا يقوض الذي املرض إن
الفوىض، املرضهو وهذا بأرسه، ومجتمعنا الحكومي ونظامنا النيابي ونظامنا
معقول، غري وجه عىل األعمال به تنجز ارتباًكا األمور النفوسوسائر ارتباك أي

واألدب. الواجب ينايف وجه عىل امرئ كل به ويسري

إن بل دائنًا، علة بحريتنا «ليست ل: روسِّ فليكس مسيو باريس بلدية رئيس وقال
والفوىض». النظام، وقلة التبعة، عدم كلمات: ثالث يف ص وتُلخَّ ذلك، من أعم العلة هذه
إىل بتدرجنا يعرتفون الجمهوري النظام عن املدافعني أشد أن عىل ذلك ويدل
االنحالل ذلك صدور العجز هذا وعلة تالفيه، عن بعجزهم شاعرين االجتماعي االنحالل

عزائمنا. من أقوى نفسية مؤثرات عن

وُمنْتََخبُوه العام االنتخاب (3)

املساواة مبدأ أن وذلك الفتانة، الجوهرية الديموقرطية املبادئ أحد هو العام االنتخاب
أمام ساعة واألجراء والوزراء والجهالء والعلماء والفقراء األغنياء بتساوي فيه يتجىل
— الفرنسية الثورة حكومات ومنها — كلها الحكومات خافت وقد االنتخاب، ُصندوق
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ومما عليه، االعرتاض إمكان — وهلة أول — يَر فيه النظر ينعم ومن العام، االنتخاب أمر
قلييل أناس قدرة أي للحكم، صالحني رجال انتخاب عىل العوام قدرة توهم النفوس تأباه
بني التمييز بها يحسنون أهلية العدد بكثرة نيلهم عىل النظر محدودي والتهذيب املعرفة

املرشحني.
وجبت العام االنتخاب محل نظام أي الحارض الوقت يف يحل أن يتعذر إنه وإذ
ناپليون: محاربتها أيام كارولني ماري امللكة مع والقول عليه االحتجاج يفيد وال مالءمته،
عورات عن فيه األساكفة ب يُنَقِّ الذي الزمن هذا يف الناس حكم من باملقت أحق يشء «ال

منها». ويسخرون الحكومة
فلما وهلة، أول يبدو ما القوة من له ليس العام االنتخاب اعرتاضعىل كل أن والحق
املحدود االنتخاب طريقة اتخاذ أن يف نشك رصنا الجماعات روح سنن صحة عندنا ثبتت
العام، االنتخاب طريقة حسب عىل اختيارهم يتم الذين من أفضل رجال اختيار إىل يؤدي
أن بما وذلك وهًما، إالَّ ليس بالعام املوصوف االنتخاب أن عىل تدلنا السنن تلك أن وذلك
الخطر وهنا انتخاب، أضيق االنتخاب ذلك فإن الغالب، يف زعمائها رأي هو الجماعة رأي
صغرية محلية لجان صنائع هم االنتخاب هذا زمام عىل القابضني الزعماء أن وذلك كله،
انتخاب كمل ومتى النائب، ينتخبون الذين وهم الكربى، الفرنسية الثورة ألندية مشابهة
ما وذلك اللجان، تلك مصالح إىل ينظر أن عىل مطلقة محلية سلطة ذا أصبح األخري هذا

العامة. البالد منفعة ينسيه
وأدب عاٍل ذكاء ذوي رجاًال للنيابة تنتخب فال مطيعني، أناس إىل اللجان تحتاج
اجتماعية، مكانة لهم ليس الذين الهينة األخالق ذوي من أناًسا لها تنتخب وإنما رفيع،
تقول ما فيقول ا تامٍّ خضوًعا — شهرته مبعث هي التي — اللجان لتلك النائب ويخضع
أنه عىل تدم»، «طع بكلمة السيايس خياله إليه يدعو ما تلخيص ويمكن تأمر، كما ويعمل
بأصوات الثروة، أو املنزلة أو الشهرة من لهم بما الرجال، بعض يستأثر أن يحدث قد

ذلك. يف الوقحة املحلية اللجان تتدخل أن غري من الشعب
هو وهذا الظاهر، غري يف كفرنسة ديموقراطية بالد يف العام االنتخاب ليس إذن،
الغرب سكك اشرتاء كقانون فيها، لألمة منفعة ال التي القوانني من كثري وضع يف الرس
أملته ما غري عن األمور هذه تعرب وال اليسوعيني، ضد سنت التي والقوانني الحديدية

املطاليب. من النواب عىل املتعصبة املحلية اللجان
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الدفاع إىل اعتداًال النواب أكثر اضطرار عىل االطالع عند اللجان هذه تأثري ويبدو
التجنيد، بعدم القائلني مع اتفاقهم وعىل الصناعة، دور يخربون الذين الفوضويني عن

انتخابهم. تجديد يف طمًعا املطاليب أنحس قبولهم وعىل

اإلصالح إىل االحتياج (4)

وأعظم شؤًما، اليعقوبية الروح به اتصفت ما أشد من املراسيم بوضع اإلصالح إىل امليل
وقع ما إىل أدت التي األساسية العوامل أحد وهو خطًرا، الفرنسية الثورة من ورثناه ما

قرن. منذ االنقالبات من فرنسة يف
واحد كل يُْدَعى بأن جديرة بإصالحات — سنة أربعني منذ — قمنا أننا ومع
هذا سبب اإلصالحات تلك تكون وقد تحوًال، أوربة أمم أقل نزال ال صغرية، ثورة منها
الحياة عنارص من األمم عند ما إىل النظر عند البطء هذا لنا ويتجىل البطيء، التحول
تقدم أن لنا يظهر إذ إلخ؛ وصناعة تجارة من عندها ما أي واالجتماعية، االقتصادية
ذلك وبيان الهوينا، نميش أننا مع عظيم — األملانية األمة سيما وال — األمم من كثري
الوقت ملقتضيات مالئم غري وأصبح كثريًا، شاخ والتجاري والصناعي اإلداري نظامنا أن
عىل مرشفة أصبحت التجارية وبحريتنا الفائدة، قليلة صارت صناعتنا وأن الحديث،
أوضح وقد مستعمراتنا، يف األجنبية املصنوعات مزاحمة نقدر ال أوالء نحن وها السقوط،
فرأى حديثًا، وضعه كتاب يف املحزن السقوط هذا كروپي مسيو السابق التجارة وزير
قلَّ ولذلك بالسياسة، املشتغلني جميع الرأي هذا وعىل معالجته، عىل قادرة النظم أن
األحزاب االعتقاد هذا ويسوق األمراض، تداوي اإلصالحات أن يعتقد حزب فكل تقدمنا،

للفوىض. وطعمة انقساًما العالم بالد أكثر فرنسة تجعل مخاصمات إىل
ال ومناهجهم، بأفرادها، األمة قيمة أن عىل الدالة الحقيقة عن غافلني نزال وال
مع ترتاكم التي بل الثورية؛ اإلصالحات هي الشافية اإلصالحات وليست بأنظمتها،
يوم كل يتجمع بما الجيولوجية االنقالبات مثل الكبرية االجتماعية االنقالبات وتتم الزمن،
هذا صحة سنة أربعني منذ االقتصادي أملانية تاريخ لنا أثبت وقد الصغرية، العوامل من

األمر.
تنتهي فقد الصغرية! العوامل تجمع لناموس التابعة العظيمة الحوادث أكثر وما
الجهود من سبقها بما إال يتم ال فيها النجاح ولكن واحد، يوم يف أحيانًا الفاصلة املعركة
أمري أن فمع أخريًا، الروس ورآه ،١٨٧٠ سنة ذلك رأينا وقد ببطء، املرتاكمة الدقيقة
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اليابان مصري عليها توقف التي تسوشيما واقعة يف الرويس األسطول أباد توغو البحر
نشأ التي العوامل وليست النرص، هذا أوجبت البعيدة الصغرية املؤثرات من ألوًفا فإن
مثل — املؤدي املعقد القرطايس نظامهم منها: ونُعدُّ ذلك، من أقل الروس انكسار عنها
ابتياعها رغم عىل لها يرثى التي الحربية عددهم ومنها املسئولية، عدم إىل — نظامنا
البالد. بمصالح املباالة قلة ومنها للموظفني، الجوائز نظام ومنها وزنها، يعدل بذهب

الجمهور، يف معه تؤثر ال ما الخفاء من هي منها األمة عظمة تتألف التي والجزئيات
تاركني إليها هؤالء يلتفت فال االنتخابية، السياسيني منافع لقضاء بها االشتغال يصلح وال

االنقراض. فإىل االنحالل إىل تتدرج أمورها مقاليد إليهم ألقت التي البالد

الديموقراطية أنواع بني االجتماعية الفروق (5)

االجتماعية الفروق أن — األنساب يف والتفاوت قبائل إىل االنقسام أيام — الناس ظن
الفرق أن ظهر القديمة االجتماعية الفروق زالت عندما ولكن طبيعية، سنة عن صادرة
بإحداث ذلك تتالىف أن الديموقراطية األمم فرأت يطاق، ال مصنوع أمر الطبقات بني
يف الطمع فشا وما غريه، عىل أفضلية بها ينتحل أن نائلها يستطيع مصنوعة مراتب

اليوم. فشوه زمن يف واألوسمة األلقاب
املتحدة، كالواليات الديموقراطية الصحيحة البلدان يف واألوسمة لأللقاب تأثري وال
بذوي فيها يقرتن مثريات فتيات أن يحدث وقد املال، يف الناس فيها يتفاوت وإنما
كالواليات فتاة أمة يجعل ما بغرائزهن يفعلن وهكذا األوربية، األريستوقراطية األلقاب

األدبي. مزاجها لثبات رضوريٍّا ماضيًا تنال املتحدة
العموم حيث من أمريكة يف ظهورها نشاهد التي األريستوقراطية إىل نظرنا وإذا
القلوب يف هنالك تلقي ال ولهذا املال؛ عىل بل واألوسمة، األلقاب عىل تُقم لم أنها رأينا

األيام. أحد يف كافيًا قسًطا منه ينال أن يطمع أمريكة يف امرئ فكل كبريًا، حسًدا
الباحث كتابه يف املساواة يف األمريكيني رغبة ذكر عندما — يجهل توكڤيل كان وقد
عىل طبقات إىل الناس تقسيم املنتظرة املساواة هذه عن سينشأ أنه — الديموقراطية عن

ما. يوًما أوربة يف ذلك حدوث من بد وال الدوالرات، من يملكون ما حسب
نرى وهنا ديموقراطية، بالًدا فرنسة نعد أن لنا يسمح ما الحارض الوقت يف وليس
التي األفكار من الديموقراطية كلمة تحت ينطوي عما البحث رضورة حيال أنفسنا

البلدان. باختالف تختلف
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فهذان وأمريكة، إنكلرتة غري الديموقراطية صحيحة بالد العالم يف ليس أنه وعندنا
مبادئ فيهما تشاهد — مختلفني شكلني عىل الديموقراطية فيهما تجلت وإن — البلدان
هذين يف امرئ ولكل واألفكار، اآلراء جميع مع املطلق التسامح ُ مبدأ سيما وال واحدة،
كان مهما تروقه، التي املهنة يتخذ أن الدينية، باالضطهادات لهما عهد ال اللذين البلدين

وجهه. يف حاجز أي يقوم أن غري من عمره،
من يمنعهم يشء ال أنه لعلمهم متساوون؛ أنهم البلدين ذينك يف الناس ويعتقد
فمهندًسا، عريًفا يكون أن يستطيع أنه يعلم فيهما فالعامل املراتب، أعىل إىل الوصول
أن ال الدرجات، أسفل من بالصعود فيهما يبدأ أن املهندس عىل الواجب من كان وإذ
غري جوهر من نفسه يعترب ال فإنه فرنسة، يف يقع كما واحدة، دفعة أعالها إىل يصعد
يف ينترش لم — عندنا الشيوع الشديد — الحقد كون يف الرس هو وهذا الناس، جوهر

قليًال. إال وأمريكة إنكلرتة
املسابقات أنظمة من فرنسة يف وما الخطب، يف إال الفرنسية للديموقراطية محل وال
ويحدث املهن، أبواب وجهه يف يسد معاناتها إىل شاب وهو املرءُ يضطر التي واالمتحانات

متخاصمة. متباينة طبقات الفرنسية األمة صميم يف
االستبداد حل قد آخر: وبتعبري نظري، أمر الالتينية الديموقراطية أن نرى ذلك وعىل
األريستوقراطية قامت وقد منه، قسوة أقل يكن ولم امللكي، االستبداد محل عندنا الحكومي

وطأة. أخفَّ امتيازاتها تكن ولم النسب، أريستوقراطية مقام بالدنا يف املالية
الفرق ويتبع األصل، يف مما أشد الشكل يف والديموقراطية امللكية بني والفرق
يف املجادالت من فائدة وال املتحولة، النفسية من الناس عند ما نتائجهما بني الحقيقي
عظيم يشء عىل األمة وتكون املرؤوسني، بقيمة قيمتها تكون التي األنظمة مختلف قيمة
جهود بنسبة ال أفرادها، بها يقوم التي الجهود بنسبة منزلتها أن علمت إن الرقي من

حكوماتها.
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والعمل املال رأس بني النزاع (1)

الطبيعي مجراه يف ببطء العالم يتدرج واالشرتاع اإلصالح أمر يف املشرتعون يخبط بينما
العمال ويقوم االقتصادية، املزاحمات من األمم بني ما ويعظم جديدة، منافع فتحدث

السياسة. رجال خطب تحلها ال مخيفة مشاكل وتظهر الفتن، برضوب
من بلد يخلو وال نزال، من املال ورأس العمل بني يقع ما الجديدة املشاكل وأعقد
وأخذوا العقود، احرتام عن العمال عدل فقد كإنكلرتة، التقاليد ذات البالد حتى ذلك
اإلرضاب عدوى ورست البال، يقلق مبلًغا والعوز البطالة وبلغت تافهة، ألسباب يُرضبون
فنظم الدواء، إيجاد إىل أدى فيها الداء استفحال ولكن صناعاتها، فعاقت أمريكة إىل
العمال إلزام عىل تقدر بحيث القوة من أصبحت كبرية مواثقات بينهم الصناعات رؤساء

التحكيمية. طرقها
تناقصمواليدها أجل من — اضطرارها فرنسة يف صعوبة العمال مشكلة يزيد ومما
محاربة صعوبة أيًضا التناقص ذلك عن وينشأ األجانب، عمال من كبري عدد قبول إىل —
السكان القليلة البلدان عىل االستيالء إىل حقولها قلة تلجئها سوف التي املزاحمة األمم

التاريخ. َعَرفه ناموس أقدم عىل سائرة
النزاع يتفاقم عندما قبل من أكثر واملستصنعني العمال بني النزاع وسيشتد
األثمان بأبخس اإلنتاج عىل والقادرين الضعيفة الحاجات ذوي اآلسيويني بني االقتصادي
خمس منذ األمر هذا أهمية إىل أرشت وقد العظيمة، الحاجات ذوي األوربيني وبني
هاملتون، الجنرال الياباني، الجيش يف الحربي للملحق كتاب يف وجاء سنة، وعرشين

يأتي: ما اليابانية، الروسية الحرب وقوع قبل اليابان بانتصار أخرب الذي
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يف األبيض العامل إبادة عىل قادر — منشورية يف يل بدا كما — الصيني إن
إليه تؤدي فيما باملساواة يبرشون الذين االشرتاكيون يفكر وال الحارض، الوقت
عجز من يفَّ ما عىل إني االنقراض؟ إىل صائر األبيض الجنس فهل نظرياتهم،
إن القائلة الخطب إىل إصغائنا عدم عىل يتوقف مصريه أن أرى بضاعة وقلة

فيه. فائدة ال مرض أمر للحرب التأهب
هذا يف العالم شؤون إىل البصرية بعني ينظروا أن العمال أنصح وإني
الروح عن ينشأ بما ويرضوا الحرب، حب أوالدهم قلوب يف فيبذروا الوقت
يمنع وال املزاحمني، الجدد العمال محاربة يف يَنُوا ال وأن املحن، من العسكرية
الحسام، غريُ ظهرانينا بني اإلقامة وعن األجور وخفض الهجرة عن اآلسيويني
عىل متوقف املمتازة منزلتهم بقاء أن إىل واألوربيون األمريكيون ينتبه لم فإذا

منهم. تنتقم أن آسية تلبث لم السالح قوة من عندهم ما

كارثة أصبحت أمريكة إىل واليابانيني الصينيني هجرة أن املعلومة األمور ومن
أيًضا، أوربة إىل يهاجرون أولئك أخذ وقد البيض، للعمال املزاحمة من أوجبته بما وطنية
بعض يف مهمة مستعمرات الصني ملهاجري أن عىل بعد، تتسع لم الهجرة هذه ولكن
واشتغالهم فيها وجودهم أحدث وقد إلخ، وليڤربول وكارديف كلندن األوربية املدن

كثرية. قالقل بخسة بأثمان

النقابية والحركة العمال طبقات نشوء (2)

الديموقراطية املشاكل أكرب النقابية الحركة عن الناشئُ الحديث العمال نشوء كان ربما
املتماثلة املنافع تجمع عىل القائم النقابي املذهب انترش وقد شأنًا، وأعظمها الحارضة
ونذكر الصغرية، الحكومات ميزانيات تعدل ميزانيات النقابات ولبعض عامليٍّا، فأصبح
شيوع ويدل مليونًا، وثمانني واحًدا بلغ أملانية نقابات دخل أن — املثال سبيل عىل —
نتيجة هي بل كاالشرتاكية، خيالية بدعة ليست أنها عىل البلدان جميع يف النقابية الحركة
ووسائل الغاية حيث من واالشرتاكية النقابي املذهب بني قرابة وال االقتصاد، ملقتضيات
يف بينهما الفرق بتلخيص اآلن فأكتفي السياسة، روح كتاب يف هذا أوضحُت وقد العمل،

أسطر: بضعة
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أن عىل الحكومة إىل إدارتها وتسليم الصناعات عىل االستيالء يف االشرتاكية ترغب
ترغب بالعكس فإنها النقابية وأما السواء، عىل الوطن أبناء بني منتجاتها الحكومة ع توزِّ

مستقلة. مهنية طوائف إىل املجتمع تقسيم وتود الحكومة تدخل إبطال يف
يألوا لم االشرتاكيني فإن ويصارعونهم االشرتاكيني من يسخرون النقابيني أن ومع
وسوف إخفاؤه، يتعذر بحيث الظهور من أصبح ولكنه الرصاع، هذا كتم يف جهًدا
حساب عىل النقابية توسع يف والسبب السيايس، النفوذ من لهم ما قريبًا يخرسون
الوقت يف الصناعي االختصاص عن املتولدة االحتياجات بني تأليفها هو االشرتاكية

الحارض.
يف نجاًحا املذهب هذا ينل ولم مختلفة، بيئات يف النقابي املذهب ظهور نرى إننا ا حقٍّ
بني مؤقتًا سقوطه إىل فرنسة يف ثوريٍّا ثوبًا لبسه أدى فقد األخرى، البلدان يف كما فرنسة
لتقويض آلة املذكور املذهب اتخاذ غري يفعلون وال نظام بأي يبالون ال فوضويني أيدي
— عندنا والفوضويون والنقابيون االشرتاكيون يتعاون وهكذا الحارض، املجتمع دعائم

أموالها. ونهب لألمة املسرية الطبقات محق عىل — مبادئهم اختالف مع
تناقضها ما وكثريًا أبًدا، الفرنسية الثورة مبادئ من النقابية املبادئ تشتق وال
طوائف أنظمة من قريبة إْلِبيَّة أنظمة إىل بالرجوع يأمر النقابي فاملذهب تامة، مناقضة
الثورة تلك حرمت التي املواثقات من وهو الفرنسية، الثورة عليها قضت التي املهن

املذكورة. الثورة أقامته الذي املركزي النظام يرفض إذ تأسيسها؛
الحرية الثالثة: الديموقراطية املبادئ من واحد بأي النقابي املذهب يبايل وال
حرية. لكل املبطل املطلق بالخضوع أعضاءها النقابات تطالب بل واإلخاء، واملساواة

نراها ولذلك بعض، عىل بعضها لبَغي يكفي ما القوة من النقابات عند وليس
من إليه تصبو ما تنال عندما املتباينة منافعها تطاحن من بد ال ولكن كاإلخوة، تتقابل
ما تنىس فوقتئذ اإليطالية، الجمهوريات يف النقابي العهد أيام حدث كما وذلك القوة،

نقابي. استبداد املساواة محل ويحل اإلخاء من اليوم تبديه
سوى أمامها ترى وال برسعة، تعظم النقابية فالسلطة قريب، الوقت ذلك أن ويظهر

النقابات. ملطاليب تخضع بل نفسها، عن تدافع ال ُعزل حكومة
املعدنني نقابة مع نزاعها يف الطريقة بهذه أخريًا اإلنكليزية الحكومة استعاذت وقد
املنتسبون يأخذها أجرة أصغر تحدد لم إذا الصناعية حياتها بوقف إنكلرتة أنذرت التي
قبول غ يسوِّ ما هنالك يكن لم أنه ومع به، يقومون عمل أصغر يحدد أن دون من إليها
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وما له، موافًقا قانونًا يضع أن الپرملان عىل تقرتح بأن الحكومة رضيت فقد الطلب هذا
بإنعام جدير النواب مجلس أمام املوضوع هذا يف الرزين الكالم من بلفور مسرت ألقاه

بلفور: مسرت قال النظر،

تجاه نفسها تجد لم الحوادث بجالئل الحافل الطويل التاريخ ذات بالدنا إن
تهدد التي النقابة تلك هو الخطر هذا ومصدر الحارض، كالخطر داهم خطر
فيه ما عىل قائمة املجتمع هذا حياة أن مع بالفالج وتجارته مجتمعنا صناعة

ومتاجر. مصانع من
عهد لنا كان فهل الحارض، القانون ظل تحت املعدِّنني لسلطة حد وال
وهل هؤالء؟ من بغيًا أشد إقطاعي أمري بالدنا يف ظهر وهل ذلك؟ بمثل
بما مستعينة العامة املصلحة من سخرت أمريكية مواثقٌة أولئك نظريَ ُوِجَدت
الصالت ويف االجتماعي ونظامنا قوانيننا يف ما إن الحقوق؟ من القانون خولها
سابق جيل كل من أكثر — يلقينا الكمال من ومهننا صناعاتنا بني املتبادلة
نشاهد أوالء نحن وها الزمن، هذا يف باملجتمع املحدق العظيم الخطر يف —
ويدل منها، يحذر لم إذا املجتمع تغمر سوف التي العنارص لقوة األول املظهر
الذين أولئك انتصار عىل املعدنني ملطاليب به الحكومات تذعن الذي الطور

املجتمع. وجه يف يقومون

طوائف إىل بالتدريج الحديثة الديموقراطية بعضالحكومات تتحول ملاذا (3)
إدارية

بعض يسوق االجتماعية واملنازعات الفوىض من الديموقراطية املبادئ عن ينشأ ما إن
التحول هذا ويقع فقط، اسمية سلطتها بجعل ينتهي قد مفاجئ تحول إىل الحكومات

املهيمنة: العوامل بعض بتأثري — اآلن نتائجه نلخص الذي —
طريقة حسب عىل اختيارهم تم نواب من الديموقراطية البالد حكومة تتألف
قصري وقت يميض وال ويسقطونهم، الوزراء ويعينون القوانني فيسنون العام، االنتخاب
ينتسبون الوزراء من محلهم يحل من أن وبما لوا، يبدَّ حتى األمور زمام الوزراء تسلم عىل

سابقيهم. ملبادئ مخالفة بمبادئ يحكمون فإنهم آخر حزب إىل
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متباينة مؤثرات تتجاذبها بالد يف يكونان ال والدوام القرار أن وهلة أول يظهر والذي
الفرنسية الحكومة مثل ديموقراطية حكومة أمر أن نرى التذبذب، هذا مع ولكننا، كثرية،
— الوزراء إن بقولنا: نفرسها الظاهرة؟ هذه نفرس فكيف االستقامة، بعض مستقيم
وينحرصسلطانهم يسري، يشء سوى الحكم من بيدهم ليس — يحكمون أنهم ظهر وإن
خلف وإن فاسدة، تدابري بضعة ويف إليها يصغي من قلَّ التي الخطب من يلقون فيما
املشتغلني بيد أُلعوبة هي والتي والدوام، القوة من العاطلة السطحية الوزراء سلطة
التقاليد ذات السلطة فلهذه اإلدارات، سلطة أعني النمو، يف آخذة خفية سلطة بالسياسة،
بلغ وقد مناهضتها،1 عن بعجزهم الوزراء اعرتف قوة باالستمرار واملتصفة واملراتب
شخصية ذو هو من أمامهم يرون ال الوزراء جعل مبلًغا اإلدارات يف املسئولية تجزؤ
واألحكام، والعادات األنظمة من عليهم به يُعرتض ما املؤقتة عزائمهم أمام ويقوم كبرية،

خرقها. عىل اإلقدام عن قعودهم األمور هذه علمهم عدم فيوجب
التاريخ نواميس ومن السلطة، من الديموقراطية للحكومات ما تناقص من بد وال
أو اإلكلريوس أو األرشاف كطبقة الطبقات، إحدى شوكة عظمت متى أنه يتضح الثابتة
الرومانية الجيوش صارت الوجه هذا فعىل األخرى، تستعبد أن تلبث ال الشعب، أو الجيش
وابتلع اإلكلريوس، مكافحة يف شديدة مصاعب امللوك لقي وقد وتسقطهم، األباطرة تعني

امللك. محل حلَّ ثم الفرنسية الثورة أيام السلطة النواب مجلس
هي وها الناموس، هذا صحة عىل جديًدا دليًال ستكون املوظفني طائفة أن ونرى
اعتصاب ذلك ومن أمرها، عظم أن بعد وتعتصب وتهدد صوتها ترفع أخذت قد ذي
دولة اإلدارية السلطة من يتألف وهكذا الحكومة، سكك موظفي واعتصاب الربيد موظفي
الحقيقية بالسلطة اإلدارية السلطة استئثار من بد وال الكبرية، الدولة وسط يف صغرية
السلطة انتقال الثورات من به قمنا ما نتيجة فتكون الحارض، نشوئها عىل استمرت إذا

املوظفني. من مسؤولة غري مستبدة خفية طائفة إىل امللوك من

وإنما نتطري، أو نتفاءل أال ويجب باألفول، تنذرنا التي املعارك عاقبة اكتشاف يستحيل
غري من سريه يف يجدُّ فالعالم األمور، توازن أن تلبث ال الرضورة إن نقول: أن يجب

من العزم أويل عزائم مثل الدواوين «إن فقال: العجز هذا إىل حديثًا نرشه كتاب يف كروبي الوزير أشار 1
مناهضتها». عن فيعدلون الوزراء
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املحيطة البيئة تقلبات مالءمة إىل توصلنا يف شك وال الخطب، من نلقيه بما يبايل أن
غري من املالءمة هذه إىل االنتهاء يف كلها الصعوبة وإنما آجًال، أو ذلك كان عاجًال بنا
عن عجزوا حينما مرة غري العالم خربوا الذين الخياليني أوهام مقاومة يف ثم اصطدام،

تجديده.
أولئك ضحية التاريخ أضاءت التي املدن من وغريها وفلورنسة ورومة أثينة ذهبت

فانقراض. مطلق فحكم فوىض واحدة: أفعالهم كانت الذين الخطرين النظريني
يزالون ال والذين الحارض، الوقت يف الكثريين املؤتمرين الدروس هذه تنفع وال
نفوس يف بذروا والذين والثبور، بالويل تنذرهم أطماعهم أثارتها التي الفتن أن يجهلون
قرون يف أقيمت التي الروادع وقوضوا شهواتها، وحركوا تحقيقها، يتعذر آماًال الجماعات

أمثالهم. لزجر كثرية
التاريخ ُسنَّة َجَرْت التي األمور من الرجال لصفوة الُعْمي الجماعات مقاتلة وإن
يبنون، فالخواص الشعبية! الحكومات انتصار عليها قىض التي املدنيات أكثر وما عليها،

املفسُد. هؤالء تأثري ظهر أولئك ضعف ومتى يهدمون، والعوام
االستبداد عن ينشأ ولم العوام، عىل بالتغلب إالَّ العظيمة الحضارات تتقدم ولم
وحدها؛ اليونان بالد يف استقالل ففقد أجنبية فغارات مطلق فحكم فوىض الديموقراطي
عظمة زعزع الذي وهو زمن، كل يف الجماعات استبداَد عقب الفردي االستبداد إن بل

عليها. الربابرة قضاء إىل وأدى رومة،
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عىل — لنا فصَّ ولكننا التاريخ، بنيان زلزلت التي املهمة الثورات عن املؤلف هذا يف بحثنا
وألن سنة، عرشين مدة أوربة لقلبها أهمها؛ هي التي الفرنسية الثورة أمر — الخصوص

. يرنُّ يزال ال صداها
جمع تاريخيٍّا دوًرا نعلم وال معينها، ينضب ال نفسية وثائق مصدر الثورة وهذه

دورها. مثل قصري وقت يف كثرية تجارب
يف بيناه ما لتطبيق مجاًال الفاجعة هذه صفحات من صفحة كل يف وجدنا وقد
ما وعىل املوقتة، الروح من الجماعات عند ما عىل الدالة املبادئ من املختلفة مؤلفاتنا
والعاطفية الدينية املؤثرات وشأن املعتقدات، تأثري وعىل الثابتة، الروح من الشعوب عند

املنطق. أنواع تصادم وعىل واالجتماعية،
لهذه فاملسريِّ الجماعات، روح نواميس بصحة تنبئنا الثورية املجالس وأحوال
هذه تأتي ما وكثريًا الزعماء، من صغري عدد الخوف وحالة االندفاع حالة يف املجالس
املجلس أن فمع منفرد، وهو أعضائها من عضو كل لعزائم مخالفة أعماًال املجالس
مشبعة كانت االشرتاعية الجمعية أن ومع امللكية، عىل قىض فقد ملكيٍّا كان التأسييس
دفعت فقد مساملة كانت أنها ومع سبتمرب، مذابح بوقوع سمحت فقد اإلنسانية روح من
أن مع التناقض ذلك مثل يف العهد مجلس وقع ثم هائلة، بحرب القيام إىل فرنسة
العهد مجلس أعضاء أن فمع رقيقة، عواطف ذوي فالسفة من مؤلفة كانت أكثريته
املظالم، أشدَّ اقرتفوا فقد االضطهاد ويمقتون والحرية واإلخاء املساواة يمجدون كانوا
يف معتدلة كانت مجالسه أن فمع أيًضا، الديركتوار عهد يف التناقض هذا مثل ُوِجَد وقد
فقد الدينية لم السَّ دعائم توطيد أرادت أنها ومع وعدوانًا، بغيًا الدماء سفكت أمانيها

خرابًا. زادتها فقد فرنسة تعمري ودت أنها ومع الكهنة، ألوف نفت
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وهم وعزائمهم منفردون وهم الفرنسية الثورة رجال عزائم بني تام االختالف إذن،
أنهم اعتقدوا وإن فهم، عليها، لهم سلطان ال خفية قوى إطاعتهم ذلك وعلة مجتمعون،
الدينية املؤثرات من أمره يدركوا لم ما يعانون كانوا املطلق، العقل لسلطان خاضعون

واالجتماعية. والعاطفية

أساس هو الذي الُخلق وأما عجيبة، آفاًقا لإلنسان ففتح األجيال تعاقب مع الذكاء تقدم
فإنه قليًال الخلق تنكَّر وإذا يشء، منه يتبدل فلم ألعماله الحقيقي واملحرك اإلنسان روح
يتغري. ال واقع كأمر البرشية الطبيعة إىل النظر وجب ولذلك كان؛ كما يظهر أن يلبث ال
واملجتمعات الناس تحويل فجربوا بذلك، الفرنسية بالثورة القائمون يرَض ولم
كانت فقد ملرشوعهم، تيرس كما النجاح وسائل من مرشوع ألي يتيرس ولم العقل، باسم
مع الفرنسية، الثورة ولكن الجبابرة، قوة من أعظم — إنجازه أرادوا حينما — قوتهم
استئثارهم ومع الصارمة القوانني من سنُّوه ما ومع الجيوش انتصار ومع القوة تلك

املطلق. الحكم وإقامة التخريب غري إىل تؤدِّ لم بالسلطة،
الثورة فلوال األمم، لتثقيف رضورية والتجارب فائدة، من التجربة هذه تخُل ولم
كما يتجدد ال املجتمع وكون الرجال يغري ال املطلق العقل كون إثبات لصعب الفرنسية

عظيًما. سلطانهم كان مهما املشرتعون يريد

فحاربت شعبية أصبحت أن الثانية الطبقة منافع أثارتها التي الفرنسية الثورة تلبث ولم
إىل الهمجية طور من اإلنسان أخرجت التي الزواجر حرمات وانتهكت العقَل، الغريزُة
السلطة مبدأ إىل باستنادهم مذاهبهم ينرشوا أن املصلحون حاول وقد الحضارة، طور
ويقرتف النواب مجالس مذاكرات يف يتدخل الزعماء يقوده الذي الشعب وصار الشعبية،

املظالم. أشد
بالسياسة املشتغلني خطل يثبت فهو بالفوائد، حافل الدور ذلك يف الجماعات وتاريخ

الشعبية. الروح إىل فضيلة كل يَْعُزون الذين
القرون همجية إىل مرسًعا يرجع الشعب أن عىل الفرنسية الثورة حوادث وتدلنا
بغرائزه، يسري وتُِرك مدنية كل أساس هي التي االجتماعية الزواجر من تفلَّت إذا الخالية
التي الكومون ثورة استمرت ولو التوحش، إىل عود الشعبية للثورة يتم انتصار كل ويف
إحراق عىل الثورة هذه رجال اقترص وقد األكرب، الهول دور ألحيت ١٨٧١ سنة وقعت
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أناس قتل يستطيعون بحيث القوة من يكونوا لم أنهم رأوا عندما باريس مباني أهم
كثريين.

لها، الزاجرة القيود من تخلصت نفسية قوى تصادم غري الفرنسية الثورة تكن ولم
اليعقوبية واملعتقدات الشعبية الغرائز هي التي النفسية القوى هذه تصادم عن نشأ وقد
وإرشاُفها بالدماء، فرنسة ترضيُج — لها حدَّ ال التي واملطامع والشهوات اإلرثية واملؤثرات

الدمار. عىل
القوى تلك مجموع من تتألف كانت الفرنسية الثورة أن بعيد من للناظر ويلوح
واستجالء النازلة تلك حقيقة عىل للوقوف تحليلها ويجب بينها، تجانس يوجد ال التي
املنطق أي — املختلفة املنطق أنواع وتتوازن أبطالها، نفوس حرَّكت التي املحرضات رسِّ
تقريبًا، العادية األزمنة يف — الجماعات ومنطق الديني واملنطق العاطفي واملنطق العقيل

حال. إىل حال من اإلنسان وينتقل تتصادم فإنها الفتن أيام يف وأما
قلنا ولكننا األمم، حقوق عىل الفرنسية الثورة به جادت ما الكتاب هذا يف ننكر وال
يف التخريب أعمال من كثري اقرتاف بعد ربحناه، ما إن — املؤرخني من كثري مع —
خسارة من أصابنا ما أعظم وما عناء، بال الحضارة سري مع نيله من بد ال كان أثنائها،
سلسلة عىل الطارئة األمور هذه إصالح يتم وال قصري! زمن لكسب أدبي وانحالل مادية

اآلن. حتى اإلصالح هذا يحقق ولم بالتدريج، إال التاريخ
بمجادالت تستخف وهي الفكر، عىل العمل تفضل الحديثة الشبيبة أن ويظهر
جوهرها يزال ال أمور حول تدور التي الفارغة اآلراء يف فائدة وال العقيمة، الفالسفة

محله. يف وضع إذا إال يفيد ال ولكنه محمود، أمر العمل إن ا حقٍّ مجهوًال،
بعنف، األمور مجرى تحويل يف وسعى الحقائق احتقر إذا ا مرضٍّ يكون والعمل
املخترب يف ما موضوعها يكون وتجربة املجتمع موضوعها يكون تجربة بني عظيم والفرق
من االجتماعية األغاليط عن ينشأ ما شدة عىل يدلنا االنقالبات من به أتينا وما اآلالت، من

املصائب.
الثورة دور يعيدوا أن األوهام عليهم استحوذت الذين املتهوسني من كثري ويرغب
الوراء؛ إىل بالناس — الرغبة هذه خالصة هي التي — االشرتاكية وسرتجع الفرنسية،
تبعة مقام ومبادرتها الجماعات تبعة بإقامتها فهي فيهم، السري عوامل أهم إلبطالها

األسفل. الدرك إىل تُسقطهم ومبادرته الفرد
وجميع التسلح، يف تمعن فاألمم التجارب، هذه ملثل مالئمة الحارضة الساعة وليست

العالم. مزاحمة يف الضعيفة لألمم مكان ال بأنه شاعرون الناس
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أسواًقا لتنال العالم سيادة يف طامعة مخيفة حديثة دولة الوسطى أوربة يف تنمو
تنافس ومن الداخيل، النزاع من عندنا يقع بما اتحادنا خرق عىل داومنا فإذا لسلعها،
يف شأننا فإن الصناعة؛ لتقدم مقيدة قوانني وضع ومن الديني، االضطهاد ومن األحزاب،
مقتضيات مع تسري كيف عاملة األجزاء ملتحمة أمم إىل املجال يف ونفسح ينتهي، العالم
حافل التاريخ وإن املايض، يعيد ال الحال إن نعم، تذليلها، تحاول أن غري من الطبيعة

أزلية. بسنن مسرية مجموعها يف الحوادث ولكن بغتة، وقعت بأمور
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