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االبهة الجمهورية وهواية ) ٢من١(لذآرى المئوية الثانية للثورة الفرنسية ا
  س قي مرآة الماضي النظر الى النف

 

  
ال رسمي                     ًا اذا ارادوا وصف احتف ون دوم ا المعلق أ اليه سية يلج ة الصحافية الفرن ارة في اللغ ثمة عب

اريس                  » الجمهورية تخرج بكل ابهتها   «مهم، وهي ان     ل في ب دًا حين يحتف يقال غ ا س د م ذا بالتأآي وه
  .بالذآرى المئوية الثانية للثورة الفرنسية

  
ة ان  ي الحقيق ةجال«وف ق  ال» مهوري ك وف ب ذل ي تطل رة الت بات الكثي ي المناس ا ف ادة ببزخه  تبخل ع

االت                       رى وفي احتف شاريع الكب ة وفي تدشين الم اد الوطني انتيون «التقليد الفرنسي، اي في االعي » الب
ة،         ات اديب او مفكر او رجل دول عندما ينقل الى هذا الصرح المخصص لرجاالت فرنسا العظام رف

ع ا ا تتوق سا آله صل اال ان فرن ة«ن ت ة الجمهوري د  » االبه بة العي دًا لمناس ا غ ل له ة ال مثي ى درج ال
دة في                    را الجدي اح دار االوب الوطني، اثناء العرض الفني الكبير الذي سيقام في جادة الشانزليزيه وافتت
ذ                   االت التي نظمت من شكل ذروة االحتف ا يفترض ان ي ورة، في م دايات الث تيل، مسرح ب ساحة الباس

  . في اطار المئوية الثانية للثورةبداية السنة
  

ات  ذ ثالث سنوات وحشدت طاق ودًا مضنية من ورة جه ذآرى الث االت ب ل، آلف تنظيم االحتف وبالفع
دها                   وم عي هائلة التمام التجهيزات الالزمة للعرض الكبير الذي قررت فرنسا ان تهديه الى العالم في ي

ن رؤساء الدول الحليفة والصديقة ليشهدوا على       وقد دعي خصيصًا لهذه المناسبة العشرات م      . الوطني
ر من                 االت اآث  صحافي من     ٤٠٠٠تجلي الجمهورية الفرنسية في ذآرى تأسيسها، آما يغطي االحتف

  .آل انحاء العالم
  

ة في االوساط المعارضة،                     ادات عنيف ة عرضة النتق وبلغ حجم االحتفاالت المقررة حدًا جعل الحكوم
سبب          .  الحزب االشتراآي الحاآم   يمينًا ويسارًا، وحتى داخل    ذي تت آذلك، ابرزت الصحف االزعاج ال

فيه االحتفاالت للمواطنين، خصوصًا ان االجراءات االمنية الالزمة لحماية الضيوف االجانب، فضال            
سيارات في                     ور ال ع عب سيين، استدعت من وف من الباري ات االل سياح ومئ عن عشرات االلوف من ال

سيين ال يفهمون آيف ترصد              . ة لمدة خمسة ايام   احياء آاملة وسط العاصم    ى ان الفرن ذهب البعض ال
الغ ال   المب ة لالحتف ك (الطائل وني فرن ة      ) بلي ار االزم سي آث ع الفرن اني المجتم زال يع ت ال ي ي وق ف

صادية ست   . االقت ادات لي ذه االنتق د ان ه ر يؤآ بعض االخ ن ال ة  سلك ن النزع وي ع ر العف وى التعبي
ة ال  سية المزمن أففالفرن اع  . ى الت ة للطب ات الثابت ن المكون ي م سيةوه شهد  .  الفرن ال، ت ي اي ح وف

ورة  رى الث ى ان ذآ سنة عل ة ال ذ بداي سية من واء الباري شاط   االج ى الن ط عل يس فق ت ل سية هيمن الفرن
نعكس                           ه ان ي ع من ًا يتوق ارًا ملحوظ سياحية التي شهدت ازده ة ال ى الحرآ ا عل سي، وانم الثقافي الفرن

مدفوعات على نحو يعوض نفقات االحتفال، وآذلك على الحرآة التجارية في العاصمة   على ميزان ال  
د  . ويكفي التجول في شوارع باريس، الشعبية، والميسورة على حد سواء، للتثبت من ذلك  . واالقاليم فق

ة، االزرق واالبيض واالحمر            االلوان الثالث  واصبحت الحسومات الموسمية     . زين معظم الواجهات ب
دم ع ا تق ى انه شة «ل الء المعي ورة ضد غ ة   . »ث سلع المثلث ن ال ر م ات الكثي ناعة الكمالي وانتجت ص
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ادة         . االلوان ة «وتبارت الصحف والمجالت في البحث عن م اريخ       . »ثوري سابقات عن ت من تنظيم م
داد خاصة                ى اصدار اع ة، ال ى     . الثورة الى عرض وقائعها بحلة صحافية حديث وتهافتت المسارح عل

الم         .  متصلة بتاريخ الثورة   تقديم عروض  ورة من اف ه عن الث ه مخازن سعت ل وقدم التلفزيون آل ما ات
سلة         . روائية الى برامج وثائقية    ا سل صًا للمناسبة ومن بينه رامج اعدت خصي وانتجت سائر القنوات ب

  .افالم عن رجال الثورة اخرج احدها اللبناني مارون بغدادي
  

ى                فضال عن عشرات المؤتمرات العلمية ا      ا وعل سية في حينه ورة الفرن ة للث ة العالمي لتي اآدت االهمي
  .مدى القرنين المنصرمين

  
  اية ثورة؟

  
ة    واالفراط في االحتفال    باحداث الماضي ليس غريبا على فرنسا، اذ يعشق هذا البلد االحتفاالت المئوي

سينية ة م   . او الخم ة تاريخي ر او واقع ب آبي ذآرى ادي نة ب ل س ل آ ل بالفع و يحتف ةهوه م . م ذا، ت هك
ولتير        واالحتفال في السنوات العشرين الماضية بالمئوية الثالثة لغياب م         ل ف ة لرحي ليير، والمئوية الثاني

و  و وس    وروس ور هوغ ة لفيكت ذآرى المئوي درو، وال رب   تنودي ائع الح ين لوق ذآرى االربع دال، وال
ذآر           سل ال ي مسل ا ف ى دخلن ي حت ادت ان تنته ا آ ي م ة الت ة الثاني سينالعالمي ن  . ى الخم ضال ع ف

ة                  » الفئوية«االحتفاالت   ة آومون ل مئوي ره، مث التي ينفرد بها جزء من المجتمع الفرنسي من دون غي
شعبية  «باريس والذآرى الخمسين لحكومة      سار    » الجبهة ال د يكون        ... اي تحالف الي وم، ق ى العم وعل

  .الماضيمن ابرز سمات الذات الفرنسية انها تهوى النظر الى نفسها قي مرآة 
  

ى     ضوء عل اء ال ا اللق راءة الماضي فحسب وانم يس لق يلة ل رآة وس ذه الم ون ه بة، تك ل مناس ي آ وف
  .الحاضر

  
سا       ورة وعن فرن االت   . وهذا ما يدفع اليوم التساؤل عن الصورة التي ستخلفها عن الث محصلة االحتف

  الثورة؟او بتعبير آخر، اية ثورة يحتفل بها اليوم؟ واية فرنسا هي التي تحتفل ب
  

رنين التاسع عشر والعشرين                           سية تحمل طوال الق ورة الفرن اريخ الث ى ان ت وال بد من االشارة هنا ال
سية                 ا المارآ ة ومنه ا الليبرالي ة ومنه ا القومي راءات، منه ى          . الكثير من الق شدد عل راءة ت وآانت آل ق

ى سقوط سجن الب                  ان      واقعة معنية في مجرى الثورة التي لم تقتصر في اي حال عل تيل رمز الطيغ اس
و ( تموز    ١٤الملكي، في     ام        . ١٧٨٩) يولي اء ع ه بانته م تنت ل استمرت ست سنوات     ١٧٨٩وهي ل  ب

بعض االخر                       ابرت حسب ال بعض، وحتى مجيء بون سبيار حسب ال ى سقوط روب ل ان   . اخرى حت ب
ابول    ور ن ى االمبراط ول ال ان تح ذي آ ابرت ال قوط بون ى س تمرت حت ا اس ر انه ًا يعتب ضًا ثالث يون بع

  .»سبيار في لباس خيالروب«االول، وهو من يسميه المؤرخون 
  

  القاسم المشترك: الحقوق
  

سنة                   رز حدثين ل ى اب سنة عل ذه ال االت ه ا سقوط الباستيل    ١٧٨٩بطبيعة الحال، تترآز االحتف ، وهم
رئيس      . وصدور اعالن حقوق االنسان والمواطن     سه ان    اال انه بدا من توجيهات ال ران نف سوا ميت فرن

رام        ط احت ه فق ة ال يفرض سياسية االوروبي ة ال ى اللغ سان ال وق االن وم حق ول مفه ى دخ ز عل الترآي



  
  
  
١٤/٧/١٩٨٩  

اريخي   ذ              وال يخفى    . التسلسل الت ا حصل في الغرب من أثر بم وم تت ذا المفه راءة التي تعطى له ان الق
ديولوجيا   «خمسة عشر سنة وبداية عصر       ا بظر    راآث » موت االي ورة  من تأثره ن   . وف الث الطبع، ل ب
ائع        . من دون احتفاالت  ) ١٧٩٢(تمر ذآرى اعالن الجمهورية      سائر وق آذلك سيحتفل في الضرورة ب

راث                        ذا الت ة به سها معني ر نف وى والمؤسسات التي تعتب . الثورة، ان لم يكن رسميًا فعلى االقل عبر الق
سي      ولكن تبقى للترآيز على جانب حقوق االنسان داللة سياسية مهمة            ة المجتمع الفرن ى رغب شير ال ت

رنين الماضيين                   ه في الق ا جزأت دول عن الصراعات التي طالم وم        . في الع شكل مفه ى، ي ذا المعن وبه
ى المشترك في المجتمع                    حقوق االنسان القاسم المشترك بين آل ورثة الثورة، او باالحرى الحد االدن

  .الفرنسي
  

سي الحديث   لم تكن النزعة الجمهورية مهيمنة دائما في ا     اريخ الفرن ر     . لت واذا آانت انتصرت في اآث
ة     ى      . االحيان، فانها لم تكن دائمًا مقبولة من طرف الفئات المهزوم ة االول ذآرى المئوي دما حلت ال فعن

ة                   ى الجمهوري للثورة في القرن الماضي، آان الوسط الكاثوليكي المحافظ في المجتمع ما زال ينظر ال
رن العشرين، وحتى نظام         ل التسمية شائعة في هذا الوسط في اوائ        وبقيت» الصعلوآة«على انها     الق

ة                 أرًا من الجمهوري ر ث ى حد آبي رفض            . فيشي الموالي للنازية الذي شكل ال د احد ي م يع وم، فل ا الي ام
سة      واذا آان الجناح الكاثوليكياالطار الجمهوري، على االقل علناً    رفض تجدد الكني االصولي الذي ي

ذا        » خطايا«فاتيكاني الثاني، ينوي تنظيم صالة للتكفير عن        بعد المجمع ال   ذراء، فه د الع الثورة يوم عي
  .تمارسه اقلية هامشية» لكلوروالف«ال يعدو آونه ضربًا من 

  
  تجاوزات الثورة

  
وم                           سي الي سنة ان المجتمع الفرن ة ال ذ بداي ذي امكن سماعه من في المقابل، يتضح من نوعية الكالم ال

ى    يلقي نظرة قاس   ة         » تجاوزات «ية عل ى مرحل ورة وبخاصة عل ) ١٨٩٥ – ١٨٩٣(» هاب راال«الث
رد                   ا حرآات التم التي ذهب ضحيتها حوالي عشرة االف فرنسي، وآذلك على الطريقة التي قمعت به

  .الريفية المؤيدة للملكية في مقاطعتي فندية وبروتاني
  

سادس  ويس ال دام ل تكهن ان ذآرى اع ن ال ا، يمك ن هن ًا م ن وانطالق ر م اال للكثي ون مج ن تك  عشر ل
م يكن                        وع ل ك المخل وم ان المل دون الي سيين يعتق ى ان الفرن االحتفاالت، اذ تشير استطالعات الرأي ال

  .يستحق الموت
  

ا                 ضًا عم نم اي ه ي ساري، فان واذا آان هذا النمط من التفكير التاريخي يعبر اساسًا عن تراجع الفكر الي
ارة       سياسة     هو اعمق، وهو ما يمكن االش ه رفض لل ه بان سا       .  الي ذآراها في فرن ل ب ورة التي يحتف وللث

، من دون الخوض في المسار      اريد منها فقط االشارة الى والدة فرنسا الحديثة وانعتاقها من االقطاعية          
المي من دون الغوض في                  . الصعب الذي تبع لحظة الوالدة     دها الرمزي الع ى بع لذلك يتم التشديد عل

  .طت لهذا الحدث على مر السنين شحنته السياسيةالصراعات التي اع
  

ى االبت ررةعويتجل االت المق ة االحتف ي نوعي سياسة ف ؤرخين . اد عن ال ال الم م يغب عن ب الطبع، ل ب
ذه المناسبة                    لكن  . البحث في سائر مجاالت الثورة خالل المؤتمرات العلمية الكثيرة التي اقيمت في ه

سميته    غابت عن االحتف  » الثورية«النقاشات   االت العامة التي غلب عليها طابع ترفيهي، او ما يمكن ت
ال « ل االحتف ن اج ال م روض    . »ارادة االحتف دوام الع ى ال وى عل سي يه ور الفرن صحيح ان الجمه
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ى                            ه عل رة وطغيان سنوات االخي ه في ال نمط من الترفي ذا ال شار ه ة، اال ان انت الكبيرة وااللعاب الناري
دامى                        الذآرى المئوية الثانية لل    دأ ق سا يأخذون بمب ام فرن دأ حك ساولون هل ب رأي يت ادة ال ورة جعل ق ث

شعب  اء ال ين باعط ان، مكتف ًا«الروم زًا والعاب رهم   »خب ي نظ شكل ف ا ي ك عم ي ذل ون ف ل يتخل ، وه
  خصوصية هذا البلد، وهو السعي الى المجد، في وقت آثر فيه الحديث عن انحطاط فرنسا؟

  
  .يخ والسعي الى االجماعميتران بين صدى التار: غدًا .
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