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إىل  بالقياس   ،الكرب احلداثة  قرن  هو  عرش  التاسع  القرن 
(عرص  املبكرة  واحلداثة  األنوار)،  (عرص  الكالسيكية  احلداثة 
االجتامعية  التحوالت  فيه  جتسدت  الذي  القرن  هو  النهضة). 
قرون.   مد عىل  األوروبيون  راكمها  التي  واالقتصادية  والفكرية 
أوال، احلرية التي انطلقت من حرية العقيدة مع اإلصالح الديني أو 
بعد  فيام  وامتدت  عرش،  السادس  القرن  يف  بالربوتستانتية  يسمى  ما 
تغريات  إىل  املطاف  هناية  يف   أد مما  السيايس،  التعبري  حرية  لتشمل 
عام  إنجلرتا  يف  اجلليلة  (الثورة  إصالحات  شكل  يف  كبرية  سياسية 
نت من  1689) أو ثورات حقيقية (الثورة الفرنسية عام 1789)، مكَّ

إقرار املساواة املدنية وحتول الرعايا إىل مواطنني. ثانيا، العقل الذي 
صار يف عرص األنوار مقياسا رئيسيا يف ميادين اآلداب والفنون، ويف 
النقاش الفكري مع الكنيسة، إذ أخذت أمور الفكر والثقافة تنقلب 
الديني.  التفكري  وانكامش  العقالين  التفكري  متدد  بفضل  فشيئا  شيئا 
التقنيات  نت  مكَّ حيث  الصناعية،  بالثورة  يعرف  ما  أو  التقنية  ثالثا، 
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واملستحدثات، التي جتسدت يف خمتلف اآلالت التي صارت تنتجها 
عيش  نمط  تغيري  من  األوروبية،  املدن  بكربيات  واملصانع  املعامل 

املجتمع وسلوكياته رأسا عىل عقب.
حيث  كبرية،  بدينامية  التحوالت  هذه  األوروبيون  عاش 
ٍ بالدخول يف حقبة جديدة مفتوحة عىل املستقبل،  كانوا عىل وعيٍ بنيِّ
هذا  عرش  التاسع  القرن  ففي  العوملة.  أرحب:  أفق  إىل  ومتطلِّعة 
تعوملت أفكار األنوار ومستحدثات الثورة الصناعية. ما كان حيصل 
العامل،  من   أخر بقاع  يف   صد جيد  كان  تطورات  من  أوروبا  يف 
الصناعية  (التحوالت  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  وخاصة 
امليجي).  ثورة  بفضل  (التحديث  اليابان  ويف  احلديدية)  والسكك 
القرن  هذا  ففي  العوملة.  هذه  انتفخت  االستعامر،  موجة  ومع 
استطاع األوروبيون، ويف مقدمتهم الربيطانيون والفرنسيون، بسط 
سيطرهتم عىل العامل (آسيا وإفريقيا) وتصدير ليس فقط تقنياهتم، بل 

أيضا أفكارهم وعلومهم وآداهبم وطرق عيشهم. 
ويمكن فهم القرن التاسع عرش انطالقا من مداخل متعددة:

حصلت  التي  التطورات  من  بعدد  يرتبط  اجتامعي  مدخل 
والثورات.  الطبقي،  االجتامعي  التاميز  باخلصوص  منها  أوروبا،  يف 
املصانع،  يف  تكاثرٍ  من  رافقها  وما  الصناعية  الثورة  أدت  جهة،  من 
اجتامعية  طبقة  نشأة  إىل  احلجري،  الفحم  ملناجم  كثيف  واستغاللٍ 
مارسته  ما  بفعل  بائسة  معيشية  ظروفا  عاشت  املية (الربوليتاريا)  عُ
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ومن  فاحش.  استغالل  من  الرأسامليني  البورجوازيني  طبقة  عليها 
جهة أخر، وبالعالقة مع هذا املعطى، انترشت األفكار واملامرسات 
السياسية ذات النَّفَس النقايب والثوري، فاندلعت ثوراتٌ يف خمتلف 
بلدان أوروبا تعرف لد املؤرخني بِ «ربيع الشعوب» الذي انطلق 
اجتامعية،  حركاتٌ  تفجرت  حيث  بباريس،   1848 فرباير  ثورة  من 
قومية أو دستورية أو مواطناتية، قادها أو أطَّرها عدد من السياسيني 
وبودابيست،  وبراغ،  وفيينا،  وبرلني،  بالريمو،  مدن  يف  واملناضلني 
وجورجي  غاريبالدي،  وجيوسيبي  ماركس،  كارل  أمثال  من 

بليخانوف، وكارل كاوتسكي، ولويس دوبوتري.
مدخل صناعي، حيث انترشت مظاهر الثورة الصناعية التي 
عرش.  الثامن  القرن  يف  إنجلرتا  يف  األمر  أول  النور  رأت  قد  كانت 
وأهم ما ميَّز هذا التحول الصناعي امتداد السكة احلديدية، وتكاثر 
اآلالت  سادت  حيث  بـِ «الكوكتاونز»  يعرف  ما  أو  السوداء،  املدن 
والصلب  واحلديد  النسيج  مصانع  شغَّلت  التي  العالية  واملداخن 
ومناجم الفحم احلجري، إيذانا بنظام رأساميل قائم عىل االستغالل 
املواصالت،  وسائل  يف  تطورٌ  ذلك  صاحب  وقد  البيئة.  وتلويث 
خاصة القطارات والباخرات، التي صارت أداة رئيسية من أدوات 
احلداثة ورمزا من رموز «تفوق الغرب» عىل حساب باقي العامل. من 
أتاحت   أخر جهة  ومن  اإلنتاج،  إكثار  من  املصانع  مكنت  جهة، 
الصعيد  عىل  فقط  ليس  وذلك  اإلنتاج،  هذا  تسويق  النقل  وسائل 
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القرن  يف  االستعامر  حركة  يفرس  مما  أيضا،  اخلارجي  بل  الداخيل، 
أسواق  إىل  بحاجة  املذكورة  املصانع  كانت  حيث  عرش،  التاسع 
ومتكينها  اآلالت  لتزويد  أولية  مواد  وإىل  اإلنتاج،  لتسويق  خارجية 
هذا  بني  التداخل  يبقى  احلال،  وبطبيعة  اإلنتاج.  يف  الزيادة  من 
سامت  من  بارزة  سمة  االجتامعي  التغريُّ  وذلك  الصناعي  ل  التحوُّ
ل  التطور الكبري الذي عرفه القرن التاسع عرش، كون أن الناس تبدَّ

لت أفكارهم وعقلياهتم. نمط عيشهم، مثلام تبدَّ
مدخل جيو-سيايس يسلط الضوء عىل املراحل الرئيسية التي 

ميزت هذا القرن:
يف  األوروبية،  الساحة  عىل  فرنسا  فيها  هيمنت  أوىل  مرحلة 
رة،  مطلع القرن التاسع عرش، مع نابوليون الذي خاض حروبا مدمِّ
خالهلا  استطاع  النابوليونية»  بِ «احلروب  أوروبا  تاريخ  يف  عرفت 
روسيا،  إىل  حتى  والوصول  وأملانيا،  والنمسا  إيطاليا  عىل  اهليمنةَ 
ضَ حصارٍ اقتصادي عىل بريطانيا. وهذه املرحلة انتهت هبزيمته  وفَرْ
السنة،  نفس  يف  فيينا  مؤمتر  وانعقاد   ،(1815) واتريلو  معركة  يف 
والذي فتح الباب عىل مرصاعيه لواقع سيايس جديد داخل أوروبا، 

متيز هبيمنة بريطانيا هيمنةً بيِّنة.
مرحلة ثانية هيمنت فيها بريطانيا عقب مؤمتر فيينا (1815). 
هذه املرحلة هي التي توافق اعتالء امللكة فيكتوريا عرش بريطانيا ما 
بني 1837 و1901. يف هذه املرحلة، صارت بريطانيا بالتعبري الشهري 
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«اإلمرباطورية التي ال تغيب عنها الشمس»، حيث حتكمت، بفضل 
قوهتا املالحية والعسكرية والصناعية والتجارية، يف أطراف شاسعة 

من العامل، من الصني واهلند إىل كندا، مرورا بمستعمرات إفريقيا.
مرحلة ثالثة صعدت فيها أملانيا كقوة حيسب هلا ألف حساب. 
حدث ذلك مع الوحدة السياسية (1871) التي لعب فيها بيسامرك 
دورا كبريا، إذ كان من وراء التحول من «بْروسيا إىل أملانيا». يف هذه 
كبري  نحو  عىل  الصناعية  بنياهتا  ر  تطوِّ أن  أملانيا  استطاعت  املرحلة 
احلديد  صناعة  عىل  والرتكيز  احلجري،  الفحم  مناجم  باستغالل 
الثورة  جسدت  التي  وبْ  كرُ بمصانع  ارتبطت  التي  والصلب 
البالد،  أرجاء  عرب  احلديدية  السكة  امتدت  حيث  األملانية  الصناعية 
فرنسا  ضد  حروهبا  أملانيا  هبا  خاضت  التي  األسلحة  صناعة  ونمت 

وبريطانيا.
املاكرو- الوجهة  من  أوروبا،  تاريخ  يبدو  األمر،  واقع  يف 
عرش،  التاسع  القرن  يف  فقط  ليس  حتديدا،  واجليو-سياسية  تارخيية، 
«اهليمنة»  منظور  بني  الرصاع  تاريخ  وكأنه  خلت،  قرون  منذ  بل 
الذي جسدته أمم القارة، مثل فرنسا وإسبانيا وأملانيا، مع اختالف 
إنجلرتا.  اتبعته  الذي  «التوازن»  ومنظور  احلال،  بطبيعة  السياقات 
هذا ما يَظهر يف مطلع القرن املذكور مع الرصاع الفرنيس الربيطاين. 
لويس  منذ  الفرنسية،  السياسة  فيه  تسعى  كانت  الذي  الوقت  ففي 
الرابع عرش إىل اهليمنة، كانت بريطانيا تشيِّد سياستها االسرتاتيجية 
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املنفصل  اجلغرايف  موقعهم  من  الربيطانيون،  كان  التوازن.  عىل 
بمنظورهم  تِينانْت»،  «الكانْ القارة،  إىل  ينظرون  أوروبا  باقي  عن 
، باعتبارها  دةً يتِيش» الرامي إىل بقاء هذه القارة متعددةً ال موحَّ ِ «الربْ
التجارة.  حرية  عىل  س  املؤسَّ الليربايل  القتصادها  متنوعة  أسواق 
ف يف السنني  رِ وهي السياسة التي ماتزال متَّبَعة إىل اليوم يف ظل ما عُ
سيت». ولذلك، مل يعمل نابوليون يف حمصلة  يكْ األخرية بسياسة «الربِ
كل ما جر من أحداث إىل غاية 1815 إال عىل متديد هذه السياسة 
لويس  فرنسا  ملك  اتبعها  قد  كان  التي  «اهليمنة»،  سياسة  القارية، 
(ت  الثاين  فيليبِّي  إسبانيا  ملك  قبله  ومن   ،(1715 (ت  عرش  الرابع 
1598)، وهيتلر فيام بعد (ت 1945)، والتي مل تنجح يف هناية املطاف.

ملاذا إذن نابوليون، وليس فيكتوريا أو بيسامرك؟ 
الدرس،  هلذا  موضوعا  اجليو-سيايس  املدخل  اختيار  ارتأينا 
والرتكيز باخلصوص عىل شخص نابوليون، لسببٍ ذي صلة بسياق 
لعبه  الذي  اهلائل  الدور  يف  يشك  أحد  ال  نفسه.  عرش  التاسع  القرن 
املونارشيات  يقني  فعفعة  ويف  فرنسا،  وجه  تغيري  يف  الرجل  هذا 
جتربة  يف  االهتامم  يثري  ما  لكن  العريقة.  األوروبية  واإلمرباطوريات 
الفريد  املسار  هذا  هو  بيسامرك،  أو  فيكتوريا  مع  باملقارنة  نابوليون، 
هذا «الكورسيكي  جعل  والذي  املعنية،  املرحلة  سياق  إىل  بالقياس 
يف  يرتقي  صغره،  يف  الفرنسية  اللغة  يتقن  يكن  مل  الذي  الصغري»، 
ظرف وجيز من كابران إىل جنرال، وينتقل من اهلامش إىل املركز، من 
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مدينة أجاكسيو يف جزيرة كورسيكا باجلنوب الفرنيس إىل العاصمة 
يف  أوروبا  عرش  ليعتيل  األوروبية،  العواصم  كربيات  وإىل  باريس 
يف  للنظر  الالفت  لكن  هوغو.  فيكتور  قال  كام  املعتاد»  فوق  «منظر 
ارتبط  ما  خاصة  عرش،  التاسع  القرن  حداثة  أن  هو  املوضوع،  هذا 
منها بمبدأ املساواة املدنية، العزيز عىل فالسفة األنوار، والذي كرسته 
وبواسطة  اإلمكانية،  هذه  منحت  التي  هي  الفرنسية،   1789 ثورة 
املدرسة، كون أن املرء صار بمقدوره أن تكون له قيمة برصف النظر 
التي  هي  اإلمكانية  وهذه  االجتامعي.  أصله  أو  اجلغرايف  انتامئه  عن 
القرن  وخالل  عرش  التاسع  القرن  طيلة  الزمن  مرور  مع  اتسعت 
والعبودية  اإلقطاعية  االمتيازات  إبطال  عمليات  بفضل  العرشين، 
األشخاص  ملسارات  املتتبع  يالحظ  حيث  العنرصي،  وامليز 
ومرسح  مدرسةٍ  من  احلديثة،  البنيات  كانت  كيف  والشخصيات 
وسينام ورياضة، من وراء بروز أسامء تنتمي إىل اهلامش اجلغرايف وإىل 
مثل  وشهرة،  وتأثري  شأن  ذات  صارت  حيث  االجتامعي،  األسفل 
نيلسون مانديال، ومارتن لوثر كينغ، ومارادونا، وجريار دوبارديو، 
الفرنسيات  السيِّدات   إحد كانت  وغريهم.  مونرو،  ومارلني 
قد  بباريس،  أدبيا  صالونا  يمتلكن  كنَّ  ممن  عرش،  التاسع  القرن  يف 
ت عن هذا التحول تعبريا بليغا: «لوال الثورة الفرنسية، لكنتُ  عربَّ
ال  احلال،  وبطبيعة   .(2021 براندا:  (بيار  األسواق»  يف  فواكه  بائعة 
يمكن للباحث أو الكاتب أو الفنان، وهو يتعقب مسارات من هذا 
ه شظاياها وأالّ حيس بكنهها، خاصة إذا كان ينتمي  الطراز، أالّ متسّ
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ما  هذا  األسفل.  هذا  إىل  أو  اهلامش  هذا  إىل  األصل،  يف  نفسه،  هو 
 دفعني لالهتامم بمسار نابوليون وأثره السيايس والقانوين، كام سنر

يف فصول هذا الدرس. 
وأخريا، كلمة بخصوص التحقيب.

يتعامل عدد من املؤرخني مع القرن التاسع عرش بمفهوم املدة 
الطويلة. ومعنى ذلك أن هذا القرن جيد جذوره يف هناية القرن الثامن 
عرش، ويمتد حتى مطلع القرن العرشين، من 1789 إىل 1914. ويف 
سنة  تشري  يربرمها.  ما  املذكورتني  السنتني  من  سنة  لكل  األمر  واقع 
كان  أحداث  من  عنها  ترتب  وما  الفرنسية  الثورة  اندالع  إىل   1789

ويتجىل  عرش.  التاسع  القرن  يف  األوروبية  القارة  عىل  األثر  كبري  هلا 
ذلك يف مالبسات جمريات األمور التي مكنت من صعود نابوليون 
سياق  يف  وذلك  أوروبا،  عىل  اهليمنة  إىل  وسعيه  احلكم،  سدة  إىل 
فتشري   1914 سنة  أما  املذكور.  القرن  بداية  يف  بريطانيا  مع  الرصاع 
«احلرب  بِ  أيضا  يسمى  ما  أو  األوىل  العاملية  احلرب  اندالع  إىل 
الكرب». وبطبيعة احلال، ال يمكن فهم اندالع هذه احلرب من دون 
الرجوع إىل هناية القرن التاسع عرش حيث صعد نجم أملانيا صناعيا 
حرب  يف  فرنسا  وهزمت  السياسية،  وحدهتا  حققت  ملا  وعسكريا، 
االستعامريتني  الدولتني  مع  اإلمربيايل  التنافس  يف  ودخلت   ،1870

املهيمنتني عىل الساحة، أي فرنسا وبريطانيا. بل إن بعض املؤرخني 
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الثورة  قيام  حتى  عرش  التاسع  القرن  بامتداد  القول  إىل  يذهبون 
طيلة  استمرا  كبريين  وتأثري  لتغيري  دشنت  التي   1917 عام  الروسية 

القرن العرشين ليس فقط عىل مستو أوروبا، بل العامل أيضا.
مع  إال  يبدأ  مل  عرش  التاسع  القرن  أن  اآلخر  البعض   وير
أسس  الذي  فيينا  مؤمتر  وانعقاد  واتريلو  معركة  يف  نابوليون  هزيمة 
لنظام أورويب جديد حتكمت فيه بريطانيا حتكام بيِّنا. وطرحٌ مثل هذا 
جيعل بعض املؤرخني يرون يف األحداث والوقائع املرتبطة بنابوليون 
وحروبه عىل خمتلف اجلبهات األوروبية امتدادا للقرن الثامن عرش، 
شخصَ  وتفاعالهتا  مالبساهتا  محلت  ثورةٍ  من  ه  متمِّ يف  شهده  وما 
ثم  عامة.  بصورة  وأوروبا  فرنسا  يف  األحداث  واجهة  إىل  نابوليون 
لن  عرش  والتاسع  عرش  الثامن  القرنني  بني  التداخل  هلذا  املتنبِّهَ  إن 
الثورة  عهد  يبدأ  متى  دائام:  بنابوليون  مرتبطة   أخر إشكالية  تفوته 
ومتى ينتهي العهد البائد؟ ألن نابوليون جسد هذا التداخل. فهو من 
تعلق  ما  السيام  الواقع،  حمك  عىل  أسسها  ووضع  الثورة  محل  جهة، 
نته املدنية، ومن جهة  بمبدأ املساواة أمام القانون، كام يتضح من مدوَّ
أخر، ظل مرتبطا بعهد ما قبل 1789 ملا اختذ النظام اإلمرباطوري 
النمسا،  ملك  مع  وتصاهر   ،(1804 عام  من  (ابتداءً  للحكم  شكال 

جا للمرة الثانية من ابنته ماري لويز سنة 1810. متزوِّ
يبقى التحقيب يف املحصلة عملية معرفية ومنهجية أكثر منها 
عملية ميكانيكية، ألهنا من صنع املؤرخ أوال وقبل كل يشء. هذا ما 
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أكد عليه بعض املؤرخني. جاك لوغوف مثال، ير يف عرص النهضة 
الذي  األنوار،  عرص  أن  كون  طويل،  وسيط  عرص  من  فرعية  حقبة 
للقرون  حدا  وضع  الذي  هو  والتقدم،  احلداثة  أفكار  فيه  انترشت 
التحقيبُ  ولذلك،  احلديثة.  األزمنة  وجه  يف  الباب  وفتح  الوسطى 
واقع  وتقدم  املعرفة،  تقدم  وفق  باستمرار  للمراجعة  قابلة  عمليةٌ 
يف  عتيقا  سيبدو  إلينا،  بالنسبة  اليوم  حديثا  يظهر  ما  أيضا.  البرشية 
أعني األجيال القادمة، من دون شك، بالقياس إىل ما سيحدث من 
موضوع  نابوليون،  وباستحضار  والعقليات.  التقنيات  يف  متغريات 
يف  حديثا  بدا  الذي  جيشه،  أن  عىل  التأكيد  من  البد  الدرس،  هذا 
واملدافع،  البنادق  واستخدام  واالنضباط  التنظيم  إىل  بالنظر  إبانه، 
كان قد اعتمد عىل املشاة، وأن هؤالء، خالل احلملة عىل روسيا عام 
1812، قطعوا املسافة بني باريس وموسكو مشيا عىل األقدام، متاما 

كام حصل يف العرص القديم ملا قاد اإلسكندر األكرب جيشه يف محلته 
اآلسيوية التي أوصلته حتى منطقة البنجاب شامل اهلند. 

ليس  الدرس  هذا   : أسايسٍّ توضيحٍ  من  البد  اخلتام  ويف 
يف  حتى  وال  التقليدي،  شكلها  يف  ال  نابوليون،  عن  بيوغرافيةً 
هان  تصورها اجلديد، عىل النحو الذي اقرتحه فرانسوا دُوسْ يف «الرِّ
وقع  ملا  حدثيا  رسدا  ليس  أيضا  الدرس  وهذا  البيوغرايف» (2011). 
زمن نابوليون عىل طريقة رانكه. ربام يكون رسداً عىل الطريقة التي 
مؤلَّفه «كيف  يف  احلقيقية»  بِ «القصة  قال  الذي  فنيْ  بول  تصورها 
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كون  احلدث»،  إىل  «عودة  يكون  وربام   .(1971) التاريخ»  يُكتب 
عربَّ  كام  اجلامعية،  السيكولوجيات  فعفعة  عىل  قادر  األخري  هذا  أن 
دين (إسطوغرافيات:  عن ذلك عددٌ من الباحثني األوروبيِّني املجدِّ
2010). يبقى أن هذا الدرس درسٌ يف التاريخ. التاريخ الذي يأخذ 

برينار  قال  كام  اجلد»  «مأخذَ  والسياسيني  االجتامعيني  الفاعلني 
عن  ليكشف  األسفل  من  ينطلق  الذي  التاريخ   .(1995) لوبويت 
ومنها  اخلرب،  ومصادر  النظر،  زوايا  د  يعدِّ الذي  التاريخ  األعىل. 
األكاديمية،  األعامل  من  أفضل  وربام  ن،  متكِّ التي  األدبية  األعامل 
يف  اإلنسان  جيعل  الذي  التاريخ  ها.  وفهمِ البرشية  احلاالت  متثل  من 
صلب الرؤية. التاريخ الذي ال خيشى آفاق التفسري والتأويل. وبكل 

بساطة: التاريخ.
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«أنا ابن الثورة»! هكذا كان حيلو لنابوليون أن يقول. لقد مجع 
باعتبارها حدثا فكريا واجتامعيا  جمر التاريخ بني االثنني: الثورة، 
الثورة  وسياسيا.  عسكريا  فاعال  بوصفه  ونابوليون  وسياسيا، 
املشهد  واجهة  إىل  نابوليون  بمالبساهتا،  محلت،  التي  هي  الفرنسية 
النظام  أنصار  وجه  يف  الثورة  أنقذ  الذي  هو  ونابوليون  السيايس، 
املوناريش داخليا، كام يف وجه األمم األوروبية املونارشية خارجيا. 
هو  نابوليون  يبقى  الباحثني،  من  ولعدد  الفرنسيني،  لعموم  بالنسبة 
القرن  هناية  يف  الثورة  روح  استمرارية  من  ن  مكَّ الذي  ك  املحرِّ ذلك 
الثامن عرش عقب مرحلة الفتن والقالقل التي أعقبت ثورة 1789، 
وطيلة القرن التاسع عرش، مع استحضار شخصيته خالل املوجات 
 1830) فرنسا  يف  السيايس  النظام  فعفعت  التي  املتالحقة  الثورية 
وكمونة   1871 فرباير،  وثورة   1848 املجيدة،  أيام  الثالثة  وثورة 

باريس أو الثورة الفرنسية الرابعة).
بعدُ  يتجاوز  مل  نابوليون  كان  الفرنسية،  الثورة  اندلعت  ملا 
مبادئها  عن  ودافع  جمراها،  يف  انخرط  قد  كان  لكنه  سنة،  العرشين 
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وتوجهاهتا. أوال، يف جزيرة كورسيكا، حيث دافع عن الثورة ونارص 
مدينة  يف  ثم   ،(1792) املوناريش  النظام  أنصار  وجه  يف  الثوريني 
الربيطانيني الذين انتصبوا ضد الثورة  تولون (1793)، حيث واجهَ 
روبيسبيار،  ماكسيمليان  الثورة  زعيم  أخ  انتباه  ولفتَ  البداية،  منذ 
الكورسيكي  «هذا  فيها:  يقول  رسالة  ألخيه  كتب  الذي  أوغستان 
بالعاصمة.  الثوري  املجلس  من  به  قرَّ مما  فائق»،  نحو  عىل  متميِّزٌ 

وأخريا، قدرته عىل إمخاد فتنة باريس (1795).
جتربة  من  األوىل  السنوات  خالل  امليدان،   مستو عىل  هذا 
الرجل. وحتى فيام بعد، ملا صار سيد البالد األول، واستبد بالسلطة 
تفارقه  مل  الثورة  روح  فإن   ،سنر كام  إمرباطورا،  ثم  قنصال  بصفته 
أبدا، وذلك بالقياس إىل السياق الثوري الذي ميز فرنسا وهي تصارع 
البوربون.  ساللة  سقوط  تستسغ  مل  التي  املجاورة  األوروبية  الدول 
بعد  ما  أجواء  عاش  الذي  البونريه،  ألبري  والسيايس  األديب  كان 
نابوليون، قد كتب هبذا الشأن: «كان نابوليون من دون شك رجال 
فرنسا  أنقذوا  الذين  الراديكاليون  الثورة  عاملقة  كان  مثلام  مستبدا، 
الثورية. كان هذا االستبداد جمديا وبعناية، إذ بدونه كنّا سنكون ربام 

بْروسيِّني أو نمساويِّني أو روسيِّني» (سودير هزاريسينغ: 2010).
سلوكه  عىل  وانعكس  الرجل  ذهن  يف  طرأ  الذي  التغريُّ  لكن 
بنوع  وأيضا  احلال،  بطبيعة  األحداث،  بمجريات  مرتبط  امليداين 
من جنون العظمة الذي غلب عىل نفسيته وحاد به عن مبدأ احلرية 
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الذي دافع عنه الثوريون، مفكرون وفاعلون. يف مذكرات شارلوت 
روبيسبيار، أخت ماكسيمليان وأوغستان، التي اعتنى بنرشها ألبري 
تقديرا  كِنُّ  يُ بونابَّرت  «كان  األمهية:  يف  غايةً  شهادة  نقرأ  البونريه، 
وطاقته  بمواهبه  معجبا  كان  ملاكسيمليان.  وخاصة   ، لشقيقيَّ كبريا 
وصفاء وطنيته ونواياه. ولذلك، كان بونابَّرت مجهوريا صادقا، وقد 
أقول بأنه كان مجهوريا راديكاليا. عىل األقل، هذا هو االنطباع الذي 
ن لدي من خالل الطريقة التي كان ير هبا األمور، يف الوقت  تكوَّ
. انتصاراته فيام بعد هي التي لعبت برأسه  الذي كنتُ فيه بمدينة نيسْ
وجعلته يطمح إىل السيطرة عىل باقي املواطنني. لكن، ملا كان جنراال 
 (1797-1796) إيطاليا  عىل  احلملة  يف  اجليش  قاد  عندما  للمدفعية 
ا حلرية واسعة» (مذكرات شارلوت روبيسبيار: 1835). كان منارصِ

 ،دا فيام آلت إليه أمور الثورة. عىل هذا املستو كان السياق حمدِّ
كان  حيث   ،1789 أعقبت  التي  القالقل  سنوات  إىل  العودة  يمكن 
الالزمة  باهليبة  يتمتع  عسكري  رجل  عن  يبحثون  الثوريني  بعض 
الستتباب األمن. ومنهم الوجه الفاعل واملفكر، إيامنويل جوزيف 
املنشور  الثالثة؟»  الطبقة  هي  «ما  الشهري  الكتاب  صاحب  ياس،  سِ
للثورة  الرئييس  السيايس  البيان  بمثابة  يعترب  والذي   ،1789 عام 
بانقالب  يُعرف  ملا  الرئييس  املدبِّر  هو  ياس  سِ كان  فقد  الفرنسية. 
عهد  بنهاية  إيذانا  نابوليون  ذه  نفَّ الذي   (1799 نونرب   9) برومري   18
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«القنصلية»  عهد  وبداية  الثورة(1)،  عن  املنبثقة  الديريكتوار  حكومة 
(1799-1804) الذي دشن ملرحلة جديدة ضيَّقت عىل احلريات.

وفيام يتصل بالسياسة العامة، فإن توجه نابوليون ظل مرتبطا 
تؤكده  ما  ذلك  احلرية.  مبدأ  عن  حاد  قد  كان  وإن  بالثورة،  أيضا 
اإلصالحات الكرب التي بارشها ملا صار سيد البالد بدون منازع. 
بني  املساواة  مبدأ  عىل  تأسست  التي  املدنيَّة  باملدونة  األمر  ويتعلق 
يف  الثوار  وصاغه  األنوار،  عرص  مفكرو  بلوره  الذي  املواطنني، 
احلريات  عىل  ضيق  نابوليون  أن  صحيح  اإلنسان.  حقوق  إعالن 
التي نظَّر هلا املفكرون وناضل من أجلها الثوريون، غري أن ظروف 
الفوىض التي أعقبت الثورة، هي التي دفعته إىل هذا التضييق، لكن 
مع حفظ مبدأ املساواة املدنية. فقد قال يف مذكراته أن الفرنسيني يف 
مثل هذه الظروف «كانوا قد تشبثوا باملساواة أكثر مما تشبثوا باحلرية» 

 .(1823 يالنة:  هِ سانْت  (مذكرات 
سن  صغر  هو  هنا،  املعروضة  التجربة  يف  االنتباه،  يثري  وما 
سن  يف  (جنرال  اجلسيمة  املسؤوليات  هذه  حتمل  ملا  نابوليون، 
ويف  سنة).  وثالثون  مخس  وعمره  وإمرباطور  والعرشين،  السادسة 
الناحية  من  فتياً  بلدا  اإلبان،  ذلك  يف  فرنسا،  كانت  األمر،  واقع 
الفرنسية  فالثورة  الشباب.  جناح  عىل  وحمموالً  الديموغرافية، 

ذت فيها القرارات احلكومية بشكل مجاعي خالل املرحلة  Directoire: إدارة مدنية اختُِ  (1)
التي أعقبت الثورة الفرنسية (26 أكتوبر 9-1795 نونرب 1799).
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 ،1750 سنوات  يف  لدوا  وُ شباب  ثوريون  صنعها  ثورة  أساسها  يف 
الثالثني  بني  يرتاوح  الثورة،  اندالع  عند  سنُّهم،  كان  وبالتايل 
: ماكسيمليان روبيسبيار، وجاك بيار بريسو،  واخلمسة وثالثني عاماً
وأنطوان  هيبري،  روين  وجاك  مريابو،  وهونُوري  دانتون،  وجورج 
وأنطوان  ديموالن،  وكاميل  فرينيو،  وبيار  كوتون،  وجورج  فوكيه، 
يوليوز  يف  سنة  وعرشين  ثامين  بعدُ  أكمل  قد  يكن  مل  الذي  برناف 
أشغال  يف  كبريا  دورا  لعب  الذي  ر  بالنَّمِ امللقب  الشاب  هذا   ،1789

الربملان. كل هؤالء أسهموا إسهاما فعاال يف إشعال فتيل الثورة ويف 
رفت فيام بعد باسم «نادي  تأسيس «مجعية أصدقاء الدستور» التي عُ

اليعقوبيِّني»(1). 
ست الثورات احلديثة يف كتاهبا «يف  كانت حنة آرنت، التي درَ
 جمر د  بتجدُّ احلديث»  الثورة  ربطت «مفهوم  قد  الثورة» (1963)، 
 املجر د  وجتدُّ مثيل.  له  يسبق  مل  جديد  تاريخٌ  يبدأ  حيث  التاريخ، 
هذا هو الذي جسده هؤالء الثوريون الشباب املتحررون من سحر 
املايض وجاذبيته، والذين نظروا إىل األمام وليس إىل الوراء، حيث 
كانت الرغبة يف التحول ال رجعة فيها. صحيح أن الثورة الفرنسية 
مآالت  يف  والشك  والرد،  واألخذ  التذبذب،  من  فصوال  شهدت 
له  كلمة «يعقوبية» (Jacobinisme) ترتبط يف األصل بدير اليعقوبيِّني يف باريس الذي حوَّ  (1)
الثوريون إىل مقر للنقاش يف شؤون الثورة وتدبري جمرياهتا بني عامي 1789 و1794. وقد 
املحافظة»،  «اليعقوبية  بـِ  املؤرخون  يسميها  متعددة،  مراحل  من  اليعقويب  التيار  مر 
و«اليعقوبية املختلطة» التي هيمن عليها اجلريونديون بقيادة جاك بيار بريسو، و«يعقوبية 

 .«1793
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احلارض بسبب ما أحدثته من عنف وعنف مضاد، لكن التغيري انترص 
يف هناية املطاف، وخلق إحساسا بحياة جديدة تغمرها املساواة املدنية 
د  أوال وقبل كل يشء: مساواة مجيع املواطنني أمام القانون، هذا املحدِّ
الترشيعي اجلديد الذي قطعَ مع االمتيازات اإلقطاعية التي سادت 
مؤرشا  بحق  لَ  شكَّ والذي  الوسطى،  القرون  مطلع  منذ  فرنسا  يف 
خالف  فعىل  احلديثة.  األزمنة  وولوج  احلداثة  مؤرشات  من  رئيسيا 
احلركات االجتامعية السابقة، يف عرص النهضة باخلصوص، التي مل 
فإن  والقانونية،  السياسية  الناحية  من  املساواة  مفهوم  بلورة  تستطع 
البورجوازية متكنت، يف القرن الثامن عرش بواسطة فالسفة األنوار، 
جون  أعامل  يف  يتضح  كام  مدنيّاً،  وتأصيله  املفهوم  هذا  ابتكار  من 
و، والذي احتل الفقرة األوىل من إعالن حقوق اإلنسان  جاك روسُّ
احلقوق  يف  وسواسية  أحرارا  الناس  «يولد   :(1789 غشت   26)
موضع  نابوليون  وضعها  التي  هي  الفقرة  وهذه  كذلك «.  ويظلون 
إىل  رسالته  يف  إليها  وأشار   ،1804 عام  املدنيَّة  املدونة  أقرَّ  ملا  تطبيق 
املرصيني عام 1798: «إن مجيع الناس متساوون عند اهللا، وإن اليشء 
الذي يفرقهم عن بعضهم هو العقل والفضائل والعلوم فقط» (عبد 

الرمحن اجلربيت: 1822).
ثم إنه ال ثورة حقيقية من دون زعيم. وقضية الزعيم حمورية 
يف هذا الصدد، ألن معظم الثورات أفرزت شخصيات أثرت تأثريا 
باخلطاب،  باللغة،  التأثري  هذا  ارتبط  وقد  األمور.   جمر يف  بالغا 
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بالتواصل، بدرجة شد انتباه الناس وهتييجهم والدفع هبم إىل ساحة 
االحتجاج والعصيان أو إىل ساحة الوغى للقتال من أجل الوطن. 
«إذا  الفرنسية»:  الثورة  يف  «التفكري  كتابه  يف  فوريه  فرانسوا  يقول 
نون الكالم يف مقدمة  سِ كانت الثورة لغة، فإهنا كانت تضع الذين حيُ
نابوليون  غرار  عىل  التواصل،  يتقنون  الذين  أي   ، املشهد» (1978) 

الذي كان بارعا فيام يُعرف اليوم بالتواصل التأثريي.
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3




التي   الكرب الشخصيات  من   (1821-1769) نابوليون  يعد 
سياسيا  فاعال  باعتباره  عرش،  التاسع  القرن  تاريخ   جمر يف  أثرت 
يضع  تقليدي  سيايس  بتاريخ  األمر  يتعلق  ال  الواقع،  يف  كبريا. 
بنيوي  بتاريخ  وال  األحداث،  وتفاصيل  األشخاص  الواجهة  يف 
يتجاهل دور الفرد يف النسيج التارخيي. يف دراسة هامة حتت عنوان 
كان   ،1995 عام  صادرة  اجلد؟»  مأخذَ  الفاعلني  التاريخُ  يأخذ  «هل 
التي  األعامل  من  جمموعة  ناقش  قد  لوبويت  برينار  الفرنيس  املؤرخ 
الواقع  وفهم  الرؤية  توسيع  رضورة  عىل  وأكد  األفراد،  دور  غيَّبت 
يف  يساهم  الوقائع  ألن  التحليل،  مستويات  فيه  تتعدد  فهامً  التارخيي 
من  نسقٍ  يف  موقعه  من  كلٌّ  وسياسيون،  اجتامعيون  فاعلون  صنعها 
التمفصالت والعالقات. ومعنى ذلك أن جمريات كثرية تظهر فيها 
قدرة األفراد عىل الفعل والتغيري، ألن هؤالء، كام يقول هذا املؤرخ 
سياسيني  فاعلني  وإنام  صناديق»،  داخل  حمبوسة  كرات  «ليسوا 
واجتامعيني تقاطعت أعامهلم مع التحوالت االجتامعية واالقتصادية 
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والسياسية التي محلتهم للعب أدوار تارخيية طالئعية (برينار لوبويت: 
.(1995

ضمن  هذه،  لوبويت  برينار  دراسة  تندرج  األمر،  حقيقة  يف 
الثامنينيات  هناية  منذ  الباحثني  من  عددٌ  دشنها  التي  النقدية  املوجة 
فعفعت  والتي  دوس،  فرانسوا  مقدمتهم  ويف  املايض،  القرن  من 
االجتامعية  والعلوم  التاريخ  بني  التداخل  يف  املفرط  التوجه  ذلك 
ي  سمِّ ما  سياق  يف  احلوليات  مدرسة  عليه  سارت  الذي  النحو  عىل 
د التاريخ هويته (حممد  باألنثروبولوجيا التارخيية التي كادت أن تُفقِ
نوعا  أحدثت  التي  الدراسات  هذه  مثل  وتعددت   .(2018 حبيدة: 
إىل  ونبَّهت  والسياسيني،  االجتامعيني  الفاعلني  مع  التصالح  من 
واالجتامعية،  الفكرية   القو واجتاهات  األفراد  جتارب  تداخل 
وجتاذب املراكز واألطراف، واستحضار السياقات واملسارات التي 
النسق  كامل  يشمل  عام  إطار  إىل  حميل  إطار  من  االنتقال  من  ن  متكِّ
االجتامعي، مما يسهم يف حتول التاريخ الصغري إىل تاريخ كبري (جاك 

روفيل: 1996).
هذا ما ينطبق عىل نابوليون الذي نبع من قاع املجتمع فتفاعل 
مع أحداث الثورة الفرنسية لتحمله مالبساهتا إىل قمة اهلرم يف فرنسا، 
جنوب  يف  كورسيكا(1)  بجزيرة  أجاكسيو  فمن  مجعاء.  وأوروبا  بل 

قبل  واحدة  سنة  أي   ،1768 عام  جنوة  مجهورية  من  كورسيكا  انتزعت  قد  فرنسا  كانت   (1)
ميالد نابوليون.
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ومدريد  وبرلني  وفيينا  القاهرة  وإىل  باريس،  العاصمة  إىل  فرنسا 
وموسكو، استطاع هذا الرجل القادم من اجلنوب املطل عىل البحر 
األبيض املتوسط أن يفرض رؤيته السياسية والقانونية عىل اجلميع. 
لكن أن يصل شخصٌ من اهلامش إىل مراكز القرار يف كربيات املدن 
األوروبية فهذا أمر مل يكن ممكنا إطالقا قبل الثورة الفرنسية. ومعنى 
إىل  الداعية  املبادئ  فيه  ظهرت  الذي  األنوار  عرص  سياق  أن  ذلك، 
الذي  هو  اإلقطاعية،  االمتيازات  وإبطال  املدنية  واملساواة  احلرية 
يرسَّ هذه احلركية االجتامعية، كام سبقت اإلشارة إىل ذلك. وتنطبق 
األشخاص  من  عدد  عىل  ترسي  مثلام  نابوليون  عىل  احلركية  هذه 
من  القادمون  وهم  األحداث،   جمر يف  بارزا  دورا  لعبوا  الذين 
األسفل. ولعل أهم مثال عىل ذلك، خالل هذه املرحلة، ما يعرف 
بِ «املارشاالت الستة والعرشون» الذين خاضوا حروبا خمتلفة عىل 
يف  أصال،  املنتمون  وهم  نابوليون،  إمرة  حتت  عدة  أوروبية  جبهات 

ة (ماكس رايْن: 1990). معظمهم، إىل فئة العامّ
نابوليون،  وفاة  عىل  سنة  مائة  مرور  وبمناسبة   ،1921 عام 
وأعداد  مؤلفات  شكل  يف  والدراسات،  الشهادات  حوله  تعددت 
خاصة يف جمالت متخصصة، ابتداءً باإلشادة التي أدىل هبا املارشال 
األوىل،  العاملية  احلرب  يف  أملانيا  عىل  املنترص  فوش  فريديناند 
ومرروا  مهيب،  رسمي  حمفل  يف  نابوليون  قرب  أمام  ينحني  وهو 
الدراسات  وخاصة «جملة  وهناك،  هنا  الصادرة  املقاالت  بمختلف 
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الكور  جورج  واألكاديمي  املؤرخِ  فيْ  بمؤلَّ وانتهاءً  النابوليونية»، 
غايْت الذي أصدر، يف السنة املذكورة، كتابا حتت عنوان «نابوليون» 
تب عنه معززا بصور فريدة ونادرة، والكاتبِ  م فيه حصيلةَ ما كُ قدَّ
«نبيَّ  األخري  هذا  فيه  اعتَرب  الذي  «نابوليون»،  صاحب  فُور  إييل 

األزمنة احلديثة». 
ليس  نابوليون  عن  للحديث  آنذاك،  مواتية،  اللحظة  كانت 
أيضا  بل  والعسكرية،  والقانونية  السياسية  أعامله  زاوية  من  فقط 
ومهنيا،  عائليا  منه،  املقربني  مع  وعالقاته  اليومية  حياته  جانب  من 
احلقيقي»،  الوجه  «نابوليون:  ة:  معربِّ عناوين  ذات  كتب  فصدرت 
ألرتري  احلميمي»  «نابوليون  أيضا  أو  معارصيه»،  بأعني  «نابوليون 
بساطةُ  نابوليون:  عن  دقيقة  صورةً  هذا،  ليفي  أرتري  ويرسم  ليفي. 
البيت  يف  اشتغاله  طريقةُ  أرسته،  مع  عالقاته  حرارةُ  ولغته،  حركاته 
ه الشديد عىل االستخبار عىل كل كبرية وصغرية،  ويف العمل، حرصُ
فصل  يف  نظره.  بعدُ  القرارات،  وإصدار  األمور  تناول  يف  رصامتُه 
اخلاصة  احلياة  من  ليفي  أرتري  ينتقل  التاريخ»،  عنوان «صوت  حتت 
يظهر  صورةٍ  يف  القارئ  تضع  بديعة  تركيبية  بنظرة  العامة  احلياة  إىل 
عقب  فرنسا  يف  األمن  استتباب  أوروبا:  رأس  عىل  نابوليون  فيها 
شامل  عىل  السيطرة  النمساوي،  اجليش  عىل  الفوز  الفرنسية،  الثورة 
إيطاليا، احتالل أملانيا وتغيري وجهها الرتايب والقانوين، العالقات مع 
اإلسكندر األول، قيرص روسيا، الدخول إىل موسكو، وأيضا صورة 
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لّ من  «هذا الغول الكورسيكي (نسبةً جلزيرة كورسيكا) الذي مل يـمَ
ضحى  الذي  النابغة  األناين  هذا  للبرش،  الرهيب  ر  املدمِّ هذا  الغزو، 
الومهية»  تصوراته  وحتقيق  الدموية  رغباته  لتلبية  البرش  بماليني 

(أرتري ليفي: 1921). 
ويف عام 2021، وبمناسبة مرور مائتي سنة عىل وفاته، تعددت 
إىل  املؤلفات  هذه  استندت  وقد  نابوليون.  حول  الصادرة  الكتب 
نت من إلقاء الضوء عىل مناطق الظل املرتبطة  كشوفات أرشيفية مكَّ
باخلصوص بحياته الشخصية وسلوكه ومزاجه، وبعالقاته بالضباط 
املعاونني له، وبمختلف الوجوه السياسية والعسكرية التي تقاطعت 
مع مساره كضابط وكإمرباطور(1). ومن هذه الدراسات، تلك التي 
ليفي،  إيلْوا  شارل   ، شابٍّ مكتباتٍ  وحمافظِ  مؤرخٍ  قرحيةُ  هبا  جادت 
الوطنية  باخلزانة  دفينة  أرشيفات  عىل  اطالعه  بفضل  استطاع  حيث 
من  التي  األساسية  بالنقط  اإلمساك  ورسومات)  (أوراق  الفرنسية 
شأهنا إعادة بناء شخصيته كام عرفها معارصوه، والتي تطرح سؤاال 
يف غاية األمهية حول ما إذا كان نابوليون، هذه «األسطورة اخلالدة»، 

من هذه الكتب، يمكن ذكر:  (1)
Charles-Eloi Vial, Napoléon: La certitude et l’ambition, Perrin, Paris, 2020; 
Jean Tulard, Marengo ou l’étrange victoire de Bonaparte, Buchet-Chastel, 
Paris, 2021; Thierry Lentz, Pour Napoléon, Perrin, Paris, 2021 ; Wenceslas 
Godel, Napoléon ou la solitude d’un visionnaire, Éditions Clémentine, 
Porto-Vecchio, 2021; Michel Roucaud, Dans les rangs de la Grande 
Armée de Napoléon, Epa Editions, Paris, 2021; Pierre Branda, La saga des 
Bonaparte, Perrin, Paris, 2021; Stéphane Béraud, La Révolution militaire 
napoléonienne, 2 tomes, Editions Bernard Giovanangeli, Paris, 2021.
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رٍ أقو منه». والبحث يف هاتني النظرتني،  ه أو سجنيَ قدَ «سيدَ مسارِ
تنسج  الدراسة  هذه  جعل  الذي  هو  العبقري،  ونظرة  الرجل  نظرة 

عمال بيوغرافيا جديدا (إيلوا ليفي: 2020). 
بني  ما  فرنسا  جنوب  يف  عسكريا  تكوينا  نابوليون(1)  ون  تكَّ
ع  وسَّ حيث  باريس،  يف  التكوين  هذا  واصل  ثم  و1784،   1779

ص يف املدفعية، وتدرج يف املراتب  مداركه يف الكارتوغرافيا، وختصَّ
وعمره   ،1789 سنة  الفرنسية  الثورة  اندلعت  وعندما  العسكرية. 
ما  لكنه  مالزم.  رتبة  عىل  ل  حتصَّ قد  كان  سنة،  العرشين  يتجاوز  ال 
لبث أن ارتقى إىل رتبة عقيد. وير املهتمون بسريته، من مؤرخني 
كان  الذي  العسكري،  التكوين  هذا  أن  أيضا،  وأدباء  وسياسيني، 
يستلزم اإلقامة بمدرسة داخلية، قد عزله عن املجتمع وربَّى فيه نزعة 
 ، وتْ كُ سْ والتري  السكتلندي  الروائي  حيكي  الصدد،  هبذا  األنانية. 
الذي ألَّف عام 1827 كتابا بعنوان «حياة نابوليون»، ما قاله شقيقه، 
إال  منظوما  يكن  مل  ه  «سلوكَ أن  كون  يوم،  ذات  بونابَّرت،  لوسيان 
وتْ  كُ بالسياسة، وسياستَه مل تكن تتأسس إال عىل األنانية». ويتابع سْ
حتليله: «لقد كشف له اإلحساس احلميمي بمواهبه بأن ال مكان له 
راسخة  صارت  التي  األنانية  نزعته  من  زاد  مما  العاديني،  الناس  بني 
إىل حد ما، مع حياة االنعزال، حيث وجد نفسه من دون صديق وال 
اه همَّ عبقريته وليس شخصه، وما شعر به يف  نصري. والثناء الذي تلقّ
بونابّاريت/ (نابوليوين  إيطالية  نفحة  ذا  كان  األصيل  االسم   :Napoléon Bonaparte  (1)

(Napoléone Buonaparte
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أعامق قلبه من أنه سلك طريقه بنفسه، مل يكن مرتبطا البتة باالمتنان 
ألولئك الذين مل يفسحوا له املجال إال ألهنم مل جيرؤوا عىل إيقافه. 
الطموح،  أخضعنا هذا  األنانية. وإذا  أنواع  نوعا من  كان  وطموحه 
ال  فإنه  الدقيق،  للتحليل  ونتائجه،  آثاره  يف  شك  دون  من  العظيم 

يُفيض إال إىل األنانية كحصيلة». 
كانت مالبسات الثورة الفرنسية، التي استمرت من 1789 إىل 
السادس عرش يف مرحلة أوىل  بالتخلص من لويس  1794، املرتبطة 

(1793) ومن روبيسبيار يف مرحلة ثانية (1794)، هي التي فسحت 
بداية  يف  األحداث.   جمر يف  فاعلة  كشخصية  للربوز  املجال  له 
حصارا  قاد  ملا  العسكرية  كفاءته  عن  أبان  قد  نابوليون  كان  األمر، 
كانوا  الذين  اإلنجليز  من  لتحريرها  اجلنوب  يف  تولون  مدينة  عىل 
امللكي  النظام  إعادة  قصد  اجلهات  كل  من  فرنسا  عىل  هجموا  قد 
روبيسبيار  فيه  كان  وقت  يف   ،1793 دجنرب  يف  ذلك  كان  البالد.  إىل 
هو سيد فرنسا األول. بعد ذلك، عقب سقوط هذا األخري وتنامي 
التيار املعادي للثورة، كلَّفه بول باراس، رئيس الديريكتوار، بسحق 
طرف  من  ل  واملموَّ بباريس،  عرش  السادس  للويس  املوايل  التمرد 
بريطانيا العظمى. وقد استطاع نابوليون فعال سحق املتمردين الذين 
كانوا يرغبون يف االستيالء عىل مقر الربملان. وكان االنتصار يف هذه 
له  وأهَّ الربملانيني  ثقة  أكسبه  الذي  هو   ،1795 أكتوبر  يف  العملية، 
لالرتقاء إىل رتبة جنرال، ثم إىل قائد عام للجيش الفرنيس، ليسطع 



40

نجمه يف سامء فرنسا. ثم بعد ذلك، عقب عودته من محلته العسكرية 
عىل مرص (1798-1801) يف خريف 1799، ويف خضم الرصاع بني 
التيار امللكي والتيار اليعقويب (الراديكايل)، استطاع نابوليون إزاحة 
حكومة الديريكتوار وتنصيب نفسه حاكام للبالد من درجة «قنصل 
القنصلية» (1799- بِ «عهد  فرنسا  تاريخ  يف  يسمى  ما  هذا  أول». 

1804)، والذي أعقبه عهد اإلمرباطورية ملا وىلَّ نفسه إمرباطوراً يف 

بيوس  البابا  بحضور  بباريس  ودام  نُوترُ بكاثيدرائية   1804 دجنرب   2
وهو  يالنة»،  هِ سانْت  ر «مذكرات  حرَّ الذي  كازْ  الس  كان  السابع. 
رفقة نابوليون يف منفاه، قد كتب: «لقد سار نابوليون، وقد خرج من 
هبا  صف العامة ليصعد إىل أعىل الدرجات، عىل رأس الثورة التي هذَّ

متاما» (1823).
الشكل  بأن  قلنا  أن  سبق  داللة.  من  أكثر  له  التتويج  هذا 
إىل  عودةً  يمثل  للحكم  نظاما  نابوليون  اختذه  الذي  اإلمرباطوري 
العهد البائد، وذلك يف تعارض رصيح مع التوجه الثوري للحاكم 
 ،أخر زاوية  من  لكن،  الزاوية.  هذه  من  صحيح  هذا  اجلديد. 
منه  وسعيا  نابوليون،  أن  كون   ،أخر نتيجة  إىل  التأويل  بنا  يذهب 
إلخراج فرنسا من حالة القالقل والفتن التي عرفتها عقب الثورة، 
املوروثة  الدولة،  عظمة  إظهار  اإلمرباطوري  النظام  خالل  من  أراد 
الثورية»  القطيعة  عن  بعيدا  األمة  استمرارية  و«تأكيد  الرومان،  عن 

(إسطوغرافيات: 2010).



41

يقترص  مل  تكوينه  أن  هو  نابوليون،  مسار  يف  االنتباه  يثري  وما 
التكوين.  هذا  صلب  يف  التاريخ  كان  وعسكري.  تقني  هو  ما  عىل 
كان يقرأ كثريا كتب التاريخ بفضل أستاذٍ للتاريخ كان قد حبَّب إليه 
ووجوهه  والرومان،  اإلغريق  بتاريخ  كثريا  تأثر  حيث  املادة،  هذه 
بتاريخ  وحتى  قيرص،  ويوليوس  األكرب  اإلسكندر  مثل  البارزة 
القرون الوسطى وخاصة بشارملان. وتذكر كتب السرية التي أُلِّفت 
الشاب  «هذا  مرة:  ذات  قال  قد  كان  األستاذ  هذا  أن  نابوليون  عن 
له  سمحت  لو  بعيدا  يذهب  قد  املنزع  والوطني  الطبع  الكورسيكي 
الظروف بذلك» (إريك ديلموت: 1990). كان التاريخ حارضا يف 
 ،مد أبعد  إىل  احلدود  وتوسيع  األكرب  اإلسكندر  نابوليون:  جتربة 
هذه  كل  أوروبا.  توحيد  وطموح  شارملان  الدولة،  وعظمة  القيرص 
دها عىل  مها وتشبع هبا. واألكثر من ذلك، جسَّ التجارب، قرأها وفهِ
أرض الواقع. يف خطاب تاله فيكتور هوغو عام 1841 باألكاديمية 
أمريا  وأصبح  الظل...  من  خرج  «رجل  ييل:  ما  نقرأ  الفرنسية، 
الشعب  واختاره  الثورة،  رعته  رجل  وبأعامله...  وبمساره  بعبقريته 
 . جبارةً ومحالته  عظيمةً  العسكرية  شهرته  كانت  البابا...  جه  وتَوَّ
املهيبة  احلدود  وراء  ما  إىل  إمرباطوريته  بحدود  يدفع  كان  سنة،  كل 

والرضورية التي وهبها اهللا لفرنسا».
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4


 

قِبل  من  دة  املهدَّ فرنسا،  يف  للوضع  نابوليون  قراءة  كانت 
البلدان املجاورة بسبب احلَرج الذي تسببت فيه ثورة 1789 لألنظمة 
املونارشية، قد انبنت عىل سياسة «اهلجوم من أجل الدفاع»: اهلجوم 
جديد  بنظام  تقبل  وجعلها  ردعها  قصد  املجاورة  البلدان  هذه  عىل 
التي  بريطانيا  مع  الرصاع  سياق  يف  هذا  حدث  حدودها.  عىل 
تزعمت العداء األورويب ضد فرنسا. وقد أظهر نابوليون يف عملية 
اهلجوم هذه مهارات وقدرات خارقة يف ميدان املدفعية، استطاع هبا 
سنتي 1796 و1797 السيطرة عىل مناطق شاسعة يف إيطاليا الشاملية 
كام  النمسا.  حكم  حتت  كانت  التي  ميالنو  وخاصة  (لومبارديا)، 
منها  الفرنيس،  الرتاب  إىل  واملدن  املناطق  من  عدد  ضم  استطاع 
شكل  يف  خرياهتا  من  هائلة  كميات  عىل  واالستيالء   ، نِيسْ مدينة 
التغلب  عقب  ذلك  له  تأتى  وقد  وغريها.  فنية  ولوحات  أموال 
يو، هذا  بيار بُولْ وقائده املحنَّك جون  ار  النمساوي اجلرّ عىل اجليش 
اجلنرال البلجيكي الذي كان يف خدمة ساللة هابسبورغ النمساوية، 
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س اليوم يف األكاديميات العسكرية.  وذلك يف معارك ما زالت تدرَّ
«بونابَّرت يطري مثل الربق، ويرضب مثل الصاعقة»، هكذا علقت 

الصحافة عىل انتصاراته يف ذلك اإلبّان. 
عقب هذا الفوز، كتب نابوليون: «يف هذه اللحظة، اعتربتُ 
أمة  مسار  يف  للتأثري  اً  مدعوّ نفيس  اعتربتُ  جنرال،  من  أكثر  نفيس 
بأكملها. لقد رأيتُ نفيس أدخلُ التاريخ» (إريك ديلموت: 1990). 
يف واقع األمر، كانت احلملة عىل إيطاليا نقطة انطالق شهرة نابوليون 
وعظمته، حيث استقبله الباريسيون كبطل كبري، حتى أصبح يظهر 
محلته  بفضل  الشهرة  هذه  وتضخمت  البالد.  يف  رجل   كأقو

العسكرية عىل مرص عام 1798. 
بمضايقة  تقيض  خطة  ضمن  تدخل  احلملة  هذه  كانت 
بالتجارة  الفرنسية  البورجوازية  أمام  جتارية  آفاق  وبفتح  اإلنجليز، 
األبيض  البحر  بني  تربط  قناة  فتح  يف  والتفكري  العريب،  الرشق  مع 
املتوسط والبحر األمحر للتجارة مع اهلند والرشق األقىص ومنافسة 

التجار الربيطانيني. 
يف هذه املرحلة املبكرة من عمله السيايس والعسكري، كانت 
رؤية نابوليون تسعى الحتضان العامل برمته. مل تكن احلملة عىل مرص 
إال مكوناً من مكونات هذه الرؤية العاملية التي فشلت يف هناية املطاف. 
فقد امتدت هذه السياسة التوسعية إىل الشام واهلند وأسرتاليا وجزر 
البحار  عىل  اهليمنة  تستلزم  كانت  هذه  مثل  سياسةً  لكن  الكاريبي. 
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واملحيطات كرشط أسايس لتطوير مرشوع استعامري واسع النطاق 
عىل النحو الذي استأثرت به بريطانيا العظمى.

هذا  أسس  نابوليون،  خطة  عىل  الديريكتوار  موافقة  بعد 
األخري «جيش الرشق» يف مطلع عام 1798، ونظَّمه حتت قيادة ثامنية 
«معهد  مع  باملوازاة  ن  تكوَّ هذا،  الرشق  جيش  أن  ومعلوم  ضباط. 
مرص»(1) الذي أوكِلت له مهمة علمية حتت إرشاف املهندس غاسبار 
التي  والفنون(2)  العلوم  هيئة  عن  انبثق  قد  املعهد  هذا  وكان  مونج. 
ومطبعيني،  املناجم،  يف  خمتصني  ومهندسني  آثار  علامء  تضم  كانت 

ورسامني، وفلكيني، ومرتمجني وغريهم، بلغ عددهم 154 عاملا.
األبيض  البحر  عىل  املطلة  تولون  مدينة  من  احلملة  انطلقت 
 280) كبري  مالحي  أسطول  متن  عىل  فرنسا،  بجنوب  املتوسط 
سفينة، و54000 جندي). استطاع أسطول نابوليون يف مرحلة أوىل 
مرحلة  يف  والسيطرة  اإلنجليزي،  األسطول  مضايقة  من  التخلص 
اإليطاليني،  من  بمساعدةٍ  البحر  هذا  ط  سَ بوَ مالطة  جزيرة  عىل  ثانية 
حيث ترك هبا كتيبةً عسكرية مكونة من 3000 جندي لتأمني الصلة 

بني فرنسا ومرص.
الفرنيس  األسطول  استطاع  ليال   1798 عام  من  يوليوز   1 يف 
احتالل مدينة اإلسكندرية عقب مقاومة ضعيفة مل تدم طويال. وبعد 

(1) Institut d’Egypte 

(2) La commission des sciences et des arts
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عقب  القاهرة  نابوليون  جيش  دخل  الشهر،  نفس  من   23 يف  ذلك، 
إىل  رسالة  الرجل  ه  وجَّ التارخيني،  هذين  وبني  األهرامات.  معركة 
املرصية»  البالد  يف  «يتسلطون  الذين  املامليك  فيها  د  هدَّ املرصيني، 
يظلمون  الفرنساوية،  امللة  حق  يف  واالحتقار  بالذل  و«يتعاملون 

جتارها بأنواع اإليذاء والتعدي» (عبد الرمحن اجلربيت: 1822).
خاضعة  عثامنية،  مقاطعة  السياسية  الناحية  من  مرص  كانت 
أقليةٌ  كانت  واالقتصادية  االجتامعية  الناحية  ومن  املامليك،  لسلطة 
من اإلقطاعيني تتحكم يف شعبٍ من الفالحني املقهورين. وثقافيا، 
كان التقليد غالبا عىل التجديد. وعموما، كانت حالة مرص مثل حالة 
جمموع األقطار العربية اإلسالمية يف هذه املرحلة: ركود واطمئنان ملا 
تركه السلف، يف وقت كانت فيه أوروبا قد انخرطت منذ قرون يف 
ديناميةٍ من التجديد واالبتكار (عرص النهضة، فلسفة األنوار، الثورة 
والرشق مثل «اصطدامٍ بني  اللقاء بني الغرب  الصناعية)، مما جعل 
 آنية من حديد وآنية من فخار»، كام قال جون دو الفونتني يف إحد
مائة  من  بأكثر  التاريخ  هذا  قبل  يف «احلكايات»،  الواردة  استعاراته 
، وكانت فعفعةً أيضا، ألهنا أيقظت روح املرصيني  سنة. كانت صدمةً
ة،  الذين بادروا فيام بعد، مع حممد عيل باشا، إىل عملية حتديثٍ معتربَ

وإن كانت عسريةً ومتذبذبةً بسبب مقاومة القو املحافظة. 
وعموما، يمكن اختزال ما وقع بعد احتالل القاهرة يف النقط 

اآلتية:
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الفرنيس  • لألسطول  ويلسون  بقيادة  اإلنجليز  ي  تصدِّ  
 2-1) اإلسكندرية  بساحل  قري  أيب  موقعة  يف  وهزمه 

غشت)
 21 أكتوبر: انتفاضة املرصيني يف سياق الدعوة إىل اجلهاد  •

الفرنسيني.  مئات  املرصيون  قتل  حيث  الكفار  ضد 
وزاد من هذا الضغط اجليش العثامين املدعوم من طرف 

الربيطانيني.
حصار  • وفشل  الشام  عىل  اهلجوم   :1799 مارس-مايو   

باشا  أمحد  احلاكم  بقيادة  أهلها  بسالة  بفضل  ا  عكّ مدينة 
اجلزار.

للتصدي  • فرنسا  إىل  نابوليون  عودة   :1799 أكتوبر   
وملواجهة  النمساوي،  الرويس  اإلنجليزي  للتحالف 
باإلفالس،  البالد  هتدد  كانت  التي  االقتصادية  األزمة 

تاركا قيادة اجليش للجنرال جون باتيست كليبري.
التحالف  • بفعل  الفرنيس  اجليش  تراجع  بداية   :1800  

الربيطاين العثامين.
الربيطاين  • األسطول  أمام  الفرنيس  اجليش  اهنزام   :1801  

واالنسحاب من مرص.
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تغريُّ  من  خلقته  وما  احلملة  هذه  عن  تب  كُ ما  أهم  ومن 
و«مظهر  واألخبار»،  الرتاجم  يف  اآلثار  «عجائب  األحوال،  يف 
التقديس بزوال دولة الفرنسيس»، والتأليفان معا للمؤرخ املرصي 
نه  دوَّ ما  عىل  شاهدا  كان  الذي   (1825-1753) اجلربيت  الرمحن  عبد 
بِ  مرص  عىل  هجمة «بونابَّرته»  وصف  فقد  وتقلُّبات.  أحداث  من 
إثره  عىل  أصبحت  الذي  الشنيع»  اجللل  واحلادث  الفظيع  «اخلطْب 
فصل  يف  التقديس).  القاهرة» (مظهر  هي  كانت  أن  بعد   ، «مقهورةً
كتاب «عجائب  من  اإلسكندرية»  الفرنساوية  عنوان «دخول  حتت 
واحلوادث  العظيمة،  املالحم  ني  سِ أول  «هي  ييل:  ما  نقرأ  اآلثار»، 
الرشور،  وتضاعف  اهلائلة،  والنوازل  النازلة،  والوقائع  اجلسيمة، 
وترادف األمور، وتوايل املحن، واختالل الزمن، وانعكاس املطبوع، 
وفساد  األحوال  واختالف  األهوال،  وتتابع  املوضوع،  وانقالب 
األسباب».  وتواتر  اخلراب،  وعموم  التدمري،  وحصول  التدبري، 
حصل  حتى  وتقنياهتم  وتقاليدهم  حلياهتم  مطمئنني  املرصيون  كان 
ي الناس وحتريت  هِ «فدُ كالسيل،  البالد  اإلفرنج  دخل  حصل:  ما 
أسهب  وقد  أفكارهم واختلطت أذهاهنم وزادت وساوسهم». 
ذلك  جراء  من  وقع  وما  الفرنسية  احلملة  أخبار  حكيِ  يف  اجلربيت 
وذكرِ  والفرنسيني،  املرصيني  بني  واملناوشات  الصدامات  من 
احلياة  مناحي  بعض  لتنظيم  نابوليون  أصدرها  التي  الترشيعات 
اليومية مثل ترتيب الدواوين «عىل تنظيم آخر» وختصيص «شهرية» 
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وشؤون  العامة»،  بمصالح  تقيُّدهم  «نظري  الوظائف  ألرباب  تُدفع 
حفظ الصحة، وغري ذلك من التنظيامت اجلديدة. 

الناحية  من  فاشلة  مرص  عىل  الفرنسية  احلملة  كانت 
صارم  نحو  عىل  للفرنسيني  الربيطانيون   تصد فقد  العسكرية. 
بعد  مرص،  غادر  قد  نابوليون  كان  املطاف.  هناية  يف  وطردوهم 
توىلَّ  الذي  كليبري  باتيست  جون  اجلنرال  وكان  دخوهلا.  من  سنة 
الربيطانيني  مطرقة  بني  نفسه  وجد  قد  الفرنيس  اجليش  قيادة  مهمة 
تل طعنا عىل يد طالب سوري كان  وسندان املرصيني والعثامنيني، فقُ
يه املهمة. وكانت جمريات  يدرس باألزهر، بعد أقل من عامٍ عىل تولِّ
األمور، عقب ذلك، قد أضعفت الفرنسيني عدديا وأهنكتهم صحيا 
وأرهقتهم نفسيا، فاهنزموا يف موقعة كانوب (21 مارس 1801) أمام 
لوا من هناك إىل  حِّ الربيطانيني، واستسلموا يف اإلسكندرية، حيث رُ

فرنسا عىل متن سفن إنجليزية.
حيث  واعدة،  علمية  آفاقا  نابوليون  فتحت محلة  املقابل،  ويف 
النقيشة  تلك  رشيد(1)،  حجر  منها  كثرية،  مآثر  الفرنسيون  اكتشف 
املشتملة عىل نصوص هريوغليفية وإغريقية، التي تعود إىل عام 196 
قبل امليالد، والتي فتحت الباب أمام العامل جون فرانسوا شامبوليون، 
وعلامء  اهلريوغليفية،  الكتابة  طالسم  فك  من   1822 عام  نته  ومكَّ
آخرين أماطوا اللثام عن خبايا تاريخ الفراعنة واألهرام. لقد أسست 

(1) Pierre de Rosette.
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ف فيام بعد بعلم املرصيات، الذي ساهم فيه علامء آثار  رِ احلملة ملا عُ
ومؤرخون مرموقون من بلدان أوروبا الغربية باخلصوص. هذا ما 
وس ينعت احلملة الفرنسية عىل مرص  جعل املؤرخ الفرنيس إيف لِيسُ
بِ «املغامرة العلمية» (1998). وقد كان من النتائج العلمية الفورية 
عام  مرص»  «وصف  عنوان  حتت  موسوعة  صدور  احلملة،  هلذه 
نابوليون األكرب»، كام هو مبنيَّ  اإلمرباطور  1809، «بأمر من جاللة 

لت، بالقياس إىل دقة املالحظات  يف النسخة األصلية(1)، والتي شكَّ
والرسومات واخلرائط وكثافتها، مرجعا أساسيا بالنسبة جلميع الذين 
أرادوا سرب أغوار حضارة مرص وثقافتها، وحتى بالنسبة للمرصيني 
تارخيا  يعتربونه  كانوا  بعدما  الفرعوين  تارخيهم  ألمهية  تنبَّهوا  الذين 

وثنيا.
الدراسات  موجة  سياق  يف  سعيد،  إدوارد  وقف  وقد 
«االسترشاق:  كتابه  يف  الكولونيالية،  بعد  ما  األنجلوساكسونية 
املفاهيم الغربية للرشق»، عىل أمهية النتائج العلمية للحملة الفرنسية 
واخلياالت  التمثالت  من  لسلسلة  نت  دشَّ وكيف  مرص،  عىل 
والتصورات واخلطابات الغربية التي راجت عن «الرشق» وابتدعته 
التفوق  أدوات  من  أداةً  الغرب  هلذا  منحت  وكيف  كمفهوم، 
 مد عىل  واهليمنة  االستعامري  التوسع  لتربير  ووسيلةً  احلضاري، 
(1) Description de l’Égypte, ou Recueil des observations et des recherches 

qui ont été faites en Égypte pendant l’expédition de l’Armée française, 
publié par les ordres de Sa Majesté l’Empereur Napoléon le Grand, Paris, 
L’imprimerie impériale, 1809.
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نموذجا  احلملة  اعترب  فقد  العرشين.  وحتى  عرش،  التاسع  القرن 
 أخر ثقافة  جانب  من  ما  ثقافة  عىل  احلقيقي  العلمي  «لالستيالء 
أصبح  إذا  االسترشاق،  فيه  «ازدهر  وإطارا  يظهر»،  فيام  منها   أقو
بصفتها   األخر اإلسالمية  البلدان  بعدها  ومن  مرص  إىل  نظر  يُ
/1978 سعيد،  الرشق» (إدوارد  عن  الغربية  للمعرفة  احلي  املرسح 

ترمجة حممد عناين: 2006).
مرور  بمناسبة  اجلارية  السنة  خالل  فرنسا،  يف  حصل  ومثلام 
دت الدراسات والنقاشات  مائتي سنة عىل وفاة نابوليون، حيث جتدَّ
بخصوص  اجلدال  املرصيون  املثقفون  أحيا  سالفا،  ذكرنا  كام  حوله 
هجمة  يف  تر  مل  التي  اآلراء  خالف  وعىل  الصدد،  هبذا   .1798 محلة 
الفرنيس  املرصي  الكاتب  اعترب  استعامري،  عدوان  غري  نابوليون 
روبري سوليه، صاحب كتاب «علامء بونابَّرت يف مرص»، أن الدولة 
املرصية احلديثة اعتمدت عىل ما قدمته احلملة من «إضافات علمية 
وسياسية». وسار الكاتب والصحفي حممد سلاموي يف نفس االجتاه 
ملا قال بأن احلملة كانت مزجيا من «النار والتنوير»، ألهنا من ناحية 
«كانت محلة عسكرية إمربيالية»، ومن جهة أخر «جاءت بالعلوم 

والتقدم» (صحيفة العني اإلخبارية: 2 مايو 2021). 
احلملة  يف  رأت  التي  املزدوجة  الرؤية  هذه  األمر،  واقع  يف 
الفرنسية عىل مرص نارا ونورا، والتي تظهر يف الكثري من الدراسات، 
يف  البونريه  ألبري  عنها  عربَّ  أن  سبق  التي  هي  العربية،  وغري  العربية 
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الكتاب الذي نرشه عام 1837 حتت عنوان «سرية امللوك واألباطرة 
يمسك  احلربية،  غزواته  يف  نابوليون،  «كان  بالقول:  والبابوات» 
يِي»  بالسيف باليد التي تقتل، وباملشعل باليد األخر التي تُنري وحتُ

(سودير هزاريسينغ: 2010).
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5


1815-1805

نابوليون قمة املشهد السيايس األورويب بقوة السالح،  اعتىل 
إذ خاض عددا كبريا من املعارك، انترص يف أربعني منها، أمهها معركة 
 (1805 عام  الرويس  النمساوي  التحالف  عىل  (الفوز  أوستريليز 
ومعركة   (1806 عام  ويس  الربْ اجليش  عىل  (الفوز  ينا  جِ ومعركة 
الدراسات  يف   .(1809 عام  النمساوي  اجليش  عىل  (الفوز  فاغرام 
أنحاء  بمختلف  شنها  التي  واحلمالت  احلروب  تُعرف  التارخيية، 
يعتربها  التي  النابوليونية  باحلروب  وشامال،  ورشقا  جنوبا  أوروبا، 
هذه  وكانت  البرشية.  تاريخ  يف  رة  املدمِّ احلروب  أول  املؤرخون 
كانت  وبريطانيا.  فرنسا  بني  الرصاع  سياق  يف  اندلعت  قد  احلروب 
من  عدد  يف  الثوريني  محاس  أهلبت  التي  التقدمية»  «القوة  فرنسا، 
ال  التي  املالحية»  «القوة  باعتبارها  وبريطانيا  األوروبية،  األقطار 
خيدم  أورويب  نظام  فرض  أجل  من  مرير  رصاع  يف  دخلتا  قد  تُقهر، 
مصلحة هذا الطرف أو ذاك من الناحية اجليو-سياسية. كان الطرفان 
عام  مارس  من  والعرشين  اخلامس  يف  يان  أمْ معاهدة  عىل  وقَّعا  قد 



54

1802، التي وضعت حدا لنفوذ فرنسا يف منطقة الرشق العريب عقب 

األورويب.  الصعيد  عىل  نابوليون  مجاح  وكبحت  مرص،  عىل  اهلجمة 
لكن، يف واقع األمر، مل تكن هذه املعاهدة سو هدنة مؤقتة، ذلك 
أن الرغبة يف بسط اهليمنة عىل أوروبا جعلت أطراف املعاهدة خترج 

عن مقتضياهتا وإعالن احلرب.
تستدعي هذه األمور مجلة من املالحظات األولية:

مالحظة أوىل: وفرة الدراسات. أفرزت احلروب النابوليونية 
السيايس  التاريخ  بني  مجعت  اللغات،  بمختلف  كثرية  دراسات 
والتاريخ االجتامعي جليش نابوليون. وقد استندت هذه الدراسات 
كثرية،  علوم  عىل  منفتحة  ومناهج  األرشيف،  يف  جديدة  قراءة  إىل 
لألحداث  جديدة  تأويالت  قدمت  إذ  ولسانية،  واجتامعية  سياسية 
والوقائع، وصاحلت بني أصناف التاريخ املتضاربة (تاريخ األحداث 
احلدث،  عودة  موجة  مع  فقط  ليس  هذا  حصل  البنيات).  وتاريخ 
املرتبطة باملنعطف النقدي (حممد حبيدة: 2018)، بل منذ سبعينيات 
ن، الطريقَ يف كتابه  القرن املايض ملا أنار املؤرخ الربيطاين، جون كِيغْ
من  لعدد  دراسته  يف  أبان  فقد   .(1976) املعركة»  «ترشيح  س  املؤسِّ
حتت،  من  املعارك  إىل  النظر  أن  واتريلو،  معركة  بينها  ومن  املعارك، 
األركان  هيئة  هلا  خطَّطت  كام  فوق،  من  وليس  اجلنود،  عاشها  كام 
ن من قلب منظور املالحظة ومن ثم الكشف عن جتربة  العامة، يمكِّ
سوسيولوجية وسيكولوجية تتجىل فيها املامرسات  احلرب كظاهرة 
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واإلحساسات والتمثالت. ومن الدراسات احلديثة الصدور، التي 
ألَّفه  الذي  اجلامعي  الكتاب  ذكر  يمكن  الرؤية،  هذه  ضمن  تندرج 
كل من هرييف دريفيون، وبريتراند فونْكه، وميشال روكو، «احلروب 
فيه  اطلع  الذي  الكتاب،  هذا  يف   .(2013) النابوليونية»  واجليوش 
مذكرات  وعىل  األوروبية،  الدفاع  وزارات  وثائق  عىل  الباحثون 
كتابة  إىل  املؤرخ  سعي  القارئ  يلمس  أيضا،  ومراسالهتم  الضباط 
االجتامعي،  والتاريخ  السيايس  التاريخ  بني  جيمع  شامل  تاريخ 
الضوء  الكتاب  هذا  يسلط  ولذلك،  بالتمثالت.  تعلق  ما  وأيضا 
عىل  نابوليون  خاضها  التي  احلروب  هبذه  حميطة  كثرية  جوانب  عىل 
االجتامعية  والعالقات  والقانون  االقتصاد  منها  األوروبية،  الساحة 
يمنح  مما  واملعطوبني،   واألرس للجنود  اليومي  واملعيش  والفنون 
هلذه احلروب وجها اجتامعيا حقيقيا، ولكتابة التاريخ سمة جتديدية 

حقيقية.
تشتغل  األوروبية  اجليوش  كانت  التكوين.  ثانية:  مالحظة 
تتطور  فتئت  ما  وأكاديميات  مدارس  يف  خمصوص  تكوين  وفق 
الثورة  منها  مكنت  التي  اجلديدة  التقنيات  بفضل  اشتغاهلا  أساليب 
يف  احلاصل  التقدم  بفضل  وأيضا  املدافع،  وخاصة  الصناعية، 
الكارتوغرافيا التي وفَّرت للضباط واجلنود سبل التحكم يف خمتلف 
فرنسا،  يف  رموزها.  وفك  اخلرائط  رسم  عرب  التضاريس  أنواع 
لويس  عهد  عىل   1751 عام  تأسست  قد  حربية  أكاديمية  أول  كانت 
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وضباط مشبعني  عاتقها تكوين جنود  وأخذت عىل  اخلامس عرش، 
بعد  األكاديميات  تعددت  ثم  البالد.  عن  الدفاع  وروح  باالنضباط 
ذلك لتصل إىل 12 مؤسسة عسكرية. ويف عهد نابوليون ازداد عدد 
هذه املدارس، مع تركيز ملحوظ عىل املدارس البحرية أو ما سمي 
االهتامم  هذا  من  الرغم  وعىل  اخلاصة»(1).  البحرية  «املدارس  بِ 
التفوق  مواكبة  تستطع  مل  فرنسا  فإن  املالحي،  العسكري  بالتكوين 
وايال نايْفي»(2). فربيطانيا كانت  الربيطاين وجهازها املعروف بِ «رْ
عرش،  السابع  القرن  منذ  امليدان،  هذا  يف  عريضة  جتربة  راكمت  قد 
 جر إذ   ،1651 عام  املالحة»  «قوانني  كرومويل  اعتمد  حيث 
الرتكيز عىل إنشاءِ أسطول مالحي قوي، وإحداثِ تراتبية ملزمة بني 
تطوير  قصد  الرضائب  من  معلومة  حصة  من  واالستفادةِ  الضباط، 
التي  املتعددة  االنتصارات  يفرس  مما  األسطول،  وتعزيز  التكوين 
كثرية،  معارك  يف  الفرنسية  البحرية  عىل  الربيطانية  البحرية  حققتها 
األغر»  «الطرف  معركة  هي  تعنينا،  التي  للمرحلة  بالنسبة  أمهها 

بمقربة من سواحل إسبانيا، كام سنر فيام بعد. 
النابوليونية  احلروب  تعترب  احلروب.  ضخامة  ثالثة:  مالحظة 
احلرب  قبل  احلديث  العرص  يف  البرشية  عرفتها  حروب  أضخم 
قال  كام  شاملة»  «حربا  كانت  مدمرة.  حربا  كانت  األوىل.  العاملية 
املؤرخ األمريكي دافيد بيلْ يف كتاب حتت عنوان «أوروبا حتت حكم 
(1) ESM: Les Ecoles Spéciales de Marine

(2)  Royal Navy
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الشمولية  مفهوم  ويُفرسَّ   .(2007) احلديثة»  احلرب  نشأة  نابوليون: 
هذا بأجواء تعبئةِ بلدٍ بأكمله حول مرشوع حريب، ساهم فيه اإلعالم 
مما  بالوطن،  االرتباط  تقوية  منها  القصد  كان  هائلة  بدعاية  املحيل 
ل عامال من عوامل نشأة احلس القومي يف القرن التاسع عرش.  شكَّ
كانت اجليوش ضخمة عىل مستو العدد، وكانت مكونة من جنود 
قد  كان  نفسه  نابوليون  العرشين.  سن  معظمهم  يتجاوز  ال  شباب 
ج سنة 1785، بدرجة مالزم ثانٍ وعمره ستة عرش عاما. هذا مع  خترَّ
العلم أن اهلرم السكاين يف فرنسا ويف أوروبا عموما متيز، خالل هذه 
الغالبة.  هي  كانت  الشباب  نسبة  أن  كون  عريضة،  بقاعدة  املرحلة، 
واجلنود   ،1.500.000 بِ  الفرنسيني  اجلنود  عدد  الباحثون  ر  ويقدِّ
الربيطانيني بِ 750.000. هذا يف الوقت الذي كان فيه عدد السكان 
يف فرنسا يناهز 27 مليون نسمة، ويف بريطانيا 12 مليون نسمة. وكان 
اجليش الفرنيس قد سمي، منذ عام 1805 باجليش العظيم، كام يظهر 
يف رسالةٍ كان قد بعث هبا نابوليون إىل أحد مارشاالته، ملا عزم عىل 

الدخول يف حرب ضد النمسا.
اخلسائر  جسامة  يف  أيضا  احلروب  هذه  ضخامة  وتتجىل 
البرشية. كان عدد الضحايا، من قتىل وجرحى ومرىض، كبريا جدا: 
إىل  بالقياس  جدا  كبري  رقم  وهذا  األورويب.  الصعيد  عىل  مليونان 
عدد السكان يف بداية القرن التاسع عرش. ويذهب بعض الدارسني 
الضحايا،  من  ماليني  مخسة  إىل  الرسمية  األرقام  هبذه  املوضوع  هلذا 
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ومراسالت  مذكرات  متنحها  التي  املؤرشات  خمتلف  إىل  باالستناد 
الضباط واجلنود الذين شاركوا يف هذه احلروب.

وجدير باإلشارة أن ضخامة هذه احلروب كانت قد انعكست 
بصورة جلية عىل املشهد االجتامعي. كان أصحاب الزي العسكري، 
تبِهم، يف الشوارع  من بني أهايل املدن، قد تكاثر عددهم، بمختلف رُ
مع  املرحلة،  هذه  خالل  والفنادق  رات  واخلامَّ واملقاهي  واألزقة 
تكاثر الثكنات واملدارس احلربية، ومع حتول احلصون والقصور إىل 
حمالت إليواء اجلنود، حتى صار حضورهم ملحوظا، بل مزعجا. 
املدنيني  بني  حصلت  كثرية  نزاعات  التقارير  تروي  الشأن،  هبذا 
والعسكريني داخل املدن، منها تقرير يعود إىل 9 يوليوز 1804، جاء 

فيه:
إحداث  يف  اخليالة  جنود  من  جنديا  أربعون  تسبَّب  «باألمس 
الفوىض، وحترشوا بالنساء. وأول أمس، دخل ثالثة ضباط [مع ذكر 
تبِهم] مسلحني عىل تاجر مخور [مع ذكر اسمه] بشارع  أسامئهم ورُ
الذين  املتجر  اس  وحرّ هو  بالسالح،  وهددوه  شانزليزيه [بباريس] 
أرادوا اعرتاض سبيلهم. وقد تدخل رجال الرشطة وألقوا القبض 
عىل واحد منهم، وأودعوه مركز الرشطة الكائن بنفس الشارع، لكن 
مل يكن هناك ضابط وال قائد، وحتى باقي أفراد الرشطة امتنعوا عن 
هذان  عاد  برهة،  وبعد  اآلخرين.  اجلنديني  إليقاف  املساعدة  تقديم 
وحبسا  صاحبهام،  عن  بالقوة  وأفرجا  بسالحهام  اهلاربان  اجلنديان 
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عالوة عىل ذلك أحد رجال الرشطة باملركز املذكور.» (جون توالر: 
(1978

لعب فيه  ناشئ  جديد  جمتمع  مؤرشات  مؤرشا من  كان ذلك 
وبحارة،  ودرك  ورشطة  جنود  من  املوحد،  الشكل  ذات  ة  البِزّ ذوو 
دورا ما فتئ يتنامى مع مرور الزمن عىل مستويات متعددة، اجتامعية 
وسياسية، حتى أن املؤرخ الفرنيس مارك فريو اعترب يف بحثه حول 
ثورة 1917 الروسية أن هذه األخرية قام هبا أساسا أصحاب البِذل 
النظامية، ملا اعتمد الصورة مصدراً لفهم هذا احلدث، كون أن كل 
مشاهد  عليها  تغلب  به  املرتبطة  واملتحركة  الفوتوغرافية  الصور 

البِذل هذه.
اهلزيمة الصغر
ر الطَّرف األَغَ

أدت الرصاعات بني فرنسا وبريطانيا إىل نقض معاهدة أميان، 
ودخول الطرفني يف حرب مالحية جنوب إسبانيا، بني مدينتي قادس 
وطريفة، عىل مقربة من مضيق جبل طارق. كان األسطول الفرنيس، 
اإلسبانية،  البحرية  إليه  انضمت  الذي  فيلنُوف،  األمريال  بقيادة 
 يتوفر عىل 33 سفينة حربية، بينام مل يكن لألسطول الربيطاين سو
27 بارجة. لكن باملقابل، كانت البحرية امللكية الربيطانية تتوفر عىل 

جتربة كبرية يف جمال احلروب املالحية. كانت خطة نابوليون، بالقياس 
وإخضاعها  إنجلرتا  عىل  باهلجوم  تقيض  العددي،  التفوق  هذا  إىل 
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عىل  كثريا  تفوقت  الربيطانية  التكتيكية  القدرة  أن  غري  لسلطته، 
إسبانيا،  جنوب  إىل  الفرنيس  األسطول  استدراج  تم  إذ  اخلطة،  هذه 
ومباغتته، وتدمري نصف سفنه، وذلك يوم 21 أكتوبر 1805، يف حني 
مل يفقد األسطول الربيطاين، بقيادة األمريال نيلسون الذي مات يف 

املعركة، ولو سفينة حربية واحدة. 
وتشري الدراسات، التي اعتمدت عىل وثائق البحرية الفرنسية، 
حواراته  يف  اعتربها،  إذ  اهلزيمة،  هذه  يستسغ  مل  نابوليون  أن  إىل 
العواصف  فيها  تسببت  طائشة  معركةً  به،  املحيطني  الضباط  مع 
عمل  ولذلك،  اإلنجليزية.  اخلطط  فيها  حتكمت  مما  أكثر  البحرية 
وعىل  الفرنسية.  الصحافة  لسان  عىل  ذِكرها  لطمس  بوسعه  ما  كل 
أرض الواقع، دفعت هذه اهلزيمة نابوليون إىل إعادة النظر يف نظام 
السفن،  بناء  يف  باالستمرار  أمر  إذ  تطويرها،  عىل  بالعمل  البحرية، 
املالحة  ميدان  يف  للتكوين  خاصة  مدارس  وإنشاء  املوانئ،  وحتسني 
ت بالشامل الغريب عىل املحيط األطلنتي،  العسكرية يف مدينتي بريسْ

وتولون باجلنوب عىل ساحل البحر األبيض املتوسط.
واألدباء  والسياسيون  املؤرخون  ألَّف  الربيطاين،  اجلانب  من 
النرص  هبذا  احتفلوا  الذين  اإلنجليز،  لكن  املعركة.  هذه  عن  الكثري 
احتفاال كبريا عام 1905 بمناسبة مرور مائة سنة عىل احلدث، وعام 
مالحي  استعراض  يف  الثانية  إليزابيث  امللكة  بحضور  أيضا   2005

من  زيتية  بلوحةٍ  باالحتفاء  احلدث  هذا  يستحرضون  ما  غالبا  كبري، 
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الثاين  النصف  يف  ول  هُ برايس  وليام  رسمها  قد  كان  الكبري  احلجم 
من القرن التاسع عرش متثِّلُ موتَ األمريال نيلسون يف املعركة وختلد 

ذكره باعتباره «بطال من أبطال البحرية امللكية».
املؤرخون  يقول  كام  األغر»،  الطرف  «كارثة  نتائج  من  كان 
امللكية»  «البحرية  بِ  اللحاق  عن  فرنسا  عجزت  أن  الفرنسيون، 
فخضعت  املالحية،  نابوليون  جهود  من  الرغم  عىل  الربيطانية، 
كثريا  أرض  مما  بريطانيا،  سفن  طرف  من  حلصار  الفرنسية  السواحل 
داخل  االنحصار  عىل  نابوليون  وأجرب  الفرنسية،  املالحية  بالتجارة 
القارة. أما بريطانيا، فأكدت سيادهتا الكاملة عىل البحار واملحيطات، 
باعتبارها أقو أمة مالحية يف أوروبا، ويف العامل بأرسه طيلة القرن 
التاسع عرش. هذا ما دفع الكثري من الباحثني، ويف مقدمتهم الباحث 
ويْ أدكينس، إىل القول بأن هذه املعركة كانت فاصلة من  الربيطاين رُ

الناحية التارخيية، بل إهنا «غريت وجه العامل».
األغر  الطرف  معركتي  بني  مقارنة  املؤرخني  من  عدد  ويعقد 
وواتريلو اللتني اهنزم فيهام نابوليون، األوىل يف البحر والثانية يف الرب. 
ستا هيمنة هذه األخرية عىل  فكالمها كانت أمام بريطانيا، وكالمها كرّ
هذا  يف  سارت  التي  الدراسات  أهم  ومن  السواء.  عىل  والرب  البحر 
االجتاه تلك التي قام هبا روين مايْن عام 1955، ونعت فيها الطرف 
األغر بِ «واتريلو املالحية»، التي كانت آخر أكرب معركة بحرية تقام 
باألرشعة، ذلك أن احلروب املالحية تطورت بعد ذلك تطورا كبريا.
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نابوليون وهيجل وجها لوجه
احتالل أملانيا 

عقب هزيمة الطرف األغر، وجه نابوليون أنظاره من جديد 
ارا  ز جيشا جرّ إىل القارة، والسيام جهة أملانيا وأوروبا الوسطى. جهَّ
التحالف  لتكسري  احلالية)  تشيكيا  (ببالد  أوستريليز  نحو  به  م  وتقدَّ
يف  يعرف  ما  هذا  بريطانيا.  طرف  من  املدعوم  الرويس  النمساوي 
إمرباطور  (نابوليون  الثالثة»  األباطرة  «معركة  بـِ  أوروبا  تاريخ 
األول  واإلسكندر  النمسا،  إمرباطور  الثاين  وفرانسوا  فرنسا، 
وقد   .1805 دجنرب   2 يوم  أطوارها  جرت  التي  روسيا)  إمرباطور 
ترتب عن ذلك اقتحام اجليش الفرنيس ملدينة فيينا عاصمة النمسا، 
النمسا  كانت  التي  املقدسة  اجلرمانية  لإلمرباطورية  حد  ووضع 
وإيطاليا. لقد شكلت  أملانيا  أراضيها يف  رأسها، والسيطرة عىل  عىل 
لنفسه  نابوليون  خطه  الذي  املسار  يف  هامة  حمطة  أوستريليز  معركة 
وإكبارا  إجالال  ينحني  اجلميع  جعل  حيث  أوروبا،   مستو عىل 
ويس  لعبقريته العسكرية. يف تعليق عىل هذه املعركة كان اجلنرال الربْ
الفرنسيني،   لد األرس  يف  سنتني  قىض  الذي  كلوزفيتز،  فون  كارل 

قد قال: «نابوليون، إنه إله احلرب» (جون توالر: 2021).
 كان نابوليون قد اعتمد يف هذه احلرب، كام يف حروب أخر
الحقة، عىل االستخبار. هبذا الصدد، تتداول كتب التاريخ، بناءً عىل 
لودفيغ  كارل  األملاين  اجلاسوس  قصة  واجلنود،  الضباط  مذكرات 
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م خدمات جليلة لنابوليون لتيسري مهامه وخططه  شوملايْسرت الذي قدَّ
والظفر بخصومه. يف احلرب ضد النمسا وبْروسيا كان دوره حاسام 
باملدن  البوليسية  الناحية  من  األهايل  شؤون  إدارة  ويف  النرص،  يف 
عديدة  مؤلفات  الباحثون  وضع  وقد  وبرلني.  فيينا  مثل  املكتسحة، 
حديثة  دراسة  منها  عرش،  التاسع  القرن  منذ  اجلاسوس  هذا  عن 
نابوليون»  جاسوس  «شوملايْسرت:  عنوان  حتت   2011 عام  صدرت 
أربْوا  جريالد  هو  الدولية،  العالقات  تاريخ  يف  خمتص  فرنيس  ملؤرخ 
مغامراته  يذكر  حيث  األوان،  قبل  بونْد»  «جيمس  بِ  نعته  الذي 
حيث  النمساوية  الفرنسية  احلرب  أحداث  يف  يظهر  مثلام  اخلطرية، 
عسكري  جملس  أشغال  يف  وشارك  نمساوي  جنرال  جبَّة  يف  ختفَّى 

ترأسه إمرباطور النمسا فرانسوا الثاين.
ركز نابوليون جهوده عىل أملانيا، وحماربة بريطانيا عىل الصعيد 
االقتصادي، بفرض حصار جتاري عليها بمقتىض ما يُعرف بمرسوم 
بريطانيا  وجه  يف  عسكريا  فيه  فشل  ما   .(1806 نونرب   21) برلني 
ضه اقتصاديا، إذ منع عىل البلدان األوروبية اخلاضعة له التعامل  عوَّ
يف  يتحكم  كان  وأنه  خاصة  السكندنافية،  فيها  بام  معها،  التجاري 
الفوز  نتيجة  ولوبيك  وبريمن  هامبورغ  مثل   الكرب الشامل  موانئ 
تارخييا  املعروف  احلصار  هذا  نتائج  من  وكان  أوستريليز.  معركة  يف 
التجارة  ركود   :1813 عام  إىل  استمر  الذي  القاري»  «احلصار  بـِ 
ومن  الصناعة.  وركود  البنكية،  املعامالت  وركود  بريطانيا،  يف 
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أنجزها  التي  تلك  املوضوع،  هذا  مهت  التي  األساسية  الدراسات 
كروزيه،  فرانسوا  بريطانيا،  تاريخ  يف  املختص  الفرنيس  املؤرخ 
، انطالقا  «االقتصاد الربيطاين واحلصار القاري» (1999)، حيث بنيَّ
ي، كيف ظهرت آثار احلصار االقتصادي عىل جمموع  من بحث كمِّ
حجم  انخفض  حيث   ،1808 عام  من  ابتداءً  الربيطاين  االقتصاد 
املبادالت اخلارجية بنسبة 25 باملائة، وارتفع منسوب جتارة التهريب، 
وتزايد التضخم املايل، وتقلص االستثامر يف ميادين الصناعة، لتصل 
األزمة االقتصادية ذروهتا عام 1810، إذ مل يستعد االقتصاد الربيطاين 
صالهتام  والسويد  روسيا  قطعت  ملا  سنة 1812  من  ابتداءً  إال  عافيته 

مع فرنسا، إثر هزيمة نابوليون أمام اجليش الرويس يف السنة ذاهتا.
وبتسليط بعض الضوء عىل أملانيا يف بداية القرن التاسع عرش، 
نجد أهنا كانت مشتتة إىل إمارات ومناطق مستقلة بعضها عن بعض، 
لدرجة أن الفرنسيني كانوا يتحدثون عن أملانيا بصيغة اجلمع(1). ومن 
أهم هذه اإلمارات واملناطق: بْروسيا، وبافاريا، ورينانيا، وويسفاليا، 
عام  بيسامرك  مع  إال  السياسية  الوحدة  تعرف  مل  والتي  اكس،  والسّ
1871. لكن، رغم هذا الشتات، اشرتك األملان منذ القرن السادس 

عرش، قرن النهضة واإلصالح الديني، يف اللغة (األملانية)، ويف قيم 
العقل  وإعامل  الربوتستانتي (اللوثريية)  املذهب  طليعتها  يف  كثرية، 
أدوار  لِلَعِب  أهلتهم  التي  هي  القيم  وهذه  والتجديد.  واالبتكار 

طالئعية يف وقت الحق.
(1) Les Allemagnes
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من  جمموعة  عىل  نابوليون  جيش  سيطر  أوىل،  مرحلة  يف 
املناطق، خاصة منطقة بافاريا، وعاصمتها ميونيخ، ثم يف مرحلة ثانية 
هجم عىل مملكة بْروسيا يف اجلهة الرشقية عىل احلدود مع بولندا. يف 
البداية، قاوم ملك بْروسيا فريديريك غليوم الثالث املد النابوليوين، 
نابوليون جيشَ  فرنسا، إذ سحقَ جيشُ  نصيب  كان من  الفوز  لكن 
نفس  من   27 ويف  ينا.  جِ معركة  يف   1806 أكتوبر   14 يف  فريديريك 

الشهر دخل نابوليون مدينة برلني. 
خريطة  هيكلة  إعادة  عىل  نابوليون  عمل   ،أخر جهة  ومن 
من  وجعل  فارسوفيا،  إمارة  حول  بولندا  شتات  مجع  إذ  أوروبا، 
بلجيكا بلدا قائام بذاته بعدما كان جزءاً من أرايض هولندا. لكن أثر 
شاملة،  ترابية  تغريات  عرفت  حيث  أملانيا،  يف  أكثر  يظهر  نابوليون 
عرش (الوحدة  التاسع  القرن   مد عىل  القومي  شعورها  نام  وحيث 
األملانية 1871) عىل غرار ما حصل يف بلدان أخر التي هنضت فيها 
قوميات كثرية. فقد مجع أملانيا يف 39 إقليام بعدما كانت مشتتة يف 350 
إقليام، حيث قىض عىل ما يعرف بـِ «اإلمرباطورية اجلرمانية املقدسة» 
«احلامية  حتت  صارت  التي  اين»  الرّ «كونفيدرالية  بِ  ضها  وعوَّ
فاتح  من  ابتداءً  القانونية،  نته  مدوَّ البالد  عىل  وفرض  الفرنسية»، 
يناين»، الذي عوَّض القوانني  ى «القانون الرِّ يناير 1808، حتت مسمَّ
املتعددة التي كانت تسود يف خمتلف األرجاء. لقد استفادت بْروسيا 
من  عددا  إليها  ضمت  إذ  اجلديدة،  الرتابية  اهليكلة  هذه  من  كثريا 
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الفرنسية،  القانونية  البصمة  عليها  ظهرت  التي  الصغرية  اإلمارات 
يف  االستثامر  عىل  املستنرية  وأرستقراطيتها  بورجوازيتها  وحفزت 

العلم والصناعة، مما أهلها لتكون فيام بعد عىل رأس أملانيا برمتها.
معجبني  السيايس،  الشتات  من  عانوا  الذين  األملان،  كان 
دها  جسَّ التي  الدولة  هذه  وبعظمة  الفرنسية  القومية  بالدولة 
مع  والتنوير  لوثر،  مع  الربوتستانتية  عرفوا  الذي  األملان  نابوليون. 
بيتهوفن،  مع  املوسيقى  ورقي  غوته،  مع  األدب  وروائع  كانط، 
كانوا  وقوي.  د  موحِّ حاكم  حول  ة  امللتفَّ القومية  الدولة  يعرفوا  مل 
أن  غري  السالح.  مملكة  من   أقو والفن  الفكر  مملكة  أن  يعتقدون 
الواقع أكد عكس ذلك. ويعربِّ هيجل تعبريا واضحا عن هذا األمر. 
يف  الفيلسوف  هذا  كتبه  ما  الباحثون  يذكر  ما  غالبا  الصدد،  هبذا 
رسالة موجهة إىل صديقه نيتهامر بتاريخ 13 أكتوبر 1806، يف وقت 
اإلمرباطور  الروح»: «رأيت  مؤلَّفه «فينومينولوجيا  فيه  أتمَّ  قد  كان 
(نابوليون) وقد بدا كأنه روح العامل، رأيته خارجا من املدينة (مدينة 
املرءُ   ير أن  حقا  رائع  إحساس  من  ياله  األحوال.  يتفقد  ينا)  جِ
شخصا مثل نابوليون يف مكان بعينه وهو عىل صهوة جواده، يسود 

عىل العامل». 
يف دراسة حتت عنوان «نابوليون: بطل هيجيل»، يقول نيكوال 
تِم  يُ أن  التاريخ؟...  فلسفة  زاوية  من  ذلك  معنى  «ما  بروسار: 
فيلسوف احلداثة الكبري حترير «فينومينولوجيا الروح» عشية دخول 
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ألف  أو  مائة  كل  إال  يتكرر  ال  الذي  احلدث  هذا  املدينة،  نابوليون 
سنة، معناه أن األمر يرتبط، من منظور هيجيل، بطارئة تارخيية، التقى 
الفعل   مستو عىل  نابوليون  أنجز  بالفلسفة:  السيايس  التاريخ  فيها 
نابوليون،  أدرك  إذ  الفكر،   مستو عىل  هيجل  قه  حقَّ ما  السيايس 
«فينومينولوجيا  يف  معرفيا  هيجل  عرضه  الذي  املطلق  ذلك  فعليا، 

الروح» (نيكوال بروسار: 1995). 
ماذا يمكن أن نستنتج من هذه الصورة التي رسمها هيجل؟ 
يف ذلك اليوم، مل يكن عىل هيجل أن يقرأ الصحف كام كانت عادته، 
جيري  كان  التاريخ،  يف  املطلق  الراهن  ذلك  التارخيي،  احلدث  ألن 
وهو  نابوليون  هيجل   رأ ذلك،  من  واألكثر  مبارشة.  أعينه  أمام 
كان  هيجل.  ير  مل  نابوليون  لكن  األحوال،  لتفقد  املدينة  من  خيرج 
هيجل يعرف ما يفعله نابوليون، يف حني كان نابوليون جيهل ما كان 
يعرفه هيجل. ولذلك، كان نابوليون حيقق من حيث ال يدري فلسفة 

التاريخ اهليجلية. 
قد  العامل،  مرسح  عىل  للمطلق  أداةً  باعتباره  نابوليون،  كان 
«دولة  لكنها  التاريخ،  رافعة  الدولة  احلديث.  للتاريخ  بطال  صار 
قال  أملانيا،  تاريخ  من  احلساسة  املرحلة  هذه  يف  ومتجانسة».  كونية 
ينا يف متم عام 1806: «أهيا  هيجل يف حمارضة من حمارضاته بجامعة جِ
السادة! إننا نحيا اليوم عرصاً عظيم الشأن. عرصُ خماضٍ حيث قفز 
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شكال  واكتسب  السالف  امللموس  شكله  وجتاوز  األمام،  إىل  العقل 
نابوليون  حركة  كانت  وإذا   .(1971 كوجيف:  (ألكسندر  جديدا» 
مجالية.  سمة  ذات  كانت  فإهنا  للمطلق،  ملموس  بتحينيٍ  تقيض 
أن  رائع  إلحساس  «إنه  نيتهامر:  صديقه  إىل  هيجل  كتب  ولذلك، 
ير املرء شخصا مثل نابوليون». لقد كانت حركة نابوليون بالفعل 

فوق املعتاد وعجيبة.
مل ير هيجل يف نابوليون رجال غازيا، كام عربَّ عن ذلك عددٌ 
احلديثة»  «الدولة  مؤسسَ  اعتربه  بل  املثقفني،  من  معارصيه  من 
وقد   .(1995 بروسار:  (نيكوال  واخلاص»  العام  «القانون  وسيدَ 
التحالف  أمام  اهلزيمة  بعد  حتى  نابوليون  أخبار  يتتبع  هيجل  ظل 
يد  عىل  يالنة  هِ سانْت  جزيرة  إىل  والنفي   ،1815 عام  األورويب 
يف  كتبها  التي  املذكرات  عىل  االطالع  يف  رغبته   أبد إذ  اإلنجليز، 
فرضتها  التي  الصارمة  الرقابة  من  الرغم  عىل  وذلك  اجلزيرة،  هذه 
بْروسيا عىل هذه املذكرات التي كانت قد نُرشت عام 1823، وعىل 
كل األدبيات املرتبطة بشخص اإلمرباطور. فقد كتب يف رسالة إىل 
بروكسيل،  «يف  ييل:  ما   ، غِريتْ فان  بِيرتْ  بلجيكا،  يف  تالمذته  أحد 
هل  نابوليون...  ملذكرات  جديدة  طبعة  متت  علمي،  بحسب 
(نيكوال  منها»  نسخة  يل  ترسل  بأن  النرش  دار  تكليف  بإمكانكم 

بروسار: 1995).
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احتالل  جتاه  الفكرية  الفعل  لردود  املتتبع  املؤرخ  يسع  وال 
نابوليون ألملانيا إال أن يستحرض أيضا مفكرا آخر، وهو يوهان فيشته 
األمة  إىل  «خطابات  ففي  معه.  وتفاعل  احلدث  هذا  عارص  الذي 
النابوليونية،  اهليمنة  أجواء  يف   1808 عام  بربلني  املنشورة  األملانية» 
األنوار  فلسفة  وبمبادئ  كانط  بأفكار  املشبع  الفيلسوف،  هذا  دعا 
وأفكارهم  األملانية  لغتهم  حول  االلتفاف  إىل  األملانَ  الفرنسية، 
شكل  يف  والشتات  السيايس  الضعف  حالة  من  للخروج  وآداهبم 
فيها  يتحول  التي  واملوحدة  الواحدة  الدولة  وولوج مرحلة  إمارات 
وخدمة  اجلامعية  املسؤولية  فيها  تسود  والتي  مواطنني،  إىل  الرعايا 
للنهوض  الرئييس  الرهان  هو  التعليم  فيها  يكون  والتي  اجلميع، 
بالعقل الذي من شأنه بلوغ الوعي بالذات والتأسيس لعرص العدالة.
لقد استمر أثر نابوليون يف أملانيا حتى بعد خروجه منها عام 
ويظهر   .(1813-1811) التحرير  بحروب  يعرف  ما  عقب   1813

عمل  حيث  والقضاء،  اإلدارة  شؤون  يف  باخلصوص  األثر  هذا 
املدنية  نابوليون  مدونة  من  مستلهمة  كثرية  بترشيعات  وسيون  الربْ
التي استندت إىل مبدأ املساواة بني املواطنني، العزيز عىل ثورة 1789. 
وحتول  «نابوليون  عنوان  حتت  أملاين  ملؤرخ  دراسةٌ  أوضحته  ما  هذا 
ألن  أيضا.  قوميا  وكان  قانونيا،  األثر  كان  أملانيا».  يف  املؤسسات 
لألملان  القومي  الوعي  التي «أيقظت  هي   1806 عام  بْروسيا  هزيمة 

باملعنى السيايس» (هاينز أوتو سيبورغ: 1970)
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القمة
إخضاع إسبانيا والنمسا وهولندا

ثالث  ظرف  ففي  قوته.  أوج  نابوليون  بلغ  أملانيا  باحتالل 
أوروبية   قو ثالث  عىل  انترص  قد  فرنسا  إمرباطور  كان  سنوات 
عظمى: النمسا وبْروسيا وروسيا، وأصبح بالتايل سيد أوروبا بدون 
حتالفا  له،  التابعة  اإلمارات  بواسطة  أو  مبارشة  بطريقة  إما  منازع، 
أو خضوعا. كانت فرنسا قد شكلت، يف بداية القرن التاسع عرش، 
خطاب  يف  هوغو  فيكتور  يقول  أوروبا.  يف  لألحداث  كبريا  مرسحا 
«سيطر  سنة:  بعرشين  نابوليون  وفاة  بعد  الفرنسية،  باألكاديمية 
قلب  يف  قوية  دولةً  ن  وكوَّ والربانس،  األلب  جبال  عىل  نابوليون 
كل  عدة.  أوروبية  ملناطق  احلاضن  املنيع  كاحلصن  وجعلها  أوروبا 
يشء كان هائال ورائعا يف هذا الرجل ألنه كان فوق أوروبا كمنظر 
هذا  عىل  عصية  ظلت  إنجلرتا  لكن   .(1841 (هوغو:  املعتاد»  فوق 
اجلنوب.  جهة  من  ملضايقتها  بوسعه  ما  كل  عمل  ولذلك  املرسح، 
هذا ما يفرس خطته القاضية باكتساح شبه اجلزيرة اإليبريية، والسيام 

إسبانيا يف متم عام 1808. 
شارل  إسبانيا،  ملك  استسلم  النابوليوين  اجليش  قوة  أمام 
حتت  مملكته  صارت  حيث  لإلمرباطور،  العرش  وسلَّم  الرابع، 
احلامية الفرنسية بقيادة أخ نابوليون، جوزيف بونابَّرت، الذي استقر 
بمدينة مدريد، واستند إىل قوات عسكرية فاقت املائة ألف جندي. 
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الذين  الربيطانيني  مضايقة  يف  نابوليون  خطة  نجحت  البداية،  يف 
تراجعوا حتت الضغط الفرنيس، لكنهم ما لبثوا أن انتظموا من جديد 
لصد اهلجوم الفرنيس بتنسيق مع اإلسبان الذين فضلوا الوقوف يف 

وجه الغزاة بواسطة حرب العصابات.
يف املحصلة، كانت محلة نابوليون عىل إسبانيا من دون نتائج 
له  تصدوا  قد  كانوا  الربيطانيني  وأن  خاصة  البعيد،   املد يف  تذكر 
هناك يف أكثر من حمطة، إذ مل تعمل املعارك عىل أرض إيبرييا إال عىل 
كانت  أوروبا.  أنحاء  يف  وهناك  هنا  الفرنيس  اجليش  جهود  تشتيت 
 ،1809 عام  إسبانيا  يغادر  اإلمرباطور  جعلت  قد  النمسا  انشغاالت 
حيث خاض معركة فاغرام بضواحي فيينا يف يوليوز من هذه السنة، 
انترص إثرها عىل اجليش النمساوي. أما إسبانيا، فقد ترك هبا كتائب 
فت  استُنزِ بل  املطاف،  هناية  يف  األمور  حسم  من  تتمكن  مل  عسكرية 
ترييه  اعترب  فقد  املوالية.  الثالث  السنوات  طلية  شديدا  استنزافا 
قوة  تراجع  بداية  أن  نابوليون،  مسار  يف  املختصني  أحد  وهو  لينتز، 
روسيا  يف  باهلزيمة  ترتبط  ال  األورويب،   املستو عىل  األخري،  هذا 
إسبانيا،  عىل  احلملة  فيه  تسببت  الذي  باالستنزاف  بل   ،1812 عام 
حيث «مل يعد إمرباطور فرنسا يأخذ منذ هذا الوقت سو القرارات 

اخلاطئة» (ترييه لينتز: 2021). 
كانت النمسا، يف هذه املرحلة، مصدرَ قلقٍ بالنسبة لنابوليون 
عىل الرغم من تغلُّبه عليها يف مناسبتني، عام 1796 يف سياق احلملة 
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كان  أملانيا.  الحتالل  طريقه  يف  كان  ملا   1805 وعام  إيطاليا،  عىل 
هجموا  إذ  الفرنسيني،  وا  وحتدَّ قواهتم  استجمعوا  قد  النمساويون 
عىل إقليم بافاريا يف شهر أبريل من سنة 1809، مما تسبَّب يف معارك 
الرصاع  نابوليون  خالهلا  حسم  يوليوز،  شهر  حتى  استمرت  كثرية 
والتوقيع عىل معاهدة  فاغرام الشهرية،  لصاحله إثر الفوز يف معركة 
احلامل  للقرص  (نسبةً  شونْربون  بمعاهدة  أيضا  يعرف  ما  أو  فيينا، 
املعاهدة،  هذه  بمقتىض  السنة.  هذه  من  أكتوبر   14 يف  ذاته)،  لالسم 
اعرتفت النمسا هبيمنة فرنسا عىل أوروبا وانضمت للحصار القاري 
جنود  عدد  تقليص  املعاهدة  اشرتطت  كام  بريطانيا.  عىل  املفروض 
من  مليونا  أربعني  بلغت  مالية  غرامة  وتأدية  النمساوي  اجليش 
م أركان اإلمرباطورية  نقود الفلُوران(1). ويف هذا السياق، الذي دعَّ
واألقاليم  الدول  من  عدد  إحلاق  إىل  نابوليون  بادر  األوروبية، 
تابعة  صارت  التي  هولندا  ومنها  الفرنسية،  احلامية  حتت  وجعلها 
يوليوز   13 من  ابتداءً  وذلك  إمرباطوري،  مرسوم  بموجب  لفرنسا 
سنوات،  ثالث  ملدة  الصورة  هذه  عىل  هولندا  ظلت  وقد   .1810

وبفنون   ،1809 عام  منذ  تبنَّته  الذي  نابوليون  بقانون  خالهلا  تأثرت 

رواية  منها  وروايات،  دراسات  شكل  يف  غزيرا،  مدادا  أسالت  قد  فاغرام  معركة  كانت   (1)
عند  كبريا  نجاحا  لقيت  التي   (1986) فاغرام»  «معركة  البوج  جيل  الفرنيس  الكاتب 
ر جيل البوج هذه  العام املوايل. وقد صوَّ أدبيتني يف  جائزتني  وحصلت عىل  صدورها، 
احلب  ومشاهد  والدسائس  االسرتاتيجيات  فيها  تداخلت  شطرنج  رقعة  مثل  املعركة 

واحلرب.
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وآداب فرنسية كان قد شجع عليها لويس بونابَّرت، أخ نابوليون، ملا 
كان عىل رأس البالد ابتداءً من عام 1806 (1). 

ألوروبا،  نابوليون  غزو  عن  احلديث  يف  االهتامم  يثري  وما 
خاصة من جهة إسبانيا عام 1808، هو انعكاسات ذلك عىل املغرب، 
عميق  احلدث  هلذا  كان  فقد  البلدين.  بني  اجلغرايف  التامس  بحكم 
األثر عىل العالقات بني املغرب وفرنسا، خاصة وأن املغرب كانت 
عهد  عىل  املغرب،  كان  بريطانيا.  مع  عريضة  جتارية  عالقات  تربطه 
احلملة  منذ  نابوليون  أخبار  يتتبع  صار  قد  سليامن،  املوىل  السلطان 
يف  وهو  األخري  هذا  استطاع  ملا  ذلك  قبل  بل   ،1798 عام  مرص  عىل 
طريقه إىل مرص السيطرةَ عىل جزيرة مالطا وحترير األرس املسلمني 
عدد  ومنهم  األورشليمي،  يوحنا  القديس  فرسان   لد املحتجزين 
من األرس املغاربة، كانت من بينهم أسرية تنتمي ألرسة الرشفاء، 
بالبطل  وشغفه  «امتنانه  عن  يعرب  وجعله  السلطان  صدر  أثلج  مما 

اخلالد بونابَّرت» (عبد احلفيظ محان: 2017).
واملوىل  نابوليون  بني  العالقات  ظلت   ،1807 عام  حدود  إىل 
د  الوِ وعبارات  واهلدايا  الرسائل  ذلك  عىل  وتشهد   . وديةً سليامن 

كان لويس بونابَّرت، أخ نابوليون، قد خلَّف ابناً هو شارل لويس بونابَّرت الذي تربَّى   (1)
ى شارل لويس نابوليون بونابَّرت املعروف يف  ه إمرباطور فرنسا حتت مسمَّ عىل أجماد عمِّ
تاريخ فرنسا بنابوليون الثالث. وهو أول وآخر رئيس يف اجلمهورية الثانية، وأول رئيس 
دولة فرنيس يُنتخب باالقرتاع العام املبارش الذكوري يف 10 دجنرب 1848. وبعد إعالن 

اإلمرباطورية يف 2 دجنرب 1852، يكون هو آخر عاهل للبالد. 
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املتبادلة بني الطرفني، لكن، عقب احتالل جيش نابوليون إلسبانيا، 
صار األمر حمرجا للغاية بالنسبة للمغرب، خاصة يف سياق الرصاع 
هبا  بعث  التي  الرسالة  عنه  ت  عربَّ ما  هذا  وبريطانيا.  فرنسا  بني 
مايو   16 بتاريخ  بوريل  الضابط  بواسطة  السلطان  إىل  اإلمرباطور 
والرفيع  القوي  واملقام  العالية  «السدة  من  طلبت  والتي   ،1808

السلطان املوىل سليامن»، كام جاء يف مقدمتها، إعادة النظر يف عالقاته 
التجارية مع الربيطانيني: «نطالبكم بإبعاد اإلنجليز عن سواحلكم»، 
االجتاه  يف  السري  فضلتم  إذا  «أما  هتديد:  من  ختل  مل  بلهجة  وذلك 
(عبد  أعدائنا»  صفوف  يف  وضعكم  عىل  جمربين  فسنكون  املعاكس 
مثل  معاجلة  يف  تارخييا،  املغرب،  عادة  وعىل   .(2017 محان:  احلفيظ 
هذه القضايا، خاصة وأن ميزان القوة بني ضفتي احلوض املتوسط 
كان قد اختل منذ مدة بسبب التقدم التقني والعسكري الذي تزايد 
الغربية،  أوروبا  يف  دول  عدة  عرفتها  التي  الصناعية  التحوالت  مع 
اجليو- التوازنات  عىل  وراهن  الدبلوماسية  لغة  السلطان  م  حكَّ

التدخالت  من  مأمن  يف  البالد  جعلت  التي  املنطقة  يف  اسرتاتيجية 
األجنبية، ولو إىل حني(1).

باملغرب،  التجارية  امتيازاهتا  عىل  وحفاظا  فرنسا  مع  رصاعها  سياق  يف  بريطانيا،  كانت   (1)
يِّف، الذي عارص أحداث  عَ مت هتديد نابوليون للمملكة الرشيفة. وحيكي الضُّ قد ضخَّ
نابليون  وهو  الفرنسيس  «سلطان  أن  ة»  يدَ عِ السَّ الدولة  «تاريخ  مؤلَّفه  يف  املرحلة،  هذه 
بنابارطي قهر أجناس النصار وغلبهم، ومل يبق خمالفا عليه إال اللنقليز، وأراد اخلروج 
من  قنطرة  وصنع  واخلزيرات  طريفا  وإىل  للبوغاز   النصار بأجناس  وأتى  للمغرب 

اللوح ليقطع عليها» (حتقيق أمحد العامري، الرباط، 1986، ص 342)
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املأساة الرهيبة
احلملة عىل روسيا

اعترب نابوليون السيطرة عىل أملانيا، وعىل مملكة بْروسيا، متهيدا 
للذهاب بعيدا باجتاه الرشق للهجوم عىل روسيا. عىل مستو القارة، 
خضعت كل البلدان لفرنسا، من إسبانيا إىل أملانيا، ومن إيطاليا إىل 
بلجيكا، ومن هولندا إىل النمسا وبولندا، إذ مل تبق سو روسيا التي 
كان حيكمها اإلسكندر األول. كان نابوليون يسعى إىل إقناع القيرص 
وس ختوفوا من السياسة  بقطع صالته التجارية مع بريطانيا. لكن الرُّ
فتحوا  إذ  الربيطانيني  مع  التعامل  يف  فاستمروا  الفرنسية،  التوسعية 
موانئهم للتجارة معهم. هذا ما دفع نابوليون إىل اختاذ قرار اهلجوم 
عىل روسيا، بالرغم من حتذيرات الدبلوماسيني الفرنسيني العارفني 

بشؤوهنا.
املؤرخني  من  عددٌ  اعتربها  التي  روسيا،  عىل  احلملة  ولشن 
ويعرف  جندي.   450.000 من  جيشا  نابوليون  جهز  جمنونة»،  «محلةً 
ن من عرشين جنسية أوروبية باجليش العظيم  هذا اجليش الذي تكوَّ
ضد  حروبا  خاض  الذي  األول  العظيم  اجليش  عن  له  متييزا  الثاين، 
النمسا وبْروسيا. كانت هذه احلرب من أشد احلروب دمارا ودموية 
الطرفني  بني  جرت  التي  املعركة  اختذت  وقد  األورويب.  التاريخ  يف 
عام 1812 تسميتني خمتلفتني: معركة موسكوفا بالنسبة للفرنسيني أو 

وس.  معركة بورودينو بالنسبة للرُّ
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األول،  اإلسكندر  جيش  هزمَ  نابوليون  جيش  استطاع 
مدينتهم  هجروا  أن  وس  الرُّ فعل  رد  وكان  موسكو.  إىل  والدخول 
يصنع  ما  يعرف  ال  أمره  من  حرية  يف  نابوليون  وتركوا  وأحرقوها 
هناك. فكل القيادة الروسية انتقلت إىل مدينة سان بيرتسبورغ. كان 
وس يراهنون عىل جميء فصل الثلوج  الشهر شهر أكتوبر، وكان الرُّ
انتظار  ويف  نابوليون.  جليش  جسيمة  عراقيل  خلق  شأهنا  من  التي 
وس حول اجلنرال ميخائيل كوتوزوف. كان  حلظة احلسم، التف الرُّ
كوتوزوف يعرف نابوليون جيدا، إذ سبق أن خرس أمامه يف معركة 
ر  أوستريليز. لكن هذه املرة، أحكم «جنرال الثلج واجلليد»، كام يُذكَ
يف األدبيات التارخيية، خطةً قضت بشن هجوم عىل الفرنسيني وقت 
برييزينا»،  «معركة  باسم  تعرف  حاسمة  معركة  يف  الثلوج،  تساقط 
فامت منهم النصف، أي ما يفوق 200.000 جندي من جراء القتال 

وقطع اإلمدادات وتفيش الربد القارس.
اهنزم اجليش الفرنيس يف هناية املطاف. كان كوتوزوف يرغب 
اهلرب  من  متكن  األخري  هذا  لكن  نابوليون،  عىل  القبض  إلقاء  يف 
قد  كان  األهم  لكن  باريس.  إىل  والرجوع  الكبار،  ضباطه  صحبة 
حتقق، إذ شكلت هذه اهلزيمة بدايةً لرتاجع قوة نابوليون يف أوروبا. 
إيذانا  األورويب،  املنتظم  يف  كبرية  قيمة  روسيا  اكتسبت  املقابل،  ويف 

باحتالهلا لواجهة املشاهد التي عرفتها القارة فيام بعد.



77

 سو توازهيا  ال  فظيعة  الفرنسية-الروسية  احلرب  كانت 
سيناريو  تكرر  عندما  الثانية،  العاملية  احلرب  إبان  هيتلر  عىل  احلرب 
يف  املحفوظة  الوثائق  تذكره  ما  هذا  الربد.  شدة  من  واملوت  اجلوع 
مستودعات الوثائق بباريس وموسكو، وأيضا الرسائل واملذكرات 
فيها  تسببت  التي  الكثرية  املآيس  لفهم  رئيسيا  مصدرا  تبقى  التي 
البداية،  يف  السواء.  عىل  واملدنيني  للعسكريني  بالنسبة  احلرب  هذه 
كان ضباط «اجليش العظيم» عىل قناعة كبرية بجدو هذه احلرب 
التي كان من شأهنا، يف نظرهم، أن جتلب إليهم املجد. يقول ضابط 
بولندي شارك يف هذه احلرب، يف مذكراته: «منذ األحداث العسكرية 
األخرية، استعاد الضباط الشباب الثقة يف نجمة نابوليون. حتى لو 
قال هلم: هيّا يا ضباط! عليكم بغزو القمر، استجابوا، وقالوا: سمعا 
وطاعة! مل نكن نحلم سو باملعارك واالنتصارات.. مل نكن نخشى 
حلم،  جمرد  ذلك  كان  القتال».  وتفادي  للسلم  وس  الرُّ مبادرة  إال 
ألن الواقع كان أقو وأشد، وكانت املآيس أكثر مما تصوره هؤالء 
الضباط، إذ رسعان ما واجه اجلنود تضاريس خميفة وطرقات وعرة 
وأجواء مناخية قاسية، وخيم العياء عىل األجسام من شدة امليش وقلة 
النوم. ثم إن األقوات صارت تقل مع مرور الوقت، ففرت احلامس، 
والح املوت يف األفق، حتى أن بعض اجلنود بكوا وندبوا حظهم من 
غزارة الدم الذي مأل ساحات الوغى. هذا ما ترويه املذكرات. نقرأ 
يف مذكرة أحد حرس نابوليون: «كانت األرض غارقة يف الدم، وكنا 
من   أخر فظاعات  املذكرات  هذه  حتكي  كام  اجلثث».  فوق  نميش 
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قبيل هذه املرأة التي كانت تطبخ األقوات للجنود الفرنسيني، والتي 
شدة  من  أمه  ثدي  حتجر  بسبب  به  يقتات  ما  جيد  مل  رضيعا  وضعت 

الربد، فامت. 
الضباط  ورسائل  مذكرات  يف  الواردة  الفظاعات  هذه 
باملوضوع،  الصلة  ذات  املؤلَّفات  من  الكثري  يف  واملذكورة  واجلنود، 
ن من الكشف عن الوجه اآلخر للمعارك، أو ما يسميه  هي التي متكِّ
جون كِيغْن باحلرب منظوراً إليها من حتت (ترشيح املعركة: 1976). 
 ،2012 عام  الصادر  كتاهبا  يف  ريه  بيار  ماري  فيه  توفَّقت  ما  هذا 
بمناسبة مرور قرنني عىل احلدث: «املأساة الرهيبة: قراءة جديدة يف 

تاريخ احلملة عىل روسيا».
املؤرخة  هذه  أن  ذلك  الكتاب،  هذا  يف  ضالته  القارئ  جيد 
الفرنسية، املختصة يف تاريخ روسيا، والتي استندت إىل كل أصناف 
من  رافقها  وما  احلملة  فصول  تتبعت  والفرنسية،  الروسية  الوثائق، 
مآيس اجتامعية: اكتساح الرتاب الرويس، احتالل موسكو، إحراق 
املعاناة  الغزاة،  وتراجع  وس  الرُّ بسالة  الشك،  ثم  اليقني  املدينة، 
أن  إىل  لتخلُص  هذا،  املوت.  ثم  املوت  والربد،  اجلوع  واهللوسات، 
 ،أخر جهة  ومن  ضخمة».  برشية  «مأساة  شكلت  احلرب  هذه 
أن  كون  الرويس»،  الوطني  الشعور  «نشأة  عىل  الباحثة  شددت 

أحداث شتنرب-أكتوبر 1812 كانت بحق منطلقا لألمة الروسية.
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قلم  روسيا  عىل  احلملة  حفَّزت  الدراسات  إىل  وباإلضافة 
األديب  رواية  وتبقى  األقطار.  خمتلف  من  والفنانني  األدباء  وريشة 
يف  األمر  أول  الصادرة  والسلم»،  «احلرب  تُوي  تُولسْ ليون  الرويس 
هذا  يف  تب  كُ ما  أهم  من  و1869،   1865 عامي  بني  فصول  شكل 
تاريخ  يف  الروايات  أروع  من  والنقاد  األدباء  يعتربها  إذ  الشأن، 
األدب العاملي بفضل غنى املشاهد وواقعيتها والتوصيفات النفسيَّة 

اهلائلة التي ميزت فقرات كثرية من هذا العمل األديب.
اهلزيمة الكرب

واتريلو ومؤمتر فيينا
يوم  نابوليون،  فيها  اهنزم  التي  املعركة  الفرنسيون  يسمي 
موقع  وهو  جون»،  سان  «مون  معركة  بـِ   ،1815 عام  من  يونيو   18

«التحالف  بـِ  األملان  ينعتها  فيام  بروكسيل)،  (جنوب  بلجيكا  يف 
القاعدة  اسم  وهو  «واتريلو»،  فيسموهنا  الربيطانيون  أما  اجلميل». 
بقيادة  األورويب،  التحالف  جيش  هبا  يرابط  كان  التي  العسكرية 
قد  كان  التحالف  هذا  بأن  علام  ويلنغتون.  أرتري  الربيطاين  اجلنرال 
ن بمقتىض اتفاقٍ حصل يف مؤمتر فيينا يف مارس من نفس السنة. تكوَّ
جيش  فيها  اهنزم  التي  املعركة  تفاصيل  عن  النظر  وبغض 
نابوليون، بخطة حمكمة من جيوش التحالف املذكور، يمكن القول 
إهنا أهنت سلسلة احلروب الطويلة واملدمرة التي جرت ببلدان عديدة 

من القارة األوروبية، وأوقعت نابوليون يف قبضة الربيطانيني.
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التاسع  القرن  خالل  املداد  من  الكثري  واتريلو  معركة  أسالت 
عرش، بواسطة الفاعلني املبارشين (مذكرات)، واملؤرخني (مؤلَّفات 
يف شكل دراسات توصيفية أو حتليلية)، وحركت أيضا ريشةَ الفنانني 
وقلمَ أدباء مشهورين، يف مقدمتهم فيكتور هوغو الذي أبدع أشعارا 
يف ديوانه «العقوبات» (1853) أثار فيها هذا احلدث، وإميل إريكامن 
«الواجب  فيها  جمَّد  «واتريلو»  بعنوان  رواية   1865 عام  كتب  الذي 

الوطني».
أما الدراسات اجلامعية التي تناولت موضوع واتريلو فال تعد 
أو  الربيطانيون  أو  الفرنسيون  أنجزها  التي  تلك  سواء  حتىص،  وال 
األملان وحتى األمريكيني. وقد أرشنا إىل بعضها يف الئحة املراجع. 
(واتريلو،  روبريتس  أندرو  الربيطاين  املؤرخ  دراسة  تبقى  وبرأينا 
حيث  من  الدراسات  هذه  أهم  من   (2006 األخري:  نابوليون  رهان 
النظرة إىل األمور. ير روبريتس أن واتريلو هي التي فتحت الباب 
فرضه  الذي  اجلديد  األورويب  النظام  مع  عرش  التاسع  القرن  أمام 
مؤمتر فيينا، والذي سهرت عليه بريطانيا. ومعنى ذلك، وفق مقاربته 
األنجلوساكسونية الرصفة، أن هزيمة نابوليون وضعت حدا للقرن 
الثامن عرش الطويل املمتد ما بني الثورة اجلليلة اإلنجليزية (1689) 
وحدث 1815، حيث كانت قيم الفروسية ما تزال حتافظ عىل أمهيتها 
ميدان  يف  آنذاك  احلاصل  التقدم  من  الرغم  عىل  اجلنود  سلوك  يف 

املدفعية.
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من  املعركة  هبذه  االحتفاظ  يمكن  الفرنيس،  اجلانب  ومن 
من  انطالقا  كثرية،  دراسات  ذلك  عن  أبانت  كام  الذاكرة  زاوية 
الضخم  املؤلَّف  يف  يظهر  الذي  النحو  عىل  الذاكرة»  «موقع  مفهوم 
الذي أرشف عليه بيار نورا «مواقع الذاكرة» (1984-1992). كيف 
تشكلت ذاكرة واتريلو من خالل رصد ما خلَّفه الفاعلون السياسيون 
هوية  احلدث  هذا    غذّ وكيف  باحلدث؟  املرتبطون  واالجتامعيون 
تظهر  املنظور،  هذا  من  اخلاصة؟  طريقتهم  عىل  بتأويله  الفرنسيني 
بل  الوغى،  ساحة  تفاصيل  باب  من  ليس  احلرب  دراسة  فائدة 
ولذلك،  الوقائع.  عوض  التمثالت  وظيفة  عىل  بالرتكيز   باألحر
تبدو اهلزيمة وكأهنا تربر تساؤالت تكميلية ذات صلة بالتعبري عن 
التاريخ  زاوية  من  واتريلو  عن  دراسةٍ  يف  الباحثني،  أحد  يسميه  ما 
املوجودة  العالقات  يف  باحلفر  وذلك  املجيدة»،  «اهلزيمة  بـِ  الثقايف، 
بني اهلزيمة واملخيال االجتامعي، ونشأة وتطور املشاعر املوصوفة بـِ 

«الوطنية» (جون مارك الرجو: 2006).
لقد ارتبطت معركة واتريلو، سياسيا ودبلوماسيا، بمؤمتر فيينا. 
ففي سياق الرتاجع الذي عرفه نابوليون عىل الساحة األوروبية، بعد 
لِ حتالف رباعي بني بريطانيا وروسيا وبْروسيا  نكسةِ روسيا، وتشكُّ
والنمسا، واهلجوم عىل فرنسا، سقطت باريس يوم 31 مارس 1814، 
واضطر اإلمرباطور إىل التوقيع عىل التنازل عن احلكم يوم 4 أبريل 
اإليطالية  بة  إلْ جزيرة  إىل  نُفي  حيث  العاصمة،  جنوب  فونتينبلو  يف 
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قبالة جزيرة كورسيكا، وعاد امللك لويس الثامن عرش إىل العرش. 
ويف 23 أبريل وقَّعت فرنسا عىل معاهدة سلَّمت بموجبها ما كانت 
قد احتلته يف أملانيا وإيطاليا وبلجيكا. وبعد ذلك، دعا هذا التحالف 
وفتح  نابوليون  صفحة  طي  سبل  يف  للبحث  دويل  مؤمتر  عقد  إىل 

صفحة جديدة كتبت بريطانيا عناوينها بحروف بارزة. 
واستمرت   ،1814 نونرب   1 يف  فيينا  مؤمتر  انطلق  رسمياً، 
التارخيني  هذين  وبني   .1815 يونيو  شهر  من  التاسع  حتى  أشغاله 
يزرع  أن  شأنه  من  فيها  القول  تفصيل  لكن  كثرية،  أحداثٌ  جرت 
نوعا من امللل يف ذهن القارئ، وإن كانت ذات أمهية بالغة لدرجة 
املؤرخ  حيتفظ  عموما  عنها.  أُنجرت  عديدة  مستفيضة  دراسات  أن 
واتريلو،  وموقعة  يوم»،  املائة  «عودة  بِ  يُعرف  ما  دة:  حمدِّ بوقائع 
من  ن  متكَّ قد  بة  إلْ جزيرة  إىل  نُفي  وقد  نابوليون،  كان  واالستسالم. 
والضباط  اجلنود  عىل  باالعتامد  قواه  واستجامع  منفاه،  من  اإلفالت 
الذين ظلوا أفياء له وهو يف طريقه من جنوب فرنسا إىل باريس، ما 
املؤرخون  ينعتها  التي  الفرتة  وهي  منه،  والعرشين  مارس  فاتح  بني 
بِ «رحلة الصقر». وانتهت هذه املغامرة، األخرية من نوعها، والتي 
امتدت عىل مد مائة يوم، باهلزيمة يف معركة واتريلو يف يونيو 1815 
 أخر مرة  باالستسالم  ثم  بريطانيا،  بزعامة  التحالف  قوات  أمام 
يالنة  هِ سانْت  جزيرة  إىل  نُفي  حيث  يوليوز،  يف  هنائية  وبصورة 

جنوب املحيط األطلنتي. 
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أوروبا،  تاريخ  يف  مسبوق  غري  سياسيا  حدثا  فيينا  مؤمتر  كان 
كونه أكرب جتمع سيايس ودبلومايس من نوعه إىل ذلك احلني. كانت 
قبل  ما  وضع  إىل  بأوروبا  العودة  هي  بريطانيا  سطرهتا  التي  الغاية 
الثورة الفرنسية (1789) وتثبيت دعائم األنظمة امللكية بالتأكيد عىل 

رشعية السالالت احلاكمة، وإحالل السالم يف أرجاء القارة. 
عىل  املنترص  الرباعي  بالتحالف  يعرف  ما  املؤمتر  عىل  هيمن 
وقيرصها  وروسيا  ويلنغتون،  اجلنرال  وممثلها  بريطانيا  نابوليون: 
هاردنبريغ،  كارل  خارجيتها  ووزير  وبْروسيا  األول،  اإلسكندر 
حرض  الفرنيس  اجلانب  ومن  ميرتنيخ.  خارجيتها  ووزير  والنمسا 
هيمنة  من  الرغم  عىل  تالرياند.  موريس  شارل  اخلارجية  وزير 
إخضاع  األوروبية  الدول  ورغبة  املؤمتر  عىل  الرباعي  التحالف 
فرنسا، فإن هذه األخرية خرجت منه بأخف األرضار، بفضل حنكة 
عىل  حفاظا  الدول  هذه  غضب  يمتص  كيف  عرف  الذي  تالرياند 

وحدة بالده الرتابية. 
كانت براعة تالرياند (1754-1838)، هذا السيايس املخرضم، 
يف  للخارجية  وزيرا  اشتغل  الذي  األعرج»،  «العفريت  بِ  امللقب 
يف  مثّلها  التي  عرش  الثامن  لويس  حكومة  يف  كام  نابوليون  حكومة 
واإلقناع  التواصل  فنون  من  أتقنه  ما  بفضل  حاسمةً  املؤمتر،  هذا 
والتهدئة. منذ بداية املؤمتر أهبر تالرياند كل ممثيل األمم املشاركة. نقرأ 
يف مذكراته ما قاله متهيدا للمفاوضات: «أهيا احللفاء... لكن حلفاء 
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ضد من؟ لستم ضد نابوليون، فهو يف منفاه، وال ضد فرنسا، فالسلم 
سائد اآلن، وبكل تأكيد ليس ضد ملك فرنسا، فهو ضامن أمد هذا 
السلم. أهيا السادة، لنتكلم برصاحة، أمام املزيد من التحالف، أجد 
بشدة.  فستفتقدونني  هنا،  أكن  مل  إن  ذلك،  ومع  هنا...  زائدا  نفيس 
أهيا السادة، ربام أنا الوحيد الذي ال يطلب شيئا. كثري من التقدير، 
أقدم  لكني  شيئا،  أريد  ال  قويل،  وأكرر  لفرنسا...  أريده  ما  كل  هذا 
لكم الكثري. حضورُ وزيرٍ يمثل لويس الثامن عرش هنا يكرس املبدأ 
الذي يتأسس عليه كامل النظام االجتامعي... أما وأن تظهر فرنسا 
بمظهر املزعج ملداوالتكم، فهذا قد يعني أنكم لستم عادلني، لكني 
ة  فة واحلقّ أستبعد مثل هذه فكرة، ألننا نشعر مجيعا بأن املسرية الرصِّ
وحدها تستحق املهمة النبيلة التي يتعني علينا القيام هبا» (مذكرات 

األمري تالرياند: 1891).
أن  كيف  املؤمتر  يف  املشاركون  كتبها   أخر أدبيات  وحتكي 
لتلطيف   أخر دبلوماسية  أداة  استخدم  الفرنيس  اخلارجية  وزير 
الرشسة  الدبلوماسية  وجه  يف  هامة  مكاسب  وحتقيق  األجواء 
موا بولندا فيام بينهم، أال وهي سمعة  وس الذين قسَّ وسيِّني والرُّ للربْ
املهرة،  الطباخني  أحد  فيينا  إىل  معه  اصطحب  فقد  الفرنيس.  الطبخ 
نت من تقريب  وهو أنطوان كاريم(1)، الذي حرضَّ موائد فاخرة مكَّ

فضول  أثار  مما  املائدة،  وآداب  الطبخ  بفن  احلني،  ذلك  منذ  مشهورة،  فرنسا  كانت   (1)
املهرة  الطباخني  من  عدداً  وأن  خاصة  األوروبية،  والبورجوازيات  األرستقراطيات 
الذين كانوا يشتغلون قبل ثورة 1789 بقصور امللوك واألمراء، انترشوا يف كربيات مدن 

أوروبا حيث أنشأوا مطاعم فخمة صارت مالذا للطبقات العليا يف املجتمع.
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وجهات النظر وتفادي «سالم مهني» (تاريخ العامل يف القرن التاسع 
عرش: 2020). 

س املؤمتر هيمنة بريطانيا عىل أوروبا والعامل،  وبصفة عامة، كرَّ
اختالال  خيتل  مل  عرش،  التاسع  القرن  خالل  نسبيا  سلام  ضمن  لكنه 
كبريا إال مع اندالع احلرب العاملية األوىل يف مطلع القرن العرشين. 
إقالعها  ملواصلة  هذه  النسبي  السلم  ظروف  بريطانيا  استغلت  فقد 
قبضتها  وإحكام  والتجاري  املالحي  أسطوهلا  وتقوية  االقتصادي 
عىل بقاع شاسعة من العامل (كندا وأسرتاليا واهلند وإفريقيا اجلنوبية). 
يف  جيش  أكرب  عىل  تتوفر  الربيطانية  اإلمرباطورية  صارت  وبذلك، 
العامل، وأكرب أسطول مالحي، وأكرب شبكة حديدية (11.000 كلم)، 
وأكرب اقتصاد باحتكار 90 باملائة من اإلنتاج العاملي من النسيج و75 
باملائة من إنتاج الفحم احلجري. كام صار بنكها القومي، الذي كان 
قد رأ النور عام 1694، يتوفر عىل أعىل املدخرات يف العامل ويرشف 
عىل 700 مؤسسة مرصفية و600 رشكة. حصل هذا باملوازاة مع النمو 
املتصاعد للمدن، وخاصة مدينة لندن التي بلغ عدد سكاهنا مليوين 

نسمة لتكون أكرب مدينة يف العامل خالل القرن التاسع عرش. 
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6


عقب سحقه للتمردات املعادية للثورة واحتالله شامل إيطاليا 
رجل   كأقو فرنسا  يف  نفسه  نابوليون  فرض  مرص،  عىل  وهجمته 
يف البالد، فاستطاع إزاحة كل الشخصيات السياسية والسيطرة عىل 
احلكم ومراقبة الصحافة. وهذه اهليمنة الشاملة هي التي مكنته من 
مبارشة إصالحات كبرية يف جمموع الرتاب الفرنيس، ابتداءً من عام 
1800، عىل نحو صارم وبوترية قوية، إذ يف ظرف عرش سنوات، أي 

إىل حدود عام 1810، تغري وجه فرنسا تغريا شامال، حتى أصبحت 
يف  فقط  ليس  الغربية،  أوروبا  بلدان  من  عدد  يف  به   يقتد نموذجا 
يف  أيضا  بل  والعمران،  والتعليم  واملالية  والقضاء  اإلدارة  جماالت 
ميادين الثقافة والفنون، وذلك بتشجيع املرسح واملوسيقى والرسم، 
وتقدير إبداعات األدباء والشعراء، التي واصلت ما أنتجه فالسفة 
األنوار يف القرن الثامن عرش. فاملرسح، مثال، صار مدرسة حقيقية 
التي  اجلديدة  األخالقيات  يف  الناس  عموم  وإدماج  املدنيّة،  لتعلُّم 

أنجبتها الطبقة البورجوازية. ومن أهم هذه اإلصالحات:
املنتخبني  عوَّض  إذ  بشدة،  السلطةَ  نابوليون  ز  كَ مرْ إداريا، 
باريس،  يف  املركزية  للسلطة  تابعني  بموظفني  واجلهات  األقاليم  يف 
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ضبط  شأهنا  من  صارمة  قوانني  الفرنيس  الشعب  عىل  ليفرضوا 
األمور. كام أعاد تنظيم جهاز املالية العمومية فيام يتعلق بالرضائب، 
املركزي  فرنسا  ببنك  وعالقاهتا  األبناك  السيام  أيضا،  واخلصوصية 
الذي أنشأه عام 1800، والذي انطلق بقدر مايل كبري جدا بالقياس 
اختصاصه  من  صار  حيث  فرنك)  مليون  (ثالثني  املرحلة  هذه  إىل 
املحاكم  تنظيم  أعاد   ،أخر جهة  ومن  البنكية.  األوراق  إصدار 
بالقضاة  خاص  وزيٍّ  القانون،  رجال  بني  ملزمة  تراتبيةٍ  بفرض 
فرنسا،  يف  املركزية  الدولة  إن  القول  يمكن  ولذلك،  واملحامني. 

اليوم، موروثة عن دولة نابوليون.
يف  املنترصة  البورجوازية  الطبقة  ز  حفَّ وعمرانيا،  صناعيا 
من  القادمة  التقنية  االخرتاعات  يف  االستثامر  عىل  الفرنسية  الثورة 
وتطوير  والنسيج،  احلديد  مصانع  السيام  املصانع،  وإنشاء  إنجلرتا، 
جتارية  غرف  يف  انتظمت  التي  التجارة  وتنشيط  السفن،  صناعة 
وحماكم للتجارة للفصل يف اخلالفات والنزاعات. ففي مدينة باريس 
وحدها، كانت غرفة التجارة قد سلَّمت، يف عهد نابوليون، 30.000 
املدن  بتهيئة  نابوليون  اهتم   ،أخر جهة  ومن  التجارية.  العقود  من 
واألزقة،  الشوارع  وتسمية  والرتصيف  اإلنارة  حيث  من   الكرب
بالطرق  االعتناء  إىل  باإلضافة  هذا  واجلوالن.  السري  حركة  وتنظيم 
التي تعد رشيان االقتصاد، إذ أنشأ مديريةً للطرق والقناطر ضمت 
الذي  مُويل  ماتيو  لويس  املهندس  إمرة  حتت  اشتغلوا  مهندسا   440
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كان يضع أمام نابوليون ميزانية األشغال الكرب املتعلقة بالطرقات 
اجلديدة وإصالح الطرقات القديمة والقناطر والقنوات املالحية. 

عام  أسس  العلمي،  والبحث  والتعليم  املعرفة   مستو عىل 
بباريس  سوبيز  قرص  حيازة  بعد  الفرنسية»،  الوطنية  1808 «الوثائق 

فيام  تعززت  قد  الوثائق  هذه  وكانت  األرشيف.  إليواء  وختصيصه 
بعد، عام 1821، بمؤسسة سهرت عىل إعداد خمتصني يف األرشيف 
وحفظ  القديمة،  واخلطوط  الكالسيكية،  اللغات  يف  تكوين  عرب 
الوطنية  «املدرسة  هي  املؤسسة  وهذه  ونرشها.  وحتقيقها  الوثائق 
الدولة  مصلحة  تقاطعت  أن  ذلك  نتائج  من  كان  وقد  للوثائق». 
باهتامم املؤرخني. فالدولة وفَّرت األرشيف ونظمته ووضعته رهن 
س املؤرخون تاريخ هذه الدولة، مما  إشارة املؤرخني، ومن جهتهم دَرَ
يفرس غلبة التاريخ السيايس والدبلومايس والعسكري، أو ما يسمى 
واجلامعات  الفرنسية،  اجلامعة  عىل  هيمن  الذي  احلدثي  بالتاريخ 

األوروبية عموما خالل القرن التاسع عرش. 
بعد  النور،  اإلمرباطورية»  «اجلامعة  رأت  ذاهتا  السنة  ويف 
سنتني من قرار إنشائها. استندت هذه اجلامعة، التي يسميها البعض 
ت، من مجلة من  باجلامعة النابوليونية، إىل جمموعة من البنود التي نصَّ
ت عليه، عىل التعليم العمومي والتكوين املرتبط بخدمة الدولة.  نصَّ
وقد متيزت هذه اجلامعة، التي زاوجت بني الدراسات الكالسيكية 
األساتذة  برصامة  والتقنية،  العلمية  والدراسات  واإلنسانية 
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بل  التكوين،  حيث  من  فقط  ليس  الطالب،  وانضباط  واإلداريني 
املوحد،  الزي  ارتداء  رضورة  مثل   ،أخر مستويات  عىل  أيضا 
وإصدار العقوبات القاسية يف حق الطالب يف حالة اإلخالل بنظام 
لكن  كاملة.  سنة  ملدة  احلبس  حد  إىل  تذهب  كانت  والتي  املؤسسة، 
أن  هو  اإلنسانية،  بالعلوم  االهتامم  زاوية  من  الباحث،  به  حيتفظ  ما 
التاريخ صارت له كرايس خاصة، منذ تأسيس هذه اجلامعة، حيث 
عديدة  كليات  ه،  ضمَّ ما  بني  من  اجلديد،  املعريف  الرصح  هذا  ضم 

لآلداب واإلنسانيات. 
وفاءً  الفرنسيون،  املسؤولون  اهتم  القاعدة،   مستو وعىل   
البوادي  يف  خاصة  األمية،  وحمو  بالتعليم  الفرنسية،  الثورة  ملبادئ 
اإلداريني  أحد  ول،  بومرُ فرانسوا  به  قام  ما  هذا  النائية.  واملناطق 
املدارس  بإنشاء  تعهد  إذ  نابوليون،  عليهم  اعتمد  الذين  املحنّكني 
االبتدائية يف كل مقاطعات البالد. ومن جهة أخر، شجع نابوليون 
التعليم اخلصويص لفائدة بورجوازية البالد، لكنه يف املقابل فرض 

عىل هذا التعليم رضائب كبرية وكثرية.
أو  املدنيّة»  نة  «املدوَّ هو  نابوليون  تركه  إنجاز  أهم  ويبقى   
اعتُمِدت  التي  نة،  املدوَّ هذه  وضعت  املدنيّة»(1).  الفرنسيني  نة  «مدوَّ
يف 21 مارس 1804، والتي ضمت 36 قانونا و2281 بندا، ترشيعات 
نة بلغة  زة. وقد ألح نابوليون أن تُكتَب هذه املدوَّ ركَّ دة واضحة ومُ موحَّ

(1) Le code civil des Français
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نة حداً لالمتيازات  بسيطة حتى يفهمها عامة الناس. وضعت املدوَّ
ضت القوانني واألعراف املحلية املتعددة التي كانت  الفيودالية، وعوَّ
العهد  وخالل  الوسطى  القرون  منذ  واجلنوب،  الشامل  يف  سائدة 
فيها  يكون  االجتامعية  للحياة  أفضل  تنظيم  أجل  من  وذلك  البائد، 

األفراد سواسية أمام القانون. 
دولة  رجل  عىل  اجلديد  القانون  صياغة  يف  نابوليون  اعتمد   
حمنك، خمتص يف القانون، وهو جون جاك رجييس دو كامباسرييس. 
بأفكار  واملشبع  الفرنيس  اجلنوب  من  املنحدر  الرجل،  هذا  كان 
مونتيسكيو (روح القوانني) وجان جاك روسو (التعاقد االجتامعي) 
صياغة  إعادة  مرشوع  عىل  اشتغل  قد  املدين)،  (احلكم  لوك  وجون 
القوانني اجلاري هبا العمل يف فرنسا منذ عام 1793، ووجد يف بُعد 
وملدة  حقيقية.  قانونية  ثورة  إلحداث  سانحة  فرصة  نابوليون  نظر 
التي  والعميقة  الكثرية  النقاشات  وبفضل  سنوات،  العرش  فاقت 
عليه،  أُدخلت  التي  العديدة  واملراجعات  املرشوع  هذا  حول  دارت 
والتي ساهم فيها عدد من املحامني والسياسيني، خرجت املدونة إىل 
باريس  ف  رْ وعُ الروماين  القانون  بني  مجعت  بة  مركَّ حلَّة  يف  الوجود 
إىل  (االحتكام  الثورة  أعلنتها  التي  واملبادئ  املحلية  والترشيعات 
ت جمر األمور  القانون، واملساواة املدنية، وقرينة الرباءة) حيث غريَّ
يف فرنسا وخارجها. كان رجال القانون والسياسة يف فرنسا، خالل 
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هذه املرحلة، عىل قناعة تامة بأن املجتمع ال يمكنه التقدم من دون 
قوانني، حتى وإن مل تنل رضا اجلميع.

بني  النزاعات  يف  بالفصل  قضت  التي  نة،  املدوَّ هذه  مهَّت   
بني  مة  ملزِ تراتبية  وفق  منظمة  حماكم  إطار  يف  واملؤسسات  األفراد 
قانون  حمامون)،  قضاة،  حماكم،  (رؤساء  القضائي  اجلهاز  أعضاء 
الناس. يقول  بني  العالقات  وقانون  وقانون األمالك،  األشخاص، 
أحد املختصني يف قانون نابوليون: «هذه املدونة ثورية ألهنا جعلت 
احلني،  ذلك  إىل  املوجودة  الترشيعية  املصادر  كل  حيذف  القانون 
لكل  واحد  قانون  القوانني:  تعدد  حمل  حلَّت  القانون  وحدة  وألن 
الفرنسيني كيفام كانت انتامءاهتم االجتامعية» (جون لوكلري: 2002).

التجارة  نة  مدوَّ مثل   ،أخر بقوانني  نة  املدوَّ هذه  واكتملت   
ما  أو   ،1673 قانون  من  التجاري  القانون  هذا  انطلق   .(1807)
سافاري)  جاك  التاجر  لواضعه  (نسبة  سافاري  نة  بمدوَّ يُعرف 
عىل  هذا  التجارة  قانون  عمل  وقد  عرش.  الرابع  لويس  عهد  عىل 
يتصل  فيام  السيام  الرشكات،  وأصناف  التجارية  املعامالت  تنظيم 
مطلع  تطورات  سياق  يف  بالدولة  وعالقاهتا   الكرب بالرشكات 
القرن التاسع عرش املفتوح عىل اهليمنة االستعامرية. ففي هذه السنة، 

نة نابوليون». نة املدنيّة حتمل اسم «مدوَّ أي 1807، أصبحت املدوَّ
استخدمته  إذ  لِيّا،  مَ وعَ زا  ومركَّ واضحا  نابوليون  قانون  كان   
يف  عرش.  التاسع  القرن  خالل  األمريكية  وحتى  أوروبية  دول  عدة 
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أملانيا، عام 1808، ملا فرض نابوليون مدونته القانونية عقب السيطرة 
اللوثريية:  للكنيسة  التابعون  الليرباليون  عنها  قال  البالد،  عىل 
«القانون األكثر شهرة واألكثر فعالية من بني كل القوانني هو قانون 
نابوليون... قانون عام حقيقي يعوِّض املصالح اخلاصة التي تستند 
نن واألعراف بترشيع يرمي إىل خلق وحدة فعلية وجديدة»  إليها السُّ

(ميشال كريوتريت: 2004). 
القانون،  هذا   1838 عام  وبلجيكا  هولندا  تبنَّت  بعد،  وفيام   
وإسبانيا  اليونان  مثل   أخر ودول   ،1868 عام  أيضا  وإيطاليا 
األمريكية  املتحدة  بالواليات  لويزيانا  ووالية  وبوليفيا  والربتغال 
وإقليم كيبيك بكندا. وير املختصون يف هذا املوضوع أن أكثر من 
سبعني دولة عرب العامل تعمل اليوم بمدونة نابوليون. ويف عام 2004، 
االحتاد  عقد  املدونة  هذه  صدور  عىل  سنة  مائتي  مرور  وبمناسبة 
«مدونة  موضوع  يف  دوليا  مؤمترا  اسرتاسبورغ  بمدينة  األورويب 
يف  وباحثون  سياسيون  حرضه  واحلداثة»  التأثري  وأوروبا:  نابوليون 
التاريخ والقانون والعلوم السياسية. وما يثري االنتباه يف هذا املؤمتر 
األورويب،  االحتاد  بمجلس  العدل  وزير  بِني،  بِرْ دومينيك  قاله  ما 
األوروبيني  جعل  يف  ودورها  املدونة  هذه  حداثة  عىل  د  شدَّ حيث 
«استخدم نابوليون القانون املدين  يقول:  القانون.  أمام  سواسية 
كأداة للسياسة اخلارجية... فرضها يف أملانيا وهولندا وإيطاليا بشكل 
احلرية  كان ينوي أيضا تطوير مبادئ الثورة الفرنسية:  خاص... 
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واملساواة املدنية وامللكية اخلاصة... كان تطبيق القانون املدين يعني 
.كام  إلغاء االمتيازات اإلقطاعية وعلمنة العالقات االجتامعية.. 
من خالل جعل  ينبع تأثري قانون نابوليون من حداثته العميقة... 
ل خطوةً أساسية يف تاريخ  مجيع املواطنني سواسية أمام القانون، شكَّ
املدنية:  املدونة  عىل  سنة  (مئتا  القانون يف أعقاب فلسفة األنوار» 

.(2004

نة، ووعيا منه بأمهيتها، ما قاله   ومما يدل عىل أمهية هذه املدوَّ
بجزيرة  الربيطانيني   لد األرسْ  يف  وهو  حياته،  هناية  يف  نابوليون 
األربعني  يكمن يف  الذي حققتُه، ال  احلقيقي  يالنة: «املجد  سانْت هِ
معركة التي انترصتُ فيها، ألن هذه االنتصارات ستمحوها هزيمة 

نتي املدنيّة». واتريلو، وإنام فيام سيظل خالدا، أال وهي مدوَّ
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7


1821-1815

يالنة،   يف 17 أكتوبر 1815 وصل نابوليون إىل جزيرة سانْت هِ
ر رسم له، يف مسار حياته،  بعد سبعني يوما من اإلبحار، وكأن القدَ
لد وترعرع،  االنتقال من جزيرة إىل أخر: جزيرة كورسيكا، حيث وُ
بة بني كورسيكا وساحل إيطاليا، حيث نُفي ألول مرة من  وجزيرة إلْ
طرف قوات التحالف يف أبريل 1814، وجزيرة إيكس بساحل فرنسا 
األطلنتي، حيث سلَّم نفسه للربيطانيني يف يوليوز من السنة املوالية، 
الصغرية  الصخرية  اجلزيرة  هذه  وأخريا  واتريلو.  هزيمة  عقب 
اجلنوبية،  وأمريكا  إفريقيا  بني  األطلنتي  املحيط  جنوب  واملعزولة 
والتي يستحيل اهلروب منها مهام كانت الظروف واألحوال. يقول 
: «كل جزيرة هي سجن يف حد ذاهتا، لكن ملا يتعلق  وتْ كُ والتري سْ
األمر بصعوبة الفرار منها، فال وجود جلزيرة أخر تضاهي سانْت 

يالنة» (حياة نابوليون: 1827). هِ
عملية  إلنجاح  هائلة  إمكانيات  وفَّرت  قد  بريطانيا  كانت   
نورثم  بارجة  ملرافقة  حربية  سفن  عرش  من  أسطول  نابوليون:  نفي 
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وسبعني  بثامنية  أصال  جمهزة  كانت  والتي  نقلته،  التي  بريالند 
األطلنتي،  املحيط  جنوب  املالحة  حركة  ملراقبة  وأيضا  مدفعاً، 
حلراسته.  وجنودا،  ضباطا  رجل،  آالف  ثالثة  إىل  باإلضافة  هذا 
كل  تعبئة  إىل  بالقياس  بالفريدة،  العملية  هذه  املؤرخون  وينعت 
احلرب  أن  مع   ، واحدٍ حربٍ  أسريِ  حراسة  أجل  من  الطاقات  هذه 

كانت قد وضعت أوزارها.
نابوليون لد تاجر إنجليزي   فور وصوله إىل اجلزيرة، أقام 
س»:  ود هاوْ ملدة شهرين يف انتظار جتهيز إقامته املعروفة باسم «لونْغوُ
، قاعةٌ لألكل، محّامٌ من نحاس، غرفةٌ للنوم، صالةٌ الستقبال  مكتبةٌ
رذانٌ يف كل األماكن، رياحٌ  درانٌ تنخرها الرطوبة، وجِ الضيوف، جُ
قوية وأمواجٌ هائجة، السيام وأن موقعها كان ينظر رأساً إىل جنوب 
املحيط. إقامة «ال تليق بمقام ضابط من رتبة جنرال» عىل حد قول 
حاكم اجلزيرة، هودسون لُويْ الذي كان قد أرصَّ عىل التعامل معه 
هبذه الصفة، وليس باعتباره إمرباطورا، مما شكل عامال من عوامل 
حديقة  وتبقى   . األرسْ سنوات  طيلة  الرجلني  بني  ساد  الذي  التوتر 
هبا  تلعب  والتي  واألزهار،  بالنباتات  والغنية  الفسيحة  اإلقامة، 
الرياح العاتية وتُشتَمُّ منها رائحة أمواج املحيط، هي املتنفس الذي 

ح عن نفسه.  روَّ
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فمن  اإلنجليزية.  القروية  املنازل  يشبه  كئيبا  املسكن  كان   
حمل  يف  مقيامً  نفسه  نابوليون  وجد  أوروبا،  قصور  بأفخم  اإلقامة 
وأخواته،  وإخوته  وابنه،  زوجته  عائلته:  عن  ومعزوالً  متواضع، 
هلا  حيلو  كان  والتي  األم»،  «املدام  لقب  محلت  التي  اليتيزيا  وأمه 
احلديث عن ابنها، بنوع من املامزحة، بقوهلا أنه الوحيد يف العامل الذي 
، وهو طفل كثري احلركة، من صاروا فيام بعد ملوكا وملكات،  عَ صفَ
بهم، عندما أصبح إمرباطوراً،  يف إشارة إىل إخوته وأخواته الذين نصَّ

عىل رأس أمم أوروبا. 
ست  نابوليون  هبا  قىض  التي  اجلربية،  اإلقامة  عن  تب  كُ  
األصناف،  خمتلف  من  املؤلفات  من  الكثري  مات،  أن  إىل  سنوات 
منها كتاب جون بول كوفامن الصادر عام 1998 حتت عنوان «غرفة 
البعض  يعتربه  فيام   ، روايةً البعض  يعتربه  الذي  السوداء»،  ود  لونْغوُ
اآلخر عمال أكاديميا. املهم يف األمر هو أن كوفامن هذا كان قد رحل 
إىل هذه اجلزيرة وأقام هبا مدةً من الزمن حيث جال بني أرجائها وبني 
أرجاء املنزل الذي أقام فيه نابوليون، هذا باإلضافة إىل اعتامده عىل 
مذكرات الضباط اإلنجليز الذين كانوا يف حراسته وخمتلف الزوار 
نه من كتابة رسد جيمع بني حسن احلكي  الذين التقوا به هناك، مما مكَّ
والرصامة يف إعادة بناء الواقع التارخيي، للوقوف عىل كل تفاصيل 
ومرضٌ  وأملٌ  وكآبةٌ  للٌ  ومَ وندمٌ  وحننيٌ  وتأملٌ  غضبٌ  األَرس:  حياة 

. واحتضارٌ وموتٌ
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أمالها  أو  مذكراته،  نابوليون  كتب  اجلربية  اإلقامة  هذه  يف   
كان  اإلنجليزية.  اللغة  يتعلم  وكان  كثريا،  يقرأ  كان   .(1)باألحر
يفضل قراءة كتب التاريخ والرحالت والروايات واملرسحيات. ملا 
ما  ثم  كتاب،  مخسامئة  من  مكتبة  عىل  يتوفر  كان  اجلزيرة  إىل  وصل 
فتئت مكتبته تغتني بكتب أخر، يف شكل هدايا باخلصوص، حتى 
لويس  وترتيبها  بتنظيمها  اعتنى  ألفاً،  الستني  املؤلفات  من  بلغت 
إيتيان سان دوين، املعروف باسم اململوك عيل، الذي بقي يف خدمته 
حتى يف أرسه. كام كان يتتبع ما حيصل من أحداث يف العامل من خالل 
الصحف التي كانت ترد إىل اجلزيرة، وإن كانت متقادمة بالنظر إىل 

ما كانت تستلزمه من وقت للوصول إىل هناك. 
 وخارج أوقات القراءة واشتغال الذاكرة، كان يعتني بحديقته 
غاية االعتناء، حتى أن حكومة لندن أمرت، بناءً عىل تقارير حاكم 
ولو  اإلمرباطور  فيها  يرغب  التي  األغراس  كل  بتوفري  اجلزيرة، 
اقتىض األمر جلبها من بلدان بعيدة. ومن وقت آلخر، كان يمتطي 
الضباط  حراسة  حتت  اجلزيرة  أرجاء  يف  ويتجول  فرسه  صهوة 
واألدبيات  املذكرات  عنده  تقف  ما  لكن  الربيطانيني.  واجلنود 

كرتريه  سِ بواسطة  منفاه  يف   (Mémorial de Sainte-Hélène) مذكراته  نابوليون  كتب   (1)
ـمىلَ عليه (2000 صفحة). وقد نُرشت  ر ما كان يُ الكونت إيامنويل السْ كازْ الذي حرَّ
بجانبه  ظل  حيث  األوفياء،  رجاله  من  هذا  كازْ  السْ  وكان   .1823 عام  املذكرات  هذه 
نبيها  كاتبا  كان  وأنه  خاصة  يالنة،  هِ سانْت  جزيرة  إىل  فرافقه  واتريلو،  هزيمة  بعد  حتى 
املكلفني  اإلنجليز  الضباط  مع  للتعامل  رضورية  كانت  التي  اإلنجليزية  باللغة  وعارفا 

بحراسة اإلمرباطور.
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املرتبطة باملوضوع هو استقباله للكثري من الزوار يف مقر إقامته. فقد 
كانوا  ممن  والربيطانيون  عموما،  األوروبيون  الضباط  يزوره  كان 
أو  والصني  اهلند  إىل  طريقهم  يف  وهم  واالحرتام،  التوقري  له  يكنِّون 
عائدين إىل أوروبا، حيث يقدمون له اهلدايا يف شكل عطورٍ ومخورٍ 
. وبخصوص مسألة االستقبال هذه، تروي  فاتٍ وشطرنجٍ وبُنٍّ ومؤلَّ
التقارير أنه كان يفضل االستقباالت الودية ويرفض اللقاءات ذات 
الصبغة الرسمية، كام حصل يف بداية مقامه هناك، ملا امتنع عن اللقاء 
للتأكد  واتريلو  يف  املنترص  التحالف  دول  من  مبعوث  وفدٍ  بأعضاء 
من أَرسه، إذ اكتفوا بجمع ما هيمهم من معلومات من لدن مرافقيه 

وحراسه.
 وعىل مستو العيش، حرصت احلكومة الربيطانية عىل توفري 
ما يلزم لألسري، رشيطة مراقبته عن كثب حتى ال يتمكن من الفرار، 
بة  كام سبق أن صنع يف مارس 1815 ملا هرب من منفاه يف جزيرة إلْ
نوا له حياةً كريمة  مِّ اإليطالية. ولذلك، مل يرتدد الربيطانيون يف أن يؤَ
حاكم  إىل  موجهة  رسمية  رسالة  يف  يظهر  ما  وفق  األقل  عىل  نسبيا، 
ملذات  من  حرمانه  السيايس  التدبري  سوء  من  «سيكون  اجلزيرة: 
املائدة. ينبغي أن يعيش يف رفاهية كام يعيش اجلنرال... أن يتوفر عىل 
عامَل عىل نحو خيفف عنه مأساته»  طعام جيد، وسكن الئق، وأن يُ

(فيل كاستيل: 1855). 
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رة. ابتداءً من عام 1817 صارت حالته   لكن املأساة كانت مدمِّ
أهنى  الذي  لكن  الكبد.  مرض  بسبب  فشيئا  شيئا  تتدهور  الصحية 
خاصة  رجعة،  غري  من  وىلَّ  ماضٍ  إىل  واحلنني  العزلة  غمّ  هو  حياته 

د مع مرور السنني كل أمل يف احلرية والعودة إىل أوروبا.  وأنه فَقَ
كان  عاصفي.  جو  يف  ومات  عاصفية،  حياة  نابوليون  عاش   
كل  اقتلعت  أهنا  حتى  اجلزيرة،  ترضب  هوجاء  وعاصفة  حيترض 
ر شاطوبريان موت اإلمرباطور  س. صوَّ ود هاوْ أشجار حديقة لونْغوُ
هكذا: «وأخريا، يف اخلامس [من مايو 1821] عىل الساعة اخلامسة 
، وسط رياح وأمطار وتالطم األمواج،  وتسعٍ وأربعني دقيقة مساءً
ك  حرَّ حياة  نفَس   أقو نفث  وقد  بارئها،  إىل  الروح  بونابَّرت  سلَّم 
الطني البرشي عىل اإلطالق. كانت آخر كلامت فاهت هبا شفاه هذا 
الغازي: قيادة... جيش، أو قيادة اجليش... كان تفكريه ما زال تائها 
نائام  الصدئ  سيفه  كان  األبد،  إىل  عينيه  أغمض  وملا  املعارك.  بني 
الرمز  هذا  كان  صدره.  عىل  موضوعا  والصليب  األيرس،  جنبه  عىل 
أ خفقانه مثلام يقرع شعاع  نابوليون قد هدَّ ل عىل قلب  السلمي املنزَّ

السامء أمواج البحر» (مذكرات ما وراء القرب: 1849).
 مات نابوليون يف الغم، لكنه مات شاخما، وقد امتلك أخريا 
أوروبا،  أمم  عليه  ضوا  حرَّ الذين  وهم  الربيطانيني،  أعدائه  احرتام 
كام  املطاف  هناية  يف  موه  سمَّ وربام  واعتقلوه،  اغتياله،  وحاولوا 
هودسون  حرض  تويف،  ملا  والبيوغرافيني.  املؤرخني  من  عدد  يعتقد 
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ملعاينة  اإلمرباطور  إقامة  مقر  إىل  يالنة  هِ سانْت  جزيرة  حاكم  لُويْ 
عدو  أكرب  كان  لقد  السادة!  له: «أهيا  املرافقني  للضباط  وقال  موته، 
املرء  عىل  ما  إذ  يشء،  كل  له  أغفر  لكنني  أيضاً،  أنا  ويل  إلنجلرتا، 
هودسون  كان  مثله».  عظيم  رجل  وفاة  عىل  باحلرسة  يشعر  أن  إال 
، وهو يتوىلَّ  لُويْ قد عامَل نابوليون معاملة ال تليق بمقام إمرباطورٍ
اإلرشاف عىل حراسته، وكانت أخبار هذه املعاملة تصل إىل لندن، 
باللوم  توجهوا  الربيطانيني  والسياسيني  املثقفني  من  عددا  أن  حتى 
والتري  ومنهم  ته،  مهمَّ انتهاء  بعد  العاصمة  عاد إىل  اجلزيرة ملا  حلاكم 
وتْ الذي عاتب لُويْ ونعته بالرجل القايس والرسيع الغضب،  كُ سْ
والكثري من أعضاء احلزب الليربايل الذين استغلوا قساوة األرسْ هذه 

لشن هجوم سيايس عىل احلزب املحافظ احلاكم يف ذلك اإلبان. 
ملدة  هناك  مكث  حيث  يالنة  هِ سانْت  بجزيرة  نابوليون  دفن   
تسعة عرش عاما، قبل أن ينقل رفاته يف 15 دجنرب 1840 إىل باريس 
من  واسمه  ذكره  الناس  أحيا  وحيث  لِيد،  فَ ليزانْ بمقربة  دفن  حيث 

جديد، وحيث صار رمزا عظيام من رموز األمة الفرنسية.
أوروبا  يف  فاعال  بقي  الثوري  ظِلَّه  لكن  نابوليون،  مات   
وحتى يف أمريكا، إذ غادر فرنسا عدد من الضباط الفرنسيني الذين 
ظلوا أوفياء ملبادئه وسياسته، وانترشوا يف إيطاليا وإسبانيا واليونان 
حيث  أيضا،  أمريكا  ويف  والقومية،  التحررية  املعارك  يف  مسامهني 
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انخرطوا كمرتزقة يف جيوش أمريكا الالتينية، وشاركوا يف حروب 
االستقالل ضد املستعمرين األوروبيني. 

نابوليون  مع  الفرنسيني  من  الكثري  تعاطف  من  الرغم  وعىل   
الذي رمى به اإلنجليز يف جزيرةٍ نائية، حيث رأوا فيه ضحية حتالف 
نسجوا  وحيث  األقربني،  املعاونني  وغدر  األوروبية  املونارشيات 
حوله إشاعات العودة إىل فرنسا وختليصها من حكم األرستقراطيني 
يف  املختص  البارز  املؤرخ  هذا  توالر،  جون  فإن  البوربون،  وساللة 
إال  م  تتضخَّ مل  فرنسا  يف  شخصيته  طرة  أَسْ أن   ير نابوليون،  تاريخ 
 .1823 عام  كازْ  السْ  نرشها  التي  يالنة»  هِ سانْت  «مذكرات  مع 
سادت  قد  كانت  واتريلو،  هزيمة  عقب  السيام  التاريخ،  هذا  قبل 
وأتيال  الروماين  نريون  ماثل  الذي  الدموي  الرجل  صورة   باألحر
ج هلا أعداؤه، سواءً كانوا من امللكيِّني، أو حتى من  اهلوين، والتي روَّ
بثورة  املرتبطة  اجلمهورية  للتجربة  مغتصبا  اعتربوه  الذين  الثوريني 
1789. وحتى موته عام 1821 مل يشكل حدثا بقدر ما كان جمرد خرب 

أن  توالر،  جون  برأي  ذلك،  ومعنى  الربود.  من  بنوع  الناس  اه  تلقَّ
التي  املذكرات  هبذه  اقرتنت  نابوليون  شخصية  اختذهتا  التي  اهلالة 
الرصاعات  من  بعدد  الصلة  ذات  التفاصيل  من  الكثري  عن  كشفت 
اإلمرباطورية  «عرص  إىل  حينُّون  الناس  جعلت  والتي  والقرارات، 
الذهبي» الذي ساد فيه األمن والرخاء، والذي انتفخ فيه كربياؤهم 
نتيجة االنتصارات العسكرية الكثرية التي مل يكف الضباط واجلنود 
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فظلت   .(2021 توالر:  (جون  وختليدها  متجيدها  عن  القدامى 
شخصيته، منذ ذلك احلني، حارضة عىل الدوام يف ذاكرة الفرنسيني 
طيلة   ،كرب أحداث  الواجهة  عىل  ظهرت  كلام  ومذكورة  وخمياهلم، 
 1848 ثورة  مثل  العرشين،  القرن  مطلع  وحتى  عرش،  التاسع  القرن 
مقدمة  إىل  البونابَّرتية  برمزيته  الثالث  نابوليون  أخيه  ابن  محلت  التي 
-1870) وسية  الربْ الفرنسية  واحلرب  الفرنيس،  السيايس  املشهد 

القادة  اعتمد  حيث   ،(1918-1914) األوىل  العاملية  واحلرب   (1871

مم وتربير القتال.  صورة اإلمرباطور الستعادة األجماد واستنهاض اهلِ
يف هذا السياق، كتب األديب شاطوبريان الذي كان من أشد معاريض 
نابوليون: «شغَل نابوليون العالـمَ وهو حي، وامتلكه وهو ميت... 
استبداد  من  عانينا  أن  بعد  املطلقة.  اهليمنة  إىل  بقوة  نابوليون  ينتمي 
استبداد  لكن  ذاكرته.  استبداد  من  نعاين  أن  اآلن  علينا  شخصه، 

الذاكرة أكثر وقعا من استبداد الشخص» (شاطوبريان: 1849).
والدراسات  والتمثالت  النقاشات  كل  األمر،  واقع  يف   
والضباط  والسياسيون  املثقفون  هلا  ج  روَّ والتي  بنابوليون،  املرتبطة 
ووفاته،  يالنة  هِ سانْت  إىل  نفيه  منذ  الفرنسيني،  املواطنني  وعامة 
املنتظم  يف  عظيمة  صارت  فرنسا  أن  كون  أساسيا،  إحساسا  أكدت 
بلد  هي  كانت  فرنسا  أن  صحيح،  الرجل.  هذا  بفضل  األورويب 
نابوليون،  هو  يت  الصِّ هذا  م  دعَّ الذي  لكن   ،1789 وثورة  األنوار 
وخاصة  الواقع،  أرض  عىل  أسسها  ووضع  الثورة  فكر  واصل  ألنه 
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املدنية،  مدونته  صلب  شكلت  التي  املدنية  باملساواة  منها  تعلق  ما 
عرش.  التاسع  القرن  خالل  كثرية  أوروبية  بلدان  هبا  عملت  والتي 
فوق  دولة  كرجل  أسطورته  تشييد  يف  سامهت  التي  مذكراته  وحتى 
املعتاد، أقامها عىل الزمة رئيسية، كون أن األمم املتحالفة ضد فرنسا 
فإذا  الثورة.  مواجهة  يف  كانت  ما  بقدر  نابوليون  مواجهة  يف  تكن  مل 
كان نابوليون ينتمي إىل القرن الثامن عرش، من حيث تكوينه ومبادئه 
أسس  حيث  مرصاعيه  عىل  عرش  التاسع  القرن  فتح  فإنه  وتوجهه، 

ملامرسات سياسية جديدة، وأيقظ قوميات عديدة. 
حياور  وهو  مذكراته،  يف  قاله  بام  هذا  نابوليون  درس  ونختم   

املؤرخ:
إمرباطوريتي.  عن  للحديث  جمربا  الفرنيس  املؤرخ  «سيكون 
تتكلم  الوقائع  ألن  أستحق...  التي  املكانة  سيمنحني  نزهيا  كان  إذا 
وأنقذتُ  الفوىض...  عىل  تغلبتُ  لقد  الشمس.  سطوع  وتسطع 
أبعد  إىل  املجد  بحدود  ودفعتُ  للشعب...  االعتبار  وأعدتُ  الثورة 
مد!  كل هذا يستحق الذكر!  كيف للمؤرخ أالّ يدافع عني؟.. قد 
وقد  رضوريا؟  االستبداد  هذا  يكن  أمل  لكن  استبدادي،  عىل  يعاتبني 
احلرية  أن  عىل  الدليل  سيقدم  لكنه  للحرية...  تضييقي  عىل  يآخذين 
األبواب. وقد يتهمني بشغفي  والفتن كانت عىل  والفوىض  املفرطة 
باختصار هذا  للحرب؟ لكنه سيبنيِّ أنني كنت دائام حمط هجوم... 

يالنة: 1823) هو تارخيي..» (مذكرات سانْت هِ
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1
(1)

1798

 بسم اهللا الرمحن الرحيم، ال إله إال اهللا ال ولد له وال رشيك 
له يف ملكه.

والتسوية،  احلرية  أساس  عىل  املبني  الفرنساوية  طرف  من   
الرس عسكر الكبري أمري اجليوش الفرنساوية بونابارته 

 يعرف أهايل مرص مجيعهم أن من زمان مديد الصناجق الذين 
امللة  حق  يف  واالحتقار  بالذل  يتعاملون  املرصية  البالد  يف  يتسلطون 
اآلن  فحرض  والتعدي؛  اإليذاء  بأنواع  جتارها  يظلمون  الفرنساوية، 
ساعة عقوبتهم، وأخرنا من مدة عصور طويلة هذه الزمرة املامليك 
املجلوبني من بالد األبازة واجلراكسة(2) يفسدون يف اإلقليم احلسن 

عبد الرمحن اجلربيت، عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار، حتقيق عبد الرحيم عبد الرمحن   (1)
عبد الرحيم، القاهرة، مطبعة دار الكتب املرصية، 1998، ج 3، ص 6-4.

هم  واجلراكسة  القوقاز،  بالد  من  املجلوبون  املامليك  هم  األبازة  واجلراكسة:  األبازة   (2)
املامليك املجلوبون من بالد جركس رشق البحر األسود (املحقق، هـ 6، ص 4).
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العاملني  رب  فأما  كلها،  األرض  كرة  يف  يوجد  ال  الذي  األحسن 
القادر عىل كل يشء فإنه قد حكم عىل انقضاء دولتهم. 

الطرف  هبذا  نزلت  ما  إنني  لكم:  قيل  قد  املرصيون  أهيا  يا 
وقولوا  تصدقوه،  فال  رصيح  كذب  فذلك  دينكم  إزالة  بقصد  إال 
للمفرتين: إنني ما قدمت إليكم إال ألخلص حقكم من يد الظاملني، 
وإنني أكثر من املامليك أعبد اهللا سبحانه وتعاىل، وأحرتم نبيه والقرآن 

العظيم. 
 وقولوا أيضاً هلم: إن مجيع الناس متساوون عند اهللا، وإن اليشء 
الذي يفرقهم عن بعضهم هو العقل والفضائل والعلوم فقط، وبني 
املامليك والعقل والفضائل تضارب.. فامذا يميزهم عن غريهم حتى 
يستوجبوا أن يتملكوا مرص وحدهم وخيتصوا بكل يشء أحسن فيها 
كانت  فإن  املفرحة،  واملساكن  العتاق  واخليل  احلسان  اجلواري  من 
األرض املرصية التزاماً للمامليك فلريونا احلجة التي كتبها اهللا هلم، 
من  تعاىل  بعونه  ولكن  وحليم..  وعادل  رءوف  العاملني  رب  ولكن 
اآلن فصاعداً ال ييأس أحد من أهايل مرص عن الدخول يف املناصب 
السامية، وعن اكتساب املراتب العالية، فالعلامء والفضالء والعقالء 
وسابقاً  كلها.  األمة  حال  يصلح  وبذلك  األمور،  سيدبرون  بينهم 
كان يف األرايض املرصية املدن العظيمة واخللجان الواسعة واملتجر 

ال ذلك كله إال الظلم والطمع من املامليك. املتكاثر، وما أَزَ
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أهيا املشايخ والقضاة واألئمة واجلربجية(1) وأعيان البلد قولوا 
ألمتكم: إن الفرنساوية هم أيضاً مسلمون خملصون؛ وإثبات ذلك 
أهنم قد نزلوا يف رومية الكرب وخربوا فيها كريس البابا الذي كان 
مالطة  جزيرة  قصدوا  ثم  اإلسالم،  حماربة  عىل   النصار حيث  دائامً 
وطردوا منها الكواللرية(2) الذين كانوا يزعمون أن اهللا تعاىل يطلب 
من  وقت  كل  يف  الفرنساوية  ذلك  ومع  املسلمني.  مقاتلة  منهم 
وأعداء  العثامين،  السلطان  حلرضة  خملصني  حمبني  صاروا  األوقات 
إطاعة  من  امتنعوا  املامليك  إن  ذلك  ومع  ملكه.  اهللا  أدام  أعدائه 

السلطان غري ممتثلني ألمره فام أطاعوا أصالً إال لطمع أنفسهم. 
تأخري  بال  معنا  يتفقون  الذين  مرص  ألهايل  طوبى  ثم  طوبى   

فيصلح حاهلم وتعىل مراتبهم. 
ألحد  مائلني  غري  مساكنهم  يف  يقعدون  للذين  أيضاً  طوبى   
من الفريقني املتحاربني، فإذا عرفوا باألكثر تسارعوا إلينا بكل قلب، 
فال  حماربتنا،  يف  املامليك  عىل  يعتمدون  للذين  الويل  ثم  الويل  لكن 

جيدون بعد ذلك طريقاً إىل اخلالص، وال يبقى منهم أثر.
بثالث  قريبة  دائرة  يف  الواقعة   القر مجيع  األوىل:  املادة 
ساعات من املواضع التي يمر هبا عسكر الفرنساوية، فواجب عليها 

أن ترسل للرس عسكر من عندها وكالء...
اجلربجية: مفردها جوربجي، وتعني ضابط انكشارية (املحقق، هـ 1، ص 5).  (1)

يوحنا  القديس  فرسان  باسم  تُعرف  دينية  فرسان  طائفة   :(les cavaliers) الكواللرية  األورشليمي، كانوا حيكمون جزيرة مالطا إىل أن قىض عليهم نابوليون وهو يف طريقه إىل مرص. (2) 
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حترق  الفرنساوي  العسكر  عىل  تقوم  قرية  كل  الثانية:  املادة 
بالنار.

املادة الثالثة: كل قرية تطيع العسكر الفرنساوي أيضاً تنصب 
صنجاق السلطان العثامين حمبنا دام بقاؤه.

املادة الرابعة: املشايخ يف كل بلد خيتمون حاال مجيع األرزاق 
لئال  التام  االجتهاد  وعليهم  املامليك،  تتبع  التي  واألمالك  والبيوت 

يضيع أدنى يشء منها.
املادة اخلامسة: الواجب عىل املشايخ والعلامء والقضاة واألئمة 
أهنم يالزمون وظائفهم. وعىل كل أحد من أهايل البلدان أن يبقى يف 
. وكذلك تكون الصالة قائمة يف اجلوامع عىل العادة.  مسكنه مطمئناً
النقضاء  وتعاىل  سبحانه  بأمجعهم ينبغي أن يشكروا اهللا  واملرصيون 
: أدام اهللا إجالل السلطان العثامين،  دولة املامليك قائلني بصوت عالٍ
أدام اهللا إجالل العسكر الفرنساوي، لعن اهللا املامليك، وأصلح حال 

األمة املرصية.
ت  سِ سنة  سيدور(1)  شهر   12 إسكندرية  بمعسكر  حتريراً   
 1213 سنة  حمرم  شهر  آخر  يف  يعني  الفرنساوي،  اجلمهور  إقامة  من 

هجرية..

اجلمهوري  التقويم  شهور  من  شهري  تقويم  هو   :(Messidor) ميسيدور  أو  سيدور   (1)
ل به الفرنسيون عقب الثورة الفرنسية، من 1792 إىل 1806، ويوافق  الفرنيس الذي عمِ

الفرتة املمتدة من 19 يونيو إىل 18 يوليوز من التقويم الغريغوري.
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2
(1)

180613 

يومي  ملخطوطتي(2)  الربيدي  اإلرسال  بشأن  كثريا  قلِقتُ   
تاريخ  خالل  من  تلمسونه  ما  هذا  املاضيني،  واجلمعة  األربعاء 
رأيتُ  الشمس،  غروب  ميقات   ، مساءً باألمس  الرسالة.  هذه  كتابة 
الدوريات الفرنسية تطلق النار من جهتَيْ غيمبينباشتال وفينزيرال، 
وقد  الليل.  خالل  األخرية  البلدة  هذه  من  وسيون  الربْ د  طُرِ حيث 
الساعة  بني  ما  واليوم  الليل،  منتصف  بعد  ما  إىل  النار  إطالق  دام 
الثامنة والتاسعة، دخل املشاة الفرنسيون املدينة، وبعد ساعة دخلت 
من  حالة  الساعة  هذه  خالل  الناس  عاش  لقد  النظامية.  القوات 
إرادة  حسب  حقوقهم،  عىل بيِّنة من  يكونوا  وأهنم مل  اجلزع، خاصة 
اإلمرباطور، بالقياس إىل هذه القوات، أي عدم االنصياع لطلباهتم، 
(1) Hegel, Correspondance, t. I, traduit de l’allemand par Jean Carrère, 

Gallimard, Paris, 1962, pp. 114-115. 
األملان  الدين  فالسفة  من  فيلسوفا   (1848-1766) نيتهامر  إيامنويل  فريدريك  كان 

وصديقَ هيجل منذ أيام الدراسة يف كلية الالهوت بمدينة توبينغن.
يتعلق األمر بكتاب «فينومينولوجيا الروح» الذي صدر سنةً بعد حدث دخول نابوليون   (2)

إىل أملانيا.
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إال فيام يتعلق بام هو رضوري وبكل سالم. فالعديد من الناس وجدوا 
أنفسهم يف حرية من أمرهم من جراء بعض السلوك املتهور أو بسبب 
قلة احلذر. ومع ذلك فقد سلِمت، رغم هذا اخلوف، السيدة أخت 
 ، لت إيلَّ زوجتك، وكذلك األمر بالنسبة ملنزل دوديرالين. وقد توسَّ
ملا تكلمتُ معها هذا املساء عند مغادرة مكتب الربيد، بأن أكتب إىل 
رأيت  لقد  الضباط.  بزنقة  اآلن  تقيم  كوهنا  أيضا،  وإليك  زوجتك 
من  خارجا  رأيته  العامل،  روح  كأنه  بدا  وقد  اإلمرباطور (نابوليون) 
حقا  رائع  إحساس  من  ياله  األحوال.  يتفقد  ينا(1))  جِ املدينة (مدينة 
صهوة  عىل  وهو  بعينه  مكان  يف  نابوليون  مثل  شخصا  املرءُ   ير أن 
ث كل هذا التقدم يف العمليات من  جواده، يسود عىل العامل. أن حيدُ
يوم اخلميس إىل يوم األحد، فهذا يعني أن وارء ذلك رجل فذ، ال 
، كل الناس يتمنون حظا  يمكن إال اإلعجاب به. وكام سبق أن قلتُ
سعيدا للجيش الفرنيس، إذ يتضح الفرق بجالء بني ضباط نابوليون 

وسيني... وآخر جندي يف صفوفه من جهة، وخصومه الربْ

س بجامعة جينا (Iéna) ما بني 1801 و1807. كان هيجل قد درَّ  (1)
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3
(1)

يتصل  فيام  أملانيا  يف  لتأثريه  حداً  نابوليون  سقوط  يضع  مل   
املفعول  ساري  نابوليون  قانون  ظل  بادْن،  منطقة  يف  باملؤسسات. 
أيضا،  ويستفاليا  يف  جزئي  وبشكل  رينانيا،  ويف   .1900 عام  حتى 
أبانت املؤسسات النابوليونية عن فاعليتها طيلة القرن التاسع عرش، 

سواء يف ميدان اإلدارة أو عىل مستو التطور القانوين. 
مل  وويستفاليا،  رينانيا  أقاليم  بْروسيا  أحلقت  ملا   ،1815 عام   
يتم إدخال قانون البلديات، الذي بلوره هاينريش ستاين، يف إدارة 
مودية»  «العُ نظام  عىل  األملان  حافظ  ذلك،  بدل  املحلية.  اجلامعات 
الرينانية  البلديات  يف  حيا  بقي  رئييس، إذ  إداري  كشكل  النابوليوين 

والويستفالية... 
يف  املفعول  سارية  الفرنسية  القضائية  املؤسسات  ظلت  لقد   
عىل  ألنه  هذا،  عرش.  التاسع  القرن  خالل  ويس  الربْ رينانيا  إقليم 

(1) Heinz-Otto Sieburg, « Napoléon et la transformation des institutions en 
Allemagne », Revue d’histoire moderne et contemporaine, t. 17, n° 3, 1970, 
pp. 911-912.
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العامة  نة  بِ «املدوَّ  1815 عام  ل  يُعمَ مل  الراين،  لنهر   اليرس الضفة 
نة  مدوَّ من  قوانني  بخمسة  األملان  احتفظ  إذ  وسية»،  الربْ للواليات 
بادْن  منطقة  يف  تعوَّض  مل  التي  املدنية  املدونة  منها  خاصة  نابوليون، 
خالل  لكن،  األملانية.  املدنية  املدونة  بواسطة   ،1900 سنة  يف  إال 
القضائية  باملبادئ  بقوة  تشبع  قد  األملاين  القانون  كان  الفرتة،  هذه 
ينانيون  الفرنسية، السيام عقب ثورة 1848 عندما احتل املواطنون الرِّ
كيف  األمر  هذا  ويفرسِّ  وسية.  الربْ بالوزارات  اإلدارات  من  عددا 
القانون  إصالح  عىل  برينانيا،  املزداد  سيامنس،  العدل  وزير  ل  عمِ
ويس، حيث استطاع إدخال مبدأ مساواة مجيع املواطنني  اجلنائي الربْ
نابوليون،  «مدونة»  من  مستلهمة   أخر وتفاصيل  القانون،  أمام 
اهليمنة  أثَّرت  الطريقة،  وهبذه  اجلديد.  ويس  الربْ اجلنائي  القانون  يف 
الفرنسية عىل تطور القانون األملاين تأثريا حاسام، وبالتايل عىل تشكيل 

املجتمع احلديث يف أملانيا.
من  األملاين  الشعب  فرنسا  أخضعت  نابوليون»،  يف «ظاهرة   
األملان  اعتزاز  كان  الفور.  عىل  بذلك  األخري  هذا  يشعر  أن  دون 
الفنية  ثقافتهم  إىل  بالقياس  عرش،  التاسع  القرن  مطلع  يف  بأنفسهم، 
والفكرية الراقية، قد جعلهم يشعرون بالتفوق عىل كل األمم. كانوا 
عىل يقني بأهنم يمتلكون مناعة قوية، كون أن مملكة الفكر ال يمكن 
غزوها بالوسائل العسكرية. مل ينشأ احلس القومي األملاين إال عقب 
دراسة  هالري [يف  يوهان  عنه  عربَّ  ما  هذا   .1806 عام  بْروسيا  هزيمة 
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الفرنسية  العالقات  من  عام  عنوان «ألف  حتت   1930 سنة  منشورة 
الوعي  أيقظت  التي  هي  فرنسا  األصل،  «يف  بالقول:  األملانية»] 
القومي لألملان باملعنى السيايس. اقتداءً بالفرنسيني، تعلَّمنا ما يعنيه 
اإلدارة  بمثال  هلؤالء  ندين  إننا  الشعب.  حياة  يف  واألمة  الوطن 
ر القرن  تْها املحافظات األملانية الشائخة». لقد طوَّ احلديثة التي تعلَّمَ
مناحي  كل  يف  الثورة  مارستها  التي  العميقة  التأثريات  عرش  التاسع 
احلياة، كام أبان عن نجاح حماوالت احلقبة النابوليونية لنقل التيارات 

العقالنية واملساواتية النابعة من الثورة الفرنسية إىل أملانيا.
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180816

املوىل  السلطان  والرفيع  القوي  واملقام  العالية  السدة  إىل   
سليامن

 أخي وصديقي العزيز، حتيايت وبعد،
 نحن دائام نمنح قيمة عليا حلالة السلم والصداقة التي جتمع 
جنابكم بفرنسا. وحاليا، وبعد أن تنازل لنا ملك إسبانيا عن عرشه، 
نجد أنفسنا يف مكانة ينبغي أن نعرب من خالهلا عن حمبتنا وصداقتنا 

الدائمة جلنابكم.
ستحافظ إسبانيا عىل استقالهلا ووحدهتا الرتابية، ويود امللك 
جهتكم،  ومن  معكم.  اجلوار  حسن  عالقات  متتني  إلسبانيا  احلايل 
ينبغي أن تعربوا لنا وإلسبانيا عن نيتكم يف املحافظة عىل هذه العالقة 

وحسن اجلوار والصداقة اخلالصة.

عبد احلفيظ محان، املغرب وفرنسا زمن نابليون بونابرت 1798-1815 قضايا ونصوص،   (1)
منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، تطوان، 2017، ص 185-184.
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 يتباهى اإلنجليز بالعالقة املتينة التي تربطهم بكم واألفضلية 
التي متنحوهنا لرعاياهم الذين جيدون املأو واملساعدة يف كل موانئ 
أنواع  بكل  طارق  جبل  تزويد  يتم  أراضيكم  من  وانطالقا  املغرب. 
يف  اإلنجليز  استوطن  وأخريا  رعاياكم،  سفن  حتملها  التي  املؤن 
جزيرة تابعة لسيادتكم ومنها عقدوا العزم عىل اإلبحار نحو مدينة 
سبتة. إن مثل هذه األوضاع نعتربها غري متالئمة مع حسن اجلوار 

الذي نرغب يف املحافظة عليه معكم.
نطالبكم بوضع حد لكل هذه الترصفات، وبالتايل ال تسمحوا 
هلذا االحتالل الذي فرضه اإلنجليز يف جزيرة بريخييل(1) أن يمتد ملدة 

أطول ومن خالله هيددون مدينة سبتة التي دخلت حتت ممتلكاتنا.
خيططون  ألهنم  سواحلكم  عن  اإلنجليز  بإبعاد  نطالبكم  كام   
البحر  جتارة  لوحدهم  وحيتكروا  يسيطروا  حتى  جتارتكم  لتدمري 
إذا  أما  الطائلة.  األرباح  لوحدهم  منها  وجينون  املتوسط  األبيض 
يف  وضعكم  عىل  جمربين  فسنكون  املعاكس  االجتاه  يف  السري  فضلتم 

صفوف أعدائنا.
بحر  من  األرايض  كل  عىل  تسيطر  قواتنا  أن  علام  أحيطكم   
القوات  جانبنا  إىل  انضمت  وحاليا  طارق.  جبل  بوغاز  إىل  البلطيق 
عليها  نتوفر  التي  القوية  العسكرية  املكانة  هذه  وبفضل  اإلسبانية، 

Perejil (جزيرة ليىل)  (1)
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يلحقون  الذين  من  االنتقام  أو  ضدنا  يقف  من  كل  تدمري  يمكننا 
األرضار بنا، فكونوا عىل دراية من أمركم واهنجوا احلياد املطلق.

رغبتنا  عن  دائام  لكم  نعرب  وإسبانيا،  فرنسا  باسم  أننا،  غري 
سنمنح  باستمرارها  التي  الصداقة  عالقات  عىل  املحافظة  يف  القوية 
إمرباطوريتنا،  يف  واحلامية  واحلقوق  الواجبات  كل  لرعاياكم 
ألرباح  رافدا  تظل  حتى  اعتداء  كل  من  مأمن  يف  جتارهتم  وستكون 

وغنى مملكتكم.
 تقبلوا يف األخري أسمى عبارات التقدير واالحرتام، وندعو 

اهللا أن حيفظ مقامكم العايل
مايو   16 يوم  بايون  بمدينة  اإلمرباطوري  القرص  يف  كتب   

.1808

(أرشيفات الشؤون اخلارجية الفرنسية)
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صهوة  ممتطياً  قليال  ماريشاالته  متقدماً  اإلمرباطور  كان   
خاض  الذي  الغامق  األزرق  املعطف  مرتدياً  أشهب،  عريب  جواد 
به محلة إيطاليا. كان يراقب بصمت املرتفعات التي تبدو كأهنا ناتئة 
فوقها  تتحرك  الروسية  القطعات  كانت  والتي  الضباب،  خضم  من 
انفجرت  التي  الرصاص  لعلعة  إىل  السمع  يُصيخ  وكان  البعد.  عىل 
ال  كان  الذي  وجهه  من  واحدة  عضلة  تتحرك  مل  الوادي.  يف  فجأة 
نقطة  إىل  حتدقان  الرباقتان  عيناه  ظلت  بل  حينذاك،  هزيالً  يزال 
من  جزء  كان  ينتظره.  كان  ما  ووقع  حدسه  صدق  لقد  واحدة. 
القطعات الروسية قد انحدر إىل الوادي باجتاه املستنقعات بينام راح 
مهامجته  يريد  كان  الذي  براتزن،  مرتفع  إلخالء  يتهيأ  اآلخر  اجلزء 
مفتاح  إىل  تطلعه  املرتفع  ذلك  إىل  يتطلع  كان  عليه.  واالستيالء 
العملية احلقة. ير الوحدات الروسية تسري خالل الضباب شاكية 
الكثيف  الظلمة  حميط  يف   األخر إثر  يف  إحداها  فتختفي  احلراب، 

 ،2016 بريوت،  الفارايب،  دار  غصوب،  فارس  ترمجة  والسلم،  احلرب  تولستوي،  ليو   (1)
املجلد األول، ص 511-509.
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الرابض يف أعامق املنحدر الذي كان يفصل بني املرتفعني املجاورين 
لقرية براتزن. وكانت املعلومات التي تلقاها مساء أمس، والضجة 
العجالت  وقعقعة  عليها،  األوىل  اخلطوط  يف  خفراؤه  أطلعه  التي 
التي  املتداخلة  الكثرية  واحلركات  الليل  خالل  جنوده  سمعها  التي 
أمكن متيزها يف صفوف الروس، كل ذلك كان يؤكد له أن احللفاء 
قرب  يتحرك  كان  الذي  الفيلق  أن  ويثبت  عنهم،  بعيد  أنه  يعتقدون 
كان  الوسط  هذا  أن  فتأكد  الرويس،  اجليش  وسط  إال  ليس  براتزن 
يعطِ  مل  ذلك  مع  بنجاح.  مهامجته  عن  ليعجز  حتى  الضعف  شديد 

األمر بالبدء باهلجوم.
 ذلك اليوم كان يوما جميدا بالنسبة إليه، كان يوم تنصيبه األول 
إمرباطوراً لفرنسا. اختلس سويعات نوم قليلة ثم هنض بعدها نشيطا 
خفيف احلركة. ويف مثل ذلك االستعداد الفكري املرشق الذي بدا 
له فيه كل يشء ممكناً وكل يشء ناجحاً، اعتىل بونابَّرت صهوة جواده 
وقصد إىل ساحة املعركة. أما اآلن، فقد كان جامدا شاخص العينني 
إىل تلك املرتفعات التي كانت ظاهرة وراء الضباب وفوقه، ووجهه 
جيدون  عندما  الشباب  العشاق  وبسعادة  باالطمئنان،  يشع  اجلامد 
ال  وراءه  صفاً  منتظمني  ماريشاالته  وكان  عشيقاهتم.  من  تشجيعاً 
وتارة  تارة  براتزن  هضبة  إىل  ينظر  كان  سكونه.  تعكري  عىل  جيرؤون 

أخر إىل الشمس التي كانت خترتق الضباب.
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هذه  وأنارت  متاما،  الشمس  عن  الضباب  انقشع  وعندما   
الربية بضيائها الوضاء، خلع نابليون قفازه عن يده البيضاء، وكأنه 
ببدء  ماريشاالته  إىل  األمر  إلصدار  بالذات،  اللحظة  تلك  ينتظر 
اهلجوم. فأرسع هؤالء وضباطهم املساعدون يف أنحاء خمتلفة إلدارة 
العمليات. مل متض دقائق معدودة، حتى كانت قو اجليش الفرنيس 
الوحدات  كانت  التي  براتزن  هضبة  نحو  برسعة  تتجه  الرئيسية 

الروسية ختليها باستمرار لتنحدر إىل أعامق الوادي، نحو اليسار! 
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آخر.  شخص  أي  من  أكثر  بتفاهتها  أشعر  عبثية!  كلامت   
 . تدنيساً معتدلة،  كانت  مهام  كل مالحظة،  تعترب  فصاعدا،  من اآلن 
ة، ولكي ال خياف املرء  يستلزم األمر شجاعةً لتحمل رصخات العامّ
نعَت بالغباء والعجز عن فهم عبقرية نابوليون والشعور هبا،  من أن يُ
ال ليشء سو ألنه، يف خضم اإلعجاب احلي واحلقيقي املعربَّ عنه، 
لكٌ لنابوليون. ما مل يستطع  ال يمكن مع ذلك ذكر عيوبه. العالَـم مِ
وهو  العالـمَ  شغَل  شهرته.  انتزعته  إخضاعه،  ر  املدمِّ الرجل  هذا 
حتم ملء فمكم: متر األجيال وال  حي، وامتلكه وهو ميت. لقد صِ
طروادة  (ملك  بريام  ابن  لظل  القديم  العرص  يقول  إليكم.  تنصت 
الصغري:  قربه  خالل  من  هيكتور  عىل  حتكم  «ال  األسطوري): 
فِنت  دُ لقد  قربي:  هو  ها  املنهزمون،  اإلغريق  هومريوس،  اإللياذة، 
حتت كل هذه األعامل العظيمة. بونابَّرت ليس هو بونابَّرت احلقيقي، 
وأقوال اجلنود،  الشعراء،  أهواء  نت من  أسطورية تكوَّ شخصية  هو 

(1) Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe, E. et V. Penaud frères Editeurs, 
Paris, 1849, t. 7, pp. 125-130.



126

واإلسكندر.  شارملان  مالحم  هي  اليوم  نراه  ما  الناس.  وحكايات 
الصور  وستختفي  احلقيقية،  شخصيته  الرائع إىل  البطل  سيعود هذا 
عانينا  أن  بعد  املطلقة.  اهليمنة  إىل  بقوة  نابوليون  ينتمي   .األخر
من استبداد شخصه، علينا اآلن أن نعاين من استبداد ذاكرته. لكن 
تستطيع  لن  الشخص...  استبداد  من  وقعا  أكثر  الذاكرة  استبداد 
اجلندي  الغاصب:  طيف  من  املرء  ذهن  ختليص  رشعية  سلطة  أية 
واملواطن، اجلمهوري وامللكي، الغني والفقري، كلهم يضعون جذع 
يتفق  الشأن  هبذا  وأكواخهم.  وقصورهم  بيوهتم  يف  وصوره  متثاله 
القدامى، منهزمون ومنترصون... بونابَّرت ليس عظيام البتَّة بأقواله 
أبدا...  فيها  يفلح  مل  التي  للحريات  بحبه  وال  وكتاباته،  وخطاباته 
من  نةً  ومدوَّ وقوية،  نظامية  حكومةً  أحدث  ألنه  عظيمٌ  بونابَّرت 
، وإدارةً قويةً وحيويةً  ، ومدارسَ القوانني تبنَّتها دول عديدة، وحماكمَ
، والتي ما زلنا نعيش عليها إىل اليوم... عظيمٌ ألنه أعاد النظام  وذكيةً
إىل فرنسا من جديد بعدما غرقت يف الفوىض... عظيمٌ ألنه مأل عرش 

سنوات بمثل هذه العجائب التي يصعب فهمها اليوم...
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بالنسبة  رائعا  مشهدا  فرنسا  لت  شكَّ القرن،  هذا  بداية  يف   
لألمم. كان وراء ذلك رجلٌ جعلها عظيمةً حتى أهنا مألت أوروبا. 
رجلٌ خرج من الظل، وهو ابن سيِّدٍ كورسيكي فقري، رجلٌ تربى يف 
نظامني مجهوريني، عرب عائلته املشبعة بالتقاليد اجلمهورية اإليطالية، 
هذا  الفرنسية،  باجلمهورية  الصلة  ذات  الشخصية  قناعاته  وعرب 
مل  بصورة  السلطة  قمة  إىل  قليلة  سنوات  غضون  يف  وصل  الرجل 
يسبق للتاريخ أن تفاجأ هبا. كان قد أصبح أمريا بعبقريته، وبمساره، 
لسلطةٍ  املرشوع  استحواذه  عىل  يؤرشِّ  كان  لديه  يشء  كل  وبأعامله. 
كأهنا عناية إهلية. لقد امتلك ثالثة رشوط عليا: احلدث والرتحيب 
والتتويج. رجلٌ رعته الثورة واختاره الشعب وكلَّله البابا... كانت 
يدفع  كان  سنة،  كل   . جبارةً ومحالته   ، عظيمةً العسكرية  شهرته 
التي  والرضورية  املهيبة  احلدود  وراء  ما  إىل  إمرباطوريته  بحدود 
الربانس  وجبال  شارملان،  مثل  األلب  جبال  حما  لفرنسا.  اهللا  وهبها 

(1) Victor Hugo, Discours de réception à l’académie française (1841), 
Librairie de l’Edition Nationale, E. Testard, Paris, 1894, p. 7 et s.



128

مثل لويس الرابع عرش، وعربَ هنر الراين مثل القيرص، وكاد أن جيتاز 
بحر املانش مثل النورماندي ويليام الفاتح... 

فرانسوا  جون  شعراء...  ستة  إال  له  انحنت  بأكملها  القارة   
كونستانت،  وبنجامني  دوستايل،  ومدام  وليل،  دُ وجاك  دوسيس، 
متثل  وماذا  املقاومة؟  هذه  تعني  ماذا  ولومريسييه.  وشاطوبريان، 
أغاضها  والتي  نابوليون،  عبقرية  وجه  يف  متردت  التي  العقول  هذه 
والقوة،  النرص،  شهدت  التي  فرنسا  وسط  البطل،  وأغضبها  املجد 
والسلطة، واإلمرباطورية، واهليمنة، والعظمة، ووسط أوروبا وهي 
هي  شاركت  تقريبا،  فرنسية  صارت  وقد  والتي،  ومهزومة،  منبهرة 
اليشء  أوروبا  يف  الشعراء  هؤالء  مثَّل  لقد  فرنسا؟  إشعاع  يف  نفسها 
الوحيد الذي افتقرت إليه القارة، االستقالل، واليشء الوحيد الذي 

افتقدته فرنسا، احلرية...
املقاومة مل تكن رشعية  القول، هذه  نكرر  دعونا   ومع ذلك، 

. فقط. لقد كانت جميدةً
الذي،  الرجل  اإلمرباطور.  أحزنت  قد  املقاومة  هذه  كانت   
باسكال  من  جيعل  أن  بإمكانه  كان  يالنة،  هِ بسانْت  بعد  فيام  قال  كام 
. هذا الرجل امتلك الكثري من العظمة  سيناتوراً، ومن كورناي وزيراً
ي،  عامِّ شخص  شأن  من  كان  ربام،  اآلخرين.  عظمة  يفهم  ال  حتى 
نابوليون  انشغل  لقد  هذا.  املوهبة  مترد  حيتقر  أن  مطلقة،  سلطة  ذي 
بالتاريخ.  هيتم  كان  ولذلك  تارخييته،  جيدا  يعلم  كان  األمر.  هبذا 
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بالشعراء.  يعتني  كان  ولذلك  بالشعر،  كبري  إحساس  لديه  كان 
. كان نابوليون أمريا، وهو الذي كان يف  ينبغي االعرتاف بذلك علناً
األصل جنديا من درجة مالزم ثانٍ يف املدفعية، ففاز عىل اجلمهورية 
وانترص   ،(1799 نونرب   9) برومري   18 انقالب  يف  الفتية  الفرنسية 
كان  لقد  أوستريليز.  معركة  يف  العريقة  األوروبية  املونارشيات  عىل 
كل  لديه  كانت  لآلداب.  صديقا  كان  منترص  كل  ومثل  منترصا، 
األذواق، وكل غرائز العرش، بشكل مغاير عن لويس الرابع عرش، 
قلب  يف  عظيم  لِكٌ  مَ هنالك  كان  هالته.  بنفس  لكن  شك،  دون  من 
طموحاته  أحد  باألدب  االرتباط  كان  ولذلك،  عظيم.  إمرباطور 
إخضاع  يود  كان  بل  الشعبية،  املشاعر  جلم  يكفيه  يكن  مل  األوىل. 
بنجامني كونستانت، ومل يكن يكفيه الفوز عىل ثالثني جيشا، بل كان 
يود النرص عىل لومريسييه، مل يكن يكفيه غزو عرش ممالك، بل كان 

يود قهر شاطوبريان...
يف  بونابَّرت  إزاء  التعاطف  مشاعر  كل  تنطفئ  مل  ذلك،  ومع   
هذا القلب الصامت والصارم (قلب لومريسييه). يف آخر أيام هذا 
املاضية،  السنة  يف  إمخادها.  من  بدالً  الرشارة  العمر  أرضم  الشاعر، 
انترشت  مايو،  شهر  من  مجيل  صباح  يف  تقريبا،  الفصل  نفس  ويف 
املطاف  هناية  يف  خجلت  التي  إنجلرتا،  بأن  تقول  باريس  يف  شائعة 
يالنة، ستعيد إىل فرنسا رفات نابوليون. هنض  مما فعلته يف سانْت هِ
الصحيفة.  وأحرض  تقريبا،  شهر  منذ  مريضا  كان  وقد  لومريسييه، 
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سانْت  إىل  ستبحر  فرقاطة  بأن  أعلنت  قد  فعال،  الصحيفة،  كانت 
يالنة. وقف الشاعر العجوز، شاحباً ومرجتفاً، وقد ملعت دمعة يف  هِ
اجلنرال  العبارة: «سيذهب  هذه  عليه  تُلِيت  التي  اللحظة  ويف  عينه، 
بريتراند حلمل سيده اإلمرباطور»، ردَّ صائحا: «وأنا، ماذا لو بحثت 
الشاعر.  رحل  أيام  ثامنية  وبعد  األول!».  القنصل  صديقي  عن 
واحرستاه! قالت يل أرملته املحرتمة، وهي حتكي يل هذه التفاصيل 
املؤملة: «مل يبحث يف املوضوع، بل صنع أكثر من ذلك. التحقَ به»...
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فرنسا  يف  املنفعة  من  هلا  كانت  ببساطتها،  نتي،  مدوَّ وحدها   
التعليمي  وبرناجمي  ومداريس  سبقتها.  التي  القوانني  جمموع  فاق  ما 
تراجعت  عهدي  يف  كذلك،  مسبوقة.  غري  أجياال  نت  كوَّ العمومي 
هذه  تزايدت  إنجلرتا  يف  جرياننا   لد بينام  برسعة،  اجلرائم  نسبة 
إدارة  بني  الكبري  الفرق  ملعرفة  يكفي  هذا  رهيب.  نحو  عىل  النسبة 
البلدين! وانظروا إىل الواليات املتحدة األمريكية كيف هي األحوال 
سعيدة  الناس،  أحوال  هي  وكيف  يذكر،  جهد  دون  من  مزدهرة 
وهانئة. يف واقع األمر، اإلرادة واملصالح العامة هي التي حتكم هذه 
البالد. اجعلوا نفس احلكومة وهي يف حالة حرب مع هذه اإلرادة 
ومصالح الناس، وسرتون فورا مد الضجيج والتجاذب والقالقل 
وااللتباس، ومد اجلرائم باخلصوص. ملا وصلتُ إىل سدة احلكم، 
رغب الناس يف أن أكون مثل جورج واشنطن. الكلامت ال تساوي 
األزمنة  بسياقات  هلم  لم  عِ ال  هبا  هوا  تفوَّ الذين  تأكيد،  وبكل  شيئا، 

(1) Emmanuel De Las Cases, Mémorial de Sainte-Hélène (1823), Ernest 
Bourdin Editeur, Paris, 1842, pp. 210-211.
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هو  أنا  لكنت  أمريكا،  يف  كنتُ  لو  واألشياء.  والرجال  واألمكنة 
واشنطن، لكن بقليل من املزايا، ألن املنطق يقيض بأن تكون األمور 
وهي  فرنسا  يف  نفسه  واشنطن  د  جَ وَ لو  أما  املعروف.  النحو  عىل 
أن  اه  فأحتدَّ خارجي،  هتديد  وحتت  الداخيل  التفكك  من  حالةٍ  يف 
 ، نكِرةً لكان  ذلك  غري  يكون  أن  أراد  ولو  عليه،  كان  ما  مثل  يكون 
رجال  سأكون  كنتُ  يل،  بالنسبة  العظمى.  املآيس  إدامة  عىل  ل  مِ عَ ولَ
الواثقني  امللوك  ع  جممَّ يف  إال  يكون  ال  التتويج  وهذا  مثله.  جا  متوَّ
ونكرانه  اعتداله  عن  فعال  أتكلم  أن  يمكنني  فقط،  هنا  نني.  واملتمكِّ
للذات وحكمته. بمنطق األشياء، مل يكن بإمكاين بلوغ هذا التتويج 
إال من خالل االستبداد الكوين. لقد طمحتُ إىل ذلك، فهل األمر 
جريمة؟ وهل يظن املرء أن االستسالم كان أقل من القدرة البرشية؟ 
كان لوسيوس كورنيليوس سوال قد مأل الدنيا باجلرائم، ومع ذلك 
كانت له اجلرأة للتنازل عن احلكم بفعل كراهية الناس. أي دافع كان 
من شأنه أن يوقفني، أنا الذي مل أنل سو الربكات! لكن أن أُسأل 
قبل األوان عامّ كان عليه املوسم فهذا غباء بذيء، أن أقول ذلك وأن 
د به فلن يكون إال لغوا ودجال. لستُ من هذا الصنف... وأكرر  أَعِ

القول، كان عيلَّ أن أفوز يف موسكو! 
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برتي...  أو  حذيف  أحد  يستطيع  لن  أمر،  من  يكن  مهام   
الفرنيس  املؤرخ  سيكون  هنائيا...  أثري  حمو  الصعب  من  سيكون 
املكانة  سيمنحني  نزهيا  كان  إذا  إمرباطوريتي.  عن  للحديث  جمربا 
التي أستحق، وعملية مثل هذه ليست بالعسرية، ألن الوقائع تتكلم 
وأنقذتُ  الفوىض...  عىل  تغلبتُ  لقد  الشمس.  سطوع  وتسطع 
أشكال  كل  محاس  وأهلبتُ  للشعب...  االعتبار  وأعدتُ  الثورة 
التنافس، وكافأتُ كل من استحق املكافأة، ودفعتُ بحدود املجد إىل 
أبعد مد!  كل هذا يستحق الذكر! .. فعىل أي أساس سيهامجونني، 
وكيف للمؤرخ أالّ يدافع عني؟.. قد يعاتبني عىل استبدادي، لكن 
أمل يكن هذا االستبداد رضوريا؟ وقد يآخذين عىل تضييقي للحرية، 
كانت  والفتن  والفوىض  املفرطة  احلرية  أن  عىل  الدليل  سيقدم  لكنه 
أيضا عىل األبواب. وقد يتهمني بشغفي للحرب؟ لكنه سيبنيِّ أنني 
كوين.  حكم  نظام  يف  أرغب  كنت  وبأنني  هجوم.  حمط  دائام  كنت 

(1) Emmanuel De Las Cases, Mémorial de Sainte-Hélène (1823), Ernest 
Bourdin Editeur, Paris, 1842, p. 554.
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ومع ذلك، سيفهم بأن األمر جمرد نتيجة لظروف عرضية، كون أن 
أعداءنا أنفسهم هم الذين دفعوين شيئا فشيئا إىل ذلك. وأخريا ماذا 
عن طموحي؟ آه! من دون شك، سيجد هنا ما يقوله، وباستفاضة، 
تثبيت  يف  الطموح  هذا  جتىل  لقد  مسبوقني!  غري  قي  ورُ ةٍ  بعظَمَ لكن 
التام  واالستمتاع  الكاملة  واملامرسة  العقل  إمرباطورية  وتكريس 
بكل القدرات اإلنسانية! وهنا، قد جيد املؤرخ نفسه مضطرا ليأسف 
رضيا!... باختصار هذا  عىل هذا الطموح الذي مل يكتمل ومل يكن مُ

هو تارخيي..
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179618

 ال أدري ملاذا أشعر بالفرح منذ هذا الصباح. لدي إحساس 
. بطبيعة  دْتِ الرحال إىل ميالنو. هذه الفكرة تغمرين هبجةً بأنكِ شدَ
ين منطقة البييمونتيه، ألن الطريق من هناك جيِّد وقصري  احلال ستعربُ
جدا. ستحلِّني بمدينة ميالنو حيث ستشعرين بالغبطة والرسور. هذا 
اجلنون.  لدرجة  السعادة،  غاية  يف  فسأكون  أنا  أما  جدا.  رائع  البلد 
يضفي  أن  شأنه  من  هذا  حامل.  وأنتِ  هيئتك   ألر شوقا  قُ  أحترَّ
املرض،  احذري  للغاية.  ممتع  يل  يبدو  وهذا  ووقارا،  جالال  عليكِ 
األحوال.  أطيب  يف  وستكونني  لِني  ستَصِ عزيزيت،  إياك  ثم  إياك 
كام  وسيحبك  أمه،  مثل  مجيال  طفال  وسيكون  هنا  محلك  ستضعني 
سندا  سيكون  سنة  املائة  وتبلغني  عجوزا  تصبحني  وملا  أبوه،  حيبك 
أكثر  حتبِّيه  أن  إياك  ذلك،  انتظار  يف  لكن  سعادتك.  ومصدر  لك 
اجلميل،  بِّي  حُ اللقاء،  إىل  اآلن.  منذ  بالغرية  أشعر  بدأت  فأنا  مني، 
(1) Napoléon, Lettres ardentes à Joséphine (1796-1797), Editions Beer, Paris, 

1935, pp. 25-26.
حامل.  أهنا  املراسلة  عرب  علام  أخذ  وقد  جوزيفني،  لزوجته  الرسالة  هذه  نابوليون  كتب 

وكان نابوليون قد انطلق يف محلته إىل إيطاليا يومني فقط بعد زواجه منها.
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إىل اللقاء، حبيبتي، ال تتأخري، هنا يف إيطاليا تنتظركِ موسيقى عذبة 
يف  هباءً  ستزيدينها  نظرتك.   سو إيطاليا  تنقص  ال  خالبة.  ومناظر 
أعيني. كيفام كان احلال، كام تعرفني، عندما تكونني يف مكان ما، يا 

حبيبتي جوزيفني، فأنا ال أر سواك. 
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