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  )٢من٢(الذآرى المئوية الثانية للثورة الفرنسية 

 اريخ والبحث عن االجماعميتران بين صدى الت

  
ن      ة م سة موج ورة الفرن ة للث ة الثاني ذآرى المئوي االت ال ع احتف صناعية م دول ال ة ال زامن قم ار ت أث

ران،         سوا ميت ادة سياسة فرن د ع ك ألن وجود   االنتقادات في اوساط تؤي اء « وذل ى   » االغني يضفي عل
  .ًا عنهيباالحتفال بحدث شعبي طابعًا غر

  
ى اواسط تموز               والتزامن ليس مصادفة، اذ ان ميتران تع       ع، ال مد تأجيل القمة المقررة اصًال في الربي

و( االت      ) يولي افيًا لالحتف ًال اض ست ثق ات ال دول والحكوم اء ال ضور رؤس ي ح ى يعط دما . حت وعن
ى     زعماء العالم الثالث، تنبه البعض      من   استدرك الفرنسيون الخطأ بدعوة عدد     سوا    ان   ال دعوين لي الم

سية      سان            آلهم من ورثة الثورة الفرن وق االن روحيين العالن حق سبة      .  او من االوالد ال م بالن لكن المه
ذي                . الى ميتران لم يكن في ذلك      د ال ذا الوقت بالتحدي المهم هو ان تأخذ االحتفاالت طابعًا عالميًا في ه

سا     اط فرن ن انحط سيين ع ن الفرن ر م دث الكثي ة    . يتح ت مرحل سا دخل ول ان فرن ن الق ف يمك اذ آي
وطني؟         ستطيع ان تجمع اآثر من ثالثين رئيس اجنبي        االنحطاط عندما ت   دها ال ا وبعي ال بثورته  لالحتف

الم           صناعي والع الم ال ى جمع الع ادرًا عل سا ق وآيف يمكن التفكير في االنحطاط حين يكون رئيس فرن
  الثالث؟

  
ذا الكالم                  يس ه ران، اذ ل سوا ميت دًا   جوالكالم على االنحطاط ال يراد به في الضرورة التجريح بفرن دي

بيد . بل يعود الى فترة الخمسينات، وان آانت العظمة الديغولية قد استطاعت صرف النظر عنه موقتاً          
ران                     د ميت رة، خصوصًا في عه رة االخي ه       ان مقولة االنحطاط عادت وشاعت في الفت ى رغم ان ، عل

ة ل            . حفل بمظاهر الفخامة   م      والملفت ان ما يغذي هذا الطرح ال يكمن في السياسة الدولي سا والتي ل فرن
اب المجتمع           تتغير آثيرًا منذ افول المشروع االستقاللي الديغولي       ه انت دو ان ، وانما في الخمول الذي يب

رئيس الراحل جورج                      . الفرنسي منذ سنوات   ردده ال ان ي ذي آ ل ال ك بالمث ى ذل رد عل بالطبع، يمكن ال
شعب ا  . »ليس للشعوب السعيدة من تاريخ    « ان   وبومبيد سامي     قد ال يكون ال المعنى ال سي سعيدًا ب لفرن

ر              ر واآث ه اآث ق علي ل أخذ ينطب ع               . للكلمة، لكن المث يس مول د رئ اريخ في عه ة ان يغيب الت والمفارق
ه          . بالتاريخ ودائم التنبه الى صداه     د . وال شك ان في ذلك ما يؤلم ميتران في اعماق ى    وق يكون رده عل

ة          هذا التناقض االليم ان يتلبس دور المبشر بمدنية ا         اء بالبيئ ى االعتن لقرن الواحد والعشرين القائمة عل
راً         زًا آبي أتي  . وبحد ادنى من التكافل االجتماعي وبنمط جديد من العيش يحتل فيه الهم الترفيهي حي وت

  .اليوم االحتفاالت بذآرى الثورة لتجسد صورة حضارة الترفيه هذه
  

وزارة الثقافة آلفت المصور والمخرج جان        لقد دهش الكثير من الفرنسيين قبل اشهر عندما اعلن ان           
شكل ذروة               ا ي ي م وطني، ف د ال بة العي وم لمناس يقام الي ذي س ي ال رض الفن صميم الع ود ت ول غ ب

ومثار الدهشة آان غياب أي تطابق بين شخصية اشتهرت           . االحتفاالت بالمئوية الثانية لذآرى الثورة    
شكليا      شكل وال ا بال ورة     في مجال الدعاية وعرفت الهتمامه ة بحجم ذآرى الث د  . ت، ومناسبة وطني وق
رار          ذا الق شعبية     . عبر بعض رجال الصحافة عن استخفافهم له ى حد      اال ان الصحافة ال  والرصينة عل
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سنة               م . سواء، عادت وصادقت عليه، فتعاملت مع العرض الذي سيقدمه غود باعتباره فعًال حدث ال  ول
ذا ال                ى اصبح ه ه، حت رويج ل ون عن الت ذآرى        يكف التلفزي االت ب ائر االحتف عرض الفني يختصر س

  ...»فليبدأ العيد«: واخذ التلفزيون يردد منذ ايام شعارًا وحيدًا. الثورة
  

ال    ه          وهكذا، تحول االحتف ة حضارة الترفي ى انتصار للمجتمع االستعراضي ولمقول الثورة ال ان  .  ب وآ
راغ   وزارة  «،  ١٩٨١ابتداع فرنسوا ميتران، فور وصوله الى السلطة سنة          دخول     » وقت الف د آذن ب ق

ا،            . هذه الحضارة الى فرنسا    وبهذا المعنى، تؤآد االحتفاالت المقررة لذآرى الثورة، من حيث نوعيته
  .ان المجتمع االستعراضي بات عنوان حضارة الترفيه في فرنسا

  
  أية فرنسا؟

  
االت          ة االحتف ذآرى    من الواضح ان الذي حدد نوعي اء عنصرين، او       ١٧٨٩ ب ان التق ا شخصية     آ لهم
ة وى مظاهرالفخام ذي يه ران ال سوا ميت شه  . فرن ذي تعي اريخي ال ة الظرف الت و طبيع اني، فه ا الث ام

ورة اخرى وان   وفرنسا التي تحتفل اليوم بذآرى ثورتها هي قبل آل شيء وليدة . فرنسا منذ سنوات    ث
سييس ذات     التي اطلقت مرحلة من    ١٩٦٨اذ ان ثورة    . ١٩٦٨آانت اقل ضخامة، وهي ثورة ايار         الت

والت      كل تح ى ش سبعينات عل ر ال ي اواخ ة ف ا الحقيقي دد، اعطت ثماره ث ان تب ا لب ساري م ابع ي ط
ان   ة آ ة     امجتمعي سعادة الفردي ن ال ث ع رد والبح ى الف ار ال ادة االعتب ا اع ذه  . برزه ت ه د تزامن وق

سوفياتي        اد ال اب االتح ذي اص ر ال أة التحج ت وط ساري تح ر الي ع الفك ع تراج والت م شل التح  وف
ث   الم الثال ي الع ة ف ارب الثوري ة   . التج هدت بداي ي ش ة الت ذه المرحل صلة ه ت مح وت «وآان م

  . تراجع الوعي السياسي، يمينًا ويسارًا، واالبتعاد عن السياسة.»االيديولوجيات
  

ان  وم آ سلطة ي ى ال ي الوصول ال سار ف شل الي سا الحديث ان يف اريخ فرن ي ت ات ف د المفارق  ومن اش
ساري                      مهيمنًا على  ه انحسار الفكر الي رًا في وقت انكشف في نجح اخي ة لي ة الثقافي اً .  الحرآ  آانت   واي

ام         اليري             ١٩٨١االسباب الكامنة وراء مجيء ميتران ع لفه ف سه وس ، وبعضها متصل بشخصية مناف
اريخي          د        جيسكار ديستان، فقد واآب الرئيس الجديد هذا المسار الت ى حد بعي ه ال وشكل تحول    .  وعمق

ة المشار                  الحزب ا  سياسية للمفارق ة ال ه الترجم ر من عقيدت الشتراآي الى الوسط وتخليه عن جزء آبي
يم                . اليها وقد عزف عن المعرآة الوحيدة التي آان بدأ يخوضها جديًا مع خصومه حول موضوع التعل

سية            وترافق. الخاص سياسية الفرن فأضافة  .  تحول الحزب االشتراآي مع تغيير جذري في الخريطة ال
ى                        ا تخل شيًا، بينم شيوعي، هام ساري، وهو الحزب ال سه الي ابي، اصبح مناف الى تضخم حجمه االنتخ

ل اب العم صبح حزب ارب شعبوي لي ده ال ديغولي عن تقلي ين ال رك. اليم ى طرف وت  لحزب يقف عل
سي                      د االحتجاجي في المجتمع الفرن ر عن البع ة التعبي ديولوجيا الجمهوري . نقيض من آل تالوين االي

د  ة   وق ى العقلي ار ال ادت االعتب ذا التحول، فاع ار ه شرية أث ة والثات ة للريغاني فاقمت النجاحات االولي
ة ة  . الليبرالي ة الجمهوري ي رئاس ران ف ين ميت اور ب ة التج اءت تجرب م ج ة  ث ي رئاس يراك ف اك ش  وج
ة  ع       ) ١٩٨٨ – ١٩٨٦(الحكوم اف المجتم دى انعط رجلين، م ين ال ات ب م الخالف ى رغ ر، عل لتظه

سية             . سي وسطاً الفرن سياسة الفرن ة في ال ة او التوافقي د انتخاب      . فقد سادت النزعة االجتماعي حين اعي
وافقي                ميتران ى مشروع ت اء عل ل بن امج اشتراآي، ب ى اساس برن ك عل تم ذل م ي  في العام الماضي، ل

  .»فرنسا الموحدة«ترجم في شعار 
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ؤد    م ي الطبع، ل ديولوجيات «ب وت االي ضايا ا  » م اب الق ى غي صراعات     ال ي ال سبب ف ت تت ي آان لت
االخوة  فمناهضة العنصرية مثًال غلب عليها طابع. االيديولوجية، لكن تناولها اصبح مغايراً    االحتفال ب

وازدهرت العمليات االنسانية الهادفة الى معالجة المرضى في       . االنسانية بدل التنديد السياسي باالمس    
ار         ا تراجعت افك ضا  العالم الثالث بقدر م شعوب     الت ين ال ا الغربي        . من ب ة بمعناه وعادت الديموقراطي

وم         ا آل ي دة تبثه الراهن تشكل افق اي تحرك سياسي دولي، الى حد انها اصبحت تغذي نرجسية جدي
وق             ، نحن المتحضرين    »نحن وهم «وسائل االعالم على ايقاع      ى حق اجزين عن الوصول ال م الع  وه

دًا     ويكتسب التشديد على  . االنسان والديموقراطية   جانب حقوق االنسان في احتفاالت الثورة مغزى أآي
  .في هذا االتجاه

  
ومع تخليه عن موقعه السياسي االصلي، اصبح ميتران يتمتع بشعبية آبيرة جعلت منه نوعًا من األب           

سي  ع الفرن ًا ع  . للمجتم د دوم و يؤآ صرفاته       لوه الل ت ن خ رين م ين اآلخ ه وب سافة بين ذه الم ى ه
ه « الفكاهيين اطلق عليه تسمية      بل ان احد  . الشخصية ة شخصية     التي شاعت واصبحت     » االل  مالزم
  .الرئيس

  
ة او                      ه للفخام رى جسدت حب شاريع آب وآان ميتران منذ بداية عهده االول حرص على الشروع في م

شاطًا في           . حسب ما يقول البعض للمظاهر الفرعونية      سا ن ر رؤساء فرن وبالفعل، قد يكون ميتران اآث
شاري   . ماريالمجال المع  سه                       فالى جانب الم اد بنف لفه والتي اع د س ا في عه دأ البحث فيه ان ب ع التي آ

ة الفيليت        (تحديد أطرها    شاريع ضخمة         )معهد العالم العربي، متحف اورسيه وحديق ران م ق ميت ، اطل
ابرزها تحويل قصر اللوفر الى اآبر متحف في العالم بعد نقل وزارة المال منه، وتشييد هرم زجاجي          

وما آادت هذه المشاريع    . »ال ديفانس «وبرا جديدة وتشييد قوس ضخم في حي        ا باحته، وبناء دار     في
ا                 ذ اآلن انه شاع من دة ي سوا         ان تنتهي حتى بدأ التحضير لبناء مكتبة وطنية جدي ا اسم فرن  ستحمل يوم

  .ميتران
  

ا       وال شك في انه قد حدد لنفس      . يقال عن ميتران انه يملك حسًا تاريخيًا مرهفاً        دخل منه ه الزاوية التي ي
ة               . التاريخ  واذا اجيز قراءة ما في نفسه من سياسته الظاهرة، امكن تحديد نظرته الى صورته التاريخي

ا،                : بعنصرين ا وتجميله ادى به ه التي ن ى توسيع اطار حضارة الترفي عمله المعماري الذي يهدف ال
ا        نهاء الحر وسعيه الى االجماع في محاولة لمصالحة فرنسا مع نفسها وال          اردة التي طالم ب االهلية الب

وبهذا المعنى، ليس خطأ القول ان االحتفال االستعراضي بالحد االدنى المشترك من              . ميزت هذا البلد  
  .تراث الثورة الفرنسية هو في المطاف االخير احتفال ميتران بنفسه
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