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  قراءات  |  "ثورات الشعوب األوروبية 1848"

صــدر كتــاب »ثــورات الشــعوب األوروبيــة 1848« يف طبعتــه األوىل عــام 2019م عــن مركــز نهــوض للدراســات 

ــدُّ  ــه يَُع ــر. وال شــكَّ أن ــد جــاء يف 432 صفحــًة مــن الحجــم الكب ــم ماجــد الشــاهني، وق ــه إبراهي والنــر ملؤلِّف

ــة  ــة مقارن ــة العربي ــت هــذا املوضــوع باللغ ــي قارب ــة املراجــع الت ــة؛ نظــرًا لقلَّ ــة العربي ــًة للمكتب ــًة نوعي إضاف

ــة)1). باللغــات الغربي

م مادًة معرفيــة وتاريخية غنية  يختــصُّ الكتــاب مبوضــوع ثــورات الشــعوب األوروبية يف عــام 1848م، حيث يقــدِّ

حــول أســبابها والســياقات االجتامعيــة والسياســية والثقافيــة املرافقــة لهــا، يف رحلٍة مختــرة ومركَّزة حــول التحول 

التاريخــي يف أوروبــا قبــل تلــك الثــورات وبعدهــا. وعــى الرغــم مــن أنهــا مل تســتمر طويــًا، »فإنهــا هــزَّت عــروش 

أوروبــا ومهَّــدت الطريــق التــي جــاءت فيــام بعــد، ووضعــت أوروبــا عــى طريــق الحداثــة واالســتعداد للتحــول 

الكبــر الــذي حــدث يف القــرن العرشيــن«)2). وجــلُّ معطيــات الكتــاب التاريخيــة مســتقاٌة مــن مراجع غربيــة، وقد 

اســتطاع الكاتــب أن يــزاوج بــن التتبُّــع التاريخــي، والتحليــل املنهجــي، والتنبيه من حــٍن آلخر عــى آراء وخاصاٍت 

حــول قواعــد تحكــم ســرورة التغــرُّ الحضــاري والتــي تتكــرَّر من زمــٍن آلخــر بحســب رشوط كل واقــعٍ وخصائصه. 

ــرة  ــة يف ف ــدول األوروبي ــن ال ــدٍد م ــن ع ــركًا ب ــاًم مش ــة قاس ــورات املدروس ــت الث ــياق األورويب، كان يف الس

ــة  دهــا، واختــاف املذاهــب الديني ــة حاســمة. ورغــم الخــاف التاريخــي بينهــا، واختــاف اللغــات وتعدُّ تاريخي

بــن الكنائــس وبغضهــا لبعضهــا، فضــًا عــن الــراع االقتصــادي بينهــا، فــإن الشــعوب يف تلــك الفــرة اســتطاعت 

اســتلهام قيــم الحريــة والنهــوض، والتقــاط إشــارات التغيــر ورســائله املمكنــة مــن التجــارب املجــاورة لبعضهــا 

ــًدا لعــر الحداثــة. بغيــة إمتــام قيــم النهضــة واألنــوار ومتهي

فقــد كانــت تلــك الثــورات الشــعبية )عــام 1848م) حالــًة فريــدًة يف تاريــخ شــعوب العــامل، فلم يســبق أن شــهد 

ــٍة إىل أخــرى بهــذا الزخــم وهــذه الرسعــة، وال شــكَّ  ــوراٍت شــعبية مبطالــب متشــابهة مــن دول العــامل انتقــال ث

ــد إلمكانيــة انتقــال األفــكار الثوريــة  أن التطــور الصناعــي الــذي شــهدته أوروبــا يف القــرن التاســع عــرش قــد مهَّ

بالرسعــة التــي مل تكــن ممكنــًة يف القــرون الســابقة، وهــو األمــر الــذي تطــور فيــام بعــد ليصبــح أكــر رسعــًة يف 

الزمــن الحــايل مــع انتشــار مواقــع التواصــل االجتامعــي والثــورة الرقميــة واإلعاميــة.

)1) يشــر إريــك هوبزبــاوم يف كتابــه »عــر الثــورة : أوروبــا )1789-1848)« إىل أن القارئ ســيجد نفســه إزاء كمٍّ هائٍل مــن املطبوعات 

التــي تتصــل بالفــرة الواقعــة بــن عامــي 1789 و1848م، وهــو كــمٌّ ال يســتطيع اإلملــام بــه أي فــرٍد عــى اإلطــاق، حتــى وإن كان قــادًرا 

عــى أن يطلــع عليــه باللغــات التــي كُتــب بهــا، والواقــع أن جميــع املؤرخــن ال يتقنــون بطبيعــة الحــال إالَّ عــدًدا قليــًا مــن اللغــات يف 

أحســن األحــوال. )إريــك هوبزبــاوم، »عــر الثــورة«، ترجمــة: فايــز الصيــاغ، املنظمــة العربيــة للرجمــة، ط1، بــروت، 2007، ص32).

)2) إبراهيم ماجد الشاهن، »ثورات الشعوب األوروبية 1848«، مركز نهوض للدراسات والنرش، ط1، بروت، 2019م، ص17.
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د املؤلــف الهــدَف مــن دراســة املوضــوع بشــكٍل واضــٍح يف متهيــد الكتــاب، وهــو »اســتخاص الِعــر   وقــد حــدَّ

والــدروس«)3)، وأن »مــن متطلبــات قــراءة املســتقبل أن يقــرأ املــرء املــايض، حتــى وإن كانــت األحــداث موضــوع 

البحــث قــد وقعــت يف مناطــق جغرافيــة بعيــدة، وحضــاراٍت مختلفــة«)4). فخدمــة املســتقبل يف هــذا الكتــاب 

ــة بقضاياهــا  ــاء األحــداث املفصلي ــة، بانتق ــة معين ــرة تاريخي ــدروس مــن املــايض، مــايض ف ــم ال ــن يف تقدي تْكُم

وإشــكالياتها وتطابقاتهــا املمكنــة مــع مــا يجــري مــن أحــداٍث يف وقتنــا الحــارض، مــع التنبيــه إىل قواعــد ُســننية 

ــة  ــة والنظــام والدميقراطي ــوم العدال ــرى الي ــا ن ــه »عندم ــف أن ــد املؤل ــك يؤكِّ ــر واإلصــاح. ويف ذل حاكمــة للتغي

الســائدة يف مختلــف دولهــا وأنظمتهــا، ســواء أكانــت جمهوريــة أم ملكيــة، فإننــا نعجــب مــن التطــور االجتامعــي 

ة زمنيــة تعتــر قصــرًة يف عمــر الشــعوب،  والســيايس واالقتصــادي والتقنــي الــذي مــرت بــه تلــك الــدول، ويف مــدَّ

وتصبــح بذلــك تجربــة تلــك الــدول أكــر رضورًة للدراســة واســتخاص العــر والــدروس«))).

ــعة  جــاء الكتــاب يف متهيــٍد ومقدمــٍة وخامتــٍة شــملت مســتخلصاٍت وِعــرًا، ويتوســط ذلــك أربعــة أبــواٍب موسَّ

عناوينهــا كاآليت:

الباب األول: ركائز التطور السيايس يف أوروبا.

الباب الثاين: ثورات الشعوب يف أوروبا.

الباب الثالث: الثورات املضادة.

الباب الرابع: اإلصالح.

وســنحاول أن نعــرض خاصــاٍت مركَّبــة لــكل بــاب، مركِّزيــن عــى أهــم القضايــا واإلشــكاالت املعرفيــة 

ــة. ــة والتاريخي ــا املعرفي ــة لبعــض القضاي ــا الكاتــب مــع ماحظــاٍت نقدي ــة التــي عالجه واملنهجي

ة حول الكتاب، وأهمها: وقبل ذلك نشري إىل بعض املالحظات العامَّ

ال يكتفــي الكتــاب بــرسد وقائــع تاريخيــة بــرسد مــا حــدث مــن ثــورات يف أوروبــا عــام 1848م، وإمنــا 

ــس  ــن الحــارض واملــايض ويؤسِّ ــط ب ــل معــريف يرب ــة، وتحلي ــاٍت اجتامعي ــم تفســراٍت وتأوي ــوم بتقدي يق

لقواعــد وســنن منهجيــة تشــكِّل يف مجموعهــا وانتظــام حلقاتهــا أرضيــًة لتفســر األمنــوذج التغيــري للثــورة. 

)3) املرجع نفسه، ص11.

)4) املرجع نفسه، ص12.

))) املرجع نفسه، ص7).
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أن الكتــاب يفتــح للقــارئ آفاقـًـا رحبــة للتفكــر متكِّنــه مــن وضــع مقارنــاٍت ومقاربــاٍت بــن واقــع أوروبــا 

يف القــرن التاســع عــرش وواقــع الســياق العــريب واإلســامي اليــوم فيــام يخــص قضايــا الحريــات وحقــوق 

اإلنســان واألوضــاع االقتصاديــة واالجتامعيــة وعاقــة الديــن بالدولــة.

التلميح والتريح املتكرِّر لقوانن التغرُّ الحضاري وُسننه والعوامل املؤثرة فيه. 

ــا  ــي مراعاته ــعٍ ينبغ ــكل مجتم ــاٍت ل ــود خصوصي ــي وج ــة ال تنف ــاري الجامع ــرُّ الحض ــن التغ أن قوان

ــا. ــة وتحليله ــه الحضاري ــة تحوالت ــا يف دراس واعتباره

أن املطلــوب مــن كل جيــٍل النظــُر يف نضــاالت األجيــال الســابقة وتضحياتهــم يف ســبيل تحقيــق مكاســب 

لألجيــال الاحقــة، وكذلــك العمــل عــى تقوميهــا وتقويتهــا وتعزيــز البنــاء اإليجــايب عليهــا عرفانـًـا بالجميــل، 

وتحقيًقــا الســتمرارية الرســالة.

الباب األول: ركائز التطور السياسي يف أوروبا

يــرى الكاتــب أن اســتيعاب الظــروف التــي قــادت إىل ثــورات الشــعوب يف أوروبــا عــام 1848م، يفــرض تحليــًا 

منهجيًّــا ملــا حــدث قبلهــا، ومــن ذلــك مركزيــة حــدث الثــورة الفرنســية ســنة 1789م، الحــدث الــذي هــزَّ أوروبــا، 

بــل وتعداهــا إىل قــارات أمريــكا وآســيا وأفريقيــا، حــن »ألهمــت جميــع شــعوب العــامل بشــعارها الثــايث: »الحرية 

واألخــوة واملســاواة«، وإعــان حقــوق اإلنســان، والتأكيــد عــى حريــة الفــرد واحــرام كرامتــه، وطــرح مفاهيــم 

جديــدة غــر مرتبطــٍة بالديانــة املســيحية، مثــل مركزيــة التأمــل والعقــل يف التعــرف إىل وجــود الخالــق. وكان مــن 

نتائجهــا املبــارشة إلغــاء امللكيــة وإقــرار النظــام الجمهــوري، وتثبيــت مبــدأ الفصــل بــن الســلطات، وفصــل الديــن 

عــن الدولــة، وإقــرار مبــدأ املســاواة بــن املواطنــن، وضــامن حريــة التعبــر«))). وهــذه كلهــا مبــادئ أصبحــت اآلن 

مــن بديهيــات الحيــاة، ولكنهــا يف عــام 1789م كانــت أفــكاًرا جديــدة تتحــدى التقاليــد واملعتقــدات والحقــوق 

عــي امللــوك والنبــاء أنهــا حقــوٌق إلهيــة. التــي يدَّ

ــاع  ــم األوض ــادة تقيي ــًعا إلع ــال واس ــحت املج ــا فس ــًا، فإنه ــا طوي ــتمر بدوره ــورة مل تس ــك الث ــم أن تل ورغ

االقتصاديــة واالجتامعيــة والسياســية يف مختلــف الــدول األوروبيــة، خاصــًة وأن املجتمعــات يف أوروبــا كانــت متــر 

))) املرجع نفسه، ص29.
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بتغيــراٍت رسيعــة وكبــرة منــذ مطلــع القــرن التاســع عــرش، بســبب تطــور األســاليب الصناعيــة، والتحــول الافــت 

مــن مجتمــعٍ يعتمــد عــى الزراعــة إىل مجتمــعٍ يعتمــد عــى الصناعــة.  ويف ضــوء ذلــك، يحلِّــل الكاتــب مضامــن 

هــذا البــاب يف ثــاث ركائــز أساســية، وهــي ركائــز تتكــرَّر مضامينهــا ومعانيهــا وتداعياتهــا طيلــة فصــول الكتــاب، 

وقــد آثرنــا أن نجمــع بعًضــا مــن تلــك املضامــن بطريقــة تداخليــة تــرز وحــدة مضمــون الكتــاب وتكامليتــه:

  الركيزة األولى: اإلصالح الديني 

ــات  ــدال، ولكــن التضحي ة واالعت ــن الحــدَّ ــراوح ب ــا وت ــي يف الغــرب تدرًج ــد عــرف مخــاض اإلصــاح الدين لق

فيــه كانــت جســيمًة ومحوريــًة يف مســار التطــور الدينــي والحضــاري الغــريب، حيــث أمثــرت فتــح األبــواب أمــام 

حريــة الفكــر وحريــة العبــادة واالتصــال املبــارش بالخالــق دون الحاجــة إىل مــن يفــرسِّ تعاليــم الديــن عــى هــواه 

ومــا يناســبه أو يقتنــع بــه. ولعــل الحركــة اإلصاحيــة التــي تزعمهــا - مــن داخــل الدائــرة الدينيــة - مارتــن لوثــر 

ــن  ــذي تضمَّ ــه ال ــي بإعان ــة اإلصــاح الدين ــًة يف إطــاق بداي ــًة فارق ــدُّ لحظ ــنة 17)1م، تَُع ــا س ــرغ يف أملاني وتن

ــًدا انتقــد فيهــا املفاهيــم الدينيــة التــي كانــت تفرضهــا الكنيســة يف رومــا عــى املســيحية،  خمســة وتســعن بن

والتــي جســدتها املامرســات املنحرفــة للبابــا ورجــال الديــن. وقــد تابــع تلــك الحركــة النقديــة مصلحــون وعلــامء 

ــن داخــل املؤسســة  ــا محــاوالت م ــن بينه ة، م ــدَّ ــروٍن أخــرى، اتخــذت أشــكااًل ع ــة ق ــده لثاث ــن بع الهــوت م

ــاك  ــدة؛ إذ »مل تكــن هن ــك األصــوات املنتق ــمُّ إســكات تل ــا كان يت ــا م ــا بنفســها، وغالبً ــج أمراضه ــة لتعال الديني

ــو شــكلية - عــى  ــة مــن الكنيســة يف التعامــل مــع كل مــن يدعــو إىل إدخــال إصاحــاٍت - ول رحمــة وال عقاني

أداء الكنيســة ومامرســات رجالهــا، فقــد أريقــت دماؤهــم أو تــمَّ إحراقهــم باعتبارهــم منافقــن وســحرة«)7). أمــا 

ــة يف  ــورات املدروس ــًة وأن الث ــم، خاص ــع واأله ــي األوس ــت ه ــة، فكان ــة الديني ــارج املؤسس ــن خ ــادات م االنتق

أثنــاء الكتــاب مل تكــن ضــد النظــام الســيايس وحــده بقــدر مــا كانــت ضــد تحالــٍف ثنــايئٍّ بــن املؤسســة الدينيــة 

ة طويلــة.  ومؤسســة النظــام الحاكــم لتحقيــق مطالــب اجتامعيــة واقتصاديــة تراكمــت ملــدَّ

ــرز  ــكان ف ــن باإلم ــث مل يك ــد، حي ــة األم ــدًة وطويل ــة معقَّ ــت املواجه ــا جعل ــوة الكنيســة وهيمنته ــن ق ولك

العوامــل الدينيــة واالقتصاديــة واالجتامعيــة والسياســية عــن بعضهــا، حيــث تشــابكت جميعهــا يف معادلــة مركَّبــة، 

ــدأ  ــعٍ ب ــا أو تنســحب مــن واق ــف مــن قبضته ــة موقــع الكنيســة لتخفِّ ــورات خلخل ــك الث وقــد فــرض نضــال تل

ــا إىل العــر الحديــث.  يتحــوَّل تدريجيًّ

)7) املرجع نفسه، ص342.
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مــن أهــم نتائــج هــذا اإلصــاح بدايــة انزيــاح مركــز القــوة مــن الكنيســة )التــي كانــت تشــكِّل مركــز الثقــل يف 

أمــور الديــن والدنيــا) إىل الدولــة التــي ســتتوىلَّ إصــدار القوانــن املنظِّمــة لرجــال الديــن، والشــؤون االجتامعيــة 

واالقتصاديــة للدولــة. ولكــن أمــر تقليــص دور الديــن املســيحي وفصــل الديــن عــن الدولــة مل يحــَظ بقبــوٍل تــامٍّ 

ــس فقــط بســبب رد الفعــل الكنيســة،  ــًة لي ــاٍت عنيف ــك التحــول عــرف مواجه ــات املجتمــع؛ إذ إن ذل ــدى فئ ل

ــة الشــعب، الذيــن رفضــوا تفريــغ املجتمــع مــن الديــن  ولكــن أيًضــا بســبب »رد فعــل واســع النطــاق عنــد عامَّ

املســيحي ومحــاوالت الســلطة يف إحــال أفــكار فلســفية محــل الديــن، حتــى وصلــت األمــور إىل حــدِّ مهاجمــة 

رجــال الثــورة وممثــي الســلطة، والتعاطــف مــع رجــال الديــن وحاميتهــم«)8).

  الركيزة الثانية: التنوير الفكري 

ــرف  ــذي ُع ــرش، وال ــن ع ــرش والثام ــابع ع ــن الس ــوار)9) يف القرن ــر األن ــزات ع ــورات 1848م مبنج ــط ث ترتب

بنزعتــه العقليــة )Age of Reason)، وجــاء بالفكــر الفلســفي لتقديــم مفاهيــم جديــدة يف االجتــامع والسياســة 

واألخــاق وغرهــا، حيــث كانــت نظرياتــه متهيــًدا لإلصــاح الســيايس ثــم اإلصــاح االجتامعــي واالقتصــادي، فحــرَّر 

ع عــى حريــة التعبــر عــن الــرأي، كــام كان لــه تأثــر واســع يف تعميــم الثقافــة  العقــول مــن تســلُّط الغــر، وشــجَّ

ت وجــه التاريــخ اإلنســاين. وقــد كان النطــاق حركــة اإلعــام فيــام بعــد  يف املجتمــع ونــرش اإلنجيــل، فثــامره غــرَّ

- خاصــًة طباعــة الجرائــد - دور مهــمٌّ يف الدخــول يف عــر جديــٍد بزيــادة الوعــي مبــا اســتجدَّ مــن قضايــا الدولــة 

ــد يف اخــراع التلغــراف  والديــن واملجتمــع، وهــو عــر االتصــاالت الرسيعــة )مبنطــق ذلــك الزمــان) الــذي تجسَّ

ــر يف  ــل إىل الجامه ــات والتفاصي ــل املعلوم ــرٍ - يف نق ــدٍّ كب ــاهم - إىل ح ــام س ــة، م ــفينة البخاري ــار والس والقط

ــن  ــا تأخــرت يف دوٍل أخــرى لتباي ــا، ولكنه ــن بريطاني ــدًءا م ــية ب ــدأ تأســيس األحــزاب السياس ــام ب ــا)10). ك حينه

املواقــف مــن األحــزاب وأدوارهــا الســلبية املحتملــة.

 ومــن الطرائــف الدالَّــة عــى إرصار املجتمــع للســر قدًمــا باإلصاحــات إىل مبتغاهــا ابتــكار أســاليب جديــدة 

لتخطــي القيــود املفروضــة مــن الســلطة ومنعهــا للتجمعــات السياســية أو مصادرتهــا للجرائــد، حيــث يتــمُّ اللجــوء 

ــاٍت تهــدف إىل نشــاطاٍت سياســية، ولكــن تحــت غطــاء غــر ســيايسٍّ )علمــي،  - مــن جهــة - إىل »إنشــاء جمعي

)8) املرجع نفسه، ص127.

)9) يظهــر أن عــر األنــوار هــو العامــل األســايس يف تجهيــز مفاهيــم عمــوم الشــعب لتقبــل إمكانيــة املســاس بالنظــام القائــم، ســواء 

كان النظــام الســيايس متمثــًا يف امللــك، أو النظــام الدينــي متمثــًا يف الكنيســة ورجالهــا، أو النظــام االجتامعــي الــذي كــرس مفهــوم 

الطبقيــة، وفــرض عــى الفــرد أن يتقبَّــل وضعــه االجتامعــي وأالَّ يتطلَّــع إىل الرقــي إىل الطبقــات العليــا.

)10) املرجع نفسه، ص94.
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ــات  ــم والتكرمي ــات والوالئ ــم الحف ــوء إىل تنظي ــرى، اللج ــة أخ ــن جه ــي...). وم ــايض، فن ــي، ري ــي، اجتامع مهن

واملناســبات الدينيــة والتاريخيــة، يتــمُّ خالهــا إلقــاء الخطــب السياســية املعارضــة والكلــامت التــي تلهــب مشــاعر 

الجامهــر. ويف فــراٍت الحقــة، كانــت مناســبة االنتخابــات التــي ترتبهــا الســلطة الغطــاَء املثــايل ملامرســة حريــة 

التعبــر وجمــع الجامهــر«)11).

ولكــن عمليــة التنويــر الفكــري كانــت دامئـًـا معرَّضــًة للتضييــق واملاحقــة، ومتابعــًة مــن ِقبــل الســلطة الدينيــة 

ــق  ــوزه تعرضــوا للتضيي ــن زعــامء اإلصــاح ورم ــد م ــه، فالعدي ــع مبادئ ــا م ــارض مصالحه والسياســية بحكــم تع

واملاحقــة واالعتقــال والترشيــد والنفــي وتلفيــق التهــم، كــام أن قوانــن أغلــب الــدول األوروبيــة حينئــذ كانــت 

متنــع تشــكيل األحــزاب السياســية بداعــي الحفــاظ عــى الوحــدة الوطنيــة وتفــادي الفــوىض السياســية والراعات 

ــل قــوى أجنبيــة عــن طريــق اخــراق تلــك األحــزاب ألغــراض اإلرضار بالوطــن.  الداخليــة، وتجنُّــب تدخُّ

ــرك  ــها للتح ــا بنفس ــعوب ثقته ــاب الش ــة: اكتس ــزة الثالث   الركي

ــا  ــدأ ثوراته ــا لتب ــا وكرامته ــل حريته ــن أج ــة م والتضحي

وهــي نتيجــة لحركــة التنويــر واإلصــاح الدينــي، فضــًا عــن الثــورة الصناعيــة التــي ســاهمت يف تحريــك عجلــة 

الحريــات بإحــداث تغيــراٍت جذريــة يف املجتمــع، وخلــق طبقــة اجتامعيــة واقتصاديــة وســطى اســتطاعت ولــوج 

تهــم بالثقــة بالنفــس واالعتــداد بالقــدرات واملكانــة. أمــا الطبقــات  التعليــم الجامعــي واقتحــام مهــن راقيــة أمدَّ

ــل  ــن ِقب ــتغال م ــم واالس ــة الظل ــن حال ــبًة للخــروج م ــًة مناس ــد وجــدت يف االشــراكية أيديولوجي ــة، فق العامل

ليــة أكــر فعاليــًة  أصحــاب املصانــع باملطالبــة باملشــاركة بالتســاوي يف حكــم الدولــة، فأصبحــت الحــركات العامَّ

ونشــاطًا، وســعت إىل تكويــن نقابــاٍت لتوســيع دائــرة حقوقهــم. وقــد كان لهــذا الجهــد آثــاره الكبــرة عــى أوضــاع 

ل العــامل، بالنظــر إىل الئحــة املطالــب التــي انطلقــت رشارتهــا منــذ ذلــك الوقــت واملتعلِّقــة باألجــور العادلــة،  عــامَّ

وتحديــد ســاعات العمــل يف اليــوم، وتحســن الظــروف، وتوفــر الســامة يف املصانــع، واملطالبــة بيوَمــْن اســراحة يف 

ل العــامل يف الزمــن  األســبوع، واســتغال األطفــال يف املصانــع، وهــي املطالــب نفســها التــي مــا زالــت أولويــًة لعــامَّ

املعــارص. ومل يكــن مــن الســهل تحقيــق تلــك املطالــب يف بداياتهــا األوىل؛ إذ قوبلــت الحــركات النضاليــة بالقمــع 

)11) املرجــع نفســه، ص)). وكمثــاٍل عــى ذلــك، يشــر الكاتــب يف موضــعٍ آخــر إىل الــرشارة التــي قــادت إىل الثــورة يف فرنســا عــام 

1848م، وهــي منــع الحكومــة لحفــٍل نظَّمــه جمهوريــون وليراليــون معتدلــون مبناســبة ذكــرى ميــاد جــورج واشــنطن! حيــث تــمَّ 

اســتغال هــذه الحــدث مــن طــرف متطرفــن مــن املعارضــة ونظمــوا مظاهــرة تحولــت رسيًعــا إىل ثــورة، حيــث وضعــوا املتاريــس 

يف طرقــات باريــس، وتوافــد أعــداد أكــر مــن املتظاهريــن، وإطــاق الحشــود لشــعاراٍت معارضــة للملــك ورئيــس وزرائــه )ص144).
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والعنــف أحيانـًـا مــن ِقبــل الســلطة أو مــن ِقبــل أصحــاب األعــامل بدعــٍم وتواطــؤ مــن الســلطة.

ومن أهم مميزات هذه الركائز الثالث نذكر:

رضورة النظــر إليهــا يف ســياق أوروبــا القــرن التاســع عــرش حــن كان غالبيــة ســكانها مــن الفاحــن 	 

البســطاء وبدايــة تحولهــم مــع الثــورة الصناعيــة مــن البــوادي إىل الســكن الحــري يف املــدن دون 

إعــداد لذلــك.

مركزية البُْعد االجتامعي واالقتصادي فيها.	 

أن الســياق الســيايس لتلــك الركائــز كان قامئـًـا عــى نظــاٍم مــوزٍَّع بــن امللــك باعتبــاره الســلطة العليــا، 	 

ــة الشــعب الــذي عــاىن مــن غيــاب تقديــم خدمــاٍت متكاملــة  والكنيســة ذات التأثــر املبــارش يف عامَّ

ــل عبئهــا البســطاء مــن املجتمــع. للمواطنــن، يف مقابــل رضائــب يتحمَّ

الــدور البــارز لقــادة الفكــر واملجتمــع فيهــا، حيــث بــرز فيهــا دور الفاســفة واملنظِّريــن يف تحليــل 	 

األوضــاع االجتامعيــة واقــراح الحلــول وإطــاق النظريــات التــي مــا زال بعضها يــردَّد إىل يومنــا هذا.

دة البداية والنهاية.	  أنها متداخلة بعضها يف بعض وغر محدَّ

الباب الثاني: ثورات الشعوب يف أوروبا

ــا،  ته ــا، وحدَّ ــل عــى مســتوى رواده ــة تفاصي ــكل تجرب ــياقها الخــاص، ول ــة س ــورة أوروبي ــكل ث ــح أن ل صحي

ــارزة  ــه توجــد عوامــل مشــركة ب ــورة املضــادة؛ إالَّ أن ــا، وردود أفعــال الث ــا، ومامرســات حكَّامه وطبيعــة مطالبه

لقيامهــا، مــن أهمهــا: تراكــم العوامــل السياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة الصعبــة التــي أدت إىل ارتفــاع درجــة 

الرفــض الشــعبي لألنظمــة القامئــة ومامرســاتها، مثــل ســوء اإلنتــاج الزراعــي، واســتمرار بقايــا النظــام اإلقطاعــي، 

ــل  ــن عوام ــم، فضــًا ع ــدان اآلالف لوظائفه ــدد الســكَّان، وكســاد اقتصــادي أدى إىل فق ــادات املطــردة لع والزي

طبيعيــة مثــل الجفــاف وســوء األحــوال الجويــة وتفاقــم ُشــحِّ الغــذاء، وانتشــار األمــراض، وهــي الظــروف التــي 

أدت مجتمعــة إىل انتشــار نقمــة غالبيــة الشــعب عــى األنظمــة، وبــروز أفــكار ثوريــة معاديــة لألنظمــة التقليدية.

مجمــل التفاصيــل التــي أوردهــا الكاتــب يف البــاب الثــاين عــن ثــورات الشــعوب األوروبيــة ســنة 1848م، متكِّــن 

ــب مــرًة أخــرى  ــد الكات ــك الفــرة، حيــث مهَّ ــا خــال تل ــة عــن أوضــاع أوروب القــارئ مــن تشــكيل صــورٍة عامَّ

ببيــان اســتمرار آثــار الثــورة الفرنســية األوىل لســنة 1789م يف املجــال األورويب، بعدهــا جــاء الحديــث عــن ثــورات 
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1848م بــدًءا مــرة أخــرى مــن فرنســا، والثــورة يف املاملــك األملانيــة، واإلمراطوريــة النمســاوية، وإيطاليــا، وبولنــدا، 

ــة.  وهنغاريــا، والتشــيك، ثــم الحديــث عــن دوٍل ذات أوضــاٍع خاصَّ

مــن البديهــي أن تكــون الثــورات العنيفــة راجعــًة إىل أوضــاٍع اجتامعيــة واقتصاديــة صعبــة، إالَّ أن الــدول ذات 

ــا بســبب الخطــوات االســتباقية للحــكَّام مــن خــال مبــادراٍت  ــة كانــت الثــورة فيهــا محــدودًة، إمَّ األوضــاع الخاصَّ

ــا بســبب الوضــع التاريخــي والســيايس يف كل دولــة. فإســبانيا  الــة، وإمَّ اجتامعيــة واقتصاديــة وحقوقيــة جــادَّة وفعَّ

والرتغــال مثــًا، ورغــم قربهــام مــن فرنســا، كانــت القــوة الحاكمــة حاســمًة يف قمــع أي تحــرٍك شــعبيٍّ أو محاولــة 

ة الثــورة فيهــا خفيفــًة، وكذلــك بفضــل الثــورات  ثوريــة. أمــا بريطانيــا فخصوصيتهــا التاريخيــة جعلــت مــن حــدَّ

ــاة الدســتورية ومؤسســاتها، فضــًا عــن نضــوج املجتمــع  ــا يف الحي ــا قويًّ ــرزت بنيانً ــي أف ــرة الت ــة املبكِّ اإلصاحي

املــدين والتقاليــد الريطانيــة يف تنظيــم العاقــة بــن الحاكــم واملحكــوم. وبلجيــكا اختــارت منــذ اقتطاعهــا مــن 

هولنــدا ســنة 1830م نظــام امللكيــة الدســتورية واعتامدهــا دســتور 1831م الــذي كان يف ذلــك الوقــت مــن أفضــل 

دســاتر أوروبــا وأكرهــا ليراليــًة. مــن جانــٍب آخــر، كانــت اإلمراطوريــة الروســية يف تلــك الحقبــة دولــًة بوليســيًة 

فرضــت ســيطرتها مــن خــال القمــع واالنتشــار املخابــرايت وســجن رمــوز املعارضــة، وهــو األســلوب نفســه الــذي 

جوبهــت بــه الثــورة الشــعبية مــن ِقبــل النظــام ســنة 1917م.

 بقايـا آثـار الثـورة الفرنسـية األوىل )1789م) وتداعياتهـا شـكَّلت بـؤرًة مركزيـًة يف هـذا البـاب، »فالفكـر الـذي 

م الحياة بكل  بنـت عليـه الثـورة فلسـفتها والـذي حـاول رجالهـا أن يرجمـوه إىل قوانن ومبـادئ تقود البـاد وتنظّـِ

أوجههـا، أصبـح جـزًءا خالـًدا مـن الحضـارة اإلنسـانية، وأصبـح أساًسـا طبيعيًّـا لكل ثـورة بغـضِّ النظر عـن موقعها 

الجغـرايف أو لغـة شـعبها«)12). ولعـل عبارة: »عندما تعطس فرنسـا، تصـاب أوروبا بالزكام«، تلخِّـص حجم تأثر قيم 

الثـورة الفرنسـية، خاصـًة وأن بدايـة ثورات الدول األوروبية لسـنة 1848م كانت من فرنسـا مـرًة أخرى ثم انترشت 

يف باقـي الـدول األوروبيـة. وقـد شـكَّل وجـود أعـداد كبـرة مـن العاملـة األجنبيـة والجاليـات األوروبيـة يف فرنسـا 

أرًضـا خصبـًة لنقـل األفـكار الثوريـة وتصديرهـا إىل ديارهـم)13). فضـًا عـن األدوار املحوريـة لنابليـون وحروبـه يف 

أوروبـا التـي تركـت أثـرًا كبـرًا يف إحداث تغيراٍت سياسـية وجغرافية واجتامعية اسـتمرت لسـنواٍت بعـد موته)14). 

صحيـح أن املطالـب االقتصاديـة واالجتامعيـة كانـت مركزيـًة يف انـدالع تلـك الثـورات األوروبيـة، ولكـن توجـد 

أسـباب أخـرى شـكَّلت وقـوًدا محركًا لها، مـن بينها املشـاعر القومية والوعـي بالخصوصية اإلثنيـة واللغوية وتاريخ 

)12) املرجع نفسه، ص134.

)13) املرجع نفسه، ص94.

)14) املرجع نفسه، ص)9.
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لية  الـراع بـن الـدول، كـام أن تلـك الثـورات مل تكن صناعـًة خاصًة من ِقبـل الفاحـن املقهورين والطبقـات العامَّ

نيـا، بـل شـارك فيها الطلبـة واألكادمييون والصحافيـون والفنانون والعـامل واملوظفون العامون، بل حتى النسـاء  الدُّ

واألطفـال، وقـد تنبَّـه الكاتـب إىل دور رجـال الفكـر واألدب يف تجسـيد تطـورات األحـداث السياسـية يف املنطقـة 

ضمـن أشـكاٍل فكريـة وأدبيـة، فالفيلسـوف األملـاين كارل ماركـس كان مـن املتابعـن لهـذا التطـور الـذي يجـري يف 

فرنسـا))1)، ومعـارًصا ألحـداث ثـورات 1848م، وقـد كتـب كتبـه ومقاالتـه الشـهرة حـول الثـورة الشـعبية وحـرب 

الطبقـات واسـتغال الطبقـات الرجوازيـة للطبقـات الكادحـة وسـبل التغيـر يف املجتمـع))1). إالَّ أن »نبوءتـه مل 

ليـة تلتـفُّ  د لتقـوم بثورتهـا التاريخيـة، وهـذا يرجـع إىل غيـاب وجـود قيـادة عامَّ ـق بـأن الروليتاريـا سـتتوحَّ تتحقَّ

ل؛ وبذلـك أصبحـت قيـادة الثـورة حكـرًا عـى الليراليـن املثقفـن«)17). والحقيقـة أن  حولهـا جميـع فئـات العـامَّ

ل مل يشـاركوا يف  ل وقناعاتهـم، فالعامَّ نظريـة ماركـس وإنجلـز )مـن خـال كتابهام املشـرك) ال تعكـس وضع العـامَّ

، ولكنهـا كانـت ردَّة فعـٍل عـى الوضع االقتصـادي املأسـاوي الذي كانوا يعيشـون فيـه)18). من  الثـورة بـداٍع عقـديٍّ

جانـٍب آخـر، جسـدت قصـة فيكتـور هوغـو الشـهرة »البؤسـاء« االنتفاضـة واملذبحـة التـي وقعـت يف باريس عام 

1834م)19)، وكان للشـاعر الفرنـي المارتـن دور بـارز يف الثـورة الفرنسـية الثانيـة ثـم أصبـح وزيـرًا للخارجيـة يف 

الحكومـة الثوريـة)20). كـام تعـرض بعـض املفكِّريـن واألدباء للتضييـق واالعتقال، عـى الرغم من سـلمية تحركاتهم 

وتواصلهـم، »ومـن أشـهر املجموعـات التـي تعرضـت لاعتقـال مجموعـة من األدبـاء واملفكِّريـن الـروس التي كان 

يطلـق عليهـا مجموعـة بيراشيفسـي، والتـي كان أحـد أعضائهـا األديـب الشـهر فيـدور ديستوفيسـي. وبالتأكيد، 

فـإن هـذه املجموعـة مل تكـن ثوريـًة وال عنيفـًة يف توجهاتهـا، ولكنهـا كانـت تسـعى إىل التواصـل مـع غالبيـة أفراد 

الشـعب مـن طبقـة الفاحـن والفقـراء لنـرش التوعيـة والثقافـة حـول حقوقهـم ومحاولة كسـبهم لتبنِّـي أفكارهم 

الليراليـة«)21). ومـن غريـب املواقـف التـي جسـدت تقاطبيـة الثقـايف والسـيايس »اتخـاذ القيـر )قيـر روسـيا) 

موقًفـا مضـاًدا مـن الطلبـة عموًمـا وطلبـة الجامعـة خاصـًة... وقـد تقـرر تخفيـض الطلبـة املقبولـن يف الجامعـات 

بنسـٍب كبـرة، وهكـذا خـرست روسـيا جيـًا كامـًا مـن املتعلِّمـن واملثقفـن والتقنيـن مـن أجـل موقـٍف سـيايسٍّ 

يعطـي النظـام قليـًا مـن الزمـن ال قيمـة له يف حسـاب الشـعوب واألُمـم«)22).

))1) املرجع نفسه، ص140.

))1) املرجع نفسه، ص407.

)17) املرجع نفسه، ص)29.

)18) املرجع نفسه، ص)29.

)19) املرجع نفسه، ص140.

)20) املرجع نفسه، ص))2.

)21) املرجع نفسه، ص0)2.

)22) املرجع نفسه، ص1)2.
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ــاب )177 صفحــًة مــن مجمــوع 432)، فطبيعــة موضوعــه  ــاين بأكــر مــن ثلــث الكت ــاب الث لقــد اســتأثر الب

فرضــت ذلــك، أي بيــان الســياق االجتامعــي والســيايس لــكل ثــورة، وأســبابها وأبــرز مطالبهــا، والــرشارات األوىل 

ــارشة وغــر  ــا املب ــة، ونتائجه ــة والخارجي ــا)23)، وآثارهــا الداخلي ــن فيه ــة املتدخل ــا، وطبيع ــي أدت إىل اندالعه الت

املبــارشة، مــع التنبيــه عــى النــامذج املعرفيــة املؤطــرة لهــا، مثــل عاقــة الدينــي بالســيايس، ودور حركــة التنويــر، 

ــل بعــض  ــع تحلي ــة، م ــة القومي ــة والهوي ــة اللغ ــع، وقضي ــر بالواق ــة الفك ــدال والتطــرف، وعاق ــة االعت وتقاطبي

مواقــف األطــراف الفاعلــة يف تلــك الثــورات، مــرزًا - بحســب اجتهــاده وتقديــره - جوانــب الحكمــة والطيــش 

منهــا. إالَّ أن أهــمَّ مــا يســرعي القــارئ لهــذا البــاب هــو ســعي املؤلــف إىل اســتخاص جملــٍة مــن القواعــد املؤطرة 

لحركيــة الثــورة، والقاعــدة متــى تكــرَّرت تقــرَّرت وتأكَّــدت حقيقتهــا وجريانهــا، ومــن تلــك القواعــد نذكــر:  

د مســبًقا، فمــن املمكــن توقعهــا ولكــن ال ميكــن التنبــؤ بتوقيتهــا،  ال تحــدث الثــورة ضمــن برنامــج زمنــيٍّ محــدَّ

ة عوامــل، بعضهــا ميكــن تقديــره )زيــادة البطالــة والفقــر،  ــا بشــكل مفاجــئ اعتــامًدا عــى عــدَّ وإمنــا تــأيت غالبً

ــف والقمــع يف الســلطة...)، والبعــض اآلخــر غــر منظــور )مثــل حادثــة  وانهيــار العملــة الوطنيــة، وزيــادة التعسُّ

مفاجئــة، وإشــاعة موقــف معــن، ومــوت شــخص، وقيــام ثــورة يف دولــة مجــاورة...))24).

ال تقــوم الثــورات عــى أســاس مطالــب كامليــة أو تحســينية؛ إذ إن الشــعوب تــرىض بتحقيــق مطالــب دنيــا 

مــن الكرامــة والعيــش بســام، وتتفــادى التصــادم مــع الســلطة؛ ولــذا فهــي تقبــل ببعــض القيــود التــي تفرضهــا 

الســلطة تحــت حجــج املحافظــة عــى االســتقرار والصالــح العــام، ومحاربــة اإلرهــاب وإنقــاذ االقتصــاد يف البــاد 

مــن الفوضويــن والحاقديــن وعمــاء الــدول األجنبيــة))2). فالشــعوب تفــرح باســتجابة الحاكــم ألدىن مطالبهــا، وال 

تســعى إىل العنــف إالَّ عندمــا تصــل إىل مرحلــٍة تشــعر فيهــا أن الحاكــم قــد أغلــق أبوابــه وأذنيــه أمــام كل نصيحــٍة 

ومشــورٍة صادقــة))2).

)23)  كثــرة هــي األطــراف التــي تدخلــت يف ثــورات 1848م، يف هــذا اإلطــار يجــدر تصحيــح معلومــة عرضيــة أوردهــا الكاتــب إبَّــان 

ذروة الثــورة الشــعبية الفرنســية لعــام 1848م، حيــث أشــار إىل أن امللــك لويــس فيليــب كان يف موقــٍف حــرٍج، وقــام بتكليــف املعارضــة 

ــا للقــوات املســلحة الفرنســية... وكان يُطلــق عليــه الجــزار  بتشــكيل الحكومــة؛ ولكنــه عــنَّ املارشــال تومــاس روبــرت بوجــو قائــًدا عامًّ

بســبب مامرســاته العنيفــة تجــاه املواطنــن الجزائريــن واملغاربــة )ص148). بالفعــل، ارتكــب بوجــو مجــازر فظيعــًة ضــد املواطنــن 

الجزائريــن بعــد احتــال فرنســا للجزائــر ســنة 1830م، ولكــن ذكــر املغاربــة هنــا غــر دقيــق؛ إذ إنــه يف تلــك الفــرة - أي ســنة 1848م 

ــر ذلــك إىل ســنة 1912م، كــام أن املارشــال تومــاس روبــرت  - مل يكــن قــد فُرضــت الحاميــة الفرنســية عــى املغــرب بعــُد، حيــث تأخَّ

بوجــو تــويف بباريــس يف 10 يونيــو 1849م قبــل فــرض الحاميــة عــى املغــرب. 

)24) املرجع نفسه، ص9).

))2) املرجع نفسه، ص73.

))2)  املرجع نفسه، ص239.
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ـــان  ـــرة األوىل، ولكـــن الســـلطة رسع ـــا للف ـــا اتزانه ـــادات الســـلطة تفقده ـــدى قي ـــًة أوىل ل ـــورة صدم ـــدث الث تُح

ـــي مل  ـــورات 1848م، الت ـــط بث ـــا مرتب ـــث هن ـــياق الحدي ـــورة)27). وس ـــاض الث ـــدأ يف إجه ـــا وتب ـــتعيد وعيه ـــا تس م

ـــًا. ـــتمر إالَّ قلي تس

ـــلِْب والتخريـــب واالنتقـــام، وصعوبـــة قيـــادة  ال تســـلم أي ثـــورة يف بداياتهـــا مـــن الفـــوىض والنَّْهـــِب والسَّ

ــف آثـــاًرا اقتصاديـــة واجتامعيـــة وسياســـية تخـــدم مصالـــح  الجامهـــر والســـيطرة عليهـــم؛ إذ ال بـــدَّ أن تخلّـِ

البعـــض وتـــّر بآخريـــن.

لــكل ثــورة ضحايــا أبريــاء؛ إذ إن العــداء لفئــة معينــة أو طبقــة بذاتهــا يف املجتمــع تجعــل مــن أهــداف الثــورة 

اًدا  ــن يشــكِّلون قــادًة وروَّ تفريــغ البــاد مــن هــذه الفئــة أو الطائفــة بأكملهــا، فيخــرس املجتمــع أعــداًدا كبــرة ممَّ

هــت عداءهــا للمعتدلــن الرجوازيــن، ومل  ة مجــاالت، وهــذا مــا حــدث مثــًا يف الثــورة الفرنســية، حــن وجَّ يف عــدَّ

يكــن أغلــب هــؤالء ســيئن أو معاديــن للثــورة واإلصــاح)28).

تــرز ثنائيــة االعتــدال والتطــرف بــن الشــعب والنظــام بشــكٍل واضــٍح يف أثنــاء قيــام الثــورات، فاملعتدلــون مــن 

الثــوار يطالبــون بحلــوٍل توافقيــٍة قــد ال متــسُّ جوهــر النظــام، مثــل املطالبــة بإصاحــاٍت سياســية وإصــدار دســتور 

ــر  ــٍب آخــر يظه ــن جان ــم، وم ــام الحك ــر نظ ــون بتغي ــب املتطرف ــد يطال ــام ق ــات، بين ــوق والحري ــن الحق يضم

املعتدلــون مــن النظــام تفهــاًم ملطالــب الثــوار ويســعون لتحقيــق مــا أمكــن منهــا دون اســتخدام الســاح، بينــام 

يواجــه النظــام املتطرفــن بيــٍد مــن حديــٍد وبلغــة العنــف والقمــع واالعتقــال واالغتيــال والنفــي.

مــن النــادر أن يستســلم النظــام القائــم بســهولة لرغبــات الشــعوب يف التغيــر، وإن حــدث فــإن ذلــك يكــون 

إرغاًمــا وليــس اقتناًعــا)29). وحتــى نظرهــم الجــدي إىل مطالــب الشــعوب كانــت تعقبــه »خطــوات دامًئــا مــا تكــون 

قــارصة عــن طموحــات الشــعب«)30)، قــرارات تتأرجــح بــن إصــدار دســاتر شــكلية تــريض الجامهــر، وإقــاالت 

لرمــوز سياســية مــع اســتمرار النهــج الســيايس واالقتصــادي نفســه، وعموًما »قليــل مــن أصحــاب الســلطة مــن 

يســتفيد ويتعلَّــم مــن دروس التاريــخ«)31).

)27) املرجع نفسه، ص73.

)28) املرجع نفسه، ص113.

)29) املرجع نفسه، ص73.

)30) املرجع نفسه، ص93.

)31) املرجع نفسه، ص180.
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ــم نجــاح الثــورة نهائيًّــا عــى النظــام القديــم، فالنجــاح الظاهــري ال يعكــس زوالــه نهائيًّــا،  مــن الخطــأ أن يُتَوهَّ

وحــن يلتقــط النظــام القديــم أنفاســه ثــم يعــود، يعــود بقــوة ليــرب الثــوار والثــورة تحــت ادعــاءاٍت مختلفــة، 

ــا  ــورة، وهن ــدالع الث ــبب األول الن ــن كان الس ــص ممَّ ــم التخلُّ ــم فيت ــام بينه ــوار في ــم الث ــدث أن ينقس ــد يح وق

ــق مقولــة: »إن الثــورة تــأكل أبناءهــا«)32). تتحقَّ

ــئ  ــوٍد يهي ــد يتحــول القمــع إىل وق ــك، ق ــن ذل ــل عــى العكــس م ــورات، ب ــان الث ــة والســجن ال مينع املاحق

ــلَّ  ــا وأق ــون أكــر تطرفً ــا يكون ــادة الجــدد عــادة م ــادة، واألخطــر أن هــؤالء الق ــد مــن الق ــروز املزي الســاحة ل

ــي. ــال والنف ــن تعرضــوا لاعتق ــك الذي ــن أولئ ــع النظــام م تســامًحا م

حــن تتضافــر أســباب الثــورة وتنضــج، يصبــح التغيــر أمــرًا حتميًّــا، ويصبــح مــن الــازم أن »تبــادر الحكومــات 

ــس  ــا، ولي ــة وتقبله ــراٍت جذري ــوٍل وتغي ــم حل ــتعدًة لتقدي ــون مس ــدة، وتك ــرة بعي ــة ونظ ــا بحكم إىل معالجته

خطــوات شــكلية المتصــاص الغضــب الجامهــري«)33).

ــا، يف هــذا  ــت إليه ــا ال يلتف رة منه ــب أن األصــوات املحــذِّ ــن الغال ــن، ولك ــر ممك ــورة أم ــؤ بحــدوث الث التنب

الصــدد أشــار الكاتــب إىل أمثلــة أبرزهــا مــا انتبــه إليــه املفكِّــر الســيايس وعضــو الرملــان الفرنــي أليكســس دي 

ــورة مــن أن  ر زمــاءه يف الرملــان قبــل وقــوع أحــداث الث ــه البــاد، فحــذَّ ــذي متــر من ــل مــن الخطــر ال توكويفي

ــة توقعاتــه، وأنــه ال ميكــن االســتهانة  فرنســا عــى فوهــة بــركان قــارب عــى االنفجــار، وقــد أثبــت التاريــخ صحَّ

بِعــر التاريــخ ودروســه)34).

ـــا والعمـــل عـــى اســـتمرارها؛ إذ مـــن  ـــا وتنظيمه ـــورة، مـــن أجـــل ترشـــيدها وعقلنته ـــة مركـــزيٌّ يف الث دور النخب

ـــا،  ـــف جامهره ـــا وتخوي ـــام رضبه ـــى النظ ـــرة يســـهل ع ـــوَّل إىل مظاه ـــوىض، وتتح ـــورة ف ـــح الث ـــة تصب دون النخب

ـــل الســـيايس  ـــي؛ فالعم ـــذكاء األكادمي ـــن ال ــب أكـــر م ـــا))3). ولكـــن العمـــل الســـيايس يتطلَـّ ـــمَّ إجهاضه ومـــن ث

ــى املبـــادئ واملواقـــف املثاليـــة لـــي يســـتطيع الساســـة التوصـــل إىل حلـــوٍل  يتطلـــب نظـــرًة واقعيـــًة تتخطَـّ

ـــة))3). ـــول الغالبي ـــى بقب تحظ

)32) املرجع نفسه، ص120.

)33) املرجع نفسه، ص91.

)34) املرجع نفسه، ص143 و4)1.

))3) املرجع نفسه، ص73.

))3) املرجع نفسه، ص181.
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الباب الثالث: الثورات املضادة

عنــد دراســة ثــورة مــا، فإنــه ينبغــي أيًضــا أن تصاحبهــا دراســة حــول الثــورة املضــادة، ويقــال إنــه ال توجــد 

ــورة  ــات الشــعوب. »والث ــن مكون ــره م ــن غ ــم أو م ــن النظــام القائ ــورة مضــادة، ســواء م ــورة دون وجــود ث ث

املضــادة ال تــرح أبــًدا بأنهــا آتيــٌة إلعــادة األوضــاع ملــا كانــت عليــه، ولكنهــا عــادة مــا تلجــأ إىل رفــع شــعاراٍت 

ــورات  ــض الث ــى إن بع ــا، حت ــر تحركه ــة لتري ــة أو املختلَق ــداث الحقيقي ــض األح ــتغلة بع ــورة مس ــة للث مناهض

عــي أنهــا جــاءت لحاميــة الثــورة، أو مــن أجــل التغيــر إىل األفضــل، ولكنهــا يف حقيقتهــا ثــورة رجعيــة  املضــادة تدَّ

تهــدف إىل إجهــاض الثــورة والعــودة إىل أوضــاع مــا قبــل الثــورة ولــو كانــت ذات وجــوه جديــدة«)37). فالثــورات 

ــع القــوى الرجعيــة)38) لتفريــغ ثــورات  املضــادة مل تكــن ثــوراٍت باملعنــى الدقيــق، و«إمنــا املقصــود بهــا هــو تجمُّ

الشــعوب مــن مكاســبها، وإلعــادة األوضــاع إىل مــا كانــت عليــه قبــل العــام 1848م«)39).

ــدة  ــل أطــراف عدي ــت مــن ِقب ــا؛ إذ قوبل ــا كليًّ ــا عامًّ ــا 1848م إجامًع ــورات الشــعوب يف أوروب ــم تحــرز ث  فل

بالتشــكيك واالســتهزاء والرفــض، »كــام أن البعــض صنَّفهــا بأنهــا الثــورات الرومانســية، كــام ســموها بعــد ذلــك 

بربيــع الشــعوب، بينــام كان هنــاك آخــرون يــرزون الجوانــب الســلبية منهــا، وتصويرهــا وكأنهــا فقاعــاٌت ذات 

ــورة«)40). ــادة الث ــْن لقي ــورات مل ميلكــوا الكفــاءة وال الشــجاعة الكافيتَ ــك الث ــادة تل ــت، وأن ق وجــود مؤقَّ

ة؛ فبالنظــر إىل الفاعلــن فيهــا، مل يكونــوا فئــاٍت متجانســة؛ إذ  شــملت االنتقــادات لتلــك الثــورات جوانــب عــدَّ

رسعــان مــا حصــل االنقســام بينهــم الختــاف أهدافهــم وتبايــن مصالحهــم، »فلــم يكــن للثــورة قيــادة محنَّكــة 

ــادة  ــك الق ــا، ومل ميل ــق عليه ــورة متف ــاك أهــداٌف واضحــة للث ــات، ومل تكــن هن ــف الفئ ــل مختل ذات خــرٍة متثِّ

)37) املرجع نفسه، ص270.

ــة  ــو األنظم ــا ه ــود منه ــل إىل أن املقص ــياقها يحي ــث، وس ــاب الثال ــاء الب ــًرا يف أثن ــة« كث ــوى الرجعي ــارة »الق ــراد عب ــرَّر إي )38) يتك

التقليديــة التــي تحــنُّ إىل املــايض واألوضــاع الســابقة الرافضــة لــكل تغيــر وتجديــد، وهــي التــي ناضلــت الســرداد مناصبهــا ومواقعهــا 

املفقــودة مــن خــال الثــورة املضــادة. وملفهــوم الرجعيــة مضمــون أيديولوجــي توظفــه يف ســياقاٍت أخــرى بعــض التيــارات العلامنيــة 

لوســم الخطابــات الدينيــة التقليديــة، وقــد ينطبــق جــزء مــن تلــك املعــاين يف ســياق ثــورات 1848م، أي اإلحالــة إىل قــوى النكــوص 

والحنــن إىل عصــور الظــام واأليديولوجيــة التقليديــة املتســلِّطة عــى الفكــر والحريــة واإلبــداع، ولكــن تلــك القــوى الرجعيــة تبنَّــت 

بدورهــا يف تلــك الفــرة خطــاب اإلصــاح والتغيــر لتحقيــق مطالــب الشــعب، ومــن ثــمَّ فــا شــكَّ أن املعنــى الحيــادي الــدال عــى 

األنظمــة التقليديــة أو الســابقة هــو املقصــود يف هــذا الســياق بعبــارة القــوى الرجعيــة.

)39) املرجع نفسه، ص270.

)40) املرجع نفسه، ص))2.
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الخــرَة للوصــول برسعــة إىل اتفاقــاٍت تضمــن اســتمرار زخــم الثــورة«)41). ومثــال ذلــك أن الفاحــن يف األريــاف مل 

يكــن همهــم ســوى نــزع حقــوق النبــاء يف حاميــة الغابــات والســهول عكــس ســكان الحــوارض الذيــن انشــغلوا 

ــف بــن املطالــب جميعهــا.  ــد غيــاب رؤيــة شــمولية تؤلِّ بقضيــة الدميقراطيــة والنظــام الســيايس، وهــو مــا يؤكِّ

ــة والفاحــن الذيــن يســهل إرجاعهــم بــوازع الســلطان وكلمــة  كــام أن غالبيــة املشــاركن فيهــا مــن البســطاء العامَّ

الكنيســة، وحتــى األصــوات القليلــة مــن رجــال الديــن الذيــن وقفــوا إىل جانــب املظلومــن وبثــوا روح الكرامــة 

والعــزة يف نفــوس العبــاد كان مصرهــم الطــرد مــن الكنيســة والحرمــان مــن رحمتهــا)42).

وبخصــوص نتائجهــا، فقــد أفــرزت يف بداياتهــا تشــكياٍت برملانيــًة مــن دون كفــاءة وتجربــة، كــام »فشــلت يف 

ــورات قــد عــادت إىل  ــي أســقطتها هــذه الث ــل إن األنظمــة الت ــورات، ب إقامــة أنظمــة تتوافــق مــع أهــداف الث

الحكــم بصــورة أو أخــرى وخــال فــراٍت وجيــزة«)43). ومــن تلــك النتائــج هيمنــة الجوانــب السياســية والعســكرية 

عــى الجوانــب االجتامعيــة واالقتصاديــة واالجتامعيــة، وعــدم قدرتهــا عــى تحقيــق تغيــرات جذريــة

ة ســاعدتها عــى إعــادة األوضــاع إىل مــا كانــت عليــه، ومــن أهمهــا  وقــد توفــر للثــورة املضــادة عوامــل عــدَّ

ــب  ــة أغل ــة، ورغب ــة واملعنوي ــدرات املادي ــات والق ــابقة، واإلمكان ــارب الس ــد التج ــم، ورصي ــى التنظي ــدرة ع الق

الثــورات يف اإلبقــاء عــى النظــام امللي للدولة)44)، ووالء املؤسســة العســكرية له، واســتخدام الصحافــة والجمعيات 

واملنظــامت السياســية بطريقــة أكــر نجاعــًة لتحريــك القــوى الرجعيــة واملتعاطفــة معهــا، ولتشــويه صــورة الثــورة 

والظهــور مبظهــر الدفــاع عــن قيــم املجتمــع وتقاليــده وعــن الديــن ورجالــه، مســتغلة يف ذلــك قضيتــن محوريتــن 

هــام: قضيــة األمــن))4) وقضيــة الديــن والكنســية))4)، أي مواجهــة الفــوىض والبــاء مــن جهــة، واســتغال ســيطرة 

 . ــة والبســطاء مــن الشــعب عى أســاس أن طاعــة الحاكم جــزٌء من طاعــة الربِّ الكنيســة عــى قلــوب وعقــول العامَّ

ــدت  كان للعوامــل الخارجيــة كذلــك دور مركــزيٌّ يف دعــم الثــورات املضــادة، حيــث إن األنظمــة املحافظــة وحَّ

وجهودهــا وســاندت بعضهــا بعًضــا لضــامن اســتمرارها جميًعــا، »وهــذا مــا يفــرسِّ تحالــف النظــام الــرويس مــع 

)41) املرجع نفسه، ص)29.

)42) املرجع نفسه، ص272.

)43) املرجع نفسه، ص))2.

ــاملة يف  ــراٍت ش ــوار بإجــراء تغي ــام الث ــث ق ــة، حي ــن املؤسســة الحاكم ــوار م ــف الث ــتثناًء يف موق ــورة الفرنســية اس )44) تشــكِّل الث

األجهــزة البروقراطيــة والعســكرية، مــام ســاهم إىل حــدٍّ كبــرٍ يف تثبيــت الثــورة ورجالهــا، عــى النقيــض مــن الثــورات األخــرى التــي 

حافظــت عــى األجهــزة القامئــة قبــل الثــورة واملواليــة للملــك. 

))4) املرجع نفسه، ص)27.

))4) املرجع نفسه، ص)27.
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ــورة  ــة لقمــع الث ــوات الروســية إىل األرايض الهنغاري ــة للنظــام النمســاوي، ودخــول الق ــر الحامي بروســيا يف توف

وإعــادة ســلطة اإلمراطوريــة النمســاوية، علــاًم أن الشــعب الهنغــاري هــو أقــرُب إىل الشــعب الــرويس منــه إىل 

األملــان«)47). ومنهــا أيًضــا مــا قــام بــه لويــس نابليــون مــن معــارك لســحِق حكومــة الثــورة يف رومــا وإعــادة النظام 

ــة الثــورة املضــادة حــن أرصَّ عــى ماحقــة كل مــن شــارك يف الثــورة  البابــوي يف رومــا)48)، وقــد أكمــل البابــا مهمَّ

ومعاقبتــه، بــا مجــاٍل للعفــو والتوافــق)49).

وعــى العمــوم، اســتطاعت الثــورات والثــورات املضــادة أن تخلخــل األوضــاع القامئــة بأشــكاٍل معينــة؛ إذ إنــه 

»وبعــد عقــود مــن الزمــن أصبــح مــن الواضــح أن تلــك الثــورات، وإن كان تــم إجهاضهــا خــال فــرة زمنيــة قصرة، 

ــع  ــم تقطي ــاف، وت ــح الفاحــن والبســطاء يف األري ــر لصال قــت الكث ــْن، إالَّ أنهــا حقَّ ــدُّ إىل عــاٍم واحــٍد أو عاَم متت

أوصــال اإلقطــاع يف األقطــار األوروبيــة كافــًة، وكذلــك تــم إلغــاء نظــام الســخرة، ووصلــت املفاهيــم الحديثــة إىل 

الفاحــن حــول حقوقهــم السياســية، وحــول حقوقهــم املدنيــة«)0))، كــام اســتمرت النــوادي السياســية الليراليــة 

يف نشــاطاتها منــذ ذلــك الوقــت.

الباب الرابع: اإلصالح

ــك  ــابقة، وذل ــواب الس ــا ورد يف األب ــل م ــا ملجم ــا ومنهجيًّ ــرًا معرفيًّ م تأط ــدِّ ــاب أن يق ــذا الب ــاول ه يح  

ــن هــذا البــاب عــرشة فصــول؛ حيــث ميكــن  ــدة ملضامــن الكتــاب، وقــد تضمَّ الســتكامل الصــورة الكبــرة واملعقَّ

ــا ألســباب ثــورات 1848م ودواعيهــا، حيــث جــاءت عناوينهــا كاآليت:  اعتبــار الفصــول الســتة األوىل تأطــرًا نظريًّ

الثــورات والكنيســة، اإلصــاح الدينــي، عــر التنويــر، اإلصــاح الســيايس، اإلصــاح االقتصــادي، اإلصــاح االجتامعي. 

صــت ملــآالت الفكــر الغــريب عموًمــا عــر مســرة تحــوالٍت مركَّبــة، فجاءت  أمــا الفصــول األربعــة املتبقيــة، فقــد ُخصِّ

عناوينهــا كاآليت: فصــل الديــن عــن الدولــة، العلامنيــة، الليراليــة، أثــر ثــورات 1848م يف منهــج التعليــم وفلســفته.

لقــد عــاىن الغــرب مــن مخلفــات عصــور الظــام يف القــرون الوســطى، واســتمرت الشــعوب لفــرة طويلــة   

ــي،  ــاء، ومــع عــر النهضــة وحــركات اإلصــاح الدين ــك والنب ــة الكنيســة والنظــام اإلقطاعــي للمل تحــت هيمن

)47) املرجع نفسه، ص292.

)48) املرجع نفسه، ص304.

)49) املرجع نفسه، ص)30.

)0)) املرجع نفسه، ص279.
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ت أمنــاط الحيــاة، وازداد منســوب الوعــي اإلنســاين مبختلــف قضايــا  جــاء عــر التنويــر والثــورة الصناعيــة، فتغــرَّ

ــر  ــوازن الســيايس والتغي ــق الت ــة عــى تحقي ــام الســلطة املطلق ــبل إلرغ ــورات إحــدى السُّ ــت الث الوجــود، فكان

ــوب. االقتصــادي واالجتامعــي املطل

ــن  ــة ب ــٍم يف العاق ــرت بشــكٍل دائ ــي أث ــة الت ــدُّ النقطــة املفصلي ــورات تَُع ــف أن هــذه الث ــرزه املؤل ــام ي وم

ــة  ــد كان للكنيســة واملؤسســة الديني ــة والكنيســة. وق ــن الدول ــكُّ التشــابك ب ــمَّ ف الكنيســة والسياســة، حــن ت

ــة مــن  ــن مطلــب الدميقراطي ــى عــدد مــن رجــال الدي ــورات 1848م. كــام تبنَّ ــر يف مســرة ث وفروعهــا أكــر األث

ــام  ــة)1)). ك ــة يف الكنيس ــتويات القساوس ــدرج يف مس ــن والت ــال الدي ــار رج ــه يف اختي ــوا إىل تطبيق ــورة، ودع الث

وظَّفــت الكنيســة ســلطتها الروحيــة يف التقييــم والتوجيــه لتزكيــة مــن يــروه مناســبًا ومؤهــًا مــن املرشــحن يف 

االنتخابــات السياســية، بــل إن الكنيســة يف بعــض الحــاالت قامــت بــدور مبــارش يف إنشــاء منظــامٍت منبثقــة منهــا 

، وخاصــًة لغــرض الدخــول يف االنتخابــات لتمثيــل الكنيســة)2))، ولعــل املثــال األبــرز  ولكــن ذات هــدٍف ســيايسٍّ

قتــه الكنيســة يف انتخابــات أبريــل 1848م بفرنســا ودخــول خمســة عــرش قسيًســا مبــارشة للرملــان  هــو مــا حقَّ

ــي)3)). بلباســهم الدين

ــام  ــة الكنيســة، ك ــم هيمن ــره يف تحجي ــن أث ــة مامرســة الدي ــي وحري ــد الدين ــة املعتق ــب حري ــد كان ملطل لق

مهَّــدت الثــورات األوروبيــة للمؤسســات الدينيــة بدايــة اســراتيجيات عمــٍل جديــدة، حيــث تــمَّ تأســيس املــدارس 

ــه  ــذي رأى في ــر ال ــو األم ــة، وه ــدارس الحكومي ــى امل ــة - ع ــراٍت معين ــا - يف ف ــت عدديًّ ــي تفوق ــية الت الكنس

ــم.  ــة وقلوبه ــال القادم ــًة لعقــول األجي ــون رسق االشــراكيون والدميقراطي

ـــر  ـــاب، أراد التذك ـــذا الب ـــرى يف ه ـــرًة أخ ـــي م ـــاح الدين ـــة اإلص ـــة قضي ـــه إىل معالج ـــب برجوع ـــد أراد الكات وق

ـــة  ـــطى وبداي ـــور الوس ـــة العص ـــن نهاي ـــل ب ـــدُّ الفاص ـــو الح ـــا ه ـــي يف أوروب ـــاح الدين ـــة اإلص ـــأن تاريـــخ بداي ب

العـــر الحديـــث، حيـــث إن بعـــض املؤرخـــن اعتـــر أن الروتســـتانتية أصبحـــت هـــي املحـــرِّك للحضـــارة الغربيـــة 

لـــي تندفـــع إىل األمـــام يف الحضـــارة الحديثـــة)4))، والصحيـــح أنهـــا مل تكـــن حركـــًة تصحيحيـــًة دينيـــًة بحتـــة، 

بـــل كانـــت شـــاملًة لتغيـــراٍت سياســـية واقتصاديـــة، بحكـــم أن الكنيســـة نفســـها كانـــت مؤسســـًة اقتصاديـــًة 

ـــع. ـــرًة يف املجتم ـــيًة مؤث وسياس

)1)) املرجع نفسه، ص332.

)2)) املرجع نفسه، ص332.

)3))  املرجع نفسه، ص333.

)4)) املرجع نفسه، ص340.
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أىت عــر التنويــر يف مرحلــة الحقــة إلعــان تحريــر اإلنســان مــن كل القيــود يف ذلــك الزمــان، وترجــع بداياتــه 

األوىل إىل عــام 0))1م، أي يف القــرن الســابع عــرش، مــن خــال فاســفة ومفكِّريــن مثــل فارنســيس بيكــون )2))1-

ــوك )32)1-1704م)،  ــون ل ــبينوزا )32)1-77)1م)، وج ــاروخ س ــكارت ))9)1-0))1م)، وب ــه دي )2)1م)، وريني

وبيــر بيــي )47)1-)170م)، وفولتــر )94)1-1778م)، وعــامل الرياضيــات إســحاق نيوتــن )43)1-1727م).

وقــد تعاملــت أفــكار عــر التنويــر مــع مختلــف جوانــب الحيــاة، فــكان هنــاك الجانــب العلمــي الــذي تخلَّص 

مــن األســلوب التقليــدي املتَّبــع يف ذلــك الوقــت والقائــم عــى أفــكار قدمــاء الفاســفة وخرافــات الكنيســة، إىل 

ــية  ــم السياس ــوٌض يف املفاهي ــاك خ ــام كان هن ــة، ك ــن العملي ــق والراه ــث والتحقُّ ــى البح ــم ع ــلوب القائ األس

الســائدة والبحــث بحريــة يف بدائــل تســعى إىل تحقيــق العدالــة واملســاواة، فمهَّــدت تلــك األفــكار ملبــادئ النظــام 

الجمهــوري الحديــث والدميقراطيــات الدســتورية)))).

لقــد اســتأثر موضــوع اإلصــاح الســيايس باهتــامم غالبيــة فصــول الكتــاب، وكان إيــراده هنــا للتذكــر بقضيــة 

ــت فيــام بعــد بإصــاح اإلجــراءات السياســية والدفــع نحــو املزيــد مــن  امتــدادات اإلصــاح الســيايس التــي اهتمَّ

تـُـه بــن دول أوروبــا الغربيــة والرشقيــة،  املشــاركة الشــعبية والعدالــة. أمــا اإلصــاح االقتصــادي فقــد تباينــت حدَّ

ومــن آثــاره ظهــور مقاييــس جديــدة للــروة، ففــي العصــور املاضيــة كانــت ملكيــة األرايض هــي املقيــاس لــروة 

دة للــروة تجلَّــت يف أصحــاب املصانــع  العائلــة، ولكــن مــع التحــول االقتصــادي الجوهــري ظهــرت أنــواع متعــدِّ

الكــرى، وأصحــاب وســائل املواصــات مثــل الســكك الحديديــة وأصحــاب الســفن البخاريــة، والبنــوك، واملناجــم، 

م الزمــن. ومــا زالــت وســائل الــروة تتطــور مــع تقــدُّ

بالنســبة إىل اإلصاحــات االجتامعيــة، فقــد كانــت نتيجــًة لإلصاحــات السياســية واالقتصاديــة، وكلــام كانــت 

ــق اإلصاح االجتامعي  اإلصاحــات االجتامعيــة اســتباقيًة أمنــت اســتقرار األنظمة وتحصيل األمن والســام. وقد تعمَّ

لــت الدولــة مســؤوليته.  مــع قضايــا جديــدة، مثــل مســألة التعليــم التــي بــدأت يف االســتقال عــن الكنيســة، وتحمَّ

ومــن التغيــرات االجتامعيــة يف تلــك الحقبــة املفصليــة التــي فرضت خروج املــرأة للعمل تشــكَّلت حركاٌت نســائية 

ناضلــت مــن أجــل تحقيق حياة أفضل للمرأة، التي بدورها بدأت تشــعر بإمكانياتها وقدراتها وباالســتقال يف الرأي 

والحيــاة، وتــواىل بالتدريــج إصــدار القوانن التــي توفِّر الحامية للمــرأة وإدماجهــا يف الحياة السياســية واالقتصادية.

مــن جانــٍب آخــر، اعتــر الكاتــب أن مناقشــة جزئيــة فصــل الديــن عــن الدولــة جــزٌء مــن اإلصــاح الدينــي، 

وال ميكــن فصلهــا عــن بقيــة الحــركات اإلصاحيــة والتنويريــة، ورصاع طويــل األمــد للحــدِّ مــن ســلطة الكنيســة. 

)))) املرجع نفسه، ص3)3.
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ويذكــر أن أول مــن وضــع مصطلــح »فصــل الديــن عــن الدولــة« هــو الســيايس األمريــي تومــاس جيفرســون، أحــد 

هــة إىل املجمــع الكنــي يف واليــة كونتيكــت يف ينايــر 1802م، ليطمئنهــم  كَتَبــة الدســتور األمريــي، يف رســالة موجَّ

ــا بــن الكنيســة والدولــة، يف إشــارة إىل ضــامن الدســتور األمريــي لحريــة مامرســة الديــن))))،  بأنــه وضــع حائطً

مســتفيًدا بذلــك مــن تداعيــات تداخــل النظــام الســيايس مــع النظــام الدينــي يف أوروبــا لعصــور طويلــة.

إن فصــل الديــن عــن الدولــة ال يعنــي - بــأي حــاٍل مــن األحــوال - كفــر الدولــة بالديــن، ولكنــه مجــرَّد تحديــد 

صاحيــاٍت وتنظيــم عاقــاٍت بــن االثنــن، كــام أن هــذه العاقــة تختلــف بــن دولــة وأخــرى، وكذلــك تختلــف مــن 

ل السياســة  زمــاٍن إىل آخــر. واملقولــة تهــدف بدرجــة أوىل - بحســب املؤلــف - إىل صالــح حاميــة الكنيســة مــن تدخُّ

ــه رجــال السياســة حســبام يخولهــم الشــعب مــن  ــام بأمرهــا يختــصُّ ب ــة والقي يف أمــور الديــن، فسياســة الدول

ــة الحــرة)7)).  خــال االنتخابــات العامَّ

وبالقــرب مــن عبــارة »فصــل الديــن عــن الدولــة«، نجــد مصطلــح »العلامنيــة« الــذي متتدُّ جــذوره إىل الفلســفة 

اليونانيــة والرومانيــة مبســمياٍت أخــرى، ولكــن مضامــن هــذا املفهــوم الفلســفي تطــورت بشــكٍل كبــرٍ بعــد عــر 

األنــوار وأخــذت شــكًا فكريًّــا مســتقاًّ حتــى أصبــح نظريــًة اجتامعيــًة وسياســيًة مؤثــرًة يف املجتمعــات الحديثــة.

ــي فلســفًة  ــِدِه الســيايس واالجتامع ــدُّ يف بُْع ــث يَُع ــة«، حي ــح »الليرالي ــا مصطل ــك املصطلحــات أيًض ــن تل وم

تدعــو إىل الحريــة والحــدِّ مــن تدخــل أي ســلطة خارجيــة يف إطــار ســقٍف مينــع الفــوىض السياســية واالجتامعيــة. 

ن أن يعمــل بكفاءٍة  والفكــر الليــرايل أصبــح خاصيــًة يف الــدول الغربيــة، ومــن قوانينــه أنــه ال ميكــن ملجتمــعٍ متمــدِّ

د الحريــة الفرديــة لتفــادي الــراع وتفــكُّك املجتمــع؛ ولذلــك ال بــدَّ  وســاٍم إن مل تكــن هنــاك قيــوٌد وقوانــُن تحــدِّ

مــن وضــع املســؤوليات والحقــوق، ودســتور موضــح لوثيقــة الحريــات، ومســؤولية الحكومــة تتوقَّــف عــى إزالــة 

العوائــق التــي تقــف يف طريــق الحريــات وأن تدعمهــا.

كان لثــورات 1848م أثــر يف منهــج التعليــم وفلســفته، وهــو جــزء مــن اإلصــاح االجتامعــي الــذي أرشنــا إليــه 

ــه نحــو دميقراطيتــه، وأنــه حــقٌّ لــكل مواطــن، وواجــب الدولــة توفــر  ســابًقا. وقــد تجــىَّ ذلــك األثــر يف التوجُّ

التعليــم ألبنائهــا بالتســاوي والعدالــة ملواطنيهــا كافــًة دون تفرقــة. ومــن املطالــب األساســية يف ثــورات 1848م 

هــو اعتــامد لغــات األقليــات، وإدخالهــا يف مناهــج التعليــم يف املــدارس. كــام ظهــرت النظريــات الحديثــة التــي 

تقــوم عــى التعلُّــم مــن خــال املاحظــة والبحــث وليــس الحفــظ، خاصــًة بعــد ظهــور نظريــاٍت تربويــة جديــدة، 

))))  املرجع نفسه، ص)37.

)7)) املرجع نفسه، ص379.
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منهــا مقولــة جــون لــوك بــأن عقــل الطفــل يشــبه الصفحــة الفارغــة، ونظــرة جــون جــاك روســو بــأن الطفــل يولــد 

هــه إىل وجهــاٍت مختلفــة)8)). بطبيعتــه الصالحــة وإمنــا هــي املؤسســات الرســمية كاملدرســة أو الكنيســة التــي توجِّ

  الخاتمة

ــًة  ــراءًة تاريخي م ق ــل، ويقــدِّ ــي والتفســر والتأوي ــن الــرسد التفصي ــاب يجمــع ب أخــرًا، ميكــن القــول إن الكت

ــن  ــراءة جمعــت ب ــوم، وهــي ق ــا وأثرهــا يف تشــكيل واقــع عــامل الي ــورات 1848م يف أوروب ــًة لث ــًة منهجي تحليلي

التفصيــل واإلجــامل: تفصيــل كل بلــد أورويبٍّ عــى حــدة، ثــم إجــامل القواعــد والخاصــات املشــركة بــن دول 

الثــورات جميًعــا. ورغــم فشــل تلــك الثــورات وإجهاضهــا، فقــد تركــت آثــاًرا عديــدة يف املجتمــع األورويب عــى 

ــك  ــن تل ــل م ــب أن يجع ــد اســتطاع الكات ــن ســرورته وتطــوُّره الحضــاري. وق ــت جــزًءا م ــد، وكان ــدى البعي امل

الثــورات مرجًعــا الســتخاص قوانــن ومبــادئ ناظمــة ومؤطِّــرة للتغــرُّ الحضــاري الــذي حصــل فيــام بعــد، وكذلــك 

مقارنــة بعضهــا ببعــض، ودراســة تداعياتهــا وآثارهــا االجتامعيــة واالقتصاديــة والسياســية، وامتداداتهــا املعرفيــة 

ــتور،  ــة، والدس ــب الدميقراطي ــام مبطال ــواٍت إىل األم ــع خط ــًة للدف ــورات محطَّ ــك الث ــت تل ــد كان ــة. فق والفكري

ــًة  ــا قامئ ــة بتجويده ــت املطالب ــا زال ــي م ــادئ نفســها الت ــة. وهــي املب ــا االجتامعي ــة، والقضاي ــات املدني والحري

ــة. ــة والحري ــوم مــن أجــل تحقيــق مجتمــعٍ إنســاينٍّ تســوده املســاواُة والعدال ومســتمرًة حتــى الي

)8)) املرجع نفسه ص404.
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