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 مقدمة الكتاب
 

إنّ للدراسة اليت نعرضها هدفًا حمددا أال وهو اكتشاف اإلطار التارخيي الذي ولد 
، ماري دو ال (HÉLÈNE DE CHAPPOTIN)ومنا فيه مصري إيلني دو شابوتني 

 رهبانية"، وعملها أي )MARIE DE LA PASSION(باسيون 
 ".مرسالت مرمي نياتالفرنسيسكا

 .ويشمل هذا اإلطار التارخيي حقبة ومكانا
 املكان

فهو العامل املسيحي الغريب الذي كانت حينئذ أوروبا مركزه، مع مجيع , أما املكان
امتداداته السياسية والثقافية والدينية يف األمريكيتني، وقد طال أيضا، عرب اإلرساليات 

 .رات األخرىبعضا من أجزاء القا
 الزمان

فهي العصر املمتد من أواخر القرن الثامن عشر وحتى أواخر القرن , أما احلقبة
وقد كان بالنسبة إىل أوروبا وحميطها مضطربا، هوى فيه عامل التقاليد . التاسع عشر

ة ذات الشرع اإلهليسة، والسلطة املَلَكية املقدة. الدينيفيه أفكار احلري لدتوو 
ني على العلم والعقل البشريولقد كان عصر ثورات، شِهد ثالثة . واملساواة املرتكزت

 :وهي, حوادث هامة غيرت جمرى حياة قارتني
 .استقالل الواليات املتحدة األمريكية -
 .الثورة الفرنسية وامتدادها يف أوروبا -
 .االستقالالت يف أمريكا الالتينية -
 

وإذا . ات املتالحقة ملا سوف حيصل يف عصرنا هذاوقد مهدت هذه االنقالب
كانت األمريكيتان قد استعمرتا من ِقبل أوروبا يف القرنني اخلامس والسادس عشر، 

وإذا كانت آسيا وأفريقيا قد . فهما قد حتررتا منها يف القرنني الثامن والتاسع عشر
، إالّ أنهما سوف تتحرران استعمرتا من ِقبل أوروبا نفسها يف القرن التاسع عشر

 .منها يف القرنني العشرين واحلادي والعشرين
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ولسوف حيصل ذلك دائما من جراء تأثري العوامل عينها أال وهي القناعة بأنّ 
مجيع البشر قد خلقوا أحرارا ومتساوين، وبأنّ لكلّ الشعوب حقّها يف تقرير مصريها 

وروبا، ويف قلبها املسيحي نضجت على نار ولقد ولدت هذه األفكار يف أ. بنفسها
. ولكنها، ويا لألسف، غالبا ما أتت كردة فعل على األخطاء واالحنرافات. هادئة

وإنّ حقوق اإلنسان املخلوق على صورة اهللا، اليت يناضل اليوم من أجلها الفكر 
 .املسيحي، هي االمتداد الطبيعي لتلك األفكار نفسها

. أن نضع ماري دو ال باسيون, يف هذا اإلطار التارخيي العامليجيب علينا إذًا، 
وسنبدأ بوصف املالمح العريضة لطباعها، لنصل، فيما بعد، إىل تقليص أفق نظرنا 
لنلحظ، عن قرب، اإلطار الوطين والديين الذي فيه جرت أحداث حياا عموما، 

سة بشكل خاصا كمؤسوحيا. 
أنه مل توجد، يف عصرها، حمطّات إذاعية أو تلفزيونية متكّنها ومما ال شك فيه، هو 

بل على . من االطّالع على التطورات السياسية اليومية اليت جتري يف العامل كلّه
العكس، لقد استطاعت بفضل ثقافتها وتربيتها استعراض أحداث املاضي القريب 

ومتكّنت، أيضا، . احلاضربصورة واضحة للغاية، ومن ربطها مبا كانت تعيشه يف 
بفضل انفتاحها على العامل وعلى معاصريها، من فهم تطلّعام وكأنها تطلّعاا هي 

لقد رأت، بوضوح، الصراع الذي كان جيعل قوى التقليد وقوى الثورة . بالذات
 .تتواجه فيما بينها

الّ ولكوا ولدت وترعرعت يف وسط مشبع ذه التقاليد، كان من الطبيعي أ
 طريقها حق م اجلديدة اليت أخذت تشقمن إعطاء الِقي ،ا، وبشكل إجيايبتتمكّن دوم

ونظرا إىل تشبعها من اإلجنيل، فقد كانت تنظر بتحبب إىل هذه الِقيم . قيمتها
اجلديدة وتشعر بنفسها أنها متضامنة مع كلّ جهد إنساينّ يبذَل لتحقيق مزيد من 

 .ملا التزمت شخصيا ذا اجلهد من صميم قلبهاولطا. العدل واألخوة
لذلك، إذا أردنا أن نفهم حياا وأعماهلا بشكل أفضل، يصبح من الضروري أن 

وهكذا نتمكّن من التالقي . نسعى إىل التعرف على احلقبة التارخيية اليت عاشت فيها
، بالرسالة اليت بشكل أوعى, معها، ونصبح، إذا صح التعبري، من معاصريها، فنلتزم

 .كانت خاصتها يف زماا، وبالتايل يصبح واجبا علينا متابعة املسرية يف إطارنا احلايلّ
 ماري ترييز دو ماليسي

 مرسالت مرمي الفرنسيسكانيات
MARIE-THERESE DE MALEISSYE. F.M.M. 
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 الفصل األول
 عصر الثورات

 
 
 تغير األذهان والعقليات -١

 اليت طبعت أواخر القرن الثامن عشر يف أوروبا قد بزغت صدفة مل تكن التغيرات
من أهواء الناس، إنما أتت نتيجة تطور طويل األمد، يرجع إىل اإلصالح الربوتستانيت 
وحتى إىل أبعد من ذلك، إىل أواخر القرون الوسطى، وإىل تطور املقاطعات، ووالدة 

افية الكربى اليت فتحت الطريق أمام برجوازية األشغال، وإىل االكتشافات اجلغر
املسافرين والتجار، وأخريا، إىل بروز كبار العلماء يف القرن السابع عشر، ويف مجيع 

 ٣ وديكارت٢ (NEWTON) ونيوتن(LEIBNITZ) ١بلدان أوروبا، أمثال اليبنتز
(DESCARTES)٤ وباسكال (PASCAL)٥ وهويغنـس   (HUYGHENS) 

الذين سربوا بأحباثهم مجيع جماالت العلوم  الطبيعية  (CASSINI) ٦وكاسيين
 .والفيزياء والرياضيات

ورويدا رويدا، ألغى تقدم علمي الفيزياء وامليكانيك وارتباطهما بتقدم 
التكنولوجيا، يف القرن الثامن عشر، املفهوم األسطوري والسحري للكون، 

                                                 
حاول مع بوسويه دمج الكنيستني . رياضي وفيلسوف وخمترع أملاينّ. ولد يف اليبزك. ١٧١٦-١٦٤٦ وهللم، غوتفريد " ١

املنجد يف ". (اشتهر بنـزعته التفاؤلية. من اتباع الفلسفة املثالية. اكتشف أسس التحليل احلسايب. الكاثوليكية والربوتستانتية
 ).األعالم

اكتشف تكوين الضياء الشمسي . يلسوف وعامل رياضي وفيزيائي وفلكي إنكليزيف. ١٧٢٧-١٦٤٢إلسر إسحق،  " ٢
 ).املنجد يف األعالم". ()١٦٨٧(وقوانني اجلاذبية ) ١٦٦٩(
الذي كان له األثر البليغ يف الفكر " مقالة الطريق"اشتهر بكتابه . فيلسوف ورياضي فرنسي. ١٦٥٠-١٥٩٦رينه،  " ٣

ة . وقد وصل إليه باحلدس واالستقراء". أنا أفكّر إذًا أنا موجود"عروف وفيه مبدؤه امل. الغريبة اكتشافات هندسيله عد
 ).املنجد يف األعالم". (وفيزيائية

وضع اخلطوط الرئيسية . له اكتشافاته كاآللة احلاسبة. فيلسوف ورياضي وأديب وفرييائي فرنسي. ١٦٦٢-١٦٢٣بليز،  " ٤
 ).املنجد يف األعالم". (، فكان هلا تأثري واسع١٦٧٠ سنة "أفكاره"نشرت . "لدين املسيحيالدفاع عن ا"لكتاب يف 

أنشأ . أول من افترض وجود التموجات الضوئية. فلكي وفيزيائي هوالندي. ولد يف الهاي. ١٦٩٥-١٦٢٩كريستيان،  " ٥
 ).املنجد يف األعالم". (نظرية الرقّاص املركّب واكتشف حلقة زحل

 . اسم أسرة اشتهرت بالفلك، وأسهم أبناؤها وأوالدهم وأحفادهم يف وضع خريطة فرنسا ٦
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كن للعقل أن يكتشفها، شرط أن فأُخِضعت املادة إىل حتمية قوانني وقواعد مي
 .تتحقّق، عن طريق املالحظة واالختبار، من نتائجهما واستدالالما

ومبا أنّ العلم مبين على عمل مشترك بني العقل والطبيعة، فهو يريد البقاء على ما 
ة، حبيث تتا بِصيٍغ رياضير عنها أخريبع ،ية للعامل احلسجه كان عليه، أي معرفة واقعي

خمتلف فروعه حنو الوحدة، وأن يكون ما يصبو إليه العلم هو وضع الكون يف إطار 
 .معادالت

وقد ملس هذا التقدم املخيلة البشرية لدرجة أنّ العلماء األوروبيني بأمجعهم صاروا 
يتنافسون إلحراز اكتشافات سوف تغير العامل فيما بعد، وتعدل تدرجييا يف تصرفات 

 الذي يرجع تاريخ اكتشافه للكهرباء إىل القرن (VOLTA) ٧، مثل فولتاسكّانه
 الذي اخترع اآللة البخارية، (JAMES WATT) ٨الثامن عشر، وجيمس وات

 . الذي اخترع واقية الصواعق(FRANKLIN) ٩وفرانكلني
أمام هذه اِجلدة، اكتشف اإلنسان أنّ الكون ليس قوة سحرية ساحقة ال يقوى 

كما . على شيء، وال ميكنه ضبطها إالّ بواسطة الصالة إىل الرب صانعهاجتاهها 
أدرك أنه إذا استطاع اكتشاف مكنونات هذا الكون يسيطر عليه بدوره، ويستعمله 

وإنّ هذا االنتقال من املفهوم السحري للكون إىل املفهوم العقالينّ لَهو أحد . ملنفعته
ومن اآلن . ملسامهة اليت كانت آخذة الصياغةعناصر العقلية اجلديدة األساسية ا

إنه . فصاعدا سيطلب العقل من العلم األنوار اليت لطاملا كان قبالً ينتظرها من اإلميان
 .عبور من عصر املقدسات إىل عصر العلم والعقل

فالناس ال يزالون مشبعني من : إالّ أنّ هذه اِجلدة ال تؤد إىل نكران وجود اهللا
ومهندس الكون األعظم،  دمية العهد، إنهم مكتفون باعتبار اهللا الكائن األمسىتقاليد ق

 .هذا الكون الذي أصبح اإلنسان فيه السيد األوحد

                                                 
اكتشف اخلزان الكهربائي املدعو . له مؤلّفات يف الكهرباء. ولد يف كومو. فيزيائي إيطايلّ. ١٨٢٧-١٧٤٥ألساندرو،  " ٧

 ).املنجد يف األعالم". (بامسه
١٨١٩-١٧٣٦ " ٨ . تلندااسك(مهندس إنكليزي .(ةأدخل حتسينات على اآللة البخاري) ."املنجد يف األعالم.( 
 ١٧٧٧أتى إىل فرنسا سنة . فيزيائي ورجل دولة ناضل من أجل استقالل الواليات اإلنكليزية يف أمريكا). ١٧٩٠-١٧٠٦ ( ٩

 ).Petit Larousse(. وهو خمترع قضيب الصاعقة. للتفاوض مع امللك لويس السادس عشر بشأن اجلمهورية اجلديدة
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ولكن، من البديهي أالّ يكون للوحي اهلارب من العلم واملرتكز على اإلميان  
 ،اوم من أجل البقاءوالسر الذي لطاملا ق. مكانا يف العامل اجلديد املنظّم ذا الشكل

أما يسوع، فبقي . اختفى أمام األنوار الساطعة للقواعد والقوانني اليت ترأس وظائفها
بالنسبة إليهم رجالً رائعا، ومنوذجا لألنتوية السخية، غري أنه ال ميلك شيئًا من 

 .اإلله-اإلنسان
باألحرى ، أو (LE DÉISME) ١٠مع حدث التأليهية تزامن، إذًا، حدث العلم

التأليهيات، ألنّ هذا االعتقاد كان يتلون بألوان خمتلفة وفقًا ملختلف بالد أوروبا اليت 
 .امتد فيها
نكلترا، حيث بدأت الصناعة، وبالتايل التكنولوجيا، تنتشر قبل أي بلد آخر، إففي 

اء أخذت التأليهية شكل رفض جلميع فروع وشيع الربوتستانتية لكي تصل إىل االكتف
 .باالعتقاد بديانة طبيعية بدون دستور إميان وال عقائد

إنها حركة حترير الروح . ويف أملانيا، عبر عن التأليهية حبركة دعيت حبركة األنوار
إنها . وهي جمهود اإلنسان اهلادف أخريا إىل التجرؤ على استخدام عقله. والضمري

 .ساتذةحركة عقلية حمض ومل تنتشر خارج أوساط األ
يف فرنسا والبلدان الالتينية، حيث كانت سلطة الكنيسة الكاثوليكية حتمية، 

 ١٢وكان فولتري. ١١أخذت التأليهية طابعا واضحا ضد اإلكلريوس وحتى ضد الديانة
، الذين بتهجمام الشرسة ضد الكثلكة، ١٣من أبنائها األساسيني، وكان املوسوعيون

                                                 
، الطبعة معجم اإلميان املسيحي". مذهب يعترف بوجود إله، علّة العامل، لكنه ينكر كلّ وجود إهلي فائق الطبيعة البشرية " ١٠

جيب التفريق بينها وبني . ١٣٣ صفحة ١٩٩٨الثانية، دار املشرق بالتعاون مع جملس كنائس الشرق األوسط، بريوت، 
divinization و théisme ةتأليه"، ومجيعها تترجم إىل العربي." 

ال بل . أخذوا على املسيحية أنها تعارض الطبيعة وتنصح بالفقر والعمل اجلاهد، والتضحية والتواضع واألمل واخلضوع " ١١
به ميوت بدون أية املسيحي يبتهج بوفاة ولده الذي يربح السعادة األزلية، ويترك قري: نسبوا إليها أبوة شواعر غري إنسانية

تاريخ احلضارات العام، موسنييه روالن والبروس إرنست مع بولوازو مارك، ". مساعدة حتى ال يتغيب عن حضور القداس
تعريب . ٩١، صفحة ١٩٦٨، الّد اخلامس، الطبعة األوىل، منشورات عويدات، بريوت، القرن الثامن عشر، عهد األنوار

 . داغر.يوسف أسعد داغر وفريد م
تزعم . أقام يف بروسيا وسويسرا. من نوابغ زمانه. مؤلّف فرنسي. ولد يف باريس. ١٧٧٨-١٦٩٤فرنسوا ماري أرواة،  " ١٢

من أقواله عن ). املنجد يف األعالم". (حركة الفلسفة املادية وقاوم رجال السلطة الدينية واملدنية ونقدهم بقلمه الرشيق الالذع
توما وبونافتتورا يتألّقان فوق املذابح، وأولئك الذين اخترعوا احملراث واملكوك واملنجرة واملنشار "؛ "ئنةلنسحق الشا"الكنيسة 

 .١٢٨؛ ٩١، الّد اخلامس، صفحة تاريخ احلضاراتراجع .  "ال يعرفهم أحد
 .تداخل الدين بالعلم اسم أُطلق على واضعي أوىل املوسوعات يف القرن الثامن عشر، وكانوا مبعظهم من املعارضني ل ١٣
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وكان . مل الغريب، وأصبحوا السابقني املباشرين للثورة الفرنسيةيؤثّرون على كلّ العا
فولتري، بشكل خاص، بفضل موهبته األدبية، وسحر قلمه، وسخريته اهلدامة، بطل 

 .أعداء املسيحية
ماذا كان مأخذه على املسيحية؟ إنها خدعة يصوا خبث الكهنة الذين 

ع للجهلة، غري أنّ األناس العقالء مل يعودوا إنها نسيج من األباطيل ناف. يستغلّوا
 .ولقد كانت سبب جمازر وتعذيب حماكم التفتيش. يقبلوا البتة

إضافة إىل هذه اهلجمات، أخذ الفالسفة املوسوعيون يعرضون لوحة عامة جلهود 
الفكر البشري يف مجيع ااالت ومجيع العصور، وذلك من أجل إظهار، قدر 

 ١٤ املوسوعة،وقد أسهمت، بشكل كبري. ط وتسلسل املعارف البشريةاملستطاع، تراب
بالروح "اليت كُتبت بتعاون علماء وفالسفة كلّ أوروبا يف انتشار ما سمي آنذاك 

عادة العقل والتطور، واحلق يف احلرية الكاملة ونقد كلّ : ، وخصائصها"الفلسفية
 . شيء

 الذي، ١٥جاك روسو-لينا أن نذكر جان جيب ع،إضافة إىل فولتري واملوسوعيني
وإن كان قد حافظ شخصيا على إميان مسيحي مشبع بالوجدانية، إالّ أنه أتى بأفكار 

ثقته الفائقة بطبيعة اإلنسان، ورفضه للخطيئة األصلية واعتقاده مبساواة مجيع : جديدة
 .الناس

 وأملانيا وفرنسا وهولّندا وقد كانت بني العديدين من هؤالء التأليهيني، من إنكلترا
وإسبانيا والربتغال، عالقات فيما بينهم، ألنّ أوروبا مل تكن تعرف آنذاك ما يعرف 
اآلن باحلواجز اجلمركية، فكانوا يتنقلّون من دون توقّف من بلد إىل آخر، ويتصلون 

يف وملّا كانت مراقبة األفكار اجلديدة صارمة . ببعضهم البعض، ويتبادلون اآلراء
البلدان الكاثوليكية، أخذوا يطبعون كتبهم يف هولندا حيث كانت حرية الطباعة 

                                                 
) ١٧٨٣ - ١٧١٧(أُنشئت يف القرن الثامن عشر بإدارة جان لورون .  أنسكلوبيديا، هي دائرة العلوم والفنون الفرنسية ١٤
وقد . ةة الفرنسي الدائم لألكادمييكان أمني السر عندما  هو وديدروهارحروقد . فرنسيال اترياضيالفيزيائي وعامل الفيلسوف وال

 ).بتصرف عن املنجد يف األعالم. (ت بتعاليمها الفلسفية يف إعداد الثورة الفرنسيةسامه
 ا يف األدب الفرنسياد الوجه األبعد نفوذًاعتربه بعض النقّوقد .  الشهريفرنسيالفيلسوف الكاتب وال .)١٧٧٨ - ١٧١٢(  ١٥

ة وانبثاق دت السبيل الندالع الثورة الفرنسيه ورواياته قد مه مقاالت يف أنّشكوليس من . ة احلديثةالفلسفة الفرنسييف احلديث و
احلركة الرومانتيكياة يف آن مع .عرف بتمجيده للطبيعة عامة وللطبيعة البشريةة خاص. 



 

 ٨

 كانت هذه الكتب تنتشر يف مجيع األرجاء وصوالً إىل روسيا ،ومن هناك. كاملة
 . البعيدة

الثقة بالعلم وتأليه العقل : ميكننا اختصار هذه األفكار اجلديدة على الشكل التايل
و .  بوجود إله خالق ولكن رفض أي إميان أو ديانة موحاةالبشري واعتقاد غامض

قد أصبحت هذه األفكار رأمسال كلّ أوروبا املشترك، وجتاوزت سريعا إىل ما بعد 
 .البحار

 ووصوالً إىل كالكوتا، كان املثقّفون جمتمعني ،يف مجيع البلدان، حتى يف أمريكا
اسونية اليت أُسست يف حوايل يف حلقات أصدقاء، وهي مجعيات سرية كانت امل

هناك، تغذّت األفكار اجلميلة بفلسفة األنوار، . منتصف القرن الثامن عشر أشهرها
 .وبدأت ختطّط إلعادة بناء العامل وفقًا ملبادئهم وأحالمهم

وكان مجيع كبار الكتاب ورجال القانون وعدد غفري من النبالء وحتى من رجال 
 خترج من هذه احملافل معظم ،وعمليا. حملافل أو غريهاالكنيسة منضوين إىل هذه ا

 .املثاليني الذين أصبحوا بادئي خمتلف الثورات
 

 الكنيسة
اتسمت األفكار اجلديدة بعدائية إنتقامية ضد الكنيسة، خاصة يف البلدان 

 من كانت، إذًا، كنيسة القرن الثامن عشر هذه؟. الكاثوليكية
وتقلّص أكثر فأكثر تأثري .  ظهر القرن الثامن عشر كقرن أفوليف تاريخ البابوية،

وأفلتت سلطتها الروحية واألخالقية بالتزامن مع انتهاء . روما على مسرية العامل
ولقد نتج انقالب جذري وشهدت البلدان الكاثوليكية . اهليمنة الكاثوليكية يف أوروبا

 وولّى عصر إسبانيا الذهيب، وكانت إيطاليا .انطفاء جنمتها أمام ظهور الدول املُصلَحة
تستنـزف قواها يف نزاعاا الداخلية، وشعاع بروسيا  وإنكلترا يكسف شعاع 

 .فرنسا
ومل . مل يعد باستطاعة البابوية االعتماد على قوا الزمنية الذاتية لغرض سيطرا

د منطقة حمدودة بالقياس مع اإلمرباطوريا سيادته . ات الكربىيعد البابا سوى سيأم
ويف القرن الثامن عشر، تراجعت الدويالت .  فأصبحت سبب ضرر له،الزمنية



 

 ٩

وصارت فقرية . البابوية يف أوروبا إىل الوراء لتكون األكثر فسادا وفقدانا لألمن
 .تديرها جمموعة متدنية من املوظّفني الكنسيني
جيب القول إنّ . وهرة كافية لبتر هذا التدنيمل حيظَ، إمجاالً، البابوات املتعاقبون ب

. انتخام كان ينتج عن صفقات معقودة بني القوى الكاثوليكية لكلّ منها مرشحها
وينتهي املتخاصمون عموما بالتوافق . وكانت جلسات انتخاب البابا تدوم أشهرا

 . السنعلى شخصية كفوءة ولكنها حيادية، غري فعالة، وغالبا متقدمة يف
وبقيت، يف الواقع، غريبة عن . مل يبق للبابوية، ضمن هذه األوضاع، أي إشعاع

كربيات نقاشات العصر، وعندما كانت تتدخل، كان تدخلها عموما سلبيا لتصدر 
 ،وحتما. بقيت روما، يف عصر األنوار، تراقب ومتنع وترشق باحلرم. أحكاما جزافية

-١٧٤٠(حصل استثناء واحد مع بندكتوس الرابع عشر . مل يعد لصوا أي صدى
 .، وذلك ألنه كان منفتحا على عصره فحظي بشعبية عاملية)١٧٥٨

. ونال تقدير مفكّري عصره، وأقر له التاريخ بأنه أكرب بابا يف القرن الثامن عشر
ه وجبانب هذ. غري أنّ خلفاءه مل يكملوا عمله يف أحلك حلظات األزمة األوروبية

فخالل القرنني السابع . البابوية اآلفلة، مل تقدم الكنائس الوطنية مشهدا مشجعا أكثر
والثامن عشر وضع األسياد املسيحيون للنمسا وفرنسا وإسبانيا والربتغال يدهم أكثر 
فأكثر على كنائسهم متزرعني حبقّهم كممثّلني هللا على األرض، وجعلوا من ذوام 

 .أدوات لسلطتهم
  يف النمسا والغاليكانية١٦)JOSÉPHISME (برزت اليوسفية

)GALLICANISME(ة١٧يف فرنسا والفربونياني ) FÉBRONIANISME(١٨ 

                                                 
ل يقا. يبدو أنّ شيعتهم، وهي معروفة قليالً، متت إىل حركة الكتار"واليوسفيون .  اسم هرطقة برزت يف القرون الوسطى ١٦

 .٥٥٨، صفحة معجم اإلميان املسيحي". )القرن السابع(إنهم يستمدون امسهم من اهلرطوقي األرمين يوسف إبفروديطس 
فالغاليكانية . مذهب الهويتّ ونـزعة سياسية يهدفان إىل استقالل الكنيسة الوطنية عن الكرسي الرسويلّ الروماينّ " ١٧

هناك من صلة قائمة بني البابا واألساقفة والشعب املؤمن، حتى إنّ أعمال الكرسي الرسويلّ السياسية تخضع للسلطة املدنية ما 
أما الغاليكانية الدينية فإنها جتعل من دور البابا الروماينّ وظيفة . وشرائعه ال يكون هلا قيمة إالّ بقدر ما تثبتها السلطة املدنية

إنّ حتديد عصمة البابا يف امع الفاتيكاينّ األول قضى على . ة مجعاء، رعاةً ومؤمننيتفتيش وإدارة ال والية تامة على الكنيس
معجم اإلميان ". الغاليكانية، لكن بعض أفكار نشطت يف عقيدة السلطة اجلماعية اليت عززت يف امع الفاتيكاينّ الثاين

 .٣٤١، صفحة املسيحي
فربونيوس، الذي اشتهر باسم ) ١٧٩٠-١٧٠١(ألملاينّ يوهان نيكوالوس فون هونيامي نظرية وضعها املؤرخ ورجل القانون ا  ١٨

 .ومنح مبوجبها استقاللية أوسع لألساقفة، واعترب أنّ العصمة حمصورة باامع العامة وحدهم



 

 ١٠

وكانت مجيع هذه النظريات . يف مناطق أخرى ١٩)RICHÉRSIME(أو الريكارية 
 الكنسية، واالستقالل االستفزازي عن ٢٠تبغي إىل وضع يد السلطة على الريارخية

ففي فرنسا، مثالً كان . وباملقابل، كانت الكنائس الوطنية فتية. كرسي الرسويلّال
يحبذ أن متتلك الكنيسة عشرة باملئة من األراضي على األقلّ، وذلك من خالل 
وساطة األساقفة وجمامع الكاتدرائيات واألديرة اليت ال عد هلا، ومجيعها بالنتيجة 

 .معفية من كلّ الضرائب
األسياد يعينون األساقفة ويكلّفون البابا بإعطائهم التثبيت القانوينّ، ومل وكان 

أما باقي رجال اإلكلريوس من خوارنة . يكن، عمليا، قادرا البتة على رفض ذلك
 فكانوا، على العكس، يقبعون يف الفقر، ومل تكن اإلكلرييكيات اليت أنشأها ،ونواب

وكان نظام اإلحسانات يقضي بأن يكتفي . قليلة سوى قلّة ٢١امع التريدنتيين
أصحاب األلقاب والوظائف الكنسية من التقادم املالية شرط أن يكلّفوا بدالً عنهم 

 .خداما كانوا يدفعون هلم احلد األدىن
وكان الرهبان كذلك يف تدهور تام، ويف بعض األديرة املوجودة يف فرنسا مل 

وكثريون من الرهبان كانوا جيدون يف . شرة رهبانيكن يوجد، عموما، أكثر من ع
 .األديرة صفة اجتماعية غري أنها مل تكن لتتالءم مع الدعوة احلقيقية

 والربهان هو .هذه األجواءعلى الرغم من ذلك، مل متت احلياة املسيحية بعيدا عن 
با األسلوب الذي عربت به الكنيسة األزمات الثوروية وخرجت منها أكثر شبا

 منذ ،والناس. أوالً، بقيت احلياة االجتماعية موسومة يكليات املسيحية. وتطهرا
 حماطون من ِقبل الكنيسة اليت طاملا أمسكت بسجالّت ،والدم وحتى ممام

واستمر احلال . املسيحية حيث دونت الوالدات والعمادات والزجيات والوفيات
رجة أنّ الربوتستاتيني الذين مل ميروا بالكنيسة للعماد ظلّوا طويالً على هذا املنوال لد

 .ومل يسمح هلم بالتسجل إالّ يف أواخر القرن. لفترة طويلة من دون إخراج قيد
                                                 

ات الرهبانية حاول وضع عقبات جتاه تأثري اجلماع. وهو الهويتّ غاليكاينّ). ١٦٣١-١٥٥٩ (Edmond Richer نسبة إىل  ١٩
وقد تطرف يف تفكريه الغاليكاينّ، فحرم من ِقبل اإلكريوس الفرنسي، غري أنّ أفكاره استمرت بعده ملدة غري . وخباصة اليسوعيني

 ).Grand Larousse Encyclopédique. (قصرية
٢٠  Hiérarchieةة السلطة الكنسيوتعين هرمي . 
وهو الذي اهتم بتنظيم الكنيسة . "١٥٦٣-١٥٤٥عقد هذا امع بني السنوات . اليا نسبة إىل مدينة ترنتو يف مشال إيط ٢١

ة وبتحديد معتقدها بعد اإلصالح الربوتستانيت١٤٢، صفحة معجم اإلميان املسيحي". الكاثوليكي. 



 

 ١١

وكان األفراد أيضا موضوعني بقوة ضمن أُطر العديد من هيكليات الرعايا 
من هيئات ذات أساس  كانوا ض،وعلى الصعيد املهين. واألخويات على أنواعها

ة بأن ميارس . ديينوكان لإلكلريوس، إن هو حافظ على بعض من التقوى، كلّ احلري
تأثريه األخالقي واالجتماعي الذي كان ال يزال نافذًا يف الشعب، غري أنّ األفكار 
اجلديدة كانت تتوغّل على دفعات يف خمتلف طبقات اتمع، وسيسر ا وكأنها 

 . نفسينوع من ضغط
يف غضون ذلك، مل يكن هناك على الصعيد الفكري أي جتديد، حتى الالهوت مل 

وأمام إطالق العنان للكفر يف أوساط النخبة املفكّرة، . يتعد الالهوت املدرسي القدمي
 . عهد آخرمنمل تكن الكنيسة لتواجه سوى دفاعيات شاحبة تبحث يف حجج 

رمبا كان أعظمهم : فت هذه املرحلة قديِسنيعلى الرغم من كلّ ما تقدم، عر
 الالهويتّ ٢٢)ALPHONSE DE LIGUORI (وريغالقديس ألفونس دي لي

كما وجد يف مجيع البلدان رسل للطبقات الشعبية . األخالقي الذي جدد هذا القطاع
دو   يف فرنسا والقديس ليونارد٢٣ورفأمثال القديس لويس ماري غرينيون دي مون

 . يف إيطاليا الذين كان لديهم العديد من املناظرين٢٤سيربور مو
غري أنّ أقصى ضربة وجهتها الكنيسة إىل ذاا، كانت، بدون شك، عندما ألغى 

 ٢٦"املسيحيني املتشددين"، وحتت ضغط األسياد ٢٥كليمنضوس الرابع عشرإالبابا 
                                                 

، من عائلة عريقة ١٦٩٦سنة ولد يف مريانيال اليت تبعد مثانية كيلومترات عن نابويل، بتاريخ السابع والعشرين من أيلول  " ٢٢
كانت . ختلّى عن كلّ شيء ليصبح كاهنا. كان حائزا على الدكتوراه يف احلقوق املدنية والكنسية، وكان حماميا المعا... ونبيلة

 رهبنة جديدة مهمتها ١٧٣٢أسس سنة . رسامته يف الثالثني من عمره، حيث كرس نفسه للرسالة يف اتمعات الشعبية
، أجربه البابا كليمنضوس الثالث عشر ١٧٦٢سنة . تبشري باإلجنيل للنفوس املهملة يف الريف، هي رهبنة الفادي األقدسال

خلّف نتاجا . وملّا بلغ التاسعة والسبعني من عمره استقال وعاد إىل رهبنته. قبلها مرغما. على حتمل مسؤوليات األسقفية
" الكنـز الثمني يف أخبار القديسني" "أجماد مرمي"من بني أشهر كتبه املترمجة إىل العربية " امئة وأحد عشر مؤلّفً: مكتوبا ضخما

سيغاالن األب جان ماري، ". ١٧٨٧فارق احلياة يف األول من آب سنة ". وقد نلقها إىل العربية البطريرك مكسيموس مظلوم
، ٢٠٠١لبنان، - الفادي، زحلة، مطبعة طحطوح، زحلة، دير يسوعمخسة عشر يوم صالة مع القديس ألفونس ده ليغوري

 . تعريب ناديا الشدياق برصا. ج-صفحة ب
٢٣  Louis-Marie Grignion de Montfort يت . ١٧١٦-١٦٧٣س مجعيأس ،كهنة "و" بنات احلكمة"مرسل فرنسي

 . نيسان٢٧تعيد له الكهنة الالتينية يف ". الروح القدس
٢٤  Léonard de Port-Maurice) ة . اشتهر بوعظه. فرنسيسكاينّ إيطايلّ) ١٧٥١-١٦٧٦له العديد من املؤلّفات الروحي

 ).Grand Larousse Encyclopédique. ( تشرين األول٢٦تعيد له الكنيسة الالتينية يف . والتقوية
٢٥  Lorenzo Ganganelli ،" ل ٣١ولد يف . ١٧٧٤ أيلول ٢٢ إىل ١٧٦٩ أيار ١٩منيف ١٧٠٥سنة  تشرين األو ،

بعد ذلك . دخل يف سلك الرهبانية الفرنسيسكانية وهو بعمر مثانية عشر عاما. سانت أركاجنلوا قرب رميين، وهو ابن طبيب



 

 ١٢

الرهبانية  لإلكلرييكية، مناهٍض" رأي عام" الذين بدأوا خبلق ٢٧درينيأواملفكّرين الال
موجات من احلسد والبغضاء،  عليهم اليسوعيونقد جلب ف. ١٧٧٣ سنة اليسوعية

نظرا إىل عديد معاهدهم وإىل تأثريهم العاملي الذي عم أوروبا واألمريكيتني ذلك و
وعا واعترب تأثريهم وتعلّقهم بالكرسي الرسويلّ ن. وكذلك إرساليام يف الصني واهلند
وإذ انقادت القوى الكاثوليكية وراء العقائد . من مضاد معاكس خفي وخطري

لغيت مبوجبه  الذي أ٢٨ُاليكانية، ضغطت على البابا حتى أصدر املرسومغاليوسفية وال
 يف  عنهادافعنياملوهكذا حرمت الكنيسة بشطبة قلم من أفضل . ٢٩"مجعية يسوع"

ةوقت كانت ستواجه األزمات الثوروي. 
٢-التغي ةرات السياسي 

مل يكن غليان األفكار هذا، والتغيرات يف القيم األساسية للحياة إالّ ليؤدي إىل 
وأصبح الوقت . أزمات اجتماعية، وإىل انقالب يف اهليكليات املوجودة منذ أجيال

رار لكن، وعلى اختالف مع العامل القدمي الذي متيز باستق. مؤاتيا حللول عامل جديد
وستضع . نسيب للهيكليات االجتماعية، لن يعرف هذا العامل اجلديد االستقرار

التقلّبات سلسلة متحركة من عملية تغيري ال يقوى الزمن أمامها على شيء آخر 
 .سوى القبول ا، وال نزال حتى اليوم ملزمني ا

 كيةي استقالل الواليات املتحدة األمر-أ-
كانت هناك . ريكا الشمالية يف القرن الثامن عشرانفجرت الشرارة بأم

مستعمرات إجنليزية مكونة يف جمملها من مهاجرين ينتمون إىل مذاهب بروتستانتية 
. خمتلفة، وقد تركوا إنكلترا هربا من السطوة اخلانقة لدين الدولة وهو األنغليكانية

، فبدت هلم آفاق أمريكا أراد حجاج احلرية هؤالء اهلرب من الطوق األنغليكاينّ
                                                                                                                            

...  عينه إكليمنضوس الثالث عشر كرديناال١٧٥٩ًدعاه بندكتوس الرابع عشر إىل روما وعينه مستشارا الهوتيا، ويف سنة 
مهما كانت الدواعي، وقّع إكيلمنضوس، حتت ضغط . غانلّي من مجاعة املعادين للجمعية اليسوعيةأضحى الكردينال غان

تاريخ ".  الذي قضى حبلّ اجلمعية اليسوعية قانونيا"اإلله الفادي"، املنشور الشهري ١٧٧٣ متّوز ٢١السلطات البوربونية، يف 
، واإلنسانية منذ القديس بطرس حتى يوحنا بولس الثاين املالك سعيداالباباوات، خمتصر ألهم أعمال الباباوات البشرية 

 .نقله إىل العربية وعلّق حواشيه شحاده ميالد أيب خليل. ٢٢٦، صفحة ١٩٨٨لبنان، -منشورات صوت احملبة، جونية
٢٦ Très chrétiens. 
٢٧ Agnostiques. 

 ."اإلله الفادي" مرسوم  ٢٨
 . اسم الرهبانية اليسوعية ٢٩



 

 ١٣

كأرض ميعاد، حيث كانوا يأملون ببناء عامل مثايلّ انطالقًا مما كانت توحي به إليهم 
 .مؤالفتهم للكتاب املقدس

التها قبل االستقالل قد ولدت ألسباب ين هذا، أنّ تلك املستعمرات، يف حوال يع
ا كبريا دورة أيضة، فقد لعبت املصلحة التجاريغري أنّ معظم . ا يف بنائهاحمض ديني

وقد وجدت، يف . من أسسوها كانوا ينتمون إىل إحدى كنائس أو شيع اإلصالح
 LORD(وقت من األوقات، مقاطعة كاثوليكية، أسسها لورد بالتيمور 

BALTIMORE(وقد منحه ١٦٣٤ أحد النبالء اإلنكليز  الكاثوليك سنة ٣٠ ،
بلد مرمي ": العذراء وامللكة"طلق عليها اسم  منطقة شاسعة، أ٣١امللك شارل األول

 مل يدع املالك اجلديد لورد بالتيمور .)MARYLAND(وعرفت باسم ماريلند 
مل تدم هذه . الكاثوليكيني وحسب، بل مجيع من كانوا يريدون عيش إميام حبرية

 .رين بقيت مرساة للكاثوليكيني املهاجة الكاثوليكية طويالً، غري أنهااجلزير
وطالب الربتستانتيون اإلنكليز مبناطق أُخرى كان قد قطنها سويديون 

ومن بني اإلنشاءات األكثر بروزا كانت . وهولّنديون، فأصبحت أيضا مستعمرات
 وشيعة الصاِحِبيون ٣٢)WILIAM PENN(بنسلفانيا اليت أسسها وليم ِبين 

هناك، كان . س واملريلند، والواقعة بني املاساتشوست٣٣)QUAKERSالكواكريس (
للحياة كما " بالتجربة املقدسة"وليم ِبين قد عرض على الصاِحبيني أن يأتوا ويقوموا 

فأمت هذه األرض أرتال من املهاجرين . ، والتآخي مع اهلنود اهللايريدها قلب
وأُطلق على العاصمة اسم . املتعددي الطوائف ليقينهم بأنهم سيلقون فيها التسامح

غري أنّ اتمع املثايلّ سرعان ما أخذ الفساد ينمو فيه . مدينة احملبة واألخوة: دلفيافيال
منذ البداية، لكن تأثري الصاِحبيني بقي سائدا يف بنسلفانيا، وأضحت فيالدلفيا واحدا 

 ).أمريكا(من املراكز الثقافية للعامل اجلديد 

                                                 
١٦٧٦-١٦٠٣ ( ٣٠.( 
 .جيب التمييز بينه وبني شارل األول ملك فرنسا املعروف باسم شارملان).  ١٦٤٩-١٦٠٠ ( ٣١
 .ولد يف لندن، وأسس مقاطعة بنسلفانيا). ١٧١٨-١٦٤٤ ( ٣٢
فوكس مثّ حوهلا جورج . الصاِحِبيون، أنصار حركة دينية نشأت يف القرن السابع عشر، بشكل غري منظّم أوالً " ٣٣

ليس هلذه احلركة أية ليترجية وال أية بنية كنسية، بل متتاز بذاتية دينية من . "مجعية األصدقاء الدينية"إىل ) ١٦٩١-١٦٢٤(
". هناك حنو مئيت ألف صاِحيب، مجيعهم تقريبا يف البلدان األنكلوسكسونية. وحي النور الذي يلقيه الروح يف باطن اإلنسان

 .٢٩٤، صفحة املسيحيمعجم اإلميان 



 

 ١٤

نب املستعمرات اجإىل رات خالل القرن الثامن عشر، تأسست ثالث مستعم
أخريا، ويف الوقت الذي أوشكَت أن تولد املطالبة باالستقالل، كان جمموع . األوىل

وكانت مجيعها . املستعمرات ثالثة عشر، امتدت من البحريات الكربى حتى فلوريدا
منبثقة، بنسب متفاوتة، من نوايا أو من مشاريع بروتستانتية، وتشكّل لوحة فسيفساء 

هكذا، وعلى الرغم من . مؤلّفة من خمتلف الشيع أو الكنائس املنتمية إىل اإلصالح
قناعات : اختالف أصول هذه املستعمرات الثالثة عشر، وجد بينها إرث مشترك

دينية راسخة ومرتكزة على الكتاب املقدس، وقيم أخالقية صارمة، وقناعة باالنتماء 
 .ء عظيمةإىل شعب خمتار مصريه أن يصنع أشيا

فهي قد بدأَت . أدى النضال من أجل االستقالل إىل ترسيخ الوحدة األمرييكية
، انطالقًا من التذمر الذي سببته إجراءات عديدة اتخذها احلكم ١٧٦٣حوايل سنة 

ليزي، وخصوصا منع النازحني من التمركز يف املناطق الواقعة ما بني أوهايو كاإلن
ومن مثّ، وبعد مترد إحدى القبائل اهلندية، قررت . ٣٤يسيسبيوالبحريات الكربى وامل

أخريا، . ليزي صغري يف املستعمرات الثالثة عشركحكومة لندن اإلبقاء على جيش إن
قررت احلكومة اإلجنليزية دفع رواتب حكّام املستعمرات من خزينة لندن، بعد أن 

. نوا أكثر استقاللية جتاه النازحنيكانوا حيصلون عليها من املستعمرات، وذلك ليكو
ومن أجل تأمني املداخيل الضرورية لتغطية النفقات اإلضافية، قررت احلكومة 

ليزية، مكافحة التهريب الذي كان النازحون جينون منه األرباح الطائلة كاإلن

                                                 
كانت إحدى املشكالت اليت عاجلتها بريطانيا أوال هي التنظيم الداخلي، إذ فرض فتح كندا ووادي أوهايو على  " ٣٤

الربيطانيني مهمة ابتكار نظام حكومي، وسياسة لتوزيع األراضي، وسياسة دينية ال تؤدي إىل إثارة السكّان الفرنسيني أو 
 هذه السياسة تعارضت مع مصاحل املستعمرات الساحلية اليت كانت ترمي؛ نظرا إىل تزايد عدد سكّاا املستمر؛ غري أنّ. اهلنود

وأدت احلاجة إىل أراض جديدة، إىل مطالبة عدد من املستعمرات، بناًء على ما لديها . إىل استغالل األراضي املكتسبة حديثًا
 ىا حتع غربالتوس يمن تراخيص، حبقوملّا شعر الناس بأنّ األقاليم املفتوحة حديثًا هي ملك هلم، تدفّقوا عرب . ر املسيسب

ولكن احلكومة الربيطانية خشيت أن يثري ازدحام طالئع املزارعني يف األراضي اجلديدة سلسلة . املمرات اجلبلية يف تيار جارف
 اهلنود الطموحون الوقت الكايف لالستقرار، وأنه ميكن فتح هذه فقد شعرت أنه من الواجب أن يعطى. من احلروب اهلندية

 مجيع األقاليم الغربية بني جبال ١٧٦٣لذلك خصص اإلعالن امللكي الصادر يف سنة . األراضي ألهل املستعمرات بالتدريج
الب املستعمرات الثالث وهكذا حاول التاج، بضربة واحدة، القضاء على مط. اجلىن وفلوريدا واملسيسبي وكريبك للهنود

ومع أنّ هذا . عشرة يف األراضي الغربية مجيعها، ووقف التوسع غربا بنفس الطريقة اليت هددها ا االحتالل الفرنسي األول
 احتالل التدبري مل ينفّذ بصورة جدية مطلقًا، فقد كان يف نظر أهل املستعمرات املتذمرين إغفاالً استبداديا حلقّهم األول يف

، املؤسسة التارخيية يف نيويورك، أمريكا، موجز التاريخ األمريكي". األراضي الغربية واستثمارها كلّما دعت الضرورة واحلاجة
 .٣٩-٣٨صفحة 



 

 ١٥

على الوثائق والصحف " رسم الطابع" ضريبة ١٧٦٥، وفرضت سنة ٣٥بضراوة
أثارت هذه التدابري مظاهرات عنيفة خاصة يف مستعمرات كلّ من والكتب، وقد 

رسم "ليزي، ألغى كوإذ وِهلَ الربملان اإلن. شوستستفريجينيا ونيويورك واملاسا
لكن سرعان ما عادت الثورة بعد أن متّ التصويت يف لندن . ، وتوقّفَت الفتنة"الطابع

فاستعمل .  والشاي إىل أمريكاوتقرر فرض رسوم جديدة على دخول احلديد والورق
ذكّروهم بأنهم كانوا مواطنني و. سكّان املستعمرات حجة قانونية بدت هلم قوية

ليزيني، وأنه ِوفقًا ملبادئ الدستور اإلجنليزي ال يترتب على أي مواطن دفع ضريبة كإن
ات مل يكونوا ومبا أنّ سكّان املستعمر. مل يسبق له أن صوت عليها هو أو من ميثّله

 .ممثّلني يف برملان لندن، فال حيق له أبدا أن يفرض عليهم هذه الضرائب
زاع، كان أوهلا ما مساه ـمل تلبث أن حصلَت حوادث حملّية صعدت من حدة الن

، عندما ضرب املتظاهرون يف ١٧٧٠٣٦سكّان املستعمرات مبجزرة بوسطن سنة 
مثّ أتت حفلة شاي . ء أربعة من املتظاهرينليزيني فقتل هؤالكالشوارع جنودا إن

ليزيون متنكّرون بزي هندي على رمي ك، عندما أقدم نازحون إن١٧٧٣بوسطن سنة 
 .٣٧ثالمثائة ومخسني صندوق من الشاي يف البحر كانت قد وصلَت لتوها إىل املرفأ

نكلترا فنقض دستور مستعمرة إ ملك ،٣٨فثار غضب جورج الثالث
عندئذ .  وأقفل مرفأ بوسطن إىل حني يسدد السكّان مثن الشايشوستس،تاملاسا

 .أرسل سكّاا نداًء إىل باقي املستعمرات
. ٣٩ يف فالدلفيا ضم مجيع املستعمرات باستثناء جورجيا١٧٧٤عقد مؤمتر سنة 
ليزي بعدم دفع أي ك أكّد هذا املؤمتر على حق كلّ مواطن إن،ويف إعالن للحقوق

                                                 
مثّ . ، وكانت غايته زيادة الدخل١٧٦٤ كانت خزينة الدولة تعاين من عجز كبري، فأصدرت احلكومة قانون السكّر سنة  ٣٥

 قانون مساكن اجلند الذي يجرب املستعمرات على إعداد األماكن اليت تعسكر فيها القوات امللكية وإمدادها ١٧٦٥ة أصدرت سن
 .٤١-٤٠، صفحة موجز التاريخ األمريكيراجع . بكثري حاجاا

سطن، وصوروها فأطلقوا على احلادث اسم مذحبة بو. " حدث ذلك يف شهر آذار عندما قتل اجلنود ثالثة من أهل بوسطن ٣٦
 .٤٣، صفحة موجز التاريخ األمريكي". تصويرا مؤملًا مثريا، واعتربوها دليالً على قسوة اإلجنليز وظلمهم

 .٤٤، صفحة موجز التاريخ األمريكي ملزيد من املعلومات راجع  ٣٧
 .على أيامه استقلّت الواليات املتحدة األمريكية). ١٨٢٠-١٧٣٨ ( ٣٨
يف فيالدليفا يف اخلامس من شهر سبتمرب "ومتّ ". ممثّلو املستعمرات بناًء على اقتراح نواب فرجينيا"تماع  دعا إىل هذا االج ٣٩

". وكان هذا االجتماع هو املؤمتر األول هلذه القارة. التشاور يف حالة املستعمرات السيئة الراهنة"وكانت غايته " ١٧٧٤سنة 
٤٥، صفحة موجز التاريخ األمريكي. 
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ويف الوقت عينه، استحدث سكّان املستعمرات خمازن . ق عليهاضريبة غري مواف
ليزي االستيالء على أحد هذه املخازن، كوإذ حاول فَيلَق إن. أسلحة يف كلّ مكان

ليزيني، وخسر حوايل مئتي ك، قرب بوسطن، مع ميليشيني إن١٧٧٥تصادم سنة 
ت هذه احلادثة إىل االنفصال النهائيا، وأدفَر٤٠ومخسني ن. 

بينما كان امللك جورج الثالث يقرر إخضاع سكّان املستعمرات بقوة السالح، 
تبوأ املؤمتر السلطة العليا، فنظّم ِفرقًا، وأوكل إىل مزارع من فرجينيا هو جورج 

 . القيادة العليا٤١واشنطن
يف غضون ذلك، كانت أغلبية سكّان املستعمرات مترددة حول موضوع 

وتيقّن قواد الثورة من أنّ ال حظّ هلم بالنصر إذا مل . األماالنفصال عن الوطن 
نكلترا إوللحصول على التحالف كان جيب عليهم مقاطعة . يتحالفوا مع فرنسا
 صوت مؤمتر جديد على إعالن استقالل ١٧٧٦ متّوز سنة ٤ويف . عدوا التقليدية
 .٤٢الواليات املتحدة

رض خالهلا كلّ من املتخاصمني إىل دامت احلرب حوايل مثاين سنوات، تع
ليزية كانت جيدة وعديدة، غري أنها كانت كفالِفرق العسكرية اإلن. صعوبات خطرية

وكانت حتارب يف بلد ال تعرفه تغطّيه أحراج . بأغلبيتها مكونة من مرتزقة أملان
سبة أما بالن. شاسعة حيث كان يستحيل احلصول على املؤن واكتشاف خمابئ العدو

وإذ .  فكانوا أبعد من أن يشكّلوا جمتمعني جبهة موحدة ضد اإلجنليز،نيكييإىل األمر
كانت كلّ واحدة من هذه املستعمرات الثالثة عشر تغار على سيادا، رفضت 

 .مجيعها اخلضوع إىل حكم واحد طيلة فترة احلرب
ظمهم من نكلترا ومعإمن ناحية أخرى، كان ينقص الراغبني يف القطيعة مع 

العامة، انضمام موالني من كبار املزارعني وأغنياء التجار، ألنّ هؤالء أرادوا احلفاظ 

                                                 
 .٤٨-٤٥، صفحة موجز التاريخ األمريكيعرفة تفاصيل عن هذه احلادثة وما نتج عنها راجع  مل ٤٠
 .١٧٩٧ حتى سنة ١٧٨٩أول رئيس للواليات املتحدة األمريكية من سنة ). ١٧٩٩-١٧٣٢ ( ٤١
 احملركة للعامل مل يؤذن هذا اإلعالن مبولد أمة جديدة فحسب، بل وضع فلسفة احلرية البشرية اليت أصبحت القوة " ٤٢

ا خلقوا سواسية، وأنّ خالقهم قد وهبهم حقوقًا ال تقبل املساومة؛  "مقطع من اإلعالن ". ...الغريبنا نؤمن بأنّ الناس مجيعإن
وإنما تقوم احلكومات بني الناس لضمان هذه احلقوق وتستمد سلطاا . منها حق احلياة وحق احلرية والسعي لتحقيق السعادة

 .٤٩، صفحة موجز التاريخ األمريكي". ادل من رضى احملكومني ومن حق الشعبالع



 

 ١٧

وكان . وأخريا، كان اجليش األمريكي يفتقد إىل السالح. على الوفاق مع لندن
يون يرفضون واملتطوعون يغادرون ساحة املعركة فور انتهاء عقدهم، وكان امليليشيا

فلم تكن سنوات احلرب العشر . عن بيوم، والقواد يفتقرون إىل اخلربةاحملاربة بعيدا 
. ليز مدينتي فيالدلفيا ونيويورككواحتلَّ اإلن. األوىل لصاحل سكّان املستعمرات

ليزي قادم من كندا، إىل االستسالم ك، جيش إن١٧٧٧ولكن، اضطر يف اية سنة 
وأعاد هذا النصر . اباتبعد أن طوق يف الغ) SARATOGA(يف ساراتوغا 

 .الشجاعة إىل األمريكيني، وأكسبهم خاصة حتالف فرنسا معهم
فهي كانت تترجم مثال احلرية الذي كان سائدا . شغلَت القصة األمريكية فرنسا

ومنذ بداية االنتفاضة يف أمريكا، ذهب عدد من نبالئها ومنهم . يف أوساط املتنورين
، إىل أمريكا وتطوعوا حتت إمرة ٤٣)LA FAYETTE (املركيز دو ال فاييت

نكلترا إمن جهة أخرى كان احلكم الفرنسي يفتش عن االنتقام من إذالل . واشنطن
. ٤٤ اليت خسرت فرنسا مبوجبها كندا١٧٦٣الذي حصل نتيجة معاهدة باريس سنة 

باللباس ) هكذا يسمى سكّان املستعمرات الثائرين(بدأت، إذًا، فرنسا متد املنتفضني 
 وبعد ذلك، وقّع احلكم مع ممثّليهم يف فرنسا بنيامني فرانكلني. والسالح

)BENJAMIN FRANKLIN( ويف السنة التالية . ١٧٧٨ معاهدة حتالف سنة
انضمت إسبانيا إىل فرنسا آملة استرجاع جبل طارق وفلوريدا من اإلجنليز، الذين 

 .٤٥سبق واضطرت إىل التخلّي عنهما لفترة
ق كت احلرب مخس سنوات أخرى بني اجليش اإلنوامتدمن جهة والِفر ليزي
ليز كاإلسباينّ اإلن-وحارب األسطول الفرنسي. األمريكية من جهة أخرى-الفرنسية
 .حبرا

واعترفَت . ١٧٨٥نكلترا ووقّعت معاهدة فرساي سنة إيف اية املطاف، رضخت 
عن كلّ املنطقة الواقعة بني جبال أليكانيس وختلَّت هلم . باستقالل الواليات املتحدة

                                                 
مثّ حارب يف سبيل ) ١٧٨٩(اشترك بالثورة . قائد وسياسي فرنسي). ١٨٣٤-١٧٥٧(ماري جوزف دي الفاييت  " ٤٣

 ).املنجد يف األعالم". (استقالل الواليات املتحدة
 . بني مد وجزر١٧٥٤ وحتى سنة ١٦١٣ سنة  دامت احلرب بني الفرنسيني واإلنكليز من ٤٤
 .٥٥-٥٣، صفحة موجز التاريخ األمريكي ملعرفة تفاصيل عن هذه احلادثة وما نتج عنها، راجع  ٤٥
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)ALLEGHANYS (يوتركت كذلك بعض املناطق لفرنسا . وامليسيسب
 .وإلسبانيا

فالواليات . كان أمهّها إنشاء دولة جديدة. أدت حرب أمريكا إىل نتائج متعددة
ا على شكل مجهوريون خارج أوروبيسها األوروبة أسل دولة حرة املتحدة هي أو

 دستورا ال يزال يف خطوطه ١٧٨٧ونظّمت الدول الثالثة عشر لنفسها سنة . فدرالية
 .٤٦العريضة فاعالً حتى اليوم

فقد شكّلَت املبادئ . كان ملا جرى يف أمريكا تفاعالت فورية وعميقة يف فرنسا
، ١٧٧٤اليت دافع عنها وعممها الفالسفة الفرنسيون الركيزة إلعالن حقوق سنة 

فهل . جعلها الفرنسيون تنتصر يف أمريكا. ١٧٧٦إلعالن االستقالل سنة و
 سيجعلوا تنتصر يف فرنسا بالذات؟

من جهة أخرى، أحدثَت نفقات احلرب صعوبات مالية للمملكة، األمر الذي 
 بضرورة ١٧٨٩سيشكّل واحدا من الدوافع اليت أدت إىل اقتناع االس العامة سنة 

 .كّل التئام االس العامة بداية الثورة الفرنسيةويش. االجتماع
  الثورة الفرنسية-ب

عميقة هي هذه املسببات، و. متعددة هي، كما رأينا، مسببات الثورة الفرنسية
واجتماعي غري أنّ األسباب املباشرة ستكون . وهي ذات طابع ثقايفّ وروحي
لية ستحرك املسار الثوروي الذي سيقلب اقتصادية، إنها أزمة زراعية وصناعية وما

 .كلّ أوروبا رأسا على عقب
 وحتى سنة ١٧٨٩ن سنة، من سنة رووسيمتد هذا املسار الثوروي مخس وعش

١٨١٥ة إحدى فصوله، .  تاريخ ترميم النظام امللَكية النابوليونيوستكون الديكتاتوري
 يف سياق ،ونابوليون نفسه. تمرار هلاغري أنها ستكون خمتلفة عن األوىل ولكنها اس

 .تتبع الثورة جمراها: تعبريه عن فلسفته يف احلكم قال
 

 األزمة االقتصادية

                                                 
 . كانون األول١٧ متّ توقيع الدستور يف  ٤٦
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 باختفاء االزدهار الذي عرفَته فرنسا منذ سنة ٤٧متيز حكم لويس السادس عشر
. فاحملاصيل اليت كانت وافرة جدا أدت إىل بيع القمح والنبيذ بأسعار متدنية. ١٧٣٠

 أدى إىل نقصان العلف، وأجرب ١٧٨٥ حدث جفاف فظيع سنة ،وعلى العكس
، أتلف الصقيع، يف معظم ١٧٨٨ويف سنة . على قتل الكثري من املاشية) املزارعني(

أجزاء فرنسا، قسما كبريا من حمصول القمح، مثّ تاله شتاء غري اعتيادي قارس 
 .د األار، ونقص الطحنيالربودة فتوقّفَت الطواحني عن العمل بسبب جتلّ

وفتحت املعاهدة التجارية . تضاعفَت األزمة الزراعية متحولة إىل أزمة اقتصادية
نكلترا، األسواق الفرنسية عنوة أمام منتوجات الصناعة إ مع ١٧٨٦املوقّعة سنة 

فاضطرت العديد من املؤسسات . ليزية اليت كانت متقدمة على تلك الفرنسيةكاإلن
 .ىل إقفال أبواا، وطُرح آالف من العمال حنو البطالةإ

وبدت األزمة . يف فرنسا املهددة بااعة وغالء املعيشة والبطالة اندلعت الثورة
وكانت الوسيلة الوحيدة للخالص ولتحقيق . االقتصادية مفتوحة بدون حلول

يت كان يتمتع ا كلّ من مساواة اجلميع يف دفع الضرائب إلغاء االمتيازات املالية ال
وألجل الوصول إىل هذه الثورة االجتماعية، قرر لويس السادس . النبالء واإلكلريوس

 . استدعاء االس العامة١٧٨٩عشر سنة 
كان نظام احلكم السائد آنذاك يف فرنسا املَلَكية املطلقة حيث ال شيء يلين سلطة 

وكان برملان باريس األكثر نفوذًا بينها وإليه . اتامللك املقدسة سوى برملانات املقاطع
 .تعود السلطة يف شرعنة املراسيم املَلَكية

 فرض ضريبة جديدة ترهق كواهل مجيع املالكني، ١٧٨٦غري أنّ احلكم قرر سنة 
فرفَض الربملان، يسانده النبالء، هذا املشروع حبجة أنّ للدولة وحدها جمتمعة يف 

 . املوافقة على ذلكجمالس عامة تستطيع
مل تكن املرة األوىل يف تاريخ فرنسا اليت تنعقد فيها جمالس عامة ويتمثّل فيها كلّ 
من الطبقات الثالث اإلكلريوس والنبالء والطبقة الثالثة اليت كانت تدعى سابقًا 

مي أما العمال والفالّحون فلم يكونوا ممثّلني، بل كان بإمكام فقط تقد. الربجوازية
 .دفاتر شكواهم إىل النبالء لينقلوها إىل امللك

                                                 
١٧٩٣-١٧٥٤ ( ٤٧.( 
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ويف العصور السابقة، كانت سلطة امللك العليا قوية لدرجة أنه كان يراقب سري 
غري أنّ الوضع . عمل هذه اجلمعيات اليت كانت الطبقات الثالث منها جتتمع منفردة

تويا افتقد إىل ، فامللك لويس السادس عشر الذي كان ضعيفًا ومل١٧٨٩تغير سنة 
. ومن جهة ثانية، كانت األفكار اجلديدة قد بدلَت الذهنيات تبديالً جذريا. السلطة

فجرت انتخابات االس العامة يف جو اجتماعي حمموم، وأوصلَت إىل اجلمعية 
 عضو إكلرييكي، ٣٠٠ للطبقة الثالثة، ومن بني ٦٠٠ نائبا، منهم ١٢٠٠حوايل 
وحتى يف . دين لالتفاق مع الطبقة الثالثة ضد أصحاب االمتيازات خوري مستع٢٠٠

 القائد من ،فاييت صفوف النبالء وجد عدد من املفكّرين الليرباليني، بينهم ال
 .٤٨أمريكا

ومل حيول ذلك دون افتتاح اجتماعات االس العامة يف اخلامس من أيار 
تقدمها النواب واألساقفة واخلوارنة والنبالء بفرساي، مبسرية احتفالية للقربان املقدس 

والربجوازيون، وسار فيها كلّ من امللك واألمراء من أجل أن ينري اهللا أعمال 
اجلمعية، وتوجهت طبقات اململكة املسيحية الثالث حلضور قداس الروح القدس 

 .غري أنّ هذه اللوحة مل تلبث أن تغيرت سريعا. ٤٩)دانيال روبس(
 حلظة افتتاح الواليات، اقترح عدد من اإلكلريوس وطبقة النبالء االنضمام إىل ويف

 ،الطبقة الثالثة، وحسم التصويت موضوع اجتماع الطبقات الثالث يف مجعية عامة
وبعد شهرين، أعلنت هذه اجلمعية نفسها جملسا . األمر الذي زاد من قوا إزاء امللك

 تنحلّ قبل أن تزود فرنسا بدستور جيعل من املَلَكية تشريعيا، وأقسمت على أالّ
 .ليزيكاملطلقة ذات احلق اإلهلي ملَكية برملانية ِوفق النموذج اإلن

ويف شهر آب، صوتت اجلمعية على إلغاء االمتيازات الضريبية للنبالء، وأقرت 
امتدت إىل مجيع أحناء اليت مل تلبث أن ) هذه الشرعة" (إعالن حقوق اإلنسان"رمسيا 

                                                 
 .١٧٩٠-١٧٨٩ زار فرساي يف شتاء  ٤٨

٤٩ Cfr. Daniel-Rops, Un Combat Pour Dieu ١٩٣٩-١٨٧٠, L’Eglise Des Révolutions **, 
Les Grandes Etudes Historiques, Librairie Arthème Fayard, Paris, Les ateliers de 
l’imprimerie Firmin-Didot, Mesnil, ١٩٦٣. 
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... يولد البشر ويبقون أحرارا ومتساوين باحلقوق: أما البندان األوالن فيعلنان. العامل
 .٥٠وهذه احلقوق هي احلرية واملُلكية واألمن ومقاومة القمع

يف تشرين الثاين، صوتت اجلمعية، بناًء على اقتراح بعض األعضاء من اإلكلريوس 
وبضربة . ر اجلديدة، على أن توضع ممتلكات الكنيسة يف تصرف األمةاملقتنع باألفكا

واحدة جردت كنيسة فرنسا، غري أنّ ذلك بدا وكأنه وسيلة إلعطاء الدولة موارد 
 .لتسد عجزها يف حقبة هذه األزمة االقتصادية

وسرعان ما جاشت األحقاد املعادية للدين وأطلقت لنفسها العنان انطالقًا من 
 ٥١)VOLTAIRE(وقد حركها فولتري .  اإلجراء األول جتاه الكنيسةهذا

واملوسوعيون يف قلوب الكثريين من النواب، وأسهم يف تغذيتها االحنطاط الذي 
. ابعة فيه كنيسة فرنسا اليت خنرها من داخلها نظام املكاسب والثراءقكانت 

باسم حقوق وأضحت سلطة الكنيسة وغناها رمز القمع الذي وجب تقويضه 
 .اإلنسان

وتتالَت املراسيم االشتراعية اليت أتت بالضرر تلو اآلخر على مجيع هيكليات 
 .الكنيسة التقليدية

مرسوم تشريعي عن احلياة الرهبانية فألغى باسم ): صدر (١٧٩٠يف شباط سنة 
فعا، وألغى الرهبانيات الرهبانيات التأملية غري جمدية ن) واعترب. (احلرية النذور الرهبانية

 .املستعطية اليت تعيش على حساب الغري
 :يف متّوز صوتت اجلمعية على النظام املدينّ لإلكلريوس

خفِّض عدد األبرشيات ألنها كثرية، ومتّ اتباع توزيعها ِوفقًا للمحافظات  -
 .والدوائر اإلدارية املنشأة حديثًا

- ات لكوت جمالس الكاتدرائية على مساحات شاسعةأُلغيا ممتد. 

                                                 
دوافعها  رة الفرنسية،تاريخ الثّو سوبول ألبري، ملزيد من املعلومات راجع القسم األول األمة وامللك والقانون، من كتاب  ٥٠

ترمجة  .١٩٧٠لبنان، -الطبعة األوىل، منشورات عويدات، بريوت  من الباستيل إىل اجلريوند،-١الفكرية والطبقية واالقتصادية،
 .جورج كوسى

اضطُهد تناول مجيع أنواع األدب، وكان نقده للمؤسسات السياسية واالجتماعية والدينية الذعا حتى ). "١٧٧٨-١٦٩٤ ( ٥١
حداد الدكتور جورج ". وسجن، ولكن تأثريه كان عظيما ألنه زعزع سلطة الكنيسة، وساعد على إضعاف السلطة امللكية

الطبعة الرابعة، ، تاريخ العصور احلديثة يف الشرق والغرب، منذ اية القرن الثّامن عشر حتى العصر احلاضر وكرد علي بسام،
 .٢٨، صفحة ١٩٤٩ لطباعة والنشر، دمشق،مكتبة العلوم واآلداب ل
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 .غى األرباحل لإلكلريوس وتامة أجورتقدم احلكو -
 .تقرر أن ينتخب املدنيون األساقفة -
 .كذلك ينتخب سكّان البلدة اخلوارنة بدون استشارة السلطة الكنسية -

إضافة إىل هذا التشريع املدينّ الذي قلب مجيع اهليكليات الدينية للكنيسة وجعل 
يئة موظّفني منتخبني، فرضت اجلمعية املُشرعة على مجيع رجال الكنيسة إلزام منها ه

غري أنّ كثريين منهم انتظروا من البابا . إداء القَسم، فرفض فورا نصف اإلكلرييكيني
غري أنّ روما مل تعمم . أن يفصح عن رأيه جتاه هذه التدابري قبل اتخاذهم أي قرار

 التشريع املدينّ ١٧٩١ أشهر، وفيه حرم البابا يف أيار سنة قرارها إالّ بعد ستة
 .٥٢لإلكلرييكيني

من جهة، اخلوارنة الذين :  انقسمت كنيسة فرنسا إىل قسمني،منذ ذلك احلني
وهلؤالء . أدوا القَسم إما عن قناعة سياسية أو رغبةً منهم يف احلفاظ على العبادة

جهة أخرى، رفضت أغلبية األساقفة وأكثر ومن . وحدهم سيسمح مبمارسة مهامهم
ونزح الكثريون منهم إىل . من نصف الكهنة إداء القَسم وأُطلق عليهم اسم العصاة

ونزح آخرون إىل . نكلترا حيث استقبلوا حبفاوةإاخلارج، إىل روما حكما وإىل 
 .الذين أسسوا إكلرييكية هناك) SULPICIENS( ٥٣"السولبيسيون"أمريكا منهم 

أدى نزوح الكهنة الغيورين الذين عاشوا حياة كرمية وفقرية إىل بالد الربوتستانتية 
فقد كان وصول .  األقليات الكاثوليكية يف تلك البالديفإىل نفح روح جديدة 

. نكلترا، سببا لعودة ضة الكنيسة الكاثوليكيةإحوايل ستة آالف كاهن فرنسي إىل 
أوائل ) SULPICE( ستعد إكلرييكية القديس سولبيس ويف الواليات املتحدة،

 .الكهنة األمريكيين
وبني عداد املسيحيني احلقيقيني قليلون كانوا . يف فرنسا، انقسم املؤمنون بدورهم

ومل يلبث هؤالء أن أصبحوا سريعا . أولئك الذين قبلوا بالكهنة الذين أدوا القَسم
) الكهنة(وعلى العكس حصل . ورهم منبوذين منهارهائن الثورة قبل أن يصريوا بد

                                                 
 .١٧٩١ نيسان سنة ١٣ آذار و١٠، وكان ذلك بني )١٧٩٩-١٧٧٥( أصدر القرار البابا بيوس السادس  ٥٢
أسسها، يف القرن السابع عشر، كاهن يدعى أولري، . مجعية تضم كهنة الرعايا غري الرهبان+. ٥٩١ نسبة إىل القديس سولبيس  ٥٣

 .اإلكلرييكياتوغايتها إدارة 



 

 ٢٣

العصاة الذين لزموا أمكنتهم على مساندة كل الشعب تقريبا، فأخفوهم وآووهم 
وقد تعمم هذا املوقف خاصة يف . وأطعموهم، واجتمعوا حوهلم للعبادة يف اخلفاء

األلزاس، : املناطق اليت كانت تقليديا مفعمة باإلميان املعاش، مثل مقاطعات الغرب
 .)SAVOIE (والسافوا (FRANCHE-COMTÉ)والفرامش كومته 

وبينما كان الفكر يف حالة انقسام على الصعيد الديين، كانت الثورة تكمل 
وطال االضطهاد مجيع أصحاب االمتيازات يف النظام القدمي أي اإلكلريوس . عملها

وسجن امللك . خلارجونزح كثريون من أصحاب هذه الطبقة إىل ا. والنبالء أيضا
 قطع رأس لويس السادس عشر ١٧٩٣وأسرته بعد حماولة هرب فاشلة، وسنة 

أو العصر احلقيقي " الرعب"وأُعلنت اجلمهورية، وبدأ ما عرف بعصر . باملقصلة
ملطاردة اإلنسان الذي أوصل آالف الضحايا إىل املقصلة، وكان ذنب كثريين منهم 

 للكهنة والنبالء، أو حتى رد حتمسهم جتاه األفكار يكمن يف جمرد إظهار توددهم
 .الثوروية

أما يف اخلارج، فقد شعرت مجيع األنظمة املَلَكية بأنها مهددة من ِقبل هذه الزوبعة 
وتشكّل تكتل بني الدول األوروبية بغية القضاء . غري املضبوطة والطاغية على فرنسا

 اندلعت مواقد حرب أهلية خاصة يف فنديهويف الداخل، . على اجلمهورية
)VENDÉE(وثار األهايل، هناك، إلعدام امللك واضطهاد املخلصني من .  وبروتانيا

الكهنة، ويف النهاية أعلن التجنيد اإلجباري الذي كان يهدف إىل إرسال شبام 
لية احلرب األه: وإذ وجدت اجلمهورية بني فكَّي كماشة. للقتال على احلدود

واحلرب اخلارجية، تصلّب موقفها أكثر فأكثر، وأخذت ترشق وابالً من املراسيم اليت 
 .غيرت كلّيا معامل فرنسا اإلدارية واالجتماعية والدينية

 مجيع املؤسسات الرهبانية واالستشفائية ،ةت اجلمعية وقد أصبحت تشريعييأُلغ
وعلى خطّ مواٍز، . لشخصية، وشرعنت الطالقوالتعليمية، وعلمنت دائرة األحوال ا

أوالً اإلله العقل، : وألجل ضمان أفضل الختفاء املسيحية، متّ تأسيس عبادات بديلة
واعتمدت . مثّ شكل جديد من السلطة هو الكائن األمسى، وأخريا اإلله احملب للبشر

 .األحد واألعياد املسيحيةالذي ألغى " التقومي اجلمهوري"اجلمعية تقوميا جديدا دعي 
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 بعد أن كان التكتل ١٧٩٤يف اخلارج، استعادت اجليوش الفرنسية تقدمها سنة 
، وأخذت حترز نصرا تلو آخر، فاجتاحت أملانيا ١٧٩٣األورويب قد هزمها سنة 

والبالد املنخفضة وإيطاليا، حاملة معها يف كلّ مكان اإليديولوجية واملعايري املعادية 
ومل .  متّ التصويت على فصل الكنيسة عن الدولة١٧٩٥ويف سنة . ين والعلمنةللد

. يعد يوجد أي تساهل مع أي مظهر ديين خارجي حتى من ِقبل الكنيسة الشرعية
 .وأصبح الكهنة أكثر من أي وقت مضى مضطهدين ومنفيني

كّر يف إجهاز ، كانت الثورة تف١٧٩٩عندما احتلَّت جيوش اجلمهورية روما سنة 
 لذلك سجنت البابا بيوس السادس وقادته إىل فالنس يف فرنسا ،ائي على الكنيسة

 .حيث مل يلبث أن توفّي بعد مدة قصرية
فقد كانت قيادة اجليوش . غري أنّ تاريخ الثورة سيتغير انطالقًا من هذا التاريخ
 ٥٤بغ هو نابوليون بونابرتالفرنسية اليت وصلَت إىل روما منوطة بقائد شاب من النوا

الذي على الرغم من تكرسه كلّيا للحرب إالّ أنه رأى خلفه حالة نكبة فرنسا 
الثوروية وهي غارقة يف الفوضى السياسية ومتزق احلرب األهلية، ويقسمها الرعب 

 .واملذابح واالضطهاد الديين حتى أعماقها
حاطة الشعبية به، قرر بونابرت وإذ قد وصل إىل ذروة اد العسكري واإل

 سنة (BRUMAIRE) برومري ١٨االستيالء على السلطة، واستطاع بانقالب 
لسالم والوحدة إىل داخل وألجل أن يعيد ا.  أن يستويل على رأس الدولة١٧٩٩
على الرغم من كونه مل يكن ميلك أي قناعة دينية، رأى بوضوح أنّ من أوائل البالد، 

 .ب عملها هي إعادة السالم الدييناألمور اليت جي
وصادف أن انتخب جممع الكرادلة املنعقد يف البندقية الكاردينال كيارامونيت 

)CHIARAMONTI ( خذ لنفسه اسملَفًا للبابا بيوس السادس، فاتا خا جديدباب

                                                 
اشتهر يف محلة ). ١٨١٥-١٨٠٤(إمرباطور فرنسا . ولد يف أكاكسيو. نابوليون األول بونابرت). ١٨٢١-١٧٦٩( " ٥٤

جلب من . فانتصر يف معركة األهرام) ١٧٩٩-١٧٩٨(قاد محلة على مصر ). ١٧٩٦(والثانية ) ١٧٩٤(إيطاليا األوىل 
ربط الكنيسة ). ١٨٠٠(مثّ قنصل مدى احلياة ) ١٧٩٩(قنصل أول ). قبوال(الفاتيكان إىل مصر أول مطبعة عربية 

اشتهر بانتصاراته يف ). ١٨٠٤(سمي إمرباطورا ). ١٨٠٤(نشر الدستور املدينّ ). ١٨٠١الكونكوردا (الكاثوليكية بالدولة 
حتالفت أوروبا . يس بعد شهور قليلةعاد إىل بار. انزوى يف جزيرة إلبا). ١٨١٤(عزل . أوسترالتـز ويينا وفريدالند وواغرام

 ).املنجد يف األعالم". (نفي إىل جزيرة سانت هيالنة حيث توفّي). ١٨١٥(ضده فهزم يف معركة واترلو 
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وعلى الرغم من أنّ انتخابه حصل نتيجة تسوية جاهدة وبعد جممع . ٥٥بيوس السابع
ا من مجيع وجهات النظر، انتخايبزدام ثالثة أشهر، إالّ أنّ هذا البابا كان رجالً ممي 

                                                 
 ١٨٠٠بدأ عهد جديد للباباوية يف دير سان جيورجيو ماجور يف البندقية عندما انتخب مخسة وثالثون كرديناالً سنة  " ٥٥

أصبح راهبا وراح يعلّم الفلسفة والالهوت واحلق .  يف سيزن١٧٤٢ آب سنة ١٤ولد يف .  شيارامونيتالراهب البندكتاين
 مطرانا على تيفويل، وجعله كرديناالً فمطرانا على إميوال سنة ١٧٨٢القانوين يف بارم وروما حيث سامه بيوس السادس سنة 

وبإحلاح أمني امع إركول كونسالفي، الذي اشتهر بعد ذلك كأول  مل يقبل االرتقاء إىل الباباوية إالّ على مضض، ١٧٨٥
كان . جعل من دخوله إىل روما دخوالً احتفاليا. منع بيوس السابع أوالد أخوته عن ايء إىل روما. أمني سر للدولة احلديثة

ِقصه انتت إليه، مع أنة اليت أُعيدل إعادة تنظيم الدولة الباباويمنها، مبعاهدة لونيفيل مهّه األو Lunéville شباط سنة ٩ يف 
 أجنز مع نابوليون ١٨٠١ متّوز سنة ١٥، وسار يف هذا املضمار، حسب مبادئ التقدم، ضمن نطاق املمكن، ويف ١٨٠١

لتتويج على رسم هذا ا...  سافر إىل باريس ليتوج نابوليون إمرباطورا١٨٠٤معاهدة هلا أمهيتها يف ما خيص الكنيسة، ويف سنة 
مل يفت البابا اهلدايا الفاخرة، وأيضا اإلهانات، كان . ١٨٠٤ كانون األول سنة ٢القماش يف لوحة تذكارية الرسام دافيد يف 

، وقد تركت تعديات نابوليون الدائمة ١٨٠٥حتت املراقبة يف كلّ مكان، ومل يسمح له بالرجوع إىل روما إالّ يف نسيان سنة 
اباوية نزاعا ال ينيت أبدا، لكن بيوس السابع كان مستعدا لكلّ ذلك، فقد واجه بكلّ شجاعة شروط وإنذارات على احلقوق الب

 .قد حيا فيه الشجاعة واإلقدام كلّ من غوره وهومبولت. اإلمرباطور دون أن يترك شيئًا من حقوقه
فتصدى هلم بيوس السابع وأبدى استعداده  روما الحتالل املدينة، ١٨٠٨ شباط سنة ٢دخلت اجليوش الفرنسية يف 

 ١٨٠٩ حزيران سنة ١٠لالستشهاد دون هذا األمر، وأعلن نفسه سجني الكوبرينال، رافضا اهلرب املمكن إىل صقلّية، ويف 
 النهار ذاته ويف. كان العلم املثلّث األلوان يرفرف فوق قصر املالك القديس، فيما راح النذراء يعلنون انتهاء امللكية الباباوية

 متّوز جاء بعض اجلالوزة الفرنسيني فقبضوا عليه وأرسلوه، بعد سٍري مضٍن ٦ويف . رشق البابا نابوليون باحلرم ومجيع الغزاة
على األقدام مدة أربعني يوما، منفيا إىل سافون، كذلك نفي مجيع الكرادلة إىل باريس، وسيطر الرعب واإلرهاب على روما، 

أما البابا فكان يرفض وبكلّ صالبة . نابوليون يدير الكنيسة يف فرنسا ويف إيطاليا مستعمالً القوة بكلّ أنواعهايف حني كان 
 اقتيد البابا، الذي كان ينألّم من التهاب يف الكلية، إىل ١٨١٢ حزيران سنة ٩وعزم ثابت مجيع االقتراحات والعروض، ويف 

جنح نابوليون يف اغتصاب تعهد من البابا باحليلة واملكر، لكن البابا، عندما  ١٨١٣ويف سنة . Fontainbleuفونتني بلو 
لكن قبل أن يواجه نابوليون احللفاء أعداءه الذين زحفوا على باريس، أعاد االمرباطور . عرف ذلك، رفض التعهد وأنكره

ا من اضطهاده وقع نابوليون أسريا واقتيد  يوم٢٠ أيار، أي بعد ٢٠ويف .  وأرجع له مجيع والياته١٨١٤البابا إىل روما سنة 
أما دخول البابا بيوس السابع، السائح الرسويل، إىل روما فكان دخول الظافرين، إذ قد أجرى الدموع من . إىل جزيرة إلبا
احتفل، ذا قد . األمراء كانوا جيرون عربته بني مظاهر الفرح، واألوالد حيملون سعف النخل وميشون أمامه. العيون مدرارا

التزم البابا أن يهرب يف غضون املئة اليوم لبضعة أسابيع، إىل جنوى، ألنّ . النهار، أوروبا الكاثوليكية وأوروبا الربوتستانية
مثّ راح . مورا كان يتهدده من نابويل، وقد أصبح هذا نصريا للحزب النابوليوين، بعد نفي نابوليون النهائي، وخاصة يف اليتيتا

ويف مؤمتر فيينا استطاع كونسالفي أن جيعل اجلميع يعترفون بسلطة . عى للتخفيف عن اإلمرباطور يف جزيرة القديسة هيالنةيس
البابا الزمنية، فانصرفت الباباوية منذئٍذ إىل إعادة بناء الدولة الباباوية والكنيسة الكاثوليكية يف أوروبا، وأيضا إلحياء 

ات التبشريية١٨١٤ويف سنة . ة، اليت كانت معدومةاإلرسالية اليسوعيأعاد إحياء اجلمعي . 
حسب قول كانوفا، أما كونسالفي فقد " حبب ال متناٍه للفن"تابع بيوس السابع التقليد الرسويلّ يف محاية اآلداب والفنون 

ه دومينيكو مساروزا املؤلّف املوسيقي راح يكمل طريق معلّمه، بفرح وسرور، يف محاية اآلداب والفنون، فاتخذ حتت محايت
أى بيوس . وكانوفا، نشأ عن ذلك، يف روما ويف الفاتيكان، نشاط عظيم يف شتى امليادين، وأيضا يف ميدان البناء ويف الترميم

أ من سنة السابع، بعد رجوعه، متحف شيارومونيت يف الفاتيكان، الذي كان قد بدأ ببنائه قبل نفيه، ومتحف النحت، مثّ أنش
كما جرى، أيضا، عدة تنقيبات .  جمموعة األبنية احلديثة مبعاونة كانوفا، املعروفة باسم لوبراتشيو نوفو١٨٢٢ إىل سنة ١٨١٧

أنشأ بيوس السابع . ، إىل روما١٧٩٨عن اآلثار أغنت اموعات األثرية، فيما عادت الغنائم، اليت أُخذَت إىل فرنسا عام 
 .ومل يعد هناك أي فرع من الفنون والعلوم إالّ وناله شيء من كرم البابا.  الفاتيكاين ومكتبة شيارومونيتأيضا، معرض الرسوم
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وظهرت فورا حكمته من خالل انتقائه ألمني . وطبعت حربيته طويالً احلقبة اليت تلَته
الذي ) ERCOLE CONSALVI( ٥٦سر الدولة الكاردينال إركول كونسالفي
 .صبح رجل املعاهدات واالتفاقات الدوليةسيصبح يده اليمىن حتى آخر واليته، وسي

تغيرت سريعا وبشكل كلّي احلالة الدينية، وذلك بفضل رجلَني جديدين متميزين 
بروح عالية وواقعيين ومدركَني لضرورات احلاضر، أحدمها كان على رأس الكنيسة 

 .واآلخر على رأس اجلمهورية
طواعا يقبل باهليكليات اجلديدة اليت ولّدا أراد بونابرت حكومة قوية وشعبا م

فاستمال الكاثوليكيني إىل حكمه من خالل السالم الديين، وأبعدهم عن . الثورة
فكرة النظام املَلَكي، ورسخ سلطته على أغلبية من كانوا ال يزالون ملتصقني 

معاهدة كانت احملادثات من أجل الوصول إىل. بالكنيسة من الشعب الفرنسي (UN 

CONCORDAT)ت أكثر من سنةيف .  ودام قّع النصا ومتّوز سنة ١٥وأخري 
١٨٠١٥٧. 

اعترفت حكومة الثورة بأنّ الكثلكة دين أغلبية الفرنسيني، وأعلنت السماح 
وتقرر . وأُعيد تقسيم األبرشيات بالتوافق مع الكرسي الرسويلّ. مبمارسة العبادة حبرية

أن ينتخبون حبسب التشريع ن هلعيات أساقفة من النظام القدمي وأساقفة مذه األبرشي
وستعينهم احلكومة ومينحهم البابا . املدينّ لإلكلريوس، أو أيضا أناس جدد كلّيا

أما . وستتولّى احلكومة دفع رواتب كلّ من األساقفة والكهنة. التفويض القانوينّ
 .وا على ممتلكات كانت للكنيسة فاحتفظوا االذين كانوا خالل الثورة قد استحصل

                                                                                                                            
لكنهم تدبروا األمر ومل خيربوا البابا الذي كان . قبل وفاة البابا بأربعة أيام، دمِّرت كنيسة مار بطرس خارج األسوار حبريق

سهر قرب البابا الذي يحتضر، وملدة ". سافون فونتني بلو"ان، عن هذه الكارثة يف يعاجل سكرات املوت وهو يف حالة اهلذي
، الذي فضى Thorwaldsenثالث لياٍل كونسالفي املخلص األمني، الذي بىن، مؤخرا، ضريح معلّمه، على يد ثوروالدسن 

مدح لذكائه السياسي، ويقظة الروح، واحملبة ال شيء أفسد جنازة بيوس السابع، الذي ي. معه أقسى احلقبات يف عهد الباباوية
أما الرسوم األكثر جاذبية للبابا هي تلك اليت رمسا له جاك لويس دافيد وتوما . الفائقة، والتواضع احملبب وعظمة الكهنوت

 .٢٣٣-٢٣٠صفحة ، ...تاريخ الباباوات، خمتصر ألهم أعمال الباباوات". لورانس وهذا قد رسم كذلك صورة كونسالفي
 . مع نابوليون١٨٠١فاوض بشأن الكونكوردا سنة ). ١٨٢٤-١٧٥٧(  ٥٦
وقد تناولت عدة مواد من املعاهدة وضع .  أُقرر فيها أنّ الديانة الكاثوليكية هي ديانة أكثر الشعب الفرنسي وديانة القناصل ٥٧

، طبعة أوىل، دار املشرق، املكتبة معجم البابواتخوان، داثيو . اإلكلرييكيني يف فرنسا، وأموال الكنيسة، ومهمة الدولة إزاءها
 .٢٩٧، صفحة ٢٠٠١الشرقية، بريوت، 
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ومل يقدم أي . مل تتطرق هذه املعاهدة إىل مسألة الرهبانيات اليت بقيت ملغاة
 .احتجاج على علمانية الدولة وال على تشريع الزواج املضاد للمسيحية

تبق متثّل هذه املعاهدة، كما هي، تضحيات ثقيلة قدمتها كنيسة فرنسا اليت مل 
فقد كُرست سلطة احلكم املدينّ . حالتها تتماثل بشيء مما كانت عليه قبل الثورة

على اإلكلريوس، ولكنها يف املقابل أعادت احلياة إىل هذه الكنيسة املضطهدة 
ولكن . واملعرضة للفناء واليت حكم عليها منذ حوايل عشر سنوات بالعيش يف اخلفاء

 .مثن هذه التنازالت اليت قَِبلها كان باهظًابيوس السابع مل جيد أنّ 
ويف اليوم نفسه الذي وقِّعت فيه املعاهدة، ظهر كتاب فتح هو اآلخر عهدا جديدا 

رينه دو -لفرنسوا" عبقرية املسيحية"إنه كتاب . يف تاريخ احلياة الفكرية املسيحية
، لمسيحيةكان بداية لتقييم متجدد ل. ٥٨)CHATEAUBRIAND (شاتوبريان

القرن  ٥٩)SCEPTICISME(وقد بدا وكأنه حماجج لريبية . ديانة احملبة والسالم
 .الثامن عشر العقيمة ولفوران الثورة الدموي يف آٍن

فعاد . اتسمت، يف الواقع، السنوات األوىل للمعاهدة بنهضة نشطة لكنيسة فرنسا
وأُعيد فتح الكنائس املبعدون من مجيع األحناء، ورجعت ممارسة العبادة، 

. وانطلقَت إرساليات رعوية معيدة احلياة إىل العديد من األبرشيات. واإلكلرييكيات
وعلى الرغم من عدم االعتراف رمسيا باملؤسسات الرهبانية إالّ أنّ احلياة بدأت تظهر 

 .فيها ولو بشكل متخفٍّ
 وحصل من البابا على ، أعلن نابوليون بونابرت نفسه إمرباطورا،١٨٠٤يف سنة 

وقد أثار . املوافقة على حضور حفلة تتوجيه، األمر الذي منحه شرعية ولو ظاهريا
قدوم بيوس السابع تظاهرات انتصار والًء لشخصه وحلربيته، األمر الذي دحض 

غري أنّ فترة النشوة هذه مل . الصورة املغلوطة عن فرنسا الثوروية واملعادية للمسيحية
 .طويالًتدم 

                                                 
من كبار الكتبة الفرنسيني الذين أثّروا يف احلركة الرومانطيقية يف بدء القرن التاسع عشر، بغين ). ١٨٤٨-١٧٦٨( " ٥٨

 ).املنجد يف األعالم". (خميلته وتصاويره وبالغة إنشائه
 .ة ترفض التأكيد يف وعلى شيء سلبا أو إجيابا، خصوصا يف املواضيع املرتبطة باملاورئيات عقيد ٥٩
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. على الصعيد السياسي، أخذ حكم اإلمرباطور يصبح أكثر فأكثر سلطويا
. والعدائية املستمرة لألنظمة املَلَكية احمليطة بفرنسا قادته إىل حروب متوالية ومدمرة

بدايةً، ظهرت عبقريته العسكرية من خالل انتصارات مبهرة أخضعت له جزًءا مهما 
من البالد : ونصب على هذه البلدان. يف الوقت عينه طموحهمن أوروبا، وغذّت 

املنخفضة حتى إسبانيا، ومن أملانيا حتى إيطاليا أسيادا انتقاهم من أفراد أسرته أو من 
وبقيت روما بذكريات إمرباطوريتها الرومانية الساحرة تشده بشكل . بني قواده

 .خاص، وكم كان يرغب يف أن يرثها
احتلَّت اجليوش . ، سرعان ما عارضه البابا والدول احلربية)رومايف (وهنا 

 اتحدت الدول احلربية مع ١٨٠٩، ويف سنة ١٨٠٨الفرنسية روما سنة 
وإذ احتج بشدة بيوس السابع، عمد اإلمرباطور الذي مل يكن حيتمل . اإلمرباطورية

ليا أوالً مثّ يف  بإيطا)SAVONE (أي معارضة ملا يفعله، إىل سجنه يف سافونا
بفرنسا حيث بقي حتى ايار اإلمرباطورية ) FONTAINEBLEAU(فونتيبلو 

وسيق . وخالل هذه السنوات، عمت الفوضى إدارة الكنيسة كليا. ١٨١٤سنة 
 .الرومانية من وجود) LA CURIE(الكرادلة إىل فرنسا، ومل يعد للكوريا 

تالالت، ومشى، يف الوقت عينه، بسياسة تابع نابوليون مسريته يف احلروب واالح
التوحيد وإعادة التنظيم اإلداري، األمر الذي خلّده أكثر بكثري مما تركته له انتصاراته 

ويف هذه الفترة، نشر التشريع املدينّ الذي ال تزال دول عديدة، يف أوروبا . العسكرية
 املدينّ جمموعة ويشكلّ حقا هذا التشريع. وخارجها، تستوحي منه تشريعها

. تشريعات الثورة، ويعلن حرية املعتقد، ويعترب الزواج كعقد مدينّ، ويشرعن الطالق
كما نظّم نابوليون حقل التعليم الذي كان ال يزال بكلّيته، حتى الثورة، يف أيدي 

وأنشأ اجلامعة املَلَكية . الكنيسة، والذي مل تتمكّن الثورة، من تنظيمه بشكل صحيح
 . كلّ التربية حتت رقابة الدولةووضع

من جهة أخرى، كانت أفكاره فيما يتعلّق بالديانة تر سياسته جتاه الكنيسةفس :
"النظام االجتماعي التجسد، بل سر يب، ال أجد يف الديانة سر فالدين . فيما خيتص

صل بالسماء من خالل فكرة املساواة اليت متنع الفقري من قتل الغينميكننا كيف. يت 
احلصول على نظام يف دولة بدون دين؟ ال ميكن للمجتمع أن يوجد بدون تفاوت 
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وعندما ميوت إنسان جوعا . وتفاوت الثروات ال ميكن أن يوجد بدون دين. الثروات
ويكون بقربه آخر متخم، يكون من املستحيل بالنسبة إليه استيعاب هذا االختالف 

اهللا أن يوجد فقراء وأغنياء يف العامل، أما يف األبدية هذه إرادة : ما مل تقل له السلطة
 بشكل خمتلف القسمةستتم. 

وجب على هذا التصور االجتماعي واملادي احملض للدين، أن يقوده حكما 
وكثريين ممن كانوا يشاطرونه الرأي من معاصريه، إىل نزاع مستمر مع ممثّلي 

ت ختدمه يف حكمه، كان بدوره يساندها، وإذا وطاملا أنّ هذه األخرية كان. الكنيسة
كانت ستعارضه فسيحاول حتطيمها، األمر الذي حصل عندما قادته سياسته يف 

وقد وضعه هذا العمل العشوائي الذي طال مباشرة رأس . إيطالية إىل احتجاز البابا
ذلك عن الذات، ونتجت بالكنيسة، يف حالة صراع ضد الديانة داخل فرنسا 

 .كانت واحدة من إحدى األسباب احلامسة لسقوطهو لسلطته، معارضة
 ، عينهم اإلمرباطور،رفض بيوس السابع، وهو يف األسر، أن مينح أساقفة جددا

التنصيب القانوينّ، وحتى إنّ ما يقارب ثالثني أبرشية من البالد املنخفضة إىل إيطالية 
 .وجدت نفسها على مر السنني بدون أساقفة

، أراد نابوليون حلّ املعضلة، فدعا إىل جممع لكنيسة فرنسا، ١٨١١ويف سنة 
رفض . واعترف له باحلق على تعيني مباشر لألساقفة بدون أن ينالوا تنصيب البابا

امع اإلقرار مبطالب اإلمرباطور، رغما عن تردد البعض، هذا من جهة أوىل، ومن 
ات الشاغرة بدون تنصيب، ل من األساقفة اجلدد تسلِّبن قَجهة ثانية، مم األبرشي

 .وجدوا أنفسهم عرضة ملقاطعة اإلكلريوس واملؤمنني
ما    وبات الوضع متأز .ةفقد حاول نابوليون ترهيب سجينه بتهديدات شفوي .
وبعد مقابلة عاصفة، خأنّميعل إىل اجلي ة جديدة بني  املسألة ستنتهي مبعاهدة ديني

 األحداث ورأى أنّ. ها تتناىف وضمريه البابا اعترب أننولك. مرباطورالبابا واإل
 . اخلالف الديينالعسكرية والسياسية هي اليت سوف حتلّ

ذهب نابوليون خلوض احلرب يف روسيا فغرق يف شساعة أراضيها وبرد شتائها 
 يسأم من احلرب يف هذا الوقت، بدأ الشعب الفرنسي. وكانت بداية اهلزمية. القارص
 وراح يضطرب نتيجة احتمال عودة اة أرواح الشباب اليت تزهق يوميميومن ك
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وسلوك نابوليون جتاه البابااالضطهاد الديين ،هذا ما . ظهر عن امتعاضه وبالتايل بدأ ي
 وهو الذي  لطاملا ىل رجل ديكتاتوريإأفقد نابوليون الدعم الذي ال غىن عنه بالنسبة 

ى اآلنكان حيظى باملساندة حت. 
 بفعل الضغط االستسالم ١٨١٤ نابوليون يف السادس من شهر نيسان ر قر،هكذا

ونتيجة شعور الشعب ، الذي ما فىتء حياربهالذي مارسه عليه التحالف األورويب 
ىل جزيرة يف البحر إىل املنفى إ غادر ومن مثّ. الذي أحبط عزميتهاألمر  حياله الفرنسي
ىل فرنسا بعد أحد إوعاد . وافقة القوى العظمىمب" األلب"ط تدعى جزيرة املتوس
 هذه ولكن. ا أوروبمعركة ضدجمددا  ليخوض ١٨١٥ يف شهر آذار ،شهراعشر 

  على يد اإلنكليزاون ويساق سجيناملعركة مل تدم سوى مئة يوم لينهزم بعدها نابولي
مل ىل عاإ يف احمليط األطلسي حيث غادر (SAINTE HELENE)ىل سانت هيلني إ

احلق. 

 

 فته الثورةما خلّ -
فزعزعت . ية يف طياا كافّة قطاعات اتمعوضطرابات الثور االطالت
عادات التفكريسات، واملؤسوبالتايلا  وأنظمة العالقات يف خمتلف أحناء أوروب، 
ذلت العالقات جتبداريتمع األورويبولقد كانت آثار هذه الظاهرة  بني الكنيسة وا 

 . حتى أيامنا هذهزالت ال خالل القرن التاسع عشر وواضحة
ة،  األساسيئاطورية بعض املبادربمدا اإلست هذه الثورة، اليت مد كر،يف الواقع

اليت لن يعود عنها أيأ على العودة عنها نظام أو لن يتجر .عن إلغاء هذه اوعوض 
 وذلك بإدخال ١٨٠١مت سنة برأُة اليت  ضمنت دميومتها املعاهدة الديني،ئاملباد

 .ن الوهم وواقعيعد ية يف إطار نظام قابل للحياة، وجمروالتجديدات الثور
به يف واملعترف الوحيد املسموح الذي كان مع الثورة الفرنسية، ولّى دين الدولة 

اقون إىل احلرية ة املعتقد، اليت طاملا طالب ا الفرنسيون التووأصبحت حري. املاضي
لمنة ولقد كانت هذه املرحلة فاصلة على طريق ع. ستقالل مبثابة قانون ضمينواال

فبدأ الدين ينتقل . ةسات العامة واملؤس، والتمييز بني القناعات الشخصياتمع املدينّ
من احلياة العامة والضمري الفردية إىل احلياة الشخصي. 
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وكان اجلواليت أحاطت ت مثل الظروف الذي سيطر على هذه التغيريا العام 
وىلإنت حامسة بالنسبة بالقرارات اليت دكمحتواها وتأثريهاا باقي األحداث متام  .

 حصلتها رات، ولكندت هلذه التغية قد مه حركة األفكار الفلسفيصحيح أنّ
 .ن عاشهاا يف مثرأ أن تطبع  ال ميكنها إالّبسرعة

ل يف غضون عشر سنوات حدث هذا التحومن األزمات واحلرب ويف جو 
الدينيبالعنف والرعباة، مشحون  .نتصار فريق على فريق آخراة وبففُرض بالقو. 
وبقيت .  مل تزل حية، يف شعور املعاصريناثارآعة احلال، تركت هذه األزمة بطبي

 هانإه ميكننا القول ى أن، حت عدةم مبسرية الكنيسة على مدى أجيالتفاعالا تتحكّ
 . الثاينى انعقاد امع الفاتيكاينّ، حتات، تقريبستمرا

نقسام او" كلريوسالدستور املدين لإل"  احلكم الصادر عن قداسة البابا بشجبإنّ
وأخ،نيالكهنة إىل فريقني متعادي ارية يف الواليات ، اللحمة الوثيقة، يف فرنسا، وخاص

احلربية النظام امللكي والوالء ة، بني قضيعلى إقناع أتباع ت، تسابق الرسويلّللكرسي 
 ال ميكن اذًإ. فكار اجلديدة اللدود لأل العدوا الكنيسة هي قطعالثورة الفرنسية بأنّ
ة، إالّهلذه األفكار أن تترسى للحركات املناهضة للثورة الفرنسيإذا خ وحتيا وتتصد 

جللضغط على السلطات ل سبي تأثري على العقول، ومن كلّدت الكنيسة من كلّر 
ةالعام. 

هو  امقتنع كانديانة املسيحية التقليدية، ف الوفاء لليكنكان أما الفريق الثاين الذي 
أال يشكِّل . لثورة الفرنسيةا ئ بعدم التجانس املطلق بني الدين ومباداأيضاآلخر 

ني الكاثوليكي على ذلك؟  يف نظر اضت له الكنيسة دليالً حامسضطهاد الذي تعراال
لثورة اأعمال تكن   مل، املراتب يف الكنيسة بالذاتاألوفياء للكنيسة وأصحاب

  الثورة الفرنسية هي ثورةإنّ. الفرنسية وحدها، عرضة لإلدانة، بل روحها ومبادئها
ليس على اإلنسان إالّ: واملطالبة حبقوق اإلنسان تعين جتاهل حقوق اهللا. ةشيطاني 

ايها،واجبات يؤد ة تنهيه عن القياموالثورة الفرنسي . 
 ١٧٨٩ عام ئ تشبيه مبادإنّ. مصاحلة نطالقاً مما ذكرناه، مل يعد من جمال أليا

 حيلم  من ال ينفك كلّزدري مبشروع ملحد، ي اتمع الدميقراطيئومن بعدها مباد
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املصلحني دين على نتصار املتشداف. مبحاولة تقارب بني الكنيسة والعامل احلديث
واملتعصة"  الكنيسة" رين هو نتيجة اخلالف بني بني على املتحروالثورة الفرنسي. 
 أخرى عن الكاثوليكية يف القرن التاسع عشر نتجت عن ظروف الثورة عالمة

دت البلدان الكاثوليكية فبينما شه. ق املؤمنني باحلرب األعظمد تعلّهي جتدسية الفرن
اابتعادات " لبابامآسي ا" طبعت ، يف القرن الثامن عشرالرسويلّ  عن الكرسيوعملي

اختطافه املتكرةرة الوفاء الكاثوليكيحيال شخص البابا بطبعة وجداني . 
ل تطوات املدعولقد سهر اهليكليوم بالتقدواختصار املسافات وثورة م التقين 

ة وسائل النقل وظهور التلغراف حتوة باستطاعتها كومةىل حإل السلطة احلربيمركزي 
 .ن الكنائس الوطنية بشكل فعالوإدارة شؤ
كانت  السلطة يف روما ولكنتتة البابا الت والتحفّسم بالتعنى حربيون ظ حت

  الرسويلّوبالطبع، ترافق الوالء للكرسي. ستثناءات مع وجود بعض اال٦٠الثالث عشر
 .١٧٨٩ ئالعداء ملبادمع 

، حيث تغيرت مؤسسات الثورة كافّة ةلبلدان األوروبيسادت هذه احلال يف ا
جراء احلروب وفترات من الفرنسية وأنظمة تشريعها على خمتلف املستويات 

 تواجهت الثورة الفرنسية مع الكنيسة الكاثوليكية يف إطار ،اوهكذا إذً. حتاللاال
 .ا، وعلى مدى أكثر من قرن أوروبحرب طاحنة استشرت يف كلّ
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معجم داثيو خوان، ". هو أول بابا متّ انتخابه بعد االستيالء على رومة وسقوط سلطة البابا الزمنية). "١٩٠٣-١٨٧٨ ( ٦٠

 .٣٣٠-٣٢٩، صفحة البابوات
 .لثورة يف بروتاين أتباع جان شوان، وهو أحد أعالم ا ٦١
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 ةكا الالتينييستقالالت يف أمرسلسلة اال -ج
تها حتت نري يف السنوات األوىل من القرن التاسع عشر، كانت أمريكا الالتينية برم

 غزوها يف القرن اخلامس عشر وكان شارل متّ.  أو الربتغايلّستعمار اإلسباينّاال
ة يمرباطورلى اإلل وهو ملك عدها األوسي ٦٢)CHARLES QUINT(كوينت 

االيت ال تغيب الشمس عنها أبد .ة منقسمة إىل ثالثة أقسام وكانت املقاطعة اإلسباني
 اجلديدة وغرناطة ةأو إسبانياملكسيك :  وهي، منها نائب للملكعلى رأس كلّ
 .كاستيليا  أو(PEROU)اجلديدة والبريو 

ملدن اليت دير شؤون ا ت(LES CABILDOS)كانت االس أو الكابيلدوس 
وكانت .  غايةً يف األمهية على نطاق واسع وتضطلع بدورستقالل ذايتّاكانت تنعم ب

                                                 
). ١٥٥٦-١٥١٦(وملك إسبانيا ) ١٥٥٦-١٥١٩(أمرباطور الغرب ). ١٥٠٠(ولد . شارل اخلامس أو شارلكان " ٦٢

املنجد يف ". (انزوى يف دير يوست وتوفّي فيه). ١٥٤١(وقصف اجلزائر ) ١٥٣٥(وتونس ) ١٥٣٠(احتلّ تلمسان 
 ).األعالم
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لفترات مؤقّتة ،ن متركزواني الذيالطبقة احلاكمة وكبار مالكي األراضي من اإلسباني 
كاي أو دائمة يف أمراأحيان .اليا الطبقة العمفكانت تتألّف من السكّ،ةأم ني ان األصلي
 .فريقياأني والعبيد السود املستوردين من د واملالطياهلنو

ستعمار ا ال  وكانت تعترب أنّ،سارية حني ذاكاليت كانت  املكسبية ئوفقاً للمباد
كا الالتينية تتمتع بأراٍض شاسعة حمفوظة وتعمل ير إنّ أم، خلدمة البلد األصليالّإ

 مل تكن ،وهكذا. ني والربتغاليينيىل فئة مميزة من اإلسبانإخلدمة اململكة باإلضافة 
 املنتوجات املصنوعة يف إسبانيا أو الربتغال أو املوضوعة يف الّإنية تبتاع يكا الالتيرأم

ة يف فرنسا وخاصة مرفأ  أطلسيئة مراف عد، ومنها،لها هذان البلدان اليت يفضئاملراف
 .نيةيا الالتكري إلرسال بضاعتهم حنو أميوننانت حيث كان يأيت اإلسبان

 
אאא

א א،א א،א א
.

)DENIS DE CHAPPOTIN(
א١٧٤٩  FRANÇOISE DE(א

SANTO DOMINGO()א)א
.א
 PIERRE-ALPHONSE(−،א

GALBAUD DU FORT(،،١٧٨٦،
א)ROSE DE BERINDOAGUE(א

(BASQUE). 
 

 الذي كان يطالبها صليألكا تنتج فقط لصاحل البلد اي كانت أمر،من جهتها
ها عن نعمي و،ة كالسكر والقهوة والكاكو والقطن والفاكهة منتوجاا الزراعيميعجب

يف . ىل الصناعةإوكذلك األمر بالنسبة . زرع املزروعات اليت قد تنافس مصدراا
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ية اليت كانت ضعيفة  بفتح املصانع احمللّالّإكا الالتينية ي مل يكن يسمح ألمر،الواقع
 .  مصانع النسيج يف املكسيكا ما عد،للغاية وبالتايل عاجزة عن تلبية حاجات السوق

ستقالهلا سنة استعادت الربتغال ا، يف الربازيل، عندما اال، أيضوهكذا كانت احل
ة يانييت اللوزاململكةيف أواسط القرن الثامن عشر، تضاعفت ثروات . ١٦٤٠

)Lusitanien(٦٤كتشفت يف مقاطعة منياس جرايس اعندما  ٦٣(Minas 

Gereas)مناجم ذهب وأحجار كرمية ،. 
جدت  مفارقات ولكنطرق احلبنيطاملا و والنظام بعة يف النظام الربتغايلّكم املت 
 العصر مل يكن  ألنّ،متطابقةكانت ني  األساسية يف النظامئ املبادعلما بأنّ. اإلسباينّ
 .بتكار طرق جديدةايسمح ب
كا ي شيء واضح التنظيم يف حميط أمر، يف أواخر القرن الثامن عشر، كان كلّاإذً
من ثالثني سنةزع هذا البناء اجلميل، يف أقلّوعلى الرغم من ذلك، تزع. ةاجلنوبي ، 
وجة اليت أنشئت على أنقاض اإلىل سلسلة من الواليات املستقلّإ أزة مرباطوري

ا وعلى ة، بينما اإلسبانيستقالهلا عن الربتغالاحافظت الربازيل على وحد. 
 إسبانيا، بيد ستقالل مرتبطة باحلروب اليت شنها نابوليون ضدأوىل ظواهر اال وإنّ

ات الذي بدأ يظهر يف القرون السابقةأنرت من خالل تطوُّر الذهنيضيف . ها ح
نتقالية بني القرنني زت احلقبة االلثورات الفرنسية الثالث اليت مياالواقع، جند وراء 

التأثريات  "ة نفسها أي التأثريات الثقافي،الثامن والتاسع عشر، على الصعيد العاملي
ة ة وامللكيستبداديىل القرن الثامن عشر واليت أحبطت األنظمة االإالعائدة " لسفيةالف

والتيوقراطية املواطنة القدمية ونادت حبري. 
ة ة من نشر الكتب اإلنكليزي وال احملكمة الكنسيستعماريال النظام االمل يتمكّن 

لس والفرنسي والاهلند اإلسباينّة يف البلدان اخلاضعة مجيعكانت . زيلاى يف الرب حت 
 وكان أهل البيت ،"األنسيكلوبديا" حتتوي على جمموعة ، يف بيوت األغنياء،املكتبات

فها األب رينال ملؤلّ" ينلهندل  والسياسيالتاريخ الفلسفي"يقرأون بشغف، 

                                                 
 .وكانت تابعة سياسيا إىل مملكة إسبانيا. عضها اآلخر يف الربتغال جزء من أراض يقع بعضها يف إسبانيا وب ٦٣
 . مقاطعة يف جنوب الربازيل ٦٤
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(RAYNAL) خري يرحم النظام االمل يكن هذا األ. ٦٥الذي  اإلسباينّستعماري 
 يشجب كلّ) رينال (وكان . ع  إبراز جمموعة من البلدان الغنية والرائعةكان قد من

قد كانت عدة كتب ول. ستعبادحتكار التجاري واالنظام األساطيل واال: شيء
 ل واألساسي الشرط األو قد ولّت، وأنّستعماري فترة النظام االتشجع فكرة أنّ

 .لزراعةة التجارة واة هو حريكا اجلنوبييزدهار أمرال
ة اليت كانت  احملافل املاسونيضطراب وخاصةوكانت هناك عوامل أخرى تثري اال

رائجة يف القرن الثامن عشر حيث كانت تدوخطّط ،قةر أحاديث مشوشاريع مل وت
 بصدمتني ا املذكورة آنفًوادثحلوأتت ا. ةستوائيهائلة مللء الفراغ يف األوقات اال

اهلائجتا هذا العامل كبريتني هز :يالً الثورة األمرأوىل إ ، يف هذا اإلطار،لنستمع. ةكي
ر رت بتحرعندما فكّ: " الذي قال(Miranda)زويللي، مرياندا ـالشاب الفن

ة ومتنيت لو أستطيع حترير األرض شعور بالغرية الوطنيالواليات املتحدة ساورين أوالً 
، فيما  قامقد و". كا وطينيمية أمرين ما كنت أجرأ بعد على تس ألن،اليت ولدت فيها

  وجفرسن(WASHINGTON)دين وقابل واشنطن  بزيارة املتمربعد
(JEFFERSON)٦٦. 

اوثانينارينو : ة، الثورة الفرنسي(NARINO) مواطن من بوغوتا ،
(BOGOTA)يف هذه األثناء". إعالن حقوق اإلنسان"ع نسخة عن ، طبع ووز، 

اص غري العاملني واخلمولني يف ديارهم، وحيملهم كان نوع من النشوة جيرف األشخ
ع مريندا فتطو.  التحضري لعهد جديدىل هذه البلدان حيث كان يتمإعلى السفر 

(MIRANDA)يف جيش اجلمهوري ة الفرنسيسد على النوادي البارية، وراح يتردةي .
ريول يدعى شاب آخر من ك" سيدة باريس"ة  كان يف كاتدرائي،ويوم تتويج نابوليون

بكلّ ما للكلمة من " راحملر"، أصبح ٦٧)SIMON BOLIVAR (سيمون بوليفار
، هذا جاك روسو-ا بأفكار جان كان مشبعلى يد معلِّم ع،منذ صغرهتتلمذ، . معىن

                                                 
 .راهب مؤرخ وفيلسوف فرنسي. غيوم). ١٧٩٦-١٧١٣ ( ٦٥
 .كان ممن أنشأوا احلزب الدميقراطي. ولد يف شادويل. ثالث رئيس للويالت املتحدة األمريكية) ١٨٢٦-١٧٤٣ ( ٦٦
حرر فنـزويال من نري اإلسبان، مثّ غرناطة اجلديدة، وكون منها . قائد وسياسي. ولد يف كراكاس). ١٨٣٠-١٧٨٣( " ٦٧

". بامسه دعيت مجهورية بوليفيا. ومن اإليكوادور مجهورية كولومبيا الكربى، مثّ سعى يف توحيدها مع البريو وبوليفيا فلم ينجح
 ).املنجد يف األعالم(
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ئعجابه مببادإإضافة إىل ومجع، . ة يف فرنساعالوة على إقامته ملد" ةالثورة الفرنسي"، 
 ختبار تاريخ طويل وحضارياة وبني ة وحرارة الوطنيحري للكييربني املفهوم األم

جداده أن عة اليت ورثها اجلرأة الفروسيبني ا، وكتسبه خالل إقامته يف أوروبا
 .ينياإلسبان

ة أوروبية سوى ة، اليت كانت مستعمركا الالتينييرلذا، مل يكن هناك خيار أمام أم
 ويف التاسع عشر من أيار. ةة األوروبيجنراف يف احلرب اليت شاركت فيها القاراال

؛ سلّم مقاليد السلطة إىل نابوليون عن عرش إسبانيا و٦٨ تنازل شارل الرابع،١٨٠٨
 شعر ،يف الواقع. ٦٩ أمهية بالغةحتالل الفرنسي االنتفاضة مدريد ضداواكتسبت 

د العالقات مع البلو بل ، مل ينحط فحسبستعماريالنظام اال أنّبون كيياألمر
األصليد قد وبالتايل أصبح مصريهم بني أيديهم وحدهمامت أيض ،. 
ستعمار بفعل  فجرت األحداث بطريقة مغايرة يف ساحة اال،ا يف الربتغالأم

اية سنة . االصدمات الناجتة عن األحداث يف أوروب ١٨٠٧يفمت القوات ، تقد
ة حنو مدينة ليشبونة الفرنسي(Lisbonne) .من  العائلة املالكة، ، كلّئذنيت، حفقرر 

وكانت هذه اهلجرة . والبالط امللكي واحلكومة مغادرة الربتغال واللجوء إىل الربازيل
ة بالنسبة امللكيةإة أساسيبني ليلة وضحاها، ومن ،يف الواقع. ىل املستعمرة الربتغالي 

وأصبحت . تعمرةىل الفرح والغبطة، مل تعد الربازيل مسإ بل ،ىل العنفإدون اللجوء 
 حيث مكثت العائلة املالكة عاصمة الدولة (Rio de Janeiro)ريو دي جانريو

ة املستقلّالربتغالياا ملحقًة، وأصبح البلد األصلي  . ه حلدث عظيم بالنسبةىل إإن
 (Rio de Janeiro) تركَّزت يف ريو دي جانريو ،يف احلقيقة: مستقبل  الربازيل

                                                 
 .١٨٠٨ حتى سنة ١٧٨٨نة  ملك إسبانيا من س ٦٨
وكانت فاحتة احلروب . "أي نابوليون" شكالً قوميا وأصبحت األمم تشارك يف احلرب وتقوم بوجه الفاتح" اتخذت احلروب  ٦٩

وقد استفاد من نزاع عائلي بني ملك إسبانيا ومستشاره من ". "القومية احلروب اليت اضطر نابوليون أن خيوضها يف إسبانيا
وقام . ١٨٠٨بني ويلّ العهد فرديناند من جهة أخرى، فتدخل بني امللك وابنه حتى تنازل ملك اإلسبان عن العرش يف جهة و

وأساء الفرنسيون التصرف . نابوليون يتصرف بعرش إسبانيا فمنحه ألخيه جوزيف وولّى صهره مورا ملكًا على نابويل مكانه
تبع فيها خطّة حكيمة ثابتة، فقامت الثورات يف البالد للتخلّص من احلكم األجنيب يف إسبانيا، كما أنّ جوزيف بونابرت مل ي

وانتهوا . وقام الوطنيون اإلسبان ينظّمون حركة الثورة، واجتمع نوام لوضع دستور للبالد. وإلعادة فرديناند إىل عرش آبائه
تاريخ العصور احلديثة  دكتور جورج وكرد علي بسام،حداد ال".  وهو أول دستور عرفته إسبانيا١٨١٢من وضعه يف مارس 

 .٦٥-٦٤، صفحة يف الشرق والغرب، منذ اية القرن الثّامن عشر حتى العصر احلاضر
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 ،اا فشيئًوشيئً. ي التعليمات منهاان املستعمرة على تلقّ سكّدتعوعادات حكم معينة و
لتشرذم بالنسبة إىل ا مل يتعرض هذا البلد ،وبالتايل. ر الوحدة يف البلدذّراحت تتج

ين اة، اليت أصابت املستعمرات اإلسبانيخالل سنوات نضال طويلة، ليت عانت األمر
 .ستقاللللحصول على اال

مل نرملتابعة تفاصيل املوجز التارخيي الذي عرضناه آنفًار هذا ا، يف إطا لزوم ،
 :غري أنه من اجليد التذكري ببعض التواريخ األساسية. النضاالت املعقّدة واملتشابكة

 يف (La Junte) ٧٠ة استسلمت اللجنة احلاكمة اإلسباني: ١٨١٠كانون الثاين 
. (Conseil de Régence)" جملس للوصاية" لصاحل (Cadix) ٧١ شمدينة قاد
 خرب هذا القرار أشعل يف  ولكن.ةزعات صالبة داخل التيارات امللكيـوزادت الن

ني دخل باخلالفات كيي مل يعد لألمر،ونتيجة لذلك". الثورة الشاملة"أمريكا فتيل 
ووجدوا أنه قد حان الوقت إلنشاء : صلياجلارية يف إسبانيا واملتعلِّقة بالبلد األ

 . ة ألنفسهمحكومة مستقلّ
، فعزل احلاكم (Caracas)، إندلعت الفتنة يف كاراكاس ١٨١٠ نيسان ١٩يف 
 إىل مجيع هت هذه األخرية نداًءوج. زمام األمور" جلنة حاكمة" وتسلمت اإلسباينّ
شتراك مبشروع عظيم، وهو إقامة لال) الكابيلدوس(ة كا اجلنوبييذين يف أمراملتنفّ

خذ يف األراضي اليت تنضوي حتت انية، بإنتظار أن تتكونفديرالية إمريكية إسب
ة كإلغاء املراسيم اجلمركيا إجراءات أساسياصالحية، والضريبة على اهلنود ة امللكي

 .سترياد العبيداو
وة حتركّات ثوربعد مرور بضعة أسابيع، ظهرت عدة يف بونيس أيرسيBuenos 

Ayres)  ( وشيلي (Chili)ة  وغرناطة اجلديد(Nouvelle Grenade) واملكسيك 
(Mexique). 

ستعاد فردينان اومنذ ذلك احلني، . إار نابوليون ونظام حكمه: ١٨١٥سنة 
 Congrès de) عرش إسبانيا، وانعقد مؤمتر فيينا) (٧ Ferdinandالسابع 

                                                 
٧٠  نسبة إىل فينيتو يف إيطاليا( أسرة ملوك من أصل فينييت.( 
 . إحدى مدن األندلس ٧١
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Vienne) الذي ضمشياء إىل ما ، وانبثق عنه إعادة األ٧٢ة العظمى الدول األوروبي
وأتى . كا مستعمراتيوعادت املقاطعات الثائرة يف أمر. يه يف الوالية القدميةكانت عل

سني يف احلروب  من املقاتلني املتمرمجيعهاالف رجل، آ حبوايل عشرة أسطول إسباينّ
يوأخذت أمر. ةاألوروبيااكا تستعيد السيطرة تدرجييوسارت  . على مستعمرا

مقاتلني ) البيض(ية الكريول وات الثورمجعت احلكوم: األحداث بوترية متشاة
سات املستقلّللدفاع عن املؤسامللكي ولكن. ني التابعني للمتروبولة اليت أنشأوها ضد، 

م، على الرغم من بسالة القوت ملاد ومهارات املستحدثة أن تراجعت لبث هذه القو
دعم من دون توقّف من قبل كأمام اجليوش النظامية الين كانت تبعث تائب ت

 .للمساندة
. ا من جديد يف جممل بلدان أوروب، ساد النظام امللكي١٨١٥يف اية سنة 

 .               ستعماريأعيد إحياء النظام اال: ىل سابق عهدهاإ اة هي أيضكا الالتينييوعادت أمر
نظام باحلقيقة، كان اجلميع يبغضون ال. نتصار اإلسباينّكتب الدوام هلذا اال يمل
كانت و. عمل بهه من العيب إعادة الوا يرون أنن من صميم قلوم، وكاستعمارياال

اإسبانيا متلك جيوشة ممتازة نظامي .إنيرليت مجعها األماات ما القوون، على الرغم كي
 أقوى ارضها وكانت دوافعها تعطيها محاسمن عدم خربم، كانت تقاتل على أ

 .ستعماريعن النظام االد الدفاع جمربكثري من 
 لوال القادة العظماء اا وحمزننتصار ناقصوكان اال. واندلعت احلرب من جديد

 مثن، واستخدموا نتصار بأيام اجلريئة، كانوا يريدون االط عالوة على خمطّ،الذين
نذكر من بني هؤالء بوليفار وسان . دهمنفعاالت زمالئهم وترداإرادة روضت 

 .٧٤(O’HIGGINS)ز ـهيجنأو و٧٣)(SAN MARTINمارتن 

                                                 
، وكان غرضه إعادة تنظيم القارة األوروبية اليت قلب ١٨١٥  حتى حزيران١٨١٤دام مؤمتر فينا من تشرين األول  " ٧٢

وقد ٌعقد املؤمتر يف مدينة فينا نظرا للدور الذي لعبته النمسا يف حروب نابليون وملا كان لوزيرها مترنيخ من . نابليون أوضاعها
أن حتلّ ) را وروسيا وبروسيا والنمساإنكلت(وقد قررت الدول الكربى احلليفة . األمهية بني رجال السياسة يف ذلك العهد

حداد ". املشاكل الكربى حتت إشرافها وأن تعرض األمور اليت يقررها سفراؤها على سائر الدول احملتلّة يف املؤمتر فتقبل
، حلاضرتاريخ العصور احلديثة يف الشرق والغرب، منذ اية القرن الثّامن عشر حتى العصر ا الدكتور جورج وكرد علي بسام،

 .٧٤-٧٣صفحة 
 ).املنجد يف األعالم". (رجل سياسي وقائد أرجنتيين حرر الشيلي والبريو). ١٨٥٠-١٧٧٨( " ٧٣
 .ولد يف شيلي وهو بطل استقالهلا). ١٨٤٢-١٧٧٦ ( ٧٤



 

 ٤٠

:  يف إسبانياة، جرى حدث مهمكيي، ويف ذروة احلروب األمر١٨٢٠يف سنة 
و يف مدينة قادش عصيان عسكرياحتديد بني صفوف الفرق اليت كانت تستعد 

ىل إنشاء  نظام إة أدت سياسي" ثورة" هذا احلدث بعتوت. ةكا الالتينييىل أمرإللتوجه 
يستقالل األمر ويف املرحلة الثانية من اال.دستوريكيسم هذا احلدث ، الالتيينات 

ل يف  وهكذا أخذ النضا.وىل األتهامرحل يف ١٨٠٨باألمهية ذاا اليت طبعت أيام 
 . تلو اآلخرانتصاراسبيل التحرير حيقّق 

ي ل عسكرر لتدخحضا ت، وبينما كانت األنظمة احملافظة يف أوروب١٨٢٣يف سنة 
فتية على قضايا ، ألقت الواليات املتحدة بقوا الستعماريمشترك إلعادة النظام اال

 علن رئيس الواليات املتحدة، مونروأ ،ويف هذا السياق. "العامل اجلديد"
)MONROE(٧٥، ٢خة يف يف رسالته املؤرأنّ اجلمهورية ،٧٦ل كانون األو 

ة بغية الضغط على  به الدول األوروبي عمل تقومة ستتصدى لكلّة الشماليكيياألمر
ي فالقارة األمر، بلد من بلدان القارةأيية هي لألمركينيكي! 

 ١٨١٠ة بني سنة ة املمتديو على مدى احلقبة الثور،ستقاللتوالت إعالنات اال
.  جديدة غري واضحة احلدود، يف البداية دولنشوءىل إ ، مؤدية١٨٣٠وسنة
كا ي يف خطوطها العريضة، خريطة أمر رامسة،، يف ما بعدانسمت هذه الدول أحيانقاو

وباراغواياملكسيك واألرجنتني : ة، كما نعرفها اليومالالتيني (Paraguay) 
زويال والبريو وبوليفيا وشيلي ـوفن  وكولومبيا(Uruguay)وأوروغواي 
 .واإلكوادور

ئلة املالكة إىل الربتغال فبعد عودة العا. ا واهتياجاب تقلّعرفت الربازيل حقبة أقلّ
، يف  (DON PEDRO)٧٧درويثر سقوط نابوليون، بقي العاهل الربتغايل دون بإ

 على هذه اطورامربإستقالل البالد وأصبح افأعلن . الربازيل حيث ترعرع وكرب

                                                 
 .١٨٢٥ حتى سنة ١٨١٧ رئيس أمريكا من سنة  ٧٥
، موجز التاريخ األمريكي". بعد ذلك باسم مبدأ مونروأصدر جيمس مونرو وثيقة إعالن السياسة اخلارجية اليت عرفت  " ٧٦

 .٨٠صفحة 
 . حيث أعلن استقالهلا١٨٣١ حتى سنة ١٨٢١ حكم الربازيل من سنة  ٧٧



 

 ٤١

 ٧٨درو الثاين ي، تنازل عن العرش لصاحل إبنه ب١٨٣١يف سنة . ةمرباطورياإل

(PEDRO II) ،واليته، االامتدادازيل، على ربلذي عرفت الا ستقرار والنمو. 
ة اليت سادت جتماعية واالضطرابات السياسيوهكذا انتهى الفصل الثالث من اال

رة من الوصاية ة بكاملها، حمركيية األمروأصبحت القار. يف مطلع القرن التاسع عشر
 ئجديد يرفض املبادا لوالدة جمتمع إلطار جاهزاا، أصبح ويف أوروب. ةستعمارياال

القدمية لسلطة ملكية ويصبو إىل كيان علماينّة أو تيوقراطيمل ،ولكن.  ودميقراطي 
 النضال طويالً بني ، وسيستمراق فوريكن بلوغ هذا اهلدف سهل املنال ومل يتحقّ

هذين التية يف السنوات الالحقةارين، وسنرى فصوله األساسي. 

                                                 
 . حيث توفّي١٨٩١ وبقي حتى سنة ١٨٣١تولّى احلكم عن أبيه سنة . ١٨٢٥ ولد يف ريو دي جينريو سنة  ٧٨



 

 ٤٢

 الفصل الثاين
من القرن التاسع عشرلالنصف األو  

 
 وز إعادة امللكية يف فرنسا، يف شهر متّ-١

ة، كانت فرنسا قد سئمت من احلروب اليت خاضها مرباطورييار اإلابعد 
 مل تكن تتمنى العودة إىل النظام ها ولكن،ىل الراحةإ وكانت تسعى ،نابوليون
٧٩ ون وإرجاع ساللة البوربالتقليدي(Les Bourbons) وهي الساللة (كم إىل احل
وعلى الرغم . رها أحد من اجليل اجلديد، اليت ال يتذكّ)ستالم زمام امللكاة يف التقليدي
 على مدى سنوات ، احتفظت جمموعة صغرية من املوالني للنظام امللكي،من ذلك
موعة الصغرية  نشاط هذه امللكية، وسيظهر يف املستقبل أنّ بأمل إعادة ا،عديدة

اكان حامسحصلتة اليت  يف األزمة السياسية نتيجة للهزمية العسكري. 
موعة النواةخالل األشهر األخرية اليت سبقت هذه األزمة، أساليت ،ست هذه ا 

ة يف  املقاطعات، وخاصمجيع هلا يف ا فروع،"فرسان اإلميان"سم اأطلقت على نفسها 
ة وعلى  شرعيئالتذكري بوجود مباد على زت عملها الدعائيركّ. ةرستقراطياألوساط األ

الفرص املالئمة من أجل إثارة حفيظة ص وعلى اقتنا،إحياء وتنمية الوالء للنظام امللكي 
النظام اإلالشعب ضد وعلى تسليط الضوء على نقاط ضعف هذا األخريمرباطوري . 

هكذا، وبينما كانت األمه ة تبتعد عن القائد الذي كانت قد قبلت بة الفرنسي
بارتياح خالل سنوات خلت، ويف الوقت الذي كان احللفاء األوروبيدين ون مترد

رحت ورقة إعادة النظام  طُ،نتصارحيال النتائج السياسية اليت سوف تحصد من اال
من ِق، الامللكي بمن ِقبلقني فحسب، ل أمراء نكرة ومتفر ل أقلّبمة تعمل ة منظّي

مغادرة نابوليون إىل جزيرة األلب مت، يف وقتفنظّ. ةداخل األم (Elbe) مظاهرات 
مل يردع و. منسقة للغاية يف أماكن خمتلفة يف فرنسا، وراحت تطالب بعودة البوربون

، عاد إىل باريس امللك لويس الثامن ١٨١٤ ويف الثالث من أيار .احللفاء هذه التظاهرات
 .، إبان الثورة٨١صلةق، شقيق لويس السادس عشر، امللك الذي أعدم على امل٨٠عشر

                                                 
٧٩ ة حكمت يف فرنسا وإيطاليا وإسبانيا تعود هذه الساللة إىل القرن العاشر وتفرعت منها فروع عد. 
 .١٨٢٤ حتى سنة ١٨١٤حكم فرنسا من سنة . ١٧٥٥ من مواليد فرساي سنة  ٨٠
 .١٧٩٣ كانون الثاين ٢١ متّ ذلك يف  ٨١



 

 ٤٣

 وعد فيه رفقت بإعالن رمسي عودته أُون حبفاوة فائقة، خاصة وأنّستقبله الباريسيا
األممتيازاته ا لدى امللك وحكومته مع احملافظة على ة بدستور يضمن التمثيل الشعيب

 .٨٢"هليةإع حبقوق يتمت"كملك 
ة نابوليون الصاعقة يف شهر آذار ى عودة من إعادة امللكية حتتدمبعت الفترة املوطُ
 أُضرمت لألسف، عادت و،ولكن. ٨٣ة، بإرادة للتهدئة واملصاحلة الوطني١٨١٥سنة 
ة لصاحل يوالروح الثوركذلك  و،٨٤نفعاالت من جديد لصاحل نابوليون أو ضدهاال

ه خالل فترة النظام امللكيا ٨٥"املئة يوم" أو ضدللغاية علىليت كان هلا تأثري سليب  
 .سري األحداث الالحقة

قطار عربات "، وعاد امللك لويس الثامن عشر يف ٨٦ازم نابوليون ائياوعندما 
 بقي ،من جهة. كما قيل، أي حبماية احللفاء، تصلّبت املواقف بشكل خميف" الغريب

ون على إعادة امللكيون يصردون امللكيت قدة كما كانت يف النظام القدمي واملتشدأد 
 ومن جهة أخرى، مجيع  من جهة،ىل ترسيخ قناعات الشعبإية ونفعاالت الثوراال
، أو املتحمسني ألفكار احلرية " الثورة"ى مكتسبات لذين هلم مصلحة يف احملافظة علا

 .ستئصاهلا من جذورهاابضرورة ، واملساواة
 واتسنالاملمتدة بني ني السنوات اخلمسة عشر تزعـطبع التناحر بني هاتني الن

هد األمري لويس الثامن عشر أما يف ع.  فترة إعادة نظام البوربون،١٨٣٠ و١٨١٥
 حدإىل بطت األهواء ضفقد  ،زعاتـعتدل الناملذق واحلمري األ ،)١٨٢٤ -١٨١٤(

 .ما متّ احترام امليثاق الدستوريما ك

                                                 
لدستور رغب نابوليون أن يؤكّد لسكّان فرنسا ومللوك أوربا حسن نيته فأذاع على أهايل فرنسا قانونا إضافيا  " ٨٢

". كما أعلن للملوك بأنه يقبل معاهدة باريس وأنّ عهده سيكون عهد سلم. اإلمرباطورية جعل احلكم مبوجبه حرا دستوريا
تاريخ العصور احلديثة يف الشرق والغرب، منذ اية القرن  حداد الدكتور جورج وكرد علي بسام،ملزيد من املعلومات راجع، 

 .٧٢، صفحة ١٩٤٩ الطبعة الرابعة، مكتبة العلوم واآلداب للطباعة والنشر، دمشق،، صر احلاضرالثّامن عشر حتى الع
ملزيد من ". ...عوطف الشعب بأساليبه يف احلكم وبتصرفاته" غري أنّ الشعب الفرنسي نقم على لويس الثامن عشر ألنه جرح  ٨٣

 .٧١صفحة خ العصور احلديثة يف الشرق والغرب، تاري حداد الدكتور جورج وكرد علي بسام،املعلومات راجع، 
حكم لويس الثامن عشر مدة عشرة أشهر بعد سقوط اإلمرباطورية مثّ اضطر أن يغادر البالد عندما عاد نابوليون من  " ٨٤

 .٧١صفحة ، املرجع السابق". جزيرة ألبا
 . عاد لويس الثامن عشر إىل احلكم بعد مائة يوم من خروجه ٨٥
وعدوه خارجا عن القانون ألنه عدو البشرية ومعكِّر صفو عيشها، وتعاهدوا على "ر ملوك أوروبا بيان نابوليون  مل ينتظ ٨٦

 .٧٢املرجع السابق، صفحة ". ...حماربته إىل أن يتم هلم سحقه



 

 ٤٤

ف،)١٨٣٠ – ١٨٢٤(ا يف عهد أخيه، األمري شارل العاشر أم ساد  ما قد اغالب
العاشر، وحلَّ مكانه قريبه  إىل خلع شارل ١٨٣٠وز ل، يف متّوتوص املتشدد اخلطّ
الذي أعلنه الربملان  (Louis-Philippe d’Orléans)٨٧ فيليب دورليانس-لويس
 القدمية ،"هليةإيتمتعون حبقوق كانوا امللوك الذين "نتهت سلسلة اوهكذا . املكً

فيها من األب إىل االة تنتقل والعريقة اليت كانت امللكية وحدهابن بالنعمة اإلهلي. 
 

א א א א ،٨٨،
א(Comte de Chambord)٨٩א

א א.א אאא –א
אא. א

אא אא، א א.א א
א ، א ،א "א"،

אאא .−"א"א
(Hélène de Chappotin)א א

א ، אא"א"א
 .،א

 
 ١٨١٥ خالل فترة إعادة امللكية من  والديين والثقايفّجتماعيكيف كان املناخ اال

 ؟١٨٣٠إىل 
، ة اخلانقمرباطوري اإلستبدادا، و"الثورة"ثناء أليت حصلت ابعد التجاوزات 

إىل  كانت حباجة لكنها. أصبحت فرنسا، املنهوكة، حباجة إىل العودة إىل جذورها
من يوا احلكم الرجال الذين تولّمل يعرفولألسف، ... ف وبعد النظرحسن التصر، 

                                                 
 .١٨٤٨ حتى سنة ١٨٣٠ حكم فرنسا من سنة  ٨٧
اليت ) ١٨٣٠ متّوز ٤(عهده جهزت احلملة على اجلزائر يف ). ١٨٣٠-١٨٢٤(ملك فرنسا ). ١٧٥٧(ولد يف فرساي  " ٨٨

 ).املنجد يف األعالم". (تنازل حلفيده. انتهت باحتالهلا
 .  ١٨٤٣اتخذ اسم هنري اخلامس سنة ). ١٨٨٣-١٨٢٠ ( ٨٩



 

 ٤٥

قوا املباد،ةيف فترة إعادة امللكيئ كيف يطبعلى صعيد آخر، . ى التأكيد عليها أو حت
ليت اتلك إىل ة قليلة من الشعب، قلّإىل   التصويت إالّحق" امليثاق الدستوري"مل مينح 
ىل إ مل يصل وهكذا. املداخيلأكرب تدفع أعلى نسبة من الضرائب وجتين كانت 

 سيطرت ،ونتيجة لذلك. احلكم إالّ فرقاء هلم صلة بعض الشيء بالنظام القدمي
قة على احلياة السياسيةاألفكار املتحفِّظة الضي. 

أي عهد (  للعهد القدميامتدادا ما اا، نالحظ نوع أيضةقتصاديمن الناحية اال  
ومل حتصل سوى تغيريات طفيفة على الصعيد). ةامللكيالزراعي ومل .  والصناعي
 بل كانت سنوات نقاهة وترميم ،ق إجنازات الفتة خالل هذه السنواتتتحقّ

ا ونضوج، إلرساء أسس النموفيليب مع ثورة - يف عهد لويسالذي كان ظاهر 
خطوط السكك احلديدية واإلقالع الصناعي. 

ىل العمال إبة األمر بالنسهو  وكذلك ،الفت كان النمو السكّاين يتصاعد بشكل
نيالصناعي .اولكن، حيث كانت تنشأ، تدرجييالسكّان ة، كان ، صناعات مهم

لشدة ما كانت أوضاع العمال مزرية يف جمال الصناعة عليها  ونيتهافتاألصليون 
ة التقليدية هي الرائجة يف رفية اِحلكانت الصناعة يف بدايتها وكانت اهليكلي. الكربى
 .ا مكان تقريبكلّ

بني ة وة والبورجوازية بقيت منقسمة بني األرستقراطيجتماعيولكن الطبقات اال
 والعادات والتقاليد ختتلف باختالف اأيضات وكانت الذهني. الحني والعمالفالّ

 .املقاطعات واملناطق
 د اليت سيطرت على بعد حالة الركوا كانت احلياة الفكرية ناشطة جد،باملقابل
طالقة ة يف االل هذه السرعة وهذه الشمولية تعلّثالثة عوامل أساسي. ةلنابوليونيحلقبة ا
١٨١٥ة بعد سنة الفكري :صال مع اخلارج،السلم، وة التعبريحريواالت ،ة مع  خاص

ضتها الصناعي إنكلترا اليت أثارتة يف ة إعجاب الفرنسيا األدبيني، وأثّرت نشاطا
 . عليهما تأثريسبانيا أيضإملانيا وأليا وطايوإل. اسهم أيضنفو

 (Fresnel)فرسنل :  مثل،اات والفيزياء بأمساء كبرية أيضبعت علوم الرياضيوطُ
مبدع نظريةةة التموجي؛ أمبري٩٠ الضوئي )Ampère(لذي بلور قواعد  ا٩١

                                                 
٩٠  فرنسي جة). ١٨٢٧-١٧٨٨( فيزيائياخترع العدسات املتدر. 



 

 ٤٦

وكارنو .ةالكهرومغناطيسي )Carnot(ا ٩٢س الديناميكيلذي أسة ة احلراري
(Thermodynamique). 

وحقّق الطبأيض ا تقدامبينل: ا كبري أنسن) Pinel(٩٣ ؛ اعالج املختلّني عقلي
 يف مضمار اختصاصه أمثال  كلّ، وغريهم،املسماع ٩٤)Laennec (واخترع الينيك

يف  ٩٦)Récamier (يف حقل الطب اجلراحي وريكاميه ٩٥)Dupuytren(دوبويترن 
 .خل ا...جمال الطب النسائي

 احلديث، ة يف فرنسا، مع ظهور الوعي التارخييزامنت سنوات إعادة امللكيهذا وت
 . أشكاله وفروعه مادة يتهافت الناس على دراستها وحبثهاميعكما أصبح التاريخ جب

لونا ولكن سألنا الذين عاشوا يف تلك احلقبة عن أهمحصل يف  إجناز فكري 
 مع أنّ. ة على الكالسيكي٩٧ةنتصار الرومانسيا: دون شكببوا جاعصرهم، أل
ة وحتت تأثري إنكلترا ة مل تفرض نفسها إالّالرومانسييف أواخر سنوات عودة امللكي 
 ووالتر سكوت ٩٩)Byron(وبايرون  ٩٨)Shakespeare(فشكسبري . وأملانيا

)Walter Scott(رلّمن جهة، وشي ١٠٠) Shiller(وغوته  ١٠١)Goethe(من  ١٠٢
نين علّموا جهة ثانية كانوا مزت الروم. الرومانسية للفرنسية اومتية الفرنسينسي

                                                                                                                            
جرى دراسات على الكهرباء ومغناطيسية السالب واملوجب، أ. فيزيائي فرنسي). ١٨٣٦-١٧٧٥(ماري -أندره " ٩١

 ).املنجد يف األعالم" (له أحباث يف الرياضيات والفزياء. والتلغراف
١٨٢٣-١٧٥٣ ( ٩٢ .(فرنسي سي علم اهلندسة احلديثة. رياضيعترب من أحد مؤسي. 
 .طبيب فرنسي). ١٨٢٦-١٧٤٥( فيليب  ٩٣
 .األطباء الفرنسينيمن مشاهري ). ١٨٢٦-١٧٨١( رينه  ٩٤
 .جراح فرنسي شهري). ١٨٣٥-١٧٧٧( غليوم  ٩٥
 ). ١٨٤٩-١٧٧٧(فرنسواز - جان ٩٦
 .أشهر أعالمها جان جاك روسو والمارتني وفيكتور هيغو وغريها. بدأت يف مطلع القرن التاسع عشر.  حركة أدبية وفنية ٩٧
امتاز بتحليله عواطف القلب . رجال األدب العامليشاعر مسرحي إنكليزي يف مصف ). ١٦١٦-١٥٦٤. (وليم " ٩٨

املنجد يف ". (ترجم خليل مطران بعضا منها. من مؤلّفاته املسرحية مهلت، تاجر البندقية، العاصفة. البشري من حب وبغض
 ).األعالم

 ".دون خوان"أشتهر بكتابه . شاعر إنكليزي). ١٨٢٤-١٧٨٨( جورج غوردون  ٩٩
من مؤلّفاته الروائية املشهورة إيفاو وكنتني . كاتب وشاعر سكوتلندي. ولد يف إدميبورغ). ١٨٣٢-١٧٧١( " ١٠٠

 ).املنجد يف األعالم". (دروارد
 ).املنجد يف األعالم". (وغليوم تل. تاريخ حرب الثالثني سنة: له. شاعر مأسوي ومؤرخ أملاينّ). ١٨٠٥-١٧٥٩ " ١٠١
املنجد يف ". (له فوست، وفرنر، وهرمان ودوروته. ولد يف فرانكفورت. ملانمن مشاهري الكتبة األ). ١٨٣٢-١٧٤٩( " ١٠٢

 ).األعالم



 

 ٤٧

. باكتشاف أسلوب الغنائية للحديث عن الذات أو عن الدين من خالل الطبيعة
 ١٠٤)Alfred de Musset (ه وألفرد دي موس١٠٣)Lamartine (وكان المارتني

 ١٠٦)Victor Hugo ( وفيكتور هوغو ١٠٥)Alfred de Vigny(وألفرد دي فيين 
ا أربابة وطبعوا قرنكملهأ باللرومانسي. 

على الصعيد الديين، متيزت هذه احلقبة باتصال شبه كامل بني الكنيسة والنظام امللكي ،
 ".الكنيسة "لبمن ِق" الثورة" جوم مضاد علىهلوسنشهد يف فترة إعادة امللكية 

ب د بوضوح املوقف الذي جيقبل عودة امللك لويس الثامن عشر إىل فرنسا، حد
 املَلَكية، رجال الكنيسةأريد أن يدعم : "اعتلى العرش جمدداأن تتخذه الكنيسة إذا ما 

رتباط الوثيق بني العرش  وأن يفهموهم اال،ةوا فيهم الروح الدينيأمام شعيب، وأن يغذّ
عليهم أن خيربوهم بأنّ جيب كما . ليه كلٌّ منهماإواملذبح والدعم املتبادل الذي حيتاج 

البقاء لكنيسة الكاثولكية الرائع الذي حافظ على نقائها على مر القرون، ال ميكنه نظام ا
 ." طويالً من  دونه وال يستطيع أن يستمر بالنظام امللكي إالّمنـزها عن أي خطأ

نفّذ اإلكلريوس هذه ،١٨٣٠  و١٨١٥ السنواتة بني خالل الفترة املمتد 
ى املنطق، لدالتعليمات بشكل يتعدأصبحوا  مع احلكومةم يف تعاطيهمهرجة أن ،

 .ة وبني النظام امللكيبني الديانة الكاثوليكيفيما  خيلطون
ا يف هذا اإلطار اإليديولوجيالذي كلّف الكنيسة غاليع هذه األخرية ، مل تتور

كانت هذه . عن اإلتيان بتعديالت الفتة، وقد ساعدها على ذلك املناخ السياسي
رتفع عدد اف.  الكهنوتىل سرإة على صعيد استقطاب الشباب ة، خاصالنهضة مذهل

كيف نفسر . ١٨٢٩ سنة ٢٣٥٠ إىل ١٨١٤ يف سنة ٧١٥مات الكهنوتية من اسرال
ة املفرطة؟هذه احليوي 

نشاء مدرسة إ ب على احلقاألساقفة، حصل ١٨١٤ل  من شهر تشرين األوبتداًءا
اة أو إكلرييكيثنتني داخل أبرشية طريقة توظيف ويف هذه املدارس ن. ماظّموا حبري

                                                 
. زار الشرق وشغف به. من مشاهري الشعراء الفرنسيني وزعيم احلركة الرومنطيقية). ١٨٦٩-١٧٩٠. (ألفونس دي " ١٠٣

 ).جد يف األعالماملن". (والنثرية رحلة إىل الشرق. من مؤلّفاته الشعرية التأمالت، وجوسلني
 .من أشهر مؤلّفاته لورينساشيو. اشتهر حببه للرومانسية. كاتب فرنسي ولد يف باريس). ١٨٥٧-١٨١٠ ( ١٠٤
١٨٦٣-١٧٩٧ ( ١٠٥ .(ة. كاتب فرنسيكتب عن المباالة الطبيعة والبشر، وعن الوحدة اليت تقتل العبقري. 
 .غين عن التعريف). ١٨٨٥-١٨٠٢(  ١٠٦



 

 ٤٨

ورفعوا أجور " العبادة"ة ومن جهة ثانية، ضاعفوا ميزاني. مني وطريقة التعليماملعلّ
 .كهنة الرعايا وخدامها

متداد هذه الفترة غري اوا ثقافتهم على ان الذين تلقّكان مستوى الكهنة الشب
ذين لر والتدمري الاء اازمن جر، يفتقرون تعليمهم بسرعة، وكانوا فقد متّ. متساٍو

 يف هم، ولكن غالبا،كانوا جهاالًو  .مةإىل أساتذة كفؤ وكتب قييفتقرون  ،رافقا الثورة
. جيلهمأبناء م ذهنية قسم كبري من  ومل يكونوا مهيئني لتفه،حيبون القتالعينه، الوقت 

 .الوضع، وسنرى ذلك يف ما بعدوحلسن احلظ، ظهر من بينهم رجال مهمون، قلبوا 
ات العادية تتمتع ، مل تكن الرهبانيLa Restauration( (يف فترة إعادة املَلكية

ضد ( ضده غّذهلذي ارتياب  االواستمر. متيازات أكثر من اإلكلريوس العلماينّاب
ته  على التمييز الذي وضعاذًإ حافظ الس امللكي. القرن الثامن عشر) اإلكلريوس

ك وبني تلك املقبول  التملّ، اليت هلا وحدها حقة، بني الرهبانيات اازةمرباطورياإل
 لتعود ستفادت بعض الرهبانيات القدمية من الوضع التساحمياو. ا من باب التسامح
 .خلا... ١٠٧)Trappistes(ترابيست ون والون والكبوشيليسوعيا: إىل الساحة ومنها

. ةات النسائيمتيازات للرهبانيأعطى بعض االالذي  ١٨٢٥صدر قانون سنة 
ها كانت حتصر نشاطها  ألنالرهبانيات حتظى بعطف الرأي العاموكانت هذه 
زداد عدد الراهبات  من ا، لكلذ. ناية باملرضى وتعليم الفتياتة وبالعباألعمال اخلريي

 . راهبة٢٥٠٠٠ إىل ١٢٤٠٠
ة ، حاولت الكنيسة، خالل فترة إعادة املَلكيااىل إعادة تنظيم هيكليإاإلضافة 

التركيز على نشر التعليم املسيحيتمع حيث تبيهناك الكثري لفعله يف هذا ن أنّ يف ا 
 ، يف فترات مسبقة،ية من احلكّام يف عهد النظام القدمي استعادت أقلّ،يف الواقع. اال

ا الصادق حتو) هذا اإلميان(ى ولو مل يكن إمياا مبا فيه الكفايةاعي،أغلبي ة  ولكن
توأت.  البعد عن الكنيسة وعن الديانة كلّين بعيدواأصبحكانوا قد ني والشعب الربجوازي 

 .إنّ عدد املمارسني زهيد للغاية يف املدينة كما يف الريف: اإلحصاءات لتؤكّد على ذلك
وركّزت الكنيسة جمهودها على نقطتني أساسيم واإلضبط التعلي: نيتات رسالي

ةالرعوي. 

                                                 
 .ومن ميزاا االمتناع عن الكالم.  ينتسب امسها إىل دير يف منطقة الترب مجاعة رهبانية ١٠٧



 

 ٤٩

كانت و. بنيإىل أساتذة مدرو تقاليدليت أنشأها نابوليون إىل ا" اجلامعة"ت رافتق
ةتلقّن الطالب روحقامت الكنيسة بإعادة تنظيم هذا ،لكذجل أل.  للديانةا مضاد 

 .احلقل مبشاركة احلكومة
 األساقفة، ومن  إىلة، بالكامل،كييأُسندت تنمية املدارس اإلكلريأوىل  من ناحية

يواتُّخذت . فيها  روٍح جديدة على رأس اجلامعة بغية بثّأسقفن ناحية أخرى ع
 . متر من دون إثارة معارضات عنيفةتدابري جذريةمل

م يف املقاطعات ات الرعوية تنتشر بشكل منظّاإلرساليعلى صعيد آخر، أخذت 
سالفرنسيتة وتأسمجعي ةة ات إرساليلغرضا هلذا عد .ة ومذهلة فأتت النتائج إجيابي

ة السائدة يف تلك احلقبةولو مع بعض التجاوزات املؤسفة، حبسب الذهني. 
ولّدت ردة فعل عنيفة ضد ، املدعومة من احلكومة، أنشطة الكنيسة هذهولكن 

ت والنشرات فانتشرت الكتب واالّ. ر عنفهاواإلكلريوس يصعب علينا اليوم تص
 أو  مصطلحخرة أيوالساخرة من رجال الدين، غري مدضادة للكنيسة املاين واألغ

جهودهممجيعر عبارة تؤذيهم وتدم . 
وكان اليسوعيلقد أعاد البابا بيوس السابع . ل ألصحاب اهلجاءون اهلدف املفض
ا، منهم مئة  عضو٣٠٠ وهي ال متلك يف فرنسا سوى ١٨١٤ة سنة يناتأسيس هذه الرهب

األسطورة !  ال يهم،ولكن. األساقفةة خاضعة لسلطة ينانت هذه الرهبوكا. كاهن فقط
 السلطة املخفية اليت تعمل إىل أيل روما، ون ميثّلون تدخاليسوعيف: هي الغالبة) بقيت(

 . كاثوليكي ملحد وخيشاه كلّكما ميثّلون اخلطر الذي يبغضه كلّ. جانب امللك
 :١٠٨)Béranger ( غنى برياجنه،ويف هذا السياق

 "؟خرجتمها الرجال السود، من أين أي 
 .حنن خرجنا من حتت األرض
 .نصفنا ثعالب، ونصفنا ذئاب

وقاعدتنا سرخفي " 

                                                 
 .تبع أوالً منهج إبيقور الفلسفي، مثّ حتول إىل السياسة. مغنى فرنسي). ١٨٥٧-١٧٨٠( جان بيري  ١٠٨



 

 ٥٠

: امللك شارل العاشر إىل توقيع قرارينمعها  ضطراوزادت قوة احلملة، لدرجة 
إقفال  رأس الالئحة، على ني يفصة، أي اليسوعيات غري املرخل الرهبانياألويجرب 

 .بد عدد الطالّة وحيدالثاين تطوير التعليم يف املدارس األسقفييوقف  و.مدارسها
كما أمساه أعداؤه، مع ثورة " الكاهن–احلزب"ـهذه اهلزمية اليت أملَّت ِبأصبحت و

 ومل تكن نتائج الضغط الديين. ، حبجم كارثة واضحة املعىن واملغزى١٨٣٠
ة املَإعاد" اليت فرضتها واإلكلرييكيةلكي "ة الفعل املونتائج ردة لإلكلريوس اليت ضاد

حتقار بتعاد عن الكنائس، واال لصاحل الكنيسة؛ فموجة اإلحلاد واال،سببتها هذه األخرية
ض له املذهب الكاثوليكيشكّالذي تعر ة اليت لت داللة على السياسة العاطلة واملضر

 .ة يف خدمة اإلميان واإلداريةات احلكومييمكان األجهزة واإلمجيعوضعت 
ا، ا فتي إعادة املَلَكية أعادت تنظيم هيكليات الكنيسة وأعطتها إكلريوسصحيح أنّ

متجدا وعدده كبريد .فثورة .  على الرغم من كثرة الرعاة، كان عدد النعاج ضئيالً،ماإن
١٨٣٠وخلع امللك شارل العاشر، خلقا جو ا إىل بتوجيهو. ١٠٩ا للدينا مناهضضربا 

عينه، ضربت هذه الثورة، بالوقت النظام امللكيا بهتصاالً وثيقًاصلة ، الكنيسة املت. 
 ا ملكً)Le Duc d’Orléans (، بايع الربملان دوق أورليان١٨٣٠ آب ٩بتاريخ 
سم امللك لويساني حتت على الفرنسي–وذلك بعد ثورة دامت ١١٠ل فيليب األو ،

ع حبقوق  عديدة أطاحت بالناأيامةإظام امللكي الذي يتمتلقد كان امللك لويس. هلي-
وكان قد حارب، يف شبابه، .  على األفكار اجلديدة من أنسبائهانفتاحافيليب أكثر 

                                                 
راف الذين فقدوا اتخذ شارل العاشر بعض إجراءات تظهر ميله للرجعية، منها إعطاء مليار فرنك للمهاجرين األش " ١٠٩

وكان امللك . أمالكهم أثناء الثورة اإلفرنسية، ومنها إعداد مشاريع قوانني تقضي على احلريات العامة وبينها حرية املطبوعات
الرجعي حيلّ الس كلما رأى فيه أكثرية معارضة، ولكن األكثرية املعارضة كانت تعود على أثر االنتخابات، والوزارات 

وكانت ... وأخريا تولّى الوزارة بولينياك املشهور برجعيته فهاج النواب، ورأى امللك أن يهددهم ببيان حازم. ية تسقطالرجع
ولذلك أصدر امللك القرارات اليت أدت إىل . النتيجة أنّ امللك حلّ الس بدون جدوى إذ عادت املعارضة لتشكّل األكثرية

وعلى األثر وضع . لّ الس من جديد وعدل قانون االنتخابات وألغى حرية املطبوعات، فقد ح١٨٣٠الثورة يف متّوز 
وبدأت املظاهرات يف أحياء باريس الشرقية حيث يسكن العمال، وانقلبت املظاهرات ... الصحفيون احتجاجا شديد اللهجة

 إمخاد الثورة، وسيطروا على مدينة باريس، وكان إىل ثورة مسلّحة اتخذ فيها الثائرون خطّة اهلجوم بعد أن أخفق اجليش يف
حداد الدكتور جورج ". امللك يف ضواحي العاصمة فتنازل عن العرش حلفيده الصغري وعين الدوق أورليان ابن عمه وصيا

 .١٢٥صفحة تاريخ العصور احلديثة يف الشرق والغرب،  وكرد علي بسام،
العرش باسم لويس فيليب بدعوة الس، وقِبل التعديالت الدستورية اليت وسعت رغب هذا يف احلكم بنفسه، واعتلى  " ١١٠

 ١٨٣٠وهكذا انتهت ثورة متّوز . حق االنتخاب وقضت على مراقبة املطبوعات، ووضعت حق التشريع بيد السني فقط
 .١٢٥املرجع السابق، صفحة ". بالقضاء على الرجعية اليت رغب شارل العاشر يف اتباعها
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ني لويس  للملكَاا وخصمترة إعادة امللكية، وكان معارضمع جيوش الثورة وخالل ف
ذي كانت أفكاره معاكسة لاالثامن عشر الذي كان خيشاه، وامللك شارل العاشر 

 كان رجل الطبقات ،ىل ذلكإضافة إ. ألفكاره على الرغم من أنه كان جيامله
 يف عهده، الصدارةت ة اليت احتلّة، الطبقة الربجوازية الصاعدة، وبصورة خاصجتماعياال

اـنسحبت لتناة النظام اجلديد وبينما قاطعت الطبقة األرستقراطيزوي يف ممتلكا. 
 فيليب العرش، هو -م لويس الذي سبق تسلّ والشعيبنفجار البورجوازيالهذا ا

يف احلقيقة. نفجار معاٍد لإلكلريوسا اأيض،تكاثرت عملي ة ات النهب يف دار األسقفي
يف ة للمبتدئني وواملدرسة اليسوعيمركز اإلرساليكما متّ.ة، يف باريسات الفرنسي  

 ،نتيجة لذلك. يسنيحتطيم بعض مزارات القدمتّ  و،ةكيياهلجوم على بعض املدارس اإلكلري
 بعد ،فضالً عن ذلك.  باللباس املدينّهاجر بعض األساقفة، ومل يعد الكهنة خيرجون إالّ

يس ىل مظاهرة مشروعة، اقتحم املتظاهرون كنيسة القدإ وخالل قداس أدى ،سبعة أشهر
موا املذابح يس، وحطّ يف بار١١١)St. Germain l’Auxerrois (جرمان لوكسروا

 .سات الكهنوتية املوجودة داخل الكنيسة املقدمجيعنتهكوا حرمة او والتماثيل
لقد كانت هذه املظاهرات تعبها مل تتوصل إىل ر عن العداء لإلكلريوس، ولكن

ه حصل ختريب يف صحيح أن. ليت حدثت إبان الثورةامستوى التجاوزات الفظيعة 
، مل يعد أحد بعد سقوط النظام امللكي. ق األذى باألشخاصاملمتلكات، لكن مل يلح

زدراء أكثر من ون له اال الناس أصبحوا يكن أنّاواضح اوبد. خيشى اإلكلريوس
، رئيس الس، ١١٢)Casimir Périer ( صرح كازمري برييه، هذا السياقيف. البغض
 ."ون املسنسيأيت يوم لن يقترب منكم إالّ" : ألحد الكهنة،١٨٣١سنة 

دوء حنو اإلحلاد الذي ووعزم رجال الفكر الربجوازي كان ن على توجيه الناس
 .يعجبهم

 وحكمة، ه كان رجل خربة، ولكنافيليب شكوكي- كان امللك لويس،من جهته
شر إصبعه يف قضايا  حيأالّ"ا علىسب قوله عازمحب، كان نورغم رفضه لقضايا الدي

و". االحقًعنه لن يكون باستطاعتنا العدول ف  مىت فعلنا ذلكناالكنيسة، ألنا، أصبحت أخري

                                                 
١١١ تقع يف باريس أمام متحف اللوفر.  كنيسة تعود إىل القرن السادس امليالدي. 
 .١٩٣١أصبح نائبا، مثّ رئيسا للربملان سنة ). ١٨٣٢-١٧٧٧( سياسي من أغنياء باريس  ١١٢
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ها، يف بعض لذي مل يعِفا وبعيدة عن احلكم ، محايةالكنيسة، يف عهده، مفتقرة إىل أي
األحيان، من اإلزعاج واحلنق اإلداري .ستعادت نفوذها ومكانتها بشكل أعمق اها ولكن

 .نيعلمانيكثر من البينهم  وكان ذوي الشأن،بفضل رتل من األشخاص 
 Félicité de(مينه وز، األبايت فيليسيته دي الأثناء ثورة متّظهر، 

Lamennais(١١٣القائد احملر ،ةهبته مول والذي جذب من خالل ك هلذا التبدالنبوي 
، جمموعات (Bretagne)نطقة بروتانيا مب )La Chesnais(ه، يف الشسنه ومجع حول

م املرحلة الالحقة من كبرية من الكهنة والعلمانيني الذين طبعوا بأفكارهم ونشاطا
ىل المينه، يتوقّف على البابا وامللك جتديد الكنيسة إبالنسبة . تاريخ الكثلكة يف فرنسا

 ،أما امللك. جيب أن حيظى البابا بسلطة سيادية داخل الكنيسة وخارجها. واتمع
 .ذلك حتت اإلشراف احلربيالناس، وتطبيق شريعة اهللا بني يف فيكمن دوره 

ل خيانة للكنيسة ، تشك١٨٢٨ّ قرارات شارل العاشر، الصادرة سنة ى أنّأروقد 
. فلم يعد يلفظ عبارة البابا وامللك، بل، البابا والشعب. ل النظام امللكيبمن ِق
  ولكنار النظام امللكيا. ستنتاجاتهااال لتوسيع يف  ١٨٣٠تاحت له ثورة أو

سيساعدكم بسواعده ولشعب، إىل اوا أيديكم مد: "كان يقولو. نتصرالشعب ا
تهاملتينة، بل أكثر من ذلك، سيساندكم مبحب." 

من ثالثة أشهر على اندالع الثورة، ، أي بعد أقل١٨٣٠ّ ليف شهر تشرين األو 
املستقبل"ل عدد من صحيفة صدر أو ")L’Avenir(هللا ا: "، يتصدره هذا العنوان
ةواحلري."تالميذه س المينه  هذه أس الكوردير : الصحيفة، مبشاركة أهم

)Lacordaire(ومونتاملبري١١٤ ) Montalembert(كوكسدو  و ١١٥) De Coux( .
وطالبوا معأشكاهلامجيعة، يف ا باحلري  :ة العبادة عن طريق الفصل بني الكنيسة حري
 .نتخاب العامة اال وحري،ملنظّماتة إنشاء ا وحري،ة الصحافة وحري،ة التعليم وحري،والدولة

                                                 
١١٣  ة مثّ هجرها ليصبح من دعاة الثورة). ١٨٥٤-١٧٨٢( فيلسوف فرنسية على هجر الكنيسة . اعتنق احلياة الرهبانيالكاثوليكي

 . ومل يلبث أن صدر حرم الكنيسة حبقّه. أثر خالفه احلاد مع كنيسة روما
 .راهب دومينيكين). ١٨٦١-١٨٠٢(هنري - األب جان باتيست ١١٤
 .كان من أشهر املدافعني عن احلرية يف العقيدة الكاثوليكية. ناشر وسياسي فرنسي). ١٨٧٠-١٨١٠( شارل  ١١٥
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ى  صددوتها لكن! يف تلك احلقبة" ةيوثور"عترب  هذه املطالب تكانت مجيع
كانوا ني الذين ة عند قسم من الشباب اإلكلرييكية وخاص عند خنبة كاثوليكياعميقً

ة والشباب إىل الكنيسةيتوقون إىل التجديد الذي يعيد احليوي. 
 ة، ففرض عدد من األساقفة عقوباتماس أخاف السلطات الديني هذا احلبيد أنّ

ة بفعل مينه معظم موارده املالي فقد ال،ونتيجة لذلك. "املستقبل"على صحيفة 
منها  اته إىل روما، راجير، هو وزمالؤه، إحالة قضيفقر. املعارضات اليت لقيها

 . الرسويلّن الكرسيكونه لطاملا كان املدافع األكرب عإىل  ا نظراملوافقة،
تكن مناسبة لذلك الظروف ملولكن  .الرسويلّففي تلك الفترة، كان الكرسي  

ومل يكن البابا . ة من هذا النوعيوم مبادرات ثورعن تفهأن يكونه أبعد ما ميكن 
ل أفكار ومفاهيم شخص المينه ال قب لتا مستعد١١٦غوريوس السادس عشري، غراملالك

 .اا، حيث جرت ثورات شجبها هو شخصيبلجيكا وال يف بولونييف فرنسا وال يف 

                                                 
اليت أسسها القديس روموالْدو يف ) Camaldules(لِْبرتو كاِبيالّري، نائب عام رهبانية الكَملْدولْ هو برتلماوس أ " ١١٦

متّ انتخابه يف وقت كانت إيطاليا تعاين فيه اضطرابا من ثورة تتهددها، وفيما أوروبا تتهددها حرب . القرن احلادي عشر
إنكلترا ملواجهة كتلة الدول ذات نظام احلكم املطلق، أي بروسيا، والنمسا، فقد كانت فرنسا حتاول التفاهم مع . جديدة
التيار الليربايلّ الذي كان ملك فرنسا يناضل فيه؛ وتيار احلكم املطلق الذي كان على : كان هناك تياران يتصادمان. وروسيا

ن بأشد ضراوة منهما يف بلد آخر، ألنّ هدف الليرباليني ويف إيطاليا، كان التياران يتجاا. البابا اجلديد أن ينضم إليه حتما
كان القضاء على سلطة البابا الزمنية، يف حني كان الفاتيكان يدافع، على قدر ...) الكاربوناري، واملاسون، والبونابرتيني إخل(

ن أخي نابوليون األول، وابن ملك هولندا كان لويس نابوليون بونابرت، اب. استطاعته، عن أراضيه اليت أهلبتها نريان التمرد
إبان الفترة النابوليونية، يف إيطاليا، مثله مثل أخيه، شارل لويس، يشترك يف املعارك إىل جانب الكاربوناري، إلرغام البابا على 

غريغوريوس السادس استدعى . ١٨٣١، ويف بولونيا العام ١٨٣٠انفجرت الثورة يف مودينا العام . التنازل عن سلطانه الزمين
ومتّت الدعوة إىل مؤمتر يعقد يف رومة وتشترك فيه فرنسا، والنمسا، . عشر النمساويني فدخلوا بولونيا وقضوا على التمرد

وبروسيا، وإنكلترا، وروسيا بغية وضع األسس إلصالح إداري وسياسي يف الدويالت البابوية، فاتِخذَت بعض قرارات يف هذا 
صوصا يف االَني القضائي واإلداري، إالّ أنّ السكّان يف بولونيا وبعض املناطق الشمالية مل يرضوا عن األمر، املوضوع، خ

فدخل النمساويون بولونيا مرة ثانية، فيما كانت . فانتفضوا وبدأوا النضال بوجه الكتائب السويسرية اليت جندها البابا حديثًا
فكان من . فاستتب النظام بفضل البنادق النمساوية، والفرنسية، والسويسرية.  حتتلّ مرفأ أنكوناملراكب احلربية الفرنسية

أما البابا، بتأثري من . احملتم هذه املرة إجراء إصالح حقيقي من وحي مبادئ هذه املرحلة، ومن وحي رغبات الشعب وتطلّعاته
امترنيخ، فكان يشعر بنفور من كلّ ما يستذكر نظامجاه جديد منذ . ا دستوريسياسة األب األقدس سارت يف ات ١٨٣٦لكن ،

عندما عهد غريغوريوس بأمانة سر الدولة إىل الكردينال المبروسكيين، وما كان من مؤيدي اإلصالحات، بل مياالً إىل 
 لألنظمة املطلقة ضد إرادة الشعوب، وبدت فالباباوية كانت دد باتخاذ موقف مؤيد. االعتماد على النظام النمساوي املطلق

، عندما وجه البابا، بإحياء من المربوسكيين، إىل اإلكلريس البولوين رسالة عامة يذكّر فيها ١٨٣٢ميالة إىل هذا املوقف سنة 
كانت . وا احلكّاماملتمردين بالعقيدة الكاثوليكية يف موضوع اخلضوع للسلطات القائمة شرعا، ويندد بالعصاة الذين هامج

فالثائرون البولونيون كانوا قد انتفضوا على الطغيان الروسي، . نتيجة هذه الرسالة مؤملة يف بولونيا مثلها يف العامل املتمدن كلّه
. ريةواألمراء الذين كان البابا يدافع عنهم كانوا جالّدين يغرقون يف الدم طموحات شعب بطل ذنبه الوحيد نضالُه من أجل احل
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 أعلن تأييده األمة البولونية الشجاعة يف رسالة أحدثت تأثريا عميقًا يف ١٨٤٢وأدرك غريغوريوس السادس عشر خطأه، ويف 

وبعد ثالث سنوات، استغلّ فرصة زيارة القيصر نقوال األول رومة فأفصح للطاغية الشاب عن رأيه باألحداث يف . أوروبا
لقد . فغادر القيصر الفاتيكان مضطربا، ذليالً.  مفصالً عن الفظائع اليت يرتكبها الروس يف هذا البلدبولونيا، وقدم غليه تقريرا
، ما إن خرج الشاب ِجيوزبي ماتزيين من ١٨٣١ففي . وكان الوضع يف إيطاليا يزداد خطورة. كان ينتظر استقباالً خمتلفًا

 عاد إلة جنوى فأنشأ فيها ١٨٣٤ويف ". إيطاليا الفتاة"مة دعاها سجن جنوى، حتى أسس يف مرسيليا حيث التجأ، منظّ
" منظّمة شعوب دولية"وغاية هاتني املنظّمتني اللتني كان يدعمهما الكاربوناري واملاسونية، إنما كان تشكيل ". أوروبا الفتاة"

ة يف إسطمبول، وسان بطِرسبورغ، وفيينا، فاحلكومات املطلقة آنذاك القائم". جمموعة امللوك واحلكّام الدولية"منهضة ل 
وكانت شعوب بكاملها كالرومان، والصرب، والكراوتيني، والبلغار، والبولونيني، . وبرلني كانت حتتلّ أراضي ال ختصها

ني يعانون من الطغيان األجنيبني، واإليطاليني، والسلوفاكيا، برأي م. والتشيكياتزيين، أن تعي وكان على هذه الشعوب مجيع
. وحتى تكون االنتفاضة فعالة، جيب أن تكون دولية. كرامتها، وحقّها، وحريتها لتشكّل حتالفًا سريا غايته القضاء على الطغاة

وعدو الشعب يف إيطاليا، برأي ماتزيين، كان الكنيسة، وكان بالتايل حيلم بالقضاء عليها إىل األبد، باسم ما كان يدعوه 
على أنّ االنتفاضات اليت نشبت بناًء على حض ماتزيين املباشر فشلت، وأعدم األمراُء . فاهللا هو الشعب". ي الدائمالوح"

فعرض فينتشنيت ِجيوبريت، من . فكان واجبا جتربة خطّة أخرى. الذين يدعمهم النمساويون والبابا واملتمردين رميا بالرصاص
ويف كتاب . فكان رأيه أنّ على الوطنيني أن يتجمعوا حول الكنيسة. يدا للحصول على احلريةتورينو، على اإليطاليني جا جد

، يشيد الكاهن التوريين بالعبقرية اإليطالية اليت أبدعت احلضارة، كما يشيد )١٨٤٣(عنوانه عبقرية اإليطاليني اخلُلُقية واملدنية 
وقد جتمع حول هذه الفكرة، األقلّ . شئ اتحادا إيطاليا يهدف إىل إدارة العامل اجلديدبالبابوية يف الوقت نفسه، ورسالتها أن تن

وبدأ انبعاث اإليطاليني ). Néoguelfes(تطرفًا واألدىن خطورة من فكرة ماتزيين من كانوا يوصفون بالغلْف العصريني 
ورأى آخرون أنّ رئيس االتحاد ). ١٨٤٨(ليسوعي العصري يرتسم ِوفقًا هلذه املبادئ اليت صاغها حيوبريت عليها بكتابة ا

وكان قيصر . اإليطايلّ اجلديد جيب أن يكون ملك سردينيا، شارل ألرب، ألنه كان األمري اإليطايلّ الوحيد الذي ميلك جيشا قويا
ن قد تنبأ عنه يف كتابه آمال إيطاليا، بالْبو، صاحب هذه اخلطّة، الوحيد الذي جنح، ألنّ إيطاليا الحقًا، كسبت الشكل الذي كا

وهناك تيارات أخرى كانت تعترف للبابا أو تنكر عليه احلق يف الوجود، وتثري يف وجه . ١٨٤٤الذي نشر يف باريس العام 
ستوحاة من الِمينه، ليربالية كافُور املانِشسترية، الكاثوليكية الليربالية امل: من هذه التيارات. الفاتيكان مشاكل صعبة احللّ

الشمال للنمساويني، : اليت نادى ا دوراندو وأعلن ضرورة تقسيم إيطاليا ثالثة أقسام" اجليبيلينية"الكُوردير ومونتاالمبري، 
" جراحات الكنيسة اخلمسة"ومن حضن الكنيسة نفسها، ض روسميين ليكشف . اجلنوب للبوربون، ووسط إيطاليا للبابا

اهلوة اليت تفصل اإلكلريس عن الشعب، وجهل الكهنة وتفكّك وحدة األساقفة، وتدخل السلطة املدنية : وهي) ١٨٣٢(
فبصوته، كما بصوت مانزوين، مؤلِّف الرواية األوسع انتشارا يف . بتعيني األساقفة، ووصايتها الطاغية على أموال الكنيسة

، أُطلقَت فكرة جديدة وهي أنّ )١٨٤٢-١٨٤٠قد ظهرت طبعتها النهائية يف و(اخلطيبان، : إيطاليا يف القرن التاسع عشر
يف أثناء هذه السنوات أيضا ظهرت يف الدمنارك كتب سورين ِكريِكغارد، لكن مل . الكاثوليك أيضا يرغبون يف استقالل إيطاليا

حني كانت الكثلكة والكنيسة يف إيطاليا ضحيتي هجمات ويف . يِعرها أحد اهتماما يف أوروبا الغارقة يف انشغاالا السياسية
 Oratoire de( أسس نيومان موصلّى بريِمنغهام ١٨٤٧ففي . كثرية، كانت الكثلكة حتقّق يف إنكلترا تقدما

Birmingham( س هنري مانِّينغ يفيس شارل١٨٥٦، كما اسسي القدكرم  .ن البابا الون الثالث عشر كالوقد عي 
وظهر . أما أملانيا، على العكس، فقد ظهرت فيها دالئل قومية كُليانية حتلم خبلق ديانة أملانية، واقتصاد أملاينّ. منهما كرديناالً

وما لبثت نزاعات عدة أن أبرزت الطابع التسلّطي لنظام برلني الذي . تفوق األملان واضحا على الفالسفة وعلى السياسيني
وصارت جامعة بون مركز الدعاية الرمسية املوجهة . الدين القوميط أي الربوتستانتية"على حتويل أملانيا كلّها إىل كان هدفه األ

كان األستاذ ِهرِمس، يف بون، قد أطلق . إىل املناطق الغربية األمينة للكنيسة اليت يربطها ا رأس جسر هو جامعة كولونيا
 وجود اهللا، وأنّ كلّ احلقائق املسيحية، مبا فيها وجود اهللا، وإمكانية الوحي ميكن أن تنشأ على عقيدته بالربهان العقالينّ على

وأيد بالط برلني هذه العقيدة جاعالً منها نوعا من الهوت الدولة، يف حني كان غريغوريوس السادس حيرم هذه التعاليم . العقل
معتربا إياها مناقضة للتقليد ومنيع ضالالت ) ١٨٣٥) (Dum acerbissimas(يف رسالته العامة بينما الكالم املرير 

فهددته احلكومة املركزية، إالّ أنه . فنشر رئيس أساقفة كولونيا هذه الرسالة يف أبرشيته، ودعا األساتذة إىل االلتزام ا. خطرية
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ا، روما حمبطًمينه  عبر عنه احلرب األعظم، غادر البعد هذا املوقف الرافض الذي
) Mirari Vos" (مرياري فوس" نشر البابا رسالته البابوية  ،وبعد مغادرته مباشرة
ه ،يف البداية، لألمر، رضخ هذا األخري. مينه أفكار المجيعة  يشجب فيها بشدلكن ،

 )Les Paroles d’un Croyant (" مؤمنماتكل"بعد فترة قصرية، نشر كتابه 
ومن جديد، أدان البابا هذا . ف أنواع التعسمجيعحتجاج على ا صرخة كانالذي 

سينغوالري فوس"ة الكتاب برسالته البابوي") Singulari Vos(. 
يلغي أحدمها اآلخر ة والكثلكة مفهومان ري احلنّأمنذ ذلك احلني اعترب المينه 

ومات يف العزلة ،وبعد فترة قصرية، ترك الكنيسة. بشكل جذري .ظلّوا أتباعه لكن 
نفسهم، الذين زرعوا أة، وهم، أوفياء ألفكاره، على الرغم من حتطيم محاستهم الفتي

قد كان ل. عشرة يف القرن التاسع مسائهم الطريق الطويل لتاريخ النهضة الدينياب

                                                                                                                            
فاحتجPosen .( (وقف أيضا أسقف بوِزن وبعد ذلك بسنة، أ). Minden( يف قلعة ِمندن ١٨٣٧متسك بوقفه فسجن سنة 

بل إنّ الشعب . فكان رد الرأي العام مؤيدا للكنيسة. البابا حاالً وقدم مذكّرة ذا املوضوع إىل املمثّلني الديبلوماسيني يف رومة
، ١٨٤٠ويف . خطاب الباباكتابا يشرح فيه )Görres(يف أملانيا نفسها وقف جبانب رئيس األساقفة املسجون، ونشر غُورِّيس 

عرفت فرنسا مع .  غلْيوم إىل السلطة، عاد السالم الروحي إىل أملانيا وأُطِلق سراح األساقفة املوقوفني–مع وصول فردريك 
  ضرورة حترير الشعوب،١٨٣٠فقد طاملا أعلن هذا املفكّر يف جريدته املستقبل اليت أسسها يف . الِمينه ضة كاثوليكية ناشطة

واحلرية . وحتقيق وحدم يف اتحاد يقوم بني الكاثوليك والليرباليني، وفصل الكنيسة عن الدولة، وإنشاء مجعية الفقراء والكهنة
على أنّ اللغة العنيفة واآلراء املخالفة يف خبعض املقاالت محلت . كان الِمينه مثل ماتزيين كاثوليكي. يف رأيه مرادفة لالنسجام

المينه، ومونتاالمِبري، والكُوردير أن : ملستقبل نفسه على توقيفها عن الصدور، وقرر حمرروها األساسيونصاحب جريدة ا
وفيما كان هؤالء الكتاب الفرنسيون ينتظرون قرار اللجنة اليت كُلِّفَت دراسة . يقابلوا البابا ليربروا أمامه موقفهم وِفكْرويتهم

فأثار األمر الِمينه أيما إثارة، فغادر رومة ومضى . را يوصي فيه البولونيني بتأدية اخلضوع والطاعةفضيتهم، أصدر البابا منشو
): Mirari vos(أنظروا أنتم : ، أصدر البابا رسالته العامة١٨٣٢أغسطس /  آب ١٥ويف . إىل موِنيخ ليلتقي أصدقاءه

وأعلن الِمينه عندئٍذ أنه، بالرغم من هذه الرسالة العامة، ال يتنازل . يدتهشجب فيها الليربالية من دون اإلشارة إىل الِمينه وجر
 كتابه كالم مؤمن، الذي حرشم بعد ذلك بقليل يف الرسالة العامة وحدك أنت ٨٣٣عن رأي من آرائه، ونشر يف 

)Singulari vos (وحت ه عن النظام الكاثوليكيإذ ختلّى الِمين ،االنفصال النهائي نيفتم١٨٥٤ومات يف . الف مع االشتراكي 
 ١٨٣٤أنشأ يف ) Veuillot(فإنّ لويس فييو . على أنّ أصدقاءه مل يتبعوا خطّه املتمرد. من دون أن يتصاحل مع الكنيسة

ه ويتفق اجلميع على أنّ الِمينه، بالرغم من خطأ. اليت سارت يف خطّ الِمينه باعتدال أوفر) L’Univers(جريدة الكون 
وأحد أفضال غريغوريوس السادس عشر الباقية اليت . األخري، كان من أكثر من أسهموا يف جتديد احلياة الكاثوليكية يف فرنسا

وقد أُنشئ . ال تزول تشجيعه الرساالت يف آسيا وإفريقيا، ونضاله ضد االستعباد الذي كان ال يزال يقيد ماليني من البشر
أما أكرب خطأ حصل يف حربيته، . صري يف عهد حربيته يف إطار املتاحف الفاتيكانية األخرى الكبريةاملتحفان األتروسكي وامل

كما قال كاتب كاثوليكي، فإنه سحق الثوريني، وغفل عن اإلصالحات الضرورية يف الدويالت الباباوية املسلَّم أمرها إىل 
فهذه املفارقة التارخيية اليت مل حتسب حسابا . يا، يف قلب القرن التاسع عشرالرجال الكنسيني من دون غريهم، سياسيا وإدار

، معجم البابواتداثيو خوان، ". ملطالب العلمانيني أفضت منطقيا إىل األحداث اليت أدت إىل حتويل رومة عاصمة لدولة علمانية
 .٣١٧-٣٠٩صفحة 
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 زمن جديد  يف تاريخ ، نيب، بالفعل، وعلى الرغم من مصريه املأساويمينهال
 .الكنيسة، يف فرنسا

، إن داخل  دوء على الصعيد الديين١٨٤٠ و١٨٣٣ومرت السنوات ، بني 
ن فترة إعادة امللكية  اليت جرت إبااحلوادثوبدأت ذكريات . و خارجهاأالكنيسة 
 ، بتوخي احلذر الرسويلّتوجيهات الكرسيأدت و.  من املاضيائًا فشيتصبح شيئً

وكانت . ىل دئة احلقد على اإلكلريوسإ ،ظ لإلكلريوس جتاه الدولةواملوقف املتحفّ
الطبقات  اختيارهم من فاألساقفة اجلدد، الذين متّ. ةالساعة ساعة النهضة احلقيقي

 .كثري من أسالفهمة، كانوا، باإلمجال، أفضل بكافّ ةجتماعياال
هائلة، فمن سلطة ة إجنازاتأحرزت السلطة احلربي "١١٧"ةغاليكاني (Gallicane) 

.  الرسويلّ أي موالية لتوسيع سلطة الكرسي١١٨"فةة متطرمونتاني"أصبحت سلطة 
 إحياء الرهبنة ، وهو تلميذ قدمي لالمنيه،١١٩)Dom Guéranger(أعاد دوم غريجني 

  حملّاة اليت حلّت تدرجييا الرومانيز الليتورجي كما عزيف فرنسا،ة نياالبنديكت
 .عايا واملناطقة يف خمتلف الريالليتورجيات احمللّ
 هلا، هذا  الرسويلّبدعم الكرسيتطالب  اإلكلريوس النخبة املثقّفة منبينما كانت 

بامللك  ا شأنك أعضاء الكنيسة األقلّ متس،الدعم الذي مل تعد تلقاه من قبل العرش
 . من التجاوزات الصادرة عن األساقفةإياه احملامي عنهممعتربين 
نتصارات اليت حقّقها اإلكلريوس  باالات اإلجنازات املونتانية املتطرفة أيضبعلقد طُ
قلقني١٨٢٨ىل فرنسا بعد طردهم عام إومل يعد رجال الدين الذين عادوا . العادي . 

وهو  ،نيكانية مع األب الكورديرة الدوميناإحياء الرهبعيد  أُ،نييانىل جانب البندكتإو
ا تلميذ المنيهأيض. 

الشغل الشاغل للكنيسة يف عهد نظام متّكان التعليم الثانوي كما يف وز امللكي ،
بغية  ة بني اجلامعة والكنيسة،وأصبح هذا املوضوع موضوع مشاد. فترة إعادة املَلَكية

                                                 
 . سلطة خاصة بالكنيسة الفرنسية ١١٧
 .طاليني املوجودين وراء جبال األدلب تعين اإلي ١١٨
 .راهب بنديكتاينّ فرنسي). ١٨٧٥-١٨٠٥( بروسبري  ١١٩
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  ،ة ناخيب النواب، وبالتايليشكّلون غالبيكانوا لذين اني زياهليمنة على الشباب الربجوا
يوجةهون مصري األم. 

وأثارت قضيون ، خالفات بني الكنيسة والدولةة التعليم الثانويوكان اليسوعي 
وبطلب من البابا الذي رضخ إلصرار ١٨٤٥يف سنة .  يف صلب اجلدالادائم ،

 مكام، ولكن ظلّوان جديد، ولكنهم احلكومة، أقفل اليسوعيون مدارسهم، م
قني يف إطار جمموعات صغريةمتفر. 

جلنة الدفاع "يف هذه الفترة،  المنيه  من أتباعاهو أيضكان لذي ا، أنشأ مونتاملبري
عن احلريةة الديني "اليت تشترط على الكاثوليكيالقبول بالتعه د د الواضح واحملد

أحرزت هذه اللجنة . نتخاباتبصوته يف االل إدالئه ة التعليم مقابباملطالبة حبري
، ١٨٤٨ يف سنة الّإ مل حتصد مثار جهودها هانتخابات، لكننتصارات باهرة يف االا

باملقابل. أي يف الفترة اليت تلت خلع النظام املَلَكي،ون بقانون صدر  اكتفى الكثوليكي
 تعليم ا يشمل حتمبتدائيالفالتعليم ا. بتدائي التعليم االخيص فيما، ١٨٣٣سنة 

ل الاألدب والتعليم الديينذين يدرةسان يف املدرسة حتت إشراف كاهن الرعي. 
عكس العلى ، لكيوز املَ أصبح ، يف اية عهد متّ الوضع الدييننّإميكننا القول 

امتاماية فترة إعادة ا مم ةا كان عليه يفمللَكي .التضامن  من امل تعاِن الكنيسة أبد
مع الدولةالسياسي  .ة، حممية من الدولة فكانت، يف فترة إعادة امللَكيمرفوضة هاولكن 

كسبت مودة الشعب وخسرت دعم احلكومة فقد ا بعد تلك احلقبة، أم. من الشعب
. زدراء االهتمام حملّ االبداية، حلّ. بالطبع مل حيصل هذا التغيري بني ليلة وضحاها. هلا

 لنخبة كانت ترفض الديانة، فقد لزمت سنوات عديدة من الصمت احلتمي اومبا أنّ
 متكّنت خنبة من ،يف الواقع. راء املسبقة كانت متكاثرةبعد نضال شديد، ألنّ اآل

مونتاملبري  يف الربملان :  وهم، بفضل مواهبهمفني من جذب اهتمام الرأي العاماملثقّ
يس وأوزانام ة سيدة باروالكوردير على منرب كاتدرائي)Ozanam( يف اجلامعة 

نتصار الباهر وكان هذا اال  يف الصحافة؛١٢٠)Louis Veuillot(ولويس فويوت 
اانتصارة وللقيم األ للجرأة املدنيةخالقيهم أم أعداء رجال يف مناصب. ة والفكري

                                                 
١٢٠  كاثوليكي ١٨٨٣-١٨١٣( كاتب فرنسي.( 
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أخذ جيري يف جزع كنيسة فرنسا من الطاقة  ا جديددفعا  أنّمجيعهمللكثلكة، أقروا 
 .ا يابسظنوهلذي ا

على الصعيد السياسيميكننا تقسيم املد ،إىل سنة ١٨٣٠ة من سنة ة املمتد 
تنا سرد مجيع تفاصيلها ليس يف نيو ، بإجياز إىل ثالث حقبات متمايزة١٨٤٨
، مع حماوالت جتربة ١٨٣٦ إىل ١٨٣٠حقبة متركز نظام احلكم، من : هاتودراس
ة فيليب على السلطة الذاتي-ستيالء امللك لويسا .جتاهات خمتلفةانظمة حكم ذي أل

ل امللك بة من ِق ممارسة هذه السلطة الذاتي من مثّ.١٨٤٠ إىل سنة ١٨٣٦من سنة 
س أّوبعد ذلك تر. ةعات األم عن تطلّاا عرب السنني وأصبح بعيدالذي ازداد تسلّّطً

كانوا ون الذين ون الوحيدون احملافظون الرجعياملتالحقة الربجوازي احلكومات
ة شعبية قُمعت بقسوة يف نقالبياه مبحاوالت بع عهده كلّهذا وطُ. يتمتعون بثقة امللك

 .اغتيال امللك أيضا ومبحاوالت باريس وليون 
    فرض لويسعلى الصعيد اخلارجي ،-فيليب سياسة سلم بأيه كان  مثن، ألن

ة العظمى اليت مل تساحمه على وروبيالتابع للدول األ" ساإلحتاد املقد"عودة  من خيشى
يف . ز السلمي مل يكن راٍض عن هذا التحي الرأي العامولكن. ةة الشرعيلكيإسقاط املَ
هناك . ات اخلارجب امللك أمام حتدياء ر من جرا كان الشعب يذلّ أحيان،الواقع

 العاشر وانتهى سنة حتالل اجلزائر الذي بدأ به امللك شارلاأال وهو : ستثناء واحدا
 .١٢١ستسالم األمري عبد القادرا ب١٨٤٧

 بسبب ا يائسه كان ولكن، للملَكية، وهو متحزب١٢٢)Rivarol(قال ريفارول 
 فحترامها لشخص ما، تتوقّاعندما تفقد الشعوب : "األغالط اليت اقترفها هذا النظام

لقد . فيليب-سسقوط نظام امللك لويهذا الكالم الوجيز يفسر ". عن إطاعته
ة من جهة، سلسلة فضائح أخالقي: تداخلت سلسلتان من الوقائع لتسريع هذه النهاية

ومالية واالة يف أعلى املراكز احلكومية، ومن جهة أخرى، رفض امللك إجراء جتماعي
جراء االنتخابات العامة اليت إلبالد من ل ميكّن ،ذا حصلإ، الذي نتخايباإصالح 

                                                 
حارب الفرنسيني . ابن حميي الدين احلسين. ولد قرب معسكر اجلزائر، وتوفّي يف دمشق). ١٨٨٣-١٨٠٨. (اجلزائري " ١٢١

". )١٩٦٦(نقل رفاته إىل اجلزائر ). ١٨٦٠(دافع عن املسيحيني يف دمشق . صاحلهممثّ ). ١٨٤٧-١٨٣٢(يف اجلزائر 
 ).املنجد يف األعالم(

 .خطاب عن عاملية اللغة الفرنسية"صاحب كتاب . كاتب وصحفي فرنسي). ١٨٠١-١٧٥٣( أنطوان دي  ١٢٢
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 مع اضطرابهذه الوقائع قد تزامنت و.  شرحية كبرية من الشعبكانت تطالب ا
عام١٨٤٨ة سنة  ساد يف معظم البلدان األوروبي. 

اوأخريجرت عد ،مت ،ي هلاة تظاهرات، مل حيسن امللك وال حكومته التصدوحت 
مصري النظام امللكي .فيليب التنازل عن العرش وأُعلنت -ر عند ذلك امللك لويسفقر

 .١٨٤٨١٢٣ شباط ٢٥ة بتاريخ يل اجلمهوريبالتا
 ١٨٤٨ و ١٨٣٠السنوات ة بني  الفترة املمتدكانت، قتصاديعلى الصعيد اال

فترة حتوالت مهمالنقل والصناعة الكربى وسائلية يف حقلَة، خاص  .ع فالتوس
الصناعي،ى ولو كان على درجة أقلّ حته كان  عليه يف بريطانيا إالّكانا  ممأن 

ع الصناعات  وحقبة جتم،ةالسكك احلديديأوىل هذه احلقبة هي حقبة و. احوظًمل
.  املضاربات املزعجةة ويلغي إىل ختفيف التكاليف العام،للمرة األوىل، الذي يؤدي
اواملذهل حقهو تطو كما قامت صناعات جديدة مثل صناعة . ةر اآلالت البخاري

ن املعداات والطبع على احلجر امللوام لذي عمت الطباعة ن وآالستعمال الورق امللو
، التصوير اوأخري. لت طباعة الصحفة وسهت مكان آلة الطبع اليدوياليت حلّ

 )Niepce et Daguerre( ١٢٥ وداغري١٢٤ىل نيبسإ الذي ندين به ،الفوتوغرايفّ
 . نتائج باهرةاأحرز فوروقد ، ) ١٨٣٩(

ة، املعارض األوىل م يف ااالت املاديقد فيليب، وهو املنفتح على الت–م لويسنظّ
ةملنتوجات الصناعة الفرنسي .مثن هذا التقد م االولكنعلى الصعيد  ا كان باهظًقتصادي

 .ةال الذين يعيشون يف أوضاع غري  إنساني،  بسبب تزايد عدد العمجتماعياال
ة اليت ت الصناعيسايف املؤسيعملون ، حوايل مليون عامل حينذاككان يف فرنسا،  
 أجورهم وظروف إنّ. التستوعب أكثر من عشرة عمل) الواحدة منها(تكن  مل

وساعات عملهم وظروف سكنهم تفسداليت اا الفنت العديدة ر جيت على طول متد

                                                 
الثائرون القصر امللكي، واضطروا وحصلت ثورة واسعة وهاجم ...  شباط كانت باريس مألى باحلواجز٤يف صباح  " ١٢٣

وتشكّلت حكومة مؤقّتة، واُعلنت اجلمهورية املعروفة باجلمهورية . امللك للهرب إىل إنكلترا بعد أن تنازل عن العرش حلفيده
يف الشرق تاريخ العصور احلديثة  حداد الدكتور جورج وكرد علي بسام،". أما امللك فتوفّي يف إنكلترا بعد سنتني. الثانية

 .١٢٨صفحة والغرب، 
 .فيزيائي فرنسي اخترع التصوير الفوتوغرايفّ). ١٨٣٣-١٧٦٥( نيكيفور  ١٢٤
 .الصور) تظهري(خمترع فرنسي انضم إىل نيبس من أجل تطوير حتميض ). ١٨٥١-١٧٨٧( جاك  ١٢٥
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ا ية أكثر بكثري ممال متدن كانت أجور العم،باإلمجال.   فيليب–فترة حكم لويس
ار او.  األدىن املعيشيدون احلدبملَلَكية، عندما كانت كانت عليه يف حقبة إعادة ا

 جتماعي اال أكثر فأكثر بسبب املضاربة الشرسة وفقدان احلسقتصاديالوضع اال
ة، فكانت ا العقيدة الرمسيمأ. ة والنموزدياد الثروة العاماوما زاد النقمة، هو . بالكامل

  مبدأ العرض والطلب والذي ال يصلحه أي علىقتصاد، املبينتتمحور حول حترير اال
 .ةل السلطة العامب مراقبة من ِق وال أيجتماعياتشريع 

 الطبقات الفقرية، وأدى  يفاا حقيقيا وأخالقيا جسديولّد البؤس يف التغذية احنطاطً
جريت  أُ،نساين احلساس يف ذلك الوقتار اإلىل ازدياد اإلجرام وبفضل التيإالفقر 

يكن  لذي ملاعد التعديالت على قانون العقوبات بغية إصالح نظام السجون البايل ب
رمني وال إىل إعادة يؤدتمعاي ال إىل توبة اكما قامت حماولة . خنراطهم يف ا

أالة جلعل السجن للبحث عن سبل فعهلذا الشأن خذت داة إلعادة تأهيل املساجني وات
 .ةي من  اإلجراءات اإلصالحسلسلة

    ا على الصعيد االأمق نظام متّ، يف معناه الواسع، فحقّجتماعياإلجناز وز امللكي 
ا واألكثر األهمأال وهو تنمية التعليم االاستمرار بتدائيلذي، وعلى املدى ا  والثانوي

وأحرز التعليم . ايلّىل الوضع العمإق تعديالت غاية يف األمهية بالنسبة الطويل، سيحقّ
! ا مدارس يوميةفتتح أربعنت تا، ك١٨٣٦فخالل سنة . اا هائالً أيضم تقدبتدائيالا

وكان فقط ثلث التالميذ يدفعون األقساط املدرسية، بينما كان الثلثان يتعلّمون جماان .
 يف سنة ، املثالعلى سبيل.  اخنفض عدد األميني بشكل ملحوظ يف البالد،وهكذا
خدمة العلم إىل  فقط  من الشباب املطلوبني ون باملئةمخس وأربع، كان ١٨٢٩

 .أربع وستني باملئةرتفعت هذه النسبة إىل فقد ا، ١٨٤٧ا يف سنة  أم،حيسنون القراءة
فبدل حصر التعليم باألدب .  أفكار جديدة يف برامج التعليم الثانوياوظهرت أيض

الكالسيكيالً على اللغة الالتين حيث يتمالتركيز أو أويت مبناهج مدروسة ة، ي
عاهد تحت يف امل افت،ويف هذا اإلطار. حضارة العصررات يف ا للتغيوموضوعة وفقً

ة والعلومأقسام اللغات احلي. 
 عن افيليب وراح يتطور خارج– يف عهد امللك لويسجتماعيا ار ظهر تي،ولكن

ةالدوائر الرمسي .اال: تان مهاوقائمتاه األساسيالكثلكة االة وشتراكيةجتماعي . 
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 .St( مع سان سيمون اا وإصالحيا خيالية، يف البدء، تطورشتراكيشهدت اال

Simon(وفوريه ١٢٦ )Fourier(وبرودون ١٢٧ )Proudhon(ومل يكن هذا . ١٢٨
التيغتذي بل كان ي، للديانةاار مناهضا أحيانس من الكتاب املقد .أخذ هولكن 

 متناسق ىل مفهوم علميإر يتطوراح ثري الفالسفة األملان، و، حتت تأاتدرجيييتصلّب، 
وذلك، ضمن منظور . كما قال ماركس" مل وليس على شرحهتغيري العا"يساعد على

واقعيمبين ،كارل ماركس  ينشر أفكاره يف عهد أبد. ة وملحدة على فلسفة مادي 
 إىل احلزب الشيوعي ويعود تاريخ منشور ،)اكما سنرى الحقً( وز امللكي،نظام متّ

 .)Manifeste (١٨٤٨سنة 
ار الذي يدعو إىل مام هذا التيأ اا مهمة دورجتماعيمل يكن لرواد الكثلكة اال

ة جتماعيات االويهدف إىل تغيري اهليكلي ١٢٩)humanisme("  امللحدأومانيسم"
إبالنسبة . ة بشكل كاملوالسياسيتمع جيب حتسني أوضاكان ل، ىل الفريق األوع ا

الراهنة وغري العادلة، من خالل احملبوكان. ة الواعيةة املسيحييقر ة البؤس يف  حبتمي
ما يرى فيها نداًءالعامل، وإنعليها القيام بأعمال جيب لطبقات امليسورة اليت إىل ا ا ملح

–Villeneuve (بارمجون–يف هذه احلقبة، أجرى فيلنوف. اخلري والرمحة

Bargemont(راسةد ١٣٠تمع الصناعيمن خالل البحوث واإلحصاءات حول ا ، 
س أوزانام وأس)Ozanam(١٣١يسة  مجعيمنصور دي بولالقد املعوذة األسر  ملد 

باملساعدات املادية والروحانيا أرمند دي مولون ة؛ أم)Armand de Melun(١٣٢ 

                                                 
١٦٧٥-١٧٥٥( " ١٢٦ .(د . أقام يف فرساي بالقرب من باريس. أديب فرنسيعصورة صادقة لعصرهترك مذكّرات ت ."

 ).املنجد يف األعالم(
 .فيلسوف وعامل اجتماع فرنسي). ١٨٣٧-١٧٧٢( شارل  ١٢٧
 .أحد أصحاب نظريات علم االجتماع يف القرن التاسع عشر. فيلسوف فرنسي). ١٨٦٥-١٨٠٩ جوزف بيري   ١٢٨
ما أهدافها فهي السعي إىل تنمية قدرات أ.  نشأت عقيدة األومانيسم إبان حركة الثورة الفكرية بالغرب يف عصر النهضة ١٢٩

والبعض اآلخر " اإلناسة"فال وجود لتوحيد هلا يف لغة الضاد، ترمجها بعضهم " أومانيسم"أما الترمجة العربية لكلمة . اإلنسان
 .، وربما يكون من األفضل اإلبقاء عليها كما هي"األنسنة"

، ١٨٥٠ وتوفّي سنة ١٧٨٤فرنسوا ولد سنة -لويس) Villeneuve-Trans( اسم لشقيقني توأمني فرنسيني األول هو  ١٣٠
. ، وشغل مناصب سياسية عدة١٨٥٠ وتوفّي أيضا سنة ١٧٨٤أما الثاين فهو ألبان، ولد سنة . وشغل منصب أكادميية املنحوتات

 .وكان عضوا يف أكادميية العلوم األخالقية
 . اعتىن مبؤلّفات دانيت. فرنسيكاتب كاثوليكي ). ١٨٥٣-١٨١٣( فريديرك  ١٣١
١٣٢ ة ووضع العديد منها). ١٨٧٧-١٨٠٧. ( رجل سياسة فرنسيبالقوانني االجتماعي دعى أناتول توفّي . اهتموكان له أخ توأم ي

 .١٨٨٨هذا األخري سنة 
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ة"س فقد أسالتدبري مجعياخلريي  ")Société d’Economie Charitable( وأطلق 
لي الطبقات احلكيمة واملثقفة فكرة تبنة، وهذا ما أهلم الكثريين بعض الطبقات الشعبي

ني يف ما بعدمن الكاثوليكي. 
مينه، ختطّى  جديد بني أتباع ال فكرية، برز تيارىل هذه املبادرات العمليإاإلضافة 

إطار األعمال اخلرييد على العدالةة ليشد. 
ات على هامش اهليكليرجال علمانيون  هلا اجلهود العديدة اليت بذل هذهمن خالو
ة للكنيسةالرمسي،ا ولد، تدرجييرف بالكثلكة اال، ما عجتماعية، اليت سنرى ة احلقيقي

، يف اأم.  على عاتقه الرسويلّ وكيف أخذها الكرسي،كيف منت يف أواخر القرن
 . بداياتهفيليب ، فكان هذا املشروع  يف –عهد لويس

 
 يطالياإيف ) Risorgimento) (البعث(" االنبعاث" بداية - ٢

يطاليا من جديـد  إىل اثـنيت        إ، انقسمت   ١٨١٤ة، سنة   مرباطوريعند سقوط اإل  
     ١٣٣دة وملحقة بفرنسا  عشر والية بعد أن كانت موح .هذه الواليات كانت   وأهم  :

لـيت  ا، )Sardaigne( وسـردينيا  )Royaume du Piémont(مملكة البيمـون  
 )Nice(ونـيس  ، )La Savoie (ستعادت مبوجب معاهدة فيينا مقاطعة السـافوا ا

 من  ليت متتد ا )Lombardie-Vénétie (فنيسي– ومملكة لومربدي  )Gênes(وجنوا  
    مرباطور النمسا  والواليـات     إاليت كانت حتت والية      ةمدينة ميالنو إىل مدينة البندقي

ضمن حدودها القدميـة  ةاحلربي ،  تني ومملكـة الصـقلي)Royaume des deux 

Siciles(ّية اليت تشمل نابويل وجنوب إيطاليا وصقل. 
 أمهية مثل إمارة وعالوة على هذه الواليات الواسعة، كانت هناك إمارات أقلّ

 وإمارة لو دوشيه دي )Livourne( وفلورنسا وليفورن )Toscane(توسكانا 

                                                 
سردينية : سمت إىل سبع دولبعد أن توحدت إيطاليا تقريبا على يد نابوليون بونابرت، وهو الرجل اإليطايلّ األصل، انق " ١٣٣

اليت كان حيكمها آل بوربون، ودولة الكنيسة اليت كان حيكمها ) صقلّية ونابويل(اليت كانت لعائلة سافوا، ودو الصقلّيتني 
البابا، وحكومة لومبارديا والبندقية اليت كانت تابعة للنمسا، وثالث دوقيات صغرى وهي بارما ومودينا وطوسكانيا اليت 

 حداد الدكتور جورج وكرد علي بسام،". وهكذا فإنّ القسم األكرب من إيطاليا كان خيضع للنمسا. مراء من النمساكانت أل
 .١٣٤صفحة تاريخ العصور احلديثة يف الشرق والغرب، 
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 le  Duché de(لو دوشيه دي بارم  وإمارة )le Duché de Modène( امودين

Parme(،إضافة إىل بعض العقارات اليت كانت تشرف عليها النمسا  . 
، كانت هذه الواليات خاضعة لسياسات متيل إىل ١٨٣٠ و ١٨١٥ السنواتبني 
سات اليت تركها ا املؤسأمAncien Régime( .( القدمي ىل النظام امللكيإالعودة 

ىل إا بالنسبة مأ.  أخرىا أحيانعاملة وبقيت ،ا أحيانزيلت فأُ،نظام نابوليون
 .متيازاماا مجيعستعادا ااإلكلريوس والطبقة النبيلة، فقد 

مرباطورية، يف حالة ، الذي خلّفته اإلقتصاديمن ناحية أخرى، مل يكن الوضع اال
دةجي .ب ة على حسالقد عمد نابوليون على تنمية معامل الغزل والنسيج الفرنسي

١٨١٥يطاليا نفسها، يف سنة وهكذا ستجد إ.  ةاملعامل اإليطاليبلد ،فقط اا زراعي 
ذا البلد، خالل لذلك، شهد ه.  على احملاصيلالّإخيضع لتقلبات الطقس وال يعتمد 

ة سنوات تزايدي  للفقر اعدسيؤدإىل تكاثر اجلرائم، وارتفاع نسبة الوفية يف ات خاص
د هذا الوضع إالّ االبالطبع، مل يولِّ. ةاملناطق اجلنوبيالذي استغلّه ستياء العام ون الليربالي

 .ات سريةة مجعي عدضمناملنضوون 
 
 ةجلمعيات السريا

اليت ة ونيسات املااجلمعيما قامت عليه ات على غرار هذه اجلمعيمجيع قامت 
الت يف مجيع أحناء إيطاليا، يف أواسط القرن الثامن عشر، وتأصن حماوالت ع رغم

ي هلال  الرسويلّالكرسي١٨١٥وبعد سنة . لتصدتكاثرت هذه اجلمعي ،ة ات السري
ينما أة ة فكانت متشاا أهدافها العامأم. ختالف الوالياتاحتت أمساء خمتلفة ب

 وعلى .ةة الشخصية املعتقد، واحلري وحري،ة الفكر والتعبريحري:  وهي،وجدت
الصعيد السياسي:ة وتأيت بنظام حكم  احلصول على تشريعات ودساتري تضمن احلري

متثيلي .حتقيق االاوأخري ،ما  من خالل طرد مجيع الغرباء، والستقالل الوطينسي
النمساويويبدو أنّ.  على البالداني الذين يسيطرون سياسياهلدف األهم والنهائي  
 .دةة موحة إيطاليري األسرار، كان إنشاء مجهومجيعلعني على للمطّ
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ار إعادة تثبيت النظام ومن الطبيعي أن يكون التناقض والتنافر كاملني بني تي
١٨١٥نشئت عام  على يد احلكومات اليت أُامللكيوتي ،تمعني يف ار الليرباليني ا

إطار مجعيلة والذين كانوا يسعون ات سرياتلوصول إىل أنظمة تضمن احلري. 
، ١٨٤٨ و ١٨١٥ السنواتاحلقبة املمتدة ما بني طيلة لتنافر وسيسود هذا ا

ات عسكريس و،ةبالتزامن مع ثورات وجماإ امليول زركّتة ىل البحث عن وحدة وطني
 .تشمل شبه اجلزيرة بكاملها
١٨٢١ و ١٨٢٠د خالل سنيت حركات العصيان والتمر 

هي اليت تسببت ذه ليت جرت يف إسبانيا يف هذه السنوات، ا األحداث يبدو أنّ
تمع يف مدينة قادش  اجليش اإلسباينّنّإ ،يف الواقع. داملوجة األوىل من التمرا ،

)Cadix(نتظار إرساله إىل أمريكا الا، بد وفرض على ستعادة املستعمرات، قد متر
 إعادة العمل بالدستور ١٣٤)Ferdinand VII(امللك فرديناند السابع 

(Constitution)١٨١٢ضع سنة  الذي ولغي سنة ، وأُ نابوليون، إبان احلرب ضد
 .، عندما طُرد هذا األخري من إسبانيا١٨١٣

، ١٨١٦لغى امللك سنة أ ،ايضأفهنا . يشبه وضع إسبانياوضع مملكة نابويل كان 
 كبري مع ىل حدإ يتطابق كان، و١٨١٢ الذي كان قد وضع عام يالدستور الصقلّ

. يا يف صقلّ مثّ،ضطرابات يف نابويل اندلعت اال،جة لذلكونتي. الدستور اإلسباينّ
خذ سلسلة من تافأعاد العمل بالدستور و.  للرضوخ١٣٥ضطر امللك فرديناند الرابعاف

ة وأنّ حالل اهلدوء يف البالد خاصإعادة إىل إالتدابري الليربالية، من دون أن يتوصل 
د كانت قد بلغت البيمون حركات التمر)Le Piémont(كانت النمسا ختشى ، وبالتايل 

 .)Lombardie-Vénétie( فينيسي –أن تصل هذه احلركات إىل مملكة اللومباردي 
 قررت فيه وجوب اة العظمى مؤمتر عقدت الدول األوروبي،ملواجهة هذا الوضع

ون  ودخل النمساوي،دة التابعة لنابوليون هزمت الفرق املتمر،وهكذا. تدخل النمسا

                                                 
 ).١٨٣٣-١٧٨٤. ( ابن امللك شارل الرابع ١٣٤
وأصبح . ١٧٥١، فعليا، فرديناند األول الذي ولد يف نابويل سنة إنه.  يف الواقع، ال توجد أي عالقة بينه وبني فرديناند السابع ١٣٥

مل تلبث مملكة نابويل أن حلّت . ١٨١٦مثّ اتخذ لقب فرديناند الرابع ملك الصقلّيتني ابتداًء من سنة . ١٧٥٩ملكًا على صقلّيا سنة 
 .١٨٢٥يتني حتى وفاته سنة ، وحكم الصقل١٨١٥ّغري أنّ عاد إىل املُلك سنة . ، وأُزيح هو أيضا١٨٠٦سنة 
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د يف  حركة التمرعلى كما انتصر اجليش النمساوي. ١٨٢١ آذار ٢١يل يف ىل نابوإ
 .)Piémont(البيمون 

ادت اهلدوء  وأع،هاة موجة من القمع مشلت إيطاليا كلّيوتلت هذه احلقبة الثور
 ، املذاهب الفكريةمجيعني من  من الليربالليين توقيف العديدمتّ. لفترة عشر سنوات

اوغالبىل البلدان إ من الفرار واللجوء وان متكّغري أنّ كثريين. عدمون ما كانوا ي
 . متارس تأثريها ونفوذها، من هناك،ةات السريت اجلمعيوظلّ. ااورة

 ١٨٣٠إيطاليا وثورات سنة 
 للثورات اليت اندلعت ، مكملة١٨٣١١٣٦ات بشكل أمشل، سنة ضطرابعادت اال

ة يف متّالثورة ا: ة مثليف بعض البلدان األوروبي١٨٣٠وز لباريسي،ة  والثورة البولندي
إ ضدة يف شهر آبمرباطوريون يف إيط. ة روسيا والثورة البلجيكياليا كان الليربالي

شراف إد بليب هلم، وكثرت التحضريات للتمرفي-يأملون مبساندة امللك لويس
اجلمعية الدائمة الوعي والسهرات السري. 

العصيان  متدا ومن هناك ،)Modène( ا مودينضطرابات األوىل يفبدأت اال
 ، سار حنويوتكون جيش ثور. ةكافّ ةوبارما والواليات اإليطاليبسرعة ليبلغ بولونيا 

 ا وتأسست يف بارما ومودين.ة، إسقاط سلطة البابا الزمنيروما، بينما أُعلن، يف بولونيا
ة وقسم من الواليات احلربي"استغاث  عينهويف الوقت". ملتحدةة ااملقاطعات اإليطالي ،

                                                 
إذا كان نابوليون قد نظّم اإلدارة يف إيطاليا وأقام شيئًا من الوحدة السياسية وألغى النظام اإلقطاعي وحرر الفالّحني من  " ١٣٦

لذلك تنبه و. قيود العبودية، فإنّ ذلك مل يكن لينسي اإليطاليني الضرائب اليت كانوا يدفعوا واالحتالل األجنيب لبالدهم
الشعور الوطين يف إيطاليا وقام قادة الفكر الذين قرأوا آراء رجال القرن الثامن عشر من أدباء وفالسفة وأخذوا ينشرون 

وبتأثري هذه اآلراء الوطنية قامت مجعيات سرية منذ عهد نابوليون، وهي مجعيات الكاربوناري أي ... آراءهم يف إيطاليا
 ضباط اجليش ورجال الدين، وقد سميت كذلك غالبا الجتماع أفرادها يف أكواخ صانعي الفحم يف الفحامني والتحق ا

ولكن الثورات اليت نشبت يف مجيع ...  خاصة بتأثري الشاعر ليوباردي١٨٣٠ و ١٨١٥وقامت دعوا بني سنيت ... الغابات
ك اتكاهلا على اجليش واملتعلّمني املتنورين ال على  فشلت، والسبب يف ذل١٨٣٠-١٨١٥الفترة اليت حصرناها بني سنتني 

وقد خرج من هذا الفشل حركة وطنية جديدة وهي نشوء مجعية إيطاليا الفتاة اليت تأسست بتأثري شخص . الطبقات الشعبية
طاليا وجعلها دولة ولد يف جنوة ونشأ يف البيومنت ، واعتقد مببادئ الكاربوناري وهو جوزيبي مازيين، كان يرى توحيد إي

، مثّ نفي من بالده فالتجأ إىل مرسيليا وهناك ألّف مجعية إيطاليا الفتاة اليت ١٨٣١مجهورية، وقد سجن أثناء اضطرابات عام 
وكان قد أسس جريدة كان يرسلها لتوزع سرا يف . كانت غايتها تقوية روح الوطنية وتعليم الشعب األهداف القومية

 .١٣٥-١٣٤صفحة تاريخ العصور احلديثة يف الشرق والغرب،  حداد الدكتور جورج وكرد علي بسام،". ...إيطاليا
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أنّ موقف  غري. فيليب–ار بامللك لويسالثواظًمتحفّأتى ة الدولة الفرنسيها  للغاية، ألن
 .نيلصاحل الثورويهذه لت ذا تدخإمل ترغب باازفة يف خوض احلرب ضد النمسا 

فرنسية  بعد أن فقدوا دعم الدولة ال، أمام هؤالء فرصة كبرية للنجاحتبقمل 
 ،يد كان البابا اجلد، أخرىومن جهة.  فقطعتماد على ذوام عليهم االوجبو

) Benvenuti (وكل إىل الكاردينال بنفينويتف ،اغريغوريوس السادس عشر حمافظً
ة ر ات النمساوييف الشمال، عربت القو.  وفرض النظام)Ancône(ستعادة أنكونا ا

 .دوهكذا انتهى التمر. يته ملك إىل وال وأعادت كلّ،)Pô(البو 
ت أحكام ر، وكث١٨٢١ُلذي حدث سنة اد أشرس من وكان قمع هذا التمر

ار  الثوه حثّم ردة الفعل ضدها، ولكند قد أز فشل التمر صحيح أنّ،ولكن. اإلعدام
 هذه الثورة شكّلت نّإمن هنا، ميكننا القول . على جتديد أساليبهم، وتعميق أفكارهم

 . يف مسرية إيطاليا حنو الوحدةااسيا أسمنعطفً
 (Jeune Italie)" اةإيطاليا الفت"مازيين و
نشاء حركة  إني عرب ن حاول جتديد أساليب الثوروي هو م١٣٧)Mazzini(مازيين 

لك  مازيين  فرصة موت ماغتنم ،يف احلقيقة.  )Jeune Italie(" اةإيطاليا الفت"
 العرش إلطالق ١٣٨)Charles Albert (عتالء شارل ألبريا، و١٨٣١، سنة سردينيا

 .هذه احلركة
كان باستطاعتهم قد  هنأن دركواحملافظون وال الليرباليون يال يف الواقع، مل يكن 

ا كتابمازيين إليه ه  وج، من امللكلتقربيف حماولة لو. تكال على امللك اجلديداال
منه اختيار  يطلبامفتوح "١٣٩"ستقاللة واالالوحدة واحلري.ولكن ه مل يتلقأي  

ة ألعضاء تعليمات عام": ، نشر، يف مرسيليا، منشورة عنواائذدنع. جواب منه
ترتكز هذه احلركة .  ميكننا أن نستخلص منها عقيدة  احلركةو ."إيطاليا الفتيةمجعية 

 : أال وهيئعلى ثالثة مباد
                                                 

واستطاع أن . ناضل طوال حياته من أجل حتقيق وحدة إيطاليا. من أشهر الوطنيني اإليطاليني). ١٨٧٢-١٨٠٥( جوزيبي  ١٣٧
فقد عملت يف كلّ من إيطاليا وسويسرا وفرنسا و " إيطاليا الفتاة "أما حركته.  يف روما١٨٤٨يعلن اجلمهورية اإليطالية سنة 

 .كانت غايتها تقوية روح الوطنية وتعليم الشعب األهداف القومية
غري . واستطاع حترير اللمربديا من نري النمساويني. ١٨٣١ولد يف توينو، وأصبحت ملك سردينيا سنة ). ١٨٤٩-١٧٩٨ ( ١٣٨

 .، فتخلّى عن العرش البنه عمانوئيل الثاين١٨٤٩يه يف كوستوتسا مثّ يف نوفارا سنة أنهم عادوا وانتصروا عل
 ".إيطاليا الفتاة" كانت هذه هي األهداف الثالثة حلركة  ١٣٩
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 . بإزالة هيمنة النمسا إالّستقالل الذي ال يتماال -
 .يطالياإ لضمان قوة واستمرارية وهي الشرط األساسيالوحدة،  -
- ةاحلري. 
 ضد" ةبالثورة الشعبي"ينصح يين مازكان لبلوغ هذه األهداف الثالثة، و

بنظرهوكانت الثورة، . نيالنمساوي، من املؤامرات احمللّاأجدى نفع كانت ليت اة ي
، ال شكل نظام احلكم، وقتالذلك ه مل حيدد، يف ولكن. ةات السريكها اجلمعييحت

يرى بل كان. سات اليت ستحكم البالدوال نوع املؤس "جملسفقط  "اا وطني
)Comité National( ا ينبثق عنر مصري نتخاب عام، يكون مركزه يف روما، ويقر

 .ة للنقاشة الزمنية السلطة البابويوهذا ما يعين طرح قضي. إيطاليا
ة، يعلن حزب ثورألوول مرإيطايلّي ملا كانت عليه  ا، خالفً عقيدته بشكل رمسي

 "ةاإيطاليا الفت" جذبت حركةوسرعان ما . ة يف الفترة السابقةات السريجلمعيا
مبا فيه الكفاية، ة ، وجدت نفسها قوي١٨٣٢ ومنذ عام .نيطاليي من اإلينالكثري

 اا إداريجملس "يف باريس أوأنش. تاليةندلعت، فعالً، يف السنة الا اليت للتحضري للفتنة
لس وكان . هلذه الغاية "ةللثورة اإليطاليهذا اني يأمل باحلصول على دعم الثوروي

واجلمعيطار حتضريه للثورة الإيين يف من جهة ثانية، مجع ماز. يف فرنساة ات السري 
. اة أيضية اإليطالات السري من خمتلف اجلمعي أعضاًءبل ،املنتسبني إىل حركته فحسب

 .اتقريب بزحتني ألف م ست حوايلوكانوا يعدون
 . من توقيف املتآمرينوا متكّنتبييمونة وشرطة  رجال الشرطة الفرنسيغري أنّ
ن من الفرار حنو  مازيين متكّبيد أنّ. اا عارم أثارت األعمال القمعية غضب،ومن جديد

 .افشالً ذريعبدورها  اليت فشلت ١٨٣٤ثورة جينيف حيث قام بالتحضري ل
ضطراب يف بييمونت ة تزرع الفوضى وااليوبينما كانت هذه احملاوالت الثور

عادت بقياالمارسة املة إىل ة الواليات اإليطاليالة وجتماعيكانت اليت افظة احملة سياسي
 .سائدة  يف السنوات السابقة

ةالواليات احلربي 
ة، جاها البابا ضطرابات مستمراة، ، يف الواليات احلربي١٨٣١ولّدت ثورة 

 . تدبري ليربايلّيأغريغوريوس السادس عشر بتدابري قمعية، وهو الذي كان يعارض 
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كان  جيوشه كانت هزيلة وقليلة العدد، بينما ولكن"اس املدنيالتابعني (" نواحلر
كمة حم" ،أنشأت، مبوجب قانون. ة من مفضلي األفكار الليرباليمجيعهم) للمدن

ويف رومانيا أعاد قانون آخر احملكمة . اني غيابيهمني السياسيملقاضاة املت" ةستثنائيا
ة الديني"القدمية" ةالتعسفي. 

ر هذا األخري طلب ني، قر، وإثر جماات بني جيوش البابا والليربالي١٨٣٢يف سنة 
احو.  الثاين كانون٢٨ني الذين دخلوا مدينة بولونيا يف العون من النمساوياتجاج 

ة، فأنزلت ل، هذه املررت فرنسا التدخل النمسا، قربجتياح من ِقعلى هذا اال
ة يف أنكوناجيوشها البحري. لكنرجم بشكل متناقض جدالليربالف: ا تدخُّلها تون ي

 اة اعتربته تدبريساندم، واحلكومة احلربيمبوعد من فرنسا اعتربوا هذا التدخل مبثابة 
ون يف الواليات ون والنمساويوبقي الفرنسي. من من جديدرساء األإىل إيهدف 
احلربي١٨٣٨ى سنة ة حت. 

ني حنو فرنسا ني اإليطاليليلليرباجديدة مجاعية خالل هذه الفترة، هجرة نالحظ، 
هذه اجلماعات بنشر كتب ملواطنيها عن احلالة هكذا أسهمت و. وإنكلترا وسويسرا

ا أثّر يف ما بعد يف سياسة فرنسا جتاه إيطالياة السياسييف إيطاليا مم. 
 ١٨٤٨ ىل سنةإ ١٨١٥قتصاد يف إيطاليا من سنة وضع األدب واال

باع املراقبة يف أغلبيإن اتعن الفكر ة جعل من الصعب التعبري ة الواليات اإليطالي
ات حيث بدت  العديد من رجال الفكر جلأوا إىل الواليولكن. خالل هذه احلقبة

، كما جرى يف ١٤٠فام، ومن هناك، أخذوا ينشرون مؤلّظروف العمل أقل عناًء
يف تلك الفترة،وهكذا أصبحت توسكانا. ة يف فلورنسابارما وخاص ،املركز الفكري  
يف إيطاليااألساسي . 

، املستوحاة، كما يف فرنسا، من األدب ةنسيا، أخذت الروم١٨٢٢ من سنة بتداًءا
وولّدت ، يف اال . ني، تطغى على أسلوب الكتاب اإليطاليملاينّ واألزياإلنكلي
األديبارات خمتلفة، ثالثة تي :اواحدة مع غويسيت  أكثر قومي)Giusti(وجيورداين ١٤١ 

                                                 
ساعدت الكتب والصحف مبقاالا السياسية واألدبية على معاجلة النهضة اإليطالية وأُطلق على هذه احلركة اسم حركة  " ١٤٠
 .١٣٥صفحة تاريخ العصور احلديثة يف الشرق والغرب،  داد الدكتور جورج وكرد علي بسام،ح". البعث
 .شاعر إيطايلّ اشتهر بقصائده الوطنية). ١٨٥٠-١٨٠٩( جيوزيبي  ١٤١
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)Giordani(ة١٤٢ليوباردي  وخاص) Léopardi(١٤٣.ة  وآخر مييل أكثر إىل الليربالي
ويضما  والثالث.خني والعلماء املؤرةا وهو األكثر رومجتماعيهو ينبع من و. نسي

ة،  و،ةمآسي الطبقات الشعبيفيذالكان مذهب التصوي تساعده اجلمعية ات السري
ا أكرب ممثّليه فكانا مانتسوين .، يغذّيهعلى التعبري يف احلقل السياسيأم 

)Manzoni(اخلُطّاب املوعدون" صاحب الكتاب الشهري ١٤٤) "I promessi 

sposi(وسيلفيو بيلّيكو ١٤٥ ،)Silvio Pellico(سجوين" صاحب كتاب ١٤٦) "Le 

mie prigioni.( 
  جيوزيبي الباقني وهو مجيعف واحد دون برز مؤلّفقد أما يف إطار املوسيقى، 

 .١٤٧)Giuseppe Verdi (فردي
ا ووتزامن منونتشار األدب والفنون مع منوبشكلقتصاد اإليطايلّر اال وتطو  

ني ستدرك عدد من الصناعياذ السنوات األوىل من فترة إعادة املَلَكية، منو. ملفت
والتجالفوضى االني أنّار ورجال األعمال اإليطالي ة يف إيطاليا سائرة بالبالد قتصادي
ل السلع ة بني الواليات تعرقل تنقّ احلواجز اجلمركيكانتوفعالً، . يارحنو اال
بغية ني صفوف الليرباليلنضمام االإىل جتماعية   االوهذا ما دفع بالفئات. والبضائع

 .يطالياإىل توحيد إل لتوصا
عتلى امللك اة، عندما قتصادي، جرى تعديل عميق يف السياسة االيف البييمونت

 ملحوظ، وطور ة بشكلض الرسوم اجلمركيخفّامللك  ألنّ. شارل ألبري العرش
م ملفت يف هذا اال،  تقد،١٨٢٤من سنة  ، انطالقًاكذلك، ظهر. ئالقنوات واملراف
 .يف مملكة نابويل

                                                 
وية وكان لرسائله تأثري بالغ على احلركة النهض. كاتب إيطايلّ شهري مارس سلطة أدبية وطنية كبرية). ١٨٤٨-١٧٧٤( بيترو  ١٤٢

 .اإليطالية
 .من أهم الرومانسيني اإليطاليني. شاعر إيطايلّ). ١٨٣٧-١٧٩٨(( جاكومو  ١٤٣
 .كاتب إيطايلّ شهري). ١٨٧٣-١٧٨٥( ألسندرو  ١٤٤
 .تعترب من أهم أعمال اإلبداع الرومانسي يف تلك احلقبة.  من أشهر القصص التارخيية اإليطالية ١٤٥
 ".سجوين"سجن مدة تسع سنوات، كتب خالهلا قصته الشهرية .  وطينكاتب إيطايلّ). ١٨٥٤-١٧٨٩ ( ١٤٦
وقد كتبها للخديوي " عايدة"من أمجل أعماله أوبرا . من أشهر املوسيقيني ذوي األسلوب احلزين). ١٩٠١-١٨١٣ ( ١٤٧

 .إمساعيل
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 على  وأشجار التوت لتربية دود القز،ت زراعة األرزمتدا إذ ،الزراعةكذلك منت 
ةطول املناطق الشمالي. 
.  يف هذه الفترةا ملحوظًام تقد،١٨٣٠ اليت كانت رجعية عام ،وحقّقت الصناعة

 الصناعات الكربى مل تكن غري أنّ. صناعة احلريرفتطورت صناعة النسيج وخاصة 
وبقيت . ارائجة كثريمعظم الصناعة اإليطاليةة حرفية أو ريفي. 
ر السياسة يف البيمونتتطو 
نتهج ا، ١٨٣٤-١٨٣٣ مؤمترات ، بقساوة بالغة،ألبري-قمع امللك شارلأن  بعد

سياسة خمتلفة موجةهة حنو الليربالي .د فعزز اجليش وجدكما . سات الدولةسائر مؤس
  والتجاري املدينّ:لوصدرت يف عهده سلسلة من القوانني اجلديدة يف احلقأُ

رت املدارسوكثُ. واجلزائي.يعلى رأس اجلامعةن مسؤول مدينّ وع . 
،  السياسة املناهضة للنمسا،يف البييمونت، حتدتا، ١٨٤٣ من سنة انطالقًا
 .ستقالل يف إيطاليا، بطلة  االاتدرجيي ،هذه املقاطعةأصبحت و

اليت ة الزمنيالبابا  مشكلة سلطة  حلّا املواطنون يف البيمونت هم أيضوحاول
و جيوبريت تـس نشر فينشن،ويف هذا السياق. كانت تقف يف وجه حتقيق الوحدة

)Vincenzo Gioberti(اةإيطاليا الفت" وهو كاهن وحمازب قدمي يف حركة ،١٤٨"، 
١٨٤٣ بروكسيل  هلذا السبب، سنة ا إىلكان منفي" :األولوية املدنية ة واألخالقي
نيلإليطالي "ا، موضحه ال ميكن حتقيق األهداف الثالثة األساسية للسياسة اإليطالية  أن

تفاق بني أعضاء  واال، من خالل توحيد اجلهودالّإة ستقالل واحلريأي الوحدة واال
قترح فكرة إنشاء ا ،ويف هذا السياق. الرسويلّ  والكرسيSavoie(( ايلة سافوسال
ة يف إيطاليا، وحيمي رالية إيطالية، حيمي من خالهلا البابا التقاليد الكاثوليكيينفدوك

هذا  من الواليات الداخلة يفة، شرط أن تعتمد كلّامللك مصاحل البالد السياسي 
اإلحتاد نظامَاا ليربالي. 

ا أحرز منشور جيوبريت جناحةاباهرألمراء للنمسا ول ، وإن مل يرق للجميع، وخاص
اب كثريون حذو جيوبريتاوحذ. نياإليطاليبالبو : ، ومنهم كت)Balbo(١٤٩ 

                                                 
 .فيلسوف وسياسي إيطايلّ). ١٨٥٢-١٨٠١ ( ١٤٨
 . يعترب من أحد أعالم البعث.رجل دولة إيطايلّ). ١٨٥٣-١٧٨٩( تشيزاري  ١٤٩
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وأمجع هؤالء الكتاب الثالثة على . ١٥٠)Massimo d’Azeglio(وماسيمو دازغليو 
 .ألبري لتنفيذ برناجمهم-اختيار شارل

نتخاب البابا بيوس التاسع ا لكن)Pie IX(مجيع، قلب ١٨٤٦، سنة ١٥١ 
ت إيطاليا من سنة ضطرابات اليت هز لالانتخاب مصدرفكان هذا اال. املعطيات

                                                 
 .يعترب هو اآلخر من أحد أعالم البعث. كاتب ورجل دولة إيطايلّ) ١٨٦٦-١٧٩٨ ( ١٥٠

لقد طبعت أحداث ذات أمهية سياسية وروحية عظمى أطول حربية يف التاريخ، هي حربية ). ١٨٧٨-١٨٤٦( " ١٥١
لزمنين وإنشاء مملكة إيطاليا، وإنشاء اإلمرباطورية األملانية، وشجب زوال سلطان الباباوات ا: جيوفاني ماريا ماستاي فرييتي

لقد دفعت ... ، وامع الفاتيكاينّ املسكوينّ األول الذي أعلن عصمة البابا)Syllabus(العلمانية احلديثة بإصدار الدليل 
ا بفضل صداقته مع الكونت بازوليين املؤيد للغولْف بيوس التاسع منذ البداية مقاصد ممتازة وميلُه إىل نوع من الليربالية، ربم

، فأصدر عفوا عن احملكومني السياسيني، فأثار بذلك موجة محاسة يف إيطاليا كلّها، وخصوصا يف )Néoguelfes(اجلدد 
بناء : داريةوزاد الثقة بالبابا اجلديد سلسلة من اإلصالحات والتجديدات اإل. رومة، حيث أعلن الشعب حاالً تأييده إياه

. حتى اعترب مناصرا ألفكار ماتزيين وِجيوبريت... سكك احلديد، ختفيف الضرائب اجلمركية، تلطيف املراقبة على الصحف، اخل
واستقبلَت هذه اإلصالحات بفرح يف إيطاليا كلّها، إالّ أنها سببت استياًء ِلِمِترِنيخ الذي كان خيشى من خسران التعاطف 

أما فرنسا، وعلى . لذي كان النمساويون ما يزالون حيظون به يف إيطاليا، ومن أن يرى ثورة جتتاح األراضي احملتلّةالقليل ا
لكن إصالح الدويالت الباباوية مل يكن إالّ حماولة خجولة، . العكس من مترنيخ، فقد ساعدت البابا يف نزعته اإلصالحية هذه

 واليت تبعتها ١٨٤٨لقت مناخا سياسيا ملطالب الشعوب ثورةُ باريس اليت اندلعت يف وخ. فلم تكِف لتهدئة العلمانيني
اارت امللكية الفرنسية، وأُرغم ِمترنيخ . حركات مماثلة يف مجيع املناطق األوروبية تقريبا اليت يمن عليها أنظمة تسلّطية مطلقة

جوزف األول بتهديد من الثوار -إىل التنازل عن العرش لصاحل فرنسواعلى االستقالة، واضطر اإلمرباطور فردينان األول 
القانون : اهلنغاريني، وأعلن ملك بروسيا تشكيل حكومة دستورية، كما كان ملك سردينيا أصدر دستورا ليرباليا-النمساويني
 األساسي)Statuto .( ا اليتت لومبارديونونويف هذا الوقت، اجتاحت جيوش البييمبعد ذلك بسنة . كان حيتلّها النمساوي

. عمانوئيل الذي حقّق توحيد شبه اجلزيرة-تنازل شارل ألبري عن العرش بعد هزمية يف نوفار، وارتقى عرش سافوا فكتور
األورويب ودخل كونت كافور املسرح السياسي. 

الذي حلظ "  لدويالت الكنيسة املقدسةالقانون األساسي للحكومة الزمنية" أيضا، أصدر بيوس التاسع ١٨٤٨ويف 
 لكن هذا اإلصالح من وحي الليربالية، مل يرق أيضا –جملس نواب وجملس شيوخ يتألّف من جممع الكرادلة -تشكيل برملان

احلرب حاول غري أنّ البابا املشارك يف . للرعايا املتحمسني لفكرة الوحدة، والشتراك اجليوش الباباوية يف احلرب ضد النمسا
على أنّ ماِمياين اضطر إىل االستقالة، فحلّ مكانه ِبِلليغِرينو روسي، يف حني . أن يعاجل األمور بتسميته ماِمياين وزيرا للداخلية

دلعت نوفمرب، وبينما كان روسي متوجها إىل الربملان، اغتيل فان/ تشرين الثاين١٥يف . كانت اجليوش النمساوية حتتلّ فِيراري
على أنّ البابا متكّن من اهلرب . البابا بيوس التاسع" النادي الشعيب"واعتقلت احلكومة اجلديدة، املعبرة عن . الثورة يف رومة

ويف ليل . حبماية سفري بافاريا ومتنكّرا بلباس كاهن عادي، والتجأ إىل أراضي نابويل، يف غاييت، حيث مكث سبعة عشر شهرا
فكان ذلك . ، أعلن الس الروماين قطع العالقة باملاضي، كما أعلن والدة اجلمهورية الرومانية١٨٤٩فرباير / شباط٩-٨

ومن غاييت كان أمني سر الدولة أنطونيللي . ويف فرنسا، انتخب األمري لويس نابوليون رئيسا للجمهورية. انتصارا ملاتِزيين
لكن املنافسة بني فرنسا من جهة، والنمسا والبيمونت من جهة ثانية بشأن املسألة . قهيطالب بتدخل أجنيب لتعاد إىل البابا حقو

املدينة "اإليطالية، أخرت بضعة أشهر قرارا أوروبيا ذا املوضوع، إىل أن أرسل األمري نابوليون محلة عسكرية نزلت يف 
 أن القت مقاومة ضارية من اجلمهوريني وعلى رأسهم ماتزيين واختلّت رومة، بعد) Civitavecchiaتِشيفيتاِفيِكيا " (القدمية

ويف . ومحل انتصار اليمني الكاثوليكي يف فرنسا نابوليون على التدخل احلاسم لصاحل البابا. رئيس احلكومة الثالثية الدميقراطية
أبريل / نيسان١٢ فلم يرجع إىل رومة إالّ يف أما البابا. أنج-يوليو، كان العلم البابوي يرفرف ثانية على قلعة سانت/ متّوز١٥

لكن . ، فاستقبله الشعب مبظاهر النصر، ألنه كان يأمل احملافظة على حقوقه واحلصول على إصالحات ليربالية جديدة١٨٥٠
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 املوجهة يف الشمال، كان كافور قد بدأ بتطبيق سياسته. أنطونيللي الذي متيز بتسلّطه، عارض تلك املطالب وحكم باستبداد

بعد أن عين الكونت كَِميلُو ِبنسو دي كافور . خارجيا إىل هزم النمسا، وداخليا إىل هدف واحد وهو حتقيق الوحدة اإليطالية
حقّق يف البييمونت سلسلة من . ١٨٥٢، حصل على رئاسة جملس الوزراء يف ١٨٥٠وزيرا للتجارة والصناعة يف 

 يلبث أن نشب بينه وبني الكرسي الرسويلّ نزاع، ألنه نزع من رجال اإلكلريس احلق يف التدريس اإلصالحات الليربالية ومل
. وظلّ كافور حمروما حتى وفاته. ، حرم البابا واضعي القوانني اليت اعتربت معادية للكثلكة١٨٥٥ويف . وأمم أموال الكنيسة

 اجلديد الذي خلقه تدخل فرنسا وإنكلترا يف روسيا، فأرسل محلة على أنّ رجل الدولة اإليطايل هذا استفاد من الوضع
ليجلس إىل جانب ) ١٨٥٦(مؤلَّفه من مخسة عشر ألف رجل، وحضر إىل مؤمتر باريس ) Crimée(عسكرية إىل القُرم 

عم نابوليون توحيد ، د١٨٥٩يف (وبدعم من نابوليون الثالث، املدافع عن سياسة القوميات والشعوب الالتينية، . املنتصرين
فقد طرح مسألة خروج : ، حقّق كافور يف باريس جناحا باهرا)اإلمارتني الرومانيتني، فالداِشيا ومولْدافيا ضد روسيا والنمسا

. مونترئيسها فارينا، وهو ثوري صقلّي جلأ إىل البيي" مجعية وطنية"أسس كافور يف تورينو . اجليوش األجنبية من إيطاليا
الدعاية من أجل وحدة شبه اجلزيرة كلّها، وسددت ضربة قاضية لسياسة ماتزيين املرتكزة على الثورة " اجلمعية"حركت هذه 

وغاريبالدي الذي . تعتمد على البييمونت متخذة هلا تورينو مركزا ملقاومة اإلكلريس والنمساويني" اجلمعية"كانت . والعنف
وكان واضحا منذ عودة كافور من باريس أنّ هدفه املباشر . ع عن رومة، وضع نفسه بتصرف كافوركان قد اشترك يف الدفا

ومتّ تقرير احلملة اجلديدة يف املقابلة اليت جرت بني . كان إنشاء حتالف ضد النمسا وطرد النمساويني من إيطاليا بالسالح
هزم التحالف . واندلعت احلرب بعد ذلك بسنة. ١٨٥٨عام ال) Plombières(كافور ونابوليون الثالث يف بلُومِبيري 

تا-الفرنسيو وماِجنولِْفريني سني يف معركَتمناصرو الوحدة، مبساعدة . البييمونيت النمساوي ة"وشنة الوطنيوكافور، " اجلمعي
مل ترِض اهلدنة اليت متَّ . تحاد بالبييمونتمساعدة قوية، سلسلة من االنتفاضات يف الدويالت البابوية، وأعلنت بولونيا نيتها اال

 نزل ١٨٦٠ويف . فاضطر كافور إىل االستقالة بالرغم من أنه حصل على لٌومبرِديا. االتفاق عليها يف ِفيلَالفْرانكا البييمونتيني
هلا البييمون، مثّ هاجم الربة موقدم .  وقضى على مملكة الصقلّيتنيغاريبالدي يف صقلّية واحتلّ بالرمو على رأس بعثة عسكري

احتلّوا . البييمونتيون من الشمال ونيتهم الظاهرة جتنيب الدويالت البابوية حدوث اضطربات فيها، لكنهم تقدموا باتجاه رومة
 ١٧ويف . ييمونتواقترع املارش وأومِبريا لصاحل التحاقهما بالب. بريوزا وأنكُونْ بعد مقاومة قاسية أبدا جيوش البابا

احتلّ اجليش الفرنسي رومة ليدافع عن البابا، . عمانوئيل ملكًا على إيطاليا-، أعلن برملان تورينو فكتور١٨٦١مارس /آذار
 واستاء غاريبالدي من كافور الذي توقّف أمام رومة. إالّ أنّ أية قوة أوروبية مل تتدخل لتجابه تقدم البييمونتيني يف شبه اجلزيرة

واحترم ما بقي من الدويالت البابوية، فنظّم محلة على عاتقه ليستويل على املدينة اخلالدة، لكنه مِني زمية على أيدي 
 .وانتقلت احلكومة اإليطالية إىل فلورنسا اليت صارت عاصمة اململكة اجلديدة). ١٨٦٢(البييمونتيني يف أَسربومونيت 

وفرض بسمارك، . دخلت بروسيا احلرب ضد فرنسا، فكانت بذلك اية اإلمرباطورية الثانيةوكان الوضع مستقرا إىل أن 
فاجتاحت جيوش ". املسألة الرومانية"، ومسح بتدخل حكومة فلورنسا يف )١٨٧١(خصم الكثلكة، الصلح يف فرنكفورت 

فأعلن عندئذ البابا بيوس التاسع أمام . ١٨٧٠سبتمرب / أيلول٢٠عمانوئيل الدويالت البابوية، فاستسلمت رومة يف -فكتور
وعلى إثر االستفتاء الذي ". عمانوئيل-منذ هذه اللحظة صار البابا أسريا لدى فكتور: "الديبلوماسيني املعتمدين يف رومة

انية جزء ال يتجزأ رومة واملقاطعات الروم: املادة األوىل: "أكتوبر، أصدر ملك إيطاليا املرسوم اآليت/ تشرين األول٢أُجري يف 
فتلقّى البابا رسائل احتجاج من العامل ". حيتفظ احلرب األعظم مبقام ملك، وحصانته، وامتيازاته: املادة الثانية. من مملكة إيطاليا

العدالة صوت "أمجع، لكن مل تتدخل أي دولة، ومل تقم بأي مسعى رمسي ما عدا اإلكوادور الذي أمسع رئيسها غَرِثيا موِرينو 
الذي يتيح للبابا حق االنتفاع من قصر " قانون الضمانات" صوت الربملان اإليطايلّ على ١٨٧١مايو / أيار١٣يف ". املهانة

وأُِقر أنّ شخص ). Exterritorialité(الفاتيكان، وقصر التران، وكاستا غاندولفو، ومينح هذه األبنية احلصانة الدولية 
 لٍري معفية من ٣،٢٢٥،٠٠٠، وأنّ الدولة اإليطالية تتعهد بأن تصرف له دخالً سنويا مقداره "ومصونمحرم "احلرب األعظم 

. وأُِقر للبابا أيضا احلق يف أن يبعث بسفراء إىل احلكومات األجنبية، ويف أن ينشئ على أراضيه مكاتب بريد وبرق. الضرائب
وقد مرت . ١٨٧١مايو / أيار١٥ أعلن بيوس التاسع أنه غري مقبول ورفضه يف وملّا كان القانون صادرا عن جهة واحدة فقد

.  لدى توقيع معاهدة التران١٩٢٩عالقات الفاتيكان بإيطاليا مبرحلة من التردد وعدم االستقرار، ما انتهت إالّ يف العام 
دخلت يف طور جديد من حيا ،ات احلكم الزميندت من مسؤوليعلى أنّ تأثريها يف القرن التاسع عشر . افالكنيسة إذ جتر
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ازداد رسوخا بالرغم من الرتاع الذي فصلها عن الدولة، وبالرغم املعارضة املتواصلة اليت شنها عليها يف إيطاليا كلّها احلزب 

ا، وع. الليربايلّ واحلزب االشتراكية لتعاليمها وإلمياة فقط، فالكثلكة املرتكزة على مسو املكانة املعنوية أحبارها الروحيلى قو
اليت روى تارخيها الشجاع ِجيوفاني سبادوليين، ما لبثت أن شكّلت " فاملعارضة الكاثوليكية. "أعادت تنظيم نفسها بسرعة

ثها إحدى أهم القوى يف شبه اجلزيرة اإليطالية، وأمسعت صوا يف الربملان مع مطلع القرن العشرين، مثّ ظهرت يف ملء انبعا
كيف استطاعت الكنيسة أن تصمد أمام هذا اهلجوم املخيف؟ إنّ فقداا السلطة الزمنية . ١٩٤٥الروحي والسياسي بعد 

وهجمات الفالسفة، والعلماء، والسياسيني . حرمها إمكانية التدخل يف الشؤون األوروبية والدفاع عن حقوقها يف إيطاليا
وحربية بيوس التاسع .  وهي عقائد وطقوس تعتربها النخبات الراديكالية خارجة عن زمااكانت تعزهلا يف عقائدها وطقوسها،

كانت أصعب فترة يف تاريخ الكنيسة، أصعب وأشد خطورة حتى من حربية بيوس السابع، ألنّ الثورة الفرنسية ونابوليون مل 
كان أورتيغا إي غاسِّيت يقول إنّ رجل . اسط القرن التاسع عشرحيِدثا يف النفوس أزمة كتلك اليت أثارها التقدم العلمي يف أو

لقد استطاعت الكنيسة أن تقهر . العلم هو بربري حديث، يعين أنه يركّز على فكرة واحدة، وهو خال من حياة روحية
. نذ قرن ونصف قرنوهذا ما تستمر يف صنعه يف الغرب م. الربابرة يف فجر العصر الوسيط وأن جتعل منهم كائنات بشرية

: وكان بالِْمس على حق عندما قال. وقد باشر البابا بيوس التاسع محلة التنصري اجلديدة هذه يف عامل طغى عليه فرسان اإلحلاد
ماذا ميكن أن تفعل . وهلذا فلست خبائف إطالقًا من جناحه يف اية املطاف. إنّ بيوس التاسع كان، أول ما كان، رجل صالة"

، قُبيل موته، يوم كان ماتزيين يعلن اجلمهورية يف رومة، ١٨٤٨وكالم بالِْمس هذا يعود إىل سنة ". بإنسان متحٍد باهللا؟الثورة 
بعد أن استطلع رأي " احلبل بال دنس"، أعلن بيوس التاسع عقيدة ١٨٥٤يف وسط اإلعصار، العام . والبابا يلجأ إىل غاييت
، مثّ لدى دونس سكُوت ١١٤٠ملعتقد شائعا ومقبوالً لدى الكهنة القانونيني يف ليون العام وكان هذا ا. العامل املسيحي كلّه
على هذا التعليم صفة العقيدة اإلميانية يف فترة بدا وكأنّ ) Ineffabilis(وقد أضفت الرباءة ال يوصف . والفرنسيسكان

 كانون ٨) (Quanta cura(عامة ما أكثر العناية بعد عشر سنوات، نشر البابا الرسالة ال. العامل يبتعد عن اهللا
وترافق صدور هذه الرسالة مع . جمعت فيه ضالالت العصر)Syllabus(مرفقة جبدول أو دليل ) ١٨٦٤ديسمرب /األول

، سحق الروس مرة جديدة البولونيني، وهدموا مئات من األديرة والكنائس الكاثوليكية، ١٨٦٣ففي . حصول أحداث خطرية
نفوا الكهنة إىل سيبرييا وأَحلّوا مكام كهنة أرثوذكسيني كانوا يرغمون األهل على تعميد أوالدهم حبسب طقس الكنيسة و

وظهرت احلاجة أكثر فأكثر حلصول جتمع كاثوليكي .  أيضا ٌنشر كتاب حياة يسوع ملؤلِّفه إرِنست رينان١٨٦٣ويف . الشرقية
، ويف عقر دار الكثلكة، يف الفاتيكان، أهان السفري ١٨٦٤ويف . تاحت األفكار والنفوسوتصفية عامة لألخطاء اليت اج

فكان أن نشر يف هذا . الروسي احلرب األعظم ألنه جترأ فدافع عن البولونيني، فقطعت الكنيسة عالقاا الديبلوماسية بالقيصر
فكانت رسالة بيوس ).Louis Veuillot(ك يف حتريره لويس ِفييو الوقت الرسالة العامة ما أكثر العناية، والدليل الذي اشتر

التاسع هذه، إىل جانب براءة بونيفاقيوس الثامن واحدة مقدسة، وبراءة إقليمنضس احلادي عشر االبن الوحيد، إحدى الوثائق 
بابا الليربالية، والعقالنية، والطبيعية، شجب ال. البابوية اليت أحدثت أكرب اضطراب يف ضمائر الكاثوليك ويف الرأي العام إمجاالً

وحرم . واحتج على إلغاء الرهبانيات، وعلى التربية اليت تفرضها الدولة، كما أعلن حرية اإلنسان. والشيوعية، واالشتراكية
نِشر بفعل بعض الظروف اليت مل ومل تكن هذه الوثيقة معدة للنشر، إالّ أنه . الدليل مثانني ضالالً يف السياسة، والفلسفة، والدين

وقد منع نشرها نابوليون الثالث والقيصر . لقد اعتربت إعالن حرب أطلقه البابا على اتمع احلديث. يلق الضوء عليها بعد
 أما اسقف أورليان، السيد ديبانلُو، وهو خطيب مشهور وصاحب جدل، فقد نشر. إسكندر الثاين، فكتور عمانوئيل الثاين

وأعلن العديد من الليرباليني الكاثوليك خضوعهم، وكذلك األساقفة، . كتيبا يشرح فيه حقيقة مغزى الرسالة وملحقها
أما التفكري االجتماعي الذي يظهر يف الرسالة فقد أبرزه إميل ِكيلِّلر . باستثناء عميد كلّية الالهوت يف باريس املنسنيور ماريت

وتعليم الكنيسة االجتماعي الذي صاغه الحقًا الون الثالث عشر جند ينابيعه يف رسالة بيوس . عيةيف كتاب الرسالة االجتما
فها هو ماتزيين يتحدث عن . يف هذه احلقبة عادت فشاعت صورة رومة فكرةً إمرباطورية وسياسية. التاسع ما أكثر العناية

ي يطمح إىل أن جيعل منها عاصمة املاسونية العاملية، يف حني كان الوطنيون الوثنية واجلمهورية؛ وكان غاِريبالِْد" رومة الثالثة"
يف هذه الفترة دعا البابا بيوس التاسع، برباءته اآلب األزيلّ . اإليطاليون يرون يف رومة العاصمة السياسية للمملكة اجلديدة

)Aeterni Patris) (وبعد بضعة. ، إىل عقد جممع مسكوينّ يف رومة)١٨٦٨ اإلهلي أشهر بعث البابا برسالته السر 
)Arcano divinae (دف حتقيق الوحدة بني الكنائس معخمتلف . إىل أساقفة الشرق املنشقّني يدعوهم فيها إىل ا لكن
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ىل إنطلقت من هنا لتنضم اىل الثورة اليت إ وأدت ١٨٥١ىل سنة إ ١٨٤٨
 .ةا الوسطى والغربييف أوروبمستشرية اليت كانت ضطرابات اال

ة اليت كان جيوبريت أحد أبطاهلا  الليربالية كانت الديانة الكاثوليكي،يف الواقع
منفتح على األفكار اجلديدة لتولّي هي انتخاب كاردينالة ترتكز على مراهنة حقيقي 

الرسويلّالكرسي  .نتخاب الكاردينال اقت ب هذه األمنية قد حتقّأنّعلى  وغلب الظن
نتيجة مواجهة بني نتخاب ومرة أخرى ، أتى هذا اال. أو بيوس التاسعماستاي فريت 

) . ااألكثر حتررPoliticanti ()(" سايسنيوامل) "احملافظني ()Zelanti(" الغيورين"
ستفاد من الوضع القائم شخص غري فقد اتفاق، اصال إىل  اجلهتني مل تتوومبا أنّ

يظهره مل معروف، ألنمنحاز يف الواقع، قلّو.  من الفريقنيا أليني فقط ة من الغربي
 فريت املنفتح على األفكار اجلديدة -على معرفة مسبقة بالكاردينال ماستايكانت 
مثل التقدم التكنولوجيوالعلمي ،والليربالي ةة السياسي. 

                                                                                                                            
 اليت كما أنّ الرسالة. الكنائس الشرقية اليت تدين للسلطان الزمين وهي أدوات القيصرية يف روسيا، فلم تجب عن الدعوة

 كانون ٨ويف . تألّفت يف رومة سبع جلان لتدرس برنامج امع. وجهها البابا إىل الربوتستانت بدافع النية نفسها، مل تلق صدى
 دستورا يف ١٨٧٠وقد أصدر هذا امع يف . ، افتتح احلرب األعظم امع املسكوينّ التاسع عشر١٨٦٩ديسمرب /األول

وبعد مناقشات . يتضمن عرضا واضحا ملبادئ اإلميان، ولعالقات اإلميان بالعقل، وللوحي إخل: ابن اهللاإلميان الكاثوليكي أو 
بسلطة تشريعية كاملة "طويلة أعلن الدستور الصادر عن امع ومطلعه الراعي األزيلّ مبدأ عصمة احلرب األعظم، ويقر له 

قة باإلميان واألخالق وحسب، بل يف تلك اليت تتناول حكم الكنيسة وسامية على الكنيسة كلّها، ليس يف الشؤون املتعلّ
لقد . وعندما اندلعت احلرب بني فرنسا وبروسيا علّق امع جلساته وتأجل أليام يعم فيها اهلدوء". اجلامعة واملسلكية فيها

األمراء وقادة احلروب يف العصر لقد خيبها السالطني، واضطهدها امللوك، و. حصل تغير مهم عندئٍذ يف قلب الكنيسة
صاغ مبادئها الون الثالث " بابوية اشتراكية"احلديث، فتحولَت مرة جديدة إىل الشعب، فحق لِسبادوليين أن يتحدث عن 

تعارض كانت حكومات مجيع البلدان اجم الكنيسة، ومتنع نشاطات املنظّمات الرهبانية، وتلغي الرهبانيات وأديرا، و. عشر
وكانت املاسونية، واالشتراكية، والشيوعية، والليربالية املتطرفة تركّز هجماا على الكنيسة، وقد أخذ . نشر الرسائل البابوية

فقد تبنى العقيدة املادية اليت نادى . هذا الصراع يف أملانيا املظاهر الدرامية األشد بسبب غيظ بشمارك على الكاثوليك والالتني
وقد خيل مضمونا لفترة أنّ نوعا من . ا ِفريشوف مؤلِّف كتاب النضال من أجل احلضارة ونقل املعركة إىل ساحة الربملان

العنصرية الدينية، الربوتستانتية واجلرمانية، متثّلها أملانا وعلى رأسها مستئار برلني، ميكنها أن حتقّق النصر، خصوصا أنّ 
لكن يعود الفضل إىل الون الثالث عشر يف كسب هذه املعركة اليت .  بطل الالتينية، نابولبون الثالثبسمارك كان قد أزال

، قضى البابا صليب من ١٨٧٨فرباير / شباط٧يف . شغلت طوال عشر سنوات ويزيد عقول اإلمرباطورية اجلديدة احملدثة هذه
ومبوته . ى بركته الكرادلة والعالَم الكاثوليكي أمجعكما وصفته نبوة مالخي، بعد أن أعط) Crux de Cruce(صليب 

وجتدر اإلشارة إىل أنه إبان حربية . انتهت أطول حربية يف التاريخ، وانتهت معها حقبة من أكثر حقب الكثلكة بطولةً ومأساوية
 ٣/٩/٢٠٠٠ويف . سي الرسويلّ جريدة األوسِّرفاتوري رومانو، وهي املنرب الرمسي للكر١٨٦٠بيوس التاسع تأسست يف 

 .٣٢٩-٣١٧، صفحة معجم الباباواتداثيو خوان، ". طُوِّب بيوس التاسع على يد يوحنا بولس الثاين
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اإليطاليني الذين كانوا جيهلون كلّولكن ا شيء تقريبلوا  عن بيوس التاسع فض
فأعمال البابا ! نيى الليرباليويا لرض! ويا لدهشتهم. انتظار أعماله قبل اإلبداء برأيهم

اففور . فتتحت سياسة جديدةاها بدت وكأنعتالئه الكرسياحلربي جلنة "ن ، عي
هذه وقد القت، . نيجناء السياسيمجيع الس عن اا عاموأصدر عفو" تةة مؤقّستشاريا

 .ني لدى اإليطاليىصد ةة البابا الشخصيىل جاذبيإ باإلضافة ،التدابري
 من ة أخرى أثارت موجة اإلعالن عن إصالحات ليربالي متّ،واخر السنةويف آ

ة يف ة وخاصضطرابات املناهضة للحكومات احملافظة يف باقي الواليات اإليطالياال
فينيسيا-املباردي) Lombardie-Vénétie( نيحيث أخذت تزداد املعارضة لإليطالي .

 مبزيج من املوافقة واخلشية يف لرسويلّ اعتالء البابا بيوس التاسع الكرسياوقوبل 
 .فرنسا وإنكلترا، وباخلوف يف النمسا

دت  ألبري ، قد ولّ- اإلصالحات اليت أتى ا بيوس التاسع وشارلهكذا، نرى أنّ
ل ب من ِقاا قلقًلدول والقوى احملافظة، ولكن أيض من قبل اعداًء: ردات فعل متناقضة 

من خيشون لذين كانوا اني بعض الليرباليقد طبع و.  الرسويلّأن يزداد نفوذ الكرسي
 .١٨٤٨١٥٢ة سنة  أحداث الثورة اإليطالي، وبشكل عميقاحتم ،هذا الوضع

٣ –البلدان األوروبي ة األخرى ة الغربي 
 إسبانيا

ات  خصوصيمجيع على ، يف بداية القرن التاسع عشر،حافظت الكنيسة يف إسبانيا
ة الدين املسيحيهيكلي :ممتلكات إكلرييكية لديه ز واإلكلريوس عديد وبوضع ممي

و. ةهامإيف بداية القرن، كانت . نيكان هناك مجهور من اإلكلرييكي١١ سبانيا تضم 
ويدهشنا .  دير٢١٢٨  إكلرييكي خيدمون يف٧٧٠٠٠مليون نسمة من بينهم 

نا برؤساء الرهبالتشريع اخلاصفمثالً: ات الكبريةي،املدب نا للرهبر العامة ي
ة الفرنسيسكاني)Le Ministre Général des Franciscaines( وجيه "، هو مبثابة

 .وجدا أينما ويلقى استقباالً عسكريGrand d’Espagne) (" إسباين

                                                 
 بثورة نابويل، فاضطر امللك فرديناند الثاين ١٨٤٨أخذ اإليطاليون يطالبون باحلكم الدستوري، فقام األحرار يف مطلع  " ١٥٢

ب كافور يف جريدة البعث بعمل دستور يف دولة سردينيا فمنح شارل ألبري الدستور، وقام أهل ملنح دستور، وبعد ذلك طال
 حداد الدكتور جورج وكرد علي بسام،". ...ميالنو مبقاطعة التدخني لكي تنقص واردات التبغ اليت كانت تأخذها النمسا

 .١٣٦-١٣٥صفحة تاريخ العصور احلديثة يف الشرق والغرب، 
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اليت كانت ال تزال تنتمي يف حياا وتقاليدها إىل القرون  أمام إسبانيا هذهغري أنه 
فو إسبانيا اليت اشتهر فيها مؤلّ:  إسبانيا أخرى،ن عشريف القرن الثامولدت،  ،الوسطى

 ة ضدوحدت احلرب الوطني. ةونيسوخرجت منها احملافل املا )املوسوعيون (املوسوعات
نابوليون لفترة وجيزة، ولكن التأثريات الليرباليون، هم الذين وضعوا يف ة بقيت والليربالي

 .١٧٨٩ عام  ئا على مبادا مبني، دستور١٨١٢١٥٣مدينة قادش، سنة 
ىل إعرشه وأراد العودة  ستعاد امللك فرديناند السابعاة، مرباطوريبعد سقوط اإل

في  ف.ا كما جرى يف فرنسا ويف إيطالياني، متامصطدم بالليربالياه ولكن. النظام السابق
 أشعل الليرباليون فتيل الفتنة داخل صفوف اجليش وفرضوا العمل من ،١٨٢٠سنة 
م احلكومة اجلديدة املنبثقة عن هذا الدستور وفور تسلّ. ١٨١٢يد بدستور عام جد
 اارت ، لذلكونتيجة. لكات اإلكلريوس والرهبان اعترضت على ممت،ىل السلطةإ

ما وأنّ إسبانيا كانت على خالفال  الرسويلّالعالقات بني احلكومة والكرسيسي 
مع هذا األضمين ات أخري حول موضوع أبرشيةمريكا الالتيني. 

 إسبانيا التقليدية املنعزلة يف ،ون الذي اعتمده الليربالي،جتاهل هذا السلوك
ندلعت فتنة ا ،ويف اإلطار عينه. متيازات القدميةظة على االة واحملاِفاملقاطعات الشمالي

لت فرنسا تدخ. اهلية فساد وعاثت احلرب األ،)Tarragone(قادها أسقف تراغونا 
ىل فرديناند السابع إدين، وخالل بضعة أشهر، أعادت جانب احملافظني املتشدإىل 

 وولّد البغض اا وشرسوكان القمع قاسي. سة صالحيااىل الكنيإسلطته املطلقة و
 .والضغينة يف نفوس املنهزمني

ت فيها الكنيسة جنرابعد موت فرديناند السابع، عادت املواجهات الدامية و
ن حتكم أ على الساللة اليت جيب اخالفً" إلسبانيتنيا"ح اخلالف بني صبأو. بالقوة
.  خليفته على العرش١٥٤)Isabelle(بنته إيزابيل ان كان امللك فرديناند قد عي. البالد

إيزابيل كانت صغرية يف السن ولكنها امللكة ماري وما زالت حتت وصاية أم–

                                                 
، وهو ١٨١٢لوطنيون اإلسبان حركة الثورة، واجتمع نوام لوضع دستور للبالد وانتهوا من وضعه يف مارس ا" نظّم  ١٥٣

 .٦٥املرجع السابق، صفحة ". أول دستور عرفته إسبانيا
ش سنة أنزهلا اجلنرالت عن العر. ١٩٠٤ وتوفّيت سنة ١٨٣٠ولدت يف مدريد سنة . إيزابيل الثانية ملكة إسبانية.  ماري لويز ١٥٤

١٨٦٨. 
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 Don(لك أخاه دون كارلوس وبذلك  أبعد امل. ١٥٥)Marie-Christine(كريستني 

Carlos(ّهه أن خي عن العرش وهو الذي كان من حقا  ووفقً،لف امللك فرديناند ألن
 .، كان الوريث الذكر الوحيد للملكلتقاليد ساللة البوربون

أما . اة يف أوروبة التقليديلكي، وساندم األنظمة املَحناز احملافظون لدون كارلوسا
مبساندة فرنسا وإنكلترا،وافّون فالتالليربالي ،ة على العرش ماري حول الوصي–

بوضوح وقوفه إىل جانب دون ا البابا غريغوريوس السادس عشر فأعلن أم. كريستني
االاكارلوس، رافض عتراف بشرعية على العرشة حكم الوصي. 
 ضطرابات صعبة بعد الصراع  الذي نشأ بنيا حقبة ،ا وكنيسة بلد،عاشت إسبانيا

 les(كريستني – وأنصار ماري)les Carlistes(أنصار دون كارلوس 

Christinistes( . زام حزب املناصرين لدون كارلوساوفور، بدأت ١٨٤٠ سنة ،
 وبيع ممتلكات ،نفي أو سجن األساقفة والكهنة: ة ضد الكنيسةضطهاد حقيقياموجة 
على ، ١٨٤٣سنة  جمددا، وسيطر املعتدلون. اخل... صال بروما ت وحظر اال،الكنيسة

. ىل طبيعتها مع روماإ وحاولوا إعادة العالقات ،كريستني–حكومة امللكة ماري
يف عهد البابا بيوس التاسعالّإ املفاوضات مل تثمر ولكن . 

 الربتغال
 املواجهة بني أي . تاريخ إسبانيا خالل هذه احلقبة،اتقريب ،تاريخ الربتغاليشبه 

كان والليربايل، اليت  احملافظ ارينالتيسادت . جها الصراع على احلكم أكثر فأكثريشن
إعادة  بايضأها متيزت  ولكن، الكنيسةضطهادات ضدافترات احلكم الليربايل خالل 
ا يف النهاية، أم. ط متسلّ نظام ملكيد  يف ظلّ فترات مترايضأكما كانت . املَلَكية
. رورة التفاوض مع روماه أدرك ض لكن،ار احملافظلتيار الليربايل على اب التيفقد تغلّ
مل تثمر املفاوضات إالّ يف عهد بيوس التاسعاوهنا أيض ،. 

، حيث كانت الكنيسة تنعم قبل ةالبلدان الالتينيخمتلف  وامللفت هنا، هو أنّ
ة نافذة وبالثراءالثورة بسلطة سياسي،عشر ل من القرن التاسع  شهدت يف النصف األو

، السالالت  الرسويلّ مبساندة الكرسي،فقد عادت. ىل حد كبريإرات متشاة طوت
ة، وحاولت إعادة تثبيت ة واملرحلة النابولونية السابقة إىل احلكم بعد الثورة الفرنسيكيلَاملَ

                                                 
 حتى سنة ١٨٣٣حكمت بالوصاية بدل ابنتها من سنة . ١٨٧٨وتوفّيت يف إسبانيا سنة . ١٨٠٦ ولدت يف نابويل سنة  ١٥٥

١٨٤٣. 
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 ما يف وسعهم أينما وجدوا، ون كلّ وباملقابل، بذل الليربالي.ة القدميةكيلَاألنظمة املَ
 .ع عن مكتسبات الثورة، كوم الورثة لروحها ومفهومهاللدفا

 وال من ،مل ختلُ هذه املواجهات من الدماء اليت نزفت خالل فترات طويلة
. ون يستولون على احلكم لفترات وجيزةلكنيسة، عندما كان الليرباليا ضطهاد ضداال
 تتغير وكانت  الصراعات مل ولكن.١٨٤٨ سنة امس حاار منعطفًسيعرف هذا التطوو

ي دائميسة من خالهلا ىل والدة جمتمع جديد وطريقة جديدة تثبت الكنإا تؤد
 .وجودها يف العامل

ة يف مجيع كمله صراعات بني الثورة والثورة املضادأالقرن التاسع عشر بشهد 
واليت كانت " ةاألمم الكاثوليكي"يها ماري دي ال باسيون ليت كانت تسمااألمم 
ى هلتتمنوكانت ساحة الرهان هي . هدفه استقطاب اإلميانا أن تضطّلع بدور اهلي 

 . اتمع والكنيسة يف الوقت نفسه
  امملكة هوالند

مع  اململكة اهلولنديإق إىل ة، سنتطرة جديدة وهي الصراع بني الربوتستانتيني شكالي
صراع سيتفاعل مع الصراعات اجلارية بني احملافظ.نيوالكاثوليكي نيني والليربالي. 

نشاء مملكة هولندا حتت رعاية إ ب١٨١٤خذه احللفاء سنة تاالقرار الذي مجع 
 ،، من جهة)Guillaume d’Orange( دورانج غليوماألمري الربوتستانيت، 

ة، ة بروتستانتيبغالبي) ة اململكة احلاليال تقريبوهي تشكّ(القدمية " املقاطعات املتحدة"
 Les ("ة الواقعة حتت مستوى سطح البحرلبلدان النمساويا "،خرىأومن جهة 

Pays Bas(وإمارة لياج ) Liège.(حيث كانت تان  وهتان املقاطعتان مها كاثوليكي
قبل الثورةاسلطة الكنيسة نافذة جد . 

رت هذه البلدان طوال عشرين سنة غيخمتلف ولكن السيطرة الفرنسية على 
 ،)Le Concordat(ة  البابوي١٨٠١هدة نعشت معاأ: الوضع بشكل ملحوظ

بصورة خاصة، األقليبتشريع وذلك " املقاطعات املتحدة"ة يف ات الكاثوليكي
متيازاا السابقة يف املقاطعات ا أفقدت الكنيسة ،عينه يف الوقت ،هاولكن. وجودهم
ة ويف إمارة لياجالنمساوي. 

 مناهض ساحة حزب ليربايلّا، برز على ال أوروب، وكما يف كل١٨١٥ّبعد سنة 
 هذا احلزب، بعد مهامجته لكن.  املطلق يف آٍن واحدكيلَللكثلكة وللحكم املَ

 ، هلولنداز التاريخ الديينوهذا ما ميي.  من نوع خاصال معها حلفًللكنيسة، شكّ
 .١٨١٥ لبلجيكا بعد سنة اوالحقً
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ة ممارسة بضمان حري دورانج غليوم، تعهد امللك ١٨١٤يف البداية، ويف سنة 
، ١٨١٥ من سنة بتداًءا ،ولكن. ل أعماله يف هذا اال، وكرس أوالعباداتخمتلف 

 يسمح للحكومة مبنع ممارسة عبادة )Loi Fondamentale(" قانون أصويلّ"أثار 
لذين رفضوا هذا القانون ا حفيظة األساقفة ،"مند النظام واألها دن أنإذا تبي"معينة 
 .داء القسم على الدستورأ الكهنة من ومنعوا

وبرزت عدة خالفات أخرى بني السلطة املدنية أوجبت اللجوء ة والسلطة الكنسي
 موضوع تعيني ،برز هذه اخلالفاتأو. إىل طاولة املفاوضات مع روما لتسويتها

 هذه املسألة األكثر صعوبة بسبب وكان حلّ. ل ملك غري كاثوليكيباألساقفة من ِق
 يف ممارسة سياسة ، كان امللك يستمر يف الوقت عينهو. ك امللك بفكرة التعينيسمت

األديرة ١٨٢٥ وضعت قرارات ،يف الواقع. وضع اليد على التعليم الكاثوليكي 
مع"ة الصغرية حتت مراقبة الدولة وأنشأت يف لوفان اإلكلرييكيأُجرب "  للفلسفةاهد

 من جهتهم، قبول ،ض األساقفةرف. لتحاق بهون على االيب اإلكلرييك الطالّمجيع
 وتأزم الوضع ألنّ...  ة يف األديرة اإلكلرييكي،جني من هذا املعهدب املتخرالطالّ

 . ليعود ويأخذ بزمام األمور من جديدالّإامللك مل يكن يرضخ للكنيسة 
  توحيد،ني، وبأعداد متزايدةكهنة ومدنيمن ني، ر بعض الكاثوليكي، قرحينئذ

واقع . ةات الدستوريق باحلريعداء اآلخرين للحكم يف ما يتعلّمطالبهم مع مطالب األ
ل وانتهاكه حلرية  األوغليومستبدادية اليت كان يتبعها امللك  السياسة االاألمر أنّ

ه الليربالية قد أثارت ضدات الفرديالصحافة واحلرية اليت ني يف املقاطعات البلجيكي
 . الكنيسةالبداية يف هجومه ضدساندته يف 

، بني ١٨٢٧اليت أطلقتها بعض الصحف البلجيكية سنة ، والقت فكرة التحالف
الليرباليني ني والكاثوليكيتشجيعلذي كان يطلب ا، ا ظهر يف منشورات المنيها كبري
وعلى الرغم من . ة الطاغيةكيلَة احلكومات املَتها عن قضي الكنيسة فصل قضيمن
 منافني ني والليربالي اإلحتاد بني الكاثوليكياجات روما اليت كانت تعترب أنّتجحا

ة يف طيات واسعة من العرائض جرفت الطبقات الشعبي، قاد الكهنة حركة للمنطق
 .الطبقات النخبة

نتفاضة الشعب يف ات وأد.  األحداث،١٨٣٠سرعت ثورة باريس، سنة 
 .١٥٦نداجيكا عن هول إىل فصل بل١٨٣٠ آب ٢٥بروكسيل  يف 

                                                 
، وشكّلت مملكة األراضي املنخفضة حتت حكم غليوم ١٨١٥ضمت بلجيكا إىل هوالندا مبوجب معاهدات فينا يف عام  " ١٥٦

 كانت توجد أسباب للخالف بني هاتني املقاطعتني أمهّا اختالف اللغة واملذهب واملصاحل غري أنّ. األول من أسرة أورانج
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ة، من مكانتهم آن أثناء إعداد دستور بلجيكا املستقلّ، يف وناستفاد الكاثوليكي
 ،ة املطلقة للعبادة وللتعليم الكاثوليكياحلري: ذاك  للحصول على مطالبهم وهي

ة تكوين اجلمعيوحريلات وحصر تعيني األساقفة بالبابا وحده من دون أيتدخ  
ستمرار بدفع األجور لرجال الدين واالة،للسلطة املدني .الرسويلّلكن على ، الكرسي 

متيازات نتجت عن التحالف  هذه االا ألنّقلقً كان ،متيازات هذه االمجيعالرغم من 
دت خماوف البابا غريغوريوس السادس عشر ني، ولكن مع الليرباليسرعان ما تبد

 .)Mgr. Sterckx(كس ، املوسينيور سترك (Malines)زـبفضل أسقف مالين
فازداد عدد .  هذا النظام هائالً يف ظلّا عرفت كنيسة بلجيكا منو،على صعيد آخر

 املستويات، وتوج هذا مجيعالكهنة والراهبات بشكل كبري، وتكاثرت مدارس من 
النمو١٨٣٥ة سنة  بإنشاء جامعة لوفان الكاثوليكي. 

لون أقون يشكّيف هولندا، كان الكاثوليكي١٨٣٠ة قبل ثورة لّيهم  وبعدها، ولكن
عون حبريكانوا يتمتني تابعني مباشرة لروماات مكتسبة حتت سلطة أساقفة رسولي. 

نفصال اة بعد ر، خاصم جماالً للتذمهل أن يعطي مل يشأ امللك غليوم األو،يف الواقع
وس هتمام باإلكلريدين على االوعتة حال، كان املؤمنون م أيعلى. بلجيكا
ويف . وا يقومون بذلك، مع احلفاظ على والئهم الكامل للعرشوظلّ. ساتهومؤس

 .نشاء  املدارسإة ، منحهم امللك غليوم الثاين حري١٨٤٢كانون الثاين 
 إنكلترا

اهنا، الوضع خمتلف متامة البلدان الالتينيعن بقي نداا كان عليه يف هولة، وأكثر مم .
وطبيعتها ١٦٨٨انت تنعم به إنكلترا منذ ثورة سنة لذي كا فالنظام الدستوري ،
 ذلك أسهم مجيع جيوش نابوليون،  جمموعة جزر، ونضاهلا الظافر ضداجلغرافية كوا

ة من سنة ة األوروبيجتماعية والدينية اليت شهدا القاريف محايتها من االضطرابات اال

                                                                                                                            
فالبلجيكيون كانت هلم لغتهم اخلاصة ومذهبهم الكاثوليكي، . االقتصادية، فضالً عن شعور هوالندا بالسيادة على بلجيكا

وقد عرضوا بعض املطالب على ملك هوالندا، . وظائفتوافقهم احلماية اجلمركية، ويشكون من قلّة االنصاف يف توزيع ال
وأخريا قام األهايل بثورة . وقويت فكرة االنفصال واشتدت املعارضة للحكومة. ومن أمهّا الالمركزية يف احلكم، فلم يهتم ا

وانضمت .  مخسة أيام، ومل ينجح اجليش الذي أرسله امللك يف إمخادها إذ قاتله أهايل بروكسل مدة١٨٣٠واسعة يف شهر آب 
. ١٨٣٠ تشرين األول ٤القوات العسكرية يف بلجيكا إىل الثورة وتألّفت حكومة مؤقّتة يف بروكسل، وأعلنت االستقالل يف 

وبعد مدة وجيزة سن املؤمتر الوطين البلجيكي دستورا حرا، وانتقى األمري ليوبولد دي ساكس كوبرغ ونصبه ملكًا على 
وبقي أن تعترف الدول ذا االستقالل، .  بعد أن رفض ابن لوي فيليب ملك فرنسا العرش ملعارضة إنكلترا١٨٣١البالد يف 

تاريخ العصور احلديثة يف  حداد الدكتور جورج وكرد علي بسام،". فاجتمع مؤمتر دويلّ يف لندن واعترف باستقالل بلجيكا
 .١٢٦-١٢٥صفحة الشرق والغرب، 
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١٧٨٩إىل فبدت إنكلترا، بالنسبة . ١٨١٥ى سنة  حتة البلدباقي البلدان األوروبي-
رالنموذج للسالم وللتحر. 
على الصعيد الديين،لون، خالل القرن الثامن عشر،  ون يشكّ مل يكن الكاثوليكي

ة اليت كان يترأّسها ىل كنيسة إنكلترا القويإ نفوذ بالنسبة ة صغرية من دون أييقلّأ إالّ
 .نيئر املواطنا من ساوكانوا جمهولني تقريب. لك نفسهامل

ل شيئً يف بداية القرن التاسع عشر، أخذ ، وضعهمولكنحتت تأثري اا فشيئًيتبد 
ة ة الشماليني إىل املناطق اإلنكليزيمن جهة، وصول نازحني إيرلندي: عوامل عديدة

ةوالشمالي-هائلة، ومن جهة أخرى، تأثّة بأعدادالشرقي زوح حوايل ـ بنر الرأي العام
ة آالف ستعون بتكاهن فرنسيق يتمتة، هاربني من فرنسا، بسبب تعذيب وى مثالي

واضطهاد الثورة الفرنسيموقف البابا بيوس السابع جتاه نابوليون، اة هلم، وأخري ،
بني رئيس ظر غري منتاد حتالفًة، قد ولّورفضه إقفال مرافئه بوجه التجارة اإلنكليزي 

ة ورئيس الكنيسةالكنيسة الكاثوليكية، أي امللك األنكليكاني. 
ني يف انكلترا، مبشاكل نديني إيرلالوجود الكثيف لكاثوليكيتسبب على أية حال، 

لثانية، بسبب دينهم،  كانوا يعتربون مواطنني من الدرجة ا،ففي البداية. عديدة
اوكانوا أيضحمرومني من أي لذا، ناضلوا طوال  السنوات األوىل من .  مدينّ حق

الكاثوليكيون ن ة اليت مل يتمكّن التاسع عشر للحصول على حقوقهم املدنيالقر
 . أبدامن اكتساااإلنكليز 

قام الكاثوليكيحتجاجات واسعة، بقيادة الزعيم املرموق اون حبركة ون اإليرلندي
ىل احلصول على إ ١٨٢٩ وتوصلت هذه احلركة، سنة ١٥٧)O’Connell(ل يأوكون

م  التقدنتخابات وحقالإىل ا الترشُّح ني حق منح الكاثوليكي"مشروع قانون حترير"
قد أدخل الكنيسة إذ  ،لينتصار كبري ألوكوناوهذا . ١٥٨ الوظائفمجيعإىل 

لصاحل ات املنتزعة  هذه احلرية، مبا أنّة الربيطانيمرباطوريالكاثوليكية يف دستور اإل
وبعد هذا . ةكافّ  للعرش الربيطاينّني التابعنيني كانت ستشمل الكاثوليكيندياإليرل

                                                 
 .اهتم يف الربملان اإلنكليزي بتحسني أوضاع إيرلندا. ثائر إنكليزي). ١٨٤٧-١٧٧٥. ( دانيال ١٥٧
إالّ أنّ الدعاية لتحريرهم اتسعت . منذ القرن السابع عشر حمرومني من حق االنتخاب وتولّي الوظائف" كان الكاثوليكيون  ١٥٨

حملافظة اقتنع بضرورة ذلك، ومتكّن من تنفيذ إصالحه بفضل احملامي أوكونيل حتى إنّ بيل وزير الداخلية يف وزارة ولنكتون ا
تاريخ العصور احلديثة يف  حداد الدكتور جورج وكرد علي بسام،". ومن إبطال االختالفات بني الربوتستانت والكاثوليك

 .١٥٥صفحة الشرق والغرب، 
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، اتبعت الكثلكة ١٥٩)Lord Russel(كما وصفه اللورد راسل " الزلزال السياسي"
 .يف إيرلندا والكثلكة يف إنكلترا مسارين خمتلفني

  وراء الصراع السياسياا فشيئًة اختفت شيئًة الديني القضي نرى أنّ،يف إيرلندا
ستقالل اليت ركة االحب يف جممله، وس اإليرلندياإلكلريقد شارك ف. جتماعيواال

 .ةة الديني ال يتجزأ من احلريأصبحت جزًء
ة  كان على احلكومات، على اختالف نزعاا، تقدمي تنازالت إضافي،ويف إنكلترا
ل هلايني مقابل دعم أو كونللكاثوليكي .وهكذا حتسغري . ني العامن وضع الكاثوليكي

 ،١٨٢٩ من سنة  إبتداًء،ة سيطرت يف تاريخ الكثلكة بإنكلتراأنّ أحداثًا ثالث
 .رجتها من العزلة اليت كانت فيهاأخ

و، الذي سبق وذكرناه، نينزوح اإلرلنديأعطى الكثلكة اإلنكليزية ة قاعدة شعبي
ال يف  وأتاح هلا ،ةودميقراطيتمع اجلديد املنبثق عن لاتعميق جذورها داخل ا

 .ةيالثورة الصناع
هذا الكاهن :  حدث هاما على الساحة هو أيض١٦٠)Wiseman( وايزمانبروز 

 بإدارة هذا املعهد، كان قد اف الحقًلِّيف روما، وكُ" املعهد اإلنكليزي"الذي نشأ يف 
ة ومواطن بلد جزر، هذه العقدة اليت كان يبن أقلّا من عقدة النقص كونه اص متامختلّ

عند عودته إىل إنكلترا، حاول تعريف الشعب . شكون منهاون ياملواطنون الكاثوليكي
اإلنكليزييف القارة على أوجه التجديد الكاثوليكي  .يف ليس مبساعدة أوكونأس ،
ارات  التيمجيع وأورد يف صفحاا أخبار )Dublin Review ("جملة دوبلن"إيرلندا، 
الفكريانكلتوقامت، يف إ. ةة املعاصرة من وجهة نظر كاثوليكيرا، املبادرة ذا .

  .)The Tablet ("ذي تابلت"ة تها الكاثوليكيوهكذا حظيت مدينة لندن مبجلّ
 Mouvement ("حركة أكسفورد "هو نشأة ومنوف الثالث احلدث اهلامأما 

d’oxford(نيومنرتداد ا و )Newman(بعد حبث طويل ومتعب عن جذور ١٦١ ،
 .الكنيسة وتطورها عرب الزمن

قة بالكثلكة يف إنكلترا إىل رات املتعلّ هذه األحداث والتطوخريا مجيعأدت أ
 )Hiérarchie( بنظام يررخية، الذي متثّل بإعادة العمل ١٨٥١احلدث العظيم، سنة 
أ و.ةالكنيسة الكاثوليكيمن جديد،ة يف إنكلتراصبحت الكنيسة الكاثوليكي ،ا  عنصر

                                                 
 .رجل دولة إنكليزي).١٨٧٨-١٧٩٢. ( اللورد جون ١٥٩
 .الهويتّ إنكليزي، أصبح أسقفًا على ومسينستر مثّ كرديناالً). ١٨٦٥-١٨٠٢. ( نيقوال باتريك ١٦٠
 .أنشأ نوعا من الهويتّ دفاعي جديد عن الكنيسة. كاردينال والهويتّ إنكليزي). ١٨٩٠-١٨٠١. ( جون هنري ١٦١
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اأساسية ال يف الكنيسة الكاثوليكيعامليمن الزمن اة، بعد أن كانت وحلقبة طويلة جد 
كنيسة السكوت"ـعرف ِبت." 

 ملانياأ
هو  امعقد جدتاريخ أملانيا السياسيلكلذ.  يف أوائل القرن التاسع عشر، والديين 

 اطاليا اليت كانت تسعى دائم هو تاريخ إيإنه.  مفصللن نتمكّن من دراسته بشكل
 .ق هذه الوحدة، كيف ستتحقّاوسنرى، الحقً. حتقيق الوحدةإىل 

ة، أو باألحرى، كانت كانت أملانيا، قبل الثورة الفرنسي"منقسمة إىل " اتاألملاني
ة مملكات وعدحمكومة من ِقاإمارات، كانت ثالثني منها تقريب أساقفة–أمراء"ل ب "
)Princes–Evêques( . وهنا،لروح كانت القضايا ا، مكان آخر أكثر من أية ي

دين احلاكم هو دين شعبه، نّإ ملبدأ يقول اة متالمحة، وفقًوالزمني )Cujus regio، 
Hujus Religio( . أ نرى يف لكلذة ، ةملانيا، بعد احلركة اإلصالحيواليات أملاني

أخرىة جبوار واليات كاثوليكيلدين األمري احلاكماة، وذلك وفقً بروتستانتي . 
  ة،مرباطوري إىل أملانيا، خالل حروب الثورة واإليجتياح الفرنسجلب اال

 التيارات وإنّ. ةة والدينيجتماعية واالضطرابات أساسية على مجيع األصعدة اإلقليميا
الدينية اليت كانت تتنازع على توجيه الواليات املستحدثة من خالل جتمعات إمارات 

  الضرييب من احلق كانت متر،ةختالفات يف الديان، ومن وراء االا شأنصغرية أقلّ
، إىل تعزيز سلطة ي، حيث للدولة كامل السلطة يف اال الديينالكامل والكلّ

الذي كا الرسويلّالكرسي ةن يسعى إىل عقد معاهدات بابوية  مع الواليات كاثوليكي
ةكانت أم بروتستانتي. 

، سنة )Congrès de Vienne(يف مؤمتر فيينا هذه التناقضات جليا ظهرت 
األمني العام لدولة مع ني لنمسا وأمراء أملانياارات تيخمتلف ، حيث تصادمت ١٨١٤
كونسلفي  الرسويلّالكرسي )Consalvi(ونتيجة.  وألغت الواحدة األخرى١٦٢ 
، إالّ ١٨١٥ حزيران ٨ املؤرخ يف  للميثاق الكونفدرايلّ النهائين النص مل يتضم،لذلك

ة ال جيب أن  املفارقات املذهبيق بالديانة، ومضمون هذه املادة هو أنّمادة واحدة تتعلّ
تسبب أية متييز يف ممارسة احلقوق السياسي .ست يف أملانيا فكرة حكم الدولة وهكذا تكر

 . القائل باحلكم املذهيب التمثيل الذي حلّ مكان املفهوم التقليديئاملتكاف

                                                 
 .كان موفد البابا بيوس السابع للتفاوض مع نابوليون. كاردينال). ١٨٢٤-١٧٥٧. ( هريقول ١٦٢
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أمة ما بني إذ .  املعضالتمجيع ا فلم حيلّا مؤمتر فينبقي الوضع، طوال الفترة املمتد
 اعيد تنظيمها وفقًليت أُا يف سائر الواليات ا، متأرجح١٨٤٨  و١٨١٥ السنوات

 بسبب أحكام امللوك والضغوط اليت كانت متارسها اموعات ،ألحكام هذا املؤمتر
ى هذا الوضع، يف بعض األحيا.  الرسويلّاملوالية للكرسيوأدة ن، إىل مواجهات علني

 أو يف ،احيث كان امللك كاثوليكيافاريا بني روما وامللوك، كما جرى يف مقاطعة ب
 .ا اليت كان ملكها بروتستانتيPrusse((مقاطعة بروسيا 

كنيسة يف أملانيا ل من القرن التاسع عشر، كان وضع اليف أواخر النصف األو
اإجيابي .لتزاماارها من فبعد حترت السلطة الزمنيتها ة، أظهرت، من خالل حيوي

من ، فوائد ومتاسكها على الصعيد العقائديالرسويلّسياسة الكرسي ليت اة  املركزي
 .ةة الدينية واخلصوصيعتماد سياسة نظام الدوالنياي خماطر مسحت له بتخطّ

 لنمساا
يف خضمالتي اة املتناقضة ارات الفكريا اليت زعزعت أوروبة، بدت لغربي

. لدين الكاثوليكيإىل ازة بالنسبة  ممياة يف نواح عديدة، أرضة النمساويمرباطورياإل
ة، ة التقليدي على الديانة الكاثوليكياا وحمافظًشعب يف خمتلف املقاطعات متدينكان ال

د  ومل تشه، معادية للدين لإلكلريوس وال مللة معادية ليرباليكن هناك أحزابتومل 
اصراعات داخلية تقحم الكنيسة يف متاها. 

ولكن العالقات بني الدولة والكنيسة ظلّت ضبابية بعض الشيء كوا كانت 
العادة احملبذة لعودة إىل أو " اليوسفية"ىل العادة إتتصادم بصعوبات تعود جذورها 

 .الدولة ملا كانت عليه يف القرن الثامن عشر
.  يف جمال حتديد الرعايا وتعيني األساقفةلسلطتني خاصةت ادعاءات هاتني اتصادم

١٨١٥ة، بعد سنة وتفاقم الوضع، خاصعلى ة ، فأصبحت هذه الصراعات حاد
بورغ يس بالنمسا، وهي سالاحديثً ة املقاطعات امللحقةصعيد قضي)Salzbourg( 

 .فينيسيا-ومملكة لومبارديا
،  الرسويلّالدولة القدمية وحمازيب الكرسيا بني مطالب حمبذي دمرباطور مترد كان اإل

قًه كان متعلّألنمدركًيف الوقت عينه،  ،متيازات العرش، وكاناا، با، تقليديا متامة ا للقو
ة املتمثّاملعنويكانت ة العظمى اليت لة باحلربيالسلطةئا ملبادتشكّل دعم . 

وال شيء .  وضع سليب يفاالكنيسة والدولة معة هذه الصراعات املستمرأبقت 
لذا، . بهاة وتصلّة النمساوين من كسر مجود اآللة احلكوميمكّكان ليسوى الثورة 
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 يف تاريخ القرن اا هام مكان آخر، منعطفً، هنا أكثر من أي١٨٤٨شكّلت سنة 
 .١٦٣التاسع عشر

                                                 
فقد . بالد أملانيا ليس باحلركات احلرة اليت حصلت زمن الثورة اإلفرنسية فقط، بل بتأثري فتوحات نابوليونتأثّرت  " ١٦٣

... فقامت الروح الوطنية إعادة استقالل البالد. ، واحتلّت أراضيها١٨٠٦انكسرت بروسيا يف معركة يينا الشهرية يف 
. كرية وطنية، وتشكّلت يف بروسيا مجعيات سرية ملقاومة الفاحتني مركز حركة ف١٨١٠وأصبحت جامعة برلني املؤسسة يف 

إنّ ... وأفاد نابوليون بنفسه أملانيا حبيث جعل عدد الدويالت أقلّ من ذي قبل، وشكّل أول احتاد أملاينّ من دول الرين
فقد رغب .  احلرة للحياة الدستوريةمتشت جنبا إىل جنب مع احلركات... ١٨٤٨احلركات الثورية اليت حصلت يف أملانيا عام 

وكان أكثر الوطنيني . وأن يوجدوا دولة أملانية موحدة وقوية. األملان يف استبدال جملس االحتاد اجلرماينّ حبكومة احتاد حقيقية
علم األسود والذهيب واتخذ أنصار االحتاد ال. يرغبون يف أن يكون ملك بروسيا زعيم احلركة كما كان ملك سردينيا يف إيطاليا

وقد قامت احلركة االحتادية بني الوطنيني واألحرار يف جنويب أملانيا، ودعوا نواب أملانيا كلّها إىل جملس متهيدي، واتفق . واألمحر
ستور هذا الس مع الدييت على دعوة برملان ينتخب بالتصويت العام من ِقبل مجيع األملان، وجيتمع يف فرنكفورت لوضع د

واختلف النواب . وشرع بوضع دستور االحتاد األملاينّ على أساس الالمركزية... وقد انتخب الربملان. للدويلة األملانية املوحدة
وأخريا قرروا أن ال تكون النمسا ... يف قضية إدخال النمسا يف هذا االحتاد أي تشكيل أملانيا الكربى، أو تركها خارجة عنه

، كما أنهم قرروا شكل احلكم اإلمرباطوري، وتأليف سلطة تشريعية من جملسني الواحد ميثّل الدويالت األملانية ضمن االحتاد
تاريخ العصور  حداد الدكتور جورج وكرد علي بسام،". واآلخر ميثّل الشعب، وانتخبوا ملك بروسيا إمرباطورا على أملانيا

 .١٤٤-١٤٢صفحة احلديثة يف الشرق والغرب، 
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 الفصل الثالث
ات من عهد بيوس السابع إىل عهد بيوس التاسعوضع اإلرسالي 

 
 ات بعد الثورةع اإلرسالي وض-١
 يف العامل يف أواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن لكنسيةدراسة اخلريطة ا إنّ

 .فهعشر،  تغذّي العقل املعاصر وتثقّالتاسع 
ايف أوروب" :ةمسيحي "ث الكثلكة هي دين الدولة، نة من بلدان حيكثيفة، مكو
طلَق على امللوك اسم وحيث ي"مسيحيةني بشد") Très chrétiens(  وحيث 

وهذه البالد هي . ساقفةجمموع األساقفة مرتبط بشكل وثيق بالدولة اليت تعين األ
وكانت عالقة .  والنمسا وهنغاريااريابافتغال وإيطاليا وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا والرب

امة وفقً منظّ الرسويلّهذه البلدان بالكرسية للمعاهدات البابوي. 
كان نظام : فريقياأة وآسيا وأوقيانيا و الشماليأمريكا أي بلدان ،لبلدانيف سائر ا

ملوك غري حيكمها  عمول به يف هذه البلدان اليت كانات هو النظام املاإلرسالي
ابروتست(ني كاثوليكيكاِفرينني أو نتي(منذ القرن ، حيرص الرسويلّ وكان الكرسي 

نائب " واحملافظة على وجوده بواسطة يميان الكاثوليكالسابع عشر، على نشر اإل
": للتبشري باإلجنيل بني الشعوب"ة خيضع لسلطة البابا مباشرة وإلدارة رسولي" رسويل
 .١٦٢٢ أنشأه البابا سنة الذي" س لنشر اإلميانامع املقد"وهي 

عالوة على هذين الوضعني من العالقات مع روما، هناك وضع ثالثني والنوع :
ستعمرا الربتغال وإسبانيا يف القرنني اخلامس والسادس عشر اليت ابلدان الهو وضع 

 أي حق"  الرعايةحق"، أثناء توسُّعهما الكبري،  الرسويلّن منحهما الكرسياتلوال
هذا النظام ينطبق و.  مبوازاة نشر اإلجنيلات مباشرةتعيني األساقفة ورؤساء اإلرسالي

ت التبشري من غووا على بعض مقاطعات اهلند، اليت تلقّة كلّها و الالتينيأمريكاعلى 
)Goa(ت التبشري على يد ماكاو ليت تلقّا وعلى بعض أقسام الصني ١٦٤
)Macao(قواملوزمبيأنغوال :  أو أفريقيا،١٦٥. 

                                                 
 . كانت عاصمة االستعمار الربتغايل، وهي تقع يف اهلند بالقرب من املالبار ١٦٤
 . منطقة صينية كانت بدورها حتت االستعمار الربتغايل ١٦٥
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سيسبات اخلاضعة ب وضع هذه األبرشي"خالل القرن التاسع عشر" الرعايةحلق ،، 
عدالرسويلّة مشاكل للكرسي ة خاص،وللمؤس ةسة اإلرساليوستزداد املعاناة . ة عام
 أمريكاستقالهلا، كما جرى يف اة ة أو الربتغاليما نالت إحدى املستعمرات اإلسبانيكلّ

آخر، كما  إىل سيطرة حمتلّنتقلت بعض البلدان من سيطرة حمتلّاما ة، أو كلّالالتيني 
خمتلفة كما يف الصنيئد ومباد، عندما ينفتح بلٌد على عقائايف اهلند، أو، أيض  .
ة تلك الكنائس ل مسؤوليمكان البلدان املستعمرة السابقة حتمإ بيبقوبطبيعة احلال، مل 
 .بالطريقة نفسها

صبح تبشري اإلجنيل يف العامل أه، يف السنوات األوىل من القرن التاسع عشر، يبقى أن
" االً لإلجنيلعم"، رسلت، خالل القرون السابقةة اليت أة الغربية املسيحييا ذه األقلّمرتبطً

ة ه، من أقصى الشرق إىل أقصى الغرب، مع  إطالالت إستكشافييعملون يف العامل كلّ
 .فريقيا وأوقيانياأحنو جنوب 

ون ىل الكنيسة، وهم اإلكلرييكيإتنتمي " فرق غري نظامية"ذا العمل كانت تقوم و
: لني بدفعات متتاليةعلى خطى الرسل األو و،ية خالل قرون متتال،ندفعوااالذين 

الفرنسيسكانيون منذ القرن السادس عشرون والدومينيكي،ون منذ القرن السادس  واليسوعي
 منذ القرن ،"ة الروح القدسينارهب" وكهنة من ،ةات األجنبيون واإلرساليعازاريلعشر وال

ار أو  على طرق افتتحها التج الفريق تلو اآلخر، تارة،لقد ساروا. السابع عشر
العسكريمحايةون، وتارة لوحدهم ومن دون أي . 
حرزه جان دي مونكورفنيأالنجاح الذي كقِّقت جناحات بارزة ح) Jean de 

Moncorvin(ّوهو فرنسيسكاين ل أسقف يف بكني يف القرن الثالث عشر،  وأو
السادس عشر، واإلجناز الذي راغواي إبان القرن اني يف البوافتتاح مؤسسات اليسوعي

خالل القرن السادس عشر، وإجنازات   من كنداحقّقته الكنيسة يف القسم الفرنسي
 وألكسندر من ، يف الصني١٦٦)Mateo Ricci (ماتيو ريتشي: أخرى عديدة

                                                 
بعد ذلك .  إىل الشرق األقصى إىل ماكاو، وتعلّم اللغة الصينية١٥٧٧انطلق سنة ). ١٦١٠-١٥٥٢( مرسل يسوعي إيطايلّ  ١٦٦

. ، حيث قلّده اإلمرباطور منصبا رفيع املستوى كعامل للرياضيات والفلك١٦٠١، مثّ إىل بكني سنة ١٥٨٣ سنة ذهب إىل هونكونغ
 .يعترب مؤسس اإلرساليات يف الصني
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 ويف تونكني )Annam( يف أنام ١٦٧)Alexandre de Rhodes(رودوس 
)Tonkin(وروبرت دي نوبلي ،) Robert de Nobili(يف اهلند، والثالثة هم ١٦٨ 

نيمن اليسوعي. 
داية القرن التاسع ى من ملحمة اإلميان هذه، يف آخر القرن الثامن عشر وبماذا تبقّ

الهاعشر؟  ظاهريإالّ حقل ركام هجره عم مل يبق ،. 
تركت الثورة الفرنسيدت األسباب اليت . حنطاط رهيباات حبالة ة اإلرساليوتعد

حنطاط السلطة يف إسبانيا والربتغال، ا، الً، على الصعيد السياسيأو: لكىل ذإأدت 
خسارة فرنسا لكندا والتوسع البحريللدولتني القوي اني الربتستتنتيهوالندا ،نيت 

 .ضطهاد يف الشرق األقصىلذي ولّد االاوإنكلترا، وكره األجانب 
نارهبال ، حلّوعلى الصعيد الديينة ة يالذي حرم الكنائس ،١٧٧٣نة ساليسوعي 

ب جبعل عمل اليت ستتسب" حرب املذاهب" كاهن و٣٥٠٠ من ، واحدة دفعة،البعيدة
يف آسياااملرسلني عقيم ،،ى يومنا هذا حت .ة الكثيفة هذا ما جعل من هذه القار

ة، على الرغم من كوا مهد  على صعيد الديانة املسيحيار تطوان، القارة األقلّالسكّ
 .قدم احلضاراتأ

اها مشكلة فما هي القضية، بالضبط؟ إنة يف الصني واهلند، حترام العادات التقليدي
أوائل  كان ،فمن جهتهم.  بديانة األسالف وحبمات األسرةاق حتديديف ما يتعلّ
قد اعتمدوا على عامل الوقت، للوصول إىل تعميق اإلميان، بعد ريتشي، نياليسوعي ،

ني حترامهم حلضارة املسيحياوبفضل . اح كبري جتاه هذه التقاليدنفتاأعربوا عن و
 مئات اآلالف من ة تضم من تأسيس ديانة مسيحي، يف الصني،نوا، متكّدداجل

 . خالل فترة نصف قرن،املعتمدين
الثامن وس  عندما ألغى البابا أوربان بدأنشقاقاال ولكن)Urbain VIII(١٦٩ 

ون  عارض الدومنيكي،يف الواقع. ١٦٣٣ سنة ،يف الصنيني متياز احملصور باليسوعياال
                                                 

١٦٧  فرنسي رسل يسوعيفرجع إىل روما حيث أفهم ١٦٤٥، وطُرد منها سنة ١٦٢٤أُرسل إىل فيتنام سنة ). ١٦٦٠-١٥٩١( م 
 .١٦٦٠ إىل بالد فارس، وتوفّي يف أصفهان سنة ١٦٥٥أُرسل جمددا سنة . ود إرسالياتالبابا ضرورة وج

 . عمل يف بالد اهلند وتعلّم مبادئ اهلندوسيني وتبع يف تبشريه طرقهم وعادام). ١٦٥٦-١٥٧٧( مرسل يسوعي إيطايلّ  ١٦٨
فلورنسا، والقاصد الرسويلّ سابقًا يف باريس الكردينال ماِفيو برِبريين، من عائلة شهرية من ). ١٦٤٤-١٦٢٣( " ١٦٩

تزامنت حربيته مع ترسيخ امللكية املطلقة يف فرنسا، ومع مناورات . الذي رِقي كرسي بطرس خلَفًا لغريغوريوس اخلامس عشر
ائد ذات نفحة دينية، ومشل أفصح أُربانس الثامن عن ميوله األدبية فكتب بالالتينية وباإليطالية قص. ريشيليو وخلَِفه مازاران
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كان . أما خطأه الكبري، فكونه ختلّى عن غاِليِليو فكان ضحية املمارسات التعسفية حملاكم التفتيش. برعايته أشهر فناين عصره

السويد وكانت أملانيا ميدان املعارك يف حرب الثالثني سنة اليت تدخلت . النـزاع بني الكاثوليك والربوتستانت يدمي أوروبا
وبدافع من حقده على ساللة هابسبورغ، حتالف ريشيليو مع السويديني . أدولْف-فيها جبيوشها القوية بقيادة امللك غُوستاف

، حبيث إنّ ١٦٢٨كانت قلعة الـهوغُونوِتـيني يف فرنسا، ال روِشيل، قد سقطت يف . الذين هزموا اجليوش اإلمرباطورية
ولسوء حظّ القضية الربوتستانتية والسويد، فإنّ .  نشاطه بالسياسة اخلارجية وباحلرب يف أوروباريشيليو اضطر إىل ختصيص

وحاول شارل الثاين عشر، بعد قليل، أن خيلق، يف حماولة جديدة، ما ). ١٦٣٢(أدولف قُِتلَ يف معركة لُوتِزنْ -امللك غوستاف
. ما كان موقف البابا صرحيا خالصا أثناء هذه األحداث املأسوية. ولته باَءت الفشليسميه تونِبي إمرباطورية عاملية، إالّ أنّ حما

يطرح ألدوس هاكْسِلي . وقد الم تعاطفَه مع فرنسا، حليفة الربوتستانت؛ السفري اإلمرباطوري يف رومة، الكردينال بامساين
 املستشار السري اخلاص لريشيليو، فريى أنّ املشكلة اليت تطبع هذه احلقبة كلّها يف كتاب وضعه عن األب جوزف،

الضرورات السياسية اليت فرضتها النـزعة حنو السلطان املطلق والنـزعات الديكتاتورية اليت كانت حترك نفسية ريشيليو 
ليس ألنها كانت احلرب كارثة حقيقية ألملانيا، . وشخصيته القوية، محلت الكردينال ومستشاره على االشتراك يف احلرب

فريشيليو، رغبة منه يف احلطّ . دامت ثالثني سنة وحسب، بل ألنها كاحلروب الدينية كافّة، متيزت بوحشية وعنف ال مثيل هلما
من مكانة األسرة احلاكمة النمساوية ورفع مقام مليكه، استهان مببادئ الديانة املسيحية فأبقى شعبا بأسره يف جو رعب من 

 ووخز الضمري الناجم عن التناقض بني التعليم املسيحي والتزامات السياسة هو الذي يعذّب وجدانَ األب .احلرب دائم
كان . جوزف كما يالحظ يف كتاب هاكسلي، الذي يعكس متاما أزمة وجدانية لدى معاصري هذا املستشار السري مجيعا

: قال. بارة تنطوي على لوم للكنيسة إزاء موقفها الغامض من غاليليوالكردينال باروِنيو، مؤلِّف جمريات الكنيسة، قد أطلق ع
واملقصود ذا الكالم النـزاع الذي ". إنّ هدف الكتاب املقدس تعليمنا كيف نذهب إىل السماء، وليس كيف حال السماء"

أطلقها غاليليو، وِكبِلر فهذه كانت تشكّك يف النظريات احلديثة اليت . نشب بني علماء الفلك وحماكم التفتيش آنذاك
ِنيكي بيزا . وغريمها، املرتكزة بدورها على اكتشافات كُوِبرات يف جامعتس الرياضيا ودرغاليليو غاِليِليي كان فلورنسي

عة وبادوا، حيث صنع أول ِمرقب ساعد على اكتشاف جبال القمر، واألقمار األربعة التابعة للمشتري، والبقَع الشمسية وطبي
وكان كوبرنيك قد أكّد احلقيقة . وعلى مالحظات غاليليو هذه قام علم الفلك احلديث، وأمهيتها غنية عن التعريف. السدم

فاارت نظرية بطِليموس، إالّ أنّ . العلمية أنّ األرض تدور حول الشمس وليس العكس، وأنّ املالحظة أثبتت هذه احلقيقة
كان املدافعون عن بطليموس يعتصمون بأنّ نظرية . را داخل الكنيسة الكاثوليكية والربوتستانتيةأتباعه كانوا ما زالوا كُثُ

فيؤكّدون أنّ الشمس تدور حول األرض ألنّ يشوع بن نون قد أوقف مسريا، وهذا ما . غاليليو تناقض قول الكتاب املقدس
/  شباط ١٩يف . ليليو فكان يؤكّد أنّ نظرياته ال تناقض الكتاب بشيءأما غا. يفترض أنها تتحرك، وبالتايل فإنّ األرض ثابتة

، حرم امع املقدس النظرية القائلة بأنّ األرض تدور وأنها ليست مركز الكون، ألنّ الشمس ثايتة وبذلك ١٦١٦فرباير 
 ختالف صراحة تعليم الكنيسة مارس حرمت حتديدا وعلنا أطروحة كوبرنيك باعتبارها/  آذار ٥ويف . تكون مركز الكون

لكن غاليليو عاد فأكّد نظريته يف . والكتاب، من دون أن يكر اسم غاليليو الذي كان قد خضع لقرارات حمكمة التفتيش
بانس الثامن، صديقه الشخصيففي كتابه حوار األنظمة الكربى . كتاب برج القوس، آمالً يف أن حيظى بتأييد البابا اجلديد أُر

عرض ) Imprimatur" (فليطبع: " وحِظي مبوافقة السلطات الكنسية يف فلورنسا بعبارة١٦٣٢لكون الذي نشر يف يف ا
إالّ أنّ غاليليو نشر الكتاب من دون . ووعدت رومة مبنحه املوافقة شرط أن يعيد النظر يف النص. ثانية نظرياته وانتقد خماصميه

استدعي غاليليو إىل رومة حيث أقام يف القصر اخلاص بسفري .  أن جر عليه حرما ثانيافكان من تصرفه غري الالئق هذا. تعديل
وعاش مدة يف ِسينا، مثّ عاد إىل مرتله يف أرتِشتِري . فلورنساوحوكم، فحكم عليه بتالوة مزامري التوبة طوال ثالث سنوات

)Arcetri(من احل. ، بالقرب من فلورنسا تام دن وهناك، يف جوشر يف لَية وضع كتابه حوارات يف العلوم اجلديدة الذي نري
مل يحكم عليه بالتعذيب ومل . أمام حمكمة التفتيش، إالّ أنه ظلّ يكتب حبسب قناعاته" خبطأه"كان قد اعترف . ١٦٣٨يف 

. رة اخترعها خصوم الكنيسةإنّ هذه الرواية جمرد أسطو". ومع هذا، فهي تدور: "يصرخ معلنا ما يؤمن به يف وجه جالّديه
ومع هذا، فإنّ الكنيسة ارتكبت خطأ مبحاربة فرضية علمية ال تناقض الكتاب املقدس بشيء، وبتأييدها أطروحة بطليموس يف 

 لكن أن يقال إنّ رومة كانت دائما عدوة العلم،. حقبة كان العلم يف طريقه إىل تغيري نظريات كانت حتى ذلك الوقت مقبولة
وحمكمة التفتيش نفسها، بعد أن سقطت يف هذا اخلطأ املؤسف، تصرفت يف السنوات . فالفرق شاسع بني هذا الكالم وذاك
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غري الرهبان واملرسلون  ونوالفرنسيسكاني)Missionaires Séculiers( املتوافدون 
ه، ونيتبعكان اليسوعيون  الذي إىل هذه البالد الشاسعة، بشدة النهج اإلرسايلّ

عدد ولكن على ىل نتائج مهمة من حيث الإتوصلوا قد  ،سب رأيهمحب ،وكانوا
ة، اليت  أخذت السلطات الصيني،ىل نقاوة اإلميانإحساب تنازالت خطرية بالنسبة 

شاركت يف هذه اخلالفات، تضطّهد الدومينكيأحال ،وبالتايل. نيني والفرنسيسكاني 
الً قبل  تردد مطو الرسويلّولكن الكرسي. ات اخلالف إىل روماينارؤساء هذه الرهب

 .االبار يف اهلنداملة ها ظهرت يف إرساليعين املشكلة سيما وأنّال ر ائي قراختاذ أيا
 Charles de (ستثنائي، شارل دي تورنونسفري البابا اال، بعث ١٧٠٧سنة 

Tournon(خاذ القرارله البابا سلطة اتللتحقيق على األرض، ومح ، .فرفض أي 
س الرابع عشر توكندذا القرار البابا بد على هوأكّ. يةق بالتقاليد احمللّتنازل يتعلّ

)Benoit XIV(نتهت اخلالفات اليت او. ١٧٤٢ومن مثّ سنة ، ١٧١٥ سنة ١٧٠

                                                                                                                            
اعتمد .  توفّي ِريِشيِليو فخلفه يف السياسة الكردينال مازاران، اإليطايلّ األصل١٦٤٢يف . التالية حبكمة أوفر مما فعلت سابقًا

برع يف جعل عائلته واحدة من أقوى عائالت إيطاليا، وأعم بالكردينالية على . جعل منها فنا حقيقياأُربانس الثامن احلفيدية و
بىن ماِدرنا قصرا يف الساحة اليت حتمل حتى اليوم اسم عائلة باربِرينب الذين عِرفوا بنشاطهم وبرعايتهم . أشخاص هم أهل هلا

الفن، كلّف برنيين بتشييد عدة أبنية ونصب يف رومة، فكان عصر انتصار الطراز والبابا نفسه، وهو الكاتب وحمب . الفنون
ر آل باربريين فيالسكيث، ورسم فان ديك صورة البابا. الباروكيان رومة وعمال هناك. وقد قدان وكلود لوريف . وزار يوس
ويف عهد حربية . وأحيط الفاتيكان بأسوار متينة. ، شرع ماِدرنا يف تشييد مقر البابا الصيفي يف كاستيل غاندولفو١٦٢٦

 .٢٥٦ – ٢٥٢، صفحة معجم البابواتداثيو خوان، ". أُربانس الثامن أسس القديس منصور دي بول الرهبانية العازارية
حرب قطع . حكيم ومتواضع. هو أحد أملع الشخصيات وأكثرها إنسانية يف تاريخ الكنيسة). ١٧٥٨-١٧٤٠( " ١٧٠
يترتّه يف شوارع رومة وحيادث الشعب، " البابا لَمربتيين"كان بروسبريو لَمِبرِتيين . حلفيدية، حمب للفنون، صديق املساكنيدابر ا

وعندما عينه . كان من عائلة رفيعة املقام يف بولونيا حيث درس احلقوق والالهوت. فلم ينس الشعب الروماينّ صورته أبدا
طبعت حربيته حرٌب أخرى على .  عشر رئيس أساقفة على بولونيا استقبل شعب املدينة تعيينه حبماسةالبابا إقليمنضس الثاين

فعلى إثر موت اإلمرباطور شارل السادس، انقرضت الساللة النمساوية . نطاق أورويب هي حرب اخلالفة على عرش النمسا
ألبري، منتِخب بافاريا، طالب باخلالفة وحصلحاالً -نّ شارلإالّ أ. تريز حبسب رغبة والدها-الذكورية، فارتقت العرش ماري

، مثله مثل شارل )١٧٤٢(فتوِّج يف براغ . على تأييد بروسيا اليت استولت على سيليزيا، كما حصل على تأييد فرنسا وإسبانيا
على أنّ شارل . ديدة الدويالت البابويةوهكذا اجتاحت اجليوش األجنبية مرة ج. تريز يف إيطاليا-أما البابا فأيد ماري. السابع

فلزم البابا موقف حياد مطلق، يف . تريز إمرباطورا باسم فرنسوا األول-، فتم االعتراف بزوج ماري١٧٤٥السابع توفّي سنة 
نمساوية، وبالرغم من املوقف احليادي هذا، فإنّ اجليوش ال. حني كانت فرنسا وإسبانيا تدعمان مرشحني آخرين لعرش النمسا

يف رسالة بعث ا إىل صديق، يقول . والفرنسية، واإلسبانية كانت جتول يف شبه اجلزيرة من دون أدىن احترام للحقوق البابوية
بندكتس إنه على استعداد ألن يكتب مقالة يف استشهاد احلياد، فشهرت هذه العبارة منذئذ ألنها تكشف قيمة حكمة احلرب 

تريز، مبوجب تلك -ختلّت ماري. ١٧٤٨ شابيل، -ال–ووقِّع السالم، أخريا، يف إكس . ة لديهاألعظم وروح الفكاه
بعد مثان . ويف باريس، كان يقال إنّ ملك فرنسا عمل عمالً جيدا لصاحل ملك بروسيا. املعاهدة، عن عدة مدن بابوية إلسبانيا

ة اليت استوىل عليها اإلنكليزسنوات اندلعت حرب جديدة خسرت فرنسا على أثرها كلّ شيء حتتها االستعماريى إمرباطوري .
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ات يف هذه البلدان، اليت ىل اإلرساليإقسمت الكنيسة يف آسيا، بضربة قاضية وجهت 
ى عهد بيوس احلادي عشر ستعيش، حت)Pie XI(رن العشرين، يف ظلّ نظام ، يف الق
 .ةيف مع احلضارات احمللّ مساومة أو أي تكيييرفض أ

 على زيادة الوضع لثورة، فلم تعمل هذه األخرية إالّإذا كان الوضع هكذا قبل ا
ا شأن املرحلة النابوليونيةخطورة، شأ،ة،  فقضت على منبع الدعوات اإلرسالي

وبصورة ات الرومانية من رأسها، يناة الرهبتصاالت ودمرت هيكليوعرقلت اال
ة خاص"مع املقدس لنشر اإلميانا." 

وآسيا، ة  الشماليأمريكاىل إوخسرت فرنسا، اليت كانت الباعث األكرب للمرسلني 
ضي وقُ. نيني وأديرة الدومينيكيففرغت أديرة الفرنسيسكاني. هذا الدور مرةً واحدة

ائياعلى ثالث مجعي لال: نيات للرهبان العاديوكهنة الروح القدسني عازاري، 
واإلرساليذهب سبعة مرسلني فقط ١٧٩٨ إىل سنة ١٧٩٣من سنة . ةات األجنبي ،

ات الضربة القاتلة ت اإلرسالية، تلقّويف عهد اإلمرباطوري. إىل تلك البلدان البعيدة
 سيطرت اجليوش عندما، "س لنشر اإلميانامع املقد"ربما عندما متّ القضاء على 

                                                                                                                            
.  مساها امللك اجلندي حربا دينية١٧٥٦واحلرب اليت أعلنها فردريك الثاين ملك بروسيا على النمسا يف . كان الثورة قريبة

تانتية، فشجع البابا هذا التحالف الذي وألول مرة يف التاريخ حتالفت فرنسا والنمسا، الدولتان الكاثوليكيتان ضد دولة بروتس
أسس بندكتس الرابع . فدخل عنصر جديد يف اتفاق الدول الكربى. مل يأِت بنفع، ألنّ فردريك وسع حدوده بشكل ملحوظ

خفّف من بروح متحررة، و) Index(أصلح دليل الكتب احملرمة . رهبانية اآلالم ورهبانية الفداء: عشر رهبانيتني جديدتني
وبفضل روحه املنفتح على التيارات الفلسفية يف . األعياد الدينية اليت بولغ بتكثريها سابقًا، خصوصا يف األراضي التابعة للبابا

زمانه، كانت له مراسالت مع فولتر الذي أرسل إليه نسخة من مأساته حممد واستفاد من عالقاته للبابا ليؤكّد تاليا أنّ البابا 
 ألنها روحها املناهض للدين كان أساس األفكار اجلديدة ١٧٥٣لكن بندكتس رد بأن مؤلَّفات فولتر يف . ه على أفكارهيوافق

 جدد بندكتس يف الدستور اعتـِن ١٧٥١يف . ١٧٨٩يف هذا القرن، ومنطلقًا لكلّ احلركات اليت بلغت ذروا مع الثورة يف 
)Providas ( ة الذي كانا ١٧٥٨ويف . قد أطلقه إقليمنضس الثاين عشرحترمي املاسونيا رسولين الكردينال سالدانيا زائرعي 

فاليسوعيون كان هلم أعداء كثريون يف كلّ مكان تقريبا . وبدأت الدعوى الكربى يف هذا القرن. على اليسوعيني يف الربتغال
) Pombal(فتدخل املركيز بومبال . اليا من جمال للومبسبب نفوذهم، وبسبب غىن رهبانيام نشاطهم الذي مل يكن دائما خ

ولو أنّ بندكتس الرابع عشر أتيح له أن يعيش بضع سنوات أكثر مما . لدى احلرب األعظم وطلب إليه أن يعين زائرا رسوليا
لوا أفضاالً ال تني الذين سجة إصالح لدى اليسوعيا يف ميدان عاش، فلعلّه كان حتاشى النـزاع وباشر عملير خصوصقد

نِعم بصداثة بندكتس الرابع عشر ورعايته املؤرخ موراتوري، مؤسس العلوم التارخيية يف إيطاليا، والرسام برياِنيِزي، . الرساالت
ع يف رومة الذي ما زالت حمفوراته تشهد على مجال رومة يف القرن الثامن عشر، واملؤلِّف املوسيقي األملاينّ غِْليك الذي امس

إعجابا منه باملوسيقار الكبري هذا الذي " املهماز الذهيب"، ومنحه البابا لقب فارس ١٧٥٦يف " أنتيغون"للمرة األوىل عمله 
. وأنشأ بندكتس الرابع عشر منرب التشريح، ومنرب الفيزياء ومتحف علم التشريح يف بولونيا. أبدع نوعا جديدا يف األوبرا

 .٢٨٣ – ٢٨٠، صفحة معجم البابواتداثيو خوان، ". أستاذتني يف اجلامعةوعين امرأتني 
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حتجزت البابا بيوس السابع ا على روما، وةالفرنسيبة بتشتت الكرادلةمتسب .ى حت
أحرف املطبعة املتعدقلت إىل باريسدة اللغات ن! 

، وبدأ افور ١٨١٤ سنة زم نابوليونعندما هات ن وضع اإلرساليمل يتحسو
ا بل على العكس، ازداد وضعها سوًء،ار الركام ينفض غب الرسويلّالكرسيى، حت 

 . الرسويلّعتالء البابا غريغوريوس السادس عشر الكرسيا، مع ١٨٣٠سنة 
 Léon (ون الثاين عشرن البابا بيوس السابع وال البابا ال مل يتمكّ،يف احلقيقة

XII(ى البابا بيوس الثامن ١٧١وال حت )Pie VIII(١٧٢ة النقص يف  من معاجلة قضي

                                                 
يف احلقبة اليت عقبت سالم فيينا، استطاع بيوس السابع أن يعيد تنظيم دويالته ويوقّع معاهدات مع ). ١٨٢٩-١٨٢٣( " ١٧١

يرة، والبؤس واجلوع اللذين اجتاحا الدويالت إالّ أنّ إعادة األمراء إىل مقاطعام يف شبه اجلز... إنكلترا، وفرنسا، وبافاريا إخل
، أحدثت استياء عميقًا، خصوصا لدى الذين كانوا قد تعاونوا مع الفرنسيني ١٨١٤البابوية ومملكة نابويل عدة سنوات بعد 

من نظام األمراء ورغبة من عامة الشعب اإليطايلّ، وبنوع خاص من البورجوازية، يف محاية أنفسهم . وتأثّروا بأفكار الثورة
شجع الـ الكَربوناري . وسلطتهم املطلقة، فقد نظّموا مجعيات أخوية سياسية، وأنشأوا حركة انتشرت سريعا يف إيطاليا ككلّها

)Carbonari ( والِغلْف)Guelfes (ة، وتآمروا إلسقاط الطغاةة، وعقدوا اجتماعات سرياالعتداءات بدعم من املاسوني .
نال كونسالِْفي قد اتخذ تدابري قاسية ضد هذه الفئات، إالّ أنّ عدد أنصارها ما كان ينفك يزداد، ومجيع الشبان وكان الكردي

وهذه احلركة املعادية للكاثوليكية عموما، واليت كانت تقابلها نشاطات احملافل السرية . تقريبا كانوا حيلمون بأفكار الكربونارية
ة بأشكاهلا املختلفةيف بلدان أخرى أوروبيتها بنجاح كبري النهضة الكاثوليكيفقد أعيد تكوين جمرسة نشر اإلميان، . ة، جا

 ١٨٢١ و ١٨٠٢وبني سنيت . ، وكانت الرساالت ناشطة يف مجيع القارات١٨١٤ومسح بيوس السابع لليسوعيني بالعودة يف 
 مؤلَّفام اليت تنطوي على دفاع محاسي عن اإلميان وعن نشر شاتوبريان، وجوزف دي ِميسِتر، ولويس دي بونالْد أشهر

وكانت أملانيا تعيش يف خضم احلركة . البابا: وكان جوزف دي ميستر، بنوع خاص، قد نشر كتابه املشهور وعنونه. الكنيسة
كتاب والفنانني األملان مع وتعاطف ال. الرومنسية بروح ال مييل عموما إىل املسيحية وحسب، بل إىل العودة إىل حضن الكنيسة
لقد بدأ القرن اجلديد مسريته يف ظلّ . االبداعات اجلمالية اإليطالية، ومع عمل الباباوات أضفى طابعا خاصا على أعماهلم

ليت ففي مذكّرات من وراء القرب ا. عالمة مسيحية بعد عقود من االضطهادات بدأا الثورة وأعدها فالسفة القرن الثامن عشر
متيزت جلسات امع عقب ". إنّ املسيحية هي فكر املستقبل وفكر احلرية اإلنسانية: "، كتب شاتوبريان١٨٤٨نشرت سنة 

وفاة بيوس السابع بالصراع بني الغيارى، أي الكرادلة احلريصني على صيانة استقالل الكنيسة جتاه األمراء مهما كان الثمن، 
وبعد جلسات عديدة ودورات اقتراع من . ثّل نزعه أقلّ تصلّبا يف وجه تدخل امللوك األوروبينيوحزب التيجان الذي كان مي

مايو، مبوضوع /  أيار ٢٣، نشر الرسالة العامة، بتاريخ ١٨٢٤يف . دون نتيجة، انتخب الكردينال أنيبال دلال ِجيِنغا بابا
والرسالة العامة وثيقة مهمة، ألنها تعلن رسائل . ١٨٢٥مايو /  أيار ٢٧الالمباالة الدينية، والرباءة مبوضوع اليوبيل بتاريخ 

وأشد هجوماته عنفًا كانت موجهة ضد املاسونية اليت تعترب . عامة أخرى أطاقها باباوات الحقون يف املستقبل ضد الليربالية
أعداء الكنيسة مجيعا هجمام، فكان انتصارا حقيقيا، ، الذي شن عليه ١٨٢٥أما يوبيل . سبب الالمباالة العصرية إزاء الدين

كانت املسيحية يف مجيع البلدان تثري صراعات، وجداالت، . وبرهنت رومة للعامل أنّ الثورات واهلزائم إنما رفعت من مكانتها
فرت كتابات ميستر النفوس ففي فرنسا استنفر كتاب الِمينِّه حماولة يف الالمباالة كما استن. ومناظرات، ودفاعات حامية

 آدم موهِلر كتابا يف وحدة الكنيسة، –ويف أملانيا، نشر جان . املسيحية احلقيقية على خطر الغاليكانية وخطر الالمباالة الدينية
 يف مونيخ، وهو يعترب الوحدة املبدأ الوحيد الذي حييي اتمع املسيحي، يف حني كان فريق من الكتاب الشبان واملفكّرين،

ويف إيرلندا، دافع دانيال أُوكوِنيل عن استقالل . ينغ، وغورِّيس، يقف ضد حلولية ِهيِغل~وعلى رأسهم برنتانو، وشل
. الكنيسة؛ ويف إنكلترا نفسها، كانت حركة أوكسفُورد متهد الطريق النبعاث كاثوليكي والرتداد نيومان، الكردينال فيما بعد
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ء من مملكة األراضي املنخفضة اليت حيكمها غليوم األول، امللك الربوتستانيت، كان التذمر عاما، وإنما ويف بلجيكا، وهي جز

ويف بولونيا، انتفض الشعب على .  وانفصلوا عن هولَندا لينشئوا مملكتهم اخلاصة١٨٣٠انتفض البلجيكيون بسبب الدين يف 
وحصلت مشاهد مماثلة ". النظام يسود فَرصوِفيا"وزاق سحقوا االنتفاضة وعاد  أيضا، إالّ أنّ الق١٨٣٠الطغيان الروسي يف 

 عندما قاست فرصوفيا ثانية االستشهاد على أيدي خلفاء ١٩٤٤بسبب طرائق التدمري نفسها لغايات أمربيالية حصلت سنة 
ن وتدهورت عالقات رومة بإسبانيا ألنّ البابا، م. القياصرة وورثة حكمهم االستبدادية، كان يعينذ استقالل البلدان األمريكي

فأحد . أما يف الداخل، فكانت الدويالت الباباوية فريسة االستياء والقمع. األساقفة من دون أن يستشري البالط يف مدريد
نهم، وقد غري أنّ كثريين م. وأُخضع اليهود إىل حماكم التفتيش. نواب البابا بنوع خاص، عاقب بشدة خمالفات الشريعة
باسِكينو، الرمز وألصقت قصائد كّمية عديدة يف أثناء الليل على متثال . أرعبتهم التدابري املتخذة حبقّهم، غادروا املدينة اخلالدة

لذي اتخذه مل يكن الون الثاين عشر بابا حمبوبا رغم إعالنه اليوبيل، ورغم املوقف احلازم ا. الشعيب لعدم توافق الرومانيني مع احلالة
لكن رغم أخطائه، . الذي أنشئ يف فيينا، وهدفه مساعدة األمراء وإمهال حقوق الشعب" التحالف املقدس"لقد كان بابا . بوجه امللوك

صفحة ، معجم البابواتداثيو خوان، ". ففضله الكبري أنه استطاع أن يتفهم حركة التجدد الروحي يف احلياة الكاثوليكية ويساعدها
٣٠٦- ٣٠٣. 
عينه . كْزاِفييه كاسِتيِليوين، أسقف مونتالتو، كان نابوليون قد سجنه يف باِفيا ومانتوا–فرنسوا ). ١٨٣٠-١٨٢٩( " ١٧٢

شجب فيها الالمباالة ) Traditi humiliati(نشر رسالة عامة مستسلمون متواضعون . ١٨١٦بيوس السابع كرديناالً يف 
 مهمة يف التاريخ األورويب، والبابا الذي وعى األمر حضن مطالب ١٨٣٠كانت سنة . السريةالدينية ونشاطات اجلمعيات 

. روسيا، والنمسا، وتركيا، تلك الشعوب اليت كانت تطمح إىل احلرية: الشعوب املقهورة يف اإلمرباطوريات القائمة آنذاك
ففيها قامت الثورة مبساعدة الكهنة والكاثوليك، . ن شرطانتفضت بلجيكا للحصول على استقالهلا، فساعدا الكنيسة من دو

وبرهن انتصار املنتفضني للعامل أمجع أنّ القوى األكثر تقدما ميكن أن تتحالف مع املؤسسات الدينية إلنشاء دولة عصرية حقا ال 
كيات جديدة كثرية ولدت يف أوروبا الوسطى وصارت بلجيكا منوذجا دستوريا حقيقيا ملل. تتعارض فيها الليربالية مع الكثلكة

كانت الشعوب . كما صارت منوذجا من نوع آخر لألمم من حيث إنها وجدت صيغة لتعايش السياسة والدين. والشرقية
 ويف. ، تلك املعاهدة اليت فرضتها القوى الرجعية١٨١٤األوروبية تعيش حتت وطأة األنظمة اليت خلقتها معاهدة فيينا يف 

على أنّ اهلم الوحيد الذي أقلق حربية بيوس . ١٨١٤، بدأنت يف فرنسا وإيطاليا خاصة، احلركة اليت حمت ظالل ١٨٣٠
الثامن، كان مشكلة الكاثوليكية الليربالية اليت نادى ا الِمينِّه ودافع عنها وغايته من ذلك استخدام احلرية لنشر الكثلكة يف 

وقد شجب غريغوريوس السادس عشر . زها الفكري، تاركًا لرومة أمر االهتمام باحلفاظ على العقائدالعامل وحتويل فرنسا مرك
وعانت بلدان أخرى مشاكل مماثلة ناجتة من الثورة اليت انفجرت يف باريس، ووضعت حدا .  الكاثوليكية الليربالية١٨٣٢يف 

فإيطاليا كانت تتحرك لتزيح نري الغرباء . نتيجة لسالم فيينا" مللكيةإعادة ا"حلكم شارل العاشر، ولكلّ املساوئ اليت جنمت عن 
إالّ أنّ اجلمعيات السرية، لألسف، ما كانت تفصل مطمحها املثايلّ عن رغبتها يف إفناء . وحتقّق الوحدة اليت تطمح إليها

ما يفسر الكفاح املتصلّب القاسي الذي قاده وهذا . الكنيسة، ذلك أنّ الدولة الباباوية كانت تشكّل عائقًا يف طريق الوحدة
منذ عهد . واملاسونية ضد البابا والكنيسة، ألنّ سلطاا الزمين يتعارض مع حتقيق مثاهلما القوميCarbonari ((الكَربوناري 

يدية زالت من الوجود، فالباباوات كانوا مثاالً يحتذى يف خلقيتهم، واحلف. اإلصالح املضاد، حصل تغير ملحوظ يف الكنيسة
وبدأت حقيقة جديدة تسطع على العامل وهي أنّ املُثُل . وسياسة نابوليون جعلت من األحبار األعظمني شهداء جددا لإلميان

العليا اليت علّمها املسيح ميكن أن تصلح أساسا للمجتمع احلديث، وأن تشكّل فلسفة وهدفًا اجتماعيا يتوافق توافقًا تاما مع 
وفضل الباباوات الذين جاءوا الحقًا، خصوصا الون الثالث عشر، أنهم صاغوا التعليم االجتماعي للمسيحية، . مطامح البشر

، ظهر يف باريس كتاب المارِتني التناغمات ١٨٣٠يف . وأيدوا احلركات اليت ظهرت شيئًا فشيئًا يف مجيع البلدان الغربية
 ظهرت أوراق ١٨٣١ويف . حقيقي للرومنسية الشعرية جعل من صاحبه أشهر شاعر يف عضرهالشعرية والدينية، وهو بيان 

 األمحر واألسود، كما أنّ فكتور هوغو كان قد عرض يف السنة نفسها ١٨٣٠وكان ستاندال نشر يف . اخلريف لفيكتور هوغو
يف حني كان . جورج صاند تبدأ سلسلة روايااوكانت . هرناين، وكتب نوتردام دي باريس الذي يعترب الذروة يف الرومنسية
، اليت ١٨٣٠فالسنة . وكان إرث شاتوبريان غنيا، رائعا. ألفرد دي فيين وألفرد دي مسِّيه يعدان أو يطبعان بواكري قصائدمها

للروحانية األوروبية، تواَءم فيها الثورة السياسية واألدب سجلت مطلع ضة فرنسية جديدة، فصارت فرنسا املركز الثقايفّ 
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اليسوعية ة ينارهبالأعيد تأسيس ف.  ص سنة بعد سنةعدد املرسلني الذي كان يتقلّ
ذلك مل يكن حتى  ولكن، ةات اإلرساليعيد تأسيس اجلمعي أُ ومن مث١٨١٤ّسنة 
ا للجم األزمةكافي .رةغري متوفّكانت  والدعوات وطرق العمل افاملال كان نادر. 

ظهر احلديثة العهد، ي ات نشر اإلميان حوليمجيعشر مقال يف ، ن١٨٢٢ ويف سنة
ثناء اخلدمة وتعيني آخرين أني ني املتوفّار، واملرسلني املسنط األقمجيعيار الكنائس يف ا

ضطهاد، مكام، وموت املرسلني الطاعنني يف السن وموت اإلكلريوس من جراء اال
ستفتاء أجري ا يظهر ،ويف هذا السياق. املؤمنني بشكل ملحوظني وتراجع عدد املسيحي

" س لنشر اإلميانللمجمع املقد" للمرسلني يف البلدان التابعة ايلّ، العدد اإلمج١٨٢٠سنة 
من اإل٢٥٠:  مرسل ٥٠٠ة وآسيا وأفريقيا وأوقيانيا، وهو أي أمريكا الشمالي ني كلرييكي

 .نيان األصليا من السكّ كاهن٢٧٠األجانب و
قبل تمسوات بغية تأمني ا اجلهود اليت بذهلا البابىلإمبوازاة ذلك، جتدر اإلشارة 

العمل لنشر "سة وشجع مؤس" امع"فلقد أعاد البابا بيوس السابع تنظيم : أفضل
ات ات اليت كانت ترغب بالعمل يف اإلرسالي اجلمعيمجيعاجلديدة، وساند " اإلميان
مجعية احلبل " و١٧٤)Maristes ("نياملرميي" و١٧٣)Picpuciens( " نيبيكبوسي"مثل 

ون الثاين عشر كما ساعد ال. )Les Oblats de Marie Immaculée ("بال دنس

                                                                                                                            
 ازداد أمهية يف جمرى القرن التاسع عشر، ١٧٨٩والتغير املهم الذي حصل منذ ثورة . ومركز احلريات واملطالب االجتماعية
فالقرن التاسع . فالرتاعات مل تعد جماالا يف داخل عامل مسيحي، موحد العقيدة واإلميان. بل ظلّ يهيمن على القرن العشرين

إنه تنازع بني املسيحية، أو باألحرى الكنيسة، وقوى خارجية تتعارض مثُلها تعارضا : شر كان يعاين نوعا آخر من النـزاعع
يف العصر الوسيط، كان اإلمرباطور والبابا ينتميان إىل املؤسسة نفسها، كانا مسيحيني حيلمان باستعادة . تاما مع مثُل الكنيسة
فردريك الثاين، اإلمرباطور الصقلّي، ولويس الرابع عشر، ملك فرنسا، . ، ويعتربان رومة مركز العاملاألراضي املقدسة

أما القرن التاسع عشر، . السلطانان املقتنعان بصفتهما اإلهلية، كانا مسيحيني ومرتبطَني، أقلّه روحيا، بوحدة مركزها رومة
فالكنيسة والعامل العلماينّ شكّال حقلَني مميزين . ى الثورة الفرنسية، فقد قطع التقليدواستنادا إىل التقليد العلماينّ املرتكز عل

 الروسية ذروة هذا ١٩١٧وكانت ثورة . الواحد عن اآلخر، بل معتقدين متناقضني حياول كلٌّ منهما السيطرة على اآلخر
، مركزا جلميع الرتعات املضادة للمسيحية اليت نشأت التطور املستقطب، وجهدت لتجعل من الشيوعية كنيسة جامعة جديدة

توفّي . ودينية ملّا تصل بعد إىل ايتها) إيديولوجية(ورأت أوروبا والعامل الغريب اندالع حرب مدنية فكرية . يف عصر األنوار
حياته روٌح عالية مهّها العدل كانت حتثّه دائما يف . بيوس الثامن الشيخ املريض بعد أن بقي حربا أعظم عشرين شهرا

 .٣٠٩ – ٣٠٦صفحة ، معجم البابواتداثيو خوان، ". واالستقامة اخللقية
 .العصفور-وهو اسم آهلة التينية قدمية، ربما تعين اإلله" Pivuert" من  ١٧٣
 .تيس دو ال سالبا- على يد جان١٦٨٠وقد تأسست هذه الرهبانية سنة . إخوة املدارس الكاثوليكية" عرفوا باسم  ١٧٤
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 أمريكا بيوس الثامن ببلدان هتماة، وستطاعته، بأمواله اخلاصااملرسلني، على قدر 
الالتينيةة بصورة خاص. 
، مل تنجز  الرسويلّليت قام ا الكرسيا ات احلسنةبغض النظر عن هذه املبادرو

اإلرساليقتصر ما قامت به ان القرن التاسع عشر، ول مات الكثري خالل الثلث األو
ىل إ رسال ولو كاهن واحدإن البابا بيوس السابع من ومل يتمكّ. ةعلى مبادرات فردي

 تدصمذلك رسال وفد ليقابل البابا سائالً إياه العون، على الرغم من إرغم ، كوريا
و. نيكنائس هذه األخرية بفضل إدارة أشخاص علمانيبعض اصمدت، أيض ،

الكنائس الصينيا حفنة من الكهنة الصينيلذين جنوا اني أو من املرسلني ة اليت أنقذ
ة بفضل الكهنة ت بعض كنائس اهلند الصينيستمراكما . وبقوا على قيد احلياة
 . من أبناء البالدمي الدين املسيحيوالراهبات وبعض معلّ

ة يف  القبائل اهلنديني بنيني البلجيكيل بعض اليسوعييف مناطق أخرى، توغّ
 ١٧٥)Java(وصل إىل جافا .  من جديد إىل الصنينيوعاد بعض اللعازاري. أمريكا

ا، من جهة النساء، فبدأت أم. ني وأحبر إىل أوستراليا بعض اإليرالنديعلمانيانراهبان 
 .ة الكبرية مغامرا األفريقي١٧٦)Mère Javouhey(ي هاألم جافو

وفعالً، . ة مل متت بعدرسالي الكنيسة اإلة على أنّ ذلك مبثابة إشاركان كلّ
الري نطالقتها مع بابا جديد، هو مور كابلّاد ستجد)Maur Cappellari(١٧٧ 

االذي كان رئيس" الدى " س لنشر اإلميانللمجمع املقدنتخابه العتالء الكرسي 
 .الرسويلّ

 
٢ –يقظة فكرة اإلرسالي اات يف أوروب 

ق اآلن إىللن نتطرامليزات اخلاص يف القرن التاسع عشر  الرسويلّة بالوعي الديين 
أما اآلن، فسنلقي نظرة سريعة .  سنعطي لوحة شاملة عنها يف اية هذا الفصلألننا

                                                 
١٧٥ جزيرة يف األرخبيل األندونيسي . 
وأسست عدة إرساليات . اهتمت باألطفال املُهملني. مؤسسة رهبانية القديس يوسف كلوين). ١٨٥١-١٧٧٩(ماري - أن ١٧٦

 .يف أفريقيا
 .راجع سريته يف الفصل السابق.  هو البابا غريغوريوس السادس عشر ١٧٧
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على اليقظة التدرجيية لفكرة اإلرساليات يف بلدان الديانة املسيحيا، اليت ة يف أوروب
يف سائر بلدان املعمورةة نشر اإلجنيلكانت تقف عليها عملي . 

الً، يرتبط جتدد النشاط الرسويلّأو،ا طبيعية جتلّت خالل سنوات ما ، بظاهرة عام
ومنذ أن استعادت الكنيسة ركائزها . ةعادة تطبيق القيم الكاثوليكيإ وهي ،بعد الثورة
اليت اة التقليديهتزت بفعل تصدع هيكليا واضطراب الذهنيات، كان من ا

نات كيان ؛ فالتبشري من مكو يف العامل إعادة إحياء هذا النشاط التبشرييلضروريا
 .ا الذي ال طاملا اعتربته أساسيالكنيسة الذايتّ

ة ون يف هذه الفترة، خالل الصراعات الدينيكتسب الكاثوليكيامن جهة ثانية، 
أبناؤهم إىل ها ورلية وجية، الصفات القتالية والبطومرباطوريبان الثورة ويف عهد اإلإ
فظهرت دعوات إرسالية عديدة من هذا املناخ املفعم بالتقوى .  أخرى أراضيف

ة يف املهجر، وشهدت األوساط الكاثوليكي. وبالشهادة يف سبيل الكنيسة املضطهدة
وخاصة يف األوساط الفرنسيوالدة األدب اإلرسايلّاة أيض ، .ون، وراح اليسوعي

ا، وبعد ةبصورة خاصتهمضطرارهم إىل مغادرة إرساليم، بسبب إلغاء مجعيا ،
 وعن عتناق الدين املسيحيارة عن  معبا ويروون فيها أحداثً،"الرسائل"ينشرون 

 جبذب محاسة عدد كبري "امع املقدس لنشر اإلميان املسيحي"ولقد جنح . ضطهاداال
م ،سهمواأات فمن املغتربني حنو نشاط اإلرساليىل فرنساإ لدى عود،ة  خبلق ذهني

إجيابيوأتى كتاب األديب الكبري شاتوبريان . اتة جتاه موضوع اإلرسالي"ة عبقري
ةاملسيحي"ال، ليلعب الدور األهمرجم هذا الكتاب إىل.  يف هذا اتسع لغات، وت 

صن فصالً خأص بوتضماءةرسائل "ات من خالل كمله لإلرساليبن"،) Lettres 

Edifiantes(كتبها مرسلون من القرنني السابع والثامن عشر . 
 يف خانة احلركة بعض املفاهيم املنبثقة من الثورة تصبكانت على صعيد آخر، 

اكفكرة املساواة بني البشر : ةاإلرساليليت أداء العبوديجتار ة واالت إىل إ
 .التاسع عشركرب النضاالت اليت شهدها القرن أ وهذه من ،باألشخاص

يف احلقل التقينسه ،لت املالحة بواسطة احملرالتة التنقّكات البخاري .ست، وتأس
ة  يف هذه الفترة، خطوط املالحة الدولية  واألملانية وهي اخلطوط اإلنكليزي

 .والفرنسية
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وأصبحت . ة حنو العامل اخلارجيا الغربيندفاع جديد ألوروباونتج عن ذلك 
ر املستكشفون وكثُ. ستكشاف دعوة رائجةاة أداة منافسة بني األمم وغرافيالعلوم اجل

لذي اوعالوة على الوصول إىل وسط أفريقيا، . ات يف هذه الفترةمن مجيع اجلنسي
الف من لتهم، هاجر مئات اآلك خميني وحر فضول األوروبي،ة وبصورة خاص،أثار

ة من خمتلف البلدان ا،نياملهاجرين األوروبيوساروا حنو األراضي أمريكاىل إ ،ألوروبي 
ل الكثري من كما توغّ. كندابأمريكا، وأقصى الشمال باهولة يف أقصى الغرب 

دوا يف  وج منواة واىل نيوزيالندا وختطّسترالية األىل داخل القارإهؤالء النازحني 
إة ليصلوا آسيا املناطق الساحلية الشاسعةىل قلب القار. 

ىل إجتذاب حنو الغرب تسعى  ذلك مع سياسة زهو لال تزامن كلّ،قعيف الوا
ة جديدة لتنمية ستثمارها للحصول على أسواق جتاريا جديدة بغية كتشاف أراٍضا

 هذه املناطق اجلديدة رافق مجيعويف . الصناعة الغربية اليت كانت يف أوجها
املستكشفني والتجار وحتعدد كبري من املنيى العسكري كانوا ارسلني، وأحيان 

م، مندفعني على هذه اخلطوط املفتوحة أمام أوروبا، من دون الوعي يف يسبقو
 .يف املستقبلات خلقها هذه اجلمعيات لإلرساليليت ستاحينه، للعقبات 

سنضيف اوأخري ،عنصرت  على هذه اللوحة أال وهو ظهور النساء املرسالاا أخري
، خالل القرن السابع عشر، بعض تلك الرائدات  كندا عرفت،بالطبع. بعدد كبري

ريت ورغ وم١٧٨)Marie de l’Incarnation(مثل ماري دي لينكارناسيون 
 ، استثناًءولكنهن كن يشكّلن.  وغريهن١٧٩)Marguerite Bourgeois (بورجوا

حمصور ى كندا حينذاك" فرنسا اجلديدة" يف اوكان عملهنكما كانت تسم .
ر عمل ا لتطوا أساسي عنصر،ستثناء، يف القرن التاسع عشر هذا االوسرعان ما أصبح

اتاإلرسالي. 

 ،رها البابا غريغوريوس السادس عشرة ووجهها وطويوقاد هذه احلركة اإلرسال
، قبل "س لنشر اإلجنيلامع املقد"ه كان رئيس ومبا أن. صاحب التطلّعات العاملية

ناته عن اهمن غريه من ملس مشاكل التبشري ورن أكثر كّة، متة البابويدنتخابه للسا

                                                 
 .أدخلت إىل فرنسا راهبات الكرمل. ١٦١٨، وتوفّيت سنة ١٥٦٦ ولدت يف باريس سنة  ١٧٨
 ".نوترو دام"راهبة فرنسية، أسست يف كندا رهبانية ). ١٧٠٠-١٦٢٠ ( ١٧٩
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كثب، يف وقت كثرت اإلمكانيات ات، من ناحية، ومن ناحية أخرى بدأت هيكلي
االكنيسة تعيد بناء ذا .اأمفة، ، على صعيد السياسة األوروبيني كان يناهض الليربالي

لتها الثورةويتحفّظ جتاه تطوات، ال علو .ر البلدان اليت بدى صعيد عمل اإلرسالي
عاته البعيدة اآلفاق قه البابا برحابة أفكاره وبتطلّ إبداء اإلعجاب مبا حقّيسعنا إالّ

 .يف القرن التاسع عشر" األكربالبابا املرسل " أعترب غريته اليت من جرائها عامليةو
ته كانت على الصعيد اإليديولوجيزت حربيتهفخال: وأبرز النقاط اليت ميل حربي، 

ىل تثبيت إات، باإلضافة لياإلرسإىل ايالحظ تكامل لعقيدة الكنيسة وحتديدها بالنسبة 
نستطيع  نا على أناملرتكزةمواقفها جتاه الشعوب اليت كانت حتمل إليهم رسالة اإلجنيل 

.  إنسان، مهما كان، على صورة اهللا الذي يدعوه إىل اخلالصيف كلّأن نتعرف 
 إذ قد يف تلك الفترة، اة بعيدعتراف بقيمة احلضارات غري املسيحيان اال ك،بالتأكيد

، وهذا ما كان احمترمأصبح كلّ إنسان ، غري أنّ اإلنسانق خالل القرن العشرين، حتقّ
سه ترؤفترة  خالل نوثيقتاقد نشرت و.  عشرينادي به البابا غريغوريوس السادس

 .تثبتان ذلك بصورة خاصةوللكنيسة، 
 فرنسا، قد ألغتاه بشكل  إنكلترا، ومن مثّمن أنّما االجتار بالسود، فعلى الرغم أ
له  مل يوضع ،ولكن، رمسياملبدأ  "١٨٣٩الصادر سنة   يف تعميمه، يف الواقع.حد
 املعارضة البابا غريغوريوس السادس عشر علن، أدان ا)In Supremo ("األمسى

سود، حتت غطاء الهوٍت مرٍن ني جتاه حترير السيحيالعمياء اليت عبر عنها الكثري من امل
 . على مصاحلهماماقهم، فكانوا يعارضون ذلك حفاظًا يف عمق أع، أمومراع

 ، ١٤٣٥ومنذ سنة .  العصور بالعدالة على مر،دون كللمن  ،نادت الكنيسة
خ البابا أأمريكاني إىل وقبل وصول األوروبيالرابعفجانيوس، وب ) Eugène IV(١٨٠ 

                                                 
غربيال كوندولْمري، كان ينتمي إىل أشراف البندقية، وهو ابن أخت غريغوريوس الثاين عشر الذي ). ١٤٤٧-١٤٣١( " ١٨٠

يف . طبع حربيته الطويلة النـزاع الكبري الذي حصل يف جممع بال. نا ورقّاه إىل الكرديناليةعينه أسقفًا على أبرشية سيي
، أعلن حلّ امع، إالّ أنّ عددا كبريا من الكرادلة املشتركني فيه ختلّوا عن البابا وأعلنوا أنّ احلرب األعظم، كائنا من ١٤٣١

) De concordantia catholica(وسا، يف كتابه يف التوافق الكاثوليكي ونقوال دي ك. كان، ال يستطيع أن حيلّ جممعا
ويؤكّد القضية نفسها الكردينال إيِنياس سيلِْفيوس بيكّولوميين الذي صار . يؤكّد أنّ امتياز العصمة إنما يعود إىل امع وحده

وإنقاذًا ملبدأ األولية وبناًء على نصيحة .  قيصاريينالبابا بيوس الثاين، ويتوافق مع كليهما املندوب البابوي عينه الكردينال
، ألغى أفجنيوس الرابع قرار حلّ جممع بال واعترف ١٤٣٣سيغيسموند الذي كان قد تلقّى الناج اإلمرباطوري يف رومة 

إىل سلطة دائمة ] امع[فاملتطرفون يف امع كانوا يريدون أن حيولوه . إالّ أنّ الوضع مل يتطور لصاحله. بصفته املسكونية
 أفجينيوس ]. ذي الرأس الواحد[ومرجع أعلى، ليحرموا الكنيسة من طابعها امللكي وازدادت احلال سوًءا يف إيطاليا، فاضطر

، صوت امع على ١٤٣٥ويف . إىل أن يلجأ إىل فلورنسا بعد أن اجتاح فيليب ماريا فيسكونيت، من ميالنو، الدول البابوية
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كانوا ني الذين بعنف املسيحية واملمتلكات إىل رجال ونساء يرفضون إعادة احلري
 ،لقرون الالحقةوخالل ا. ستعبدوهما الذين ١٨١)Canaries(أرخبيل الكاناريس 

غري أنّ ". متجارة بغيضة بالناس" وكانوا يعتربونه ،"جتار بالرقيقاال"شجب البابوات 
للبابا غريغوريوس السادس عشر  وكان ،سع عشر يف القرن التاسمع إالّ مل يصوم
يف بلوغ ذلكايد . 

التصرف األمثل"يف هذه احلقبة، هي التعميم صدرت ة أخرى وثيقة أساسي" 
)Neminem Perfecto( كان و١٨٤٥لذي صدر سنة اة للبابا  مبثابة وصي

، سينودوس بونديشريي ١٨٤٤عقد يف اهلند، سنة .  عشرغريغوريوس السادس

                                                                                                                            
وحصلت القطيعة، أخريا، حني نقل . ، أي الضرائب، واحلقوق، والرسوم اليت كان جيبيها الكرسي املقدس"السنويات"إلغاء 

البابا امع إىل فريارا، يف إيطاليا، يف حني بقي يف بال العدد األكرب من الكرادلة وعلى رأسهم لويس أليمان، أسقف آرلْ 
)Arles .(ايف ذلك حصل اعتراف إمرباطوة بسلطة البابا، وما كان األمر منتظرة . ر القسطنطينيفما بقي من اإلمرباطوري

ة السابقة كان يتملّكه باستمرارهاجس االجتياح التركيا متّ االستيالء عليها، وإىل . البيزنطية كلّها تقريبفشبه اجلزيرة البلقاني
فجاء حينئذ . دافيا، تصارعانللمحافظة على استقالهلما بوجه الغزاة الكفّارالشمال، كانت اإلماراتان الرومانيتان، فاالِشيا ومولْ

إىل إيطاليا، يصحبه بطريرك القسطنطينية، فاشتركا، بناًء على دعوة البابا، يف جممع فريارا ) Paléologue(يوحنا باليولوغُس 
ا إىل فلورنسا بسبب الطاعون الذي كان يهدمتّ ١٤٣٩يوليو /  متّوز ٥ويف . د املدينةالذي جرى نقله بسرعة واضطرار ،

التوصل إىل اتفاق، وترك ِبينوتزو غُوتزويل شهادة على روعة امع وعظمته يف اجلدارية اليت ميكن االستمتاع مبرآها حتى 
ومن : هي التاليةكانت املسائل األربع اليت طرحت على بساط البحث ومتّ حلّها، . اليوم يف قصر آل ريطاردي يف فلورنسا

أولية . املطهر. الفطري، أي اخلبز الذي يستعمله الغربيون لإلفخارستيا. االبن، أي إنّ الروح القدس منبثق من اآلب واالبن
، حال إالّ أنّ مسألة اتحاد الكنائس مل جتد هلا، ولألسف. يؤكّد االتفاق سلطة البابا مستخفا بالذين كانوا جمتمعني يف بال. البابا

فإنّ قسما من اإلكلريس اليوناينّ مل يقبل الوحدة، هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فإنّ بيزنطية . ائيا على إثر جممع فلورنسا
أما جممع بال، وانتقاما من اإلهانة اليت . سقطت بعد سنوات قليلة يف يد األتراك واضمحلّت اإلمرباطورية البيزنطية إىل األبد

 تشرين ٥ويف . ١٤٣٩يوليو /  متّوز ١٥به جممع فلورنسا، فقد صوت على خلع أفجينيوس الرابع وأعلنه هرطوقيا يف أحلقها 
كان آخر بابا منافس يعيش حياة . نوفمرب أعلن بابا دوق سافوا أِميِدي الثامن الذي اتخذ له اسم فليكس اخلامس/ الثاين 

خدمة "، يف سويسرا، منظّمة فرسان القديسني موريس ولعازار وشعارها )Ripaille(كان قد أسس يف ريباي . نسكية تقريبا
كان أميدي سياسيا بارعا وإنسانا ال غبار عليه، إالّ أنّ زمن ). regnare est Servire Deo" (اهللا هي تولّي املُلك

ينيوس الرابع، تنحى فليكس اخلامس ، بعد موت أفج١٤٤٩ويف . الباباوات املنافسني كان قد ولّى، فلم يعترف به أحد
واعتزل يف دير القديس فرنسيس يف لوزان، إالّ أنه حافظ على املركز الكنسي األول بعد البابا، كما احتفظ بعدة امتيازات 

.  ودوناتيللوفقد استقدم إىل رومة فرا أجنيليكو من فلورنسا، وجان فوكيه. شِهر أفجينيوس الرابع برعايته الفنون. غري عادية
وأوكل صنع الباب الربونزي على مدخل باسيليكا مار بطرس الرئيسي إىل أنطونيو فيالرييت الذي قضى يف صنعه اثنيت عشرة 

مناضل : "ملحقًا باملعبد البابوي وألّف يف رومة) Dufay(ةكان املوسيقي البلجيكي، غليوم ديفي . سنة من دون انقطاع
) Nuper rosarum flores" (حديثًا الورود"وهي ترتيلة خاصة لتتويج البابا، و) Ecclesiae militans" (الكنيسة

، مطلع حربية أفجينيوس، كان اإلنكليز قد أحرقوا ١٤٣١مايو /  أيار ٣٠يف . ١٤٣٦ملناسبة تكريس كاتدرائية فلورنسا، يف 
 .١٦٩ – ١٦٦، صفحة معجم البابواتداثيو خوان، ". جان دارك، فتاة أورليان

 . يف إسبانيا ١٨١
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)Pondichery(البابا هذا الظرف وأذاع، بواسطة فاستغلّ. ١٨٢ "مع املقدس لنشر ا
نتشار بكثافة  اال، وهي،الرسويلّ اليت توجه العمل ئ ذكّر فيها باملبادتعليمات" اإلجنيل

ختيار وتدريب إكلريوس ا ؛يف املناطق لتوطيد وتركيز أكرب عدد ممكن من األساقفة فيها
حترام الطقوس ا ؛ةىل درجة األسقفيإ إيصال هذا اإلكلريوس ؛نيان األصليمن السكّ
؛ةالشرقيعدم ممارسة الضغط بغية إت ؛باع الطقس الالتيينل يف الشؤون  عدم التدخ
تعزيز التعليم عن طريق ا وبنات، هتمام بتطوير تربية األوالد، صبياناال؛ ةيالسياس
ا حلدوث نقص يف املساعدات با، حتسي حملّة، البحث عن موارد مادي؛ والثانويبتدائياال

 .اليت تأيت من اخلارج
إىل جانب هذه املواقف الرمسيخذها، مل يفوت البابا غريغوريوس السادس عشر ة اليت ات

فشارك يف إعادة تأهيل . اتإلرساليليوليه كان هتمام الذي االعلى الفرصة لكي يربهن 
ة يف املدارس واملعاهد اإلكلرييكيات بلدان الرسالة، وعمل على زيادة عدد األبرشي

 .ةنتقاهم بدقّاوكلها إىل أشخاص أو
جمموعةالنور ا، أبصرت ويف عهده أيضمن املؤس سهمت أ ومنت و،ةسات اإلرسالي

 .اس أوروببنشر روح الرسالة يف خمتلف كنائ
  " نشر اإلميانمؤسسة"

 من ،مجع املؤمنني: " البداية منذ وجعل هدفه،١٨٢٢ يف مدينة ليون سنة أأُنش
امجيع األمم، للصالة معم ملساندة  من أجل نشر اإلجنيل، ومجع ترباملرسلني"عا ."

دعى بولني  تاة يف الثالثة والعشرين من العمر هلذه اجلماعة فتدة الوحية املنشطتوكان
ولقد  يف آن،  تتمتع حبس واقعي وروحاينّكانت و١٨٣)Pauline Jaricot(جاريكو 

جنحت يف تنظيم هذه املؤسنتشرت بسرعة اف. الةسة الناشئة على أسس متينة وفع
مذهلة قبل أن يتبنيف القرن العشرين ويطلق عليها اسم الرسويلّاها الكرسي ، :

"املؤسكان ا". ة لنشر اإلميانسة احلربيملشتركون مقسعشراتمني إىل فرق تضم  
دت دشتراكات اليت ح جبمع االنيف مكلّنيومئات األشخاص وعلى رأسهم مسؤول

ق على هذه املؤسسة وأخذ املال يتدفّ. اأسبوعي قروش مخسة للغاية وهو مببلغ زهيد

                                                 
١٨٢ ني يف اهلند خالل فترة االستعمار الفرنسيكان عاصمة للفرنسي . 
بغية مساعدة املرسلني يف " مؤسسة نشر اإلميان "١٨٢٢وهي اليت أسست سنة . سيدة أعمال فرنسية). ١٨٦٢-١٧٩٩ ( ١٨٣

عملهم التبشريي. 
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د البابا  تعه،من جهته. وا، منذ البداية، ذه املبادرةهتمابفضل أشخاص نافذين 
س لنشر  املقدللمجمع "اا عامرعندما كان ال يزال مدب، غريغوريوس السادس عشر

ن جتمع ماليني سة أمكان املؤسا، أصبح ب١٨٤٠ومنذ سنة .  حبمايتها،"اإلجنيل
 ة متزايدة العمل الرسويلّوساند عملها بفاعلي. ة بلدان كاثوليكيةّمن عدالفرنكات، 

 .ى اآلنزال حتي اليف سائر أحناء العامل، و
مل"، لفت العمل التبشريي إىل جانب هذا الدعم املاديهتمام ا" سة نشر اإلميانؤس

اتاحل"جناح وكان . ني يف العاملماليني الكاثوليكيولييطلع " ة لنشر اإلميان الدوري
 كما أيقظ دعوات عديدة ،العامل بأسره على إجنازات الشهداء اجلدد وتضحيام

 .ات عديدة أخرى حذو هذه اجلمعيةوحذت مجعي. للرسالة
 ١٨٤)Forbin-Janson( دي فوربان سابق ملدينة نانسياألسقف الوقد تألّم كثريا 

سة الطفولة مؤس" ١٨٣٧فأنشأ، سنة . شخاص يسرقون األوالدأ علم بوجود عندما
سةاملقد" )L’œuvre de la Sainte Enfance(ال، ويف  اليت ساعدت بشكل فع

 .بلدان الرسالة، دور احلضانة واملدارس ودور األيتاممجيع 
   بصنع)œuvre Apostolique( "ةسة الرسوليملؤسا"، قامت ١٨٣٨وسنة 

سة مؤس" ، يف عهد البابا بيوس التاسع، أُنشئتاوالحقً. مالبس الكهنة للمرسلني
تها مساندة املدارس  ومهمL’œuvre des écoles d’Orient(( "مدارس الشرق

 على مواصلة  والسهر،ة واحملافظة على تأثري الديانة املسيحي،اجلديدة يف الشرق األدىن
د الروحالتجديف الكنائس احمللّي ةي. 

هتمام   شجعت الكثريين على اال،ية معظمها حملّ،مبادرات أخرىأيضا وظهرت 
 .واملشاركة بالعمل الرسويلّ

حنو اار اجلارف دعوات عديدة حرك هذا التيز هذه احلقبة تكاثر لرسالة، ومي
دة اليت وضعت نفسها األهداف املتعدذات عاهد ات واملات واجلمعيات واألخوييناالرهب

اتيف خدمة اإلرسالي. 
ا الرهبانيأمني والفرنسيسكانات القدمية، أي اليسوعيياواللع نيني والكبوشيني زاري
وكهنة اإلرسالية ات األجنبي)Prêtres des Missions Etrangères( وأخوة 

                                                 
 ".قدسةالطفولة امل"أنشأ مؤسسة ). ١٨٤٤-١٧٨٥( شارل أوغست  ١٨٤
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فقد عاودت نشاطها التبش ةاملدارس املسيحيأمريكا يف رييالشمالي ة، ويف ة واجلنوبي
مها بعد حقبة  ويف الشرق األقصى فور إعادة تنظي،١٨٥)Les Antilles(األنتيل 

 .١٨٢٠ من سنة بتداًءاالثورة، أي 
. توافدت أعداد كبرية من املساعدين ملساندة اموعات املوجودة على األرض

كرست  يف أوائل القرن التاسع عشر، ات اجلديدة اليت أبصرت النورمن بني الرهبانيو
، أُسست يف ١٨٢٠ من سنة تداًءبوا. ات البعيدة من نشاطاا لإلرسالياقسمكثريات 

ة أطلقت على نفسها اسم اخلفاء، رهباني"رهبانيي يسوع ومرمي األقدسنية قلب" 
)Congrégation des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie( وقد عرفت ،

تها وأعربت هذه الرهبنة عن نيPicpuciens( .(" كبوسيانية الببرهباني" بعد يف ما 
أوائل وبالفعل، ذهب .  عندما حيني الوقت املناسب،ات البعيدةلتحاق باإلرساليااليف 

ة وبعد وقت قصري، كان دور رهباني. ة إىل أستراليا وإىل أوقيانيايناأعضاء الرهب
ليت  ا،)Les Oblats de Marie Immaculée ("لحبل بال دنسل الناذرين"

لذهاب إىل آسيا وأفريقيا، دينة مرسيليا ملساعدة  املرسالت على امبست يف البدء، تأس
ىل كنداإ، اوأخري. 

ت الكثري من أعضائها، كهنة أو ات اليت أرسل الرهبانيمجيعال جمال هنا لذكر 
ارهبانة، خالل هذه احل أو راهبات، يف مهميف الواقع، مل يكن هناك . قبةات رسولي

ة جديد إالّمن معهد إكلرييكيوأراد إشراك بعض أعضائه يف املهمة الرسولي . 
الة يف عقيدة وعمل سهموا مسامهة فعألذين اوبرز بعض األشخاص املميزين 

األب ليربمان: ة يف أفريقيا، نذكر منهم اثنني ومهاالتبشري، وبصورة خاص) Père 

Libermann(لذي أنشأ  ا١٨٦"ة الروح القدسرهباني") Congrégation du St. 

Esprit( والكاردينال الفيجوري )Cardinal Lavigerie(مرسلي "لذي أنشأ ا ١٨٧

                                                 
أرخبيل يف أمريكا الوسطى يف األطلسي يقسم إىل جزر األنتيل الكربى وهي مجهوريات كوبا؛ هاييت وسان دومينغو؛  " ١٨٥

باهاما، ناسو، فرجني، أنغيا، (وجزر األنتيل الصغرى تتقامسها بريطانيا . الواليات املتحدة(؛ بورتو ريكّو )بريطانيا(جامايكا 
والواليات ) غوادلوب، مرتينيك(وفرنسا ) ومينيكا، سانت لوسيا، بربادوس، غرانادا، توباغو، ترينيدادبربودا، أنتيغوا، د

املنجد يف اللغة ". (حمصوالا السكر، التبغ ومشروب الروم والنب واملوز). كوراسو(، وهولندا )سانتا كروس(املتحدة 
 ).واألعالم

 .وكان أول من بدأ الرسالة يف أفريقيا. هتدى إىل املسيحيةابن رايب يهودي ا). ١٨٥٢-١٨٠٢( فرنسيس  ١٨٦
 ).١٨٩٢-١٨٢٥( شارل  ١٨٧



 

 ١٠٣

 Les Pères(" باء البيضاآل" و)Les Missionnaires d’Afrique(" أفريقيا

Blancs(. 
ة  كاثوليكيةد، كيف يوحي إىل أتباعه روحانيعتِم، اليهودي املُعرف ليربمان

ة، من دون أن يكون قد شارك وإرساليشة حقيقياخصيويف هذا . ة يف أعمال رسولي
 Mgr (، األسقف تروفيه١٨٤٧ته، سنة عضاء رهبانيأل  كتب أحد أو،السياق

Truffet(ّيف الغينيتني  النائب الرسويل )Les deux – Guinées( : ىل إال نسعى
بنقل إيطاليا أو فرنسا أو أي أىل إ آخر لد أورويبة فريقيا، بل الكنيسة الكاثوليكي

املقدجاسة فقط، وخارة أو النظام اإلنساينّ عن إطار اجلنسيونصبو، بنعمة .  كانا أي
 باملفاهيم الصحيحة ى ال حنتفظ إالّ فقط، حت ما هو أورويبد من كلّىل التجرإاهللا، 

اليت تشكّل األسس الوحيدة للديانة املسيحية قدميدليت اي مفاهيم الكنيسة  أ،اا أو جمد
 .هي روح اهللا

الذين كان " كهنته البيض"كتشف من خالل ا، فقد ا الكاردينال الفيجوريأم
 ،اأيض ةفريقيا الوسطى والشرقيأىل وحسب، بل إة ىل البلدان اإلسالميال إيرسلهم 
: ار العرب خالل التج مناالذي كان ال يزال مستشريالفظيعة االستعباد حقيقة 

بار الزِجنئ يف أسواق السودان وعلى شاط عبد٤٠٠٠٠٠ا، حوايل فكان يباع، سنوي 
)Zanzibar(أطلق الكاردينال محلة واسعة، لذلكونتيجة. ويف أماكن أخرى  ١٨٨ ، 

ة، وعرب أوروبهذه احلملة قد القت ا، حملاربة العبوديىصدالبلدان مجيع يف ا كبري 
 . يف جلم هذه اآلفةاهمت تدرجييسأواملستعمرة، 

 أمساء عشرات ،ي ليربمان والفيجوريمساأن نذكر، إىل جانب من وال بد لنا هنا 
سني الذين ظهروا يف فرنسا وإيطاليا وبلجيكا وإنكلترا وإسبانيا يف اآلخرين من املؤس

هاعينة الفترة الزمني. 
من بني الرهبانييساراهبات "ة، كانت ات النسائياليت " يوسف من كلوينلقد ،

أسائل جافوهيه من أوستها األماات  الرهبانيليت كان توجهها خمصاصات لإلرسالي، 
عتاق العبيدإ، العمل على اوكان هدفها، منذ تأسيسها هي أيض . 

                                                 
 ).املنجد يف اللغة واألعالم". (تؤلّف مع مببا وتنجانيقا دولة تنـزانيا. جزيرة يف احمليط اهلندي، تقع قرب شاطئ تنجانيقا " ١٨٨



 

 ١٠٤

ات كثرية كانت مرتبطةوتبعتها رهباني،ا غالب،ةات  برهبانيرأت لكلذ. رجالي ،
ماري  "األمla Fondatrice des Réparatrices(، (" املصلحات"ية مؤسسة رهبان

 "ني يف مادورهاليسوعي"ي دعوة لب أن تنه من الطبيعيأ )Marie de Jésus ("يسوع
)Maduré(تها وذلك، بعد تأسيس  ١٨٩ت .  من مخس سنوات بأقلّمجعيىل إفانضم
العامل املسيحيار جرف معه كلّتي . 
 

 اتبشري يف خمتلف القارازدهار الت – ٣
 ة الشماليأمريكايف 

ون، يف بداية القرن التاسع عشر، أقلّكان الكاثوليكييالف من آنة من بضع ة مكو
. وبنسيلفانياماريلند ، وبالتحديد يف  الشرقيئتهم يف الشاطأكثريبالبيض متجمعني 

ني ا اإلرساليات اليت كانت تعمل مع أمدارة إ وكانت باهلنود،السكّان األصلي
ة  فأُبطلت بفعل إلغاء ،ني خالل القرنني السابع والثامن عشراليسوعية اليسوعيالرهباني

واألحداث السياسياة يف أوروب. 
نتشار يف   ما، باالاوع، ناطً منويف القرن التاسع عشر، أصبح النشاط الرسويلّ

 وبينهم عدد كبري من لذي نتج عن توافد أرتال هائلة من النازحني اجلدداالغرب 
الكاثوليكيني اإليرلنديني والبولونيني واألملانني واإليطالي .فتغيوضع ار كلي 
ق الوافدين اجلدد، أُمع تدفّ. ني يف الواليات املتحدةالكاثوليكيات نشئت أبرشي
 هدفه نتشار جمهود رسويلّورافق هذا اال. ه، يف البلد كلّانتشرت، تدرجييا جديدة

 . يف أماكن عديدةق جناحات فحقّ،ادة التبشري بني اهلنودإع
 املقاطعة الشاسعة يف ، هذه)Louisiane( ا، من اللويزياننطالق، جمددكان اال
.  إىل الواليات املتحدة١٨٠٣ اليت أنشأا فرنسا وباعها نابوليون، سنة يببامليسيس

ياملونسنيور ديبورغ ١٨١٥ن سنة وعندما ع ،)Mgr Dubourg( السولبيسي 
)Sulpicien(ًوكان ، وصل إىل هناك مع فريق من الكهنة، ا يف سان لويس أسقف

ات اإلرسالي ١٨٢٣ستعادت، سنة اوهكذا، . هاجسهم الوحيد تبشري اهلنود
ر املرسلون.  ملفتة القدمية نشاطها بشكلاليسوعيمن جديد، اهلنود بالديانة ،بش 

                                                 
 . إحدى جزر أندونيسيا ١٨٩



 

 ١٠٥

املسيحية، وعلّموهم الزراعة والطبوتربية املواشي، متح ين بذلك، الرأي العام د
 .املعادي للهنود) ان من العرق األبيضأي السكّ(األبيض 

 
א،١٩٠)Les Natchez(א א א

،א.א
א"א" .א
؟.،א" ."א
"،، ."א

א،، ":א
א،،.، א.א

، ،א
 ".א

 
 وقد قامت ذه املغامرة وجوه بارزة .عرف العمل، بني اهلنود النجاح والفشل

 والطوباوية فيليبني دي شسن ١٩١)Père de Smet(أمثال الكاهن دي مست 
)Philippine de Chesne(سة مدارس سيدات القلب األقدس مؤس) Les 

Dames du Sacré- Cœur(الواحدة  يف الواليات املتحدة، اليت أرادت، يف سن 
ات الصغريوالسبعني، أن تذهب لتفتح مدرسة للبنات اهلندييعشن يف ات اللوايت كن 

 .ظروف من الفقر املدقع
ه لكن. ، العمل التبشريي بني اهلنودادرجيي، تكييوإستأنف اإلكلريوس األمر

 ظروف قاسية ناجتة عن يف هذا اال وتابع عمله يف ظلّصطدم بعقبات عديدة ا
األفكار املسبقة يف اتمع اجلديد الذي كان يف طور التكوين، وكان مييل أكثر فأكثر 

                                                 
 .مليسيسبي نسبة إىل قبيلة هندية قدمية يف ا ١٩٠
مدخل "ألّف . ١٨٦٤مثّ عين أستاذًا للتاريخ يف لوفان سنة . ١٨٥١دخل الرهبانية اليسوعية سنة ). ١٩١١-١٨٣١( شارل  ١٩١

 .وحصل كتابه  هذا على شهرة واسعة" إىل تاريخ الكنيسة



 

 ١٠٦

ات ممنوع على البيض وخاإىل جتميع اهلنود يف حمميالدخول ،ة على املرسلنيص  
 .ليهاإ

.   نشاط رسويلته من العبيد، بأي  مل يتمتع الشعب األسود، وغالبي،وباملقابل
دون ، لدى وصوهلم وفقً الفكانوا، على مرمواومل يتعلّ.  لديانة أسيادهماقرون، يعم، 

 الواضح عند كبار مالكي ب العنصري بسبب التعصاأبدة الديانة املسيحي ،كما جيب
لذي كان منفصالً عن الشعب األبيض بعد  حرب اا الشعب األسود، أم. ضياألرا
ة السالح ، ، وأعتق بقو١٨٦١، سنة ١٩٢)Guerre de Sécession( فصالناال

                                                 
ألخرى أو يفد إليها الزائرون أكثر يف منتصف القرن التاسع عشر مل تكن هناك دولة يف العامل تتجه إليها أنظار الدول ا " ١٩٢

وأقبل الزائرون ليشاهدوا مدينة بوسطن وخليجها الرائع ولريوا بعني اإلعجاب قيام املدن الزاهرة يف ... من الواليات املتحدة
 الزائرين ولكن سرعان ما تكشف هلؤالء... الحظوا حركة ونشاطًا ومرحا... وأينما حلّ الزائرون الغرباء... الرباري الشاسعة

كما أدركوا أنّ سرعة التقدم حتمل يف . أنّ أمريكا ليست أمريكا واحدة، بل اثنتني، واحدة يف الشمال والثانية يف اجلنوب
فكانت والية نيوإجنلندا وواليات ساحل احمليط األطلسي . طياا أخطارا كامنة دد استمرار التوافق واالنسجام بني القسمني

ويف اجلنوب ازدهرت الزراعة وأصبح القطن املصدر الرئيسي للثروة، ... ئيسة للصناعة والتجارة واملالهي املراكز الر
 أخذت بوادر اخلالف تظهر، بل ١٨٣٠ومنذ سنة ... وانتشرت زراعة القصب واألرز على طول الساحل يف والية لويزيانا

ومعظم رجال الكنيسة ال يعتذرون عن وجود الرقيق، بل أصبح زعماء اجلنوب وأصحاب املهن ... وتشتد حول مسألة الرقيق
ويف الوقت الذي كان عدد من املزارعني ال يزالون يعاملون الزنوج معاملة طيبة، ... أصبحوا من الداعني له يف محاسة وبطولة

ى مر السنني أصبحت زراعة وعل... كانت هناك أمثلة للقسوة والغلظة وكثريا ما أدى ذلك النظام إىل حتطيم الروابط العائلية
ويف العقد الرابع من القرن التاسع جتلّت مناهضة ... ونظام العمل الذي تسري عليه جماالً واسعا الستثمار رؤوس أموال ضخمة

على أنّ هنالك حركة سبقت هذه احلركة يف ميدان مكافحة الرقيق، وكانت هذه احلركة إحدى النتائج . الرقيق على أشدها
حني ألغى الكوجنرس جتارة الرقيق يف أفريقيا عام اليت متخ ة وحقّقت أغراضها بالنصر النهائيضت عنها الثورة األمريكي
مثّ اقتصرت املعارضة بعد ذلك على مجاعة الكوجنرس الذين دأبوا على إعالن احتجاجهم، وكانت معارضتهم تتسم . ١٨٠٨

ويف العقد الثالث من القرن . ت مصانع حلج القطن تتطلّب مزيدا من العبيدباللني، كما كانت عدمية األثر يف الوقت الذي كان
التاسع بدأ مظهر جديد من مظاهر اإلثارة والتحريض يبدو يف األفق مرجعه احلركة املطّردة حنو املثل الدميقراطية العليا اليت 

حربا ال ... وكانت حركة إلغاء الرق يف أمريكا. خلقها ذلك العصر واالهتمام البالغ بالعدالة االجتماعية جلميع الطبقات
ة اليت حتمي نظام الرقة والقانونيى مجيع الضمانات الدستوريوعلى الرغم من وحدة هدف أنصار حركة ... هوادة فيها، تتحد

ون من االشتراك يف اإللغاء واهتمامهم جبعل الرق مسألة ضمري بالنسبة إىل كلّ رجل وكلّ امرأة، كان أهل الشمال عامة ينفر
واعتقدوا نظرا ألنهم كانوا منهمكني يف شؤوم اخلاصة، أنّ الرق مشكلة يقع عبء حلّها على أهل اجلنوب . هذه احلركة

وقد بدت هلم ثورة املتحمسني إللغاء الرق واندفاعهم يف سبيل حتقيق هذا اهلدف، مهدِّدة . وعن طريق التشريع يف الواليات
وقد حتولت مشكلة الرق من مسألة أخالقية إىل قضية . م، وهذه يف نظرهم مسألة تفوق يف أمهيتها إلغاء الرقيقلسالمة احتاده

 مثّ املقاطعات الواقعة يف اجلنوب الغريب اليت متّ ١٨٤٥سياسية ال ختمد نارها، وكان ذلك بفضل انضمام تكساس يف سنة 
ذلك احلني، كان يبدو أنّ نظام الرقيق سوف يقتصر على مناطقه احلالية اليت وحتى . االستيالء عليها نتيجة حرب املكسيك

ولكن فكرة التوسع يف نشر ذلك .  واليت مل تكن هناك فرصة للتغاضي عنها أو ختطّيها١٨٢٠حددا اتفاقية ميسوري سنة 
كان . لرقيق وأصبح ذلك حقيقة حمتملةالنظام الشاذ قد جتددت بعد أن ضمت لالحتاد واليات افترضت صالحيتها لنظام ا

وقد أشاروا يف تربيرهم مقاومة . كثريون من أهل الشمال يعتقدون أنه إذا احنصر ذلك النظام يف حدود ضيقة فإنه سوف يزول
لغريب،  الذي حظّر امتداد الرقيق إىل الشمال ا١٧٨٧الزيادة يف واليات الرقيق إىل ما قاله واشنطن وجيفرسون وإىل قرار سنة 



 

 ١٠٧

ة يلّ هناك أقتويف آخر القرن التاسع عشر، كان. ة بامللل الربوتستانتيار كثريفتأثّ
نيصغرية فقط من الكاثوليكي. 

 بني اهلنود، وهذا ة معاودة العمل الرسويلّة الفرنسينيسة الكنديت الك تولّكندا، يف
تها الالمعةبرهان ساطع على حيوي .وتتابع إنشاء أبرشيم حنو ات جديدة مع التقد

ى فانكوفرالغرب حت) Vancouver(ومثّ حنو الشمال  .ع عدد ضئيل من وتطو
 اللوايت مل عم راهبات مونتريالهم كانوا حيصلون على دولكن. الكهنة يف هذه املغامرة

رن يومهول وعلى منت املراكب اخلفيفةاتتأخعن خوض ا . 

                                                                                                                            
وملّا كان يف تكساس عبيد من قبل، كان من الطبيعي أن تدخل االحتاد . واعتربوا تلك األقوال وذلك القرار سوابق تقيدهم

وملّا يأت الواليات املتحدة لضم تلك املناطق . ولكن كاليفورينا ونيومكسيكو ويوتاه مل تكن تعرف نظام الرقيق. كوالية رقيق
فأشار أهل اجلنوب املتطرفون بفتح هذه . أربع مجاعات رئيسية اقتراحات متضاربة عما جيب أن يصنع ا، قدمت ١٨٤٦سنة 

وطالب الشماليون األقوياء املناهضون للرق، . األراضي اليت حصلت عليها أمريكا من املكسيك على مصراعيها ملالك العبيد
حت مجاعة املعتدلني أن ميتد خطّ اتفاق ميسوري إىل احمليط اهلادي على أن واقتر. بأن تقفل كلّ املناطق اجلديدة يف وجه الرق

وكانت هناك مجاعة معتدلة أخرى افترضت ترك املسألة للسيادة . تكون الواليات احلرة إىل مشاله وواليات العبيد إىل جنوبه
ن شاءوا أو بدون عبيد، وعندما حيلّ وقت الشعبية، أي أن تسمح احلكومة بتدفّق املهاجرين إىل األرض اجلديدة بعبيدهم إ

وقد كان رأي أهل اجلنوب مييل شيئًا . تنظيم املنطقة وتقسيمها إىل واليات يكون للناس أنفسهم حق الفصل يف تلك املسألة
 بأن ال حق هناك فشيئًا إىل النظرية القائلة حبق وجود الرقيق يف مجيع املقاطعات، ومال أهل الشمال تدرجييا إىل الرأي القائل

 صوت حنو ثالمثائة ألف رجل ملرشحي حزب األرض احلرة الذين أعلنوا أنّ أفضل ١٨٤٨ويف سنة . لوجود الرقيق يف أي منها
 ١٨٤٨وقد عجل اكتشاف الذهب يف كاليفورنيا يف يناير سنة . سياسة هي تلك اليت حتد العبودية وحتصرها وتناهضها

وأصبحت كاليفورنيا مشكلة معقّدة إذ كان على الكوجنرس أن يقرر مصري ... ذهب يف مجيع أحناء العاملباندفاع الباحثني عن ال
وأصبح السيناتور هنري كالي حمطّ آمال األمة بعد أن تصدر الصفوف . هذه املنطقة اجلديدة قبل أن تنشأ فيها حكومة منظّمة
وحلول للمشاكل، وقد حال اآلن مرة أخرى وخبطّة بارعة، دون نشوب مرتني من قبل ويف أوقات عصيبة، وتقدم باتفاقيات 

االعتراف بكاليفورنيا كوالية ذات دستور حيتم حرية ... وكان مشروعه بعد تعديله يف الكوجنرس يقترح. اخلصام بني القسمني
نيومكسيكو ويوتا دون إشارة إىل الرقيق، ، بينما يقسم ما تبقّى من األراضي املنظّمة إىل مقاطعتي )أي حيرم فيها الرق(األرض 

وقد بدا يف ... كما يقترح أن تتنازل تكساس عن اجلزء الذي تطالب به من نيومكسيكو مقابل دفع عشرة ماليني دوالر
 يف أما التوتر فقد ظلّ يف اخلفاء وأخذ. السنوات الثالث التالية أنّ ذلك االتفاق سوى مجيع أسباب اخلالف على وجه التقريب

وهكذا استمر القضية بني مد وجزر إىل أن متّ انتخاب إبراهام لنكولن رئيسا للواليات املتحدة، وكانت عملية ". ...االزدياد
وقد . احتفل رمسيا بتنصيب إبراهام لنكولن رئيسا للواليات املتحدة... ١٨٦١ مارس سنة ٤ويف "انفصال الواليات يف أوجها، 

به االفتتاحي االعتراف بذلك االنفصال إذ اعتربه باطالً من الناحية القانونية، وختم خطابه بكلمات بليغة رفض لنكولن يف خطا
 أبريل أطلق املدافع نرياا على ميناء ١٢ويف . ولكن اجلنوب مل يستجب هلذا النداء. مؤثّرة مطالبا بإعادة روابط املودة السالفة
وزال كلّ شك يساور الشماليني، ودقّت الطبول يف كلّ قرية ويف كلّ مدينة، .  اجلنوبيةفورت صمتر يف شارلستون بكارولينا

وبدأت احلرب يف مجيع املناطق ودامت أكثر من مخس سنوات إىل أن متّ الفصل " ...وهرع الشبان يف كلّ مكان إىل محل السالح
ملزيد من . ١١١-٩٧ة التارخيية يف نيويورك، أمريكا، صفحة ، املؤسسموجز التاريخ األمريكي .ائيا بني الشمال واجلنوب

 .املعلومات اقرأ الفصل
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اووصلت، من أوروب، ة للمساعدة، وكانت تتألّف بعد فترة وجيزة، عناصر إضافي
ناني ورهبمن اليسوعية احلبلييف نشر اإلجنيل يف ا بال دنس، وسيكون دورها حامس 

 .عةمنطقة مشايل كندا الشاس
 ة الالتينيأمريكايف 

إىل ، ة اجلنوبيأمريكاأجزاء خمتلف ، بني اهلنود يف  احلقيقيالعمل الرسويلّتعرض 
خضة خالل السنوات الثالثني األوىل من القرن التاسع عشرات مج ت إىل حترير أد
لذلكونتيجة.  والربتغايلّستعمار اإلسباينّة من االالقار ،ت، ا لقد أقفلت اإلرسالي

 .ةكييالواحدة تلو األخرى وفرغت األديرة اإلكلري
. ة دول أخرىون مجيعهم من الشيلي ومن عدكيي، طُرد اإلكلري١٨١٧يف سنة 

ابت وخرارت اإلرساليرة القدمية ات املصغ)Réductions( سهااليت أس ،
اليسوعيون يف الباراغواي وحافظ الفرنسيسكانيبسبب ها يف بوليفيا،ون على منو 

 آخر القرى اهلندية ياواراغالبوأُحلقت بدولة . حروب احلدود بني الدول الناشئة
 .١٨٤٨، سنة "البويبلو"

عودة ولكنأمريكاات يف أماكن عديدة من  عمل اإلرسالييف هذا بدأت ة  الالتيني
كما عاد . شيلي والبريوالو ون ومتركزوا يف بوليفياالفرنسيسكانيعاد ف. التاريخ
 .وريون إىل البالدومينيكيرجع ، و إىل الباراغوايمثّ ،ون إىل كولومبياوعياليس

 ولكن". نشر اإلميانجممع  "مكاناتهإقة، ساندها ، بقدر  متفراجهودكانت مجيعها 
  الرسويلّ الكرسيبيد أنّ.  زعزعها بعض الشيء، آنذاكستقرار السياسيانعدام اال

أمريكا اجلديدة لواليات ة مع احلكوماتعقد معاهدات بابوياجلنوبي ة، تضمانت بنود 
تصاالت والعالقات، وبشكل مستعيدت االفأُ. اتحتمي اإلرساليخمتلف  مع مر
أمريكاة يف الشعوب اهلندية الالتيني. 

ورغم اجلهود احلثيثة . ولوحظ اهود نفسه يف إعادة تركيز العمل اإلرسايلّ
واملثابرة لتركيزها بشكل مستمرتعر ،ات لصعوبات على مجيع ضت هذه اإلرسالي
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خاضعة اليت كانت  واألنتيل ١٩٣)Guyanes( ااألصعدة ويف مناطق خمتلفة من غويان
 .ة وفرنسية وإسبانية وهوالنديةإنكليزي: ة خمتلفةستعمارياألنظمة 

 يف آسيا
لسنوات يف او. ة يف اهلند مذهلة، خالل القرن التاسع عشركانت اليقظة اإلرسالي

ال يزيد عدد املرسلني املوجودين يف آسيا عن : اوىل من القرن، كان الوضع مأساوياأل
العشرين وعدد الكاثوليكيى املئيت ألف، ما عدا مقاطعة غووا ني اإلمجايل ال يتعد

)Goa(ت  عندما حلّ،ولكن. ة حيث كان يوجد حوايل أربعة مئة كاهن الربتغالي
أن  اهلند مكان العرش الربيطاين، مل يعد بإمكان احلكم الربتغايلّة يف السلطة الربتغالي

" البادروادو"ـتفاق القدمي املعروف بمنحه إياها االكان قد ات اليت الصالحيميارس 
)Padroado ( أو"الرعايةحق ." 

ىل آسيا عدد كبري من املرسلني والراهبات من إ، توافد ١٨٣٠ من سنة بتداًءا
ر عني بالشجاعة خلوض غمامفعمني باحلماس ومدروكانوا  اترهبانيخمتلف ال

ادس عشر، أصدر  البابا غريغوريوس الس أنّ إىل حد،رسالتهم اجلديدة يف هذه البالد
ة الكنيسة على جممل عيد فيه تنظيم هيكلي يBulle(( اا بابوي قرار١٨٣٨يف سنة 

ةاألراضي اهلندي .اب ة أسقف غووا ضمن أراضيهفحصر صالحيا، وضاعف عدد النو
مجيعني يف الرسولياهم حتت إشراف ا املناطق واضعإي "مع املقدس لنشر اإلميان،ا "
 .عتناء مات مرسلني خمتلفة باالات أومجعي رهبانياومكلِّفً

جملها، ورغم ات، عرب البالد مبنطالق جديدة لإلرسالياوكانت هذه نقطة 
ت هذه وظلّ. القدمي"  الرعايةحق"كة مبا مييله  متمستتة ظلّة متعنيمعارضات حملّ

١٨٨٦ى سنة املعارضة تتفاعل، طوال مخسني سنة، حت،ة  تاريخ عقد معاهدة بابوي
 .ااألمر ائيمبوجبها مع الربتغال حسم 
 منت الكنيسة بشكل سريع، بفضل اجلهود ،ااملشاكل املذكورة آنفًعلى الرغم من 

ة ة، واملعاهد، واألديرة اإلكلرييكيبتدائيدة عدد املدارس االتركّزت على زيااليت 
 ،وأصبح.  كبري من حيث عدد الكهنةبإعداد إكلريوس هنديهتمام  واال،الصغرية

                                                 
١٩٣ " ة على احمليط األطلسية عاصمتها كايني. منطقة يف مشايل أمريكا اجلنوبية عاصمتها . منها غويانا الفرنسيوغويانا اإلنكليزي

 .)املنجد يف اللغة واألعالم". (وغويانا اهلوالندية. جورجيون
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ب الكهنة وطالّوكان . سني للتعليم املسيحي إعداد مدر من الضروري،بالتايل
وهكذا. حباجة إىل كتبوهم هم  كلّنتوأفني ية واملؤمنني املثقّاملدارس اإلكلرييكي، 

، بإقامة ١٨٨٦، سنة  هذا اهود اجلباركلّكُلّل . أُنشأت مطابع، فصدرت الكتب
 .ةمنتظميرارخية كنسية 

ترسيخ الديانة الكاثوليكي ولكنإىل جهود ،ة بشكل عميق يعود باألخص 
ات جنويب اهلند، فالشمال ظلّأبرشية يرفض اعتناق الديانة املسيحي. 
 Père ( قاد األب فاز،يف الواقع. التجدد عينه) سريالنكا(جزيرة سيالن  عرفتو

Vaz(اني مبواجهة الربوتست صراع الكاثوليكينتيوجنح يف احملافظة على  ،نيني اهلولندي
، تضم سبعني ألف ١٨٢٩، يف سنة وكانت كية حية، الكاثوليبقاء اجلماعات 

 أو قانون )Bill(ني اإلنكليز اجلدد على قرار وبعد أن حصلوا من احملتلّ. كاثوليكي
" احلبل بال دنس"ة  رهبانيوتتالت. نتشارهماهم التحرير املطلق، زاد نشاطهم ومينح

 وباشرت هذه الرهبانية حبملة تبشري منتظمة (Père Vaz)اليت ينتمي إليها األب فاز 
 .وببناء الكنائس واملدارس واملستشفيات

 
  منذ بداية القرن التاسع عشرالرسويلّ خصائص الوعي  بعض–٤

 ،الظروفوكانت ، ةا املسيحي أوروبة يف كلّنطلقت روح إرساليامنذ الثورة، 
 مل تنبع هذه .مصدرها، على الصعيد اإلنساينّ، اليت كانت طاغية على تلك احلقبة

بلني فحسب، الروح من عند الكاثوليكيا يف األوساط الربوتستا كانت أيضة، نتي
د تها ميزة عصر وليسوهذا برهان على أنجمريف هذا العهد، . نة ميزة مجاعة معي

دة التسميات، يف  متعدSociétés de Missions( ("ات رسوليةمجعي"نشأت 
ة األنغليكاني-ة املعمداني، ومنها، وسويسرا وفرنساأمريكاندا وإنكلترا وهول

)Baptiste-Anglicanes(وحت وكما سبق . مية مشتركةات ذات تسى مجعي
ستعمار نتشار االباة وة مرتبطة بالثورة الصناعي هذه النفحة الرسوليكانتوذكرنا، 
األورويبوتطو ر املالحة وتقدة العاملمها وزيادة املعرفة جبغرافي. 

ني إىل نشر اإلجنيل يدفع املسيحيكان  الذي ار اآلينّينا هذا التيختطّولكننا إذا 
، من املفيد أن حناول حتديد احلوافز الدافعة  أو التجارير العلمي التطوحيث يقودهم
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رة يف ذّهذه احلوافز متج.  والروحاينّملرسلي ذلك الزمن على الصعيد الديين
ة ضطرابات فترة الثورة، من جهة، ومن جهة ثانية يف علم الالهوت والروحانيا

ة. ني بذلك الوقتاخلاصخالل القرن التاسع عشر، ولن وبقيت تلك احلوافز حي 
يغفل ذلك عمق يف دراسة أحداث هذا القرنن تعم. 

 
א אאא

א אאאא אא.،
א .א

     
ة اليت حدثت إبان الثورة، متثّبعد االضطهادات الدينية، يف لت اليقظة الرسولي

ةالبدء، بيقظة ديني .ةففي فرنسا خاصعلىقتها احلملة ، والبلدان األخرى اليت مز 
ه الدين، ولو بدرجات متفاوتة، وجدت الكنيسة نفسها يف وضع حيملها على التوج

حنو املهموهذا ص. ةات الرسولياحيح أيضة، إذ إنّ فرنسا  من الناحية القانوني
س امع املقد" حتت إشراف  بالعمل الرسويلّ مقاطعة تم،١٧٩٠ سنة ،أصبحت

 Saint(ر رئيس عام دير سان سولبيس  فكّ،١٧٩٤يف سنة ". لنشر اإلميان

Sulpice( السيد إمريي )M. Emery(شؤون يف  ني يعسقف رسويلّأنتخاب ا ب١٩٤
ت العديد من  اضطر، ما بعد الثورةة يف فتر،يف احلقيقة. هاة كلّيروحفرنسا ال
ه مل وخري مثال. لنموذج اإلرسايلّل اات إىل تنظيم عملها وفقًاألبرشيعلى ذلك أن 
 بفضل ا فيها ظلّ حيي، ولكن اجلانب الروحة ليونيا يف أبرشياوجد رعت تعد

رؤساء بعثات اإلرسالي ات اليت كانت تضمإىل   جتديدهم من وقتومرسلني يتم
 .آخر

 أحدث هذا فقد. اا جديدة أمرة اجلماعية الكاثوليكي، يف الذهنياهذا، حتمولّد 
 على الدين وعلى امعتربوه جاون و الذي عايشه الكاثوليكي،جتماعيالتزعزع اال

تالكثلكة، باملقابل رداملقاومات ىل ظاهرة منإ ، يف البداية،ة فعل وصدمة أد 
ة، الداخلي)الكهنة املتمردون والعبادة يف السر (ت ملها ولكنلت إىل إرادة لبث أن حتو

                                                 
 .الهويتّ فرنسي كان رئيسا جلمعية القديس سولبيس). ١٨١١-١٧٣٢( جاك أندريه  ١٩٤
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ىل اخلارج بغية إنطالق الة ل إىل جهوزية، ومن مثّعادة السيطرة على الذات الداخليإل
 .نتشار هذه القناعاتاتوسيع رقعة 

ة  بنوع من رغبة يف الثأر إزاء عملي،ا أحيان،جنذاب إىل اخلارج البعيدواختلط هذا اال
 .ا أوروبعلمنة

عن للمسيحية  نفتشبتعدت عنها، فلاة وا تنازلت عن الديانة املسيحي أوروبومبا أنّ
لذي صدر سنة ا"  نشر اإلميانحوليات"ل من  العدد األولقد كان!  جديدةأراٍض
 :، شديد الوضوح يف هذا املوضوع١٨٢٢

عي إىل لغى الدين يف مكان ما، فينبت يف مكان آخر؛ سي: رلنقرأ تاريخ العصو"
 آخر ام قسمنتهى، فيختفي لفترة، ويعود ليتسلّاه  أن؛ يغلب الظنمتداخنقه، فانتشر و

تقوم اهلرطقة، يف أيامنا، بأبشع األعمال لتتحامل على !  فيا لألسف... إرثهمن
ا، وتنفيهاالكنيسة، وتند د... 

ى ت، وحتتة على أراضي غريبة،  تستقبل بالتكرمي أينما حلّ مشتولكن، بينما هي
هذا هو . سةيواء هذه اهلاربة املقدالشعوب الذين ال يعيشون حبكم قوانينها، يتهافتون إل

قدر عروس امللك السماويضها هلذا اإلذالل، ربليوفر هلا، مع ما، إالّ الذي مل يعر 
الوقت، تعزية ومواساة أكرب وأهم". 

سنةني بعد ستات"ل ، محل العدد األوال حوليات مرسالت مرميفرنسيسكاني "
 :ة أكرب، ومبوضوعيعينهااملواضيع 

ص من خضة تلو األخرى منذ أن بدأت حتاول التخلّل أوروبا القدمية تتعرض لإنّ"
ة تصبح األمم األوروبي بينما كانت. نري يسوع املسيح العذب والداعي إىل السالم

ة ك العناية اإلهليسة اليت كونت حضارتنا، حتر اإلجنيل املقدئدية أو غري مبالية مببادمعا
 .ة إىل الشرق حيث مهدهاعم الديانة املسيحيمشعل اإلميان وتنقل من جديد ِن

 ...إذا كنا نشاهد حبزن ا نشكو يف الغرب من اهلروب واجلحود وإذا كن
كاثوليكيم ويني جيدفون عن أنفسهم باملهرطقني، سنذهب إىل فون على إمياعر
الوثنيني ونشدم إىل يسوع، ونتعزنفوسهم وقلو ني ى بلمس حرارة إميان املسيحي

 ني واهلندوسيCingalais((ني ليااجلدد من السنغ
الدم الفادي"صهم لذين خلّاني والصيني" اأيض) .١٨٨٦ل سنة العدد األو(. 
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يقود عمل املرسلني مفهوم ثابت آخر وهو خالص ، وعلى الصعيد الالهويتّ
خالص اآلخر بعماده وخالص املرسل ذاته بسعيه إىل قيادة اآلخرين حنو . النفوس
ى انعقاد امع الفاتيكاين ، حتا سائدواملفهوم التقليدي البديهي، الذي ظلّ. اخلالص
كانت . هو من فرض ضرورة ختليص اآلخرين" ال خالص خارج الكنيسة: "الثاين
ا، يف القرن التاسع عشر، سائرة حنو اجلحيم كتشفتها أوروبا هذه الشعوب اليت مجيع

ني  مصري غري املسيحيقتناع بأنّااليفسر و. لو مل تنقذها وتعمدها قلوب نبيلة
 بالعماد، العديد من مواقف املرسلني  ال خالص هلؤالء إالّوبأنّ" اهلالك األبدي"هو

وتصرم حتفترة ليست بعيدة من الزمنى فا. 
ىل إة بالنسبة يف بداية القرن التاسع عشر برز مفهوم جديد، شكّل عقيدة أساسي

جيب : "نيالكاثوليكين خالص نفسيعلينطلق اومن هذه الفكرة، ".  أن أؤم
موضوع الشهادة، البارز يف الروحانيكتب ،ويف هذا اإلطار. ذلك الوقتلة ة الرسولي 

ذا وإ. كلّما عشت كلّما تكاسلت وأصبحت عدمي النشاط: "١٨٢٤نة لعازاري، س
حلّ،ون من قطع رأسيما متكّن الصينيمشكليت ت ." 

لقد أنذرت كتابات املؤسة، سني يف تلك الفترة، وكتابات ليربمان بصورة خاص
ة بأن نقوم بالشهادة أو نسعى وراءها، ليست القضي" :املرسلني الشباب، قائلة هلم

 ."ده اهللا مينحها إذا كانت تلك مشيئتهفوح
 السعي إىل خالص اخلالص الذايتّيتضمن : نا مترابطتنيت النظريمن الواضح أنّ

ل شهادة تطلب ومثن ذلك الزهد الكامل والتضحيات املطلقة اليت تشكّ. اآلخرين
سون  املؤسوظلّ. ة الزهدات القرن التاسع عشر بروحانيزت رهبانيمتي. الوقت والصرب

يس بولس قدوة هلميعتربون يسوع املسيح والقد. 
.  بالوعظ والتهذيباار مرتبطًهتمام بتعميد الكفّيف القرن التاسع عشر، أصبح اال

من غري املمكن كان ه وسيبدأ املرسلون بدمج عمل الرسالة بعمل اإلصالح ألن
ط بني احلضارة  أتى الرب،من هنا. ننيبني وغري متمدتخليص أناس غري مهذّبالتفكري 

ل فكرة العصر الرائدةة، الذي شكّوالديانة املسيحي. 
"بدون دين املسيح، ال جمال لوجود أياإلنسان نّة، أل حضارة عميقة، شاملة ومستمر 

يتوه يف تفكريه وتكون أعماله فاسدة وحيوانية نوعرك على هواه من دون ا ما، يف حال ت
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هذا ما كتبه الصحفي الكاثوليكي لويس فوييو ". هليل اإلوساطة الكلمة ومن دون التدخ
)Louis Veuillot(يف صحيفة الكون١٩٥ ) L’Univers( وكتب . ١٨٥٠، سنة

آخرصحفي " :ال يوجد إميان وال رجاء وال رمحة وال ذكاء وال حمبة وال ة وال دميقراطي
فضيلة وال تقدش ("حل شيء ضالل وكذب وظلمة ووكلّ. ةم خارج الديانة املسيحي .
 .)Ch. de Bussy( ) ١٨٥٠ -دي بوسي

 عن تبرهنعينه الوقت يف عتداالً، واترمجت هذه التصرحيات املدوية بتعابري أكثر 
بىن ال ت: "كتب األب ليربمان يف هذا اال. قتناع الظاهر يف سلوك املرسلنياال

ليه أن عب جي. رسل، وهذا واجبه بالكاملة املُوهذه هي مهم.  حضارة بدون إميان
 يف اال بل ،وحسب  والروحي يف اال األخالقييسعى لبلوغ هذا اهلدف، ال

اجلسديا والفكريأي يف التعليم والزراعة واملهن أيض ،." 
  يرتكز على مفهوم الدين الكاثوليكي العمل التبشرييوخالصة األمر هي أنّ

 .اة واإلميان مع احلضارة األوروبيستيعابالار ة الكفّأهليعلى املتكامل الذي يربهن 
 ما أتى ة وتقدير كلّم على حمب اإلميان، ولندرئنهم مبادفهم ونلقّمهم ونثقّلنعلّ"

ون، لنجعلهم يفهمون أنّبه األوروبيإني هم  هؤالء األوروبيم، وأنلهإهم أبناء خوا 
ليربمان " (تعساء هم ال،ة وخدمة اهللا، وسنرى كيف سيصلحونمهم حمبواحد، ولنعلّ

 .)١٨٤٦مذكّرات سنة ( )١٨٤٦حبث سنة 
ة بالقرن التاسع عشر ة اخلاصة الرسولي ما ذكرناه صورة عن الذهنييعطينا مجيع

تعزية الذات: "زت باملفاهيم التالية اليت متي "ومحل اإلميان إىل من أمل الكفر األورويب 
الشعوب اليت ال تعرفه واملستعدوإن،لهة لتقب والسعي إىل . قاذها من اهلالك األبدي

ذيبها يف سبيل إنقاذها من خالل محل و. الم واإلماتاتفتدائها باآلا باخلالص الذايتّ
ة إليها، هذه احلضارة املمثّاحلضارة األوروبيأخرى ة ومبيزات لة باحلضارة املسيحي

قنا يف البحثكثرية، تظهر إذا تعم. 
  والثقايفّطار التارخيي للصدمة يف اإلمثرية ة أوقد تبدو لنا هذه األمور قدمي

ة، ستعماريات االمرباطورييار اإلاتني، وني العاملي الذي هو إطارنا منذ احلربوالالهويتّ
وتقدم العلوم اإلنسانيولكن علينا أن ندرك أنّ هذه . ق يف علم الالهوتة والتعم

                                                 
 ".عطر روما"و" روائح باريس"أشهر أعماله ". األونيفري"كاتب كاثوليكي فرنسي، كان مدير جملّة ). ١٨٨٣-١٨١٣ ( ١٩٥
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أوحت صفحات كثرية يف تاريخ املسيحة الذهنية، ومحلت مئات املرسلني على محل ي
 إىل رسله، رغم ما يعانونه ذين، هكذا، وصايا الربأقاصي األرض، منفّ"اإلجنيل إىل 

 ."من ضعف ونواقص
ىل الدور الذي اضطلعت به املرأة يف  العمل إ أن نشري من جديد ااملفيد أيضومن 
ة ات النسائيىل الرهبانيإنسبة  بالا يف اخلارج جديدكان خيار العمل الرسويلّ. الرسويلّ

 متداد النشاط املسيحياقتصرت التجارب السابقة على القد . يف القرن التاسع عشر
  وجزيرة ريونيون١٩٦)Maurice(ليطال املهاجرين يف كندا وجزيرة موريس 

)Réunion(ب إرادة ؤدين العمل الرسويلّتمل تكن النساء . ١٩٧باملعىن الذي يتوج 
 .ةني الشعوب غري املسيحيلنشر اإلجنيل ب
إار اهلادف مل يلد التيىل القيام مبهمات رسولي١٨١٥ ما بني سنة ة إالّة خارجي 

 جافوهي يف السينغال قامة األمإ بيد أنّ. كانت البدايات متواضعة. ١٨٢٠وسنة 
ة نشر اإلجنيل بني األفارقة ضرورة وإمكاني كتشفت، هناك،القد : الت منعطفًشكّ

أنا، من ناحييت،  ":قالت. فقط ني املهاجرين إىل هذه البالد بني األوروبيال، أنفسهم
م  ما بوسعي من أجل حتقيق سعادوأمنييت هي أن أعمل كلّ.  األفارقةأحب

ةاحلاضرة واملستقبلي". 

وذلك، ١٨٥٠ وسنة ١٨٣٠ات عديدة بني سنة توسعت احلركة ومشلت رهباني ،
األمكنةمجيعيف  عينهاة بالوترية التراتبي  :كان هدف الرهبانية اليت نشأت ات النسائي

بعد ذلك، تركّزت مشاريع . اغداة الثورة إعادة تنظيم وإحياء الكثلكة يف أوروب
ات يف البلدان النائية، تلبية لنداءات من اخلارج، أتت من قبل أساقفة اإلرسالي

يفتقدون إىل مساعدين إكلرييكية ني، ومن سلطات رمسية هدفها تأسيس شبكة مدني
اة وتعليمية يف املستعمراتستشفائي. 

ات  يقمن باملهم مييلون إىل البحث عن نساء، بدأ الرهبان والكهنة١٨٤٠يف سنة 
ّإة الرسوليما توغّم كلّىل جانبهم ألعات سكّلوا يف جتمما ني، كلّان البالد األصلي

من هنا، كانت . مهارها وتقدتطو مرضرورة نصرنة النساء فيها، ليستأدركوا 
 . نداء لتلبية كلّاة احلديثة النشأة واجلاهزة دومات النسائيستعانة بالرهبانياال

                                                 
 ).لغة واألعالماملنجد يف ال". (جزيرة يف األوقيانوس اهلندي شرقي مدغشقر ختص إنكلترا " ١٩٦
 ).املنجد يف اللغة واألعالم". (١٩٤٦مقاطعة فرنسية منذ . جزيرة يف احمليط اهلندي جنوب شرقي أفريقيا " ١٩٧
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ات ه حنو القارىل التوجإة ات األوروبيلذي محل الرهبانيايف هذا النطاق العام 
، ، وبعمقافرادة ستطبع الحقً" مرسالت مرمي" رهبانيةلت والدة األخرى، شكّ

تقدومبا أنّ. رهامها وتطوالنساء اللوايت أس من بنات ذلك العصر، وقد سنها، هن 
ة، فمن  الديني وتربيتهنة اليت طبعت شبانة األوروبيارات الفكري التيميعرن جبتأثّ

الضروري أن نتعرف على هذه التية د مكانتها يف ارات وحندلقرن التاسع اتاريخ مشولي
 .عشر

 شرق األقصىيف ال
 بلدان مجيع يف ،ةصطدم دخول الديانة املسيحيا من القرن الثامن عشر، ًءابتدا

لشرق األقصى، بتدابري قاسية وحبركات عنف أدمت هذا الفصل من تاريخ ا
اتاإلرسالي. 

يف كثري من احلاالت، وخاصات فعل ة خالل القرن التاسع عشر، شكّل العنف رد
ة نتجت عن حركة التووطنيسع األوروبيففي . ةة وترافقت مع بداية احلركة الرسولي

ني الوفرية ، نظر الشعب إىل  وفود املرسلني األوروبيالصينية-اهلند كما يف الصني،
 كانت حتصل أعمال شائنة اوأحيان". ةة الغربيمربيالياإل"العدد، كنذير خطر آت من 

نطباعز هذا االمؤسفة تعز. 
ة الدول  مبساندة بقي،١٨٤٢ا احلرب على الصني، عام وهكذا، أعلنت إنكلتر

األوروبينتهت او. سترياد األفيونارها على ترك حدودها مفتوحة أمام ة الكربى، لتجب
ليت منحت ا ١٩٨)Traité de Nankin(هذه مبعاهدة نانكني " حرب األفيون"

وحئني ليس فتح مخسة مرافالغربي اسب، ولكن أيض،يا فرضت عليها بند ن تضم
وجوب التساهل حيال الدين الكاثوليكي. 

وتكرقدت خالل ا" املعاهدات غري العادلة "مجيع يف ار هذا الغموض أيضليت ع
 اخلارج  وكأنّاليت بداة نتشار املسيحيا ثقيالً أمام اقًل عائوشكّ. القرن التاسع عشر

ايفرضها قسر. 
ة اليت ع السيطرة الفرنسيمع توسة الصيني-وجرت األمور على النحو نفسه يف اهلند

 .ة بعد فترة من االضطهادات العنيفةر الكنيسة الكاثوليكيلت محاية لتطوشكّ

                                                 
 . متّ التخلّي يف هذه املعاهدة عن هونكونغ لتكون حتت احلكم اإلنكليزي ١٩٨
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 ،ات من خمتلف اجلنسي،هذه الصورة املؤسفة تلغي بطولة ومروءة املرسلنيإنّ 
، للتبشري باإلجنيل يف هذه املناطق الشاسعة، من دون أن اا وروحلذين تفانوا، جسدا
 ما كانوا يستشهدون اوغالب.  دخوهلم إىل هذه البلدانركوا الظروف اليت رافقتيد

لذين اين  املتزايدقتصادي واالة اليت كانت تعارض النفوذ السياسيمبسبب املقاو
العديد من  إنشاءنوا من  شيء، متكّورغم كلّ. كانت متارسهما بالدهم األم

هم  أن، من ذلكة، واألهمة الصينيمرباطوري اإليف كلّاليت منت ة سيحياملعات تجمال
ني  من املسيحياا كبرية وتلمذوا عددة أو كهنوتينوا من زرع بذور دعوات رهبانيمتكّ

ة عملهم، عندما تأيت ساعة تصفية ستمراريا، ان سيؤمنون، الحقًلذيااملؤمنني 
 .احلسابات الكربى، يف القرن العشرين

 اليت بقيت اليابان يف القرن التاسع عشر، يف اا خاصبعختذت ضة الكثلكة طاا
 بصورة مسيحي ، و دخول أجنيب قرون منغلقة على ذاا يف وجه أيامتدادعلى 
ةخاص .يف البداية، وصل املرسلون إىل اليابان ككهنة أتوا خلدمة القنصلية ات األجنبي

 . يف البالدا رمسيالقليلة املوجودة
لذين اني األوائل ها أعجوبة، آثار املسيحي أن وجدوا، وكأن يلبثواغري أنهم مل

 تعرضوا له يف القرنني اخلامس والسادس ننوا من الصمود يف وجه التعذيب الذيمتكّ
 يف طياا التعذيب من جديد، ولكن سرعان ما ،بداية، "القيامة"جلبت هذه . عشر
عصر "لغرب يف مستهلّ ل، أبواا ا طوع،لذي فتحت اليابانا السلم يف الوقت حلّ

ة ، ومن دون أياا وعميقًا بطيئًمفعرفت الكنيسة تقد. ١٩٩)Meiji ("امليجي
 .مضايقات

  ٢٠١)Siam (والسيام ٢٠٠)Birmanie( برمانيايف : يف نواح أخرى من الشرق
 îles (الصوند وجزر ٢٠٣)Malacca( مالكا ويف شبه جزيرة ،٢٠٢)Laos( والووس

de la Sonde(ندونيسيا أي  أ احاليجرى دخول الديانة املسيحي ،أكرب، جة بتدر 
ني ال اهلنود أو الصينيات من العميبداية، يف تبشريهم إىل أقلّتوجهوا،   املرسلني نّأل

                                                 
 .، وتدلّ على عهد ازدهار اليابان"عصر النور" معىن الكلمة  ١٩٩
عاصمتها رانغون، من مدا . ورية يف جنوب شرقي آسيا تقع على خليج البنغال بني تايالند والصني وآساممجه. برما " ٢٠٠

 ).املنجد يف اللغة واألعالم". (١٩٤٧استقلّت . ماندالي ومولني
 ).املنجد يف اللغة واألعالم". (اسم تايالند سابقًَا " ٢٠١
 .تقع يف غرب فيتنام. الصينية- مملكة اهلند ٢٠٢
 . تقع يف ماليزيا ٢٠٣
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أصبحوا، و. ة كيد عاملة يف املناجم أو يف املزارعستعماريالذي استخدمتهم الدول اال
ة من املرسلني، وهم ماع البشرى السار قابلني لساقتالعهم من جذورهمبسبب 

من ناحية أخرى، اتبع املرسلون سياسة نشر التعليم، ففتحوا مدارس . باء مثلهمغر
 وفرية من أوالد الطبقات املسيطرة أي استقبلت أعدادا املناطق اليت مجيععديدة يف 

البوذيل س بشكّسهمت هذه املدارأو. ، واملسلمني يف شبه جزيرة مالكاني يف الرب
ال، يف خلق مناخ مؤاٍتفعة، من دون محل الشعب على اعتناق الدين،  للمسيحي
 .ني البارزين بني املهاجرين وتثقيفهاساعدت على حتضري خنبة من املسيحيو

.  الديانة السائدة من املذهب الكاثوليكيستعمار اإلسباينّ، جعل االالفيليبنييف 
 فتحت أوستراليا ةويف الناحية اجلنوبي.  للتبشريمالئمة اا، هذه البالد أرضفلم تعد، إذً

 . جديدة أمام املرسلني يف القرن التاسع عشراآفاقًوجزر الباسيفيك 
 لذين طردهم احلكم اإلنكليزياني نديدين اإليرلملتمرإىل ا بالكثلكة أوسترالياتدين 

. ينهم ثالثة كهنة وكان  ب،يف أواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر
ويف سنة . ، كهنة آخرونا طوع،طاحنة يف إنكلترا، حلق مثر الصراعات العلى أو

١٨٤١ع ،ن األسقف بولدينغ ي)Polding(ا مطرانلبث ت ملليت  اة سيدين على أبرشي
سترالياوأوهكذا ولدت كنيسة .  سبعة معاونني لألسقفهلاة أن أصبحت أسقفي 

 .الكاثوليكية
فقد . ةة احلقيقي، كانت املغامرة الرسولي٢٠٤)Polynésie( بولينيزيا خبيلويف أر

عن  بعضها ئ املتناثرة يف احمليط اهلاد،بعد اجلزر: ر التبشري، هناك، بصعوبات مجةتعثّ
ني الذين كانوا  وجهل الشعوب، وعداوة املرسلني الربوتستانتي، وقساوة املناخ،بعض
أوىل األرخبيلإن وصلوا ل م. 

تان،  مها رهباني،ة يف هذه املغامرة إىل أقاصي األرضات البطوليومن خطَّ احملطّ
: امنا عنهتكلّسبق وات العديدة اليت  من بني الرهبانيكانتاتأسستا يف أوائل القرن، و

ني الرهبان البيكبوسي)Les Picpuciens(،ني  والرهبان املرميي)Frères 

Maristes( .ا و،ر وصوهلممات الكثري منهم فوهم، يف ستشهد بعضهم اآلخر، ولكن
 يف از ممياوم، مركز، اليكثرية التعداد وحتتلّنشطة وىل بناء كنيسة إوا النهاية، توصلّ

 .ئ احمليط اهلادكلّ
                                                 

". أمهّها كارولني، ماريان، مرشال، هاواي، ماركيز، وزيلندا. جمموعة أرخبيالت يف أوقيانيا متتد بني أوستراليا وأمريكا " ٢٠٤
 ).املنجد يف اللغة واألعالم(
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 يف إفريقيا    
ة منذ عدة قرون،  أطماع الدول األوروبية الشاسعة حمطّهذه القاركانت 

وبقيت أعماق أراضيها جمهولة . من خالل جتارة الرقيق لليد العاملة الت موردوشكّ
ها جيوش من االتجتاحاى القرن التاسع عشر عندما حتستكشافيني ني والعسكري

وجعلت منها حلبة مقفلة للمزامحات اال،اروالتج ومتّت تسوية هذه . ةستعماري
 نظّم  هذا ،عيف الواق. ١٨٨٤، يف سنة ٢٠٥"طاولة مؤمتر برلني الدويل"املزامحات على 

ا وإستنسايب، وفقًعتباطيا الكربى بشكل ةاملؤمتر احلدود بني أمالك الدول األوروبي 
رزح و ، شاسعة)Puzzle(" بةمركّلوحة "ملوازين القوى اآلتية، وجعلت من إفريقيا 

أة بمستقبل القارةكملها حتت وطأة نتائجها احلتمي. 
ن مؤمتر برلني كما تضمابندة ا يضمن حريإلرساليهذه األخرية مل ات، ولكن 
 . العظمى لتنطلق على دروب التبشريىتنتظر إذن القو

من أشهر املرسلني الذين دخلوا للمر١٨٤٠ة سنة ة األوىل إىل عمق هذه القار ،
ا، وحده، من حميط فقد جاب أفريقي.  الربوتستانيت٢٠٦)Livingstone(ليفيغستون 

ة ي اآلخرين يف معلوماته الطباا معتقداته ومشاركًرا جديدة وناشا طرقًإىل آخر، فاحتً
ة إىل أن مات منهوك القوى على هذه األرض والعلميااة األفريقيليت مل يشأ مغادر. 
 نظرائه اهتمامة، وا املسيحيهتمام أوروبا كبري، يف إيقاظ سهمت ملحمته، إىل حدأ

انتمواذين لاني، وال ميكن إحصاء أعداد املرسلني الكاثوليكياملنشأ، ثةات حدي إىل رهباني 
ل حياة كان معد. ا قبل أوام، ضحايا املناخ واألمراضذهبوا إىل هناك وماتوا غالبو

املرسل يف أفريقيا الغربيورغم ذلك، مل تفتقر هذه األرض إىل  ...ى السنتنية ال يتعد
 .ستمرارامرسلني يتوافدون إليها ب

                                                 
اجلنوب ومصر والسودان،  كانت أفريقيا رازحة حتت نري العديد من املستعمرين الذين تقامسوا فيها النفوذ، وهم اإلنكليز يف  ٢٠٥

واألملان يف غريب أفريقيا وشرقها، الربتغاليني يف أنغوال . والفرنسيني يف تونس ونيجرييا والغابون وعلى ضفّة الكونغو ويف مدغشقر
قد حرضتها وملّا كانت اخلالفات بينهم والصراع على النفوذ قد أدت إىل العديد من املشاكل، أقدمت أملانيا وفرنسا و. واملوزمبيق

ونتج عنه . ١٨٨٤ تشرين الثاين سنة ٨وعقد املؤمتر يف . أملانيا، على دعوة هذه الدول إىل عقد مؤمتر يف برلني حللّ النـزاع بينهم
وينص االتفاق على نوع من قانون عاملي ينظّم العالقات بني الدول . ١٨٥٥ شباط ٢٦اتفاق عرف باتفاق برلني، وكان ذلك يف 

 راجع.  ألفريقيااملستعمرة
Pierenne Jacques, Les Grands Courants de l’Histoire Universelle, tome V, De ١٨٣٠ à 
١٩٠٤, Le Libéralisme Donne à las Civilisation Atlantique une Suprématie Universelle 
Incontestée, Editions Albin Michel, Paris, ١٩٦٥, page ٤٧٩-٤٧٧. 

 .أمضى حياته كلّها جيول يف أرجاء أفريقيا حماربا جتارة الرقيق). ١٨٧٣-١٨١٣( دافيد  ٢٠٦
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ة من محلة الكاردينال الفيجوري يف الصفوف األماميكان أتباع األب ليربمان و
ة، ورافقهم دخول املرسلني إىل جماهل القار"أباء مجعية اإلرساليةات األفريقي ")Les 

Pères de la Société des Missions Africaines( وأباء شوت )Les Pères 

de Scheut(يف الكونغو البلجيكي أي زائري  .وال ننسى اللعازاريني يف ني والكبوشي
 .رقني يف مداغشواليسوعي ٢٠٧)Abyssinie(مملكة أبيسينيا 

ومل تنشأ . ةالقارخمتلف مناطق كان القرن التاسع عشر قرن التنقيب والزرع يف 
ة إالّ يف القرن العشرين بعدما ظهرت بوادر نشوئها أيام التجربات الكنيسة اإلفريقي

 .األوىل

                                                 
 . اسم أثيوبيا قدميا ٢٠٧
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 الفصل الرابع
 ةجتماعيمع الصناعي واملسألة االور اتتط

 

ة، يف سياق هذا البحث، إىل التغيرات العميقة اليت طبعت عد حملنا، مراتأقد 
ثامن عشر وخالل القرن  يف أواخر القرن القتصادياتمعات الغربية يف احلقل اال

ة على صعيد اهليكليات  وحتوالت مهم،كتشافات علمية وتقنيةا :التاسع عشر
 جديدة يف جمال العالقات بني خمتلف الفئات ئجتماعية، وتكون مبادالالصناعية وا

 بلدان وشعوب تلك احلقبة العاصف  ذلك يف صميم تاريخمجيع يدخل .ةجتماعياال
 .واملتقلّب
ه من الضروري يف هذه املرحلة من دراستنا، أن نعود قليالً إىل هذه القضايابيد أن، 

ة عن  أمهي الثورة الصناعية يف القرن التاسع عشر ال تقلّنّونسرد تفاصيلها، أل
 كبري يف حتديد همت إىل حدسأالثورات السياسية اليت توالت يف ذلك احلني، وقد 

 . مسارها
عينها  يف الوقت ، البلدان اليت درسنا وضعهامجيع يف ،ةحدثت الثورة الصناعي

ولكن بوتريات متفاوتة،اتقريب . 
ترا، بطريقة أو بأخرى، مهد هذه الثورة خالل القرن التاسع عشر،  وكانت إنكل

م الصناعيوظلّت رائدة التقدم البلدان األخرى  الذي حصل بسرعة فاقت سرعة تقد
ر نتيجة  املنحى ولكن مع بعض التأخذاتا فرنسا فقد سارت على أم. يف هذا اال

. ةمرباطوريجهة اليت كانت تنتهجها اإل والسياسة املو،التوترات السياسية إبان الثورة
ستقالل أو ة عند حصوهلما على االوأملانيا، خاص ىل بلجيكاإكذلك بالنسبة األمر 

، اا اقتصاديإيطاليا والربتغال أيضا تقدم من إسبانيا ووحقّقت كلّ. عند حتقيق الوحدة
اها حافظت يف قطاعات عديدة على ولكنة القرن العشرين لغايقتصادها التقليدي .
 ا، حيث كان هذا النموبع يف أوروب املت خرجت الواليات املتحدة عن اخلطّ،وأخريا

ة قتصاديالة اى بلغت مستوى القو تدرجيي، فقفزت قفزة واحدة حتيسري خبطّ
 . يف اال السياسيعينه احتلّت املركز ،ويف القرن العشرين. العظمى يف اية القرن
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ة الصناعيةاآللي 
 قد شهد القرن ،يف الواقع. على وجود آالت فحسب" املكننة"ال تقتصر عبارة 

ختراع وتطوير عدة مهن نسيجية ا ومتّ .الثامن عشر انتشار اآلالت يف املدن والقرى
مما أحدث تقدماا جديد يف بعض  كذلكة يف القرى واملدن، أُنشئتللصناعة احلرفي ،

 هذه الطاقة مل لكن. سات تركّزت فيها آالت تعمل بواسطة جماري املياه، مؤساملناطق
 .ة حمدودةمكانات توسعيا متنح الصناعة إالّ

مل تبدأ املكننة الصناعيجد مصدر جديد للطاقة ومسح ة إالّة الفعليعندما و 
ا أمام زياسات الصناعيةّمبضاعفة حجم املؤسا، ففتحت جماالً واسعدة مستوى  وقو

قد و. جتماعيل النظام اال وتبد،رت بذلك أنواع وسائل اإلنتاج القدميةتأثّو. األرباح
 .هذا النوع اجلديد من الطاقةاآللة البخارية وفّرت 

ظهرت اآللة البخاريختراعات وحتسينات اة ة خالل القرن الثامن عشر نتيجة عد
عملت ا. ميس واتاة بواسطة أعمال جمتتالية، وبصورة خاصست"ةاملخضات الناري" ،

كما مست عة فيها، مثّيت حينها، إلفراغ املناجم من املياه املتجمىل تبديل حركة إ أد
ة تفيد بتحريك اآلالت األخرىالذهاب واإلياب إىل حركة دائري. 

ا يف باقي أم. إنكلترا يف أوائل القرن التاسع عشريف نتشرت هذه اآلالت بكثرة ا
يف مجيع األحوال، . مهاة تقدرات السياسيا، فقد أعاقت احلرب والتوتروبأحناء أو

  ومل تكن تستهلك إالّ،كانت هذه اآلالت فائقة الضخامة، مزعجة وكثرية الضجيج
نت أجدى نفعا ها كا شيء، فإنولكن، على الرغم من كلّ. عشر الطاقة املنقولة إليها
 ،زيادة عددهال قبالةان إىل آخر و وسهلة النقل من مك،من الناعورة خاصة

 املنخفضة أو العالية املنسوب وفقً انتهت العوائق الناجتة عن حالة املياه، ا،وبواسطتها
.  كما انتهت مشكلة اجلفاف يف أيام الصيف،للفيضانات الناجتة عن ذوبان الثلوج

األرباح ومل تعد زيادة.  الفصولمجيع األوقات ويف مجيعة تعمل يف فاآللة البخاري 
هذا وزالت العوائق اليت .  فاإلنتاج تضاعف بسرعة أكرب،ةبات املناخيمنوطة بالتقلّ
ف اإلنتاج واالب بتوقّكانت تتسبة املرتبطة باملصادر القدمية للطاقةستراحات القصري .
إمت اإلنارة بواسطة الغاز، أصبح بوعندما تعممكان أصحاب املؤسة سات الصناعي

نقصهم إنارة وال تعد تمل إذ  ،سب رغبتهمحبة لعماهلم لعمل اليوميمتديد ساعات ا
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تها وتضاعف اليت زادت أمهي" ةامليكانيكي"وتزايد عدد اآلالت األخرى . طاقة
 .إنتاجها

وبالنسبة للصناعة القطنيا األراضي االة الفتيّة اليت غذة اجلديدة املفتوحة ستوائي
ع االأمام التوست و. انتشرت فيها آالت الغزل واحلياكة بسرعة، فقد ستعماريتبن

خترعها دوغالس ا اآلالت اليت خمتلفصناعة الصوف، وهي أقدم الصناعات، 
)Douglas(ّخترعها كوكريل ا اآلالت اليت ، مث)Cockerill(وهي أجود من ٢٠٨ 

 يقوم به مئة اآلالت األخرى، فساعدت يف أن يقوم عشرون عامل نسيج بعمل كان
ال اخنفض عدد العمو ،ة صناعة الصوف باإلمجالكامل عمليإىل وبالنسبة ومخسون، 

.  وتضاعفت بالتايل األرباح بنسبة عالية،بالطبع سعر الكلفةاخنفض بنسبة مخسيه، و
 املناطق، معامل مجيعن صناعة النسيج؛ فنشأت، يف ن صناعة املعادن بتحسُّوحلق حتسُّ

لبثت ملة وللصناعات املعدنيتم أن تقد،بالقرب من أحواض ،ة وبصورة خاص 
املستخرجة من هذه ات الفحم يفزادت كم. املناجم اليت كانت متدها بالفحم الالزم

 تطورت طرق ،ىل ذلكإاإلضافة . الىل زيادة عدد العمإ بذلك املناجم مؤدية
 وزاد إنتاجها بفضل الفوالذ ، تطورت صناعةعينه ويف الوقت ،ستخراج الفحما

عتمد سنة ا الذي ٢٠٩)Bessmer (بدأت مع ج بسمر ختراعات، من االسلسلة
١٨٥٥. 

عالوة على و. ىل الفوالذإوما نشط صناعة املعادن التحويلية هي احلاجة املتزايدة 
ة، كانت الباخرات اليت أخذت تطلقها شركات املالحة اجلديدة بناء السكك احلديدي

 .زيد واملزيد من الفوالذوآالت تصنيع األدوات واملخرطات تفرض امل
 هائالً من اليد العاملة ادة تتطلّب حشدة املتعد هذه التطورات الصناعيكانت مجيع
ا تقريبا شركات روب أحناء أومجيع نشأت يف ،ويف هذا اإلطار. ورؤوس األموال

عائلياة غالب .دة بدأت تظهر من خالل بعض هذه الشركات مالمح الشركات املتعد
 ، ومتلك مصانع عديدة يف كلّ)les multinatonales(ات اليت نعرفها اليوم اجلنسي

                                                 
، وبدأ بتصنيع أوىل آالت ١٧٩٧هاجر مع أبيه وليم إىل بلجيكا حوايل سنة . رجل صناعة إنكليزي). ١٨٤٠-١٧٩٠( جون  ٢٠٨

. لك غليوم يف البالد املنخفضة وبدأ يطور فرنا لصهر املعادن، اشترى مع أخيه جاميس قصر امل١٨١٧ويف سنة . حياكة الصوف
 . خطا حديديا بيمن مدينة ليل وكاليه١٨٣٨أجنر سنة 

 . اخترع عملية لصهر املعادن وحتويلها إىل فوالذ. مهندس إنكليزي). ١٨٩٨-١٨١٣( هنري  ٢٠٩
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جون كوكريل ،على سبيل املثال. اأوروب )John Cockerill( خمترع النول حلياكة ،
 ومل ،ستثمر يف بلجيكا وفرنسا وأملانيا وهوالندا وبولونيا وروسياالذي االصوف، 
مشلت املناجم وصناعة املعادن وصناعة مرباطوريته يف مصانع النسيج، بل إتنحصر 
 .األسلحة

 وسائل النقل
م وتنمو بدون وسائل نقل كلفتها أدىن من كلفة ال ميكن للصناعة أن تتقد

الكميات اهلائلة من املواد األوة ومن السلع املصنعةلي. 
ويف هذا . وسائل نقل مالئمة حلجمه وألغراضهكان التصنيع يتطلّب كما 
 لتنشيط اة حافزستعمال السكك احلديديات الطلبات املتزايدة على  شكّل،السياق
صناعة املعادن ووسائل النقل قطاعان كانت ، اإذً.  القطاعات يف صناعة املعادنسائر

 وجيرفان يف ،ة اآلخر ويضاعف الواحد منهما فعالي،يتكامالنو اآلخر، أحدمهايساند 
ما باقي القطاعات االقتصادياةطي . 

نتشرت اومن هناك، . ، يف إنكلترا١٨٣٠ة األوىل سنة  اختراع اخلطوط احلديديمتّ
بسرعة ال مثيل هلا يف سائر البلدان األوروبيها، يف بعض األحيان، القت ة، ولو أن

ة واالبعض املعارضة فتوقّف انتشارها بسبب ريبة بعض األوساط السياسية قتصادي
  متيازات املكتسبة على بعض اال سليبثة بشكل من تأثري هذه احلدااليت كانت ختشى

يف حقل وسائل النقل الربيةة واملائي رخاصيف مجيع األحوال، تغلّب . ة، أي عرب األ
نشئت، بشكل سريع، شركات عة على هذه العقبات، وأُحجم طلب السلع املصن

اغالبا الدولة، وجلأت إىل إشراك العامية زيادة أمواهلاة يف مشاريعها بغ ما ساند .
وهكذا، أصبح املمولون الدوليون وبصورة خاصملراكز اة، يف ة، املصارف اإلنكليزي

 .املرموقة ضمن جمالس إدارة هذه الشركات
 املال
لقرن  ايف أواسط. ة الثالث يف الثورة الصناعيو، بالفعل، العنصر األساسيهل املال إنّ

د األموال املؤمالتاسع عشر، مل تعنة من عائالت أصحاب املؤسة كافية سات الصناعي
لتأمني سري وتطوفأصبح من . فعت كلفتهاتسات اجلديدة اليت تزايد حجمها وارر املؤس
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ستعانة باملصارف ي اإلطار القدمي واحملصور بالعالقات بني األقرباء، واال ختطّالضروري
 .ا منقطع النظريعتمادات اليت بلغت حجمواال

كتشاف مناجم الذهب يف كاليفورنيا سنة اة بفضل  التداول النقدينشطت حركة
، فهو شيوع  يف احلقل املايلّا اجلديد واألهمأم. ١٨٥١، ويف أوستراليا سنة ١٨٤٧

ات املسامهة والتداول ذه األسهم، نتشار عمليازه خار، وعلى نطاق واسع، عزداال
ة واالات الكما شاعت عمليلتزدين القانونيامات املالية بواسطة السندات، ة واملصرفي

 أو ،دخار يف صناديق األفرادنتظام لالابينما كانت األموال يف ما مضى تتراكم ب
وأُ. غلب األحيانأستثمر يف العقارات يف كانت تلة ست حينها،  الشركات املغفّس

ا شركات مسامهة وتدعى أيض)Sociétés Anonymes( :ال ها شركات رؤوس أموإن
حدوليست شركات أشخاص، حيث تشريك مبقدار األموال أو ة كلّد مسؤولي 

 . من هذه الشركات اليت أخذ عددها يتزايد أكثر فأكثرفها يف أياملمتلكات اليت وظّ
إىل جانب وبرزت، . ، مستفيدة من هذا املناخاا واسعزدهاراوعرفت املصارف 

) لتزاماتاات ديون وأعمال وعملي(ة، مصارف عديدة  التقليدياملصارف الكربى
االعلى  تعشجدت وحثّخار الفردياات  على توظيفه يف عمليستثمارياة أكثر رحب 
 ،وشاع، على نطاق أوسع.  ة من الدولةستنادية االات التقليدي من العملياإنتاجو

ار لتج لطويلة األمد،ا ف ديون للمصارف اليت بدأت تسلّلتزام املايلّالعمل باال
مني والصناعيبغية مساعدم على إطالق مؤسسا،كما مو ةلت السكك احلديدي. 
 . املصريفّن التسليفيي حصة يف هذا الداأيضللمزارعني  توكان

مل تكن بعد شبكة املصارف هذه، متراصما بدأت ة أو كثيفة مبا فيه الكفاية، إن
غري ، النشاط املايلّكان  وهكذا ، إىل آخر ومن بلد، ركائزها من مدينة إىل أخرىمبد

هذا وشاع هوس املضاربة . ة، ينعش بعض الطبقات الربجوازياملعروف مسبقًا
 ا الذي كان دائم،لكن عامل املالو. وضاعفت بورصات العواصم الكربى نشاطاا
ىل ط أعماله، فقد نفذ، أكثر فأكثر، إحباجة إىل الدولة لتحافظ على مصاحله أو لتنش

املايلّنية احلاكمة، وتزايد بالتايل الترابط بني احلقلاألوساط السياسي والسياسي  
 . أصبح رجال األعمال يديرون اتمع،وهكذا. بوضوح
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  عامل يعيش على وترية اآللة-٢

حياة العمةال اليومي 
أحدثت الثورة الصناعيا حركات تنقّة اليت عصفت يف أوروبلية شعبيةة حقيقي .

 ما اان الريف الذين غالبأصبحت املصانع حباجة إىل يد عاملة، فوجدا بني سكّ
 .ةبات الفصليأنّ حيام كانت رهن التقلّنظرا إىل كانوا يعيشون حبالة فقر مذري 

ا من مالكني أغنياء وكانوا يكدا، بل يستأجروون يف العمل بأرض ال ميلكو
م إىل املدينة األمل بأجر ثابت حيث تتمركز املعامل  كان جيذ،وبالتايل. وميستغلّ

على  هوهناك كانوا يأملون أن حيظوا أقلّ. ىل اليد العاملةإاليت كانت حباجة متزايدة 
نتظامادفع بعمل مع معاش ي .كلّولكن شروط؟ة ذلك، بأي  

مل تعد املسألة مسألة مؤسسة حرفية تقليديالعمل يعايش ة، حيث كان رب 
ة  ملزاجينية خاضعال مجاهري بدون هويففي عصر البخار، أصبح العم. الهافق عموير

ال  العمل الذي يستخدم أو يصرف العم حلاجة ربا وفقً،مبدأ العرض والطلب
مل يبدأ التشريع بالنظر إىل ظروف العمل . ق الربح األكربويدفع األجر األدىن ليحقّ

مح للعإالّ يف أواخر القرن عندما سمعوا ليطالبوا وحيصلوا على القدر ال بأن يتجم
ظروف عليه  كانت ذاىل أن حصل ذلك، ماإولكن، . ةجتماعياألدىن من احلماية اال

ة بني  السنوات من اية القرن الثامن عشر لغاية السنوات املمتدامتدادالعمل على 
١٨٩٠–١٨٨٠،ايلّ حيث بدأ النضال العمن؟ يساعد على بعض التحس 
 منهما من عشر ميضي العامل يف كلّ. ةالياملصنع واملعمل حميط احلياة العمكان الً، وأ

إىل وجيب أن يضاف، بالنسبة . ا، أي مبعدل ثالثة عشر ساعةإىل مخسة عشر ساعة يومي
زل ومركز العملـل بني املنا للتنقّكثريين منهم، الوقت الالزم يومي،هم، يف  ألن

 تزال الة، ا عن مركز عملهم، يف أقبية أو يف مدن صفائحيون بعيديقطنكانوا ، معظمهم
ةموجودة يف بعض املناطق الصناعي. 

 وسط ونال مصانع املعادن يعيشعمكان خالل هذه األيام الطويلة من العمل، و
كانت  أنواع املطرقات اليت مجيعة واملكابس وقرقعة اآلالت البخاريستعمل يف ت

 الناتج عن البخار املتصاعد من األفران حيث عانون من احلروي. تصنيع املعادن
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 فيه  ويف وسط أحواض من التراب الصلصال الذي تصب،ميزجون املعادن املذابة
 كانوا و،ضها لألفرانة تعرمحر لوا من شداة  وبني ألواح معدني،املعادن الذائبة
ا بكمف انصأ فكانتاجلزع، اشات ضخمة لينقلوها إىل املصافح عاريي ميسكو

ض للفحات اهلواء تعرت ة الثانيافهانصأ حلرارة حارقة، بينما دوما ةضمهم معراجسأ
، طوال ثالث عشرة ساعة  حيصل ذلككلّكان و. البارد الذي جيري يف العنابر

ايوميوبدون أي ،ة اليت غال محاية أثناء عملهم على هذه اآلالت البدائيما كانت  اب
عة أواصل مقطوعة أو أجسام مقطّ: دث  مريعة يف معظم األحيانب حواتسب
ويقشعر البدن عند قراءة حماضر البحوث حول األحداث املريعة اليت . اخل ...أشالء

ة الناشئةكانت حتصل يف عهد الصناعة اآللي. 
 من معظمهمال، و، العماهنا أيض. يف ميدان صناعة النسيجمل يكن الوضع أفضل 

.  مشحون بضجيج األنوال املصم يف جوالون ثالث عشرة ساعة يومياء، يعمالنس
اظروف العمل قاسية جد :ففي مصانع غزل القطن، يصبح اهلواء بسرعة غري صحي 

ألنمن الزغب اه حيمل غبار وإىل ، تناقخي إىل الشعور باالالذي يدخل إىل الرئتني ويؤد
ةاألمراض الرئوي،ويف م. ة مرض السل خاصانصانع غزل الصوف وغزل الكت ة، خاص

ب الكثري من املاء واحلرارة املرتفعة، وهذا ما ات هذه الصناعة تتطلّمعظم عمليكانت 
 .ةب أمراض املفاصل واألمراض الرئوييسبكان 

 وضع املرأة
تزايد، يف تلك الفترة، عدد النساء العامالت يف املصانع، وكان وضعهنا  شاق

عاملة، وأصبح ١٦٧٦٩٦ حوايل ١٨٣٥ مصانع فرنسا سنة  يفتوجدو. اجد 
 .عاملة ٧٤٧٠٠٠ حوايل ١٨٦٠عددهن سنة 
، يف أكثر األحيان، يف مصانع النسيج كما يف صناعة  تعملاملرأةكانت 
 .وي والتبييضك، أي الغسيل وال األعمالميعجبوحدها  تقوم كانتو. امللبوسات

ل مضاربة شكّ األديرة ت، وهي أنّشكوى مزمنة  يف حقل العمل،ولطاملا وجدت
كبرية على بعض املهن النسائييف الواقع. ة مهنة اخلياطة وصناعة البياضاتة، وخاص، 

مخس ة تنتج أعماالً بغاية اجلودة وبأسعار أدىن بنسبة ات الرهبانياجلمعيكانت 
ماعية إديث جت تقدر الباحثة اال،ويف هذا السياق. ا تنتجه العامالت مموعشرين باملئة
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ة اليت  أنّ هذا الوضع هو أحد األسباب األساسي٢١٠)Thomas Edith (توماس
لبت موجة مناهضة سبة اليت ستطبع النساء، مثل الرجال، يف فترة إلكلرييكي
 .)La Commune(" شتراكيةاال"

 للغاية، اا زهيدتتقاضى، إمجاالً، أجركانت  املرأة أنّكيف  حال، سنرى على كلّ
 .زهلا أم يف املصنعـعملت يف منسواء 

ة فاملرأة العاملة الشاب. اة مؤسفة جد كانت األوضاع األخالقي،هة أخرىجومن 
ولتفادي هذه اآلفة .  كانت تتعرض إىل مالحقات أرباب العمل واملراقبني،واجلميلة
األخالقية، قرعي العام يف حمكمة مدينة نيمر املد  )Nîmes( كل ، أن يو١٨٥٩، سنة

سات الداخلية، اليت  املؤسولكن. مهمة مراقبة العامالت يف منطقته إىل الراهبات
ها هبات يف حقل العمل، ألناة مدن، مل تساعد على حتسني مسعة الرنشئت يف عدأُ
 . يستفدن منهال الفتيات اللوايت كنبى من ِقربت كسجون، حتعتا

قد يكون الزواج هو احملرلفتير احلقيقي يف عامل ،ولكن. ةات األوساط الشعبي 
. ة الفتيات العامالت كن يعشن املساكنةأغلبيألنّ ا  مل يكن الزواج معيار،العمال
ةوعلى أيرورة العمل، بل على العكسر الزواج املرأة من ض حال، ال حير،ما ا غالب 

جة ضحية لزوجها السكريكانت العاملة املتزو. 
نظرا إىل أنّ  م العائلة العاملةحيطّكان عمل املرأة   أنّواألخطر من ذلك،

 ما كان يوكل بالولد إىل اجلارة اوغالب. انادرة جدكانت احلضانات ومراكز اإليواء 
 .زلهـىل منإ املال أِت ببعضنتظار أن يبدأ بالعمل هو بدوره لياأو يترك يف الشارع ب

ن كخادمات عند العائالت عملكن يإىل جانب النساء العامالت، نساء كثريات 
األرستقراطيسنة ،بلغ عدد اخلدم يف فرنسا. ة يف القرن التاسع عشرة والربجوازي 
لكوا د نسبة النساء يف هذا الرقم، حد ومل ت، عامال١٢٧٢١٧٧ً حوايل ،١٨٦٦
ى العائالت اليت  املنازل كانت تستخدم خادمات وحتمجيع  مرتفعة، ألنّا حتمكانت

 .احشة الثراءمل تكن ف

                                                 
كتبت عن حرب إسبانيا ". أوروبا وتطلّعات"و" ديفوندرو"و" لو سوار"صحفية عملت ). ١٩٧٠ كانون األول ٧-١٩٠٩ ( ٢١٠

وأمضت باقي . ١٩٤٩والحقًا انتسبت إىل احلزب الشيوعي، ومل تلبث أن استقالت سنة . واهتمت بالشؤون االجتماعية. والنمسا
 .حياا عاملة يف األرشيف الوطين
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فعملهن ليس : ت يف املصانعقد تبدو حياة تلك اخلادمات أفضل من حياة العامال
ممالو،ا كثري  ن مع أرباب العمل وستراحات طويلة من العمل، ويتعاطايأخذن كن

 غري أنّ. ستقرار يف العمل ذلك نوع من األمان واال ويرافق كلّ،ويتحادثن معهم
 من الصعب على اخلادمة أن كان ،الًأو. هلذه املهنةنت كابعض املتطلبات اآلسرة 

افاخلادمة، إذً. ضيت بفقدان عملها إذا رج إالّتتزوة، وهي ، حمكوم عليها بالعزوبي
ليس و.  بالكبت واحلرماناتشعر دائمهو هذا الفراغ العاطفيب  الوحيد الذي يسب
 آخر بالكبت وهو احلرمان من د عندها شعورختالط بالطبقات الغنية يولّالكبت، فاال

"كان على النحو التايلحيدث كان ما و".  الترف والزينة واحلليحب:ب يتغلّأن ا  إم
كانت  ، يتخلّى عنها، ويف احلالتنيو يقوم أحدهم بإغواها مثّأ الترف، عليها حب

 .اخلادمة تقع يف ممارسة البغاء
ينتقلن إىل املدينة، وعندما كن  من بنات الريف اللوايت اتهذه حال كثريكانت 

 ال  جيدن عمالً بأجٍر مرٍضكن،  يلجأن إىل الدعارة ليعشنكن. 
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 األجور

 ؟رهاذكالسابق  جممل ظروف العمل حلقبة، ويفكيف كانت األجور يف تلك ا
مجيع اآلراء  ولكن. اختلفت األجور باختالف املناطق واملهن واألجناس واألعمار

 .اية جدمتدنباإلمجال فقت على أنّ األجور كانت تا
يف فرنسا، وبلغ بني  ١٨٤٠أجر ذاك الذي تقاضاه الرجال سنة أعلى تبار اعميكن 
 فرنكني ما كان يتراوح هذا األجر ما بني اوغالب.  يف اليوم فرنكاتمخسة وأربعة
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لن اليد يشكّكن ا النساء، اللوايت أم. ا بكثري أحيانى أقلّ وحتني ونصف،فرنكو
 ما كن ا وغالب، يف اليوما واحدا فلم يكن يتقاضني أكثر من فرنكًالعاملة الرخيصة،

 .فقط )Centimes( ا قرشتسعني ومخس وسبعنييكسنب ما بني 
ة، جيب حذف فترات  هذه األجور كقيمة شرائيهلمتثّكانت معرفة ما وألجل 
رة من حساب السنة، باإلضافة إىل األزمات االالبطالة املتكرقتصادية املتكرارة أيض 

هذه كانت و. ف عمل الكثري من الصناعات يف املعاملىل توقّإي اليت كانت تؤدو
 ،ةضها أسابيع املرض واحلوادث املهنيختفّكانت جور كما ض األختفّأيضا البطالة 
. ا يوم٢٠٠ واملرأة ،اتقريب ا يوم٢٨٠ عدد األيام اليت يعمل خالهلا الرجل فيصبح

ولقد جرت تقديرات حدحيول دون العيش يف كان  األدىن لإلنفاق الذي دت احلد
 األبوين وطفلني ما  منؤلّفةعائلة مة أن يكون حبوزوقد كان من الواجب . العوز
ي عتبة  بالكاد من ختطّ،١٨٣٦ يف سنة ، لكي تتمكّناا سنوي فرنك٧٦٠ً يقارب
. اه لعدد صغري جدحتظى ذا املدخول؟ إنكانت ما هو عدد األسر اليت . البؤس

رسال أوالدهم إىل املصنع حني إىل إون يضطركانوا  الكثري من األهل والنتيجة أنّ
يف تأمني لقمة أسرهمنوا من مساعدة سة أو السادسة، ليتمكّ اخلاميبلغون سن 

بعد شبح اجلوع يكان  فبعض عشرات القروش املضافة إىل ما جينيه الراشدون ،العيش
 .تة، ولو بصورة مؤقّاألسرةعن 

 يوم، كلّ، ون واقفنييظلّ"كانوا  األوالد قني أنّ أحد احملقّىرويف هذا السياق، 
عشرة ة مد ا  ساعة، على األقلّثالث عشرة ساعة، ومنها عشرةسبع أو ستميضو ،

 عمالً، أو مهمة، بل فلم يعد ذلك. يف قاعة مقفلة، من دون تبديل وقفتهم أو مكام
اأصبح تعذيبي السادسة أو الثامنة من عمرهم، وينقصهم فرض على أوالد يف سن 

 منذ الساعة ون،يجبر الداألوكان  ،فضالً عن ذلك. الغذاء الكايف، وامللبس الوايف
ااخلامسة صباحنهك ، على قطع املسافة الطويلة اليت تفصلهم عن مكان العمل، وت
م اقواهم الباقية كلّيىل البيتإ، يف املساء ، لدى عود." 
 حباجة إىل كان عامل طابع ويف مصانع الطبع على القماش، كلّ"، يف مدينة ليون

ن كاو. ر له األلوانمساعد حيضى، ستخدم لذلك العمل ولداًيفتيتراوح ا أم بنت ،
من الساعة السادسة هذا الولد يعمل وكان .  سنةمخس عسرة و مخسعمره بني 
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اصباحى السابعة مساًء حتيعملكان ما ك. فقط  ا يف الصيف، وجيين مخسني قرش، 
صل الشتاء، فى حلول الظالم يف  حتامن الساعة السابعة صباح  طوال النهار،اواقفً

 ."على مقعد صغري
هذه من وعلى الرغم .  لتأمني معيشتهااا باهظًمثنة تدفع ملا العوكانت األسر

 ، من أجورها على طعام غري وفريسبعني باملئةمن إنفاق و ،ة الضئيلةمكانات املادياال
ى ل مل ،ةبسيط وفقري بالوحدات احلراريا،تتمكّنتكن حتمن تأمني الطعام ، دائم 

كثرية العائالت كانت  و،ف عن العمليف أوقات التوقّ اليوميإىل إجبار تضطر 
ا . ىل ممارسة الدعارةإل أو على دفع البنات أوالدها على التسويف فكاناملسكن أم ،

ا  وأحيان،كملهاأ بألسرةغرفة واحدة أو اثنتان : غالب األحيان، كناية عن كوخ قذر
هذا يف حال مل يكن . ىل اللوازم الضروريةإى حت، مع أثاث بسيط يفتقر ألسرتني

ة أو علّااملسكن قبوي! 
 الصحة السيئة

ضنية، والطعام غري ، شكّلت أماكن السكن غري الصحية وظروف العمل املإمجاالً
نتشار مجيع أنواع األمراض واآلفات الا خصبةالكايف، أرض. 

 منهم ميوتون قبل سني باملئةمخ: ال منذ طفولتهمأوالد العموكان حمكوما على 
يف مصانع و. رهم بسرعة كبريةالعمل املضين يكبكان و. بلوغ السنتني من العمر

عرف ة تل إىل عقد درنيلتهابات سرعان ما تتحوايلتقط األوالد : "النسيج مبدينة ليون
 ان،لتويي أوصاهلم الضعيفة وعامودهم الفقريكانت  و. الطفولة واملراهقةمبرض سلّ

، يف ام األوىل، ما سيكونون عليه دائميذبلون ويصبحون، منذ سنواكانوا و
 ة املقاومة من بينهميتمتعون باملناعة وقووكان الذين ". املستقبل، ضعفاء ومرضى

كانوا  مع ذلك النضوج، ووحدهم يبلغون سنما يظلّاغالب ون يف حالة صحيئةة سي .
أشهر تسعة سنة و واحد وعشرينة العامل إالّ ط حياويف بعض املدن، مل يبلغ متوس 

 .١٨٣٠حبسب إحصاء أجري سنة 
ال ينسون يف املقهى العمو .اإلدمان على الكحول يزيد هذا الوضع خطورةوكان 

 مؤخرين، هكذا، ،، وهو املكان الوحيد الذي ميكنهم التالقي فيهقسوة عملهم
م إىل مسكن خال من اهلدوء والشروط الصحيو .ةعودانه ن عدد سكّا ما كاغالب
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جيلسون يف املقهى ويتناقشون كأشخاص كانوا . أكرب بكثري من قدرة استيعابه
ون بوادر الوعي  بدأت تتكّ،يف هذه األمكنة بالذات. ف تكلّمتساوين من دون أي

ايلالعم. 
احلياة قاسية كانت ، ا وصغارا، كباروأسرهمال العممجيع ىل إوهكذا، بالنسبة 

 واملرض ، العمل لآللة وربني خاضعكانوا. ال وجود فيها للحريةواية، للغ
اإلغاثة سات واملؤسا ما كنت ة اليت اخلريية،تلك د توطّغالبغريياة وتلك احل التبعي 
إىل  أشكال اإلنتاج الصناعي اجلديدة قذفت. ليئة بالقلق حيال املستقبلامل نسانيةاإل

د عنصر ذا اجلمهور اخلاضع للمال، وحولته إىل جمر همجيعمن اتمع والوطن كلّ 
نف ة جديدة، متيزت بالصفات اآلجتماعيافتكونت طبقة . من عناصر اإلنتاج

عيت ذكرها، ود"ة الكادحة بالطبقة الصناعي ")Prolétariat Industriel(. 
 
٣ –ة احلركة العمالي 

  والدة النقابات
 على ،ة إىل حركةجتماعياهذه، من طبقة " ادحةالطبقة الك"نتقال مجاهري يربهن ا

على  وايلّالوعي هلذا الوضع العمكان  جمهود تنظيميبذل يف هذا السبيلي .ولكن 
ا أو عرقلتها، أة اصطدمت، يف مجيع البلدان، بعقبات نشأة احلركة العماليرخ

 .ة بالدرجة األوىل وسياسيانونيةهذه العقبات قكانت و
" قانون التجميع"بـ يع قانون د،١٧٩٩كلترا، سنة يف إنصدر، 

)Combination Act(ّمنع كل ،مكان وكان باإل. ال أو ألرباب العمل حتالف للعم
"أن يمن ، ظل١٨٢٤ّ بعد إلغاء هذا القانون سنة ،كذلك". ة التجارةعرقل حري 

كانوا  الذين ،الاملمكن إحالة العماإلحتادات " بـ ي يف إنكلتراحياولون تشكيل ما مس
ةالتجاري") Trade Unions ( وهي جرمية ملحوظة يف "التآمر"أمام القضاء بتهمة ،

ل من لت بعض  اإلحتادات يف النصف األو ذلك، تشكّورغم كلّ. القانون املدينّ
القرن التاسع عشر، حتت غطاء مجعيات اإلغاثة املتبادلة والشركات التبادليها ة، لكن

 .البتةكن هلا فعالية ت ومل ، التنظيمكانت تفتقر إىل
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 إبان الثورة، سنة )Le Chapelier("   شابليهول"كذلك، يف فرنسا، صدر قانون 
ويف هذا . ٢١١ل أرباب العملة أو اليت متثّات العمالينشاء اجلمعيإ، وحظّر ١٧٩١

فاقة"ة يف إطار آخر، وهو إطار البلد، نشأت احلركة العماليالر") Les 

Compagnonnages( . الرفاق"وحركة "هذه كانت تضمال املهنة الواحدة،  عم
وبصورة خاصة عمال البناء يف مجعيات سرينتماء إليها يستوجب ا ما، وكان االة نوع

تدريبا خاصاا وسري :ا العضو اجلديد بفترة ميرل " نزهة يف فرنسا"ة وبتدائييتجو
سيشكّل ة العمل  إنّ هذا النوع من أرستقراطي.خالهلا العامل من مدينة إىل أخرى

طليعة احلركة العمااليسي هذه احلركة اليت . ة ويبين أساسااد ومؤسسيكونون الرو
ا،ستنضمتدرجيي ،رة؛ إذ مل تنخرط الطبقات  إليها مجوع العمال، ولكن بفترة متأخ

 ما ، إالّ"النقابة "ـا أصبح يسمى ب إىل العلم واخلربة، يف مرة اجلديدة اليت تفتقجتماعياال
 .١٨٩٠ و ١٨٨٠بني 

مل ييف فرنسا١٨٨٤ يف إنكلترا، وسنة ١٨٧٥ سنة  إالّاعترف بالنقابات قانوني  .
 التجمع وإعالن  أجاز حق،١٨٦٤ سنة ا، صدر قانونبق هذا االعتراف القانوينّوس

 .ران كجرميةعتبمل يعودا ي ذينلاإلضراب، ال
: دة متعداأهدافً،  بشكلها النقايبهها مثّ بتوج لنفسها،ةاليكة العماحلروضعت 
اهلدف األويرمي إىل حتسني ولهم، ، الذي يربر وجودها جتاه من متثّل والفوري

                                                 
 ٢٦ويف .  متّوز إلعداد الدستور اجلديد٧ضوا يف فتشكّلت جلنة من ثالثني ع. ١٧٨٩بدأ اإلصالح السياسي منذ متّوز  " ٢١١

ويف . آب جرى التصويت على إعالن احلقوق، ويف تشرين األول على عدد من املواد، ويف كانون األول على النظام االنتخايب
ريا  بدأت مناقشة النص النهائي وجرى التصويت عليه أخ١٧٩١ويف آب .  ظهرت تعديالت اعتربت ضرورية١٧٩٠صيف 

 تكتالت عمالية أثارت قلق الربجوازية التأسيسية وعلى األخص ١٧٩١وشهد ربيع ... ١٧٩١إنه دستور :  أيلول٣يف 
ويف هذا اجلو احملموم . تكتل عمال البناء الذين جربوا احلصول من بلدية باريس على تعرفة مفروضة على أرباب العمل

فقد حرم على املواطنني من مهنة واحدة عماالً أو . ١٧٩١ متّوز ١٤ قانون لوشابيليه يف مبطالبات العمال جرى التصويت على
. أرباب عمل أن يعينوا رؤساء وأمناء سر أو نقابات وأن يتخذوا قرارات أو تعهدات حول مصاحلهم العامة املزعومة

. فقد انتصرت حرية العمل على حرية التجمع. االحتادوهو حترمي خيالف حق التجمع و: وباالختصار حرم التكتل واالضراب
 عممت هذه ١٧٩١ متّوز ٢٠ويف . لقد حكم على نقابات العمال كما حكم على مجعيات العمال للمساعدة املتبادلة

واملزارعني كما على فكلّ عمل يقوم بغية التأثري على األسعار واألجور يعترب حمرما على املالّكني : القرارات على األرياف
وقد شكّل حترمي التكتل . وبذلك متّ وضع العمال حتت رمحة أربابا العمل املساوين هلم نظريا. األجراء والعمال الزراعيني

، إحدى ١٨٨٤ وحق إنشاء النقابات حتى ١٨٦٤واالضراب على العمال الذي استمر فيما خيتص حبق االضراب حتى 
الوثائق الرئيسية: ة لرأس مال التنافس احلرة املساواة االجتماعيست على جتريد فردية أفادت األقوياء بد أن تأسفالليربالي ."
 .١٧٢-١٦٤صفحة  ،...تاريخ الثّورة الفرنسية سوبول ألبري،
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وبساعات ،ستقرار العملاقة ب واحلصول على تلبية املطالب املتعلّالوضع املادي 
ق  ما يتعلّذا يعين بكلمة موجزة كلّوه.  واألجور، وشروط السالمة أثناءه،العمل
ت انتقاء فقد فضلّ. ة أساليبولبلوغ هذا اهلدف، جلأت احلركة إىل عد. بالعمل

ا متساهلةي طرقًاألوقات املناسبة الستعمال األساليب ذات الطابع العنيف أو لتبن 
 .أكثر

لكنالطبقة العم الية تدين أيضذا التقد م إىل القرارات التشريعاة وإىل األحزاب ي
التشريع االة، ألنّالسياسي جتماعيايل ومبادرات ، عادة، يأيت نتيجة النضال العم

مل تتجاوب هذه السلطات يف احلقل اال. ةالسلطات العامبعد حني، خالل  إالّجتماعي 
ات البارزة، وإذ فعلت، ونتيجة الضغط الذي مارسته بعض الشخصي. القرن التاسع عشر

، ملانيا وفرنساأة، يف ة، وبصورة خاصات الكاثوليكيها عدد وافر من الشخصيومن بين
بنسبة عاليةفتحت وطأة اهليجان الشعيب ،. 

ة، بوادر تشريعات عديدة تقضم النظام  الصناعياندبدأت تتواىل، يف خمتلف البل
يف دنيا العملالفوضوي  .ت التدابري األوحدإىل سبة ة من عدد ساعات العمل بالنلي

ليهم لعدم إرت استخدامهم يف بعض األعمال اخلطرية بالنسبة لنساء واألوالد، وحظّا
ت متدا، مثّ. ر الشروط الصحية، أو بسبب قسوااألمان أثناء القيام ا ولعدم توفّ

هذه احملظورات ليتمتطبيقها يف مجيع املؤس عاملة خمتلطةاسات اليت تستخدم يد  .
تأمني ال:  مثل،ةجتماعي املخاطر االة ضد جمموعة من التدابري الوقائيخذتتاباملقابل، 

ضداحلوادث املهني إضافة  املرض باإلة وضدكربت نواة احلماية . ةىل أنظمة تقاعدي
 من أملانيا وبريطانيا العظمى ة هذه، يف أواخر القرن التاسع عشر، يف كلّجتماعياال

 .وفرنسا
بتكاران، يفاا هناك أيضأن من   هذا الربع األخري من القرن التاسع عشر، ال بد

إىل اا نأخذمها باالعتبار نظرما اهلامنعكاساة على احلياة السياسيومها،ةة واالجتماعي  :
االنتخابات العامّة وتعميم التعليم االبتدائيلت مجيع . اينّ اسجهذه األمور تقدا م

 .لاا يف ظروف معيشة العمملحوظً
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ولكناحلركة العم اليمطلبها فإنّ.  العاجلة مل حتصر أهدافها يف هذا املنحى املطليب 
 أكثر عدالً، جتماعيا ويكمن يف تغيري اتمع والتحضري لبلوغ نظام ،اآلخر أوسع

 .شرائح اتمعمجيع يشمل 
ر؟ ستقبال نظام آخا وحتضره إىل كيف ستحارب احلركة اتمع يف نظامه احلايلّ

 اندختالف التوقيت والبلاهناك جوابان مطروحان عن هذا السؤال ومها خيتلفان ب
ةاملعني :العمل السياسي،احملترف، أي النقابة واحلزب والعمل النقايب . 
خالل  ة يف العمل احلريفّالية العمقسم من الطبقة األرستقراطي، لتزم يف البدءا

.  على أنفسهمكلوا إالّل أن يت العماّبإمكانيكن  مل .١٩٠٠  و١٨٦٠السنتني 
 جهاز كانت ،النقابة بتأسيسهاو. ة أدوات لتغيري اتمعستكون النقابة أو التعاونيو

يل الرسم األوكانت  فقدة، ة اإلنتاجية التعاونيخاصوة، التعاونيأما نضال ومطالبة، 
املؤسسة محلت و. لهم أرباب عمذوامال هم  العم، مبا أنّقتصاد املستقبليلال

نشئت يف مدينة روشستر أُة األوىل، اليت التعاوني)Rochester( إنكلترا سنة ب
مل تلق صيغة . )Les Pionniers Equitables ("اد العادلنيالرو"سم ا، ١٨٨٤
ة النجاح إالّالتعاونييف بعض البلدان، وبصورة خاص يف . ةة، البلدان السكاندينافي

هذه الفكرة إالّفرنسا، مل تلق جتاوب اا حمدود .لكنإرادة االكتفاء الذايتّتدها جس  
كال على الغريوعدم االت. 
 ةشتراكياال

املنحى الثاين هو منحى سياسيجند فيه التواصل ما بني الظاهرة .  اشتراكي
ة االجتماعي)والدة طبقة اجتماعية جديدة وهي الطبقة العمةالي(ة  فكر وفلسف، ومنو

زادت اال،يف الواقع. ةمها االشتراكي تصاالت بسرعة بني احلركة العمة والفكر الي
االشتراكي. 

سي املدارس االيف األصل، كان تفكري مؤسة متأثّشتراكياربظرفني أساسي با ين سب
ة، ومهاالثورة الصناعي :تكاثر األزمات نّإ. ايلّبؤس الكادحني وقسوة الوضع العم 

 تسع أو عشر سنوات، ، كلّقتصاديم االوقف التقدكان يرها، ة وتوتديقتصااال
 ىل هدر طائلإيؤدي كان ا سات ممب البطالة وإقفال املؤس، فيسبئوبشكل مفاج
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مه هو كيف ميكن اعتبار هذا النظام األفضل، بينما مثن تقد.  كافّةأشكاهلابللثروات 
 ترية العمل؟ع وهذه األوقات من اجلمود يف وهذا التقطّ

ة شتراكيتنتقد اال. ة الفردية فعل ضدهو رد" ةشتراكياال"ل لكلمة واملعىن األ
ات لكية واملُكيلَها ترى فيها جذور نظام املَ، ألناحتديدة، وة الفرديزعة الليرباليـالن

تتيح ملالكها التحكّكان  اليت ة لوسائل اإلنتاجاخلاصم بالغري وخاصالة العم. 
 انتقلت االشتراكية خالل القرن التاسع عشر، ويف بلدان خمتلفة،  البداية،يف

ت إىل حزب ة حتولّة سياسي البحت إىل تكوين قوجتماعيمن هذا النقد االتدرجييا، 
هذا التطور من املستوى وكان .  السيطرة على السلطةكانت غايته سياسي

ر الداخلي  احلزب، مرتبط بالتطوإىلرسة  ومن املد، إىل املستوى السياسيجتماعياال
 .ةشتراكيلال

يف فرنسا . ونرون وعقائدينظمة ومفكّأة مدارس و عد،هناك، بالفعلكانت 
 وفورييه ٢١٢)Saint–Simon(، ميكننا ذكر سان سيمون ١٨٤٨وحدها، وقبل سنة 

)Fourier(وكابيه ٢١٣ )Cabet(ه وبوشي٢١٤ )Buchez(؛ وغريهم أي٢١٥من اض 
 الذين ه،ون، أمثال بوشيوهناك الروحاني. تباع يقترحون احللولأم هلكان الذين 
ختاروا مذهب ان هناك مكانوا  ،يف املقابل. ةيريدون جتديد الديانة املسيحيكانوا 
مجيع األخصام، أخذت وككلّ. ةاملادية تتسابق للتأثري على  هذه املدارس العقائدي

ة  بعد عد،، متكّنتاواحدة من بينهم مجيعمدرسة  ولكن. دينجتذاب املؤياالعقول و
 .ةهي املاركسيأال ومراحل، من اجتياز املدارس الباقية والسيطرة عليها، 

ة للعامل الفرضت هذه العقيدة نفسها بفضل قوذين لة النظام والرؤية العلمي
لطبقات كهما تصادم اتني حيرلة الستداللية اال واجلدلي،ةة التارخيياملادي: هماتعرض
عنواا كان ة نشرة ، صدرت عن احلركة املاركسي١٨٤٨يف سنة . ةجتماعياال
ق نفري ، تدManifeste du Parti Communiste((" منشور احلزب الشيوعي"

                                                 
قة ترك مذكّرات تعد صورة صاد. أقام يف فرساي بالقرب من باريس. أديب فرنسي). ١٧٥٥-١٦٧٥(دوق دي  " ٢١٢
 ).املنجد يف اللغة واألعالم". (لعصره
دعا إىل جتمع أفراد يربط بينهم تناغم معين بغية أن يستفيد كلّ . فيلسوف وعامل اجتماع فرنسي). ١٨٣٧-١٧٧٢( شارل  ٢١٣

 .واحد مبفرده ومجيعهم ويعيشون بسالم ويعملون حبرية
 ".ا املشاعيةاألوطوبي"ناشر فرنسي اشتهر بكتابه ). ١٨٥٦-١٧٨٨( إيتان  ٢١٤
 .أسس مدرسة الكثلكة احلديثة. فيلسوف ورجل سياسة فرنسي). ١٨٦٥-١٧٩٦( فيليب  ٢١٥



 

 ١٣٧

،  البلدانمجيعال يا عم: "يريدون خلق جمتمع جديدكانوا  الذين التجمع لكلّ
 ."     حدواتا

ة اليت ة الومهيشتراكي وهي اال٢١٦)Proudhon(يف فرنسا، كانت فكرة برودون 
سم األبرز السال االكان ويف أملانيا، .  للماركسيةلت الغرمي األهمشكّ

)Lassalle(س سنة ٢١٧احلزب اال١٨٦٤، الذي أس شتراكي. 
 نزعاا ونضاالا، تنتشر ميعة، جبالي، أخذت احلركة العم١٨٤٨ من سنة بتداًءا
بلدان كثرية وتصبلتعم ةح أكثر دولي .أصبح هذا التوجعند ١٨٦٤، سنة اه واقع ،

 Association Internationale des ("الللعم اإلحتاد الدويلّ"تأسيس 

Travailleurs(ة، واليت لعب ماركس دورة دوليل مجعييف لندن، أو ا يف تنظيمهاا مهم .
دة ، حمدءة، وإن ببطاليالعملتزمت فيها احلركة افتتاحي مسرية طويلة خطّ برناجمها اال

بذلك أمهية نضال العمال واال املتحدين على الصعيد السياسيجتماعي. 
 Internationalisme(" ةة العماليالدولي"مكان أحد جتاهل ا مل يعد ب،وهكذا

Prolétarien(ّحبل أشكال االسائرة اليت ستطغى على تها املاركسي ة اليت شتراكي
 .ةيغدت أقلّ

عت  هذه احلركة اليت توسغرباء عن، اون عمومون واملسيحيقي الكاثوليكيب
ا على اجلماهري العمسيطرةالي .هم، ظلّلكنون باملعضلة االوا يهتمسبق ة اليت جتماعي

" بلدية"بدورهم مع حدوا ات فقط ١٨٧٠ولكنهم بعد حرب سنة . رناهاصوو
 .ة مبينة على اإلجنيلجتماعيا عقيدة أسسيضعوا ، لباريس، على املستوى الدويلّ

                                                 
: أعلن. فيلسوف فرنسي يعترب من املنظّرين األساسيني لالشتراكية يف القرن التاسع عشر). ١٨٦٥-١٨٠٩(جوزيف - بيري ٢١٦

 ".أنّ املُلكية اخلاصة ليست سوى سرقة"
 .أحد مؤسسي االشتراكية األملانية). ١٨٦٤-١٨٢٥( فرديناند  ٢١٧



 

 ١٣٨

 الفصل اخلامس
  واملسرية حنو الوحدة يف أملانيا ويف إيطاليا١٨٤٨ثورات 

 
  يف فرنسا١٨٤٨ ثورة -١

 ٢٥ اليت أدت بلويس فيليب إىل التنازل عن العرش يف ١٨٤٨مل تكن بداية ثورة 
وى تفجُّر مذهل سلسلة من التفاعالت، سبيف أوروبا،  ،تسببت، و١٨٤٨شباط 

تمع الفرنسيورشحت يف مجيع ميادين ٢١٨ألفكار نبيلة انتشرت يف مجيع شرائح ا ،
من آخر شباط إىل آخر (فخيل إىل اجلميع، وعلى امتداد أشهر . نشاطات الفرنسيني

، أنّ البالد ستحيا من جديد بفضل الثورة، بتنظيم مثايلّ حاملة أمسى )١٨٤٨حزيران 
 .ليةالفضائل اإلجني

 من الشاعر المارتني، تدابري  بقيادة،اتُّخذتحلكومة املؤقّتة،  اوفور إعالن تشكيل
إقرار االقتراع العام، إلغاء عقوبة اإلعدام : رائعة ختطّى صداها احلدود الفرنسية

جتاه أوروبا، " إعالن السلم"للمحكومني السياسيني، إلغاء االستعباد يف املستعمرات، 
للعمال، إنشاء حمترفات وطنية لتوظيف مجيع العاطلني عن "  وزاريةجلنة " تشكيل 

من عشر ساعات يف يتألّف العمل يف أعمال ذات منفعة عامة، جعل ار العمل 
د ع ب.اخل...باريس وإحدى عشر ساعة يف باقي املقاطعات، إلغاء التعذيب اجلسدي

                                                 
مل يكن مبقدور الثورة الصناعية . " عاشت أوروبا، يف الواقع، صراعا رهيبا ما بني الثورة الصناعية الناشئة حديثًا والقيم القدمية ٢١٨

يف فرنسا، اليت ... نذ عهد سحيقأن تزيل عن أوروبا، وهي بعد على عتبة القرن التاسع عشر، الطابع الريفي الذي الزمها م
دخلت يف ظلّ إعادة الشرعية إىل احلكم، فالتربة متثِّل ثالثة أمخاس الثورة الوطنية، وهي نسبة جتاوزت هذا احلد يف معظم دول 

ف من فإن كان اإلنسان ال يزال يعول يف معايشه على عمله يف األرض والسعي لتأمني ما فيه كفاية، فقد بقي اخلو. القارة
وقلّة املواد الغذائية ... ااعة هاجسه اليومي الذي مل يبارحه إالّ يف السنوات اليت جتود باملواسم الطيبة والغالل املشجعة

، إذ قلّت البطاطا يف األسواق بعد أن فتكت ا حشرة ١٨٤٨وفقداا كانت أصالً وراء االنتفاضة الثورية اليت وقعت عام 
 الذي القى فيه مئات األلوف يف إيرلندا حتفهم جوعا وتضورا، طرأ موسم جفاف أجدبت معه مواسم ففي احلني. مهلكة

احلبوب يف هذه املقاطعات الواقعة بني السني والرين، فتعرض اعة شديدة سكّان منطقة واسعة تقع على سواحل البحر 
ترياد، أن ضعفت السيولة بني أيدي الناس وأوصلت األزمة وكان من جراء حركة ارتفاع األسعار واالس... األبيض املتوسط

ل القوى الساهرة على حفظ النظام، كانت اجلماهري املهتاجة يف كلّ مكان . إىل القطاع الصناعيوعند أقلّ بادرة تساهل من ِقب
الّد لقرن التاسع عشر، تاريخ احلضارات العام، اشنريب روبري، ". تعمل على إسقاطها والتخلّص منها ولو إىل أمد قصري

 .داغر. تعريب يوسف أسعد داغر وفريد م. ١٧؛ ١٥، صفحة ١٩٦٩السادس، الطبعة األوىل، منشورات عويدات، بريوت، 



 

 ١٣٩

كثرت األندية  ف،ندية أُطلقت حرية الصحافة وفتحت األ،الرابع من شهر آذار
 .٢١٩يف البالدوالصحف 

منها أسباب فورية . كانت هناك عدة أسباب تفسر انطالق هذا الغليان كلّه
أي (الصناعية والتجارية، مضاف إليها األزمة املعيشية ومصدرها األزمة االقتصادية 

ادية ، وأسهمت خبلق موجات مع١٨٤٧–١٨٤٦اليت تفاقمت يف السنتني ) الغذائية
ووجدت، آنذاك، تفاعالت . للنظام امللكي، وسهلت بروز وتدخل احلركة العمالية

 ة، وأضفت عليها طابعها اخلاصأخرى عميقة، كانت من مسببات احلركة الثوروي
 .عند اندالعها

وإذا توجب علينا أن نعطي تسمية شاملة هلذا التيار الثائر، نرى أن التسمية 
". الرومانسية"دون شك من  اخلارج، هي صدى مدويا يفكون هلا سي األنسب واليت

بل ظهرت بصور ،  فحسبتترجم حبركة أدبية وشعريةعقلية مل فالرومانسية كانت 
محلت يف طياا أفكارا عظيمة كما محلت ترهات عديدة، وقد . أخرى عديدة

ة : سنذكر منها الثالثة األهمة اوالثورويةاالشتراكية والكثلكة حاملة احلريعند . خليالي
الشعب بائس، ولكنه حيمل القيم : ركةملتقى هذه األيديولوجيات جند الفكرة احمل

ملؤلِّفه لويس " معتقد االشتراكيني"كتاب كان ،ويف هذا السياق. اإلجنيلية احلقيقية
يني،  أشهر االشتراك١٨٤٨ الذي كان، بال شك، سنة ٢٢٠)Louis Blanc(بالن 

 :يبدأ ذه األسئلة واألجوبة
  ما هي االشتراكية؟-س 
 . التطبيق العملي لإلجنيلنها إ-ج  

                                                 
جتر العجلة الصناعية اليت تزداد سرعة يوما بعد يوم، وبشكل ال يقام وراءها القوى الدميوقراطية اليت تعتمدها الروح  " ٢١٩

وهكذا تسببت الربجوازية يف بعث الطبقة .  صراعها ضذّ النظام القدمي، وأدهى ما ختشاه هو أن يتم طلوعهماالتحررية يف
الرابعة، وليس من يدري قطّ ما إذا كان باإلمكان تأمني االتفاق بينهما، ويف أي مكان، يف هذه الشعوب اليت تعتمد النظام 

أو التمثلي ة. النيايبسلّم باالقتراع العامليست الدميوطراقية ويع بالروح التحرريصوت الشعب هو .  يف الظاهر سوى فر تشب
من صوت اهللا، هتف الشاعر، وعبثًا يتحدث المرتني عن القفز يف اهول، فهو ال يسعه إالّ التسليم بأنّ األمر قُضي  به على 

مهورية، هذا ما كانت تردده إحدى األغنيات الشعبية، عام عد نابوليون، وأنـزل قصرك وكن ابنا بارا للج.... هذا الشكل
 .٩٩-٩٨املرجع السابق، صفحة ". ١٨٤٨

١٨٨٢-١٨١١ ( ٢٢٠ .(ة. ولد يف مدريد. رجل سياسة فرنسييار املَلَكيا جديدة وأسهم يف اا يف . محل أفكارأصبح عضو
 . كان طيلة حياته اشتراكيا.١٨٧٠عاد إىل فرنسا سنة . مثّ نفي.  املؤقّتة١٨٤٨حكومة سنة 



 

 ١٤٠

  وكيف يكون ذلك؟-س 
 حتقيق األفكار األربعة األساسية لإلجنيل بني البشر أال ىلدف االشتراكية إ -ج 
 :وهي

 . أحبوا بعضكم بعضا– ١        
 .م ما ال تريدوا أن يفعله الغري لكم  ال تفعلوا لغريك- ٢        
 . جيب أن يكون األول بينكم خادما للجميع– ٣        
 . اإلرادة احلسنةعلى ذوي سالم – ٤        

 ني إىل مستوى احلرفيفكِّرين من مستوى امل ولتعدادها قد ننحدر،األمثلة كثرية
 تتوق إىل املثالية عينها اجلهود عينها اليت" ٤٨"سنجد عشية الـ. لاق والعماوالرف

 .والصيغة الرومانسية والدينية عينها
جند يف كنيسة فرنسا، اليت عانت منذ سنوات من الصراعات العديدة بسبب 

" املغتصب"ن للنظام املَلَكي ي املُعادني الكثري من الكهنة والعلماني،ئهأفكار المنيه ومباد
 لتقبل هذه ادهمستعديربهنون عن ا كانوا الذين طوال عهد امللك لويس فيليب،

ما بني  " ١٨٤٨احملبة الساذجة سنة  "كانت. نتظرةاملاملوجة الدينية والروحانية غري 
سابيع األو خالل . الدين الكاثوليكي والثورة الفتية الثانية، حقيقة ولو قصرية املدى

 مقر معظم  يفكانت توجد،.  يسوع املسيح يف كلّ مكان كانت صورةلثورةل األوىل
اجلمعيات العمالية، وعند عدد كبري من االشتراكيني، لوحة كبرية متثّل يسوع كعامل 

 ".يسوع الناصري، املمثل األول للشعب: "جنّار وحتمل العنوان
 بعيدين جدا عن إظهار أي عداء ملمثّلي ١٨٤٨كان ثوار احلقبة األوىل من سنة 
باملقابل بارك الكهنة . قف االحترام واملودة جتاههمالكنيسة، وكانوا يكثرون من موا

حتى البابا بيوس التاسع بنفسه، ويف املنشور البابوي و". أشجار احلرية"أينما وجدوا 
)Bref ( ة  ،١٨٤٨ آذار ٢٦الصادر بتاريخشكر العناية اإلهلي" لعدم حدوث أي

الكهنة أو املسؤولني الديني الديانة أو حبق ة ". نيإهانة حبقأتاحت احلملة التحضريي
الفرصة أمام كهنة دميقراطيني إلعالن إميام " اجلمعية التأسيسية"النتخابات 

باجلمهورية والتقدم، يف الوقت عينه، بترشيح أنفسهم يف مقاعد ممثّلي الشعب، ففاز 
 .من بينهم ست عشرة كاهنا وثالثة أساقفة



 

 ١٤١

كانت شراسة ردة الفعل وعمقها ف. تدم طويالًلكن هذه الفترة االنتقالية مل و
 اقتحمت ١٨٤٨ أيار ١٥يف و. مبقدار ما كانت األحالم واآلمال قوية وعظيمة

) L’Assemblée Nationale(مجاعة من الثوار املتطرفني مبىن اجلمعية الوطنية 
د ، مما ولّد عند الشعب الفرنسي، خاصة عن من كان داخلهوطرد احلرس الوطين

 .٢٢١ السياسي واالجتماعيردة الفعلالذي حرك " الرعب الكبري"اإلكلريوس، 
:  أتباع المنيهىما، وهو من قد٢٢٢)Montalembert(كتب حينها مونتاملربت 

 عشرين سنة من عمري من مجليت بأضح. يت السياسيةاقد تزعزعت مجيع قناعل"
لكنين اآلن بدأت أظن بأنّ . ةأجل وهم، من أجل توافق بني الكنيسة واملبادئ احلديث

 بدأت أعتقد بأنّ املبادئ احلديثة ليست إالّ ،هذا التوافق غري ممكن، وأكثر من ذلك
يف أعمال فولتري وروسو بشكل حصري وبأنها مناهضة للديانة املسيحية وبعيدة كلّ 

 ".البعد عنها
، "صانع الوطنيةامل"تغذّى الرعب يف األيام الالحقة من االضطرابات السائدة يف 

حيث متّ توظيف العمال العاطلني عن العمل بشكل مكثّف وعشوائي ليقاربوا املئة 
 أرضا خصبة ألعمال الدعاية املتطرفة وألتباع بونابارت،  هؤالءأصبحو. ألف

                                                 
أن ال يضيعوا مثرة " ختيل رواد الثورة أنّ قد حقّقوا نصرا ائيا وقد كانوا من الدعاة إىل إاء احلكم املَلَكي فهؤالء رغبوا  ٢٢١

االشتراكي لوي انتصارهم، ولذلك قصدوا جملس النواب وعملوا على تعيني تعيني حكومة مؤقّتة من أفرادها المارتني والزعيم 
، كما أنها أعطت حق ١٧٩٢وقد أعلنت هذه احلكومة احلكم اجلمهوري، فكانت ثاين مجهورية رأا فرنسا منذ . بالن

وقررت دعوة جملس تأسيسي . التصويت العام، وأصبح عدد الناخبني تسعة ماليني بعد أن كانوا مخس مليون يف عهد املَلَكية
كانت األحزاب اليت فازت يف الثورة ضد املَلَكية ختتلف يف أهدافها، فمن جهة اجلمهوريون املعتدلون ليضع دستورا للبالد، و

وهم من الطبقات الربجوازية، ومن جهة أخرى االشتراكيون الذين ال يريدون االكتفاء بإصالحات سياسية وإنما يريدون 
دخلوا غري أنّ املعتدلني فا. تغيريات يف النظام االجتماعية للحكم مل يوشكّلوا جلنة تنفيذي لس التأسيسيزوا يف انتخابات ا
كما أنهم أغلقوا املصانع األهلية اليت أًسست يف عهد احلكومة املؤقّتة إلجياد عمل للعاطلني عن . فيها أحدا من االشتراكيني

، ولكنها قُمعت من ِقبل حكومة ١٨٤٨يف حزيران وقد استاء االشتراكيون من هذه األحوال فقاموا بثورة كربى . العمل
لس التأسيسيفانتهى يف أواخر عام . ا لس عمله بوضع الدستور اجلمهورية ١٨٤٨وتابع هذا اوجعل السلطة التنفيذي ،

ية بيد جملس واحد بيد رئيس مجهورية منتخب ألربع سنوات بالتصويت العام وال ميكن جتديد انتخابه فورا، والسلطة التشريع
 ١٠نابوليون ابن أخي نابوليون األول، رئيسا للجمهورية يف -وطُبق الدستور فانتخب لوي. منتخب بالتصويت العام أيضا

وهكذا هزم اجلمهوريون يف تطبيق .  فكانت األكثرية للملَكيني١٨٤٩وانتِخب الس التشريعي يف أيار . كانون األول
وهكذا اتفق أنّ السلطات يف هذه اجلمهورية .  ألنّ الطبقات الربجوازية والفالّحني كانوا خيشون الثورات االشتراكيةالدستور

حداد الدكتور جورج وكرد ". الغريبة الشكل كانت كلّها بيد أعداء اجلمهورية، ولذلك مل يطل عهدها أكثر من ثالث سنوات
 .١٦٠، صفحة يف الشرق والغرب، منذ اية القرن الثّامن عشر حتى العصر احلاضرتاريخ العصور احلديثة  علي بسام،

 .كان من أهم املدافعني عن الليربالية الكاثوليكية. مؤلّف ورجل سياسة فرنسي). ١٨٧٠-١٨١٠( شارل  ٢٢٢



 

 ١٤٢

على التجنيد اإلجباري فرض  حزيران ب٤فاتخذت احلكومة املؤقّتة قرارا بتاريخ  
 سنة، وإرسال العمال ٢٥ و١٨يان الذين تتراوح أعمارهم ما بني مجيع العمال الفت

 .الباقني للعمل يف صنع خطوط السكك احلديدية أو استصالح  بعض األراضي
نتشرت احلواجز يف مجيع أحناء باريس، فارد العمال على هذا القرار بالتظاهر، 

كن هذا مل مينع ل. تكلت قوات األمن على عددها وعلى مساندة الرأي العاموا
احلصيلة كانت و.  مل تسيطر على املتظاهرين إالّ بعد ثالثة أيامشرسة معارك حدوث

 الذي ٢٢٣)Affre(آالف الضحايا عند الطرفني، منها أسقف باريس املطران آفر 
 أتى العقاب وحشيا على ، احلصيلة كانت ثقيلةومبا أنّ. حاول أن يفرق املتقاتلني
 على إظهاراب اإلكلريوس والربجوازية، مما محل اجلمهورية قياس الرعب الذي انت

دون حماكمة، كما سجن اآلالف، ومنهم من أُعدم آالف املتظاهرين . ردة فعل عنيفة
أحدثت أيام حزيران هذه هوة بني الشعب . من أُبعد عن الوطن أو سجن خارجه

ملتطرفة والشيوعية من جهة، البائس الذي مل يعد له ملجأ إالّ املبادئ االشتراكية ا
الذي جيمع مجوع الكاثوليكيني مع الطبقات الوسطى والربجوازيني " وحركة النظام"

 .املالكني من جهة أخرى
سريى ماركس يف هذه احلركة املزدوجة خطوة إىل األمام لنظريته يف صراع 

الذي زب احلخبلق ثورة مضادة متماسكة، بإجياد عدٍو وحماربته، متكّن . "الطبقات
لقد أدت أيام حزيران ".  بالفعل الدولة من أن يصبح حزبا ثوروياحياول قلب نظام

 . إىل حتويل احلركة العمالية يف فرنسا إىل حركة أصولية سياسية راديكالية١٨٤٨
 نظام سلطوي إىل اجلمهورية اجلديدة حتولجنم أيضا عما حدث يف أيام حزيران 

ابن أخ نابوليون األول الذي ) Louis-Napoléon( لويس نابوليون يف عهد األمري
-األمري"دخل  ،فور انتخاب هذا األخري. ١٨٤٩أنتخب نائبا يف الس الوطين سنة 

قام بانقالب  ١٨٥١ كانون األول ٢ خيف صراع مع هذا الس، وبتاري" الرئيس
تصديق دستور جديد ميهد بعد بضعة أشهر، أعلن عن و. على السلطة وأخذ بزمامها

                                                 
 .للسالم ودئة الثورةقُتل فيما كان منطلقًا ليسعى . رئيس أساقفة باريس). ١٨٤٨ حزيران ٢٥-١٧٩٣(أوغست - دونيز ٢٢٣



 

 ١٤٣

 ٧ فقد أُعلنت اإلمرباطورية يف ،هذا ما حدث فعالًو . الطريق إلعادة اإلمرباطورية
 .٢٢٤تشرين الثاين ومبوافقة استفتاء شعيب كثيف

 
 )١٨٤٨ تشرين األول –آذار ( الثورة يف النمسا - ٢

 اإلشارات  كانت هناك بعض،قبل أن تتسبب ثورة شباط الفرنسية باشتعال احلريق
 فقد أعطت اإلصالحات األوىل اليت قام :ظهرت هذه اإلشارات يف إيطاليا. اليت حملّت هلا

لكن املستشار و، ن وينتفضونا البابا بيوس التاسع الليرباليني آماالً كثرية جعلتهم يثورو
يف صيف ) Ferrare(قام باحتالل فراره ) Le Chancelier Metternich(مترنيخ 
 إال إىل شحن العواطف الليربالية والوطنية املعادية مل يؤد مله هذا أنّ عغري. ١٨٤٧

 .٢٢٥للنمسا، يف الشبه اجلزيرة بأكملها
                                                 

عند . عندما دنا أجل انتهاء مدة الرئيس طلب تعديل الدستور، ألنّ الدستور ال يسمح بإعادة انتخابه، فرفض الس " ٢٢٤
ذلك أعد لوي نابوليون انقالبا عسكريا فأعلن حلّ الس وإعادة حق التصويت العام إلرضاء العمال، واستعمل القوة 

. قضي على املقاومة فحصلت اعتقاالت كثرية ونفي أكثر النواب املعارضني إىل خارج البالد ومنهم فكتور هوغوواإلرهاب لي
وعمل كما عمل عمه نابوليون األول بعد انقالب حكومة اإلدارة، فقد استفىت الشعب فيما أجراه، فوافق وأعطاه صالحية 

ومل يكن الدستور . ١٨٥٢، ومتّ وضع الدستور يف مطلع ١٨٥١ول  كانون األ٢وقد متّ هذا االنقالب يف . وضع دستور
. إمرباطوريا إنما أعطى رئيس اجلمهورية سلطة واسعة ال حتتاج إالّ إىل تغيري اللقب لكي تقلب اجلمهورية إىل إمرباطورية

ى قلب احلكم اجلمهوري، فتأسست  فوافق الشعب عل١٨٥٢وبالفعل فإنّ لوي نابوليون أجرى استفتاًء ثانيا يف اية عام 
واتخذ لوي نابوليون لقب نابوليون .  سنة من انتهاء اإلمرباطورية األوىل اليت أسسها نابوليون٣٧اإلمرباطورية الثانية بعد 

تاريخ  ي بسام،حداد الدكتور جورج وكرد عل". الثالث باعتبار ابن عمه النسر الصغري اعترب نابوليون الثاين، ولو إنه مل ميلك
 .١٦١، صفحة العصور احلديثة يف الشرق والغرب، منذ اية القرن الثّامن عشر حتى العصر احلاضر

كان معظم امللوك يف أوروبا يريدون احملافظة على السلطة املطلقة جتاه رعاياهم الراغبني يف احلصول على احلريات  " ٢٢٥
وقد . ١٨٤٨ حتى ١٨٠٩على القدمي مترنخ الذي ترأّس حكومة النمسا من عام وكان بطل الرجعية واحملافظة . الدستورية

مثّ دخل يف خدمة اإلمرباطور فرانسوا . ، ودرس يف جامعة ستراسبورغ١٧٧٣ولد يف مدينة كوبلنتز الواقعة على ر الرين يف 
وهو الذي أقنع .  حكومة النمسا حني تولّى رئاسة١٨٠٩النمساوي كسفري يف برلني، مثّ أصبح سفريا يف باريس حتى 

وكان مترنخ حمافظًا متكبرا يعتقد أنّ .  على دخول احلرب ضده١٨١٣إمرباطور النمسا بتزويج ابنته من نابوليون، ومحله يف 
. جل النظام القدميوكان يكره الثورة واألنظمة الربملانية والنيابية حتى مسى نفسه ر. رسالته حملاربة املبادئ الثوروية رسالة إهلية

 على قبول مبدأ التدخل، ومآله أن كلّ حكومة هلا حق مراقبة ١٨٢٠وقد حاول أن حيمل الدول يف مؤمتر تروبو يف أواخر 
وقبلت روسيا وبروسيا هذا املبدأ . التغيريات السياسية يف الدول األخرى عندما دد هذه التغيريات سالمة الدول ااورة

وأصبح احللفاء الذين قبلوا . ا وفرنسا كدولتني دستوريتني، ولكن فرنسا طبقته فيما بعد حني مالت إىل الرجعيةورفضته إنكلتر
كما أنهم صاروا يستعملون القوة إذا دعت احلاجة . هذا املبدأ ال يعترفون بأي تغيري حيصل داخل الدول بطرق غري مشروعة

فمبدأ التدخل ملنع عدوى الثورة من االنتشار هو . يري داخلي فيها عن طريق الثورةإلعادة الدول إىل النظام عند حدوث تغ
جنح مترنخ يف القضاء على احلركات الدستورية ... الشيء األساسي يف نظام مترنخ الذي سمي أيضا بنظام الشرطة األوروبية

املرجع السابق، ". ثورات اليت كانت حتصل من وقت إىل آخروالقومية يف إمرباطورية النمسا أثناء حكمه الطويل بالرغم من ال
 .١٢٨؛ ١٢١صفحة 



 

 ١٤٤

استدرك مترنيخ اخلطر احملدق عندما أذيع عن سقوط لويس فيليب يف فرنسا وتوقّع 
ات لكنةهتظاهرات وخضا طالّبفإذا .  مل ينتظر ثورة حقيقي ب الثورة، اليت قام

وبرجوازيون وعمال وساندها خصومه الشخصيون يف البالط، جتربه على االستقالة 
بعد إزاحة مترنيخ الذي دام عهده أربعني سنة، تواصلت و. واللجوء إىل إنكلترا

 .٢٢٦االضطرابات يف فينا واضطر امللك إىل الوعد بدستور
ت ضغط التظاهرات  حت،مل يرض الراديكاليون بالنص املعلن، وقررت احلكومة

 ة، إنشاء جملس نيايباملستمر)Parlement ( ة وإعطاء هذاعن طريق االنتخابات العام
 .الس سلطة التشريع
اإلمرباطورية النمساوية اليت كانت تشمل حينها قسما كبريا  إنّ ،من جهة أخرى

قوط السلطة مكونة من عدة جنسيات مما عزز سكانت من بلدان أوروبا الوسطى 
يف بداية شهر و. ٢٢٧انتشار احلركات الوطنية خاصة يف تشيكيا وارشجع يف فينا و

، فطالب ٢٢٨ عقد يف مدينة براغ مؤمتر الشعوب السالفية١٨٤٨حزيران سنة 
تبعت هذا املؤمتر اضطرابات شديدة يف . باستقاللية أوسع يف داخل اإلمرباطورية

                                                 
 فحصلت ثورة حرة تطلب احلكم الدستوري يف ١٨٤٨إنّ احلكم الرجعي والضغط على احلريات أدى إىل انفجار عام  " ٢٢٦

 ١٣ام األحرار بثورة يف مدينة فينا يف فقد ق. النمسا نفسها وثورات قومية وطنية تطلب االستقالل يف املناطق اخلاضعة للنمسا
على االستقالة ومغادرة العاصمة إىل ) مترنخ( وكانت نتيجتها أنّ اإلمرباطور فرديناند أجرب ئيس حكومته ١٨٤٨آذار 

وقد انتخب هذا الس واجتمع يف شهر متّوز، ولكن . إنكلترا، واتخذ قرارا بانتخاب جملس تأسيسي يضع دستورا للبالد
عندما قوي ساعد اإلمرباطور، هاجم مدينة فينا الثائرة يف أواخر تشرين األول، وكان قد غادر فينا لكي يستعد للهجوم، 

وقد عين لرئاسة . مثّ تنازل عن العرش البن أخيه فرنسوا جوزيف. ومتكّن من فتحها مبساعدة اجليش فانتقم من األحرار
 تدخل يف أعمال الس التأسيسي وأخريا أعلن ١٨٤٩ويف آذار . احلكم املطلقحكومته األمري شوارتزنربغ الذي أعاد 

 .١٢٩-١٢٨املرجع السابق، صفحة ". احنالله ومل يبق من إصالحاته إالّ إلغاء احلقوق اإلقطاعية
سالف مشاليني كانت دولة النمسا اليت حكمها فرنسوا جوزيف حتتوي على قوميات وعناصر خمتلفة من أملان، وجمر، و " ٢٢٧

وقد . ، ورومانيني وإيطاليني)صرب وكروات وسلوفني(، وسالف جنوبيني أو يوغوسالف )تشيك وسلوفاك وبولونيني(
وكان اريون . ترددت السلطة احلاكمة بني اتباع سياستني، الواحدة سياسة احلكم الالمركزي االحتادي وتؤيدها القوميات

وعندما انكسرت النمسا يف إيطاليا، مثّ فقدت نفوذها يف أملانيا بعد معركة سادوفا، اضطر اإلمرباطور . ..يطالبون باالستقالل
ومبوجبه قُسمت النمسا إىل دولتني مها إمرباطورية .  اخلطري١٨٦٧فرنسوا جوزيف أن يسلّم مبطالب ار، فأمضى اتفاق 

 .١٦٩-١٦٨ع السابق، صفحة املرج". النمسا من جهة، ومملكة ار من جهة أخرى
يف بوهيميا قام التشيك بثورة وعقدوا يف مدينة براغ ... ١٨٤٨قامت الشعوب اخلاضعة للنمسا بثورات قومية يف  " ٢٢٨

مؤمترا للشعوب السالفية، ولكن بعد بضعة شهورت حاصرت اجليوش النمساوية مدينة براغ وضربتها باملدافع وفرقت أعضاء 
وكانت أعظم الثورات القومية ثورة ار اليت قامت تطالب باالستقالل وانتخبت جملسا تأسيسيا .  يف حزيراناملؤمتر الساليفّ

غري أنّ النمسا مل تعترف ذا االستقالل وبالدستور الذي ... ووضعت دستورا دميوقراطيا واعتربت نفسها مستقلّة عن النمسا
 .١٢٩املرجع السابق، صفحة . "وضعته ار فحصلت احلرب بني الطرفني



 

 ١٤٥

 ااندلعت الثورة عندم.  عن العملنيالعمال العاطل من عدد هائل كان وراءهااملدينة 
، وكان هذا اجليش بإمرة ٢٢٩التدخل لفرض األمن) Bohême(حاول جيش بوهيميا 

 .، فأُخليت مدينة براغ بشكل مؤقّت)Widischgraetz(األمري ويديشغرائتز 
.  اريون من سقوط مترنيخ للمطالبة حبكومة مستقلّةفاستفادأما يف ار، 

يقضي مبنح ار وزارة مسؤولة أمام مراً ع اإلمرباطور أ وق١٨٤٨ّ آذار ١٧بتاريخ و
أما اريون الذين .  نيسان أعلن دستور خاص بار١١الس التشريعي، وبتاريخ 

  متثّلت يف التصدي مزدوجةمبقاومة الثورة ضد االحتالل النمساوي فاصطدموا واقاد
 .٢٣٠ معاط فينابالوللجنسيات املختلفة ل

 منح أي شيء ، باملقابل، باالستقالل، رفضوا اريون طالب:اجلنسيات املختلفة
للشعوب التابعة هلم والذين كانوا يشكّلون أربع ومخسون باملئة من جمموع شعوب 

صرب الرومانيني وال  أي،)Couronne de Saint Etienne" (تاج سانت إيتيان"
فأرسل ". بالط فينا"رت هذه الشعوب وطلبت املساعدة منلذلك، ثا. كرواتينيالو

 الذي اغتيل ٢٣١)Lamberg(هذا األخري إىل مدينة براغ موفدا خاصا، المربغ  
 ٣ ويف .قطع العالقات بني فينا واللجنة التنفيذية اريةبسبب هذا احلدث وت. هناك

كام العرفية يف ار، وأرسل تشرين األول، أصدر اإلمرباطور قرارا قضى بإعالن األح
ة ن األملان، نظّموا فتاطينيلكن هؤالء، وباالتفاق مع الدميوقرو. جيشا حملاربة اريني

 .)١٨٤٨تشرين األول (يف فينا، واضطر اإلمرباطور إىل مغادرة املدينة جديدة 
ن هذا اطورية النمساوية مفكّكة، واستفاد األملان واإليطاليون مرببدت اإلم

اري الكهل، -وبينما بدا كلّ شيء ينهار يف هذا النظام امللكي النمساوي. الوضع

                                                 
 فأخرجوا ١٨٤٩وبعد أن اندحر اريون عادوا يف ربيع ...  ألنّ اجليش اري كان قويا١٨٤٩امتدت احلرب إىل عام  " ٢٢٩

 .١٢٩املرجع السابق، صفحة ". النمساويني من بالدهم
 دولة النمسا وار، وهلا إمرباطور واحد هو بنفس عرفت هذه الدولة الثنائية باسم" بعد أن قُسمت النمسا إىل دولتني ٢٣٠

ففي األمور األمور العامة للدولتني، أي العالقات اخلارجية واجليش والبحرية واجلمارك، كان يساعد امللك . الوقت ملك ار
ريوا ني النمسويات غري أنّ ه. اإلمرباطور وزارة مشتركة ومندوبون ينتخبهم كلّ من الربملانعِط القوميمل ي ذا النظام الثنائي

األخرى حقوقها، وإنما أيد سلطة األملانيني واريني القدمية على سائر الشعوب، ولذلك استمرت مقاومة القوميات يف كلّ من 
 .١٦٩املرجع السابق، صفحة ". الدولتني

 .يطالياخاض املعارك مع إ. جنرال منساوي). ١٨٤٨-١٧٩٠( فرانتز فيليب  ٢٣١
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يف ساعة اخلطر، حترك عند العسكريني : قام بعض القادة مببادرات شخصية إلنقاذه
 . يف ساحتني أساسيتني للنضالماريشاالنوانتصر . روح احلزم والوالء للنمسا العريقة

قصفها وتوصل إىل السيطرة  ولكنه حوطهاوز مدينة براغ أخلى ونديشغرائت
من و.  املؤمتر الساليفّ وفرض يف بوهيميا الديكتاتورية العسكرية أعضاءقففر: اعليه
 تشرين األول ٢٥حاصر املدينة يف و.  زحف إىل فينا اليت غادرها البالط هاربا،هناك

نت  فكا.ن فيها األحكام العرفية من الشهر عينه وأعل٣١واستوىل عليها يف يوم 
 . مروعةأعمال الثأر

 على اجلبهة اإليطالية، فأسند احلكم ٢٣٢)Radetzki(تصر املارشال رادتزكي نإ
 Félix de(فورا يف فينا إىل األمري فيليكس دي شفارزمربغ 

Schwarzemberg(ا قد بدأ، و. ، رجل حزق ونشيط٢٣٣ا جديدإلثبات أنّ عهد
فسلّم التاج إىل :  إىل التنازل عن العرش، الذي كان قد منح الدستوردعي اإلمرباطور

 سنة فقط، ١٨ البالغ من العمر (François Joseph)ابن أخيه فرانسوا جوزيف 
 .وسيصبح أداة طاعة يف يد شفارزمربغ

حلّ الس وأنشأ وخالل بضعة أشهر، أعاد هذا األخري تشكيل حكومة قوية 
وهذا الس سوف حيضر لنظام جديد يصبح فيه . ه سن القواننيجملسا حكوميا مهمت

اإلمرباطور صاحب سلطة نافذة، ويقود املركزية إىل اإلدارة العامة، وتتشدد الرقابة 
وهكذا سيكون النظام متسلّطًا وحازما . على املوظّفني ويوضع حد حلرية الصحافة

 .١٨٤٨أكثر مما كان عليه قبل 
 
 )١٨٤٨ حزيران –آذار ( أملانيا  الثورة يف-٣

سببت ثورة باريس، يف هذا البلد، وموجة االرتداد اليت نتجت عنها سلسلتني من 
حتركات حتررية داخل الواليات األملانية، وحركة : األحداث املختلفة واملتكاملة

                                                 
 .١٨٤٩انتصر على امللك شارل ألبري يف نوفارا سنة . جنرال منساوي). ١٨٥٨-١٧٦٦( جوزيف فون رادتس  ٢٣٢
١٨٥٨-١٨٠٠  ٢٣٣. 



 

 ١٤٧

، ١٨٧٠وطنية توحيدية دامت واستمرت على مدى السنوات الالحقة، حتى سنة 
 .٢٣٤ إعالن إمرباطورية أملانياتاريخ

 يف باد ،انطلقت التحركات التحررية من جنويب أملانيا وامتدت حتى مشاهلا
)Bade(  وورتانربغ)Wurtenberg (هيس ناسو و)Hesse Nassau(ساكس  و
)Saxe (ةويف بافاريا، أُجرب امللك على . حصل املتظاهرون على إصالحات ليربالي

 . ونالت هذه التحركات يف مجيع البالد غاياا وبسهولة.التنحي، وخلفه ابنه
، ساءت األوضاع من امتعاض الشعبفقط يف بروسيا، حيث البطالة أخذت تزيد 

هناك كانت  ،بالتايلأطلق اجليش النار على اجلمهور و. بسبب سوء تصرف امللك
 وعده بتسلم كان ضطر امللك إىل التراجع وإىل إعالن دستور؛ لكن األهممما ا. ضحايا

 .  األملانيةمةزمام األمور يف األ
 كانت ،١٧٨٩ قبل سنة . بعيدتاريخىل جذورها إتعود  ف،أما احلركة التوحيدية

 معاهدات سنة منذ ."غابة إقطاعية"كانت و: والية ٣٠٠أملانيا مكّونة من أكثر من 
 ٣٦ دولة يسكنها ٣٨ بعد احلروب واهليمنة النابوليونية، مل يعد هناك إالّو ١٨١٥

مدن حرة وإمارات وإمارة كبرية وومن بني هذه الدول، ثالثة ممالك . مليون نسمة
فصل تني ئولكنها مكونة من جز)  مليون نسمة١٢(  مملكة بروسيا،هاصغرية أمهّ

 .)La Weser(بينهما واليات وادي الويزير 

                                                 
.  حتت رئاسة إمرباطور النمسا، وكانت حتتوي على عدد من الدويالت١٨١٥كانت أملانيا تشكّل احتادا جرمانيا منذ  " ٢٣٤

ية احلرة من جهة، احلركات القومية اليت ترمي إىل توحيد أملانيا من جهة أخرى، كما يف وقد قامت فيها احلركات الدستور
وكانت بروسيا من دول أملانيا، وكان ملكها فريدريك غليوم الرابع أمريا مثقّفًا حيب الفلسفة ووطنيا ذا نفس كرمية، . إيطاليا

 بصالحيات حمدودة، ومع ذلك حلّه يف ١٨٤٧وقد أسس جملسا يف . بدادولكنه كان مترددا يف سياسته، إنما مييل إىل االست
 يف باريس مثّ فينا قامت الثورات كذلك يف برلني، وكانت أشدها ثورة ١٨٤٨وبعد أن اندلعت نريان ثورات . نفس السنة

إىل :  إىل األهلني وبدأه بقوله آذار اليت حصل فيها عراك طويل بني اجليش والشعب وكانت نتيجتها أنّ امللك وجه بيانا١٨
أعزائي الربلينيني، وعد فيه بسحب اجليوش كما أنه احنىن أمام جثث القتلى، وعلى ألثر وعد بإقامة حكم دستوري، كما وعد 

. مساوانتخب جملس تأسيسي لوضع دستور، على أنّ جناح الثائرين األحرار كان مؤقّتا كما يف الن. بالعمل ألجل وحدة أملانيا
، )١٨٤٨يف آخر عام (وقد تشجع امللك بسحق الثورة النمساوية وعودة الرجعية فأعلن احنالل الس التأسيسي يف برلني 

، إنما مل يكن دستوره حرا، ومبوجبه حكمت بروسيا مثّ أملانيا حتى عام ١٨٥٠ووضع دستورا من عنده، وأقره يف عام 
١٩١٨ .ا ونفسه كانت وهكذا فشلت الثورة احلرة يف بروسيا كما يف معظم البالد األخرى ألنّ خضوع امللك كان ظاهري

 .١٣١-١٣٠املرجع السابق، صفحة ". متيل إىل احلكم املطلق



 

 ١٤٨

 ميلكها إليها أراٍضت فأُدخلت مجيع هذه الواليات يف احتاد كونفدرايلّ وأُضي
 األمالك األملانية والتشيكية التابعة للنمسا: ملوك أجانب وسكّاا من األملان

) Shleswig–Holstein(شلزويك هولشتاين ولوكسامبورغ اليت متلكها هولندا وال
 كان الرابط الفدرايلّ بني خمتلف واليات االحتاد مجعية .العائدة إىل ملك الدامنرك

لكن هذه اجلمعية مل تكن متلك أي وسيلة و. زها مدينة فرانكفورتسياسية مرك
وكانت تتخذ . مل تكن هلا حكومة فدرالية وال ميزانية وال جيش: لتنفيذ قراراا

لذلك، مل يكن هذا النظام فاعالً إالّ مبوافقة : القرارات اهلامة باإلمجاع ال باألكثرية
على الواقع، كانت هاتان الدولتان دائما يف . ٢٣٥ىالدول الكربأهم  ،بروسيا والنمسا

فضالً عن . فربوسيا حتسد النمسا اليت كانت تسيطر على الكونفديرالية. خالف
هيمنة النمسا األرستقراطية واالستبدادية معارضة الرأي العام األملاينّ  القت ،ذلك

وراحت هذه املعارضة . املثقّفةو األوساط الربجوازية  يفالواعي الوطين والليربايلّ
 .ملاناسترجاع أملانيا لألتطالب ب
 على القوى االقتصادية اليت تعمل يف سبيل التوحيد واليت ة الوطنيفكرةرتكز الت

. ٢٣٦)Le Zolverein ("الزولفراين" ، وهو،حقّقت، مببادرة بروسية، احتادا مجركيا
ابع سياسي وتارخيي حول طذا  ابتكرت أدباترتكز على الفئات الفكرية اليت كما 

فرنساهذا و. املفهوم الوطين ه ضداملوج أحرز . ترتكز على حتريك الشعور العدائي
 بروسيا بأن تصبحفأمل الليرباليون . ١٨٣٠املفهوم الليربايلّ تقدما ملحوظًا منذ سنة 

                                                 
كانت أملانيا كإيطاليا مسرحا للنـزعات احلرة والدستورية من جهة، وكانت مثلها تسعى للسري حنو الوحدة القومية من  " ٢٣٥

وبينما كانت إيطاليا تتألّف من دول صغرية، كانت أملانيا مؤلّفة من دول صغرية إنما جبانبها دولتان كبريتان ومها . جهة أخرى
وقد مشل .  بتأسيس االحتاد اجلرماينّ ضمن حدود اإلمرباطورية اجلرمانية املقدسة١٨١٥قضى مؤمتر فينا يف . النمسا وبروسيا

ففيه دول كبرية كالنمسا وبروسيا، ودول متوسطة مثل بافاريا ورومتبورغ وهانوفر . يتها دولة ختتلف يف أمه٣٩ّهذا االحتاد 
مركزه ) Diéte(وهلذا االحتاد جملس يسمى الدييت . وساكسونيا، ومدن حرة مثل هامبورغ وفرنكفورت، وإقطاعيات صغرية

ة املختلفة وال ميثّل الشعوب بل األمراء، وتترأّسه يف فرنكفورت وهو جملس مؤلّف من مندوبني عن أمراء الواليات األملاني
النمسا، وكان جيب أن يصدق قراراته ثلثا األعضاء، ويف املسائل املهمة مجيعهم، وتعهدت الدول أالّ حتارب بعضها بعضا، 

املرجع السابق، صفحة ". اتهوعلى كلّ فيظهر أنه مل يكن هلذا الس أي قيمة والسيما وأنّ الدول كانت حرة يف تطبيق قرار
١٤٢-١٤١. 
 إىل ١٨١٩ومن سنة . بينما كانت النمسا تسود البالد األملانية سياسيا، كانت بروسيا تعمل على السيادة االقتصادية " ٢٣٦
أ االحتاد وبدأ يتهي.  عملت على إنشاء االحتاد اجلمركي حتت رئاستها، وهو يضم مجيع الدول األملانية عدا النمسا١٨٥٣سنة 

بعد االحتاد االقتصادي ١٤٣املرجع السابق، صفحة ". السياسي. 



 

 ١٤٩

ال ، ا١٨٤٨ فتح الدستور الذي منح سنة ،فضالً عن ذلك.  يف هذا االالقدوة
 .٢٣٧ بروسياحماولة توحيدية حولمام أ

 بتوسيع صالحيات الس الً،ة طالبت، أو التوحيدي١٨٤٨ حركة بيد أنّ
 ، وفتنة برلني يف بروسيا،وبعد سقوط مترنيخ يف النمسا. السياسي يف فرنكفورت

 أُعلن الربملان التحضريي)un Parlement préparatoire(، ويتألّف من أعضاء 
ينتخب ) un Parlement Constituant( إنشاء برملان تأسيسي ،األملانيةاالس 

 أيار ولكن أعضاءه ١٨ يف ،واجتمع هذا الربملان يف فرانكفورت. من الشعب
بانتظار التوافق . فيديرالية وتوحيدية ومجهورية وملَكية: انقسموا إىل عدة نزعات

 un" (ديرا لشؤون اإلمرباطوريةم" عين الربملان ،حول دستور جديد للبالد

Administarteur d'Empire(،س وزارة ، وهو أرشيدوق منساويأس 
اإلمرباطورية وكلّف شؤوا إىل أمري من بافاريا وهذا بدوره عين موظّفي 

 . اإلمرباطورية والسفراء
كيف ميكن : وكان السؤال. ولكن الصعوبات ظلّت كثرية عل طريق توحيد أملانيا

ديد حدود الكونفديرالية بينما ميلك العديد من امللوك الذين حكموا أملانيا أراٍض ال حت
 يعيش فيها األملان؟

 اصطدم جملس ،١٨٤٨فمنذ شهر متّوز . كما تكاثرت املشاكل الداخلية 
فرانكفورت جبمهور املتشددين اليساريني الذين عقدوا يف هذه املدينة مؤمترا شارك 

ونفيه االشتراكيال،ويف شهر أيلول. ون والشيوعيقاموا ، ومبساعدة آالف العم 

                                                 
. حبكومة احتاد حقيقية، وأن يوجدوا دولة أملانية موحدة وقوية) Diéte(رغب األملان يف استبدال جملس االحتاد اجلرماينّ  " ٢٣٧

واتخذ أنصار االحتاد . كان ملك سردينيا يف إيطالياوكان كثري من الوطنيني يرغبون أن يكون ملك بروسيا زعيم احلركة كما 
وقد قامت احلركة االحتادية بني الوطنيني واألحرار يف جنويب أملانيا، ودعوا نواب أملانيا كلّها . العلم األسود والذهيب واألمحر

 إىل جملس متهيدي)Vorparlement(نتخلس مع الدييت على دعوة برملان يفق هذا ال مجيع  واتب بالتصويت العام من ِقب
وقد انتخب الربملان الذي دعي بربملان فرانكفورت، . األملان، وجيتمع يف فرانكفورت لوضع دستور للدولة األملانية املوحدة

د، أي واختلف النواب يف قضية إدخال النمسا يف هذا االحتا. ضع دستور االحتاد األملاينّ على أساس الالمركزية وشرع بو
تشكيل أملانيا الكربى، أو تركها خارجة عنه أملانيا الصغرية، وأخريا قرروا أن ال تكون النمسا ضمن هذا االحتاد، كما أنهم 
قرروا شكل احلكم اإلمرباطوري، وتأليف السلطة التشريعية من جملسني الواحد ميثّل الدويالت األملانية واآلخر ميثّل الشعب، 

غري أنّ ملك بروسيا رفض التاج اإلمرباطوري الذي قدمه له برملان فرنكفورت يف .  بروسيا إمرباطورا على أملانياوانتخبوا ملك
، ألنه من جهة كره أن تأتيه السلطة اإلمرباطوري من ِقبل جملس شعيب منتخب، ومن جهة أخرى خشي ١٨٤٨نيسان 

 .١٤٤-١٤٣املرجع السابق، صفحة ". االصطدام بالنمسا



 

 ١٥٠

 جلأ هذا األخري إىل احلكومتني البافارية ،وللجم الفتنة. بانقالب على الربملان
 وكف عن البحث عن ، مكانته األدبية، نتيجة ذلك،ولكن الربملان خسر: والربوسية

أملانيا "مناصرو :  تواجه مفهومان،ويف هذا اإلطار. امللك الذي سيوحد أملانيا
 ومناصرو أملانيا ،الذين كانوا يريدون ألملانيا أن تكون بإدارة النمسا" الكربى

 .٢٣٨الصغرى الذين يريدوا أن تلتف حول بروسيا
 انتخب ،مستفيدون من هزمية النمسا يف ار واالضطرابات املستشرية يف فينا 
 Frederic-Guillaume" (غليوم الرابع-كفريديري" "أملانيا الصغرى"أنصار 

IV(ة٢٣٩د،ولكن.  من بروسيا على رأس الكونفيديراليرفض هذا األخري ، وبعد ترد 
ألنه كان يعتقد أنّ انتخابه سيكرس عمالً دميوقراطيا ال " العرش الدميوقراطي"هذا 

. ١٨٤٩حزيران  ارتبك أعضاء الربملان وتشتتوا يف شهر ،وهكذا. ميكنه املوافقة عليه
 كان ال بد من إعادة تنظيم أملانيا غري أنّ اخلصومة بني النمسا وبروسيا ،ولكن

 عندما وجهت النمسا ،ولكن. ١٨٥٠-١٨٤٩أوصلتهما إىل صراع دبلوماسي يف 
 ،وبالتايل.  استسلمت هذه األخرية وقبلت جبميع شروط النمسا،حتذيرا إىل بروسيا

 الربملان من جديد إىل فرانكفورت واستعادت النمسا  ودعي،نشأت الكونفديرالية
 .سيطرا

 الوحدة األملانية
باضطرابات " غليوم-فريديريك"لقد أُصيب .  مل يكن هذا النجاح مؤقّتا،يف الواقع

 ، بعد أن أصبح عاجزا عن حكم البالد١٨٦١ فخلفه شقيقه األصغر سنة ،عقلية
خري بالذلّ إزاء الدور الذي تؤديه بروسيا شعر هذا األ. ٢٤٠"غليوم األول"حتت اسم 

 فحاول تعزيز القوة العسكرية الربوسية ولكنه اصطدم ،منذ استسالمها أمام النمسا
 وزيرا ،  عين امللك، ملواجهة هذه املعارضة،وبالتايل. بربملان برلني الذي رفض دعمه

                                                 
ولكن ملك بروسيا مع ذلك كان يرغب يف حتقيق . فشلت حركة االحتاد واستدعت الدويالت نواا من فرانكفورت " ٢٣٨

  .١٤٤املرجع السابق، صفحة ". االحتاد حتت سيطرة بروسيا
١٨٦١-١٧٩٥  ٢٣٩. 
 .١٨٨٨ى سنة  حت١٨٧١، مثّ ملك أملانيا سنة ١٨٦١أصبح ملك بروسيا سنة . ولد يف برلني). ١٨٨٨-١٧٩٧ ( ٢٤٠



 

 ١٥١

 إىل بسط سيطرته ليس سوى الرجل الذي سيوصل أملانيا إىل الوحدة وسيوصل سيده
 .٢٤١)Bismarck" (بسمارك "،اإلمرباطورية

                                                 
يف مقاطعة براندبورغ يف ضاحية تبعد ) مالكي األرض( من عائلة شريفة ١٨١٥ولد البارون أوتوفون بسمارك عام  " ٢٤١

وبعد أن اشتغل قليالً كموظّف ملّ هذا العمل فاشتغل بالزراعة وكان حيبها كثريا حتى أنّ زوجته قالت . أربعني ميالً عن برلني
، مثّ يف ١٨٤٨لكنه مع ذلك انتخب عضوا يف اجلمعية التأسيسية سنة . ه كثريا أكثر من السياسة كلّهاإنّ شوندرة م: مرة

 لس الربوسيا يف اة ) الالندتاغ(السنة التالية عضواألساليب الدميوقراطي ة، وكان ال حيبوقد اشتهر بكرهه لألفكار احلر
ته يف ايف توجيه شكر إىل امللك حني فكان يتهكّم عليها أثناء عضوي لس، وأكرب دليل على ذلك معارضته يف الربملان الربوسي

وملّا انعقد اتفاق أوملتز وختلّت بروسيا عن رئاسة االحتاد، وأجابت النمسا بإرجاع االحتاد القدمي . وعد مبنح دستور إىل بروسيا
ويف هذه املدة تعلّم أساليب . ، فأظهر كفاءته)١٨٥٩-١٨٥٧(انتخب بسمارك ممثّالً لربوسيا يف جملس الدييت اجلديد 
جيب أن تكون سياسة بروسيا النضال ضد النمسا لسيادة أملانيا، وإنّ : السياسة وصار يرى بوضوح مصاحل أملانيا احلقيقية وقال

 نناضل ضد النمسا ألجل جيب أن: وقال أيضا. موضع عملنا هو أملانيا وال يوجد مكان الثنني، فيجب أن يكسر أحدنا اآلخر
وجودنا نفسه، ولنسجل على أعالمنا اسم أملانيا بدالً من بروسيا، وليكن ذلك حينما نصبح متحدين مع مواطنينا بروابط أكثر 

هذه األفكار اجلريئة أخافت غليوم فأرسله إىل بطرسبورغ عاصمة روسيا كسفري لربوسيا، فاكتسب احترام . وثاقة من اآلن
علّم اللغة الروسية، مثّ عين سفريا يف باريس لبضعة أشهر درس فيها طباع نابوليون الثالث، مثّ استدعي إىل برلني القصري وت

إنّ القضايا الكربى يف زمننا : ومنذ وصوله إىل احلكم خطب يف الربملان الربوسي. للوزارة، وكان يعرف آنذاك بالرجعي األمحر
وأخذ بسمارك مبطاردة األحرار وإسكات . ال بقرارات األكثرية، ولكن تحلّ بالدم واحلديدال ميكن أن تحلّ باخلطابات و

فاقترح على . الصحف، ال سيما وأنه سعى بكلّ الوسائل ألخذ األكثرية يف الس من أجل إقرار ميزانية اجليش فلم يوفّق
عندما استلم بسمارك احلكم كانت أوروبا يف .  تقوية اجليشامللك غليوم األول أن جييب الضرائب دون موافقة الربملان ألجل

وكانت حوادث إيطاليا تصل إىل أملانيا فيتألّم األملان . حالة اضطراب واحلالة السياسية بني النمسا وبروسيا تنذر بوقوع احلرب
يه دعا ملؤمتر يف فرانكفورت إلصالح وملّا رأى إمرباطور النمسا ضغط الشعب عل. على وضعيتهم منفصلني بينما إيطاليا تتوحد

ولكن بروسيا مل تشترك ألنّ بسمارك كان يود حتقيق الوحدة ملنفعة بروسيا وحتت لوائها، يود إخراج النمسا، . االحتاد اجلرماينّ
رت حبرب القرم أما يف الدول األوروبية فالتحاسد قد بلغ أشده ففرنسا قد ظف. وهكذا مل يشترك يف املؤمتر فكان سبب إخفاقه

كما انتصرت يف إيطاليا، ولكن املغامرة اليت قامت ا يف املكسيك أضاعت نفوذها، فقد أراد نابوليون إرسال محلة هلذه البالد 
وكانت إنكلترا تنظر إىل انتصارات فرنسا حبسد، وأما روسيا فكانت متأثّرة من . الحتالهلا مستفيدا من الظروف السياسية

 حرب القرم، وقد استاءت من فرنسا ألنها دخلت ضدها يف هذه احلرب، وساعدت بولونيا الثائرة ضدها، وأما انكسارها يف
وكان بسمارك يود اغتنام الفرص ومل يكن قد هيأ سياسة معينة فكانت أول . بسمارك فكان يظهر حياده جتاه قضية بولونيا
ات الدمناركية الدوقيا قضي ة تداخلات شلزويك . ةقضية دوقيفقد كان ملك الدامنرك فرديك السابع ميلك بصفة شخصي

وملّا مل يكن لفردريك أوالد ووريثته امرأة من . فاملقاطعتان األوىل والثانية مها أملانيتان والثالثة خمتلطة. والونربغ وهولشتاين
 االنفصال عن الدامنرك ورشحت للحكم أحد أبناء أنسبائه وهي متزوجة كريستنيان دوق لكسبورغ فإنّ الدوقيات رغبت يف

وكان مؤمتر . وأيد األملان هذا املرشح، وقالوا مبنع صعود امرأة على العرش. عم امللك الدمنركي وامسه دوق أوغستنبورغ
زوج نسيبته دوق لندن قد حلّ املسألة سابقًا باحملافظة على الوضع الراهن يف هذه املقاطعات، مثّ مات امللك فجأة فورثه 

وأذاعت النمسا وبروسيا أنّ اتفاق لندن قد نقض، وملّا كان . ومل تعترف به الدوقيات. لكسبورغ وتلقّب بكريستيان التاسع
االحتاد اجلرماينّ يود التدخل يف القضية فإنّ بسمارك سارع لالتفاق مع النمسا على احلرب، وكانت أوروبا ممزقة 

، وانكسرت الدمنارك يف دوبيل، وتنازل امللك عن ١٨٦٤جليش النمساوي الربوسي الدوقيات باالنقسامات، فدخل ا
 أن تأخذ بورسيا شلزويك، والنمسا ١٨٦٥واتفقت هاتان الدولتان يف مؤمتر كاشتاين . الدوقيات إىل النمسا وبروسيا

املراقبة العسكرية ملنطقة كييل اليت ستحفر فيها هولشتاين، وأن تأخذ بروسيا الونربغ مقابل تعويض تدفعه للنمسا، وتقوم ب
قبل بسمارك شروط مؤمتر كاشتاين ألنّ ألنه كان يتهيأ عسكريا وكان . وهكذا بدأ بسمارك بتحقيق الوحدة. قناة يف املستقبل

ها أن تكون الدول ولكي ينجح يف هذه السياسة أخذ بالقيام بسياسة غايت. ال يزال بسياسته وهي إخراج النمسا من أملانيا
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 أن يقوم باإلصالح العسكري مهما ،باالتفاق مع امللك أراد بسمارك، 
 ألنه كان ينوي تربير ، بالوسائل غري الشرعية، قمع املعارضة،يف الداخل. كلّف األمر

 من دون الربملان حكم إذاً. نفسه من خالل االنتصارات اخلارجية اليت سيحقّقها
 وقمع الصحافة والجئ إىل الترشيحات ،وجعل جملس األسياد يصوت على امليزانية

 ستتحول ،كان يدرك أنه إذا متكّن من حتقيق وحدة أملانيا حول بروسيا. الرمسية
 كان ال بد من إبعاد ،ولتحقيق كلّ ذلك. الصرخات املعادية له إىل صرخات إعجاب

 .النمسا عن الطريق
 أي السياسة احلقيقية، اليت ،)"la "Realpolitik(" السياسة الواقعية"كانت  

اعتمدها بسمارك تكمن يف االستفادة من مجيع األوضاع اليت ستظهر يف الشؤون 
 . بغية منع النمسا من حتقيق انتصارات فردية،األملانية كما يف الشؤون الربوسية

الذي فتح مسألة ) ١٨٦٣رين الثاين تش" (فريديريك السابع"ومسح له موت  
سهمت يف ذلك خالفة ملك الدمنارك أ ،يف الواقع.  ببدء تنفيذ مشاريعه،اتالدوقي

                                                                                                                            
وحقّق نابوليون له ذلك يف . واقفة على احلياد فيما إذ بدأت احلرب، وكان يعتمد على حياد روسيا فبقي عليه فرنسا وإيطاليا

جيب على فرنسا أن تؤيد بروسيا حبسن نيتها ضد األخطار اليت ددها من : مقابلة جرت بينهما يف بياريتز حيث قال بسمارك
وهكذا انطلت لعبة . ياسية، وتعترف بروسيا حبق فرنسا أن تتوسع يف أي مكان بالعامل تنتشر فيه اللغة الفرنسيةاجلهة الس

أما من جهة إيطاليا فقد عقد معها بسمارك حتالفًا ملدة ثالثة أشهر والسبب يف هذا التحالف نابوليون . بسمارك على نابوليون
بعد أن يأ بسمارك للحرب ضد . وعد به إيطاليا من ضم البندقية إليها وأخذها من النمسانفسه ألنه كان يود أن يرب مبا 

النمسا أخذ يتحرش ا ويتحداها، وملّا قالت النمسا إنها ستوكل إىل الدييت حلّ قضية الدوقيات، أعلن بسمارك أنّ يف حلّ 
ضية إصالح االحتاد وكان املشروع إخراج النمسا من أملانيا، مثّ طرح ق. من عقد كاشتاين، وأدخل جيوشه إىل هولشتاين

كان . ١٨٦٦ حزيران ١٤فأجابت النمسا بأن طلبت من الدييت إعالن احلرب ضد بروسيا فقِبل بتسعة أصوات ضد ستة يف 
ي : ى قال بسماركمع النمسا أكثر دول أملانيا، ومع بروسيا إيطاليا، ولذلك كانت احلرب خطرية بالنسبة إىل بروسيا حتإن

وكان الرأي السائد يف أوروبا أنّ احلرب ستكون طويلة األمد ألنّ القوى متعادلة إن مل تكن قوة النمسا . أقامر على رأسي
ولكن احلوادث أثبتت عكس ذلك، فقد متكّنت جيوش بروسيا أن تنتصر بسهولة على اجليوش اهلانوفرية وأن تلتقي . راجحة

مثّ . ، فانكسرت اجليوش النمساوية شر انكسار)١٨٦٦ متّوز ٣(ية يف بوهيميا يف املعركة احلامسة سادوفا باجليوش النمساو
 كيلومتر من فينا يف نيكولسربغ فوضعت مقدمات الصلح وهي أن تقبل النمسا احنالل ٦٠أصبح اجليش الربوسي يرابط على 

ات الدمنركيما تشاء االحتاد اجلرماينّ، وتتنازل عن الدوقي ر الرين، وتضم ة إىل بروسيا، وتعترف باحتاد دول الواقعة مشال
وملّا مل يوافق الس ... هذا وقد عجب الناس من اعتدال بسمارك وغضب اإلمرباطور. بروسيا من الدول عدا سكسونيا

 غرفته العالية من كثرة أمله لوال أن العسكري على رأي بسمارك انسحب إىل غرفته اخلاصة، وقد أراد أن يلقي نفسه من نافذة
إنّ : وكلّ ذلك ألنّ بسمارك كان قد قال يف مساء معركة سادوفغا. جاء العهد وبلّغه استعداد اإلمرباطور إلمضاء الشروط

جاع ليس هناك حكم جيب تطبيقه على النمسا، بل أنّ على أن أقوم بعمل سياسي ومبا أنّ قضية الظفر قد متّت، فيجب اآلن إر
هذه هي سياسة بسمارك . وكان بسمارك يود احلرب ال لتجزئة النمسا، بل لوضعها خارج أملانيا. الصداقة القدمية مع النمسا

 حداد الدكتور جورج وكرد علي بسام،. ١٨٦٨توفّي سنة ". اليت كانت ترمي إىل املستقبل البعيد وستنكشف قيمتها بعد ذلك
 .١٤٨-١٤٥، صفحة ق والغرب، منذ اية القرن الثّامن عشر حتى العصر احلاضرتاريخ العصور احلديثة يف الشر
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تنتميان كانتا ن ا اللت)Holstein(" هولشتاين" و )Schleswig(" شلزويك"لدوقييت 
 .نفديرالية األملانية بعدما كان العديد من األشخاص خيتلفون حوهلاوىل الكإ

  حقىة علة السياسي احلصول لربوسيا والنمسا من اجلمعييفجنح بسمارك و 
زمت الدمنارك بسهولة. لالتدخا" ونزعت منها معاهدة ،وهسالم فين ")la Paix de 

Vienne(ة الدوقية السياسيفأخذت . ات وأعطتها للنمسا وبروسيا وليس للجمعي
يف حبر ) Kiel" (ليكي"التمركز يف  يف ا على احلقيضأوحصلت " شلزويك"بروسيا 

 حصلت ،وهكذا: تصل حبر البلطيق بالشمال" هولشتاين"البلطيق وبناء قناة عرب 
 .بروسيا على حصة األسد

 ولكنة مسحت له بتنظيم جيشه حتى ولو كان ذلك  هذه احلملة العسكري
ياو ،ةقلق القوى العظمى الغربي بسمارك مل يكن يأبه .كان ،بعاد النمسا إل،هبيد أن 

 عقد بسمارك ،وهكذا. يطالياإيريد بسمارك أن يتأكّد من أنّ فرنسا لن تتدخل مع 
سلسلة من املفاوضات مع نابوليون الثالث وحصل على دعم هذا األخري إلنشاء 

 .يطالياإحلف بني بروسيا و
قرر و.  تفاوض مع النمسا بعد ذلك، مبوازاة هذا االتفاق،ولكن نابوليون الثالث

 ختلّت النمسا ،باملقابل. البقاء على احلياد يف حال نشوب نزاع بني بروسيا والنمسا
 .لصاحل فرنسا لكي تتصرف حبرية يف أملانيا" البندقية"عن 

، "شلزويك"عندما وقع خالف بني اجلمعية السياسية والنمسا حول قضية دوقية 
 وأعلن حلّ الكونفديرالية، وأطلق .استغلّ بسمارك الظرف ليعلن احلرب على النمسا

أحلق اجليش الربوسي، احملضر واملدرب بشكل ممتاز، خسارة . نداًء إىل األمة األملانية
ومن ). ١٨٦٦ متّوز ٣) (Sadovoa(وهزمية دامية بالنمسا، يف معركة سادوفا 

ة جوزيف وساط–طلب إمرباطور النمسا فرانسوا. هناك، زحف الربوسيون إىل فينا
فقبل نابوليون الثالث بأن يكون الوسيط، لكنه بسبب سنه وعجزه ومرضه، . فرنسا

. وقاد بسمارك املفاوضات بنفسه وحبزمه املعتاد. مل يقم بالدور الفعال املنتظر منه
فاقترح إقامة إحتاد كونفدرايلّ ألملانيا الشمالية الذي سيضم إىل بروسيا الدوقيات 

ودوقية ناسو الكربى ) Hesse(وهس ) Hanovre( هانوفر الدمناركية ومقاطعات
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)Grand–duché de Nassau (ووقِّعت معاهدة السالم يف . ومدينة فرانكفورت
 .١٨٦٦ آب ٢٣مدينة براغ بتاريخ 

مل تمس حدودها ما عدا مقاطعة . بيد أنّ النمسا حصلت على بعض املراعاة
ا اعترفت بضم املقاطعات األخرى إىل بروسيا لكنه. البندقية اليت تنازلت عنها لفرنسا
وأقرت أيضا باإلحتاد الكونفدرايل الذي كونته بروسيا . وبأنها مل تعد جزًء من أملانيا

، ووافقت على أنه ميكن لواليات اجلنوب أن )Le Main(مع مقاطعات مشايل املني 
 .تشكِّل يف ما بينها إحتادا مستقال عن اإلحتاد الشمايلّ

أما اإليطاليون الذين أقصتهم هذه املعاهدة، فقد منحتهم فرنسا، الحقًا، مقاطعة 
 ).١٨٦٦ تشرين األول ٣٠(البندقية مبوجب معاهدة فينا للسلم 

  ،يف هذا السياق. أحدث انتصار بروسيا اخلاطف هذا ذهوالً عميقًا يف أوروبا
ة األملانية متراصة ومتحدة خالل شهرين ستكون القومي: "أعلن مترنيخ يف باريس

 ".بالذهنية الثوروية، وستوجه أنظارها ضد فرنسا
انتفض نابوليون الثالث، حتت ضغط الرأي العام الذي أقلقته الطموحات الربوسية، 

وأدى هذا املوقف إىل سلسلة من . وحاول احلصول على تنازالت من بسمارك
نها مل تسفر عن شيء سوى حتريض لك. ١٨٦٧ – ١٨٦٦املفاوضات خالل السنوات 
 .القومية األملانية على فرنسا

برر هذا االنتصار سياسة بسمارك السلطوية، وأخذ املؤرخون األملان، الذين كانوا 
ومل يعد هذا األخري خيشى من اإلعالن عن أفكاره . متخوفني من تسلّطه، ميدحونه

 .لية الذي كان يقلق أمراء الكونفديرا،الليربالية
ستقاللية ذاتية على ا حتافظ ،ملانيا الشمالية أةرالييكانت كلّ والية، ضمن كونفد

:  موحدبرملاننتخاب الواطنني يشاركون يف عملية االقتراع العامة وكان مجيع املواسعة، 
كان ملك ). Reichstag(الرخيتشاغ  أو) Diète d’Empire(اجلمعية اإلمرباطورية 

. ق تقرير السلم أو احلرب وقيادة اجليوشحب  يتمتعهذا اإلحتاد، وكانبروسيا يرأس 
ميارس احلكم من خالل مستشاره بسمارك، وكان أمينا من مطاوعة الس وكان 

نهم احلكوماتالفدرايلّ املؤلَّف من موظّفني تعي. 
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منذ رك، بسما لكن.  الشمالديراليةكونفة منفصلة عن تبقى الدول اجلنوبي ،مبدئيا
 مع مقاطعة ة للتحالف العسكري، سارع إىل توقيع معاهدات سري١٨٦٦شهر آب 

 .وبافاريا )Bade( وباد )Wurtemberg(ورمتربغ ف
، على وضع جيوشها بإمرة ملك بروسيا ملدة  املعاهداتوافقت هذه الدول، مبوجب

معاهدة حتالف  الكونفديراليةعت هذه الدول مع وقّ ،باإلضافة إىل ذلك. مخس سنوات
واقتصادي هذه الدول كانت تنتمي إىلومبا أنّ. سياسي  الزولفراين" اإلحتاد اجلمركي "

)Zolverein(، تنتخبس فهيالذي سوف جيتمع يف برلني  نو ا يف الربملان اجلمركياب
 .١٨٦٨ نيسان سنة ٢٧بتاريخ 

 توحيد  حنو، مبهارة كبرية وجسارة حكيمةولكن وهكذا سار بسمارك ببطء،
ة نابوليون الثالث، فهزمه بسهولة مرباطوريإطه أن سقطت  يف خمطّحالفه احلظّ. أملانيا

ةإبان احلرب الفرنسي–١٨٧١نتهت هذه احلرب سنة وا. ١٨٧٠ة سنة الربوسي 
 .٢٤٢دةة املوحة األملانيمرباطوريباإلعالن يف فرساي عن اإل

 ١٨٤٨ آخر أيار –آذار :   الثورة يف إيطاليا -٤
: ٢٤٣ االضطراب الليربايلّ يف إيطالياىل تفاقم الفرنسية إ١٨٤٨ ثورة شباط دتأ

 إصدار دساتري إىل طورينو وبيوس التاسع يف روما يفألبري–شارلكلّ من اضطر . ولكن 

                                                 
كانت األسباب البعيدة هلذه احلرب موقف فرنسا من االحتاد األملاينّ إذ أخذ العامل بعد سادوفا ونيكولسبورغ ينتظر  " ٢٤٢

ثالث رأت عظمتها تضعف بعد وقوع حرب قريبة، ففرنسا اليت أصبحت دولة عظمى يف عهد إمرباطورية نابوليون ال
واتضح لفرنسا أنّ بروسيا تود إمتام االحتاد األملاينّ ملصلحتها بينما كان رجال السياسة الفرنسيون يرغبون . انتصارات بروسيا
ء، فعوضا وقد قام السياسيون حبملة ضد بروسيا فخطب تيري أنّ إمرباطورية شارل اخلامس يف طريق أإلنشا. ببقاء أملانيا جمزأة

ورأى بسمارك أنّ فرنسا ال توافق . أن تكون عاصمتها فينا تصبح برلني، وعوضا أن تعتمد على إسبانيا فستعتمد على إيطاليا
فإنّ ملك هوالندا . وقد كادت احلرب تبدأ بسبب قضية دوقية لوكسمبورج. على انضمام الواليات اجلنوبية إّآل بنتيجة حرب

صورة شخصية وكاد ميضي يف باريس كتابا للتخلّي عنها فطلب أحد النواب من بسمارك يف الراخيستاغ ميلك هذه الودقية ب
أن ال يوافق على جتزئة أملانيا، فخاف ملك هوالند وأجل القضية اليت احنلّت أخريا مبعاهدة لندن إذ قضت بتخريب قالع 

مل تؤد مسألة اللوكسمبورج للحرب ألنّ .  حتت ضمانة الدولالوكسبورج وإخالئها من الربوسيني وجعلها دولة حيادية
الطرفني كانا غري مستعدين، ولكنهما أخذا بإمتام استعداداما فقامت فرنسا بإصالح قوانني اجلندية وبتقوية اجليش وباختراع 

ليون باالستعدادات السياسية فاتحد مع ويف أملانيا قام رون ومولتكه بنفس االجتاه، وأخذ نابو. بندقية جديدة واملدفع الرشاش
النمسا وطلب االحتاد مع إيطاليا، فاشترطت إخالء رومة، ولكنه أجاب أّ، فرنسان ال ميكنها أن تضحي بشرفها على التيرب 

 وكان قد وصل إىل احلكم يف فرنسا أوليفيه وهو رجل معروف باعتدال أفكاره، فلما طلب من بروسيا. لتكسبه على الرين
إنقاص جيشها مل تقبل، ولكنه اعتمد على السلم يف أوروبا فأنقص عدد اجليش الفرنسي عشرة آالف وبعد ثالثة أيام قامت 

 .١٥٠-١٤٩املرجع السابق، صفحة ". قضية إسبانيا
 . راجع حواشي الفصل الثاين ٢٤٣
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وطنية ومعادية كبرية حركة أحدثت  يف فينا يف هذا الوقت بالذات، تندلعاليت االثورة 
 .١٨٦٠ دامت حتى سنة ،للنمسا

علن عن تشكيل أُو. البندقية-ني من ملباردياطرد النمساويأدت إىل  الفنت واندلعت
، يف مدينة ميالنوو. ة اجليوش النمساويأمامهاستسلمت واة تة يف البندقيحكومة مؤقّ

 ايف بارمو .)Radetzki( تراجع املرشال رادتزكي ،ضطراباتبعد مخسة أيام من اال
 .قات الدو، طرداويف مودين

صيحات النجدة، يف مجيع أحناء  ونون اإليطالي الوطنيقأطل ،فضالً عن ذلك
 جيشه د ألنّ امللك تردلكنو. البالد، وطلبوا املساعدة من ملك سردينيا شارل ألبري

 آذار، ٢٥أخريا، يف . نيخيشى الدخول يف لعبة اجلمهوريكان ه نأل  جاهزا يكنمل
ن  متطوعوليهإتى وأ. د قبل خوض املعركةني التوحيطالي اإل فيه من طلبأطلق بيانا

نشد يكان رأي البابا الذي  رغما عنة، ى من املقاطعات البابوي البالد، حتمجيعمن 
 .ته أفقده كامل شعبي األمر الذي،السلم ويرفض املشاركة يف هذه احلركة

لنمساوي وهزمه  اجليش ا املعركة ضدوبفضل هذا الدعم، خاض اجليش اإليطايلّ
رت ملبارديا وهكذا حرPeschiera( .(بسكيريا يف   مثّ)Goito(يف غويتو 

(Lombardie) ١٨٤٨يار أ ٣٠ بتاريخ. 
شارل كان  بينما ،يكية الثورة التشقمعون املزيد من الدعم بعد ى النمساويتلقّ
ني منة اجلمهوري كان عليه حماربة هي،يف الواقع. ة املشاكل السياسييتخبط يف ظلّألبري 

يف البندقيون، فاستدعى ملك نابويل ة وميالنو يف الوقت الذي خذله األمراء اإليطالي
ائي رجاله، ورفض البابا بشكلالنمسا خوض حرب ضد  .د رادتزكي هجومه جد

ني يف كوستوتزا وسحق اإليطالي)Custozza( فغادر شارل ألبري . وز مت٢٥ّ يف
ا  آب على معاهدة سلم، مد٩ الشعب، وحصل بتاريخ عتراضاتاميالنو، رغم 
 .ستة أسابيع
ضطرابات ا املناطق مجيعزام ومقاومة األمراء يف دها االاخليبة اليت ولّسببت 

دستعاد امللك فردينانا ،يف مملكة نابويل.  ةشعبية املدفع، بينما يف  سلطته بقو
ة يف الواليات احلربيو. تةة مؤقّري فر األمري احلاكم وأعلن حكومته مجهو،اناكوست
ت نستالم احلكم وهو الكوا بة، شخصا علمانيال مر بيوس التاسع، وألو البابافكلّ
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 مهاجر إىل فرنسا، وسفري لويس  إيطايلّ،٢٤٤)Pellegrino Rossi(بللغرينو روسي 
ا،  الرسويلّفيليب لدى الكرسيستعاد جنسييف١٨٤٨ة بعد ثورة ته اإليطالي ، 

اإلكلريوس ال  يتمتع مبحبة  يكنمل هلكنوعتدال، صف بالنشاط واال يتوكان. باريس
وأ١٨٤٨ُغتيل يف شهر أيلول من سنة ا. نيوال الدميقراطي ،ة روما بينما علنت مجهوري

 .)Gaete(البابا هرب إىل غائته 
ة فوضى نفسي"يف هذا الوقت، ضجر الشعب يف البيمونت وخابت آماله فأصبح يف 

من . ، وبقي يترقّب خائفًا شروط السلم مع النمسا٢٤٥)Cavour(كما قال كافور " كاملة
، الذي ٢٤٦)Gioberti(ث جيوبريت تريو. باستئناف احلرب ،فكّر الدميقراطيون ،جهتهم

 الً إعادة تنظيم اجليش، لكنذونكلّفه امللك باحلكم، وأراد أواستئناف الذين كانوا حيب 
 .٢٤٧ سرعان ما ختطّوهشربشكل مبااملعارك 

تفاق ا، نقض امللك شارل ألبري "  خالصوكحلّ"، ١٨٤٩ آذار ١٢بتاريخ 
تكال على  ال ميكنه االإذجه حنو كارثة، ه متأنب كان يعلم متاماالسلم مع النمسا، و

مساندة ال الدول اإليطالية الباقية وال القووبالفعل، كانت . ةات العظمى األجنبي

                                                 
١٨٤٨-١٧٨٧  ٢٤٤. 
بطًا فاستقال ألنّ مبادئه وآرائه احلرة مل تقدر حق قدرها  من عائلة بييمونتية شريفة، وكان ضا١٨١٠ولد كافور سنة  " ٢٤٥

فأصبح مزارعا، مثّ قام برحالت إىل إنكلترا وفرنسا فاستفاد من زيادة تلك البالد كما قام بإدارة شركات للبواخر وللسكك 
 بثورة يف ١٨٤٨األحرار يف مطلع أخذ اإليطاليون يطالبون باحلكم الدستوري فقام ... احلديدية فعرف املسائل االقتصادية

نابويل فاضطر امللك فرديناند الثاين ملنح دستور، وبعد ذلك طالب كافور يف جريدة البعث بعمل دستور يف دولة سردينيا، 
أخذ كافور وزارة الزراعة، مثّ . ١٨٥٢بفضل كافور الذي أصبح رئيس وزارة دولة سردينيا يف " "فمنح شارل ألبري الدستور

كما عقد . إليه وزارة املالية واخلارجية، وقام بالتوفيق بني األحزاب، وألغى اجلمعيات الدينية ووضع أمواهلا ألعمال الربأُضيف 
معاهدات جتارية مع الدول ااورة فأكثر بذلك التبادل معها، وأصلح نظام الضرائب، وزاد يف واردات سردينيا، وقام بتعبيد 

أما من الوجهة اخلارجية . وهكذا متّ برناجمه الداخلي من حيث توحيد األهداف وتقوية دولة سردينيا... الطرق، وقوى اجليش
 الدكتور جورج وكرد علي بسام،. ١٨٦١توفّي سنة " إنّ مصائرنا تتعلّق بفرنسا: فقام على حتقيق التحالف الفرنسي، وقد قال

 .١٣٧-١٣٥، صفحة  القرن الثّامن عشر حتى العصر احلاضرتاريخ العصور احلديثة يف الشرق والغرب، منذ اية
وكان من دعاة أن يرأس ". تفوق اإليطاليني األخالقي واملدينّ: له كاتب شهر حيمل عنوان. كان كاهنا. ١٨٥٢-١٨٠١  ٢٤٦

 .البابا االحتاد اإليطايلّ
٢٤٧ " ت الثورة كلّ إيطاليا، وطالب الشعب يف الطوسكانيا بالدستور، فمة . ١٨٤٨نح هلم سنة عموانقلبت احلركة الدستوري

وقاد شارل ألبري احلركة بنفسه واتخذ شعارا له العلم املثلّث األخضر واألبيض واألمحر، ووعد . إىل حركة قومية لطرد النمسا
ون مساعدة أحد، وكانت وأثناء حتمسهم تأمل اإليطاليون أن ينتصروا بأنفسهم د. اللمبارديني مبعاونتهم معاونة األخ ألخيه

 قرب ميالنو، ١٨٤٨نظريتهم أنّ إيطاليا توحد نفسها بنفسها، ولكن القائد النمساوي كسر شارل ألبري يف معركة كوستوزا 
ودخل النمساويون ميالنو، وحاصروا البندقية وطردوا مانني الزعيم الوطين . وأمضى صلحا رجعت به إيطاليا حلالتها السابقة

 .١٣٦املرجع السابق، صفحة ". اد ثورا، واستولوا على املدينةالذي ق
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 ألبري عن العرش، يف –تنازل شارل .  آذار٢٣ يف )Novare( وفاراكارثة معركة ن
 وذهب )Victor Emmanuel II(عمانوئيل الثاين  بنه فيكتورااملساء نفسه، لصاحل 

 .٢٤٨ىل دنيا الرمحةإ حيث انتقل  الربتغالىلإ
 إلدارة شؤون  ٢٤٩)d’Azéglio(ليو لك اجلديد رجال معتدالً يدعى دازف املكلّ
 آذار وكفلت دولتا فرنسا وإنكلترا مملكة ٢٥تفاق هدنة  يف اع وقّو. البالد
عة بني سردينيا والنمسا بفرض دفع تعويضات كتفت املعاهدة املوقّا ،اأخري. تالبيمون
 .هائلة

مجهورية "وحدها :  مكانة يف كلّة أو الدميوقراطيهود التوحيدياجل مجيع فشلت
. ١٨٥٠ى شهر نيسان ، حتالتامهنا، بقي الوضع، على غموضه . تستمر ا"روما

ة  الكاثوليكيى العظمى رة إىل القو مذكّها بيوس التاسع  من غائتبالفعل، أرسل الباب
ة، اليت، يف نظره، ال تنفصل عن سلطته يطلب منها مساندته ليسترجع سلطته الزمني

ةالروحي .ل النمسا، المل تتدخات املختلفة يف نشغاهلا بالصراع مع اجلنسي
ة ال ميكنها فرنسا اليت أصبحت مجهوريىل إبالنسبة وكذلك األمر . تهامرباطوريإ

التحيز ضداجلمهوري نيني الروماني .ر، نابوليون، –لويس" الرئيس–األمري"  ولكنقر
سترجاع اعلى إرسال محلة ملساعدة البابا ، ي العام الكاثوليكيحتت ضغط الرأ

ستقرار، دي األمن واالمساندة جمنىل إحباجة ان كه ، وقد فعل ذلك ألن"دويالته"
 اررحم امتنح الشعب نظاماليت وطلب مقابل ذلك من البابا القيام باإلصالحات الالزمة 

 .أكثر
–Cività (فيكيا –يفيتاتشنزلت وحدات من اجليش الفرنسي يف مرفأ أُ

Vechia( نيسان٢٥، بتاريخ  .لكناألجواء تلب البابا بيوس أنّبلم دت عندما ع 

                                                 
تشجع اإليطاليون وأجرب البيمونتيون شارل البري على نقض الصلح، ولكنه انكسر ثانية من " بعد جناح الثورة يف توسكانا  ٢٤٨

 يف سبيل إيطاليا، ولكنه مل يظفر إنه أضحى بكلّ شيء: ، وقال أثناء املعركة١٨٤٩ آذار ٢٣ِقبل رادتزكي يف معركة نوفاره 
مثّ تنازل عن العرش البنه فيكتور عمانوئيل . وقبل احتالل قسم من البيمونت من ِقبل النمساويني. باملوت يف ساحة احلرب

أما البابا بيوس التاسع فقد عاكس الثورة وطلب مساعدة لويس نابوليون رئيس اجلمهورية الفرنسية؛ فتدخل .الثاين
وهكذا . فرنسيون حبجة توقيف التقدم النمسوي، وحاصروا روما وأخذوها وقوضوا اجلمهورية اليت أسسها غاريبالدياال

 أوالً بسبب امنقسام اإليطاليني، وثانيا بسبب ضعفهم أمام النمسا وحاجتهم ٤٩-١٨٤٨فشلت حركة الوحدة يف توارث 
 .١٣٦صفحة املرجع السابق، " إىل التحالف مع دولة قوية

 .أحد أعالم حركة البعث). ١٨٦٦-١٧٩٨( ماسيمو  ٢٤٩
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" ة رومامجهوري"س  الذي ترأ٢٥٠ّ(Mazzini)يين  مازأنّب مساومة والتاسع رفض كلّ
نابوليون إصدار األمر جليوشه –ر لويسدات، قروبعد فترة ترد. رفض التفاوض

اه إىل روما؛ وما محل هذا األخري إىل بالتوجنتصار ا، من جهة، كانخاذ هذا القرار ت
ل ، ومن جهة ثانية، خوفه من تدخ١٨٤٩نتخابات اا يف يف فرنس" احملافظني"

النمساوييين والذوز  مت٣ّسقطت روما بتاريخ . ةني يف هذه القضيغاريبالدي و ماز
)Garibaldi(عاد بيوس . بالفرار٢٥١ االتاسع بعد بضعة أشهر، وأصدر عفوا جزئي ،
ت.  جديد للبالد دستوروضع على رفضه ه ظلّلكنوالياتل اهذا واستمراحلربي ة ة مد

اجلهد ، حتت ضغط ص شيئًا فشيئًاها أخذت تتقلّعشرين سنة، لكنالتوحيدي 
 . ال ميكن موجهتهاالذي أصبح قوة، اإليطايلّ

 ة روما ة وقضيالوحدة اإليطالي والبيمونت
 ،نتصار النمسااطة بعد ة إىل حكومات متسلّ جممل الواليات اإليطاليتبينما عاد
، دولة حديثة، وجاهزة للعب الدور ر، لتصبح، تدرجيياة البيمونت تتطوأخذت دول

ويعود الفضل ذا اإلجناز إىل ملك ذي شعبية .  مواطنيهامجيعاحلاسم الذي رمسه 
عاونه بصورة وليو زادها داة ق وإىل حكومة دستوري عمانوئيلواسعة وهو فيكتور

وزير التجارة والزراعةة، كافورخاص ،. 
ل ا وستعطي للبالد وجها ة خطط ومشاريع إلصالحات بدأ العمدووضعت ع

م يف شبه اجلزيرة حول اململكة ستقطاب جمموع قوى التقدا وستسهم بجديدا
 .ةنيالسردي

إني، أجرت احلكومة للحصول على دعم التحررية، فأقفلت حوايل صالحات ديني
 .ةات الرهبانيدون ملس اجلمعيمن  دير ٣٠٠

 الدول  مع أهم احلرقتصاد، عقدت معاهدة للتبادل التجاريد االعلى صعي
أِعكما . ةاألوروبيات خططًدال و. ة ولوصلها بفرنسا لتطوير السكك احلديدييف ا
عيد تنظيم اجليش، أُالعسكري;زت املرافئ ويف جمال النقل عز. 

                                                 
١٨٧٢-١٨٠٥  ٢٥٠. 
.  مملكة الصقلّيتني، مثّ السلطة البابوية قاوم النمسا أوالً، مثّ. ناضل من أجل الوحدة اإليطالية). ١٨٨٢-١٨٠٧( جوزيبي   ٢٥١

 .١٨٧١-١٨٧٠وانتصر يف احلرب على فرنسا يف حرب 
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ه ال ميكن أنب، ة هذه اإلصالحات اإلجيابيمجيع، رغم مقتنعا  ظلّلكن كافور
 يف هذا ،وكتب. ة حباجة إىل مساعدة خارجيأنها، ووحدها جماة النمساللبيمونت 

وفعالً، . " بصورة خاصةف على موقف فرنسامصرينا متوقّ: "١٨٥٢سنة اإلطار 
 ة يف تلك السنة، دورا أساسياعتلى عرش اإلمرباطورياسيلعب نابوليون الثالث الذي 

 غامضا وخاضعا وتردداسيكون مغري أنّ هذا الدور . طالية حنو الوحدةيف املسرية اإلي
لتجاذبات تغيرات السياسة الفرنسيعليه أن جياري الرأي كان ، يف الواقع. ةة الداخلي

 الكاثوليكيون واحملافظون كان فمن جهة، . ةملسألة اإليطاليا إزاءراء العام املنقسم اآل
  على رأس.ةد إيطاليا على حساب سلطة البابا الزمني توحيتحقّقأن يمن  خيشون

 نضموا .اقة مبذهبها ومببادئهة املتعلّة الكاثوليكياإلسباني ة اإلمرباطوريهؤالء كانت
بني من اإلمرباطورإليهم العديد من املقر .ون، الذين ومن جهة ثانية، هناك التحرري

، يف الداخل، كانوا هم أيضاشروط، ودون قيود أو من ينادون بتوحيد إيطاليا كانوا 
مرباطور، ضطر اإلاارين، فبني هذين التي. ةطي لسياسة نابوليون الثالث التسلّنيمناهض
  هذا التوازن السياسيىل احملافظة علىإة توحيد إيطاليا،  بقضيقناعتهمن رغم على ال
 أن ليه أيضاكان ع هذا، وعالوة على كلّ.  الذي يضمن له دميومة حكمهقلِّباملت

كإنكلترا والنمسا وبروسيا اليت هلا  ،ة األخرىلدول األوروبيابعني االعتبار يأخذ 
 . أو على صعيد النفوذ والتوازن الدويلةمصاحل يف إيطاليا، إن على صعيد السلط

 غري مستقرة، سياسة ١٨٧٠و ١٨٥٢ة من خالل السنوات املمتد  ذلك،ولد كلّ
ا القرار أم.  تقوم بدور الكبحأخرى و، أساسيتأيت بدعمة ، تار خالهلافرنسا  كانت
ضافة إىل حنكة سياسة إرادة الصلبة لشعوب شبه اجلزيرة، ، فسيكون نتيجة اإلالنهائي

 .مملكة البيمونت
 ةاملراحل األساسي 

جرت يف فرنسا، يف  نابوليون الثالث مع كافور، خالل مقابلة رسم، ١٨٥٨سنة 
علن يف  أُفرنسي–ينتفاق سردي العريضة اخلطوط ال)Plombières( مدينة بلومبيري
ت هذه املعاهدة على حلف نصو. ١٨٥٩ كانون الثاين ٢٦عت بتاريخ معاهدة وقّ
عسكريمملكة إيطاليا العليا"تكوين على  العمل كما اقترحت ، النمسا ضد "
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)Royaume de la Haute Italie(على و  منطقيت نيس ضم)Nice(والسفوا  
)La Savoie(إىل فرنسا . 

ا جر بداعي  ممLe Tessin((ت النمسا البيمونت وعربت التسني ستفزا ،الحقًا
جانب البيمونتىل إة فرنسا إىل خوض احلرب احلتمي .تانكانت معركتان مهم :

 )Solferino ( ومعركة سولفرينو١٨٥٩ حزيران ٤ يف )Magenta(معركة ماجنتا 
مل يحسم النصر  ولكن  يينالسرد–لتحالف الفرنسيا از ماف نا حزيران  اللت٢٤يف 
 .له

ورغم ذلك، قرة مع النمسا رغم معارضة ر نابوليون إجراء مفاوضات فوري
. ١٨٥٩وريخ يف شهر تشرين الثاين زبرمت معاهدة السلم يف مدينة البيمونت، وأُ

واحتفظت النمسا. مونتلبيإىل ىل فرنسا اليت سلمتها، بدورها، إمت لومبارديا لِّفس 
دون من ىل عروشهم إ ا ومودينا وبارمتوسكانا تياالعادة وإطع عهد ب وقُ.البندقية

"ةاللجوء إىل القو." 
ة اليت رأت  حساب للطموحات اإليطاليدون إقامة أيمن عت هذه املعاهدة وقّ

ظ كافورافاغت. اء هذا السلم املنفرد املعقود بني فرنسا والنمسانفسها مغبونة من جر 
 على احتجاجا أحناء وسط إيطاليا مجيعضطرابات ت االستقال من منصبه، وعموا

وسكانا وبارم تة يف تنت حكومات مؤقّتكوكما . عودة األمراء إىل مناصبهم
 تطالب الواليات هذه بينما كانت.  سلطة البابا منطقة رومانيا ضدثارت وا،ومودين
ها إىل البيمونتبضم. 
  مرة، فقرر،" يف إيطاليا الوسطىالتوحيديبواقع الشعور "ابوليون الثالث  نتأثّر
 آذار ٢٤عت معاهدة جديدة بتاريخ قّو ، لذلكونتيجة. مساندة هذا الشعور ،أخرى
 ى البيمونت عل كان، ولكن.ىوسطال إيطاليا ضمبلبيمونت لاخليار  تركت ١٨٦٠

 هذه املعاهدة بندا كما محلت. فرنساوالسافوا لصاحل  يف املقابل، التنازل عن نيس
واضحا يفرض على هذه املقاطعات استطالع رأي سكّاا الذين كان عليهم أن خيتاروا 

بيمونت يف مقاطعات النضمام إىل االاألكثرية الساحقة بفطالبت . مصريهم بكلّ حرية
). Les Légations du Pape(توسكانا وبارما  ومودينا كما يف القنصليات البابوية 

 .كذلك، اختارت منطقتا نيس وسافوا انضمامهما إىل فرنسا
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 الشعوب يف نتصار حقاز بنتهى فصل يف تاريخ توحيد إيطاليا وقد متياوهكذا 
قد فة، ة اليت بقيت سري، مهما كانت احملادثات الديبلوماسيواقعيف ال. تقرير مصريها
إىل  وأإىل مملكة فيكتور عمانوئيل ختلفة  عن رغبتها بضم املقاطعات املعبرت رمسيا
امللكان بطال اوبد. ة نابوليون الثالثإمرباطوري الشعوب يف تقرير مصريهم، حق 

 .ة الشخصيرائهماآبقطع النظر عن 
مكان نابوليون الثالث معارضة باقي إبزال كان ال يما رات، هل بعد هذه التطو
إ دخل؟ لقد يري أسيادهارغبت يف تغذا ما إة املقاطعات اإليطالييف ني مرباطور الفرنسي

اخلروج منهايهامة سيصعب، فعالً، علدو  .جهوده، فقط، يف حماولة حلفظ ماء فصب 
 ما حياول كلّه أنبة، ا الداخليني والوالة يف أوروبني الفرنسيوليكيثالوجه وإليهام الكا

 ،بالفعلنطلقت ه الوحدة الكن هذ. ة للحؤول دون إحقاق الوحدة اإليطاليبوسعه
مملكة نابويلوستكون املرحلة الالحقة ضم  . 

" األلف"عني ، مجع متطواريبالديغدعى  يكافور، هنا، مغامرا جريئًا استخدم،
. ، الثائرين على ملك نابويل اجلديد، فرنسوا الثاينالصقلّينيلإلسراع إىل جندة 

بيمونت، االستيالء ال من حكومة ةمحة واملدعو نتيجة هذه احلملة املسلّتكانو
 شبه اجلزيرة والسري حنو نابويل، ئ اإلنزال على شواطة، ومن مثّقليصوبسرعة على 
 .نسوا الثاين إىل غائتهبينما جلأ فر

رافقت هذه احلملة مفاوضات سياسيوات العظمى، ة عديدة بني القوكافور لكن 
ات  فشرعت قو. يف نابويلهوري إقامة نظام مجمننتصارات غاريبالدي اأمام خشي 
لدخول، بدورها، إىل مملكة بغية اة عبور الواليات احلربيإىل التحضري ب تالبيمون
عني، ن من متطو جيشه الصغري املكولكنوي هلذا العبور، أراد البابا التصد. نابويل

ت يف كاستلفيالردو ت، قد شLamoricière((وعلى رأسهم الموريسيري 
)Castelfilardo( ا مدينة أنكونت وسقط١٨٦٠ أيلول ١٨ بتاريخ. 

ال جيوش تبجتن١٨٤٩ة منذ سنة بيمونت مدينة روما حيث توجد حامية فرنسي ،
 . لصاحل البيمونته أتت نتيجتستفتاء شعيبا، جري، فورافأُ.  مملكة نابويلودخلت

ضطر ابالدي ف تشرين الثاين، دخل فيكتور عمانوئيل إىل نابويل وجبانبه غاري٧ يفو
 . شباط١٣ستسالم بعد حماصرته يف غائته بتاريخ فرنسوا الثاين إىل اال
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، يت متّ ضمُّها الدول المجيع، أعلن املندوبون اآلتون من ١٨٦١ آذار ٢٣ ويف
 .ورينوتدينة مإنشاء مملكة إيطاليا، وكان هذا اإلعالن من 

 البندقية: طعتنيستيالء على مقا االلكي تكتمل الوحدة، أصبح من الضروريو
 نتيجة احلرب بني النمسا البندقية ، ضما، الحقًاوكان من السهل جد. وروما
ى سنة ة نابوليون الثالث أي حت فدامت بدوام إمرباطوري،"مسألة روما"ا أم. وبروسيا
١٨٧٠. 

، كما  الوسطى إيطالياضمات حني ، لقد سبق وخسر البابا املفوضييف الواقع
 مملكة نابويل،  ضمعند )L’Ombrie( وأمربيا )Les Marches( خسر املارش

، وبرسالة ١٨٦٠هر كانون الثاين شبو. ه مل يقبل بتجريده من هذه املقاطعاتلكنو
ة عنيفة اللهجة، ذكّحربيار، من جديد، أن أراضي القديس بطرس ليست ملكًا خاص 

ا ال ميلكه له التنازله، بل هي ملك الكنيسة، وبالتايل، ال حيقل عم. 
 إىل حماوالت ١٨٧٠ إىل سنة ١٨٦١، ومن سنة ، الحقًاوأدت هذه املشكلة

حاول كافور، يف البدء، تسوية املسألة، . حتكاكاتتراضي فاشلة وإىل بعض اال
حزيران ٦ يفه تويف فجأة مباشرة مع البابا، وكاد ينجح، كما كان يبدو، لكن 

 ة بتلك احلقبة، ألنّة اخلاصوضات املعنيزت املفاة مييدحوادث عدجرت ف. ١٨٦١
 بني ب أحدهم تصادمالقد سب ،يف احلقيقة. ذكائهعون ب ما كانوا يتمت الباباخلفاء
نع من ذلك بيمونت وغاريبالدي الذي كان ينوي الزحف على روما ومالأهل 

، اتفاقًا، ١٨٦٤ يف أيلول ،اع موقّ)Aspromonte(خبسارته معركة أسربومنته 
ة وتتنازل عن مدينة روما حترام األراضي احلربياة بهد، مبوجبه، احلكومة اإليطاليعتت

ةوتستبدهلا مبدينة فلورنسا كعاصمة للدولة اإليطالي. 
عني من فجمع متطو: أبرزت حماولة غاريبالدي اجلديدة هشاشة هذا اإلتفاق

هايل أرضه ا يعفلم. ١٨٦٧ تشرين األول ٢٣ة يف توسكانا ودخل الواليات احلربي
ةالبيمونت، هذه املر .قد ف، ١٨٦٦ا نابوليون الثالث الذي أخلى روما سنة أمر قر

التدخني وهزم جيش غاريبالدي يف مينتانا ل حتت ضغط الكاثوليكي)Mentana( 
 .١٨٦٧ تشرين الثاين ٣بتاريخ 
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وبعد هذه اخليبة اجلديدة، فهم اإليطاليه ال جمال الون أنم يف ظلّستكمال وحد 
١٨٦٩فكانت هناك مشاريع إحتاد بني فرنسا وإيطاليا يف سنيت . ةاإلمرباطوري 

 ."ةة الرومانيالقضي"ها فشلت بسبب لكن . ١٨٧٠و
 سحب ىضطر نابوليون علاما  بعدون على روما إالّ اإليطاليوبالفعل مل يستوِل

١٨٧٠ة ة من روما بسبب احلرب بني فرنسا وبروسيا سناجليوش الفرنسي .ك فتحر
ساعتئذ البابا، وأراد أن يه لن يهزم إالّثبت أندفاعال ةة، فوضع املدينة يف حال بالقو .

ان روما ختار سكّاستفتاء عام، ا وبعد .١٨٧٠ أيلول ٢٠ستسلم بتاريخ اه لكن
 .٢٥٢واستكملت، هكذا، وحدة إيطاليا. نضمام إىل مملكة إيطاليااال

                                                 
قد تأخر يف تنفيذ ما وعد به إيطاليا، فأُلقيت عليه " املقطع، جتدر اإلشارة إىل أنّ نابوليون الثالث كان  توضيحا لكلّ هذا ٢٥٢

، بينما كان سائرا إىل األوبرا مع زوجته، وقد كتب هذا الفىت إىل نابوليون من ١٨٥١قذيفة من ِقبل إيطايلّ امسه أورسيين 
قصلة أرجوك أن تنقذ بالدي، ولك حتيات مخسة وعشرين مليونا من مواطين قبل ذاهيب إىل امل: سجنه قبل اإلعدام يقول

وكانت هلذه احملاولة األثر الفعال، فلما كان نابوليون يف بلدة بلوميري احملطّة الصغرية يف الفوج، اجتمع مع كافور . اإليطاليني
م لومبارديا والبندقية وبارما ومودينا وقسم من دولة وأمضيا اتفاقًا حللّ مجيع املشاكل، وخالصتها أن يحقّق نابوليون ض
وإذا كان هذا الربنامج ال يوافق كافور متاما فاملهم بالنسبة . الكنيسة، وأن يأخذ نيس وسافوا، وأن يترأّس البابا االحتاد اإليطايلّ

ش بالنمسا ألنّ املع. إليه أن حيصل على مساعدة اجليش الفرنسية، فأخذ أخذ كافور بالتحراهدة مع نابوليون كانت دفاعي
بتقرير التدخل قرض التسلّح كي ال يتغير وضع أوروبا، كما أنّ قيصر روسيا اقترح عقد مؤمتر فقِبل نابوليون، وخشي كافور 

السالح ولكن حصل أن أنذرت النمسا سردينيا بنـزع . مل يبق أمامي إّآل أن أُطلق رصاصة يف رأسي: من ابتعاد احلرب، فقال
وبعد مضي األيام الثالثة رفضت . لقد قُضي األمر وكُتبت لنا صحيفة يف التاريخ: خالل ثالثة أيام، ففرح كافور وقال

البيومنت أن تنـزع سالحها، وعندئذ نفذّت شروط املعاهدة مع فرنسا بعد أن هامجت النمسا دولة سردينيا فاجتاز نابوليون 
انويل الثاين على رأسه جيشهجبال اآللب ووصل البيومنت فاستإليه فيكتور عم ا، وانضموخطب نابوليون . قبل استقباالً محاسي

 ضرب ماكماهون ميمنة النمساويني يف معركة ماجنتا ١٨٥٩ حزيران ٤ويف . يف جنوده أنّ إيطاليا حرة حتى األدرياتيك
يف معركة سولفريينو، فعمت األفراح وصيحات الفرح مجيع فكسرهم، ووصل الفرنسيون ميالنو، مثّ انكسر النمساويني ثانية 

ولكن فجأة توقّف نابوليون عن القتال قبل زحف . إيطاليا، وصارت مجيع املدن الشمالية تطلب انضمامها إىل البيومنت
نابوليون وأعطاها إىل اجليوش حنو البندقية، وتقابل مع إمرباطور النمسا يف فيالفرانكا حيث تنازل هذا عن لومبارديا فأخذها 

وملّا عاد كافور إىل الوزارة بناًء على إحلاح . وهكذا مل يتحقّق ما قاله نابوليون من أنّ إيطاليا حرة حتى األدرياتيك. سردينيا
ب مثّ طال. فانضمت هذه الواليات إىل البيومنت. الرأي العام، قام بإجراء االستفتاء يف الواليات الوسطى توسكانا ومودينا

نابوليون لقاء ذلك بإجراء االستفتاء يف سافوا ونيس فقررتا االنضمام إىل فرنسا، وكانت سافوا بلدة األسرة احلاكمة اإليطالية 
أما من حيث ضم . ، وهو ديد التأثّر١٨٦٠وقد أمضى ذلك كافور يف آذار . ونيس بلدة غاريبالدي الذي اشترك يف احلرب

لعمل يف هذا القسم من أجل الوحدة اإليطالية على يد شخص من أكرب الوطنيني اإليطاليني هو إيطاليا اجلنوبية فقد كان ا
ولدي غاريبالدي يف وهو من أكرب مغامري القرن التاسع عشر، وكان قد اتهم يف إحدى مؤامرات مجعية إيطاليا . غاريبالدي

مثّ قاد أحد اجليوش يف الثورات اليت نشبت يف .  بتجارة الثريانالفتاة فهرب إىل تونس ومنها إىل أمريكا اجلنوبية حيث اشتغل
وبعد فشل هذه الثورات ذهب إىل . ١٨٤٨األورغوي، وعاد إىل إيطاليا وقد لبس قميصا أمحر وقاد املتطوعة يف ثورات 

تراك مع محلة نابوليون  حيث اشتغل مزارعا، مثّ حارب النمساويني باالش١٨٥٤الواليات املتحدة ليشتغل ويعيش، وعاد عام 
أراد غاريبالدي أن يتمم حتقيق الوحدة اإليطالية اجلنوبية فجمع . الثالث، وكان يقود فرقة القناصة األبية يف مسرية اجليش

ول ولوال وصول األسط. املتطوعني ومساهم بعثة األلف أو بعثة القمصان احلمراء، ومحلهم ويف باخرتني جتاريتني إىل صقلّية
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اإلنكليزي الذي أدى إىل اختالط السفن لضربتهم حامية صقلّية بنريان مدافعها، ولكن احلظّ خدم غاريبالدي فاستوىل على 
مارساال وفتح صقلّية مع أنّ حاميتها كانت تتجاوز العشرين ألفًا من اجليوش املنظّمة، ولكن غاريبالدي متكّن من إشعال نار 

أما كافور فقد كان هيأ برناجمه يف . ١٨٦٠مثّ اجتاز مسينا ودخل أراضي نابويل سنة . ىل عليها كلّهاالثورة يف اجلزيرة، واستو
وبالذهاب إىل نابويل، واهتم باألمر بنفسه كما أنه خشي من ) عدا رومة(أن يسبق غاريبالدي باالستيالء على دولة البابا 

اريبالدي حيتكر فكرة توحيد إيطاليا وهو ذلك الشخص الذي يتمتع ال جيب أن ندع غ: وجود غاريبالدي يف نابويل، وقال
: وملّا استشار نابوليون مل حيتج وقال. وقال إني ال أكتم األخطار، واحلوادث أقوى من الرجال. بتأثري كبري يف الكتل الشعبية
، مثّ دخل نابويل دخول )عدا رومة( البابا وقد قاد فيكتور عمانويل اجليش اإليطايلّ واحتلّ دولة. من املهم أن نعمل بسرعة

وقد توج فيكتور عمانوئيل .  ماليني٥ ميلونا عوضا عن ٢٢الفاحتني، وكان غاريبالدي معه، وهكذا أصبحت نفوس إيطايال 
). ١٨٦١آذار  ١٤(من ِقبل الربملان الذي اجتمع يف توينو ألمول مرة ) بفضل عناية اإلله وإرادة الشعب(ملكًا على إيطاليا 

قرر الربملان ضم رومة إىل إيطاليا بقوة . وقد ذُهل نابوليون من سرعة احلوادث، ومل يكن يتصور هذه السرعة يف حتقيق الوحدة
الرأي العام الوطين ولكن انقضت تسع سنوات قبل حتقيق ذلك ألنّ القضية مل تكن قضية إيطاليا فقط بل قضية كاثوليكية 

تشكيل "وقد أراد كافور . انت حامية نابوليون يف رومة جترح عواطف اإليطاليني ومل يتوصل أحد لالتفاق مع الباباوك. عاملية
" رومة أو املوت"ولكن غاريبالدي الذي تغلّب عليه احلماس، أثار أهل صقلّية فكان يهتف " كنيسة حرة ضمن مملكة حرة

 ولكن الكومة اإليطالية قررت سد الطريق حتت ضغط نابوليون فجرح ووقف وتقدم يف كاالبريا وأراد التوجه حنو رومة
 وتعهد فكتور عمانوئيل أن ال يهاجم دولة البابا بل حيميها بالقوة ضد كلّ مهاجم ١٨٦٢وعقد مؤمتر أيلول سنة . الزحف

 .على أن خيليها نابوليون يف مدة سنتني
 ألجل الوحدة األملانية هامجت اجليوش اإليطالية النمساويني فانكسرت ١٨٦٦ا يف وملّا اشتبكت النمسا يف احلرب مع بروسي

يف كوستوزا ولكن النمسا من جهتها انكسرت أمام بروسيا وطلبت وساطة نابوليون ورضيت التنازل عن البندقية إلعطائها 
وهكذا فقد أراد نابوليون أن يعوض على . يون ومل ينتظروا أن يسلّمها هلم نابول١٨٦٦إليطاليا، فدخلها اإليطاليون سنة 
رومة العاصمة، وفر من رقابة : ولكن غاريبالدي أعلن اهلجوم من جديد على رومة وقال. اإليطاليني بالبندقية عوضا عن رومة

 بسبب تفوق األسلحة احلكومة اإليطالية اليت حرست مجيع املمرات، وهاجم الفرنسيني مبتطوعية، ولكنه مل يتمكّن من كسرهم
، مما اضطر فرنسا لسحب جيوشها من ١٨٧٠وانتظر اإليطاليون انكسار نابوليون الذالث يف حربه مع برسويا عام . الفرنسية

ية وأصدر الربملان اإليطايلّ قانونا يسمى قانون الضمانة يعطي للبابا احلرية املطلقة يف الشؤون الدين. رومة فدخلها اإليطاليون
. واستقالله التام يف قصر الفاتيكان وقدسية شخصه، وإعطاء إمكانية إرسال السفراء واستقباهلم وخمصصات سنوية معينة

ولكن البابا رفض االعتراف باحتالل رومة، وأصدر احلرمان ضد فيكتور عمانوئيل وحكومته، واحتج للحكومات أألخرى، 
ودامت هذه احلال حتى اتفق البابا مع موسوليين سنة . ليظهر أمام العامل عدم رضاهوامتنع عن اخلروج  من الفاتيكان 

تاريخ العصور احلديثة يف الشرق والغرب، منذ اية القرن الثّامن عشر حتى  الدكتور جورج وكرد علي بسام،". ١٩٢٩
 .١٤١-١٣٧، صفحة العصر احلاضر
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لقد تعرإىل  الربتغال، وإسبانياوهولندا وإنكلترا : ا الباقيةضت دول غريب أوروب
إيطاليا أو أملانيا طوال هذه الفترة؛ أو ا جرى يف فرنسا  عمة، ال تقلّات داخليضخ

 من  كثرياة ضمن حدودها الثانية، حد يف هذه البلدان املستقرر السياسي التطوغري أنّ
 تارخيها أو أحداثها بشكل مل يؤثّرمن جهة ثانية، و. ة هلذه اخلضاتنعكاسات دوليا

موجودة فيه عائلة  الذي كانت جتماعي أو اال السياسيأو ر الديينمباشر على اإلطا
 حول سنصرف النظر عن البحث ا ضمن هذه الدراسة ،لذلك. إيلني دي شابوتني

.العصر الذي عاشته ماري دي ال باسيون
 وسمقد  جتماعي واالستقرار السياسي عدم االإىل أنّالنظر جيدر بنا أن نلفت و

كات االرخالل القرن التاسع عشر، نتيجة احلا تاريخ أوروبة والثورة اليت ستقاللي
.حصلت يف بداية هذا القرن

ات ة ومطلقة، حتت ضغط اإليديولوجيكيلَ األنظمة القدمية، ممجيعارت القد 
ة وبروح السلطة ة والتحرري بالروح الدميقراطييتسمولد عامل جديد، و. اجلديدة
الدينية املة الزمنيةناهضة لسلطة الكنيسة التقليدي.

ة ر هذا العامل اجلديد وصلته املباشرة واجلغرافيقة، بتطوا دراستنا املعمإذًسنحصر، 
 صلته املباشرة بنشاط ماري دي ال باسيون ىلإباإلضافة بالشبيبة يف فرنسا 

ات أصابتها يف  من حتدي هذه األخريةدرك أكثر ما واجهتهنهكذا، سو. كمؤسسة
ا اليوميةعمق حيا. 

                                                 
 .١٨٣١نشئت يف اجلزائر سنة  جنود من فرقة املشاة الفرنسية اليت أُ ٢٥٣
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 الفصل السادس
 ١٩٠٤ سنة ىل إ١٨٥٢فرنسا من سنة 

 
  اإلمرباطورية الثانية-  ١
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    ى سنة    ١٨٤٨ة من سنة    كيف كانت تلك احلقبة املمتديف فرنسا وحتـت     ١٨٧٠ حت ،

رئـيس  ، )Louis–Napoléon Bonaparte(سيطرة لـويس نـابوليون بونابـارت     
 الرأي العام   عبرة،  مرباطوري وسقوط اإل  ١٨٧٠ هزمية سنة مرباطور؟ بعد    اإل ة، مثّ جلمهوريا

وقـد  . ق يف السنوات العشرين السـابقة     قّحت ما    ما جرى وكلّ   كلّعن رفضه ل   الفرنسي
 ةالباريسـي البلدية  نتصار األملان الساحق وثورة     انابوليون الثالث صدمة    كاهل   على   تلقيأُ
)La Commune( ،ف اليت تبعتهاخطـاء األ مجيعرب مسؤوالً عن أصبح كبش احملرقة وأعت 

 .ة األماليت ارتكبتها
بالتـايل،  ، و  إنصافًا ، مع الوقت، لينظروا إىل الواقع مبنظار أكثر       املؤرخني عادوا   لكنو

يف العصر   ى،وهو الدخول يف ميادين شت    : ة بوجهها احلقيقي  مرباطوري الفترة اإل  تظهر اليوم 
اعصر البحث عن عدالة وة احلديث، عصر التوازن والنهضة النسبيواسعة النطاقة جتماعي. 

 جممـل  إنّيف الواقع،   . ات على هذه اخلصوصي   ءة نابوليون الثالث الضو    شخصي وتسلّط
فعالً من ذلك اجليـل     كان   لويس نابوليون    خطاباته وكتاباته ومشاريعه وإجنازاته تثبت أنّ     

   قام باالصالحات اال١٨٤٨ الرجولة، حوايل سنة الذي، عند بلوغه سن ،ة بإميـان  جتماعي
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ة، وال جيوز أن ينسينا انعدام خربته السخاء والكرم         يونشاط فائقني وممزوجني بأفكار ومه    
رات السخية أقرب منـها إىل      حتى يف بعض األحيان، كانت هذه التصو      . ذين متتع ما  لال

 .األوهام املستحيلة التنفيذ
، طوال عهده، بتحسني أوضاع الطبقـة        قد اهتم كثريا    نابوليون الثالث  د أنّ من املؤكّ 

 بالسعي إىل ختفيض كلفة     وع زيادة األجور بواسطة املشاريع الكبرية، أ      العاملة، إن بتشجي  
   ئة مستوحاة من مباد   املعيشة بتحقيق معاهدة جتاري  هذه الرؤيـة    .  التبادل التجاري ولكن

السخي         تمع الصناعييف املوازاة، للخروج من إطار ا ،و ئ الناش ة مل تسععلى مبـدأ    املبين 
ة اال الليربالياملقبول هو قانون العـرض والطلـب    وة حيث القانون الوحيد املمكن      قتصادي .

      ن السـلطات  ا لوجه، من دون أن تـتمكّ      وهذا املبدأ يترك أرباب العمل واملأجورين وجه
العامة من التدخمل بأيشكل من األشكال إلعادة التوازن يف عالقا . 

       ه نابوليون األ  من ناحية أخرى، وبسبب عقدته من ذكرى عمل، كـان نـابوليون     و
      الثالث يطمح إىل إعادة دور فرنسا القيادي   هذا الـتفكري   قد أوى له     و ،ة يف القضايا الدولي

 ٢٥٤ةسياسته اخلارجي .     ال،  يف املرحلة األوىل من عهده، توصما، إىل بلـوغ هدفـه      نوع . 
ـ          ١٨٥٦فخالل مؤمتر باريس، سنة      ة ، حيث بلغ نفوذه ذروته، حاز على شـهرة أخالقي

ـ    رائه مم آ ة، بفضل نزاهته ومسو   كبري ـ ه سيصـبح احلَ   ا جعله يبدو وكأن م يف القضـايا    كَ
ةاألوروبي .مل يدم طويالً   ذلك مجيع ولكن  .   ا يف مجيـع    فأظهرت السنوات الالحقة تراجع

١٨٧٠٢٥٥ى يف النهاية، إىل كارثة سنة امليادين، أد. 

                                                 
كانت سلطة نابوليون الثالث دكتاتورية مبوجب الدستور ألنه له وحده احلق يف اقتراح القوانني، وله حق إعالن احلرب،  " ٢٥٤

انني ولكي حيافظ على مظاهر الدميقراطية فقد أوجد جملسا تشريعيا للموافقة على القو. كما أنّ الوزراء كانوا مسؤولني أمامه
وقد دعمت اإلمرباطورية سلطته بتدابري خمتلفة للقضاء على املعارضة إينما وجدت، فقضى على حرية . وتقرير الضرائب

الصحافة حتى حرية الكالم، وحارب رجال املعارضة يف االنتخابات، وجلأ إىل ترشيح أنصار احلكومة على قوائم خاصة، 
كالتاريخ احلديث والفلسفة يف برامج الدروس اجلامعية لعلمه أنّ اجلامعات كانت مركزا وساعدهم علنا، وألغى املواد اخلطرة 

تاريخ  حداد الدكتور جورج وكرد علي بسام،". وطلب من مجيع املوظّفني أن يقسموا ميني الوالء حلكمه. للحركات احلرة
 .١٦١صفحة العصور احلديثة يف الشرق والغرب، 

، ويسمى دور احلكم الفردي، وثانيهما ١٨٦٠أوهلما ينتهي يف عام :  نابوليون الثالث إىل قسمنيميكن أن نقسم عهد " ٢٥٥
ففي الدور األول كانت سلطته قوية، وقد أعطاه . ينتهي بنهاية حكمه، وهو دور التساهل والتنازل عن السلطة بالتدريج

 تاما ١٨٥٢شبوهني بدون حماكمة، وقد كان فوزه يف انتخابات  صالحية نفي أو اعتقال مجيع امل١٨٥٨قانون األمن العام يف 
 .١٦٢-١٦١املرجع السابق، صفحة ". إذ مل يكن يف الس سوى نواب إمرباطوريني
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 حملاولة  ، جماالً ١٨٧٠سنة   و ١٨٤٨تعطينا مراجعة سريعة لألحداث املتالحقة بني سنة        
ـ               ة وضع دراسة شاملة لعهد نابوليون الثالث، قبل الدخول يف دراسـة املناخـات الديني

ةواألخالقي. 
ة، ميكننا تقسيم اإليف جمال السياسة الداخلية الثانية إىل مرحلتني كبريتنيمرباطوري: 

 .١٨٦٠ إىل سنة ١٨٥٢طة، من سنة ة املتسلّمرباطورياإل -
 .١٨٧٠ إىل سنة ١٨٦٠ املتصاعد من سنة ه الليربايلّة ذات التوجوريمرباطاإل -

 سنوات، يف   ٤ة  ا للجمهورية ملد  خب نابوليون الثالث رئيس   ، أنت ١٨٤٨على أثر ثورة    
إطار دستور يفرض حكمقتراع العاما يترأسه رئيس منتخب بفعل االا مركزي. 

 أال وهـي    ، املؤمن برسالته اإلهلية   ، قام لويس نابوليون   ١٨٥١ل   كانون األو  ٢بتاريخ  
 ،ل ومـن عهـد نـابوليون األو       ١٧٨٩٢٥٦ ثورة   ئإنشاء نظام حكم مستوحى من مباد     

نقالب س هذا اال  كر.  ويؤمن له سلطة ال منازع عليها      ١٨٤٨نقالب يلغي دستور سنة     اب
، بعـد   مرباطـوري نتصار، وكان مبثابة اخلطوة األوىل حنو إنشاء النظام اإل        ستفتاء باهر اال  ا

 .مرباطورأعطى هذا الدستور السلطة املطلقة لإل     . ١٨٥٢سنة، وإصدار دستور جديد سنة      
. ة علقت يف فرنسا، خالل السنوات األوىل مـن عهـده           احلياة السياسي  نّإوميكن القول   
 ة املنتخبة باال  واهليئة التشريعي      لقـد   ،يف الواقع .  سلطة قتراع العام، مل يكن هلا، بالفعل، أي 

                                                 
كانت األسباب املباشرة للثورة الفرنسية متصلة باألزمة املالية اليت تعانيها البالد إذ كانت اخلزينة مديونة، وعدا عن  " ٢٥٦
تفاقمت األزمة حتى أصبحت اخلزينة فارغة ... قع يف عجز كبري كلّ سنة نظرا لكثرة النفقات بالنسبة إىل الوارداتذلك ت

تقريبا، وظنت احلكومة أنها بعقدها جملس من كرباء البالد تتمكّن من إاء األزمة وإصالح الشؤون املالية، ولكن جملس كرباء 
وكان .  ومل يتمكّن من التوصل إىل نتيجة حسنة، فتفرق أعضاؤه يف السنة التالية١٧٨٧ البالد هذا اجتمع يف فرساي سنة

وزير املالية كلّما طلب تقرير ضريبة جديدة يقاومه الربملان ويطلب انعقاد جملس الطبقات الذي ميثّل طبقات األمة الثالث ألنّ 
ملالية كثريا وهاج الشعب يف باريس واملقاطعات، وافق امللك على وبعد أن حترجت احلالة ا. له وحده احلق يف تقرير الضرائب

اهتم الشعب ... ١٦١٤، وكانت آخر مرة انعقد فيها عام ١٧٨٩انعقاد جملس الطبقات، وأعلن أنه سينعقد يف مطلع أيار 
ب يف الس، وثانيهما طريقة ، أوهلما عدد نواب طبقة الشع١٧٨٩بقضيتني مهمتني عندما أعلن انعقاد جملس الطبقات لعام 

ومل تقبل طبقة الشعب أن يكون عدد نواا مساويا لعدد نواب كلّ من طبقيت األشراف ورجال الدين كما كانت . التصويت
، كما أنها رفضت التصويت حسب الطبقة أي لكلّ طبقة مبجموعها صوت، ألنّ بذلك تكون أصوات ١٦١٤احلال يف عام 

وبعد . لس، ويكون صوت طبقة الشعب صوتا واحدا ضد صوتني، فال ميكن القيام باإلصالح املنشودالشعب ثلث أصوات ا
 طريقة التصويت مل يبت لس بكامله، ولكنا بالنصف أصوات اا مساويفّقت إىل جعل عدد أصواأن قامت حبملة واسعة، و

تمعني أو منفصلني حبسب طبقام، وهذا ما أدى إىل مشاحنات كثرية فيها كما أنه مل يبت يف طريقة اجتماع أعضاء الس جم
دامت الثورة أكثر من ثالث سنوات . بعد انعقاد جملس الطبقات، ومن هذا االجتماع تتطور احلوادث فتؤدي إىل الثورة

لتأسيسي الذي قلب نظام ، ويف هذه املدة شاهدت فرنسا جملسني أوهلما الس ا)١٧٩٢-١٧٨٩(واملَلَكية حتكم فرنسا 
 .٣١-٢٩املرجع السابق، صفحة ". العهد القدمي ووضع دستورا للبالد، وثانيهما الس التشريعي الذي نص عليه الدستور
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ة كما األفراد   براقَوكانت الصحافة م  . كمل احلُ ب على تقدمي لوائح من قِ     تخاا بناءً ناجرى  
امجيع. 

ة األعمـال    وعلى برجوازي  ،ةيؤمن هلا القو  كان  ت احلكومة على اجليش، الذي      استند
 وعلى اإلكلـريوس الـذي   ،نيل السياسيبساا من ِقدة يف مؤسها مل تعد مقيناملسرورة أل 

حي الدولة الذين كان يعتـربهم الكفالـة        من أصوات املقترعني يف محالت مرش     كان يؤ 
 .الالزمة لنظام مطَمئن

  وأبرز أحداث هذه الفترة هي بناء السـكك        . ة يف إطار األعمال   فتركّزت احلياة العام
احلديدي     اسات  ة وإنشاء شركات مسامهة، وإنشاء مؤس   عتمادات ضخمة، واملعرض العاملي 

وحتسني معامل مدينة باريس الـذي باشـر بتنفيـذه احلـاكم هومسـان               ،١٨٥٥سنة  
)Haussman(ا  . مرباطور بناًء على تعليمات اإل    ٢٥٧وادثاحلأم السياسي  ة الوحيدة  ة السلبي
واملـؤامرة  . مرباطورغتيال اإل  وثالث حماوالت ال   ١٨٥٣ني، سنة   كانت مؤامرة اجلمهوري  ف

كانت تلك اليت حاكها أورسيين       األهم (Orsini)   ١٨٥٨، سنة  صلة بسياسـة    وكانت مت
 .نابوليون الثالث املترددة يف إيطاليا

وهذه السياسة اإليطالية هي اليت أطلقت أيضا بوادر تطور النظام حنو تركيبـة أكثـر               
وأدت باإلكلريوس إىل مساندة نابوليون الثالث من دون أي قيد أو شرط حتـى              . ليربالية
 .البابا بيوس التاسع هذا األخري على حلّ مشاكله السياسية، بعدما ساعد ١٨٥٨سنة 

              حرب إيطاليا اليت خاضها نابوليون الثالث إىل جانب مملكة البيمونـت ضـد ولكن
 وأدت إىل انتزاع القسم األكرب من الواليات احلربية عن سلطة البابا، أثارت ضد              ،النمسا

ف من حدة هذه املعارضة وإعادة التـوازن،        وللتخفي. اإلمرباطور معارضة كاثوليكية قوية   
إصدار العفو العام عن    :  مثل ،حاول األخري التقرب من الليرباليني مبنحهم إصالحات خمتلفة       

السجناء السياسيني، والعودة إىل بعض املمارسات الربملانيـة، وختفيـف املراقبـة علـى              
ق أمام األحـزاب املعارضـة      وأخذت هذه االنطالقة تتسع وتسرع ممهدة الطري      . الصحافة

 .لتجمع مشلها من جديد، وتستعيد تأثريها على الشعب
، كانت هناك معارضة تطالـب بإصـالحات        ١٨٦٣يف جملس النواب، املُنتخب سنة      

وبلغ الصدام مع   . ليربالية، كما كانت معارضة كاثوليكية اجم السياسة املتبعة يف إيطاليا         
اليت كانت ال تزال ترسل جيوشا للدفاع عـن مدينـة           (مة  هذه األخرية إىل حد أنّ احلكو     

                                                 
 .ذاعت شهرته من خالل االجنازات العمرانية اليت حقّقها يف باريس). ١٨٩١-١٨٠٩( البارون جورج  ٢٥٧
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وحكم فيها  ) Syllabus(اليت خطّها البابا    " الئحة األضاليل "اضطرت إىل منع نشر     ) روما
كحرية املعتقد، وحرية الصحافة، وسيادة الشعب، وإلغاء سـلطة       " األضاليل احلديثة "على  

 اخل... البابا الزمنية، وفصل الكنيسة عن الدولة
طروحات معاكسة للمبادئ األساسية اليت يرتكز      "ومنع نشرها حبجة أنّ النص يتضمن       

  ل دون انتشار         ". عليها الدستور الفرنسيعلـى نطـاق    "  الالئحة"غري أنّ هذا املنع مل حي
الكاثوليكيني " واسع يف فرنسا، كما مل مينع أيضا السجاالت العنيفة  اليت تسببت ا بني               

 ).Montena(من أتباع  ما جرى يف مدينة مونتينا " (ظنياحملاف
ليكونوا أولياء وبدون حتفّظ    ) Ultra–Montains(وجتند سكّان منطقة األولترا مونتني      

 .ملواقف بيوس التاسع
وهكذا كانت املعارضات الداخلية للنظام التسلطي، مرتبطة بشكل وثيـق بالسياسـة            

الكاثوليكيني االولترا مونتيني مييلون    "تسلطي، ومن بينهم    وكان أولياء النظام ال   . اخلارجية
أما حمازبو النظـام الليـربايلّ فكـانوا        . إىل معاداة بروسيا وإيطاليا، عدويت النمسا والبابا      

 . يطالبون بالسلم وبأي مثن
وهذا ما  . ١٨٦٩٢٥٨ولّدت هذه الصراعات السياسية أكثرية ليربالية يف انتخابات سنة          

 الذي قضى بإنشاء نظام برملاينّ حمض، مع حكومـة          ١٨٦٩ بإصدار مرسوم أيلول     تسبب
وجمعـت هـذه    . مسؤولة أمام االس النيابية، كما قضى بإعادة مجيع احلريات العامة         

      عام ـة       . القرارات بدستور جديد أُخضع الستفتاء شعيبأعطى هـذا االسـتفتاء األكثري
 .أنه أسس له شرعية من جديدالساحقة لإلمرباطور الذي بدا وك

حـرب القـرم    : على الصعيد اخلارجي، مرت الفترة اإلمرباطورية بأربعـة حـروب         
)Crimée(       مل يكن من السهل    . ، وحرب إيطاليا، وحرب املكسيك، واحلرب على أملانيا

يف هذه األحوال ، كمـا      . تربير حروب نابوليون الثالث، هذه، من زاوية املصلحة الوطنية        
الكثري منها، وخالل حكمه الذي دام عشرين سنة، كان نابوليون الثالث ضحية خميلته،             يف  

كان هدفه أن يصبح البطل املدافع عن الشعوب املقهـورة، وأن           . وفريسة أخطاء ضخمة  
–يتدخل إلعادة احلقوق إىل أصحاا، وأن يلعب يف أوروبا، وحتى خارجها دور احلكم            

                                                 
غري أنّ النواب دعاة اإلمرباطورية جتاوز عددهم املائة إىل  "...النواب اجلمهوريني الثالثني جتاوز عدد ١٨٦٩يف انتخابات  " ٢٥٨

 ٤ تشكيل أول وزارة برملانية، غري أنها مل تدم بعد ذلك سوى بضعة شهور، وسقطت يف ١٨٧٠يف مطلع "أن متّ أخريا يف 
 حداد الدكتور جورج وكرد علي بسام،". أُعلنت اجلمهوريةأيلول بعد أن استسلم اإلمرباطور لألملان يف حرب السبعني و

 .١٦٢صفحة تاريخ العصور احلديثة يف الشرق والغرب، 
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فتدخل لصاحلها يف حـرب     : تركية ديد اإلمرباطورية الروسية   تلقّت الدولة ال  .  املخلّص
فهب إىل مساعدا وراعى مصاحل البابا : حتت وطأة سيطرة النمسا وعانت إيطاليا. القرم

عانـت  . وأزعجه، يف آن واحد، ألنّ هذه احلرب كانت تشكّل خطرا مباشـرا عليـه             
فخطّط نـابوليون   : ملتحدة بزوال كياا  املكسيك من صراعات داخلية وهددا الواليات ا      

الثالث إلعادة السلم الداخلي إىل املكسيك وإلنشاء إمرباطورية التينيـة واسـعة ترجـع              
وهكذا، كانت املغامرة يف ما وراء األطلسي، هذه        . التوازن مع السلطة االنكلوسكسونية   

 ،وأخريا.  لتنتهي زمية مذلّة املغامرة اليت تطلّبت خالل مخس سنوات، رجاالً وماالً وعتادا،        
    كانت احلرب املُعلنة على بروسيا، تلك احلرب املشؤومة اليت أتت نتيجة ضغط رأي عـام

 كان إخفاق اجلهود    ،حمموم ومتململ من ازدياد عظمة أملانيا، كما أنّ، ما دفع إليها أيضا           
 .ل بتاج إسباينّالديبلوماسية يف قضية معقّدة، حيث عرض على أمري أملاينّ القبو

يف خضم هذه األحداث املتالحقة، الداخلية واخلارجية، توالت القـرارات السـلبية،            
زاد على ذلك أنّ نابوليون الثالث أصبح عجـوزا         . ١٨٦٦وبصورة خاصة ابتداًء من سنة      

. مريضا ومل يعد باستطاعته الصمود بوجه الضغوط املتناقضة اليت كانت تمـارس ضـده             
وأثّرت الصحافة، اليت حررها حتـرر النظـام،        . هات املتناحرة تتقاسم قراراته   وأخذت اجل 

   ا على الرأي العامخذت مواقف        . كثريالسريع، ات هذه الصحافة، بتحريرها الفجائي ولكن
وهي مسؤولة، إىل حد كبري، على قضية إعالن        . متطرفة وغري مسؤولة يف أغلب األحيان     

 .لك أصبح الربملان ضحية الصحافة والرأي العام وكذ.احلرب على أملانيا
يف ظلّ مجيع ما كان جيري، بدا نابوليون الثالث، يف وهنه، وكأنه عاجز عن اتخـاذ                

فكانت النتيجة احلتمية هلذا الوضع، أن هزم يف سـيدان          . القرارات العقالنية والثبوت فيها   
)Sedan ( لسلطة الشارع يف ساحة املعركة، ومتّت إقالته من ِقب)٢٥٩)١٨٧٠ أيلول ٤. 

 أجواء عهد نابوليون الثالث
وبشكل واضح،   األولوية، إنّ اإلمرباطورية الثانية هي أول نظام حكم يف فرنسا، أعطى         

النقل العام والتجارة والصناعة والزراعة حصتها      : نالت مجيع القطاعات  . ألهداف اقتصادية 
     خذكمـا أنّ   . ا الدولة ولو بشيء من التسـلّط      من التحديث وذلك بفضل إجراءات ات

املؤاتية اليت عرفتها أغلبية البلدان الغربية منـذ أواسـط          اإلمرباطورية استفادت من الظروف     
ومـا أن  . الظروف العامـة  يف فرنسا، أعاق اجلو السياسي، نوعا ما، اإلفادة من هذه. القرن

                                                 
، وشكّل نواب باريس ١٨٧٠ أيلول ٤بعد استسالم اإلمرباطور يف سيدان، ثار الباريسيون وأعلنوا اجلمهورية يف  " ٢٥٩

 .١٦٢املرجع السابق، صفحة ". حكومة دفاع وطين ملتابعة احلرب ضد أملانيا
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تشري . أوضح وأسرع بعدما كانت ملجومة     حتى أخذت األمور تتبلور بصورة       ،استتب األمن 
مجيع الدالئل إىل أنّ هذه احلقبة شهدت انتشار اإلنتاج والتبادل التجاري. 

يف مجيع األحوال، مل يطَل هذا الرخاء اجلميع، ومل تكن هذه السعادة بـدون غيـوم                
 هنا، أيضا، كما على الصعيد السياسي، ميكننا متييـز وتريتـني متالحقـتني،            . وعواصف

تشري الدالئل إىل أنّ النمو كـان أسـرع يف بدايـة عهـد              . خمتلفتني عن النمو الظاهر   
وقد شـهدت   .  مما كان عليه يف ما بعد      ١٨٦٠ – ١٨٥٩اإلمرباطورية وحتى السنوات    

وهذا، طبعا، مـا ولّـد نشـوة يف         . تلك السنوات األوىل أيضا ارتفاعا ملحوظًا لألسعار      
مثّ بدأ النمو يتأرجح، حتى لو بدا       . واعد النظام السياسي اجلديد   أوساط األعمال مما ثبت ق    

 بدأ ما مسي    ١٨٦٠ففي سنة   : الوضع ثابتا، بعدما حاولت الدولة املسامهة يف هذا التثبيت        
"    الفوائد بدت       ". بالتراجع الطويل األمد لالقتصاد الفرنسي صحيح أنّ اإلنتاج زاد، ولكن

ملتعهدين، أخذت اجلرأة تتالشى خالل السنوات األخـرية        وهكذا، ويف مفهوم ا   . يف خطر 
 فقدت أوساط األعمال الثقة يف نظام عاجز عـن          ،يف احلقيقة . ليحلّ حملّها إحباط واضح   

 .إعادة إحداث األعجوبة األولية
تكاثرت، يف هذه الفترة، مؤلّفات الكتاب األخالقيني، واملسرحيات والروايات الـيت           

". املال"، وكأنّ اتمع بكامله كان مهووسا بسلطة هذا         "املال"ع  متحورت حول موضو  
مل يكن هذا املوضوع جديدا، وغالبا ما عوجل بشكل تقليدي أقـرب منـه إىل الـوعظ                 

تمـع              . األخالقيا على اما أمجع خمتلف املؤلّفني على أنّ هذا اإلله اجلديد يسيطر كلّيإن
ح باحلصول على مجيع امللذّات، ومن ميلكه يشعر بلـذّة          ومينحه السلطة واجلاه؛ فهو يسم    

اليـوم ، مل يعـد   : "٢٦٠)Alexandre Dumas(لذا، كتب الكسندر دوماس . السلطة
 ".لإلنسان أي هدف يف احلياة، إالّ أنّ يصبح ثريا كبريا

إذا كان هذا جو أوساط األعمال والطبقات امليسورة، فهو خمتلف كلّ االختالف عن             
: فالفقراء واآلخرون يشكّلون إنسانيتني ذات مصريين متناقضـني       . طبقات الشعبية جو ال 

فالعيد . "األصعدة، جهلة وبؤساء، واحملظوظني على صعيد الثروة والعلم       احملرومني على مجيع    
 أعترب احلاكم   ،يف باريس : كما مسيت هذه احلقبة، مل خيفِّض نسبة انتشار الفقر        " اإلمرباطوري
 يفـوق   ،١٨٦٢ كان، سنة    ،عدد الفقراء الذي جيب إطعامهم بأقلّ كلفة ممكنة       هومسان أنّ   

 .املليون والربع أي أكثر من سبعني باملائة من السكّان
                                                 

له كتاب الفرسان الثالثة، والكونت دي مونته . مؤلّف قصصي). ١٨٧٠-١٨٠٤(األب : اسم أديبني فرنسيني " ٢٦٠
 ).املنجد يف اللغة واألعالم". (له غادة الكاميليا. مؤلّف قصصي). ١٨٩٥-١٨٢٤(واالبن . كريستو
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             ة، كان املستوى املعيشية الفرنسية، حيث كانت ملا تزال تعيش األغلبييف املناطق الريفي
ملزارعني حنو املدن إىل تقلـيص      وأدى نـزوح عدد كبري من الريفيني ا      . على حتسن بسيط  

 .عدد أيام العطل اليت كان حيظى ا الريفيون، ولكنه أسهم عموما بزيادة األجور الزراعية
وازدادت أربـاحهم   . كان املستثمرون، مالّكون أم شركاء، أكرب الراحبني يف هذه الفترة         

وعـرف  . ار بصورة خاصـة   بفضل التأثريات املزدوجة للنمو واإلنتاج، وتأثري ارتفاع األسع       
املستثمرون األثرياء سنوات رخاء استثنائية حيث تزامنت فيها األسعار اجليدة مع احملاصـيل             

لذا، أمعنت أوساط املزارعني، اليت مل تكن تم كثريا بالسياسة، يف مساندة أي حكم              . اجليدة
 .يؤمن هلا احلفاظ على ملكياا واستقرارها

بل أراد نابوليون الثالـث    . ط العمالية، فلم تستفد من النمو االقتصادي      أما هذه األوسا  
وأحرزت احلركـة   . حقا وبصدق حتسني أوضاع الفقراء من خالل موقعه كرئيس للدولة         

العمالية، يف عهده، انتصارات أكيدة أدت، الحقًا، إىل حتسن تدرجيي يف ظروف الطبقـة              
 .العمالية احلياتية

، ١٨٥٣ويف سنة . ، مسح مرسوم بتنشيط مجعيات املساعدات التعاونية ١٨٥٢ منذ سنة 
كلّف قانون يتعلّق باحملاكم املهنية، عماالً بتمثيل الطبقة العاملة، وبعدد متساٍو لعدد أرباب             

، نص هام بعنوان    ١٨٦٤ومع تطور اإلمرباطورية يف منحى أكثر ليربالية، ظهر سنة          . العمل
" ة  " يناتمنشور الستويطالب، يف ما يطالب، بإلغاء القانون الصـادر        . ينفِّذ املطالب العاملي

ضد االحتادات، وبإنشاء جمالس نقابية، وبتنظيم عمل النساء من الناحية القانونية، وبالتعليم            
 .االبتدائي اّاينّ

 بالسماح  ،١٨٦٤أُقر قانون، نشر سنة     : حتقّقت، شيئًا فشيئًا، بعض من هذه املطالب      
، حصل العمال   ١٨٦٨يف سنة   . بإقامة االحتادات، مرفقًا، بطبيعة احلال ببعض املمنوعات      

، أُقر قانون التعليم االبتدائي املّجـاينّ، ويف  ١٨٦٧ وسنة  .على احلق بإقامة جمالس نقابية
. مالية، شجعت احلرية املمنوحة لالجتماعات العامة نشاط ودينامية احلركة الع         ١٨٦٨سنة  

 بدأت تنفجر يف أواخر عهد      ،وبرز هذا النشاط من خالل اضطرابات مل تنفك تزداد عنفًا         
اإلمرباطورية، لتطالب بزيادة األجور، وبتقليص ساعات العمل اليت كانت متتد آنذاك إىل            

وتراوح جناح هذه االضطرابات وفقًا إلتقان حتضريها، ومدى        .  ساعة يف اليوم   ١٥ أو   ١٤
 كان املضربون العدميو احلال ال يستطيعون أن        ،يف الواقع : الشعب إىل هذه احلركة   انضمام  

 .يسمحوا ألنفسهم خبسارة عدد كبري من أيام العمل
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يف أواخر عهد اإلمرباطورية، وعلى الرغم من مجيع ما سبق، أثبتت نتائج هذه التحركات              
ضلني برزوا تدرجييا، وانفصلوا عـن      مدى فعالية النضال املنظَّم الذي يقوده عدد قليل من منا         

 .احلركة العمالية نفسها
على الصعيد الديين، كان عهد نابوليون الثالث فترة سـلم بالنسـبة إىل الكنيسـة يف       

ولكن الكنيسة يف فرنسا، تأثّرت داخليا، بالصراعات بني الكاثوليكيني         . عالقاا مع الدولة  
تشددين، خاصة مبا يتعلّق بوضع احلربية العظمى ودورهـا يف          الليرباليني والكاثوليكيني امل  

 . العامل احلديث
واستفادت الكنيسة مـن    . ولكن نفوذ الديانة الكاثوليكية بقي واسع النطاق يف البالد        

اليت جعلت من الكاهن موظّفًا حمترما وصاحب راتـب         ) Concordat(املعاهدة البابوية   
. اطورية الثانية، كانت أحكـام النظـام عطوفـة ومتسـاحمة          يف بداية عهد اإلمرب   . ثابت

فاإلمرباطور نفسه كان حيبذ الديانة كعنصر حلمة ونظام، وما شجعه يف هذا اال هـي               
حتى يف املدارس الرمسية،    . أُنشأت، آنذاك العديد من الكنائس    . زوجته الكاثوليكية املتدينة  

يف املؤسسات  "جدت الكنيسة أيضا، وبشكل فاعل    وو. أجرب التالمذة على حضور القداس    
وكانت لالهتمام بالشـبيبة نتـائج      . اإلصالحية والسجون، وحتى يف املؤسسة العسكرية     

إجيابية يف األوساط الشعبية كما يف األوساط البورجوازية واألرستقراطية حيث كان نفوذ            
 .اآلباء اليسوعيني طاغيا

 الصعب أن نبين تقييما شامالً بالنسـبة إىل البورجوازيـة           ما هي نتيجة كلّ ذلك؟ من     
 ،ففيها العديد من الثائرين على اإلكلريوس، لكـن النسـاء كـن           . والطبقات املتوسطة 

) Lille(وكان اإلميان حيويا يف أوساط األعمـال يف مدينـة ليـل             .  متدينات ،باإلمجال
 انتشرت تقاليد الدعم واملسـاندة يف       ،ةويف األوساط األرستقراطي  . ومارسيليا يف الشمال  
 .إطار األعمال اخلريية

 بقيت بعـض املنـاطق      ،يف الواقع . واألصعب، هو قياس اإلميان يف األوساط الشعبية      
ولكنAlsace .( (متعلّقة بالديانة املسيحية، خاصة يف الغرب والشمال ومقاطعة األلزاس          

ديانة، ومل تتعرف إليها إالّ من خالل اجلمعيـات          ابتعدت عن ال   ،الطبقة العمالية يف املدن   
و كان العمال، بصورة عامة، يشكّكون بأنّ الكنيسة كانت أداة يف يد الربجوازية             . اخلريية

وكان لألهـل   .  زادت الالمباالة مؤدية بكلّ بساطة إىل هجر الديانة        ،وهكذا. واملالّكني
د أن يكسبوا لقمة العيش وبعد ذلك يفكِّرون        على األوال : املسؤولية الكربى يف هذا الوضع    

 .باهللا
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 كان هذا اجلهاد املتواصل ضد الدين واإلكلريوس، فهو مل يتوقف حتى            ،املقلق يف األمر  
تطـورت املاسـونية    . يف أوائل عهد اإلمرباطورية، حيث كانت الكنيسة تدعم الدولـة         

سياسيا ومعاديـا   : اهلا مزدوجا وكان، بالفعل، نض  . واتخذت مواقف جذرية ضد الكنيسة    
وكان دورها فعـاالً    . للدين، أو باألحرى، كان نضال موحد ضد البابا وضد اإلمرباطور         

 .وحامسا بعد ايار اإلمرباطورية
من ناحية اهلريارخية وطبقة الكاثوليكيني القواد، يبدو أن مجيع املعضالت كانت تدور            

سلطة البابا الزمنية وعصمته العقائدية، وقد أُثريت هذه املواضيع          قضية   ،أوالً: حول حمورين 
 واحملور الثاين هو الدفاع عن القيم األخالقيـة         ،عند اقتراب موعد انعقاد امع الفاتيكاينّ     

 .اليت أفلتت من يد اإلكلريوس نتيجة لتطور اتمع الصناعي وتنقّل السكّان
فقسم من  .  وجد تباين يف األفكار    ،با الزمنية والروحية   أي سلطة البا   ،يف النقطة األوىل  

 أسقف مدينة ليون ،٢٦١)Mgr Dupanloup(األساقفة وعلى رأسهم املونسينيور دوبنلو 
كان يعارض بشدة حتديد العصمة البابوية اليت كان احلرب األعظم ينوي عرضـها علـى               

د من أساقفة بلدان خمتلفة، قبل      والحقًا سيغادر األسقف دوبنلو امع يصطحبه عد      . امع
      ذا التحديد العقائدي ه. التصويت، كي ال يشاركوامل يلبث أن قبل به بكلّ صدق       ،لكن  .

ونلمس هنـا   . ١٨٧٠ إىل   ١٨٦٠لكن اجلدال استمر حاميا خالل السنوات املمتدة من         
حمبـذي  " املتطرفني"  والكاثوليكيني" الليرباليني"االنقسام العميق احلاصل بني الكاثوليكيني      

 .السلطة املطلقة والشاملة للبابا
يف جمال األخالق، كان الكاثوليكيون عامة واإلكلريوس خاصة مييلـون إىل اعتمـاد             

، شعارها، املنع الكلّي عن الـرقص الـذي         ٢٦٢)Janséniste(مواقف صارمة وجانسينية    
.  الشرطة إليقاف الراقصـني    ويف أغلب األحيان كان يلجأ بعض الكهنة إىل       . يعترب عهرا 

 . وقد مشل هذا املوقف مجيع ميادين األخالق، وبصورة خاصة ميدان اجلنس والعائلة
 وبينما كانت فكرة التطور تفرض نفسها       ،خالل النصف الثاين من القرن التاسع عشر      

ـ             ور تدرجييا، أخذت مواقف الكرسي الرسويلّ توحي بأنّ الكنيسة تشكّل عائقًا أمام التط
الئحـة احملرمـات   :  ومـن بينـها  ،وأدت عدة عوامل إىل تكوين هذه الفكرة . اإلنساينّ

                                                 
 .عن حرية التعليمدافع ). ١٨٧٨-١٨٠٢( فيليكس أنطوان فيليبري  ٢٦١
الذي تنسب إليه هذه البدعة، وهي تنكر حقيقة االختيار عند ) ١٦٣٨-١٥٨٥( مذهب تابع لالهويتّ اهلولندي جانسينيوس  ٢٦٢

راجع . حرمه البابا إينوشينسيوس العاشر. اإلنسان، وإمكانية اإلنسان أن يرفض النعمة، ومشولية اخلالص يف موت يسوع املسيح
 .١٧٠، صفحة ن املسيحيمعجم اإلميا
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)Syllabus (             ات، تسـلّط اإلكلـريوس الـواعظ يفمجيع احلري اليت أصدرها البابا ضد
األخالق، وعدة تصرحيات من ِقبل أساقفة، ملساندة إمرباطورية متسلّطة؛ ففي نظر أكثـر             

ومل . ورا، أصبحت الكنيسة ماٍض غري معروف كلّيا يف تلـك الفتـرة           املفكّرين األكثر تط  
، )Commune de Paris" ( بـاريس البلدية"يتحسن وضع الكنيسة إالّ من بعد عاصفة 

 كانت عميقة لدرجة أنّ     ،بيد أنّ األفكار املكونة عنها    . والحقًا يف عهد الون الثالث عشر     
 تشـددا أكـرب يف املواقـف املضـادة للـدين            النظام الذي خلف اإلمرباطورية، شهد    

ولإلكلريوس، يف اتمع الفرنسي، حتى أدت إىل حركات اضطهاد ديين يف سنوات القرن             
 .األخرية
 
  باريسيةبلد اية اإلمرباطورية و-٢

بعد أقلّ من مخسة أشهر على االستفتاء الذي عزز ركائز العهد، اارت اإلمرباطورية إثـر               
إنّ احلرب على أملانيا، اليت أُعلنت حتت ضغط رأي عـام مهـووس وعلـى               . ة عسكرية هزمي

ىل فرنسا الـيت كـان   إة بالنسبة نطلقت يف ظلّ ظروف كارثي ا باألحداث، قد    ئاضطّالع خاط 
اء السياسة  ا من جر  كما أنّ فرنسا كانت معزولة ديبلوماسي     . جيشها دون مستوى جيش بروسيا    

بعةاخلارجيا جتاه إيطاليا والنمسا سابقًة املت. 
ا يقودها،  يتبع جيوشه أكثر مم   كان  مرباطور املريض، الذي    فاإل.  توالت اهلزائم  ،وبالطبع

. ستسالم يف األول من أيلـول   وقع يف فخ سيدان حيث حوصر، ومل يكن أمامه سوى  اال           
 .مرباطور نابوليون الثالث ومات بعد سنتني يف إنكلتراسجن اإل

نـدلعت  ا ،يف احلقيقـة  . اا كبري يارا أحدث   ،ىل باريس إ كارثة سيدان    حني وصل نبأ  
  الثورة، وشرع النو ـ      إون  اب اجلمهوري ة واملطالبـة   ىل ممارسة الضغط بغية إعالن اجلمهوري

ستلمت هـذه   ا ،وبالتايل. ة حاصرت باريس  ملانيولكن اجليوش األ  ". كومة دفاع وطين  حب"
نشاء إوعندما فرض املستشار األملاين بسمارك      . ١٨٧١ل   كانون األو  ٢٨احلكومة بتاريخ   

 سلطة شرعي     نتخاب جملـس   ا إىل   ، شباط ٨ون، يف   ة لتوقيع معاهدة السلم، سارع الفرنسي
وطين .  اوكما كان متوقّع،  لون معظم اهليئة اال   يشكّكانوا   الذين   ،ون احناز الريفيإىل ة  نتخابي
 مبعظمهم ميالني إىل النظام     كانوالسالم الذين    املدافعني عن األمن والنظام وأنصار ا      جانب
ن أدولف تيري ،فضالً عن ذلك. امللكييع )Adolphe Thiers( ـ  "٢٦٣ ا للسـلطة  رئيس

                                                 
١٨٧٧-١٧٩٧  ٢٦٣ . 
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التنفيذي  ة يف اجلمهوري س املباحثات املتعلّقـة         "ةة الفرنسيوكُلّف، على هذا األساس، بترؤ ،
ليت فرضت على فرنسا التنازل     ا) ١٨٧١ أيار   ١٠(بشروط معاهدة فرانكفورت الكارثية     

ىل دفع مبالغ طائلة  لتعويض خسائر  إ اإلضافة   )Lorraine(عن مقاطعيت األلزاس واللورين     
 .٢٦٤احلرب
ة باريسبلد "لكني "ت يف هذا الوقتاجنر. 

 البلدية
ـ مرباطوريالنقيض املباشر لإل: "قال ماركس  يف. )La Commune( البلديـة  "ية ه
فقر الطبقة العاملة   :  وجودها صلة بشكل وثيق باألحداث اليت سبقت     متية  الواقع، إنّ املادان  

، ونتائج التغريات اليت طـرأت      "مرباطوريالعيد اإل "الذي ألقى بثقله على باريس يف فترة        
 .على العاصمة وأبعدت الفقراء إىل الضواحي، فأرادوا أن يعودوا منها ليقتحموا العاصمة           

كـانوا  الفقراء الـذين    على    ولكنها مل تؤثّر   ني،سييكيان البار ة  ويى الثور احلمهزت هذه   
يف بقية املناطق  ،  عتدالسمون باال يت .ختلفـت مدينـة بـاريس يف       اة سنوات خلت،    لعد
نفصال باريس عن بـاقي     اة،  هذه اهلو  من عمق    وزاد  . ةعاا عن باقي املناطق الفرنسي    تطلّ

    طالبت  .  األملاينّ اء احلصار املناطق، معاناة املدينة من جر" ة للدوائر العشرين  اللجنة املركزي" 
ـ كانت   كما   ،ةجتماعياة و دميقراطي لني عن هذه الدوائر، حبكومة     ممثّ تضمكانت  اليت   ذ حتب

   إضاقة إىل ذلك، كانت تنادي    . احلرب إىل آخر حد  ة، بانتخـاب جملـس     ، بصورة خاص
ة" ملدينة باريس، أي،     بلديبلدي ")Commune( فكلمـة  . ق مباشرة مـن الشـعب     نبثت

احملـرومني  عـات    تطلّ ميـع جل حاملة"ها   للشعب أن  اة بسرعة، وبد  أصبحت شعبي " بلدية"
 ".ةجتماعياال
نصـار  أن مـن   نتخاب جملس مكو  ا كانون الثاين، و   ٢٨ستسالم  ا اهلزمية، و  حصلتا  ملّ

 ام، طفح كيل     ومن أنصار السال   النظام امللكيعنـدما قـام    و. ةفاندلعت الثور : نيلباريسي

                                                 
، انتخبت فرنسا جملسا وطنيا ألجل املفاوضة يف شروط الصلح، وكانت ١٨٧١بعد توقيع اهلدنة مع أملانيا يف أوائل  " ٢٦٤

ه عين تيري واجتمع الس يف بوردو ووقّع الصلح مع أملانيا، كما أن. األكثرية فيه للملكيني ألنهم عرفوا مبيلهم إىل السلم
رئيسا للسلطة التنفيذية للجمهورية بانتظار إقرار نظام احلكم يف فرنسا، وهكذا فإنّ احلكم اجلمهوري مل يقرر ائيا إالّ يف 

وكان سببها ... وقد اهتم تيري بالقضاء على الثورة األهلية اليت قامت يف باريس. ١٨٧٩، ومل تثبت دعائمه إالّ يف ١٨٧٥
وقد دامت هذه الثورة مدة شهرين وهي . سي اخلالف بني امللكيني يف الس الوطين وبني اجلمهوريني املتطرفني يف باريسالرئي

ولكن هذا الس مل يتجرأ . عبارة عن حرب أهلية كثُرت فيها حوادث القتل والتدمري، وأخريا انتهت بفوز حكومة الس
 حني اضطر أن يستقيل ألنّ امللكيني نقموا عليه الحنيازه إىل فكرة ١٨٧٣يري يف احلكم حتى عام على إعادة املَلَكية وترك ت

 .١٦٣صفحة تاريخ العصور احلديثة يف الشرق والغرب،  حداد الدكتور جورج وكرد علي بسام،". اجلمهورية
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 اجليش بعملي ة ال ة عسكري        ار بإعدام  سترداد مدافع على إحدى املرتفعات يف باريس، قام الثو
ين املولَّ القائدجلأت احلكومة  و .ني بالعملية ج  ،سريع   ابة فراغً ا، إىل فرساي مسب يف  ا دستوري 
جريت أُ. مام األمور زأن تتولّى   إىل  " ة للحرس الوطين  اللجنة املركزي ب"فأدى ذلك    احلكم،

ضح إذا  ومل يتAssemblée Communale((" بلديةجلنة  " عنهارتسفة أنتخابات بلديا
ة للحكومـة    أم حكومة مضـاد    اا صرفً ا بلدي سيصبح يف ما بعد جملس    " الس"كان هذا   
لس     نزعتان خمتلفتان  سيطرتو. ة الراحلة الشرعيـ   :  يف داخل هذا ا ة، أصـحاب األكثري
ط ة  ختشى تسلّ   ح، مقابل أقلي   املسلّ دون، من أنصار النضال السياسي    شدتون م يوثوروهم  

 لالفريق األو، تماال شاكل أكثر بامل   و اهتمامها ب  أكثر من ة  جتماعي  ةاملشاكل السياسـي .
 .ال باألكثرية من العمكانواو

 تصبعدة  دابري   ت ،ذين حكم خالهلما مدينة باريس    ل يف الشهرين ال   ،"الس"خذ هذا   تا
خذت تدابري للمصلحة   تاكما  . افقرأكثر األشخاص   جتاه واحد وهو مساعدة     ا يف   مجيعها
العام  جراء  ة إل ة، وبصورة خاص هذا األخري  جعلو يف جمال التعليم،     إصالح جذري  ـ  جم ا اني
 . ديينوغريا إلزاميو

 بالتعبري عـن    ي العام ، ويف مدينة باريس احملاصرة من جديد، أخذ الرأ        غضون ذلك يف  
افت النـاس علـى الصـحف    : ه يف داخله تمكي ما   مجيع غارفار به وب  يفكّكان   ما   كلّ
ليت اجلدران مبلصقات وبشعارات مـن      طُ، و  األمكنة يعمجقامت املناقشات يف    و ،ةيوالثور
ين ة الـذ  يوة الثور عون لالستماع إىل خطباء األندي    ويف املساء، كانوا يتجم   .  األنواع مجيع

     ةجعلوا منابرهم يف كنائس األحياء الشعبي .     عـي النـاس إىل     يف هذه املدينة املبتهجـة، د
كانت ة اليت    وحبضور احلفالت املوسيقي   ، ملفتة احتفاالتاملشاركة يف هذا العيد مبشاهدة      

م هلم يف قصر التويلوري      تقد)Tuileries(    عروض، أو حبضور م عـامود   ة كـتحطّ   رمزي
 .اجنالء األمورقبل " ةثورة ثقافي"كانت . )Vendôme(فاندوم 

 يف   األخـرى  مل تتبعها املناطق  . بقيت مدينة باريس معزولة   وعلى الرغم من كلّ ذلك،      
ة ضـخمة دخلـت     حشد قوى عسكري  من   ، مع بسمارك  ؤ، بالتواط ريتيومتكّن  . حركتها

ـ " يونالبلـد "كثر  أ  ،يقافهايف حماولة يائسة إل   .  أيار ٢١مدينة باريس يف     ن احلـواجز   م
      وأحرقوا النار يف الكثري من أبنية املؤس ةسات العام .  مجيعون يعدمون   فبينما كان العسكري 
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 بإعدام الرهائن لديهم ومنـهم املطـران داربـوي     "يونلبلدا"، رد م توقيفهيتمكان من 
)Darboy(٢٦٥ني، أسقف باريس والعديد من الكهنة واإلكلرييكي. 

جن يف اخلارج تل أو س   قُ  القمع أن  حصيلة هذا : املدينة املهزومة ا من   نتقام رهيب وكان اال 
 .ايلّ العمبشعالعدم ربع أو أُ

يف هـم   م، وبشـغف، حبل   نيقاملتعلّ" البلديني"الظاهرة اهلجينة أن سحق هؤالء      كانت  
مجهوري وهذا   ة،ة مثالي  ما سيمه د ويسه  ـ    :ة الثالثة ل والدة اجلمهوري ون قطـع اجلمهوري
،  غري ملكـي   استدرك احملافظون أن نظام   اة، بينما   يوم بالعناصر الثور   صال مجيع املعتدلون
 .ستتباب األمنامكانه إعادة بإ سيكون، قتراع عامعن ا امنبثقً

ني الصادقني  مبثابة عنصر كاشف ومضيء للكاثوليكي    " ديةالبل"على صعيد آخر، كانت     
" ديـة البل"كانت  و. نتاب الطبقة العاملة  ا يزالون جيهلون عمق اليأس الذي       الالذين كانوا   

 . القرنذلكة بأواخر اخلاص" ةة احلقيقيجتماعيالكثلكة اال" نشأت بعده امفترقً
 
 ١٩٠٤ إىل سنة ١٨٧١ يف فرنسا من سنة ر السياسيلتطو ا-٣

 نية اجلمهوري إىل مجهوريةكيلَة املَمهورياجلمن  -١     
    "   بلدهم من احلـدود      حيتلّ األملاينّكان  ؟  ١٨٧١حزيران  ون يف   مباذا كان يشعر الفرنسي 

يف سـائر   .  املذلولة حتتفظ برائحة الدخان والدم     همعاصمتكانت  إىل ضواحي باريس، و   
 مكان السكوت والذهول واحلزن يف كلّ    ساد  . كان انفجار جديد سيحصل   ما  املدن، رب  .

 هذا الوضع العام اهلـش    أخاف  ة؟   بالقو فُرضاذان  لكيف ميكن تثبيت هذا األمن والنظام ال      
  .٢٦٦)Daniel Halévy (دانيال هالفي. " من الشعور بالندماد على القلق والتعب نوعاوز

قلـق   ت ا من املعطيات اليت ستظلّ     اهلزمية مزجي  محل هذا اجلو الذي خيم على فرنسا بعد       
 ة طويلة األفكار مد .املضن "معاهدة فرانكفورت  "الً، اهلزمية، مثّ  أو   ية، قد حر   ا كتـا تأكيـد

على  ا  مجاعيـ   كان اجلميع      للجيش الذي     الوطن، ووالءً  حب ون حيترمه ويقدره، مجهوري
  صل   و. ونكانوا أم ملكياهذا املوقف   قد اتصاالً وثيقً ت  إىل السلم واألمن    ا بالتوق اجلماعي 

. يارهم السـلم  ختايف  يكمن  " الس الوطين "نتخابات  اجناح احملافظني يف    كان  . والنظام
العيـد  " إمجاعا على فرض أخالقية متشددة أي ريفية سـاد أيضـا بعـد فتـرة                 لكنو

                                                 
 .رمي بالرصاص يف بلدية باريس). ١٨٧١-١٨١٣( جورج  ٢٦٥
١٩٤٩-١٨٧٢  ٢٦٦ .شارل بيغيمؤر الً أعمال ميتشي، مثّ ارتبط بصداقة مع الكاتب الفرنسيدرس أو ،من . خ وباحث فرنسي

 ".حبث يف تسريع التاريخ"، و "مجهورية الدوقات"و " حبث عن احلركة العمالية يف فرنسا: "أشهر أعماله
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ا. "اإلمرباطوريمبعىن" أخالق"عمل تعبري   ست " ا  " نظام أخالقيعن معىن   وكان مبفهومه بعيد 
"والتكفري عـن الـذنوب     ، والتقشف ،عن اخلطأ رجوع  ، ال ىحر، باأل وعىن ،"ةاألخالقي  .

كرمز لألخالقيـة،   ) Montmartre" (مونتمارتر"يف  " القلب األقدس " بازيليك   واختريت
 .وصوتت عليها اجلمعية الوطنية بغية التكفري عن ذنوب األمة

 ل، وعلى مـر   احلائز على موافقة اجلميع ما لبث أن شكّ       " أخالقي" تعبري   وهكذا، فإنّ 
 رينىل معسكرين متناف  إا فاصالً قسم فرنسا     السنني، حاجز : فرنسا، اجلمهوري  رة ة املتحـر

 التفكري، الليربالي     ة اليت تتوق إىل جمتمع زمين    ة، وفرنسا اليت تعتـرب      نابع من الثورة الفرنسي
  تمعات جلميعه  اإلجنيل املبدأ املوجفيها و ، ا  وهـم   ،ني احملافظ صحيح أنّ . د التاريخ  اهللا سي 

ة  اجل" ة يف األكثريمعيس ال" ةالوطنيمل يكونوا مجيعهم كـا     ١٨٧١ت سنة يت تأس ،نيثوليكي 
يف الدفاع   يف مصري اتمعات و     تأثري الدين أساسي   أنّبيعتقدون  كانوا   غري أنهم ،  نينشط
 .لنظام االجتماعيا عن

ساعة الندم  أِت  أمل ت ".  األزمنة عالمات"إىل قراءة   كان اجلميع يسعون    يف العامل احملافظ،    
وإىل إعادة نظـام      وقت عودة فرنسا إىل الدين     ة؟ أمل حيلّ  ليبعد نار احلصار واحلرب األه    

ملكي املزمن بأمل إعـادة الكونـت دي شـامبورد          نتظارهذا اال ارتبط بعمق   ؟   مسيحي
)Comte de Chambord(السنوات اليت تلت يف احلقيقة، كانت .  إىل عرش فرنسا٢٦٧
 أم  لكـة مم: ةمرباطورييار اإل النظام الذي سيقوم بعد     إىل ا سنوات ضياع بالنسبة    " البلدية"

؟ةمجهوري 
الذي يعيش بعيدا عن فرنسا  موقف الكونت دي شامبورد،     كان كلّ شيء متوقّفًا على      

 ولكنه مل يكن يستطيع قياس تطور العقول اليت أصبحت، وحتى من بني             ١٨٣٠منذ سنة   
كانت السيادة  . ١٧٨٩٢٦٨احملافظني، معتادة على مبادئ وعاداٍت سياسية تعود إىل ثورة          

الشعبية والنظام الربملاينّ املنبثق عن االقتراع العام والرمز الوطين للعلم الثالثي األلوان الذي             

                                                 
 . هو امللك هنري اخلامس. ١٨٨٣-١٨٢٠  ٢٦٧
وري ائيا داخل احلزب الليربايلّ، وذلك بعد التصرحيات اليت أطلقها شامبورد مدعيا فيها حقّه  يف الواقع انتصر التوجه اجلمه ٢٦٨

وظهرت، منذ ذلك احلني، املَلَكية كخطر ناجم عن حروب خارجية وانقسامات . بالعرش ورغبته يف ترميم سلطة البابا الزمنية
وحصل خالف على العلم الوطين كانت نتيجته أن رفض .  حالة انقساموتوالت األحداث اليت وجدت فيها فرنسا يف. داخلية

 : راجع .ويف اية املطاف رفض العرش، وبقي احلكم مجهوريا.شامبورد التخلّي عن العلم األبيض واستبداله بالعلم املثلّث األلوان
 Pirenne Jacques, Les Grands Courants de l’Histoire Universelle, Tome V, De ١٨٣٠ à 
١٩٠٤, Le Libéralisme Donne à la Civilisation Atlantique une Suprématie Universelle 
Incontestée, Nouvelle Édition, Éditions Albin Michel, Paris, ١٩٦٥, pp. ٣٧١-٢٣٧٠. 
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زينته العديد من االنتصارات وطبعه األمل مرات كثرية، كانت مجيعها من املكتسبات اليت             
 .ال يرضى الفرنسيون التخلّي عنها

  علـى   يصر ظلّ الرغم من جهود أنصاره األوفياء،        ولكن الكونت دي شامبورد على    
ـ   جتم أمام خبطابات   وبالسلطة، إن مبنشورات أ   " ه اإلهلي قّحب"رفض املطالبة    ة أو  عات علني

رمـز تقاليـد     هيعتـرب كان  الذي  " بالعلم األبيض "تعلقه العاطفي   واإلعالن عن   ة،  خاص 
.  "فضـع  عمـلِ يبدأ ب  ترميميا نظاما يدشنأن  "غري مريد    مساومة،   رفض كلّ  .أجداده

 ه مل ح أن ضتاحيث  " ة الوطني اجلمعية" وعلى باب    ، إىل فرساي  تهوصلأوبعد حوادث كثرية    
 . إىل العرش إعادة النظام امللكيتحماوال، فشلت ائيا  جمال للتسويةيكن من
ة أكثري حصل على    ة بتعديل برملاينّ  ت على إنشاء اجلمهوري    كانون الثاين  صو    ٢٩يف  

ـ تعزأسهمت االنتخابات املتالحقة يف     ومنذ ذلك احلني،    . ١٨٧٥صوت واحد بتاريخ     ز ي
ـ  .احلقيقياجلمهوري  ة لتعطيها املعىن    ر هذه اجلمهوري  يوتطو أوصـاهلا مـع     تخ وترس 

  جبميع ار الليربايلّ احلكومات املتتالية، والتي للحكـم   ناهضـة لدين وامل ل املناهضةناته   مكو
امللكي. 
ـ     ا برملاني ، نظام ١٨٧٥ ة، يف سنة  شأت القوانني الدستوري  أن ة، ا مع رئـيس للجمهوري

سنوات وليس لديـه السـلطة      سبع  ة  ملد) اب وجملس الشيوخ  جملس النو (تنتخبه االس   
فاحلكومة هي املسؤولة  . ٢٦٩ةالفعلي،    الس   بالتضامن، عن السياسة العامسنالحظ . ة أمام ا

ـ دالت" نياجلمهـوري "، سنشهد سـيطرة    ١٨٧٩ى   حت ١٨٧٥أننا، من سنة     ة علـى  رجيي
١٨٧٦ من سنة    ، إبتداءً  مثّ .ي حكومات ذات نزعة حمافظة، يف البدء      ة، مع توالّ  اجلمهوري ،

                                                 
م السلطات يف الدولة وعالقاا  وتنظ١٨٧٥ّ أقر الس ثالثة قوانني دستورية تشكّل ما يسمى بدستور ١٨٧٥يف  " ٢٦٩

بعضها ببعض وقد أقرت احلكم اجلمهوري بصورة عرضية حني ذكرت طريقة انتخاب رئيس اجلمهورية،وكان ذلك اإلقرار 
ونظّمت سلطات الدولة أن تكون السلطة التشريعية ِبيد جملس شيوخ منتخب لتسع ). ٣٥٢-٣٥٣(بأكثرية صوت واحد 
 وأصبحوا كلّهم ينتخبون لتسع سنوات ويجدد انتخاب ١٨٨٤وقد أُلغي انتخام ملدى احلياة يف عام (ياة سنوات أو ملدى احل

من ِقبل هيئات خاصة، وجملس نواب ينتخب بالتصويت العام ألربع سنوات، والسلطة التنفيذية ِبيد ) الثلث كلّ ثالث سنوات
، فاحلكم كان برملانيا ولكن )أي السني(عده وزارة مسؤولة أمام الربملان رئيس ينتخب من ِقبل السني لسبع سنوات وتسا

وبعد وضع هذه القوانني الدستورية تفرق . سلطة رئيس اجلمهورية كانت واسعة، ومل يفقد امللكيون أَملهم بعودة امللكية
إالّ أنّ مكماهون بعد أن .  النواب من اجلمهورينيالس الوطين وحصلت االنتخابات لس النواب والشيوخ فكانت أكثرية

 أيار ١٦اتخذ وزارة مجهورية حسب األصول الربملانية اختلف معها ودعا إىل احلكم وزارة ملكية وحلّ الس النيايب يف 
١٨٧٧ت مجهوريلس اجلديد بقية يف اا . ة، ولكن بالرغم من ضغط احلكومة وتأييد الكهنة فإنّ األكثريدمكماهون ب ومل ير

وهكذا توطّدت اجلمهورية وانتخب .  حيث أصبحت الوزارة وأكثرية السني من اجلمهوريني١٨٧٩من االستقالة يف سنة 
تاريخ العصور  حداد الدكتور جورج وكرد علي بسام،".  عوضا عن مكماهون للرئاسة وكان مجهورياGrévyي جول كريف

 .١٦٤صفحة رق والغرب، احلديثة يف الش
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ل، يف هذه السنة أي سنة       التحو كان. ة واضح ة ليربالي ذات نزعة ستصبح هذه احلكومات    
قاومة، وهو املارشال مـاك مـاهون        نتيجة حماولة من رئيس اجلمهورية اآليت بامل       ،١٨٧٦

)Mac Mahon(لكي بالقناعة الذي٢٧٠ع بنفوذ، أراد أن  هو مو.  أوسعيتمتهـذه  لكن 
ـ    وعندما حلّ . صطدمت مبعارضة الربملان الواضحة والصارمة    ااحملاولة   ة  رئـيس اجلمهوري
عارضني املين و ددشتاملني  مهوريمن النواب اجل  ة   إعادة أكثري  كانت النتيجة الوحيدة  الس،  

كان ة اليت للقيم التقليديا احملافظاليمني املسيحي يؤمن . 
ة الرفيعـة   جوازيرب يف احللف القائم بني قسم من ال       نتصار اجلمهوري  هذا اال  ن سر مكَ

     ـ       ج ني من املستوى، ورجال األعمال وأصحاب املصارف والصناعي ي هة، وبـني مـا مس
من أهل املدن والريـف     طة  ة متوس جتماعيا وهي طبقات    ،"ة اجلديدة جتماعيالطبقات اال ب"

ـ   ومن ،ةصحاب املهن احلر  من أ  معا، وتتألّف  ـ  الّت أصحاب احمل ة التجاري،  ني  واحلـرفي
ـ  ت ائي  ثب ا جديد السيطرة على الريف عامالً   كانت  . فنيواملوظّ ة يف فرنسـا    ا اجلمهوري

د والثـورة ومل     ورفضوا التمـر   سبقإذ  . ١٨٧١حون عن ذلك،  سنة      لقد برهن الفالّ  و.
ة واعيـة    صورة مجهوري  ١٨٧٦ون سنة   فأعطى هلم اجلمهوري  .  بالسلم والنظام  يطالبوا إالّ 
ة، حمافظة وعادلة  وأخوي،   ـ ستبقى،  . ولصغار املالكني طني   ومطمئنة للمالكني املتوس ا، طبع
 ومل يعد بإمكاـا  ،ةريل األكثها مل تعد متثّلكنو احملافظة يف بعض املقاطعات،     ملعاقلبعض ا 

 .ئلمجتمع اجلديد الناشاحملتم ل نموالمعارضة 
 
٢- ةةاجلمهوري١٨٨٥ – ١٨٧٩:  العلماني 

  ا   نّألعلى البعض   بعضهم   نقسما ،نيبعد انتصار اجلمهوريدبينـهم  األكثر تشـد 
 كتلة الوسـط    وليدة، ممثّ د، خالل سنوات ع   تسلّم زمام احلكم  و. نتقلوا إىل املعارضة  ا

لوا إىل هذه النتيجـة     توصو ،ةة وغري ديني  ة دميقراطي نوا من تأسيس مجهوري   الذين متكّ 
 بتأمني أكثري كّنوا من جعل    ة ولو حتت أمساء خمتلفة، كما مت      ات مستقر ة الدولة الليربالي

ومن هذه السياسة، برز رجل أصبح      . ستعمارالبادرات حامسة بشأن موضوع ا    مب تقوم

                                                 
. عندما استعمرها الفرنسيون) ١٨٧٠-١٨٦٤(عين حاكما للجزائر . مرشال يف اجليش الفرنسي). ١٨٩٣-١٨٠٨( باتريس  ٢٧٠

 .١٨٧٩، لكنه استقال سنة ١٨٧٣وعلى الرغم من أنه كان من دعاة املَلَكية قِبل رئاسة اجلمهورية سنة 



 

 ١٨٤

 يف  حـريفّ أهم الذي سيصبح ٢٧١)Jules Ferry( فري جول  وهو،رمز هذه احلقبة
١٨٨٥ إىل سنة ١٨٧٩، من سنة البناء اجلمهوري . 

لقد فقدت  . ةلنشاط والفعالي إىل ا بقيت معارضة اليمني مفتقدة      ،من جهة أخرى  
إىل  يلجـأون غالبـا   ون  كيلَ املَ  وكان ، إعادة النظام امللكي   بسبب فشلها يف  عزميتها  

رك خاسرة  ا مع لوهم ال خيوضون إالّ   ة يف الربملان، أصبح ممثّ    يأقلّا أنهم   مبو .عتكافاال
 جتماعيا حافظ على نفوذ     إالّ أنه ة،   اليمني، ولو خسر السلطة السياسي     لكنو. سلفًا

    سات الدولة الكربى، وعالقاته يف أوساط األعمـال       بفضل ثروته ومكانته يف مؤس، 
 .ة وغريها اخلريياسال مؤس ميو كانيتالكنيسة الب ،، أخرياوصلته

  ـا      ون إىل احلكم،  عندما وصل اجلمهوريا مهمعلـى    بقيت الكنيسة، متارس دور
حافظت على عدد كبري من      ،ةحتت سقف املعاهدة البابوي   و. ةجتماعي اال صعيد احلياة 

  أراد اجلمهوريـون   ،يف احلقيقة . الدولةيتقاضون أجورهم من    كانوا  فني الذين   املوظّ
  يكونـوا   مل ، يف املقابل  ،هملكن.  من خالل ذلك   على اإلكلريوس الزمين  وضع يدهم   

 ة ،اتيثقون بالرهبانيكانت أم نسا   ذكوري امتداد على    بشكل كبري   تكاثرت قدو ،ةئي 
 وعـدد    راهبا، ٣٠٢٨٧ أصبح عدد الرهبان     ،١٨٧٦يف سنة   إذ  . القرن التاسع عشر  

لعدد ثالثة أضعاف ما كان عليه ما قبـل         وأصبح هذا ا  .  راهبة ١٢٧٧٥٣الراهبات  
إىل ا بالنسـبة    أم. ة باإلمجال وجماز هلا   ات النسائية شرعي  الرهبانيوكانت مجيع   . الثورة

مح هلا  سقد   بالوجود وإن كان      الشرعي  متلك احلق   مل تكن  مالرجال، فربع رهباني  ا
 بعد طـردهم،    ارار م ادواني الذين ع  وهكذا كان، باألخص، وضع اليسوعي    . بالبقاء

 .١٨٧٦ا ميلكون ثالثني معهدا يف سنة وأصبحو
  يه      دورال  شجبوا نيكما أنّ اجلمهوريات تؤديف حقل التعلـيم،     الذي كانت الرهباني
اليت " "املليشيا املتطرفة "  أليس صحيحا أنّ  .  عليها بقيادة جول فري    وصبوا جام غضبهم  
، وهي أيضا   "اتمع احلديث "بادئ  ملعاكسا  هي من تنشر تعليما م    " تعتمد على اخلارج  

 جلمهورية؟ا تعادياليت 
ـ  . ن التعليم ؤمتات وحدها    الرهباني مل تكن  حال،   على كلّ  ة فاملدارس اإلكلرييكي

 سني يساوي تقريبـا   درمن امل  ا عدد تضمكانت  ات   واملعاهد التابعة لألبرشي   ىالصغر

                                                 
 .ليم الصفوف الثانوية، ولعب دورا هاما يف توسع االستعمار الفرنسي يف أفريقياأسهم يف تنظيم تع. ١٨٩٣-١٨٣٢  ٢٧١



 

 ١٨٥

     العدد املوجود يف معاهد التعليم الرمسي و.  الثانوياملركـز   حتتلّكانت   الكنيسة   لكن 
ل يف حقل التعليم اال    األويكن  مل لوو. بتدائي  ـة س رجل دين، فاملدرسة      املدرطائفي، 
من جهة أخرى، لقـد     . وميتعض من مراقبته له   ة  راقبة كاهن الرعي  خيضع مل س  املدرو

نـب جامعـة    ة إىل جا  ة حر  بإنشاء جامعات كاثوليكي   ١٨٧٥مسح قانون صدر سنة     
 .ة أساقفةن جملسها األعلى عد يتضم اليتلدولةا

قصـارى   ١٨٨٥ إىل سنة    ١٨٧٩احلكومات املتعاقبة من سنة     بذلت  يف النهاية،   
 كانـت  ،يف الواقع .  ميادين التعليم  مجيعتفكيك سيطرة الكنيسة يف     جهدها من أجل    

ىل فصل الدولة   ة عملهم تقع على مستوى سياسة دف إ       ستمراريارادم املشتركة و  إ
 بقيت ، لقول جول فري   ، وفقًا من هنا .  عن الكنيسة والدين   كلّياة  جتماعيواحلياة اال 

 ة  ة  حكومة اجلمهوريـ " الثورة اليت كان     ئملبادوفي إنشـاء دولـة    " غفها الكـبري  ش
 .ة ودوره كعنصر يف الدولةيد اإلكلريوس من بنيته السياسيوجتر... علمانية
التيـار  أساس   ة ومن سلطته السياسي   ،س من دوره يف اتمع    يد اإلكلريو ر جت كان

 وكان سببه موقف الكنيسة إىل جانب احملافظني يف         ،ناهض لإلكلريوس اجلمهوري  امل
 ."البلدية" مرباطورية وإبان ما حصل بعدعهد اإل
ت مبجملها  لشكّاليت  ة العلمنة   عملييف   ةرارات متالحق قوعدة  قوانني  همت  أسلقد  
١٨٧٩ يف مطلع سنة     . كلّ التماسك  ا متماسكًا مشروع   ات ، أمرت احلكومة الرهباني
الرهبانيـة   كما شـرعت حبـلّ    . رخيص من الدولة  تة بوجوب طلب ال   خصغري املر 
 طلـب   علـى أي    الـرد  يتمويف ما بعد، مل     .  من البالد  وبطرد اليسوعيني  اليسوعية

 ترخيص مم معظم ى إىل طرد  ا أد  يف شـهر   . تتعاطى التعلـيم  كانت   اليت   ات الرهباني
ات  الشخصـي  مجيـع  ، أخرج قانون من جملس األعلى للتعليم الرمسي       ١٨٨٠شباط  

   الغريبة عن التعليم، وخاص    ةة املسؤولني عن القضايا الديني .   هـذا   وهكذا، مل يضـم 
     لس إالّ أعضاء من اهليئة التعليمينوهم  همؤ زمال انتخبهمة  اسيلعبون وهؤالء  .  أو عي

ة جديدة للتربية   ة واألنظمة اليت ستعطي حلّ     يف حتضري النصوص التشريعي    ورا أساسيا د
الفرنسي  ا ة بصورة خاصا، لفرنس ة، وتدرجيي  صدر،  ١٨٨٠يف شهر آذار  . ة بصورة عام 
. ١٨٧٥ت سنة   أنشة اليت أُ   اجلامعات الكاثوليكي  مجيععن   "اجلامعة" صفة    نزع قانون



 

 ١٨٦

   مبنح ا  فلم يعد هلا احلق   ا   ا و ،ةلدرجات  اجلامعيجامعـات  إىل  لخضوع  لضطر طال
 .الدولة
 انقالبا  ة للبنات طة والثانوي املعاهد املتوس أحدث إنشاء    التعليم الثانوي،    مبا خيص و
. ة لتأثري الكنيسة على فتيات الطبقة الربجوازي      هدفه وضع حد   وكان   ، يف البالد  كبريا

 ."نيات للرجال اجلمهوريات مجهورييقفتوفري ر" هذا القانون وكانت غاية
ا لكن اني األكرب   هتمام اجلمهوريعلى التعليم اال   نصب كان ث الذي   لّثفامل. بتدائي
لزاماال: ن من يتكوةي-ّاكانالعلمنة،  -ةاني    ّألنّ  . أ، بنظرهم، وحدة ال تتجزـ ا ة اني
 متّ التصـويت علـى    . العلمنةم  عتقادات، حتت د اال اليت، يف بلد متعد   " ةيااللزام" تتيح

 قانون جمة التعليم اال  انيةقانون  على  ، و ١٨٨١ يف حزيران    بتدائيوالعلمنـة يف    اإللزامي 
. سنةعشرة   الثالثة السادسة إىل     يطال األوالد من سن    اإللزاميفالتعليم  . ١٨٨٢آذار  
حيصلون على هذا   أصبح األوالد    و ،ة الربامج املدرسي  يف مدرجامل يعد التعليم الديين     و

  فلم يصدر أي   ،ةة علماني فرض هيئة تعليمي  ىل  إة  با بالنس أم.  خارج بناء املدرسة   التعليم
. تـه  بأغلبي ع سنوات عندما كان الس يسـاريا       بعد أرب  قانون يف هذا اخلصوص إالّ    

 يف  أيضاأبطأ   بشكل   يان، مثّ فت يف مدارس ال    علمنة اجلسم التعليمي، تدرجييا    فحصلت
ني من دور  مني علماني ج معلّ نتظار ختر اهذا التأخري إىل ضرورة     يعود  و. مدارس البنات 

 .مني السابقني املعلّوا حملّ حديثة العهد، ليحلّكانتمني، اليت املعلّ
، على احلكم ي كتلة الوسط الذين تعاقبوا       مجهوري ، توافق كلّ  قتصادييف اال اال  

  ة اال على أسس الليبارليـ        .ةقتصادي ة وبتضامنها مع شـركات السـككك احلديدي، 
ل غري موافقة على تـدخ    ب نظام داعم و   ظلّيف  ة   الصناعة الرأمسالي  منوعلى  وتشجيعها  

 .ةالية جول فري عطف الطبقة العمجتماعي ، فقدت مجهوريالدولة يف احلقل اال
  مثّ ، تونس تدخل فرنسا يف  وة،  ذه اجلمهوري هل ستعمارية اال سياسةال إنّ يف الواقع، 
  والصني ةيف اهلند الصيني ،        تمع الريفيا مساندة قسم كبري من اقد تركّز  ف.  قد أفقد

ة  كقو ليهاإ إعادة مكانة فرنسا     لاألو: ستعمار على هدفني  هذا امليل إىل املضي يف اال     
.  بباقي الدول الكـربى    ستعمار، أسوةً بات حقها باال  ، وإث ١٨٧٠عظمى، بعد هزمية    

 والتبادل، وتوسيع   م املادي ة، وتنشيط التقد  ة الفرنسي قتصادي خدمة املصاحل اال   ،الثاينو
 . أسواق هلابإنشاءحقل الصناعة 



 

 ١٨٧

ة جـول    وبصورة خاص  ، من صنع بعض رجال الدولة     ستعماركان اال يف الواقع،   
 ي، وميدانيافر    كان من صنع عسكري ،  كان  ني  ني أو ديبلوماسيهم توسيع السيطرة   يهم

كت املغامرات  لرأي العام، فحر  إىل ا ا بالنسبة   أم. ةة يف مواجهة عداوات أجنبي    نسيالفر
رفض قسم  و. ة، أتت يف النهاية على جول فري وأسقطته       ة خالفات حاد  ستعمارياال

 .ني هذه املغامرات املكلفة ماالً ورجاالًالريفيمن كبري من أوساط األعمال كما 
 النظـر عـن     غض ب كانت،ة،  سي اجلمهوري ة مؤس يف ذهني لكن فكرة االستعمار    

جول ىل  إة  ببالنسو.  نفسها العلمنةىل سياسة   إ تعود   ،ةقتصادي اال لغاياتطلب اجلاه وا  
 حـاكم اهلنـد   مني، مثّس دور املعلّمؤس ، ٢٧٢)Paul Bert(فري كما لبول برت 

الصيني   ت أال. العلمنةفكرة ستعمار و اال فكرة تناقض بني    ة، ال يوجد أيالعلمنـة  يؤد 
 على العقـل     املبين مقدنتصار الت ا ىلإوة،   خنق املعتقدات وإزالة احلضارات التقليدي     ىلإ

   والعلم؟ كان مشروع مؤس مـن خـالل      البحار عربة نشر هذا املثال     سي اجلمهوري 
 .العلمنة
 
  )١٨٩٨ – ١٨٨٥( مهورية احلديثة اجل–٣  
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.
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سـي  مؤس" عهـد    ىانتـه ،  ١٨٨٥ آذار سـنة     ٣٠ يفمع سقوط جول فري     
جديد  بدأ عهد   و ،"ةاجلمهورياحلستقرار  غياب اال ز ب متيإضافة  ،متزايد بشكل كومي

األوضاع ، هدأت   على الصعيد الديين  و. ئة للنظام ورتفاع صوت املعارضات املنا   اىل  إ
 . بعد محلة العلمنة العنيفة

                                                 
 .شغل منصب وزير التعليم. ١٨٨٦-١٨٣٣  ٢٧٢



 

 ١٨٨

ـ   ت  بت آمـال اجلمـاهري، وأخـذ      ة خي ة الليربالي  اجلمهوري لكنو ن تبحـث ع
أزمـة  اندالع   مع   ت القومية حلّتها  رغيهذا و . اعا مع تطلّ  ات أكثر توافقًا  ولوجييإيد

 .ةة سياسية قوشتراكي وأصبحت اال٢٧٣)Boulanger(ه ياجلنرال بوالجن
األوسـاط  وني  القوميكلّ من   نفعاالت يف صفوف    ا "هيقضية بوالجن "أثارت  لقد  

 ، وزير احلـرب آنـذاك     ،هيبوالجنل  وكان اجلنرا . ١٨٨٩ و   ١٨٨٦الشعبية، ما بني    
. تهديـد مسـتمر   تظهـر ك  ا   قو كانتة ثأر جتاه أملانيا اليت      د وطني ه جيس أنب يدعي

ـ ف ،ة اجلمهور الباريسي  سكر حبماس اجلماهري، وخباص   وحقيقة األمر هي أنه      ط خطّ
ـ  و .١٨٥١نابوليون سنة    ذه لويس نقالب شبيه بالذي نفّ   ال ـ كـان   ه  لكن  إىل  ريفتق

هذا  .ار البونابريتّ  كالتي ار سياسي ة على تي   كما إىل السلطة املبني    ،ة هذا األخري  يشخص
مشـروعه الـذي     ىنتهاو. تراجع عن مشروعه يف اللحظة األخرية     ىل ال إا به   ما حد 
 .نتحار مريرااحلكومة بأدانته 

ى ة عل الية واحلركة العم  شتراكياالاحلركة   مسيطر تقد بعد هذا الفصل املضطرب،     
وكما ذكرنـا أعـاله، فـإن        ).١٨٩٠  سنة أي(ات  ية يف التسعين  السياسيشؤون  ال
يبدو كان   ما   مجيعبتعاد عن   ني نزعة إىل اال   دا عند اجلمهوري  ضطهاد ولّ االو" البلدية"

 رأت يف كـلّ   كانت قد   ني  ة من الكاثوليكي  وحدها، قلّ . جتماعيال يف احلقل ا   ثورويا
اذلك حتديف األلبحثىل اإيدعو  ي سباب العميقة للثورة العمةالي. 
ـ فاملسـألة اال  ). "١٨٩٠  سنة أي(ات  يجرى عكس ذلك يف التسعين    و ةجتماعي" 

    ةفرضت نفسها على الطبقات القيادي، هـذه اهلمـوم     مجيعدت الصحافة بنقل     وتعه 
 املسـألة   حـول حتقيق  "شر يف صحيفة حمافظة مقال حتت عنوان         ن أنبعد  و. اجلديدة

ني ني الفرنسي شتراكي القادة اال   ألهم الكالم، أعطى هذا املقال     "اة يف أوروب  يجتماعاال
هـم يف   أخذوا حقّ يكونوا قد    ولشخصيات من أرباب العمل الذين مل        ،نيواألوروبي
وقامت مبـادرات يف    .  الوضع العمايلّ  حولتالت التحقيقات والدراسات    فت. السابق

                                                 
وقد كان ). ١٨٨٩-١٨٧٧(حصلت بعض أزمات شكّلت خطرا على كيان اجلمهورية، من أمهّها قضية بوالجنيه  " ٢٧٣

وأخذ يتكلّم عن وجوب االنتقام من أملانيا، وكذلك عن وجوب تعديل . هوريةبوالجنيه قائدا مجع حوله الناقمني على اجل
وأخذ أنصاره من املَلَكيني خاصة ينشرون الدعاة حتى انتخب نائبا، ولكنه مل يتجرأ على إحداث انقالب، وملّا علم . الدستور

تاريخ  حداد الدكتور جورج وكرد علي بسام،".  حزبهأنه سيحاكم أمام احملكمة العليا بتهمة التآمر، هرب من البالد واحنلّ
 .١٦٥صفحة العصور احلديثة يف الشرق والغرب، 
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  وسط الطبقة الربجوازي  ةانا ملع ة لوضع حد  الطبقة العم ة   . ةاليوأمجع مناصرو األخالقي
ـ يف  املشكلة  تكمنال: ه واحد توج  على ٢٧٤ األبوية ومناصرو قتصـادية ة االالليربالي .

ـ ول الدولـة    ن يناهضون تـدخ   وار كاثوليكي  هذا التي  يف صفوف وكان   ون مجهوري
 مشـاكل   كفي حلـلّ  ة ت ة أو اخلاص   املبادرة الفردي  أنّبيعتقد  كان اجلميع   و. معتدلون
 .  التجاوزاتجلميع وضع حد ول،اتمع

ـ  بفوائـد الليرب   طة إىل الشك   قسم كبري من الطبقات املتوس      توصل ،باملقابل ة الي
 املعضلة  لّحل يكفي    العمل بالنظام اجلمهوري    بأنّ اعد مقتنع يومل  . ةقتصادي اال الفرديةو
ل ا املث صنع لشرحية من الناس   ة،  لدميقراطية وا ثل اجلمهوري إىل جانب املُ  و. ةجتماعياال
تكن قد  ة اليت مل     يف احلياة السياسي   فرض نشره تدرجييا  على  هذه   وعملت   ،شتراكياال

 . حتى اآلنتدخلت فيها
ل األفكار  بد ت ة،جتماعية اال الدميقراطير  تطوة و شتراكي اال الذي حقّقته م  تقد ال حفّزا

ـ الكثلكة االنطالقة ايف  و ، الفرنسي يواملواقف يف احمليط الكاثوليك    وهـذا  . ةجتماعي
      لكن علينـا أن    و،  ون الثالث عشر  ة ال املوضوع، سنعاجله بشكل أعمق يف إطار حربي

 اال شأنه شأن ه أثار،   نذكر أن شتراكي  امني على الليرب  ة، خماوف القية اال لية، رغم  قتصادي
قد حصل على  ه  أن نقسـمت أوسـاط الكثلكـة      او.  بنظر املعارضـني   ىة كرب  أمهي
 ٢٧٥)Albert de Mun(تيـار ألـبري دي مـون    : اراتة تية هذه إىل عدجتماعياال
 لتعاونيـة ل حمبذًاة و  لليربالي امناهضكان  الذي  " ساط الكاثوليكية العمالية  واألعمل  "و

و. ةواألبويار اإلصالح االتيجتماعي  ـ ، مع فريـديريك لـو ب  Frédéric Le (يِل

Play(الوضع اال  حول الضمائر   توعيةلذي قصد    ا ٢٧٦ بواسطة التحقيقـات    جتماعي 
 ،"ةاليوالنقابات العم "٢٧٧)Léon Harmel(ل يار ليون هارمتيو. والدراسات الوافية

". ةة املسيحي الدميقراطي " فيما بعد  ، ليصبح ١٨٩٣ – ١٨٩٢ر يف السنوات    لذي تطو ا
تكوين يف ، ١٨٩١لصادرة سنة  ا "Rerum Novarum  "ةالرسالة البابويسرعت 

                                                 
 . سياسة اجتماعية ينتهجها رب عمل، تقوم على توطيد سلطته على أُرائه مع املبادرة إىل منحهم بعض املنافع ٢٧٤
 .دافع عن القوانني االجتماعية. رجل سياسة وخطيب. ١٩١٤-١٨٤١  ٢٧٥
 .كان حمافظًا وتقليديا. مهندس رجل اقتصاد. ١٨٨٢-١٨٠٦  ٢٧٦
١٩١٥-١٨٢٩  ٢٧٧ .فرنسي كان تلميذًا يف مدرسة ال تور دي بان. صناعي .ا يف احلقل االجتماعيإجنازاته . عمل كثري من أهم

، نظّم أول حج عمايلّ إىل ١٨٨٥يف سنة . اتتعليم العمال، مضافة للعمال غري املتزوجني، نزل للفتيات غري املتزوج: يف هذا احلقل
 .روما
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ـ      وإىل ذلك، فإنّ  . ة سنوات هتمام لعد حركة، ستثري اال   ة  إنشـاء الصـناديق الريفي
والتعاوني ـ ت، وتنظيم مـؤمترات حملّ    ع النقابات، وتأسيس صحف وجمالّ    ات وجتم ة ي
ووطني ة، أد  ضخامة هذه احلركـة    فأقلقت  : ع املئات من األعضاء املناضلني    ى إىل جتم
ـ     : "كتب أحدهم . أنفسهمني  شتراكيالاحتى    هـؤالء   بقنايف وقت قريـب، سيس

الدميوقرطياملزعومونونون املسيحي ". 
عالتجم 

 للكنيسة يف    املهم املفترق السياسي  استهلّ،  والتحاليليف هذا اجلو من الدراسات      
هـذا البابـا    مل خيش   . ٢٧٨ون الثالث عشر  مفترق درسه وأراده البابا ال    وهو  فرنسا،  

                                                 
درس يف ِفيتِرب . ١٨١٠مارس / آذار٢يواكيم ِبيِكي ولد يف كَرِبيِنيتو، بالقرب من أَنياِني، يف . ١٩٠٣-١٨٧٨ " ٢٧٨
يوس السادس عشر ، عينه غريغور١٨٤٣يف . أكسبه غار الشهرة براعته اخلطابية وسهولة نظمه الشعر بالالتينية. ورومة

: وما إن انتخب بابا حتى أعلن. ١٨٥٣ عين أسقفًا على ِبريوزا، مثّ كرديناالً يف ١٨٤٦ويف . قاصدا رسوليا يف بروكِْسيل
 Inscrutabili Dei(، نشر رسالته العامة األوىل أنّ فكر اهللا الذي ال يدرك ١٨٧٨يف ". أود أن أصنع سياسة عظيمة"

consilio (ّة يؤكح الطريق أمام حريتمع، وتفتد الكنيسة من تأثريها اخلَيِّر على امنفلتة ومنحرفة"د فيها أنّ حضارة جتر "
غري أنّ املشكلة األكثر وعورة ودقّة كانت تلك اليت تطرحها ". كلمة باطلة فارغة من احلقيقة"ليست سوى حضارة مزيفة، 

فتجاه املوقف العدائي الذي اتخذه رئيس الوزراء املتطرف، كِْرسيب، متسك . اليةعالقات الكرسي الرسويلّ باحلكومة اإليط
الون الثالث عشر مبوقف سلَفه، فمنع الكاثوليك أن يشاركوا يف االنتخابات التشريعية، ومل يسمح هلم إالّ باالقتراع يف 

 اليت -)Non expedit" (من غري املناسب: " املشهورةتفصح عنها العبارة–فسياسة عدم املشاركة هذه . االنتخابات البلدية
: لقد كانت مأساة الكاثوليك اإليطاليني كبرية. فُرضت على الكاثوليك منذ سقوط رومة، استمرت حتى حربية بيوس العاشر

ويف . با تفهموا أمرهمفهم حيبون بالدهم، ويشاركون يف ضتها السياسية، واالقتصادية، والثقافية، لكن القليلني يف أورو
الواقع، فقد كان من الصعب على إيطايلّ أن حيب وأن ينظر بإعجاب إىل كيانين متضادين وعدوين مثل احلكومة املدنية 
والكنيسة، وأن يبقى على هامش احلياة السياسية يف وقت كان الراديكاليون واالشتراكيون يتناحرون بغضب شديد للوصول 

وما يفسر تصرف البابا خوفه من أن ال يتمكّن الكاثوليك من تأليف حزب على مستوى أمهية احلزب الكاثوليكي . ةإىل السلط
ومبا أنّ ملك إيطاليا اجلديد، هومربتو األول، مل ينعم بدعم . يف أملانيا، وقناعته بأنّ من األفضل انتظار فرصة تكون أكثر مالَءمة

اع ليجمع القوى املناهضة للكثلكة بوجه الكرسي الرسويلّ، واستغلّ مجيع الفُرص ليطلق اجلماهري البابا، فقد بذل كلّ مستط
فعندما نقل جثمان البابا بيوس التاسع من باسيليكا القديس بطرس إىل كنيسة القديس لُورنزو، انقضت عصابات . ضد البابا

بصالة الغروب "ويوم االحتفال باملئوية السادسة . رب األعظم يف ر التيربمن املهووسني على املوكب، وقصدها رمي جثّة احل
وفتح موت غاريبالدي . ، تظاهرت اجلماهري ضد البابا حبجة أنّ إقليمنضس الرابع كان قد أيد عائلة أَنجو)١٨٨٢" (الصقلية

كانت تتابع تنظيم نفسها " املعارضة الكاثوليكية" أنّ على. جماالًُ الضطرابات أخرى أثارا املاسونية) ١٨٨٢يونيو / حزيران٢(
" التحالف الثالثي"فإيطاليا انضمت إىل .  غنية بأحداث أخرى١٨٨٢وكانت سنة . يف هذه األثناء يف مجيع أحناء شبه اجلزيرة

لطبيعية، فرنسا، ويضعها إىل جانب مل يكن هذا التحالف طبيعيا ألنه كان يفصل إيطاليا عن حليفتها ا. إىل جانب النمسا وأملانيا
أظهرت ضعف هذا التحالف الثالثي، ويف سخط الون ) ١٩١٨-١٩١٤(واحلرب العاملية األوىل . عدوها التقليدي، النمسا

ر  قر-الثالث عشر على الضغط الذي كان ميارسه حكّام إيطاليا الغواة، استولت السلطة املدنية على أموال مجعية نشر اإلميان
إالّ أنه مل يلبث أن عزف عن هذا املشروع . مغادرة إيطاليا واالنتفاء يف مدينة تِرنتو، وهي إذ ذاك منساوية، أو يف سالْزبورغْ

و ١٨٨٩ويف . واندفع بزخم أوفر يف النضال اليوميدانة تدشني نصب جلُورالكاثوليك يف رومة حبج قامت مظاهرات ضد ،
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 خلف الكردينال ماِريانو رامبولال يف أمانة سر ١٨٨٧يف . املتظاهرون يعتربونه ضحية من ضحايا الباباواتبرونو، وقد كان 

الدولة الكردينال جاكُوِبيِني، فالح أمل بفترة من اهلدوء بني الكِْويرينال والفاتيكان، غري أنّ موقف كِْريسِبي بدد اآلمال، ذلك 
، نشر الون الثالث عشر رسالة عامة أخرى ١٨٩٠يف . ـزع من البابا أية رغبة يف سلطة زمنيةأنه مل ينثِن عن قصده بأن ين

. ونشبت نزاعات جديدة مع احلكومة اإليطالية عقب سقوط حكم كريسيب نتيجة هزمية اجليوش اإليطالية يف احلبشة. املاسونية
لّ أربعة آالف مجعية كاثوليكية ومحل الكرسي الرسويلّ مسؤولية ، أصدر خليفة كريسيب، املركيز روِديِني، قرارا حب١٨٩٨ويف 

كانت احلركة العمالية قد . االضطرابات يف ميالنو، يف حني أنّ املسؤولية كانت تقع على احلزب االشتراكي املُنشأ حديثًا
، عن الفوضويني واتخذ له بعد ذلك ١٨٩٢؛ وانفصل هذا احلزب، يف "حزب العمال اإليطاليني"، يف ١٨٩١جتمعت، العام 

وقد نال هذا احلزب شهرة متنامية، ليس بفعل انتشار الصناعة يف البالد ". احلزب االشتراكي"بسنة، يف مؤمتر ِرِجييو، اسم 
ى عليها إضافة إىل ذلك، فإنّ أساطري االنبعاث طغ. انتشارا كثيفًا وحسب، بل أيضا بسبب ظروف العمل اليت مل تكن مثالية

ففي إيطاليا كما يف باقي القارة، حتول احلزب االشتراكي تدرجييا إىل . كسوف بسبب التجاوزات اليت أتاها خلفاء كافور
منذ أن كان الون الثالث عشر . منافس يخشى أمره الليرباليون واحملافظون من جهة، ودعاة امللكيات املطلقة من جهة ثانية

، وهو إذ ذاك رئيس أساقفة ِبريوزا، نشر رسالة ١٨٧٧ويف . بلجيكا، كان يعرف متام املعرفة وضع العمالقاصدا رسوليا يف 
وقبل البيان الشيوعي الذي نشره كارل ماركس بزمن طويل، فإنّ ". استغالل الفقراء والضعفاء املعيب"راعوية هاجم فيها 

ويف . العمال يف أملانيا، واتخذ اإلكلريس األملاينّ موقفًا مؤيدا لطبقة العمالأسقف مايانس، ِكيتِلر، رفع صوته منددا باستغالل 
ِبلي الظلم االجتماعيور دي بان شامت دي ِمني والتة للدراسات "ويف رومة أُنشئَت . فرنسا هاجم ألِْبرندوة روماني

برعاية أسقف جنيف، " اتحاد فِْريبورغْ"النور ، رأى ١٨٨٤يف . ساعد على خلقها شخصيات من العامل أمجع" االجتماعية
وقد تألّقت ثالث مجاعات، بنوع خاص، . مونسنيور ِمرِمييو، وغايته جتميع جهود احلركات االجتماعية األوروبية املختلفة

، كانت املبادئ اليت ١٨٨٧ يف. مجاعة فرنسا ويديرها ألربت مون، ومجاعة فْرنكُوفورت، ويرعاها أمري لُوفَنشتاين: بنشاطها
التجمع النقايب، كونه نظاما دفاعيا عن مصاحل الطبقة العاملة، ومحاية العامل محاية قانونية، : تشكّل عقيدة اتحاد فريبورغ هي

هم للبابا وقد قال أحد. ، عن رغبتها يف أن ترى البابا يتولّى رئاستها١٨٨٨وقد عبرت احلركة، يف . وثبات امللكية الريفية
فكان رد . الون الثالث عشر إنّ األفكار االجتماعية اليت يدافع عنها الكاثوليك يعتربها الكثريون اشتراكية وبالتايل ملومة

انتظروا ... فأعداؤكم ال يدرون إطالقًا ما هو النظام االجتماعي املسيحي... ليست هذه اشتراكية، إنها مسيحية: "البابا
ذه الكلمات أفصح البابا عن تبنيه أحد التقاليد ". مة املقبلة، فالبابا سيقول إنّ هناك نظاما اجتماعيا مسيحيارساليت العا

، كانت قد نشأت يف الواليات املتحدة ١٨٨٥يف . املسيحية األكثر أصالة، أي الدفاع عن الفقراء، واملضطهدين، والضعفاء
وغاية هذا التنظيم شن حرب . مبوافقة األساقفة) Knights of Labour" (فرسان العمل"حركة مماثلة هي حركة 

وقد تدخل . اجتماعية حقيقية لتظهر علنا ما إذا كان سيسيطر يف الواليات املتحدة الذهب أو اإلنسان، االحتكار أو الشعب
كي ال يشجب هذه احلركة الشريفة، يف حني ناهضها الكردينال ِجيبونز األمريكي، والكردينال ماِنينغْ اإلنكليزي لدى البابا 

الكندي ة األمور اجلديدة . املصاف األسقفيا البابا فلم يشجبها، بل على العكس من ذلك، فإنّ الرسالة العامأم)Rerum 

novarum ( مت إىل مجيع احلركات املذكورة ساب١٨٩١اليت صدرت يفقد ،قًا ، وصيغت بروح تقليد الكنيسة احلقيقي
ها صارت منذئٍذ ميثاق العمل املسيحيى إنا أصيالً، حتلقد وفّرت رسالة البابا الون الثالث عشر عناصر جديدة للنقاش . تعليم

فقد أعلنت، يف املقام األول، التساوي بني العامل ورب العمل، تساويا كما حتدده العقيدة . االجتماعي الذي كان خيض العامل
 تساوي الناس املطلَق أمام اهللا، أي الناس باعتبارهم أشخاصا وليس اإلنسانية اردة أو باعتبارهم طبقات، وهي املسيحية، أي

وتذكّر رسالة . جتريدات عقلية بإعالا مبدأ املساواة حتول الناس إىل عبيد للحزب أو للدولة، أي ضحايا األفكار واملستبدين
 بالضمري اإلنساينّ، وحبق العامل، وحبق مجيع الناس بأن ينعموا حبياة روحية، تتفوق حاجات الشغل األمور اجلديدة الناس، ثانيا،

وكانت عقيدة البابا االجتماعية، ثالثًا، نقدا غري مباشر للربوتستانتية . وضروراته، واهلم اليومي، والصراعات السياسية
ها الرسالة بقسوة، ألنّ الرأمسالية متثّل، يف نظر الكنيسة مبدأ استغالل اإلنسان أخاه، وللكلفينية، ومها سببا الرأمسالية اليت شجبت

والفكرة املضطربة عن احلياة، وصراع الطبقات، واحلرب، والتقدم مهما كان الثمن، والعمل مقياسا وحيدا للعامل، عارضتها 
ضحا أنّ الكنيسة جتابه بتعليمها الليربالية الرأمسالية كما جتابه فبدا وا. الكنيسة بأفكار السالم، واحلب، واألخوة، واحملبة

، قال البابا بيوس ١٩٣١يف . الشيوعية اليت تعتربها دائما، حبسب ما يرى اليسوعيني، امتدادا لليربالية املنحطّة-االشتراكية
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إنّ رسالة الون : "ن رسالته األمور اجلديدةع) Quadragesimo anno(احلادي عشر يف رسالته العامة يف السنة األربعني 

الثالث عشر ظهرت، مع مرور الزمن، كامليثاق الكبري الذي جيب أن يكون أساس كلّ نشاط مسيحي يف املوضوع 
يفُوس اليت بدأت يف . ساءت احلال يف فرنسا يف هذا الوقت". االجتماعيرة دباحلكم باإلعدام على الضابط ١٨٩٤فقضي 
 نياليهوديني متخاصمتإىل جبهت مت الرأي العاما بني املفكّرين وقسرت جداالً طويالً وحاميهم باخليانة، فجفاليمني . الذي ات

املناهض لدريفوس، كان يتجمع حول شار موراس امللكي النـزعة، وحول ليون دوِديهن وشارل ِبيِغي، وموريس بارِّيس 
وجتمع اليسار حول املدافعني عن . ١٩١٨ت وطنيتهم يف أن تسري فرنسا إىل النصر يف وكتاب آخرين عديدين الذين سامه

" القضية"ألنّ املناظرات يف -فأَِميلْ زوال، وأناتول فْرانس، والحقًا روِجيه مرِتني دي غار، وأندِره جيد، : النقيب دريفوس
 معاديا لإلكلريس وال وطنيا استغلَّته الشيوعية فيما بعد كما استغلّه ، خلقوا جوا-امتدت إىل ما بعد احلرب العاملية األوىل

واليسوعيني الذين التزموا . كن اليمني يدافع عن الوطن، فيما كان اليسار يقدح فيه ويذم. عموما رجال الفكر اليساريون
عتدلني يف االنتخابات، إالّ أنّ مشروعه سقط، وحاول البابا توحيد امل. الوقوف موقف املؤيد للجيش، اتهموا بأشنع اجلرائم

رهبانية "، حوكمت ١٩٠٠ففي . واتخذت تدابري قاسية حبق الكنيسة. ١٨٩٨وعزز اليساريون مواقعهم يف انتخابات 
ات الذي أرغم أخوات القديسة كُوِليت التجأت إىل أشِّيز، واختارت مجعي" قانون اجلمعيات" صدر ١٩٠١، ويف "االنتقال

" الكفاح الثقايفّ"ويف أملانيا، تابع ِبسمارك . روسو وكومب-أُخر كثرية طريق املنفى إزاء التدابري اليت اتخذا حكومتا والِْديك
)Kulturkampf .( ِلرا بني موقف لوثري وتعليمه، وموقف كلٌّ من بسمارك وِهتصاالً واضحظ أنّ هناك اتواملالح

الثة أذكوا الروح اجلرمانية، وعادوا رومة بصفتها كنيسة جامعة ومركزا حضاريا، وأضفوا على الكنيسة فالث. وعقيدما
واصطدم الثالثة، يف نشاطام ويف مجيع حماوالم بالكثلكة، فحاولوا إزالتها بكلّ الوسائل . األملانية، عن قصد، طابعا قوميا

، وعلى فرنسا يف ١٨٦٦انية اليت استطاع حتقيقها إثر انتصاره على النمسا يف كان بسمارك حيلم بالوحدة األمل. املمكنة
وبسمارك مثل كلّ ديكتاتور تسكره أحالم السيطرة . ، كما كان حيلم بإمرباطورية عاملية تكون أملانيا على رأسها١٨٧١
سكونية الرومانية، وهذا ما محله على إطالق احلملة ضد ، أخذ يف حسبانه امل)كُوال دي ِرينزو، نابوليون، هتلر، ستاِلني(العاملية 
فبدافع نفوره من الشعوب الالتينية، كان املستشار يقصد تدمري الكنيسة دف تدمري تلك الشعوب، وهذا واضح . الكثلكة
" مايو/قوانني أيار"ة بـ كانت القوانني املعروف". عندما نقضي على الكثلكة، فلن تلبث الشعوب الالتينية أن تزول: "من كالمه

وبدافع قوي . تزال سارية املفعول، وال تستطيع أملانيا اتخاذ مبادرة ملصاحلة حمتملة من دون أن تلغى تلك القوانني) ١٨٧٣(
وعليه، فإنّ . ١٨٧٨من هذا الشعور، أجاب البابا الون الثالث عشر عن رسالة وجهها إليه اإلمرباطور غليوم األول يف 

 الذي اضطر شيئًا فشيئًا إىل أن يتفاوض مع الفاتيكان نظرا إىل النجاح الذي حقّقه احلزب الكاثوليكي يف أملانيا، وإىل بسمارك
وخفّف من تشددها، فاستطاع أن يعيد احلوار مع " مايو/قوانني أيار"مقاومة األوساط الكاثوليكية مجيعها، اضطر إىل تعديل 

كان بينت أملانيا .  العهد األمري فردريك على رومة بعد زيارة إسبانيا وكانت له مقابلة مع البابا، عرج ويل١٨٨٣ّيف . الكنيسة
، جزيرة ياب، وهي إحدى جزر األرخبيل الذي متلكه ١٨٨٥فأملانيا كانت قد احتلَّت، يف : وإسبانيا نزاع بشأن جزر كارولني

وكان البابا قد ". الكفاح الثقايفّ"ذا النـزاع وقضى يف الوقت نفسه على طلب الفريقان وساطة البابا، فوضع حدا هل. إسبانيا
 ليسمح بعودة الرهبان املطرودين إىل أملانيا، فابتهج الكاثوليك ١٨٨٧جاء قانون . اكتسب مكانة عاملية، وأملانيا حتتاج إليه

ة جديدة من التوتر عندما التقى كِْريسِبي بسمارك على أنّ عالقات الكرسي الرسويلّ بربلني دخلت مرحل. األملان أيما ابتهاج
املسألة "وعرف أنّ بسمارك يدعم الوزير اإليطايلّ ويوافق على وجهة نظره يف .  وثبت صالحية التحالف الثالثي١٨٨٧يف 

ضعة أشهر بسبب على أنّ اإلمرباطور اجلديد مل ميلك سوى ب. ، خلف فردريك الثالث غليوم األول١٨٨٨يف ". الرومانية
، انسحب املستشار ١٨٩٠ويف .  نفسها زار البابا١٨٨٨ويف السنة . املرض، فخلَفَه غليوم الثاين على عرش هوِهنزولِّرن
، زار ١٩٠٣، مثّ يف ١٨٩٣ففي . كما قال اإلمرباطور" يف اتجاه جديد"العجوز من احلياة السياسية، واستعدت البالد للسري 

الذي خرجت منه الكثلكة يف أملانيا معززة، " الكفاح الثقايفّ"وحقبة . تيكان، فتحسنت العالقات حتسنا ملموساغليوم الثاين الفا
كان حيب دانِتي وغاِليِليو، . لقد كان الون الثالث عشر رجالً واسع الثقافة وشاعرا إىل كونه سياسيا بارعا. صارت من املاضي

. كان معجبا بشعراء العصر القدمي، وكتب قصائد بالالتينية وهو على فراش املوت. لفاتيكانوأنشأ أول مرصد للنجوم يف ا
وقبل وفاته ببضعة أيام، كان قد نشر يف إحدى اجلرائد يف بريوزا قصيدة .  حييط به الكرادلة١٩٠٣يوليو / متّوز٢٠توفّي يف 



 

 ١٩٣

 جديدةمواقف  اتخاذ  من  ،  ئ مبصاحلة الكنيسة مع العامل الناش      واملهتم ، التفكري واقعيال
  أنّ  علـى  تدكّأ،  ١٨٨٨ سنة   "Libertas"ة  يربرسالته احل و. على اخلارج منفتحة  و
 ،ة احلديثـة  نظمة السياسـي  األ أشكال   مجيعة عن   الكنيسة ليست راضي   "أنّبدعاء  اال
كتشافا مجيعها ترفض مجلة    وأن هو   "ة احلديثة ات العبقري "باطل وخال من كـلّ     جتن  

 ".أساس
 إىل  ١٨٧٩لذي دام من سنة     اة والكنيسة    الصراع القائم بني اجلمهوري    امتدادعلى  

مته، ومل   على ص  ة املتتالية، حافظ البابا غالبا     القوانني العلماني  مجيع، ومع   ١٨٨٥سنة  
.  وبطريقة سرية  ، مرن للصعوبات  حلّ إجياد   على و ، على دئة هذا الصراع    الّإ يعمل
صمته من،  ١٨٨٣سنة  خرج،   هولكن ، وتدخ  توجيه كتاب إىل رئـيس     ب ال شخصي

ة حول جول غريفي اجلمهوري)Jules Grévy(مارسـة سـلطته   مب يناشده فيه ٢٧٩
 وعزى مسؤولية   سة، فكان جواب الرئيس دبلوماسيا    إلعادة السلم بني الدولة والكني    

 .ة اجلمهوريموقف اإلكلريوس ضدزاع إىل ـهذا الن
   ون الثالث   يف باريس، أصدر ال    ن بتقارير القاصد الرسويلّ   بعد هذا الكتاب والتمع

كالمـه إىل  فيهـا  ه  وجNobilissima Gallorum gens""ة بابويالرسالة العشر 
قطـع الصـلة    ىل  إضون  سيتعر والذين    التفرقة بني الكنيسة والدولة،    يزرعونالذين  "

 أن يدافعوا   طلب من األساقفة ومن املؤمنني    مثّ  ".  تزال جتمعهم  كانت ال ة اليت   ياخلالص
عتبارات استيحاء  اباال أمام اآلخرين التهامهم     يف  دون أن يفسحوا    ب عن الكنيسة، 

إنسانية للسلطة القائمةة أو معادي . 
لصـحافة   وا ،وتابع األسـاقفة  .  صاغية  آذانا لكن هذه النداءات للتهدئة مل تلق     و

ون  ،ةالكاثوليكيو ،والقادة األساسي ـم    ،ةاملعارضة الكاثوليكيحكـم   علـى  محال 
ةاجلمهوري. كان   كم هذا احل  لكن عتدال جتاه الكنيسة، وأتت    ، سياسة اال  اميارس، آني

ـ      ، لتثب ١٨٨٩نتخابات  ا  مثّ  ومن ١٨٨٥نتخابات  ا زعات ـت أكثر فأكثر هـذه الن
 .املعتدلة

                                                                                                                            
داثيو خوان، . "فرةً عن ضالل، فهو، بتواضع، يغِفر لك كلَّ هفوةهوذا املسيح الرحوم، أن تسأله مغ: "بالالتينية هذه خامتتها

 .٣٣٩-٣٢٩، صفحة معجم البابوات
١٨٩١-١٨٠٧  ٢٧٩ .ة من سنة . حماٍم ورجل سياسة فرنسية الفرنسيى سنة ١٨٧٩تولّى رئاسة اجلمهوري١٨٨٧ حت. 
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 تبديل  لىع ني حلمل الكاثوليكي   قد حان   الوقت نّ أ لثالث عشر ون ا  ال ظن ،حينئذ
ـ ة النظام امللكي تهم بقضي سيد قضي أن يعدلوا عن جت   : السياسيتوجههم   وا ، وأن يتخلّ

حتسـني وضـع    يف  مكانـام   ا قواهم و  رواعن موقفهم املعارض للنظام، وأن يستثم     
هنا، احلصول من كنيسة فرنسا على      واملقصود،  . ستعماهلا حملاربتها ا من   ة بدالً اجلمهوري

 وهذا ما مل يرق للمؤمنني، فلم يتبعوا التوصيات بإرادة طيبة ألم مل             .نقل جبهة نضاهلا  
 للجمهوريـة   سماحيروا ضرورة يف هذا التحويل مبسارهم؛ واملقصود هنا أيضا، عدم ال          

 . عدائية جديدةة أعمالممارسمن خالل  املعارضة لسياستها بتربير
 األذهـان  أنّمـن  د تأكّسي عندما  إالّبسلطتهون الثالث عشر أن خياطر      يشأ ال مل  

 أسقف  ،ري على الكاردينال الفيج   ،بلوغ هذا اهلدف  لكل  تاو. رة إلطاعته حمضكانت  
 مـن أجـل      للكد ا مستعد  دائما كانزة يف عهده، و    من الوجوه املمي   كاناجلزائر، و 

 فأتى هذا األخري إىل   . ةالقضايا املهم     ل ، وقبِ ١٨٩٠ل سنة    روما يف شهر تشرين األو
حبماسة باملهم. 

خالل مأدبة  و. يف تشرين الثاين، استغلّ مرور األسطول الفرنسي يف املتوسط باجلزائر         
 الفيجري خطابا طالب فيه من مجيـع الفرنسـيني          ىأقيمت على شرف الضباط، ألق    

 بإرادة  تت ثُب يت ال ةمو احلك ىل شكل  إ قةانضمام خيلو من األفكار املسب    اإلحتاد الوطين يف    "
أنّ كالمي ال ينفيه أو يغضـب منـه أي صـوت            من  أنا متأكّد   : "وأضاف". الشعب
كان و". رمسيةيلمح هنا إىل السلطة احلربي. 

ني كيلَ كالمه للم  ابد. نيالفرنسيىل  إ بالنسبة   كصاعقةلكاردينال هذا   اموقف  كان  
 كهرطقة حقيقي لَ مبيوله املَ  امعروفًكان  الكاردينال   أنّوة  ة، خاصومل يرق هـذا    . ةكي

 . السجاالتانفجرتو. الذين عبروا عن رفضهم لهألساقفة حتى ملعظم االكالم 
 تصـرف مل ي و. خاذ املوقف الرمسي  تاون الثالث عشر هدوء العاصفة قبل       نتظر ال ا
ة يف لسياسـي ، بعد سلسلة أحداث ضربت حينها احليـاة ا ١٨٩٢ يف شهر شباط    إالّ

، صدرت  يف الواقع . هذه احلقبة من الزمن   إىل  فرنسا، وبشكل جديد وملفت بالنسبة      
  يف صحيفة فرنسي أنـا  " :، مقابلة مع البابا، قال فيها     ١٨٩٢ شباط   ١٧ يفة،  ة شعبي

بإمكـان  . ةالشرعي جيب أن جتتمع على خطّ       ني املواطنني الفرنسي  مجيعآراء    أنّ أعتقد
لكن، يف جمال العمـل، لـيس   وة، ة خاصيارات شخصيخب يتمتع واحد منهم أن  كلّ
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 هو طريقة حكم    والنظام اجلمهوري . ختارته فرنسا هلا  ا نظام احلكم الذي     هنالك إالّ 
ة كسائر األنظمةشرعي". 

كانـت بنظـره ستحسـم    اليت  نشر رسالتهعن ، "يف وسط التجاذبات" ،وأعلن
 وبشـكل واضـح مـن       ، حرفيـا  رسـالة يف هذه ال  طلب البابا   و. املوضوع ائيا 
ـ أو .نضمام إىل نظام احلكم القـائم      اال ،نيالكاثوليكي  أنّعلـى   " الرسـالة  "تدكّ

سات تأيت من اهللا   املؤس،   وميكن أن تتبد   ميكـن أن    ر مع الوقت، واجلديـد    ل أو تتطو
نتقاهلا مـن مركـز إىل      ا أو يف طريقة     ،ة للسلطات املدني   يف الشكل السياسي   نحصري

 ومن املفروض يف    فمن اجلائز .  ذاا السلطة حبد على  ر   يؤثّ  هذا اجلديد ال    ولكن آخر،
 .احلكومات كما هية قبول  املصلحة العامطارإ

 إىل إمخاد  و ،توضيح فكرته إىل   ، وال الشروحات اليت تبعتها    ،ل رسالة البابا  مل تتوص
على   بل. جات يف فرنسا  التشن   ـ ت إىل أزمـة معتقـد       العكـس، أد عنـد  ة  حقيقي

اني،  الكاثوليكية سنواتلت  ستمرعد  .  لني، مل   من جهة اجلمهورينضـمام   اال يتوص
وظهـر  .  املشاكل العالقة بني الكنيسة والدولة     مجيع ىل معاجلة إ ،الذي أوصى به البابا   

مل تكـن    و.  بشكل أعنف من قبـل      واإلكلرييكي ضطهاد الديين  معاودة اال  ذلك يف 
ة، هـدفها   عة سياسـي  خدني، إالّ   نظر العديد من اجلمهوري   يف   ،نضمامالدعوة إىل اال  

 .لكنيسةىل اإ السابقة طةسلالإعادة 
ـ فريقًا من الكاثوليكيني املتبصـرين،      ولكن   احلركـة  ب مـن امللتـزمني  ة  وخاص

 يف التحضري   ،هموا، هكذا أسة، و ظ، التوجيهات احلربي   حتفّ دون أي ب تبنوا،  ةجتماعياال
 يف مدينة   عقدالذي   "نيال املسيحي لعمامؤمتر  "، وخالل   ١٨٩٩يف سنة   و. ملا سيجري 

لوا  ب)Blois(  ادةد أحد ق  ، مل يترد  ـ جتماعية، ليـون هارم   ة اال  احلركة الكاثوليكي ل ي
 ."ون ومسيحيمجهوريون، ودميقراطيون،نا أنبوضوح علن علينا أن ن: "بالتصريح

 
٤ -" تكت١٩٠٤ – ١٨٩٨(دين  للناهضةوالقوانني امل" نيل اليساري( 

 ، بل يف احلقل الوطين     الديين  الصعيد إىل معسكرين، ال   لتنقسم جمددا عادت فرنسا   
مم ا سيمز   ١٨٩٩ إىل   ١٨٩٤ة من   قها خالل السنوات املمتد . ة دريفوس  وكانت قضي
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)Affaire Dreyfus(٢٨٠اليت سب ، ألفـرد  بتها حماكمة ضابط من أصل إسـرائيلي ،
ة ة باألشغال الشـاقّ    بالتجسس، وحكمت عليه احملكمة العسكري     همتُّا الذيدريفوس  

 ،احلكم من جديد  صحة  ت  ري أث ،كتشاف بعض العناصر اجلديدة   اومع  . مدى احلياة 
سلطة اجلـيش  تعريض  من اجلائز   كان  هل   لكنو.  احملاكمة مبراجعة حصلت املطالبة و

 ؟فرديةات الحلريا والعدالةإرضاء للخطر يف سبيل 
 األوسـاط   مجيـع ق  جتاح ومـز  اف ،وأعدائهم بني أنصار دريفوس     بدأ الصراع 

ى   ،عاتوالتجمةاديوز. لعائالتا وحت    على هذا السجال املبدئي ، أعداء دريفوس   شن  
 محلة ال تقلّ   ، من جهتهم  ، أنصار دريفوس شنوا   لكن و ،"ةلساميل"معادية  محلة عنيفة   

غلب األحيان، بني املعادين لـدريفوس      الكاثوليكيون، يف أ  فأصبح  . ة العسكري على عنفًا
  يف إطالق التصرحيات واالستفزازات العنيفة لدرجة يصعب علينـا         وا يتردد وللسامية، ومل 

أما أنصار  . وكانت الصحافة الكاثوليكية يف قمة هذا الصراع      .  لشدة عنفها   تصديقها اليوم
 .عظمهم من املعادين لإلكلريوسمبكانوا  فدريفوس،
 حماكمة دريفـوس وتربئتـه،      ستئنافا، ب ة، على الصعيد القضائي   ينتهت القض او
، يف   بشكل خـاص   ، هذه القضية  وستسهم.  عميقة يف األذهان   ها تركت أثارا  لكنو

 .أنصارها ،"نياليميني"أعداء الكنيسة، و" نياليساري" بني املعارضاتب تصلّ
إىل  )Waldeck Rousseau(روسو -لدكوصول وزارة فامع " ون اليميني"زم ا

عازمة  ةوصول مجهوري مع  زموا  ، كما ا  ١٩٠٠انتخابات أيار   السلطة اليت شرعنتها    
، نشـاهد،   ١٩٠٥ وسنة   ١٨٩٩بني سنة   و.  على سلطة الكنيسة   ضاء ائيا قعلى ال 

يف  باملشاركةمسحت لطبقات جديدة     ،على الساحة الوطنية  ز حركة عميقة    وفعالً، بر 
 ةاحلياة العام .كان   هوكأناحوض ت غرف ا عام   تشارك كانت  ة اليت    منه القوى السياسي

 على   مركِّزا احلكمتبوأ سدة   الذي  " ني اليساري تكتلّ "مثّوة،   اجلمهوري يف الدفاع عن  
 .السياسة املناهضة للدين

                                                 
 خطأ قضائي، ومن جهة أخرى نتيجة اليت كانت نتيجة) ١٨٩٩-١٨٩٧(من أكرب القضايا اخلطرة قضية دريفوس  " ٢٨٠

روح طائفية عدائية لليهود، إذ حكم على ضابط يهودي يدعى دريفوس باخليانة، مثّ وجد أنه بريء، ولكن التأثريات املختلفة 
خر ضد منعت إعادة النظر يف احملاكمة، فانقسمت فرنسا إىل معسكرين الواحد مع دريفوس ويضم األحرار والعلمانيني، واآل

حداد ". وانتهت القضية بتربئة دريفوس وباحتاد األحزاب اجلمهورية. وفيه العسكرييون والطائفيون والناقمون على اجلمهورية
 .١٦٥صفحة تاريخ العصور احلديثة يف الشرق والغرب،  الدكتور جورج وكرد علي بسام،
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 ةونيس املا–أ 
 يف فرنسا خالل السنوات األخرية من القـرن         كبرياحلركة، بشكل    نتشرت هذه ا

 احملافل بشـغف إىل سياسـة الـدفاع عـن     انضمت. تصلُّباادت دزا عشر و التاسع
املفهوم أجاب ولقد   .ةاجلمهوري له      ،١٨٧٦منذ سنة    ،اجلذريإلغـاء  الـذي سـه

ـ لمالالطاعة  يف   ، وخلود النفس  ،اإلشارة إىل وجود اهللا    الشـرق  "ة  ونية األساسـي  س
 وأساتذة  ،ة الصغرية  الربجوازي أنّوهكذا نرى   . نضمام إىل احملافل  لب اال طو،  " الكبري
اء وحمامني وجتّ  وأطبغـري مـؤمنني     مجـيعهم وكانوا  .  على هذه احلركة   ا سيطرو اار 

نيوعقالني .ا احملافل حتت شعار املثل ال          متي عليازت محالت الدعاية اليت قامت ة  للحري
   والعدالة، بعنف حمموم ضد الوأصبح  . ة اإلكلرييكي  ك  بغض للكنيسة احملر األساسـي 

ـ  أهداف املا  حيال شك اليت ألقيت أي  مل تترك التصرحيات العنيفة     . لعملها : ة  ونيس
 تراجعالّ ن أ و الديانة الكاثوليكية  أسس   دمي أن نعمل على  ن،  وونياسجيب علينا، حنن امل   "

 يستعملها اإلكلريوس ليسحر الناس     يتوما علينا تدمريه، هو األداة ال     "". عن هذا الواجب  
 ".حبد ذاتههي الدين و ،طر عليهمويسي

حامسا يف   و شطًا ن دورايف احلياة السياسية هلذا املفترق من القرن        وستلعب املاسونية   
د وجـه   ة القوانني واملراسيم الـيت سـتحد       حتضري أكثري  سيتمكما  . أغلب األحيان 

اجلمهورييف هذه احملافلواملناهضة للدينة ة العلماني . 
 وني الربوتستانت–ب 

 يف السنوات األوىل من عهـد       ة أيضا مهمتتمتع مبكانة   ة الربوتستانتية   يكانت األقلّ 
ة الثالثة اجلمهوري .  ـ  لَففي عهد م  شـكّلت الربجوازيـة     ،وريـة مرباطواإلوز  كية متّ

 الرفيعـة الشـأن     ة والوظائف العام  قتصاد نافذة على صعيد اال    الربوتستانتية جمموعة 
 .واجلامعة

 شقاق ضمن اموعة الربوتسـتانتية    نا حدث   ،"البلدية" وبعد   ١٨٧٠بعد حرب   
بني   ة،الفرنسي "و" نياألصولي"نيالليربالي ."  ـ  رفضت الربوتسـتانتي ة أركـان   ة الليربالي
ـ  وحتـى    ،ةة الوحداني األلوهيىل  إة و  الدين إىل األخالقي   تعادوأ ،العقيدة ع إىل التمت 

لعـب   ،يف الواقـع  . نية اجلمهـوري   مجهوري علىهائالً  كان تأثريها   و. حبرية التفكري 
بروتستانتي ا  ون ليرباليا حامسون دور    يف سياسة جول فر    بـني   ،بـرز و. ةي  املدرسـي 
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  ةالنخبة يف اجلمهوري، عد  ة جمن الفيلسـوف رينوفييـه      ، من بينهم  ،ةدين للربوتستانتي 
)Renouvier(الذي دعا  ٢٨١ ني إىل إعتناق الربو   اجلمهوريالـيت متّ    فالديانة. ةتستانتي 

اليت يستوعبها العقـل، أليسـت هـي         و دون أركان عقيدة وال أسرار،    ب،  إصالحها
  إليه؟حيتاج بإعطاء اتمع احلديث الدرع األخالقي الواقي الذي ىاألجد
  رابطة حقوق اإلنسان-ج

  تكـريس هـذه    جذب ،يف الواقع .  مميزة يف هذه الرابطة    احتلّ املفكّرون مكانة  
       ومحايتهم من   ، أشكال الظلم  مجيع الرابطة نفسها من أجل الدفاع عن املواطنني ضد 

 بـه يف    ت والنفوذ الذي متتع   ، فيها تزاعات اليت برع  ـ الن  وحلّ ،سلطة اإلكلريوس 
ني تينمن الربوتسـا  عددا   كذلك و ، من احملامني والقضاة   ددا وافرا  ع ،"وزارة العدل "

 ما ترأّس الربوتسـتانتيون  وغالبا. ازية الصغرية والريفيةوىل الربج إينتمون  كانوا  الذين  
 اضطّلعوا فيها بدور مل     ،شتراكيني والثائرين ضد احلكم القائم     اال ولكن. هذه الرابطة 

 ة ،تعاظمأن ينفكة بأغلبيةوكانت جلنتها املركزيراديكالي . 
 ة التفكريحري–د 
مامنضا اال أم  ةات   إىل مجعيا   ، التفكري حريفكان أكثر رواج    ة يف األوساط الشعبي، 

ـ   من صغار املـوظّ    تتألّف مبعظمها  تفكان.  الطبقة الكادحة  بنيوحتى   ار فني والتج
   ـ  االوغذّت  . الوأصحاب احلانات الصغرية والعم هـؤالء   عنـد ة  حتفاالت العلماني 

الت العماد  حف: نيني احلقيقي نة، جمموعة اجلمهوري  نتماء إىل جمموعة معي   اإلحساس باال 
   ا،ة كلّ والزواج واملناوالت األوىل العلمانيو ي وتظـاهرات معاديـة     ،ةمسريات مضاد 

ني شـتراكي أمـام اال   وهنا كان اـال مفتوحـا     . اخل ...لوجود الصلبان يف املقابر   
؟ من هو   من هو األصويلّ  :  إىل جنب  ام؛ بفضل تعايشهم جنبا   ويثبتوا ذ لني  ألصولياو
الً يف هذه اجلمعيات قبل أن تظهر يف احلمالت         ثت هذه املواضيع أو   ؟ وحب شتراكيالا
ـ     ومن مثّ  ،"ةة العلمي املادي "ئشر مباد ها ن هدفوكان  . ةنتخابياال ة  نشـر األيديولوجي

أحناء فرنسامجيعة يف املاركسي . 
 مات العلمانية املنظّ– هـ

                                                 
 . النقدية احلديثةفيلسوف فرنسي، يعتب من مؤسسي). ١٩٠٣-١٨١٥( شارل  ٢٨١
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 قام املدر  سون الذين در ا  و ، التابعة هلا  منية يف دور املعلّ   بتهم اجلمهوريإىل  اسـتناد 
 بتشكيل اجليش الـذي     ١٨٨٣ و   ١٨٨٠ة الصادرة بني السنوات     القوانني العلماني ،

 مجيع، يف   عات املذكورة آنفًا  بة واملطبوخة يف التجم    ونشر هذه األفكار املركّ    ى بثّ تولّ
 أو  ،نسانرابطة حقوق اإل  "ة كما يف    ونيدون يف احملافل املاس   فكانوا يتواج . أحناء البالد 

وعـرب حماضـرات    . ة يف بلـدم    أو يف اللجنة اجلمهوري    ،حرية التفكري ات  مجعييف  
ـ  ال تـزال  كانت  ة   تثقيف طبقة ريفي   مت خالل الشتاء، متّ   للراشدين، نظُِّ  ة يف  بدائي

ر ة والتحر  اجلمهوري حبىل  إ إضافة   ة الكحول والروتيني  تتفادى أن    تعلّمت معظمها؛
 .ن الرعيةستقالل عن كاهواال
ـ " : ١٩٠٢ سـنة ة بدأ نشرها     جملّ ةة املناضل  العلماني هلمتأ ات الشـباب   حولي

ـ ىل إبالنسبة . )Les Annales de la Jeunesse Laїque(" العلماينّ  ،ةهذه الّ
ايا من يؤمن بالعقل اإلنساينّ كلّعترب علمانيويريده قوي ومتحر ار. 

ة متشـابكة،   ات الفكري  هذه اجلمعي  مجيع يف هذا القسم األخري من القرن، بدت      
    ىل  إة احلاجة   وطمست الفوارق بينها بفضل قو املشترك وهو الكنيسـة    حماربة العدو  .

يف " . مؤامرة الشيع : "مؤامرة واسعة كم املتضافرة   ني، قو بنظر الكاثوليكي وستبدو،  
ل واسـع   بة لتحـو   يكفي حتليل العناصر املتقار    ،م عن مؤامرة   ال لزوم للتكلّ   ،احلقيقة

، "سمقـد "مـا هـو     يسيطر عليها   كان   عصور   يف ظهرتات اليت   ملدى يف الذهني  ا
بقيه  الصالت اليت كانت ت     نفسها يف عصر جديد حيث قطع اتمع العلماينّ        ووجدت

ـ  بلغ هذا التطو  . العرش والكنيسة   :  سابقًا رتباطبقبضة سلطتني وثيقيت اال    ه يف  ر أوج
 . السياسينتصارباالل كلّتالنضال الفاعل الذي ز ب ومتي،التسعينيات

 
 القوانني املعادية للدين

.  إىل احلكـم   تشدُّداني  اجلمهوريأكثر  ،  ١٩٠٢نتخابات النيابية، سنة    أوصلت اال 
ـ   اروسو  -ربط رئيس احلكومة والدك   و،  ١٩٠١لقد سبق، سنة    و ق مسه بقانون يتعلّ

هذا القانون    وكان   ،اتباجلمعييتضم  ـ  ن فصالً ضد لسـائر   وخالفًـا : ات الرهباني 
ـ   كانت  ات اليت   اجلمعي ة يف تأسيسـها وتنظيمهـا، ال تسـتطيع         تنعم بكامل احلري
ـ    وال حيق  ، مسبق دون إذن شرعي  بن  ات أن تتكو  يالرهبان ات غـري    ألعضاء اجلمعي
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يال ننسى أن اهلدنة أعادت إىل اإلكلري      (مارسة التعليم   مبصة  املرخكي  يف  ،ني هذا احلق 
ـ ة يف مراقبة ممتلكـات الرهبان ، وحلاكمي املناطق سلطة سنوي)سنوات األخرية ال ات ي

 .املوجودة ضمن املنطقة املسؤولني عنها
، العضـو  ٢٨٢)Emile Combes(وصول إميل كومـب   كان ،فضالً عن ذلك

   سة احلكومة ئاة، إىل ر  املناضل يف احلملة العلماني، لتطبيق هذا القانون إىل أقصى      ا حافز 
، إىل قطـع العالقـات      ١٩٠٥فية سـتؤدي سـنة      ستكماله بتدابري تعس  ا و حدوده

الديبلوماسيوفصل الكنيسة عن الدولة الرسويلّة مع الكرسي . 
ات من تكـوين    يهذا، منع الرهبان   ١٩٠١روسو من قانون    –كان هدف والدك    

 هذا القـانون    ، وصوله إىل احلكم   فورستعمل،  فقد ا أما كومب،   . دولة ضمن الدولة  
 لكـن و. ٢٨٣ات ذاا ي الرهبان للقضاء على  ات، مثّ يناداة لتدمري التعليم التابع للرهب    كأ
ـ الوضـاع   األ ما ألنّ  احل هذا التدمري كانت غامضة نوعا     مر ـ لرهبانلة  قانوني ات ي

ا ومؤساكانتساخمتلفة جد  . 
، ١٩٠٤ و   ١٩٠٣عة خالل سنيت    ية على وترية سر   سات الديني  املؤس حصل إقفال 

  يف عـن مـال    هااليت متّ حلّ  ات  ي الرهبان وحبثت. ة يف بعض األحيان   عملت القو تساو
عضائها يف  أبقي بعض    أو نت من متابعة نشاطها وعيشها املشترك،     اخلارج حيث متكّ  

ضـطهاد إىل   قـل اال  ومن التعليم، ن  . ةنتقلوا إىل احلياة املدني   ا أو   ،تواتش أو ت  ،فرنسا
 ن  كاة اليت   الصحافة الكاثوليكي نتقل إىل طقوس العبادة يف     اون، كما   يديرها إكلرييكي

    األسـاقفة   قـام .  وإىل عظات الكهنـة    ،اتالكنائس الصغرية التابعة لدور الرهباني
 .جبت عنهم رواتبهم القانون فحفحتجاج، وأراد البعض منهم حزباال

 دفعته مزايدة و،  ب اإلكلريوس األبرشي  تصلّبفعل   عمل كومب م  وهكذا عندما جلُ  
كتبت  ،ويف هذا السياق  . يسعون إىل فصل الكنيسة عن الدولة     كانوا  فني الذين   املتطر

   كلّ" : اإلكلريوس صحيفة معروفة مبيوهلا ضد   الكـاهن، فهـو      شيء مسموح ضد 
   عـدي   من أن يعض الناس وي      عابر أن يصعقه، خوفًا     لكلّ الكلب املسعور الذي حيق

                                                 
 .كان بطل سياسة معادية لإلكلريوس، واقترح سن قانون يفصل الدين عن الدولة. ١٩٢١-١٨٣٥  ٢٨٢
 ١٩٠٥، مثّ فصل الدين عن الدولة يف ١٩٠٤تشدد يف حماربة اإلكلرييكية، ومنع اجلمعيات الدينية من التدريس يف  " ٢٨٣

حداد الدكتور جورج وكرد علي ". نكورداه اليت كانت وضعت يف زمن نابوليونبنتيجة خالف مع البابوية، وانتهى أمر الكو
 .١٦٦صفحة تاريخ العصور احلديثة يف الشرق والغرب،  بسام،
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 .حترام القانون بنفسهم  فرض ا ىل  إقالوا،  ، كما   تهيجونهؤالء امل لقد سعى    ".القطيع
. جتاحت عصابام كنائس وجرى الدم أثناء هذه األعمـال        ، ا ١٩٠٣يف شهر أيار    

     يكلري طرد اإل   حول اويف األشهر الالحقة، روت الصحف أخبارني وإقفال كنائس   كي
 .ة شبه يوميكانت هذه احلوادث و.ومدارس
. ة تدابري أخرى ضد الدين والعبـادة      خذت عد  اتُّ ،١٩٠٤خالل شتاء وربيع سنة     و

نع اجلنود مـن ارتيـاد   موومبوجب قرارات خمتلفة، نزعت الصلبان من قاعات احملاكم،     
ملسابقات اليت جتريهـا    ىل ا  اإلكلرييكيون من التقدم إ    حرمو النوادي العسكرية املذهبية،  

كان اهلـدف   :  التعليم ات اازة من ممارسة   ي الرهبان  حتى  منعت ،١٩٠٤سنة  و. الدولة
 ،"املؤسسـة اإلكلرييكيـة   "و" املؤسسة املدرسـية  "بني  " عدم التوافق الشرعي  "تثبيت  

 . تلغي الشخصية اإلنسانيةكانتمبجملها، مبا أنها، 
  صدر قانون صات الـيت       ١٩٠٤ متوز   ٧ت عليه بتاريخ    وقضى حبلّ وتصفية الرهباني ،

ج لكن هذا القانون مل يشمل أديرة االبتداء اليت تخـر         . تتعاطى التعليم مهما كان نظامها    
مل يكـن مـن املمكـن       هذا و . اهليئة التعليمية اليت ستعمل يف اخلارج ويف املستعمرات       

 ملك   ألنّ هذه املمتلكات هي    .ع ممتلكاا على أعضائها   يتوزاليت متّ حلّها من     ات  يللرهبان
 .عليهاالدولة ، وهذا يعين أنّ الدولة تضع اليد 

السياسـة  علـى    سـواء  ت وزارة كومب  كة اليت حر  متد تأثري الفلسفة العلماني   ا
وة  اخلارجيـى حسـمت     ،صـدر يأن  وما كاد القانون اآلنف الذكر      . ةالداخليحت

 . ة بينهما بقطع العالقات الدبلوماسي الرسويلّزاعات مع الكرسيـاحلكومة الن
ن العلم و امللحد خلصا كن فلسفتهم كما    وييف خطـاب    موجزة تأتو،  انوا يرو 

 نا معا، عرب  كلّ" :١٩٠٤ألقاه سنة   وقد   ٢٨٤)Viviani( هو فيفياين    رجل دولة أصويلّ  
. ال دينيـة نا جاهدنا، يف املاضي، من أجل عمـل  ، كلّأنفسناببائنا وأسالفنا، وحنن  آ
ـ  ه ركبتي  على ا نرى بائسا جاثيا   عندما كن . ةنتزعنا اإلميان من الضمائر اإلنساني    ا ا ، كن

، نـا معـا   كلّ.  اخلرافات وجد خلف الغيوم إالّ   ت ال   :ا نقول له   وكن ،نساعده لينهض 
 ."علوها بعد اآلنش لن ي عظيمة، أطفأنا يف السماء أنواراوحبركة

                                                 
 .رجل دولة فرنسي كان عضوا يف احلزب االشتراكي). ١٩٢٥-١٨٦٣( رينه  ٢٨٤
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 الفصل السابع
 الكنيسة يف عهد البابا الون الثالث عشر

 
  منعطف حربية البابا الون الثالث عشر-١

 عن البابا بيوس التاسع تصرحيا لـه قبـل          ٢٨٥)Ferreta( فرييتتا   نقل الكاردينال 
على خليفيت أن يستوحي من تعلّقي بالكنيسة ومن رغبيت بعمل اخلري؛ عـدا             : "مماته
 لقد تغير كلّ شيء من حويل؛ وولّى الدهر على سياسيت وعلى نظامي؛ ولكنين             ،ذلك

هذا العمل سيقوم بـه مـن       أصبحت عجوزا جدا ومل يعد بإمكاين تغيري توجهي؛ ف        
 ".سيخلفين

 هذا العمل العبقري الذي أجنزه البابا الون الثالث عشر مل يكن ابتعادا             ،يف الواقع 
لقد بقي وفيا للمبادئ اليت دافع عنـها البابـا بيـوس            : عن القيم اليت متثّل ا سلفه     

 .لعامل احلديثالتاسع، ولكنه أحدث تغيريا يف املواقف واألحكام واملفاهيم إزاء ا
لقد انتخب بابا بعد اثنني وثالثني عاما من تبوئـه منصـب مطـران بـروس                

)Pérousse .(    بيككي"لقد أعطى الكاردينال) "Pecci (    الكثري للفاتيكان، وذلـك
بفضل خربته الطويلة يف رعيته ويف إطار تفكريه باملشاكل اجلديدة اليت كانت تطـرأ              

 ،كان يتمتع بطبع القائد، وكان متبصرا     . ها الزمنية على الكنيسة بعد أن فقدت سلطت     
ولربما كان الون الثالث عشر الفتا أكثر مـن         . سيد نفسه وكان يتمتع حبس الواقع     

خالل ذكائه وفهمه حلاجات عصره وإرادته مبصاحلة الكنيسة مع العامل والناس الذين            
 .كان عليها أن تنقل إليهم البشرى السارة

 شجع البابا الون الثالث عشر مجيع البلدان الكاثوليكية على          ، السياسي يف اال 
وضع حد للمناقشات النظرية العقيمة حول نظام احلكم املثايلّ وعلى التوافـق بغيـة            
استعمال املؤسسات الليربالية القائمة أفضل استعمال من أجـل تعزيـز املطالبـات             

رية الدينية والتربية املسيحية للشـباب واحتـرام    احل:  أال وهي  ،الكاثوليكية األساسية 

                                                 
 سفريا ١٨٨٥أصبح سنة . ألمور الكنسية الفائقة العادةكردينال إيطايلّ، كان أمني سر مساعد ل). ١٩١٤-١٨٤٧( دومينيكو  ٢٨٥

 ١٨٩١عين سنة . وأسهم يف إعادة العالقات اليت كانت مقطوعة منذ زمن بني الكرسي الرسويلّ وبلجيكا. بابويا يف بروكسيل
، لكنه توفّي بعد مخسة أسابيع من ١٩١٤عينه البابا بندكتوس اخلامس عشر أمني سر دولة الفاتيكان سنة . سفريا بابويا يف باريس

 . يف ثالثة أجزاء وتعترب وثائق هامة بالنسبة إىل تاريخ الكنيسة يف تلك احلقبة١٩٢١-١٩٢٠نشرت مذكّراته سنة . تعينه
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الزواج، وحرية إنشاء اجلمعيات، والتوافق بني الكنيسة والدولة واستعمال املؤسسات          
 .الدميوقراطية يف سبيل اخلري

 كان من ،بعيد األحداث اليت غيرت األوضاع الزمنية للكرسي الرسويلّ يف إيطاليا       
 والبابـا   ، حتى ولو جزئيا   ،متني رفض مواقف األسالف   الصعب على إحدى احلكو   

 يف عالقاته مع احلكومات سعى قبـل كـلّ شـيء إىل دئـة               ،الون الثالث عشر  
ولقد استطاع التوصل إىل دئة االضطّهاد      . االدعاءات اليت كانت تطلَق ضد الكنيسة     

" مفكولتوركـا "الديين الذي ساد يف أملانيـا بواسـطة بسـمارك حتـت اسـم               
)Kulturkampf(أ النـزاعات اليت زعزعت     . ١٨٧١ منذ انتصاره سنة     ٢٨٦كما هد

يف . عالقات الكرسي الرسويلّ مع سويسرا ومع بلدان عديدة يف أمريكـا الالتينيـة            
وحتسـنت عالقـات    .  نصح الكاثوليكيني بشدة االنضمام إىل اجلمهوريـة       ،فرنسا

 .بحت عالقاا مع الواليات املتحدة ممتازةالكنيسة مع إسبانيا وبريطانيا العظمى وأص
 أظهر البابا الون الثالث عشر اهتماما ال سابق له بتقـدم            ،على الصعيد الفكري  

العلوم وشجع الكاثوليكيني على ممارسة العلوم فدخلوا بأعداد كـبرية إىل احلقـل             
ىل الفاتيكان ودعـا     فتح البابا أمام الباحثني احملفوظات اليت تعود إ        ،يف الواقع . العلمي

هذا ومل يتردد أيضا يف دعم جهود التأويل        . املؤرخني إىل ممارسة أنشطتهم بكلّ حرية     
 .للتوفيق بني اإلهلام واالكتشافات احلديثة

. اهتم البابا الون الثالث عشر أيضا بالوحدة املسيحية وكان رائدا يف هذا اال            
 عبر بوضوح عن عطف روما جتاه       ،١٨٩٣نة  خالل املنتدى اإلفخارسيت يف القدس س     

كما شجع املناقشات   . الشرق املسيحي وعن تركيزه على احترام التقاليد الليتورجية       
 Satis" (ساتيس كونيتـوم "ويف رسالته البابوية . بني األنكليكانيني والكاثوليكيني

Cognitum (،   ا للكنيسة       ،١٨٩٦ سنةا جديدا عقائدياملسـيح جسد  " جند عرض" ،
ميارسها البابا واملطارنة الذين ليسوا     " السلطة العقائدية يف الكنيسة   "وتذكريا على أنّ    

وقد قرب هذا املوقف البابويـة أكثـر إىل املسـحيني غـري             . كهنة معاونني للبابا  
 .الكاثوليكيني

                                                 
 ".الكفاح الثقايفّ" كلمة أملانية تعين  ٢٨٦
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 ولقد أضفت التشجيعات اليت كان يعطيها إىل رسالة العلمانيني أمهية جديدة إىل           
احلكمـة  ) "Sapientiae christianae(وتعرض الرسـالة البابويـة   . دور هؤالء
 .الغد" كنيسة"دورهم يف ) ١٨٩٠ (،"املسيحية
 العالقات بني الكنيسة    ، غير الزخم الذي عبر عنه البابا الون الثالث عشر         ،هكذا

نـت  فلقد واجه االدانات واللعنات الـيت كا      . والعامل احلديث على خمتلف األصعدة    
 مبوقف االستقبال والتفهم اللذين مسحا للكنيسة جمـددا         ،تسفر عن الكرسي الرسويلّ   

بالسماح للكاثوليكيني باملشاركة الناشطة يف اجلهود اليت يبذهلا معاصريهم حنو توسيع           
 . املعرفة واحلرية والعدالة مع التشديد على التمييزات الضرورية

 
  روحانية والهوت-٢

 متّ التركيز على ضة األنظمة الدينيـة        ،لثاين من القرن التاسع عشر    يف النصف ا  
القدمية على الرغم من إجراءات العلمنة اليت ضربت بقوة رجال الـدين يف خمتلـف               

ولقـد  . إيطاليا وفرنسا والربتغال وبولونيا وبعض بلدان أمريكـا الالتينيـة         : البلدان
.  وأحيانا بطريقة مذهلة   ،ن الثالث عشر  اصطلحت مفاعليهم يف ظلّ حربية البابا الو      
 ووصل  ،١٨٥٢ رجل دين سنة     ٤٦٥٢وحصل ذلك لليسوعيني الذين كان عددهم       

وكانت رهبانيات  . عام بعد ثالثني    ١٧٠٠٠ وأصبح حوايل    ١٨٨٦ عام   ١٢٠٧٠إىل  
انتقل : جتذب الدعوات بأعداد متزايدة ) les congrégations des Frères(اإلخوة 

 سـنة   ١٦٣٢٧ إىل   ١٨٥٤ سـنة    ٦٠٠٠من  " املدارس املسيحية " يف   "اإلخوة"عدد  
ملحوظًا مبقدار كبري   " فتيات احملبة "و" فتيات احلكمة "وكان تطور عدد أعضاء     . ١٩٠٠
 .أيضا

.  نسائية كانت أم ذكورية    ،ونشهد تقدما الفتا أكثر يف الرهبانيات املنشأة حديثًا       
زدهار على صعيد الدعوات الدينية منـذ القـرنني          مل يوجد نظري هلذا اال     ،يف احلقيقة 

 .الثاين والثالث عشر
لبابا بذاته  اواهتم  .  رحبت روما ذه التطورات اليت رمست املستقبل       ،من جهتها 

وعن كثب جبميع ما يعين رجال الدين وجبميع ما ميكنه أن يعزز تقـواهم وفاعليـة                
رة يف جتميع عدد من الرهبانيات من        تدخل مباش  ،ويف هذا السياق  . عملهم الرسويلّ 
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 مجع البنديكتانيني   ،١٨٩٣يف سنة   . أجل احلفاظ على نظام الدراسات والنهوض ا      
 اجتمـع حبسـاء     ،١٩٠٣وسنة  . يف إطار احتاد وسلّم كبري األساقفة سلطة قانونية       

اتحـاد  " مجـع    ،١٨٩٧وسنة  . القديس أوغوسطينوس حتت مظلّة رئيس عام واحد      
 les(الرهبـانيون  :  وهـي ،الت الرهبانيـة الفرنسيسـكانية األربـع   عائ" الون

Observants ( ونليوالتــأم)les Recollets ( واملُصــلحون)les Réformés (
 ).les Alcantarins" (األلكانتارين"و

 من جهة ألنّ الكرسـي      ،حظيت الرهبانيات النسائية اجلديدة أيضا بعناية خاصة      
  ر أمهيـة واألسـرة          الرسويلّ قداالت املتعلّقة باملشاكل التعليمية نشاطها يف مجيع ا، 

الظروف اجلديدة يف اتمع كانت تفرض ضرورة تكييف منـط          ومن جهة أخرى ألنّ     
 ،وشيئًا فشـيئًا  . حياة الراهبات الذي كان يرتكز حتى ذلك احلني على سياسيٍة صارمة          

النذور السهلة وذلك ردا على احلاجـات       تبلور نظام قانوينّ جديد يف الرهبانيات ذات        
 .اجلديدة اليت ظهرت يف ظلِّ حربية الون الثالث عشر

 هلذه العناية اليت تنصب على التنظيم وعلى وضع القوانني نقـاط ضـعف              ،طبعا
 نزعـة عامـة إىل      ، خاصة يف الرهبانيات النسائية    ، نالحظ ،هلذا السبب . ونقاط قوة 

 ،نتلمس هنا أثر روحانية الزمن    :  يف قوانني األعراف والعادات    زيادة الضوابط الضيقة  
ولكن .  كانت تنـزع إىل أن تصبح وثائق ذيبية       ، بغياب أسس عقائدية متينة    ،اليت

 مل تعرقل زخم العائالت الدينية      ،هذه العوائق اليت برهن الوقت شيئًا فشيئًا عن أعقاا        
 .اجلديدة

  ات الدينيات    ،ةمبوازاة الرهبانيرت الرهبانية   تطوة الثالثة العلمانيبشـكل   القانوني 
 الفرنسيسكانية اليت شـجعها البابـا الون        القانونية الثالثة ملحوظ وخاصة الرهبانية    

 ، يف الربع األخري من القرن التاسع عشـر        ،الثالث عشر واليت ضمت يف فرنسا فقط      
 .طاليا وإسبانيا وأملانيا وإنكلترا عضوا باإلضافة إىل جمموعات هلا يف إي٦٠٠٠٠٠

 متحورت حول ثالث عبادات أساسية يف       ، يف اية القرن التاسع عشر     ،الروحانية
 ة اليت زادت عليها       :  أال وهي  ،الدين املسيحيالعذراء، والقلب األقدس، واإلفخارستي
 . ميزة استثنائية، يف ذلك الزمن،التقوى امللحوظة
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 خصـص مسـيحيو     ،يهية اجلافّة يف القرن الثامن عشـر      ويف ردة فعل على التأل    
 جزًءا كبريا مـن إميـام للمشـاعر        ،األجيال الالحقة الذين تشبعوا من الرومانسية     

لقد أولوا أمهية زائدة إىل األمور اخلياليـة        . وملخاجل القلب خشية الوقوع يف البهوت     
 اخليال ألنهم كـانوا يفتقـرون إىل        واخلرافية، واىل العبادات الشكالوية اليت حتد من      

 .والالهوتية) الكتابية(األسس البيبلية 
وكان العمل الكبري الذي قام به البابا الون الثالث عشر أنه توصل إىل جتليس هذه               
االحنرافات من خالل الزخم اجلديد الذي أعطاه للتفكري الفلسفي والالهويتّ وللدراسات       

 .الكتابية
لسة من األحداث والظهورات اليت هزت القرن التاسـع عشـر           ولقد حفّزت س  

 : وهي،جتديد عبادة العذراء بني الشعب املسيحي
 .للقديسة كاترينا البوريه" األيقونة العجائبية"ظهور : ١٨٣٠
التابعـة للقـديس    " معاهدة العبادة احلقيقية للعذراء   "اكتشاف ونشر   : ١٨٤٢

 .ماري غرينيون دي مونتفور-لويس
 ".ساليت"ظهورات الـ : ١٨٤٦
 ".احلبل بال دنس"إعالن البابا بيوس التاسع عن عقيدة : ١٨٥٤
 .ظهورات لورد: ١٨٥٨
 .ظهورات بونتمان: ١٨٧١

 تطورت الرهبانيات اليت كانت حتت رعايـة مـرمي العـذراء            ،يف مجيع البلدان  
يعبد السـيدة   ولقد كان البابا الون الثالث عشر       . باإلضافة إىل مجعيات أطفال مرمي    

 رسائل بابوية، وكان دائمـا يوصـي        ١٠العذراء بشكل عميق، وكرس هلا حوايل       
 .وكان أول بابا يطور موضوع األمومة الروحانية للعذراء. بتالوة الوردية املقدسة

 فهو كان أيضا قرن القلـب  ، إذا كان القرن التاسع عشر مكرسا للعذراء    ،ولكن
وكـان  . يتعلّق بعبادة القلب األقدس ازدهـر بشـكل كـبري         إنّ كلّ ما    . األقدس

" رسـالة الصـالة   "اليسوعيون الرواد يف نشر هذه العبادة وخاصة من خالل حركة           
)l'Apostolat de la Prière (  ا ماليني األعضـاء يفاليت مجعت حتت رايتها سريع

 .خمتلف البلدان
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 القلب األقدس وممارسـة     إنّ النجاح الذي حقّقته طلبات القلب األقدس وشهر       
 ،فضالً عـن ذلـك    . تشري جيدا إىل شعبية هذه العبادة     " أول ار مجعة من الشهر    "

 ظهرت حركة تكريس أفراد وعائالت ورهبانيات وأبرشيات وأمم         ،خالل هذا القرن  
 إىل الرسالة البابويـة     ،١٨٩٩ عام   ،وأدت هذه احلركة  . حبد ذاا إىل القلب األقدس    

)Annum Sacrum" (سةس إىل عبـادة القلـب   " السنة املقدكرل رسالة توهي أو
األقدس وتبلور أسسه الالهوتية مشددة على وجه اإلصالح وعلى فعـل التكـريس             

 علـى   ،١٨٩٩ كانون األول    ٣١العلين الذي أعلنه البابا الون الثالث عشر يف ليلة          
 .عتبة القرن اجلديد

 ارتباطًا وثيقًا وطبيعيا بعبادة اإلفخارسـتيا الـيت         وارتبطت عبادة القلب األقدس   
جتلّت خاصة على شكل عبادة القربان املقدس الذي كان أكثر ما يعبر عـن احليـاة    

 بتوسـيع   ، يف الوقت عينه   ،ولقد أسهمت هذه العبادة   . التأمُّلية يف القرن التاسع عشر    
 بل ارتكـزت    ، املسيحيني فحسب  مل حتيي عبادة القربان املقدس    : ملك السيد املسيح  

 .اآلخرين وغذّت قلوم" خدمة"على 
 ١٨٨١ عقدت منتديات دولية حول القربان املقدس سـنة          ،باإلضافة إىل ذلك  

ولقد أسهمت املنتديات   . وجمدت أمام العامل تضحية املسيح وملكه االجتماعي وحبه       
ملناولة بانتظام، واملناولة اليوميـة     واجلمعيات والرهبانيات يف تعزيز حركة العودة إىل ا       

 إىل ١٩٠٥للكبار والصغار، وأدت إىل مراسيم البابا بيوس التاسع الشهرية من سـنة     
 .١٩١٠سنة 

التعويض عـن   أدت عبادة القلب األقدس وعبادة القربان املقدس دورا مهما يف           
ـ     " جسد املسـيح  " كانت تلحق بالكنيسة،      اليت االهانات راءات مـن خـالل اإلج

     تمع   والعادات املناهضة للدين املسيحيرت يف االحظ خـالل   وهكذا، ن . اليت تطو
، والكـافرين وإىل بـذل      وادفنياخلطأة  عن   التعويضهذا القرن حركة تدعو إىل      

  الكاتب الروحـاينّ   ،١٨٨٥ سنة   ، كتب ،ويف هذا اإلطار  .  اآلخرين بدالً عن النفس  
 الذي كان لديه عددا كبريا من ،)Sylvain-Marie Giraud (ماري جريو-سيلفان

يبـذل  ألجل أن   إنَّ كلّ مسيحي هو كاهن      : "القراء يف جمتمعات ذلك الزمن الدينية     
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هـذه  . يسوع املسيح أمام عظمـة اآلب     ذبيحة  اإلحتاد ب يف  ) وذلك( ،ذاته كضحية 
أصالً سة هي النعمة املقدةنعمة الضحي." 

 علـى   ، تعود إىل القرن التاسع عشر بشكل إمجايلّ       ترتكز كلّ هذه الروحانية اليت    
مل تكن املدارس الالهوتية    . إميان عميق يفتقر مرة جديدة مبجمله إىل األسس العقائدية        

واجلامعات تعلّم سوى الصيغ املدرسية القدمية باإلضافة إىل علـم إثبـات العقائـد              
ريات العقالنية أو العلمية أو املادية      املسيحية بطريقة دفاعية حبتة ال تأخذ باالعتبار النظ       

 .اجلديدة اليت تتغذّى منها األوساط الفكرية أو العلمية أو السياسية
) Nonce( نـونس    كسفري بابوي يف   ، يف أنشطته  ،كان البابا الون الثالث عشر    

  مطّلعا على تيار األفكار اجلديدة وعندما      ،وس كرئيس أساقفة  ريبلجيكا ومن مثّ يف ب    ب
ولقد ظهر تفانيـه يف     .  محل إىل الكنيسة روحا جتديدية يف اال الفكري        ،أصبح بابا 

 . رهبان للقيام باألحباث حصرا٤ بتعيينه ،اال الفكري منذ أن أصبح كرديناالً
 تدخل بشكل ملفـت     ،ويف اال الفلسفي الذي كان أساس البحوث الكنسية       

 اقتـرح   ،١٨٧٩منذ سـنة    . سيا للتومائية اجلديدة  للغاية من خالل إعطائه زمخًا أسا     
اعتبار سلطة القديس توما األكويين كالسـلطة  ) Aeterni Patris(البابا يف رسالته 

اليت جيب على الكنيسة أن تستوحي منها ال تعليم اإلكلريكيني الشباب وحسب، بل             
ة من التدابري من أجل      اتخذ البابا سلسل   ،وبالتايل. البحوث الالهوتية الشخصية أيضا   

إعادة تنظيم اجلامعات الرومانية وفقًا للتوجه التومائي وخاصة اجلامعات الغريغوريـة           
اليت تعود أمهيتها إىل عدد اإلكلرييكيني الذين كانوا ينضمون إليها من كلّ حـدب              

 .وصوب
ولقد ختطّت تشجيعات البابا ومحايته حدود روما لتتطـال جامعـة لوفـان يف              

 ،٢٨٧)Désiré Mercier(جيكا حيث فتح أستاذ شاب يدعى ِدزيريـه مارسـييه   بل
مدرسة فلسفة   "،)Malines(الذي أصبح فيما بعد كارديناالً ورئيس أساقفة مالني         

 أيضا معهد الفلسفة العـايل،      ١٨٨٧ وأسس سنة    ١٨٨٧سنة  " يس توما العليا  ّالقد
 . الّة املدرسية اجلديدة١٨٩٤وعام 

                                                 
ألوىل وذلك من خالل مواقفه النبيلة جتاه نال شهرة واسعة خالل فترة احلرب العاملية ا). ١٩٢٦-١٨٥١( ديزريه جوزف  ٢٨٧

 .االحتالل األملاين
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املعهد الكـاثوليكي يف بـاريس      :  تومائية أخرى يف الوقت عينه     ونشأت مدارس 
 .وجامعة دي فريبورغ يف سويسرا وجامعة الفال يف كندا

 أعطت حربية البابا الون الثالث عشر زمخًا حامسا للعلوم اليت           ،إىل جانب الفلسفة  
يزة األساسـية   إنّ امل ...  اخل ،األلسنية وعلوم اآلثار واجلغرافيا   : شكّلت أساسا للتأويل  

 يف وقت كان النقّاد والعلماء واملؤرخون يضطّهدون الكتاب املقـدس           ، كانت ،للبابا
فيما كان الكاثوليكيون يعبدونه عبادة عمياء أو يدافعون عنه بأساليب مبنيـة علـى              

وهو قد  شجع العلماء الكـاثوليكيني علـى القيـام           . حرفية وألفية ضيقي النطاق   
ل إليها أعداؤهمبدراسات معما اليت يتوسقة خلدمة احلقيقة من خالل األساليب ذا. 

     ر اإلجايبـة   " تأسيس   ،١٨٩٠سنة  : لقد طبع تارخيان هذا التطواملدرسة التطبيقي
الـدومينيكاين   ٢٨٨)Lagrange(يف القدس على يد األب الغـرانج        " للعلوم البيبلية 

 ،١٨٩٣ سـنة  ،ومـن مثّ ). Revue Biblique" (الّة البيبلية"الذي أسس أيضا 
 أول ميثاق حول الدراسات البيبلية الـذي        ،)Providentissinus(الرسالة البابوية   

 وعلـى تعلـيم     ،شجع املأولني على القيام بدراسة متكيفة أكثر مع حاجات العصر         
يـوم   حتى ولو هي تبدو ال     ،كانت هذه الرسالة البابوية   ". فن النقد "اللغات الشرقية و  

.  بداية دينامية متصاعدة يف جمال الدراسات الكتابية يف السنوات الالحقـة           ،خجولة
 ومن  ، إنّ بعض املؤولني   ،يف الواقع . ولكن هذه األحباث مل جتر بدون أخطاء أو تردد        

 خاطروا بوضع فرضيات مغاِمرة وحتى ،٢٨٩)Alfred Loisy(بينهم ألفريد لوازي 
 نبت جـو مـتحمس للجـدليات        ،من هنا . وا إميام  مثل لوازي فقد   ،إنّ بعضهم 

واستهلّت هذه األزمة   . واملبالغات أدى إىل أزمة للتحديث يف عهد البابا بيوس العاشر         
. ١٨٩٢أول مقاالت لوازي تعود إىل سـنة        : يف ظلّ حربية البابا الون الثالث عشر      

.  اإلدانات الشـاملة    رفض احلرب األعظم الطاعن يف السن توجيه       ، حتى موته  ،ولكن
وكان يفضل دائما رؤية األمور بإجيابية، ومل يكن يقبل االجنراف يف محـاس بعـض          

 .أعضاء حميطه

                                                 
 ).١٩٣٨-١٨٥٥( ماري جوزف  ٢٨٨
 .حرم بسبب أفكاره وآرائه املُحدثة يف حقل تفسري الكتاب املقدس). ١٩٤٠-١٨٥٧ ( ٢٨٩
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ال ميكننا ذكر مجيع األعمال اليت قام ا البابا الون الثالث عشر والـيت طبعـت                
     ة وللفكر املسيحية للعلوم الكنسية    . الصحوة املستمركما يف  يف املدارس اإلكلرييكي

فلقـد  .  ظهرت محاسة جديدة   ، يف الرهبانيات كما يف اجلمعيات العلمانية      ،اجلامعات
وأصبح موقف الكاثوليكيني دينامكيـا شـيئًا       . أمل جديد " جسد الكنيسة "اجتاح  

 ،يف الواقـع  . فشيئًا، وكانوا يسعون إىل اكتشاف طرق جديدة لإلميان يف كلّ مكان          
كات العميقة اليت أدت بعد سـتني سـنة إىل امـع      أطلق الروح القدس عنان احلر    

 .الفاتيكاينّ الثاين
 
 الكثلكة االجتماعية -٣

لقد طُرحت املشكلة االجتماعية منذ الثلث األول من القرن التاسع عشر من ِقبل             
 ،فهذا األخـري . شاتوبريان والمنيه:  ومها،كاتبني كاثوليكيني مهمني جدا يف زماما 

األحاسيس املؤثّرة تارة واالنتقامية تارة أخرى لتسليط الضـوء علـى            حرك   ،خاصة
 .البؤس الذي يقبع فيه العمال

 أدرك عدد كبري من الكاثوليكيني األوجه الدراماتيكيـة هلـذا      ،١٨٤٨بعد سنة   
البؤس يف إطار اجلمعيات اخلريية ومن بينها مجعية القديس منصور دي بـول الـيت               

ولكن أغلبية الكاثوليكيني ومعظم السـلطات الكنسـية        .  أوزانام أسسها فريديريك 
كانت ترفض اعتبار هذا البؤس مشكلة اجتماعية ال عن أنانية أو عن جهل لوضـع               
العمال احلقيقي، بل ألنّ الكنيسة مل تكن تتفهم املشاكل اجلديدة اليت طرحتها الثورة             

 منـذ سـنة     ،٢٩٠"صناعة الداخلية األوىل  ال"نشاء  وبينما جنح ماركس يف إ    . الصناعية
 رفض الكـاثوليكيون مبجملـهم أحـداث        ، وبتطوير الربوليتاريا العمالية   ،١٨٦٤

اإلصالحات اهليكلية، واعتربوا اجلهود اهلادفة إىل تغيري الوضع العمايل من الناحيـة            
 . أمرا خطريا وثورويا،املؤسساتية

   ة املاركسيـة        وبينما كانت االشتراكية نضال الطبقات بطريقـة علمية حتلّل آلي، 
              تمـع الصـناعيك التاريخ، وفيما كانت تسعى إىل تغيري احيث جيدون فيها حمر

 وجـد   ،املرتكز على استغالل العاملني من خالل نشاط النقابة واألحزاب السياسية         

                                                 
 . االكتفاء الذايتّ للدولة ٢٩٠
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استعدادا للعنايـة    ، يف تقاسم اتمع بني الفقراء واألغنياء      ، من جهتهم  ،الكاثوليكيون
اإلهلية اليت تطلب فقط من األغنياء الشفقة وأعمال اخلري ولكنها تطلب من الفقـراء              

 يف أن يقـوم     ، بالنسبة إليهم  ، كان حلّ املشكلة االجتماعية    ،إذاً. العمل واالستسالم 
 .األغنياء باألعمال اخلريية وأن يكد الفقراء يف العمل والتقشف واالقتصاد

 شـيئًا   ، أتاحت اـال   ،صواتا منعزلة ارتفعت يف بلدان خمتلفة يف أوروبا       ولكن أ 
 أمام دراسة معمقة أكثر حول املشكلة االجتماعية، وأمام فهم أوضح آلليات            ،فشيئًا

 .اتمع الذي ولد من رحم الثورة الصناعية
بلد مصدر احلركة   وجند يف هذا ال   .  كان التطور الصناعي متأخرا يف أملانيا      ،باملقابل

االجتماعية الكاثوليكية األكثر واقعية واملؤاتية لتحديد احلرية االقتصادية من خـالل           
 ة الذي كان يرفض أن          . تشريع اجتماعيللكثلكة األملاني وإنّ هذا الطابع االجتماعي

ني  مسح هلذه احلركة باحملافظة على صالت وطيدة ب        ،ينحصر يف األعمال اخلريية البحتة    
الشعب وبإجياد دعم عندما تسلّمت زمام السلطة السياسية للوالية األملانية اجلديـدة            

ـ ة للـدين الـيت قاد     املناهضثقافة القوة    )الكولتوركامف(املتحدة وذلك خالل      اه
 .بسمارك

 املونسينيور فـون    ،)Mayemce(والسباق يف هذا اال كان مطران مايونس        
املسـألة  : " يف كتابـه ،١٨٦٤ منذ سنة ،لذي برهن ا٢٩١)Von Ketteler(كاتيلري 

  الية وااللتزام املسيحيعلى أنّ معاجلة املشـكلة      ،ساعات طويلة من التفكري    مثرة   ،"العم 
ولقد بدا  . العمالية ال ميكن أن تترجم على أرض الواقع إالّ من خالل فهم عام للمجتمع             

 خالل أكثر من    ،لى اإلحتاد الذي أسس   كأول مؤرخ يف املنظّمة االجتماعية اليت ترتكز ع       
 . عمق العقيدة االجتماعية الكاثوليكية اليت أثّر فيها إىل حد كبري،قرن

 تقع احلقبة الكبرية للكثلكة االجتماعية      ،بيد أنه يف أملانيا كما يف البلدان ااورة       
ون الثالـث   ، وحتديدا منذ حربية البابا ال     ١٨٧٠وتطوراا السريعة بعد حرب سنة      

 Humanum( يف رسالته ، أوصى البابا بإنشاء مجعيات عمالية،١٨٨٤سنة . عشر

Genum .(           ة يف أملانيا للحركةات هي اليت شكّلت النواة الديناميكيوإنّ هذه اجلمعي
، مثّ  نشأت هذه اجلمعيات، بداية، حمليا يف أبرشيات خمتلفـة        . االجتماعية الكاثوليكية 

                                                 
 .سيحيةمن مؤسسي احلركة االجتماعية امل). ١٨٧٧-١٨١١( وليهالم إميانوئيل  ٢٩١
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عت رويدحاد جتما يف اتحد"ا رويدالشعب املت) "le Volks verein (وكان هدفها :
ة أخالقيـة   تربيثقافة دينية معمقة ودراسة العلم االجتماعي املسيحي واالشتراكية، و        

 اليت عبر عنها املونسينيور كاتيلري منذ       ، بدأت فكرة النقابات   ،وعرب اجلمعيات . مهنيةو
 عندما أتيحت جمموعة مـن      ،١٨٩٠ويف سنة   .  اتمع  جتد أصداًء يف   ،١٨٦٩سنة  

 الذي كان حيبـذ     ،رحيل بسمارك وتسلّم اإلمرباطور غليوم الثاين     : الظروف املؤاتية 
 زمام السلطة واملؤمتر الدويلّ حلمايـة العمـال يف بـرلني            ،وضع تشريعات عمالية  

 وضمت عام   ،جديدة انطلقت اجلمعيات الكاثوليكية انطالقة      ،واالعتراف بالنقابات 
 يف ،١٨٩٤وولدت أوىل النقابات املسيحية عـام       .  عضوا ٢٠٠٠٠٠ حوايل   ١٩٠٠
 . وتكاثرت بسرعة،)Essen(وإيسني ) Trèves(تراف 

 تطورت احلركة االجتماعية املسيحية، وكانت على عالقـة وطيـدة     ،يف النمسا 
ارون كارل فون فوجيلسانغ    وكان الب .  بني البلدين  قدمية العهد بأملانيا نتيجة عالقات    

)Carl von Vogelsang(، بفضل املونسينيور إىل املذهب الكاثوليكي الذي ارتد 
لقد بشر بالنظام االجتماعي املؤلّف من ثالثـة خطـوط          .  قائد هذه احلركة   ،كاتيلري
 دعوة الدولة اليت جيب أن تتدخل مباشـرة يف النــزاعات            -١:  أال وهي  ،أساسية

.  منظّمة اجتماعية مرتكزة على املهن     -٢ كحارسة للعدالة االجتماعية،       االجتماعية
 إاء الربوليتاريا اليت كان العمال خيضعون هلا، أي السماح هلم باالنضـمام إىل              -٣

 .طبقة املالّكني
جنح فوجيلسانغ يف جذب جمموعة من الشـباب الكـاثوليكيني النمسـاويني            

صبح عمدة فيينا يف ما بعد حيث قام بأعمـال          الذي أ ) Lueger(كالدكتور لوغر   
 ،٢٩٢)Karl von Lowenstein( واألمري شارل فـون لوينشـتني   ،اجتماعية الفتة

كانت تتبلور فيها قضايا جديدة     ) Haid(الذي نظّم اجتماعات يف منـزله يف هايد        
" فالرسائل من جني  "بالنسبة إىل ذاك العصر انتشرت يف اخلارج بفضل الّة الدولية           

)la Correspondance de Genève.( 

                                                 
، ودخل ١٩٠٧اعتزل السياسة سنة . رجل سياسة أملاينّ، كان من مؤسسي املركز الكاثوليكي األملاينّ. ١٩٢١-١٨٣٤  ٢٩٢

 .الرهبانية الدومينيكانية ورسم فيها كاهنا
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 ، حيث كان الكاثوليكيون ناشطني منذ زمن بعيد يف أعمـال اخلـري            ،يف فرنسا 
 من خالل   ،"العامية" وصدمت   ١٨٧٠ظهرت الديانة الكاثوليكية احلقيقية بعد سنة       
 Albert de(ألبري دي مـون  :  وهم،ثالثة رجال خمتلفني جدا عن بعضهم البعض

Mun(يه دي ال تور دي بان  ورن٢٩٣)René de La Tour du Pin(وليـون  ٢٩٤ 
 ). Léon Harmel(هارميل 

ومن خـالل هـذه     ". مجعية الدوائر العمالية   "١٨٧١أسس ألبري دي مون سنة      
 سعى إىل إنشاء مجعيات يلتقي فيها الشباب الذين ينتمـون إىل الطبقـات              ،اجلمعية

. لتعرف بعضهم إىل البعض يف أوقات الفراغ      احلاكمة مع شباب من الطبقة العمالية ل      
وكان هلذه الدوائر طابع أبوي صرف حيد من تأثريها، ولكنها أسهمت يف ازدهـار              

 .العقيدة االجتماعية احلقيقية
هذه العقيدة ستكون من صنع دي ال تور دي بان الذي يقترح يف كتبه ومقاالته               

تعليم اإلجنيل والكنيسة وتاريخ القـرون      : صادرنظاما اجتماعيا دينيا ينبع من ثالثة م      
    تمع الصناعيحادات ومراقبة اخالل حياتـه    ،حاول ألبري دي مون   . الوسطى واالت 

 إدخال هذه العقيدة يف القوانني، كما اضـطّلع         ،السياسية كنائٍب يف اجلمعية الوطنية    
 تضم  ، تكون خمتلطة  بدور نشط من خالل تدخله لصاحل النقابات اليت كان يريدها أن          

العمال وأرباب العمل، كما سعى إىل احلد من ساعات العمـل وإنشـاء صـناديق               
 .التقاعد والضمان

كان متعمقًا مثلـهما باإلجنيـل،      . وقد اختلف ليون هارمل عن الرجلني األولني      
ولكنه كان قريبا من الناس بفضل جذوره، وكان ميلك مصنع حياكة يف الفـال دي               

وطور هنا شبكة ضيقة تقوم ). Reims(ليس بعيدا من الرميز ) Val des Bois(بوا 
راتب عـائلي إضـايفّ ومجعيـات       : مبختلف األعمال وتضم احلياة العمالية وتغيرها     

لإلسعاف املتبادل على خمتلف األصعدة وصناديق االدخار والتعـاون والتعاونيـات           
     ة، وجملس معمل يضمن تعاون العموهنا ...  اخل ،ال مع اإلدارة ونقابة خمتلطة    الشرائي

                                                 
 .رجل سياسة فرنسي، دافع عن القوانني االجتماعية. ١٩١٤-١٨٤١  ٢٩٣
تاريخ حياته حافل . اضل كثريا دفاعا حقوق العمال، وسجن ألجل هذا السببباحث اجتماعي شهري ن. ١٩٢٤-١٨٣٤  ٢٩٤

باألعمال واالجنازات يف احلقل االجتماعي. 
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ال بد أن نتذكّر املصري البائس للربوليتاريا واألنانية العمياء ألرباب العمل لكي نفهم             
 .أكثر القيمة احلقيقية للجهود الكبرية اليت بذلت واليت ختطّت العصر خبمسني عاما

فكان دائما  . ا الدميوقراطي إنّ امللفت خاصةً يف إجنازات ليون هارمل كان طابعه        
وما فعلـه   ". خري العامل يأيت منه ومعه، وال يأيت أبدا من دونه وال رغما عنه            : "يردد

مجعيـة  " حاول أن يفعله أيضا يف كلّ فرنسا بفضـل           ،ليون هارمل يف الفال دي بوا     
يف هـذا    ،وإلعطاء الكالم للعمـال   . اليت انطلقت يف اتجاه جديد    " الدوائر العمالية 

 كان يعقد اجتماعات للدراسة أدت إىل مؤمترات شعبية، واىل إنشاء أمانات            ،اإلطار
 ،وإىل حلقات دراسـة   ) مع مكاتب توظيف واستشارات قانونية وطبية     (سر للشعب   

ألنّ العمال فيها كانوا يعملـون حـول املسـائل          " مجعية الدوائر "خمتلفة جدا عن    
وإنّ ليون هارمل هو أيضا من نظّم رحـالت         . إدارة مرشد االجتماعية يف ما بينهم ب    

 لتقريب العمال مـن     ١٨٩١ و ١٨٨٧ و ١٨٨٦احلج العمالية إىل روما يف السنوات       
 عامالً، شكّلت جتمعام أمالً جديـدا ملسـتقبل         ١٠٠٠٠فحرك حوايل   . الكنيسة

 .الكثلكة االجتماعية
 بأفكار مسبقة كانت تصـدر      ،يع يف هذه املشار   ، اصطدم ليون هارمل   ،وبالطبع

ورد على هـذه األفكـار      . عن أرباب العمل الذين كانوا خيشون من حترر العمال        
بالقول إنه جيب على العمال أيضا أن حيظوا حبصتهم من احلرية اليت توجد يف كـلّ                
طبقة من طبقات العناصر احلاكمة، وأنه ال جيب السماح لالشتراكيني بإنشاء خنبـة             

سات            . اليةعمولقد حذا حذو هارمل عدد من أرباب العمل الذين حاولوا إنشاء مؤس
ولكـن  . اجتماعية داخل شركام، مثل املؤسسات اليت أسسها يف الفال دي بـوا           

 تاريخ الرسالة البابوية    ،١٨٩١العقول تتطور ببطء وكانت النتائج ضئيلة حتى سنة         
)Rerum Novarum.( 

 الـيت أصـبحت   ،"مجعية الدوائر العمالية " وبينما كانت    ،رسالةبعيد نشر هذه ال   
"   ة للشباب الفرنسية الكاثوليكيد على طابعها االجتماعي من خـالل        ،"اجلمعيتشد 

إدانة الظلم االجتماعي فيها وإجياد عالج      " من أجل    ،القبول باملؤسسات الدميوقراطية  
 إىل التكرس بالكامل ملصنعه بسبب       حلّ رسول شاب مكان هارمل الذي اضطر       ،"له

 Marc(وهذا الرسـول هـو مـارك سـانغييه     . احلداد الذي كانت متر به العائلة
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Sangnier(ا    ٢٩٥ـة األوىل       ، الذي كان تأثريه حامسعلـى   ، إىل ما بعد احلرب العاملي 
 الكثلكة االجتماعية الفرنسية واحلركة السياسية للدميوقراطية املسيحية اليت نتجـت         

 .عنها
 وكان هذا   ، أطلق فريق تفكري ومناقشات مع جمموعة من الطالّب        ،١٨٩٤وسنة  

 le" (سـيللون " حركـة  ١٨٩٨الفريق متشبع من املثالية واحلماس، وأصبح سنة 

Sillon(ا   ٢٩٦ة جديدة  ، اليت كانت أداها   ، مرة    ، دائرة الدراسة، ولكنهـذه املـر ، 
ازدهـرت حركـة    . رية التعليم املتبادل  كانت جتمع عناصر من كلّ مكان وفقًا لنظ       

السيللون بطريقة خارجة عن املألوف بفضل الشخصية الكاريزماتية اليت كان يتمتـع            
السيللون . فعقدت اجتماعات يف كلّ فرنسا زادت نطاق نشاطاا       . ا مارك سانغييه  

وختتفـي  . هو أوالً صداقة كبرية جتمع الشباب وهدفها األول يكمن يف عيش اإلميان           
ليس هناك عمـاالً وال برجـوازيني وال يوجـد إالّ           : فيها الفروقات بني الطبقات   

يف . وكانت احلياة الداخلية ألعضاء السيللون مطبوعة حبماس دميوقراطي       . األصدقاء
املنظّمة االجتماعيـة الـيت      "، بالنسبة إىل مارك سانغييه    ، كانت الدميوقراطية  ،الواقع

لقد واجهت هـذه  ". ومسؤولية كلّ شخص إىل أعلى مستوى     تسعى إىل رفع ضمري     
 عندما قلقت اهلريارخية حول االضطراب الذي قد ختلقه         ،احلركة صعوبات فيما بعد   

      شجب البابا بيوس العاشر احلركـة    ،١٩١٠وسنة  . بني ما هو روحاينّ وما هو زمين 
          س نفسه بعد ذلك إىل العمل السياسـيـ . ورضخ مارك سانغييه وكر ن روح  ولك

 منـط   ، يف بداية القرن العشـرين     ،استمرت وأعطت الكثلكة االجتماعية   " السيللون"
يتمتـع  : ومل يعد األمر يتعلّق مبجرد موقف دفاعي ضد اتمع        . تفكري وعمل جديد  

 .أعضاء حركة السيللون بقيمة روحانية مميزة ولقد طبع تأثريهم العصر بأكمله
 Mgr( يـدعى املونسـينيور مريميللـو    ، كـان أسـقف مهـم   ،يف سويسرا

Mermillod(، رت مباشرة لكتابة الرسـالة  ، أسقف جنيفوراء مبادرة مثمرة حض 
لقد فكّر يف مواجهة األحباث اجلاريـة يف البلـدان   ). Rerum Novarum(البابوية 

 دورات دوليـة يف    ،١٨٩١ و ١٨٨٥ بـني سـنيت      ، فـنظّم  ،الكاثوليكية يف أوروبا  

                                                 
١٩٥٠-١٨٧٣ ٢٩٥ .ة. صحايفّ ورجل سياسة فرنسية املسيحيس احلركة االجتماعية، وأسة املسيحير أفكار الدميقراطيطو. 
 .، وتوسع ليشمل حركة اجتماعية ذات توجه مسيحي كان قد أسسها مارس سانغييه١٨٩٤ اسم محلته جملّة أُنشئت سنة  ٢٩٦
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 وخاصـة   ، على خطى آباء الكنيسة وعلمائها     ،صت هذه الدورات  وخص. فريبورغ
للعمـل  ضرورة وضع تشـريع دويلّ      :  للمسائل االجتماعية األساسية   ،القديس توما 

. والنقابات، واحلد األدىن لألجور، ومناهضة األمراض واإلعاقة واحلـوادث والبطالـة          
كر من بني هذه التجمعات      ونذ ،وحصل جتميع املشاركني على صعيد الشعبات الوطنية      

 باإلضافة ،أملانيا والنمسا وفرنسا وإيطاليا:  أي،ستة متثِّل سويسرا والبلدان األربعة ااورة
 .إىل بلجيكا

وبيتـون  ) Decurtins( ديكورتـان    ،نالسويسـريا  االجتمـاع    ولعب عاِلما 
)Python(،     ا على هذا الصعيدا أساسية    خالل ،كان غاسبار ديكورتان  .  دورعـد 

وكان قد ارتد إىل الدين الكـاثوليكي       .  منشط احلركة العمالية السويسرية    ،سنوات
اعتنـق الكثلكـة    . مبساعدة املونسينيور كاتيلري وترجم كتبه إىل اللغـة الفرنسـية         

االجتماعية بعد أن كان اشتراكيا، ولكنه ابتعد عن هذه احلركة بعد أن قرأ القديس              
حنا جنده وراء مجيع املبادرات االجتماعيـة وخاصـة النقابيـة يف    وهكذا أصب . توما

 كان مستشارا يف جملس األقضية حيث قام بأعمال برملانية          ،فضالً عن ذلك  . سويسرا
مهمة، كما كان مستشارا يف املنتديات العمالية الدولية املخصصة لتأسيس احلمايـة            

 جامعة فريبورغ وجعال منها     ، صديقه ،ج بيتون هذا وأسس مع جور   . العمالية الدولية 
ولقد أسـهمت  . على غرار جامعات بارن وبال وزوريخ الربوتستانتية  " جامعة دولة "

الشهرة اليت حقّقتها هذه اجلامعة بفضل مهارة أسـاتذا يف صـنع جـاه الديانـة                
 .الكاثوليكية

 الكثلكـة    ال ميكن االستخفاف بدور ديكورتـان يف انفتـاح         ،ويف هذا اإلطار  
 كان ربما أول من قاد بنظـام سياسـة          ،هذا" ففارس األزمنة اجلديدة  . "االجتماعية

 كانـت احلركـة مـن       ،بالنسبة إليه . اجتماعية كاثوليكية بكلّ ما للكلمة من معىن      
ولكن نشاطه الربملاينّ والنقايب فرض عليه خدمة التحالفـات         . العقيدة إىل العمل ثابتة   

. ا كان األمر يتعلّق بكسر جبهة املصاحل املتعلّقة بالليربالية الرأمساليـة          التكتيكية عندم 
وساعدته هذه التحالفات على بناء صداقات دائمـة مـع اشـتراكيني مثـاليني أو               

 ولكنها مل تساعده على تفادي حوادث       ،متشددين راغبني بإحالل العدالة االجتماعية    
 .نيمؤملة من جهة الكاثوليكيني املتحفّظ
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             ى يف إيطاليا حيث كان الوضـعان االجتمـاعيكان جلميع هذه املبادرات صد
والسياسي خمتلفني، وحيث كان الكاثوليكيون يعانون من مشاكل اجتماعية كانـت           

 كان وضع الكنيسة    ،يف الواقع . حتد من نفوذهم، ولكنها تزيد من رغبتهم يف العمل        
ولقد . مل يكن يقبل بواقع وحدة إيطاليا احملتم      خاضعا ملكانة الكرسي الرسويلّ الذي      

 الكاثوليكيني من املشاركة يف احلياة السياسية يف البالد         ، منذ ذلك احلني   ،منع الرهبان 
 .ال ناخبني وال مرشحني لالنتخابات: وفرضوا عليهم مقاطعة االنتخابات

 واإلجنـازات   وتركّز نشاط الكاثوليكيني على التفكري وعلى األعمال اخلرييـة        
 .G(تونيولـو  . اليت كان ج" مجعية املنتديات" وكانت أدام األساسية ،االجتماعية

Toniolo (طهاة وأنشأ      . منشة االجتماعييف الوقـت    ،كان هذا األخري بطل القضي 
الّـة  "الوحدة الكاثوليكية للدراسات االجتماعية و    " مثل   ، مجعيات خاصة به   ،عينه

 ".لوم االجتماعيةالدولية للع
أيضا مكانة مهمة كمجلّة ) La Civilità Cattolica(واحتلّت جملّة اليسوعيني 
) Taparelli(كمـا اضـطّلع األبـوان تابـاريللي         . لتوجيه الرأي العام اإليطايلّ   

 بدور أساسي يف حتضـري      ،ن الّة ان كانا يديرا   اللذ ،٢٩٧)Liberatore(وليبرياتوري  
 .وكتابتها) Rerum Novarum (الرسالة البابوية

     ا بالنسبة إىل حقل العمل التطبيقييف هذا الزمن حيث كانت      ، فلقد كان هائالً   ،أم 
 اليت كانت ال تـزال      ،وحدة البالد تدشن مرحلة جديدة على مستوى الصناعة اإليطالية        

 يف  ،ولكن هذه االنطالقة اجلديدة خلّفت أيضا مشاكل خطـرية        . فتية حتى ذلك احلني   
بلد كان التشريع االجتماعي غائبا فيه، وحيث عززت الوحدة الفرق بـني الشـمال              

 اللذان خلّفا هجرة مجاعية ، التصنيع ويف اجلنوب التخلّف والبطالة،يف الشمال: واجلنوب
 . السبعة باملائة من الشعب اإليطايل،١٨٩٠ عام ،بلغت

 منـذ القيـام     ،كاالً عديـدة   أش ، إزاء هذه احلاجات   ،اتخذ نشاط الكاثوليكيني  
مبختلف أشكال األعمال اخلريية من أجل معاجلة املآسي املادية ومساعدة املهـاجرين            

 .وعائالم، وحتى تنظيم اجلمعيات العمالية والنقابات املسيحية

                                                 
حاضر يف مدينة نابويل مثّ يف روما حيث كان . ١٨٢٦الهويتّ إيطايلّ، دخل الرهبانية اليسوعية سنة ). ١٨٩٢-١٨١٠( ماتيو  ٢٩٧

 .باته يف العودة إىل الالهوت التوماويتتسم كتا". Civiltà Cattolica"من أوائل املُسهمني يف مقاالت جملّة 
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 حضرت هذه األعمال املتقاربة يف خمتلف البلدان نشر الرسالة البابويـة            ،وأخريا
)Rerum Novarum ( ار ١٤يفدت الكنيسة من خالهلا موقف ،١٨٩١ أياليت حد 

 .٢٩٨الديانة الكاثوليكية أمام املشكلة االجتماعية اليت ولدت من رحم الثورة الصناعية
 يبدأ البابا الون الثالث عشر مبالحظة الوضع الـراهن          ،يف هذه الوثيقة األساسية   

وضع مـن البـؤس والفقـر ال        "يف  للمجتمع الصناعي الذي رمى الطبقة العمالية       

                                                 
من البابا الون الثالث عشر إىل مجيع األخوة احملترمني البطاركة واجلثالقة " مقتطفات من رسالة البابا الون الثالث عشر  ٢٩٨

 .ورؤساء األساقفة واألساقفة يف العامل الكاثوليكي، املتحدين بالنعمة والشراكة مع الكرسي الرسويلّ
 ألخوة احملترمون،أيها ا

 التحية والربكة الرسولية،
إنّ التعطّش إىل الشؤون احلديثة الذي استوىل على اتمعات منذ زمن، فألقى ا يف هياج حمموم، كان ال بد له من أن 

اورة، دائرة االقتصاد االجتماعيرات املتالحقة يف واحلال أنّ ا. ينتقل، عاجالً أم آجالً، من نطاق السياسة إىل الدائرة التطو
الصناعة، والطرق اجلديدة اليت اختطَّتها اِحلرف املختلفة لنفسها، واضطراب العالقات بني العمال وأرباب العمل، وتدفّق 
 الثورة بني أيدي قلّة من الناس، بينما الكثرة يف عوز، وتنامي وعي العمال لذوام وازدياد اتحادهم قوة، ناهيك عن االحنالل

وهذا يظهر كم من أمور خطرية تتداخل يف هذا الوضع، مما جيعل النفوس يف . يف األخالق، كلّ ذلك أدى إىل صراع رهيب
وهذا الوضع نفسه يستحثّ عبقرية العلماء وتبصر احلكماء ونباهة املشترعني، ويستأثر مبناقشات . ترقّب وانتظار قلق

ة وجمالس احلاكمني، حتعات الشعبيةالتجمذه القو ة أخرى تستحوذ على العقل البشريه مل يعد هناك قضيى إن. 
لذلك، أيها األخوة احملترمون، إنّ ما أعلناه، من أجل خري الكنيسة وخالص البشر كافّة، يف رسائلنا السابقة عن السيادة 

ضوعات أخرى مماثلة، لكي ندحض، وفق ما السياسية وعن احلرية البشرية وعن النظرة املسيحية يف بنيان الدول، وعن مو
رأيناه مناسبا، االراء الضالّة واملضلِّلة، نرى من واجبنا، ولألسباب نفسها، أن نعيد اليوم تأكيده، فيما حندثكم عن شؤون 

 .العمال
تنا الرسوليات عديدة، وفقًا للظروف؛ لكن وعينا ملسؤوليا، مرقنا إىل هذا املوضوع ملامة يوجب علينا معاجلته، يف ولقد تطر

 .هذه الرسالة، بوضوح أكثر وبإحاطة أكرب، حتى نرسي املبادئ حللٍّ يتفق مع احلقيقة واإلنصاف
فهي ليست سهلة، ألنه من الصعب، حقا، أن حندد بدقّة احلقوق . إنّ القضية ليست سهلة احللّ، وال هي ختلو من اخلطر

وهي ال ختلو من اخلطر، ألنّ أناسا ماكرين . نياء بالربوليتاريا، والرأمساليني بالعمالوالواجبات اليت حتكم عالقات األغ
 .ومشاغبني حياولون، يف كثري من األحيان، أن يشوهوا معناها احلقيقي، ويغتنموا الفرصة لتهييج اجلماهري وإثارة االضطرابات

أنه جيب أن نساعد الناس، يف الطبقات الوضيعة، بتدابري  ب-والكلّ يوافقنا ذلك،-ومهما يكن من أمر فنحن مقتنعون، 
 .سريعة وفاعلة، ال سيما أنّ معظمهم يعانون من حالة عوٍز وبؤس مل يستحقّوها

إنّ اجلمعيات احلرفية القدمية، اليت كانت تشكّل محاية هلؤالء الناس، قد اارت خالل القرن املاضي، دون أن يقوم هلا 
وانني واملؤسسات العامة كلّ مبدإ أو حس ديين؛ فوجد العمال أنفسهم، وهم املعزولون بغري دفاع، بديل؛ وغاب عن الق

وجاء الرِّبا . يقعون تدرجييا، مع مرور الزمن، حتت رمحة أسياٍد ال إنسانيني، ويصبحون هدفًا ملنافسة جشعة، ال رادع هلا
وبالرغم من ذلك، ما زال أُناٌس متكالبون على الربح، بنهم ال يشبع، . اراالفاحش ليزيد الوضع سوًءا، فأدانته الكنيسة مر

 .ميارسونه بأشكال خمتلفة
زد على ذلك، أنّ العمل والسلع التجارية تكدست بني أيدي قلّة من الناس، فأصبحت حفنة من األغنياء واملوسرين تفرض، 

تعليم الكنيسة االجتماعي، الشؤون البابا الون الثالث عشر، ". وليتارينيبذلك، نريا مذالً على أعناق اجلماهري الغفرية من الرب
ترمجة وإعداد . ٧٢-٦٨، صفحة ١٩٩٥، لبنان ١، منشورات حركة عدالة وحمبة ١٨٩١احلديثة، البابا الون الثالث عشر 

 .الدكتور ميشال عواد
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 إصالح اإلميان الذي يساعد     ،لقد رفض احللّ االشتراكي واقترح كعالج     ". تستحقّه
ومبا أنّ العمل هو    . ولكنه قدم أيضا عالجات حسية    . كلّ إنسان على معرفة واجباته    

حصتهم " على الدولة أن تتدخل لكي تعطي العمال         ،"املصدر الوحيد لثروات األمم   "
كما جيب عليها أيضا أن تنظّم االضرابات وأن تفرض أوقـات الراحـة             ". املالئمة

 توصـي   ،وعدا تدخل الدولة  . األسبوعية وأن حتدد فترة العمل واحلد األدىن لألجور       
 املختلطـة وغـري     ،الرسالة مجعيات اإلسعاف املتبادل وخاصة االتحادات والنقابات      

 .يحي لكي تصبح مثمرةاملختلطة بأن تعتنق الدين املس
 كانـت الرسـالة     ،يف ذلك الزمن  .  فقدت الرسالة البابوية فرادا    ،ومع الوقت 

 أعطـى   ،ويف نصف قرن  .  األمر الذي جعلها تأخذ صدى كبريا      ،جديدة من نوعيتها  
وحذّر الكاثوليكيني علنا من أنّ     . البابا الون الثالث عشر ميثاقًا للكثلكة االجتماعية      

املسيحية تنطبق على احلياة العمالية، وأنه ال ميكن للمسيحيني أن يبقوا غـري             املبادئ  
لقد اعتنق الكاثوليكيون االجتماعيون من جديد األفكـار        . مبالني بإفراط الرأمسالية  

وأصبح تـاريخ   . الواردة يف الرسالة البابوية على الرغم من املقاومات اليت واجهوها         
 Rerum( مع تطبيق الرسالة البابوية ، يف خمتلف البلدان،تلطًاالكثلكة االجتماعية خم

Novarum (بطريقة مثابرة ودأوبة. 
 من الضروري أن نذكر هنا أنّ الرسالة البابوية أيقظت صدى خاصـا يف              ،ولكن

 عضو يف الرهبانيـة     ،فرنسا خاصة يف حركة الفرنسيسكانيني حتت تأثري ليون هارمل        
 الذي شجع بصالبة هذه احلركة علـى اإلنكبـاب علـى النشـاط             ةالقانونية الثالث 
 .االجتماعي

الرهبانيـة  " أصـبحت    ،١٨٩٣خالل املنتديات الوطنية اليت عقدت منذ عـام         
 أول مؤسسة كنسية حمليـة تـدين بوضـوح          ، على صعيد تطبيقي   ،"القانونية الثالثة 

أعضاءها باالنضمام إىل املنظّمـات     التجاوزات اليت تسفر عن الرأمسالية واليت تطالب        
يف منتـدى بـاري يل مونيـال        . االجتماعية ذات اإلهلام املسيحي واملوجودة أصالً     

)Congrès de Paray-le-Monial(، ـة  " أعلنت ،١٨٩٤ سنةـة  الرهبانيالقانوني
جعل مناهضة الرأمسالية وحترير العمـال برنـامج نشـاطها          "أنها تسعى إىل    " الثالثة
 أكثر الكاتب ليون دي ،)le XXe siècle" (القرن العشرين"ويف جملّة ". تماعياالج
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 مقارنا القرن ،من املقاالت املتعلّقة باملسألة االجتماعية) Léon de Kerval(كريفال 
حتلّ التجـاوزات علـى     : " قرن القديس فرنسيس   ،التاسع عشر بالقرن الثالث عشر    
 جيب أن يتصـدى     ،إذًا". "جاوزات املتعلّقة بامللكية  صعيد رؤوس املال احلالية حملّ الت     

 وممارسـة   ، من خالل التعليم   ،...النشاط الفرنسيسكاينّ لتجاوزات رؤوس األموال    
 ".روح الفقر ومن خالل املؤسسات

القانونية  الذي كان هو أيضا ينتمي إىل الرهبانية         ، البابا الون الثالث عشر    سيؤيد
إنّ : " وقـال  ،ماعي للرهبانية العاِلمية بواسطة عدة مناشري بابوية      ، التوجه االجت  الثالثة

ة  الذي سأقوم به أنا هواإلصالح االجتماعية الثالثة الرهبانيالقانوني." 
 
 تطور اإلرساليات -٤

لقد كانت جهود اإلرساليات يف أيام البابا الون الثالث عشر مستمرة على مـا              
 يف حركة التجدد الكبرية هذه اليت تكلّمنا        ،١٨٥٠ و ١٨٣٠كانت عليه بني السنتني     

غري أنّ هلذه اجلهود بعض املميزات اخلاصة اليت ترتبط بواقع أنّ           . عنها يف فصل سابق   
حقبـة  "مسي حتديدا بـ    ما  احلربية الطويلة للبابا الون الثالث عشر كانت تتالءم مع          

وإذا . لقارة جرد الثروات وتشـاطرها    لقد تلى اكتشاف ا   ".  اإلمربيالية االستعمارية 
 فيجـدر   ،"العنصر األساسي يف السياسة اخلارجيـة     "أصبحت اإلمربيالية االقتصادية    

التذكري بأنّ غزو األسواق االستعمارية حصل باسم حضارة تعتقد بأنّ مهمتها هـي             
 .العامليةتقدمي القيم اإلنسانية إىل الشعوب، ورفع هذه القيم إىل درجة األخالقية 
 تتضمن هذه   ،غري أنّ الرسالة اليت أعلنها البابا الون الثالث عشر منذ أوىل رسائله           

 يربر الطموحات احلضارية ألوروبا، ولكنه يضفي أيضـا         ،من هنا . القناعة وتدعمها 
 نشـر   ،بعد شهرين على انتخابه   . عليها هذه الروح اليت كانت غائبة عن األوروبيني       

 Instructabili Dei( وهـي  ،الثالث عشر أول رسـالة بابويـة لـه   البابا الون 

consilio .(         ـةومـن دون   . وقال فيها إنّ الكنيسة هي مصدر احلضـارة احلقيقي
إنّ حماربـة الكنيسـة     .  بدون فائدة  ، تكون كلّ حضارة تصنعها يد البشر      ،الكنيسة
فضالً عـن   . تمع املدينّ  تعين حماربة بداية احلضارة احلقيقية والسالم يف ا        ،وسلطتها
 تقدم الكنيسة نفسها إىل اتمع وإىل الدولة لكي حيقّقا معا سـعادة البشـر               ،ذلك
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ولقد ذُكر هذا املوضوع يف العديد من الرسائل البابوية اليت صـدرت            . وسالم األمم 
 ).١٨٨٥) (Immortale Dei( وخاصةً يف الـ ،عن احلرب االعظم

نت محيع البلدان األوروبية تسعى إىل التخفيف مـن          كا ،منذ القرن الثامن عشر   
 احلصول  ، خالل حربيته  ،وحاول البابا الون الثالث   . نفوذ الكنيسة والقضاء عليه كلّيا    

 ال ميكن   ،على االعتراف بأنه إذا كانت الكنيسة والدولة تشكّالن سلطتني منفصلتني         
لقد كان التعـاون    . سة اإلجنيل  حار ،تمع إنساينّ أن يبىن من دون مساندة الكنيسة       
 ولكنه كان يستطيع أن يستعيد قواه       ،املرجو بني الكنيسة والدولة معارضا يف أوروبا      

 ، حتى إىل الشـعب األورويب     ،وكان يؤمل بأن تظهر النتائج    . من خالل االستعمار  
ـ   . الفائدة اليت حيصل عليها كلّ جمتمع إنساينّ من أعمال الكنيسة          ني وكان الوفاق ب

 . وفقًا للكرسي الرسويلّ،الرسالة واالستعمار يدخل يف هذا اإلطار
 ودعم الشعب املسيحي كافّة للنشاط       ، نساًء ورجاالً  الكبري للمرسلني، مسح العدد   

 والنشـاط  ،اإلرسايلّ الذي كانت تنشطه خمتلف اجلمعيات الـيت أنشـئت سـابقًا       
 بالتقدم املنظَّم لتنظيم سليم للهيكليات      ،اإلكلرييكي الذي امتد إىل مجيع مناطق العامل      

 ،وكما يف حربية البابا بيـوس التاسـع       . يف ظلّ حربية الون الثالث عشر     . الكنسية
هنـاك  . تكاثرت أصراح النواب الكاثوليكيني والواليات الكنسية وأحيانا األبرشيات      

 .بعض األمثلة اليت ميكنها أن تظهر هذا النمو السريع
 صـرحني   ،١٨٥٠ سنة   ، تتضمن ، يف جنوب الصحراء   ، كانت إفريقيا  ،وهكذا

 ،وبعد مخسني عام  ". أفريقيا الوسطى "وصرح  " الغينيتني" صرح   ،للنواب الكاثوليكيني 
 زاد  ،ويف الوقت عينه  .  دائرة كاثوليكية  ٦١ وجدت يف هذه املنطقة      ،١٩٠٠أي سنة   

ولقد . ١٨٨٦ت اهلريارخية سنة     وأسس ،٢٧ قسم إىل    ١٤عدد األقسام اإلقليمية من     
ونشـأت  . ٢٢ إىل   ١١زاد عدد هذه الدوائر والواليات الكاثوليكية يف أوقيانيا من          

 كما أُنشئت أسقفية خاضعة لرئيس أساقفة وثالثـة     ١٨٩١اهلريارخية يف اليابان سنة     
 .أساقفة مساعدين

:  مديراها احلربيـان   قامت مجعية نشر اإلميان ذا التقدم بطريقة ديناميكية وكان        
والكاردينـال ليدوشوسـكي    ) ١٨٩٢-١٨٧٨) (Simeoni(الكاردينال سيميوين   
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)Ledochowski(٢٩٩) ذان كانا بنظر البابا الون الثالث عشر       لال)  ١٩٠٢-١٨٩٢
وكان تأثريمها كبريا جدا بقدر ما كانت صالحيات نشـر          . معاونني ميألومها النشاط  

 كانت  ،يف الواقع .  تعترب بلد رسالة   ، بأكملها ، األرضية وكانت الكرة . اإلميان حمدودة 
هذه اجلمعية هي اليت تشجع وتسهر على دخول اإلرساليات بشكل أوسع إىل أفريقيا             

 ولكنها أيضا كانت ملزمة حبلّ النـزاعات بني الكاثوليكيني األمـريكيني           ،وأوقيانيا
 وإنها هي اليت أوقفت العالقـات       .أو حول رعايا املهاجرين األملان    " املدرسة"حول  
 ، جلميع اإلرساليات، وكانت تراجع أعمال السينودوسـات اإلقليميـة         ٣٠٠اخلمسية

 مثل التعليمات الـيت     ،وكانت أيضا تأخذ منها اخلالصات يف إطار التعليمات العامة        
وكان فرعها الشرقي نشطًا جـدا      .  للهند ١٨٩٣ للصني، وعام    ١٨٨٣صدرت عام   

 كانت  ، متاما كالبالقان والشرق األدىن    ، املنقسمة بني أملانيا وروسيا    ،نّ بولونيا أيضا أل 
 .تواجه مشاكل بال حدود
 تاريخ دخول اإلرساليات إىل خمتلف املنـاطق  ، من جديد ،ال ميكننا هنا أن نكرر    

 لقد استمر هذا الدخول وتطور أكثر ما كان عليـه يف الفتـرة              ،يف الواقع . يف العامل 
.  أي يف ظلّ عهدي البابا غريغوريوس السادس عشر والبابا بيوس التاسـع            ،بقةالسا

 ميثّالن جيدا تلك احلقبة ويشكّالن عنصرا أساسيا يف         ،سنتوقّف عند حدثني أو ثالثة    
 .تاريخ الكنيسة يف بلدان الرسالة، وملدة طويلة

ـ  ) ١٨٨٥-١٨٨٤ (مؤمتر برلني حول إفريقيا  كان   ،بدون أي شك   ذه أهـم ه
 ،لقد حددت هذا املؤمتر اخلصومة اإلقليمية للقوى االستعمارية يف إفريقيا         . األحداث

 الـذي   ،ومجع هذا املؤمتر  ). Léopold(وخاصة مبادرات ملك البلجيكيني ليوبولد      
 ممثّلني عن أملانيا والنمسا وبلجيكا والـدامنارك وفرنسـا وإسـبانيا            ،عقد يف برلني  

طانيا العظمى وإيطاليا ولوكسامبورغ والربتغـال وروسـيا        والواليات املتحدة وبري  
وظهرت من  .  مسألة اإلرساليات  ، بدرجة كبرية  ،وناقش هذا املؤمتر  . والسويد وتركيا 

 اعتربت أنّ على الدول املشاِركة محاية اإلرساليات التابعة إىل          ،األوىل: خالله نزعتان 

                                                 
، مثّ حرر ١٨٧٤وسجن سنة " الكفاح الثقايفّ"رك إبان حركة قاوم بسما, أوكلت إليه مهام ديبلوماسية.   كاردينال بولوينّ ٢٩٩
وأصبح . جلأ إىل الفاتيكان بعد خروجه من السجن. ١٨٧٥خالل فترة سجنه عين البابا بيوس التاسع كرديناالً سنة . ١٨٧٦سنة 

 .١٨٩٢رئيس مع انتشار اإلميان سنة 
 . عالقات تعاون مدة مخس سنوات ٣٠٠
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      ة    ،ض التركي أي مذهٍب مسيحي؛ والثانية املمثَّلة بشخص املفوممارسة " طالبت حبري
 ".مجيع الديانات من دون متييز على صعيد املذهب

 اتفق املشاركون علـى كتابـة ثـالث         ،وبعد مناقشة حامية ومليئة بالعواصف    
 ألنهـا   ،ميثاقًا لإلرساليات " قانون الكونغو " جعلت من املادة السادسة لـ       ،فقرات

 .وبية األربعةكانت تتضمن ممثِّلني عن القوى األور
 ،إنّ مجيع القوى اليت متارس حقوق السيادة وتتمتع بنفوذ يف األراضي املذكورة           "

وتلتزم بالسهر على احملافظة على الشعوب األصلية وعلى حتسني ظروف وجودهـا            
 والنضال يف سبيل حمو العبودية وخاصة االتجار بالعبيد السـود؛           ،األخالقية واملادية 
 مجيـع املبـادرات     ، من دون متييز على أساس اجلنسية أو العبادة        ،ستحمي وتشجع 

 اليت أُنشئت ونظِّمت هلذه الغايـات أو الـيت          ،واملشاريع الدينية أو العلمية أو اخلريية     
 .تسعى إىل تعليم الشعوب األصلية وإىل جعلهم يفهمون حسنات احلضارة ويقدروا

كتشفني ومرافقيهم ومعارفهم سيحظون أيضـا      إنّ املرسلني املسيحيني والعلماء وامل    
 .حبماية خاصة

إنّ حرية املعتقد والتسامح الديين مضمونني صراحة بالنسبة إىل الشعوب األصلية           
 ،وإنّ ممارسة مجيع العبادات بطريقة حـرة وعلنيـة        . سكّان الوطن واألجانب  كما إىل   

األنشطة الرسـولية املتعلّقـة جبميـع        باإلضافة إىل تنظيم     ،وحرية بناء األصراح الدينية   
 ". لن ختضع ألي شرط أو قيد،العبادات

ولكن الفقرة الثالثـة    ". املسيحية"حصلت أول نزعة على ذكر علين لإلرساليات        
      ها اعترفت حبقبل بتنظـيم    ،ال بتشييد املساجد وحسب   " اإلسالم"أرضت تركيا ألن 

 فكان معترفًا ا يف إطار      ،ىل علمانية الدولة احلديثة   أما بالنسبة إ  . التبشري الديين أيضا  
 حبمايتها وخبدمتها للمبادرات واملشاريع الدينية املتعلّقة جبميـع         ،القوى العظمى اليت  

 . كانت تسعى يف الواقع إىل تسليط الضوء على نشاطها احلضاري،املعتقدات
 مشكلة  ،إلرساليات هذه  عدا مسألة ا   ،إذا تذكّرنا أنّ مؤمتر برلني قد حلّ خاصة       

 ميكننا القول إنّ التـاريخ      ،املشاركة اإلقليمية والتجارية ألفريقيا بني القوى العظمى      
 . ولكن ألجٍل غري مسمى، ال لبضعة سنوات وحسب،القادم ألفريقيا قد أصبح حمتما
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 قتناع بأنّ اإلرساليات جتلب إىل البلدان غري املسـيحية نـور احلضـارة            نَّ اال وإ
 ظهر بطريقة ملفتة بشكل خاص من خالل احلـرب الصـليبية املناهضـة              ،احلقيقية

 برعاية البابا الون الثالـث      ،١٨٨٨ سنة   ،للعبودية اليت بشر ا الكاردينال الفيجري     
.  لوضع حد آلفة كانت جتتاح إفريقيا السوداء بسبب التجار العرب الكثر فيها            ،عشر

ولقد كررت الكنيسة هـذا الـنص       . ية يف قانون برلني   لقد ذُكر القضاء على العبود    
 كانت  ،يف الواقع . وطالبت البلدان األوروبية وحكوماا بالقضاء على العبودية أيضا       

. هذه البلدان واحلكومات قد عارضت هذه التجارة حتت ضغط األفكار الدميوقراطية          
       س الكاردينال الفيجري نفسه هلذه احلرب الصليبيوعـرب   ،ة من دون كلل   ولقد كر 

قـانون منـاهض    " وقِّع   ،وبالتايل. كلّ أوروبا لتوعية الكاثوليكيني إىل هذه املشكلة      
 وكرر اقتراحات الفيجري وألزم احلكومـات       ،١٨٩٠ سنة   ،يف بروكسيل " للعبودية

 .املوقِّعة على وضع حد للعبودية يف مستعمراا مهما كانت الوسيلة اليت متتلكها
 ال بد من أن نذكر حدثًا هاما آخر يف ذلك الزمن ألنه كان أساسيا               ،ويف الصني 

 يقع النـزاع بني الفاتيكان وفرنسا اليت اعترفـت         ،هنا. يف مستقبل العمل االرسايلّ   
 حبمايتها جلميع ٣٠١)١٨٦٠(وبكني ) ١٨٥٨) (Tieu Tsin" ( سنيالتني"معاهدات 

 املرسلني على الرغم من مقاومـات       اإلرساليات الكاثوليكية مهما كانت جنسيات    
وهكذا كانـت القنصـلية     . احلكومة الصينية اليت كانت قد اعتربها انتهاكًا لسيادا       

 .الفرنسية تدقّق جبوازات سفر مجيع املرسلني
لكـن  .  مل تكن القوى العظمى والفاتيكان تتناقش حول هذا التميـز          ،يف البداية 

رفضت القصادة الرسولية يف فرنسا جـوازات       األمور تعقّدت وازدادت حدة عندما      
سفر املرسلني الذين كانت مجعية نشر اإلميان ترسلهم إىل مناطق بعيدة حيث كـان              

 تركت فرنسا   ،١٨٨٥-١٨٨٤ يف سنة    ،فضالً عن ذلك  . من الصعب ضمان أمنهم   
قصادا البابوية يف الصني بسبب األعمال العدوانيـة الـيت أُعلنـت يف تـونكني               

)Tonkin (م،وحينها. بني فرنسا والصنياطلب املرسلون احلماية من قنصلي . 

                                                 
حداد الدكتور جورج ". ترا وفرنسا أن تتاجرا يف سبعة مرافئ جديدة، وأن يكون هلما ممثّلون يف بكنيتعترف حبق إنكل " ٣٠١

 .٢٠٠، صفحة تاريخ العصور احلديثة يف الشرق والغرب، منذ اية القرن الثّامن عشر حتى العصر احلاضر وكرد علي بسام،
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 ، يف إطار القرارات األخرية يف اهلند واليابان إلنشاء اهلريارخية الكنسـية           ،ومن مثّ 
. أطلق الكرسي الرسويلّ مناقشات مع احلكومة الصينية لتبادل املمثِّلني الديبلوماسيني         

واعترب البابا  .  الشؤون اخلارجية الصينية هذه املناقشات     وحبذ إمرباطور الصني ووزير   
 إىل جانب السفري    ،الون الثالث عشر أنّ اهلدف يكمن يف أن يكون هنالك يف بكني           

 مفوضا للشؤون الروحية يتمتع بصـالحيات       ، حامية اإلرساليات  ،الذي ميثِّل فرنسا  
ت املختلفة وجعلها تسري علـى       ويكون هدفه توحيد اإلرساليا    ،دينية وكنسية فقط  

 كان الكرسي الرسويلّ يسعى إىل وضع    ،وبالنسبة إىل الصني  . خطى الكرسي الرسويلّ  
 .حد للحماية األجنبية على املسيحيني فيها

 ومل يكن أمـام  ،ولكن فرنسا رفضت رفضا قاطعا هذا التمثيل للكرسي الرسويلّ       
 ازدادت العالقات تعقيدا بـني الصـني        ،ومنذ ذلك احلني  . هذا األخري إالّ الرضوخ   

 مما ولّد حقدا بني الشـعب ضـد         ،اليت كانت تستغلّها  " املسيحية"والقوى العظمى   
.  غذّته السيطرة التجارية اليت كان ميارسها األوروبيون على هذه البلـدان           ،األجانب

كـني   وجمازر ب  ،٣٠٢)Boxers( مع انتفاضة البوكسريز     ١٩٠٠واندلعت األزمة سنة    
 ومل يكن كلّ هـذا  ، وقتل آالف املسيحيني يف عدة مناطق، أجنيب ٣٠٠حيث قضى   

 أرسل احللفاء   ،ونتيجة لذلك . سوى مثن اجلشع األعمى الذي كان يتملّك األوروبيني       
بعثة عسكرية للجم هذه االضطرابات، ولكنهم فشلوا بعد ثالثة أشـهر وتعرضـت             

 جنحت يف إنقاذ أراضي البالد مـن التجزئـة،          ولكن احلكومة الصينية  . بكني للنهب 
وذلك من خالل التفاوض مع القوى العظمى إلجالء قواا على شرط أن حتصـل              

وكان هذا رهان كبري    ! ١٩٤٠على تعويض حرب الذي مل تنتهي تصفيته حتى سنة          
على املستقبل الكامل لكنيسة الصني اليت تتمثّل بالوجود األورويب. 

. ر بسرعة مشكلة اإلكلريوس الذي ينتمي إىل الشعب األصـلي         يبقى لنا أن نذك   
 ،١٦٢٢ سـنة  ، منذ تأسيسـها ، تلقّت مجعية نشر اإلميان تعليمات حمددة،يف الواقع 

                                                 
فقُتل وزير أملانيا املفوض يف بكّني وبقي الوزراء اآلخرون يف  "١٩٠٠أعلنت حرا سنة .  مجعية سرية معادية لألجانب ٣٠٢

، وقُتل عدد من األجانب، وعندئذ أرسلت الدول ومن مجلتها الواليات املتحدة ١٩٠٠مراكزهم شهرين حتت احلصار يف عام 
وخضعت الصني، وتعهدت . ك بسيطةواليابان جيشا دوليا وأعطت قيادته إىل ضابط أملاينّ، واحتلّ املتحالفون بكّني بعد معار

املرجع ". أن جتازي املُتهيمن، وأن تدفع غرامة مالية، وأن حتلّ اجلمعيات السرية، ومبقابل ذلك قررت الدول عدم جتزئة الصني
 .٢٠٧-٢٠٦السابق، صفحة 
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تكمن يف جعل أول النواب الرسوليني الذين أُرسلوا إىل الشرق األقصى يكرسـون             
ليت سينقلون إليها بشرى    جهودهم من أجل إنشاء إكلريوس يأيت من البلدان نفسها ا         

ولكن أفكار مسبقة حادة ومصاعب عديدة حدت عدد اإلكلريكيني اجلدد          . اإلجنيل
 متّ تدريب عدد من     ،فضالً عن ذلك  . يف القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر       

يف .  وكانوا يعتربون كمجرد معاونني للكهنة األوروبـيني       ، يف اهلند  ،الكهنة اهلنديني 
 كان العديد من املرسلني يعتقدون بأنّ الكهنة اجلدد ال يستطيعون اسـتيعاب             ،لواقعا

 مل  ،من جهة أخـرى   . عظمة الكهنوت وكرامته، وبالتايل ال ميكنهم القيام بواجباته       
 . بتأسيس مدارس إكلرييكية حملية، يف السابق،يكن الشح يف املال واملرسلني يسمح

 يف ذلك الوقت مل يكونا يشجعان علـى إنشـاء           هذا وإنّ الالهوت والروحانية   
وكان مفهوم فرداوي للخالص وحيـاة      .  مثل الكنائس احلالية   ،كنائس حملية حقيقية  

 اجلماعي للديانة املسيحية مينعان     بعدروحية تتمحور حول التقوى والعبادة ونسيان ال      
سيحية متجذِّرة يف   من إدراك ضرورة تنظيم اإلكلريكيني اجلدد يف إطار جمموعات م         

كان كلّ شيء يبدو كأنه يتم عندما يـتمكّن الشـخص مـن             . جمتمعهم وثقافتهم 
.  عندما يصبح عدد الكهنة كـاف      ،احلصول على النعمة من خالل القربان املقدس      

 عمله ضروري حيـث ال      ،وكان اإلكلريوس احمللّي يظهر فقط كمجموعة مساعدة      
ومل يكن يظهر كبحـث عـن       . يع املهمات يكون عدد اإلكلريوس كاٍف ألداء مج     

 .الطبيعة احلقيقية للكنيسة
 بتخطيء  ، بشكل أو بآخر   ، كانت مجعية اإلرساليات الكاثوليكية تسهم     ،وأخرياً
 كان قد أصبح من العادي أن تقسم بلدان         ،ففي اية القرن التاسع عشر    . النظريات

دٍة منها إىل رهبانية دينية أو إىل مهـٍد          توكَّل كلّ واح   ،اإلرساليات إىل أراٍض كنسية   
 كانوا يستطيعون ممارسـة إكلرييكيتـهم،       ،وحدهم أعضاء املعهد املسؤول   . رسويلّ

 ، يف البداية  ،وقد مسح هذا النظام القانوينّ    . وكان اختيار النائب الرسويلّ يتم من بينهم      
 أظهـر ناحيـة سـلبية       ، مع الوقت  ،ولكنه. بزيادة عدد اإلكلرييكيني بوترية سريعة    

 اعتِبرت اإلرسالية كمسؤولة دائمة وكملكية للمعهـد        ،بسهولة:  أال وهي  ،خطرية
ومل يؤدي هذا اخلطأ يف النظرة جتاه اإلرساليات إىل تشجيع تطـوُّر            . الذي ختدم فيه  
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 الذي كان حضوره يعين إدخال االزدواجية يف حقـل          ،اإلكلريوس العلماينّ الوطين  
 .الرسالة
 يف الكنيسـة لصـاحل تطـور        ، يف اية القرن التاسع عشـر      ،لكن تيارا ظهر  و

يف . اإلكلريوس احمللّي يف أراضي الرسالة، وقد سانده البابا الون الثالث عشر كـثريا            
إىل تأسيس املـدارس  ) Ad extremis( كرس رسالته البابوية ،١٨٩٢ سنة ،الواقع

ليس لإلميان الكاثوليكي مستقبالً مضمونا بـني       : "وكتب فيها . اإلكلرييكية يف اهلند  
اهلنود، وسيبقى تطوره غري أكيد طاملا ينقص إكلريوس يتألّف من الشعوب األصـلية             

 بل ميكنها   ،الذين تعلّموا الوظائف الكهنوتية اليت ال ميكنها مساعدة املرسلني وحسب         
 ".إدارة مصاحل املنطقة يف مدم اخلاصة

ري الستالم كنائس اإلرساليات من خالل كهنة أو أسـاقفة          وكان اهلدف التحض  
 مل تتحقّق كلّيا إالّ يف عهـد البابـا          ،ولكن هذه الرغبة  . يتحدرون من الكنيسة ذاا   

 .بيوس احلادي عشر من خالل مؤسسة األساقفة الذين يأتون من بلدان الرسالة
يف . ر الذي كان ينشـأ     ساندت هذا التيا   ،ولكن مبادرة قام ا الشعب املسيحي     

دة  السي ، يف فرنسا  ،)Caen( أسست امرأة مسيحية من كايني       ،١٨٨٩ سنة   ،الواقع
 من أجل   ،"ىل الشعب األصلي  إمجعية اإلكلريوس املنتمي     "،وابنتها) Bigard(بيغارد  

 قامت  ،١٨٩٩وسنة  . الصالة ومجع التربعات للمدارس اإلكلرييكية يف بلدان الرسالة       
ن جبولة كبرية لنشر اإلميان، وكان البابا ومجعية نشر اإلميان والعديـد مـن              االمرأتا

 يف إطار استحالة االعتراف     ،١٩٠٢وعام  . األساقفة مياهرون بالتشجيعات لعملهما   
 توجهت االمرأتان إىل سويسرا حيـث حصـلتا علـى           ،قانونيا باجلمعية يف فرنسا   

 الـيت كـان     ،من جملس دولة منطقة فريبورغ    الشخصية القانونية والقضائية للجمعية     
 .يترأسها جورج بيتون

 ، أوكلت ابنتها اجلمعية إىل الفرنسيسكانيات مرسالت مرمي       ،وبعد وفاة السيدة بيغارد   
 مجعية نشر اإلميان اليت جعلـت       ١٩١٩اليت طورت نشاطاا إىل حني وكلت إليها سنة         

 ".مجعية حربية"منها 
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راس بشكل متني يف الكنيسـة يف البلـدان حيـث نقلـت             إضافة إىل هم االنغ   
 ظهورا  ، أيضا ، جند يف اية القرن التاسع عشر      ،اإلرساليات ألول مرة بشرى اإلميان    

 .لتفكري عميق حول الرسالة اليت صححت، بشكل عميق، النظرة إىل اإلرساليات
 يجـرب الطـابع    يف بادئ األمر عند الربوتستانتيني الـذين ،لقد ولد هذا البحث   

"ة     " اخلاصم على البحث عن التربيرات الالهوتيومنذ النصف الثـاين مـن      . ملبادرا
 ،يف أملانيا .  جرت دراسة علمية للرسالة يف اجلامعات الربوتستانتية       ،القرن التاسع عشر  

 علّم دوف   ،يف إنكلترا ). Erlingen( مع كارل غرول يف أرلينغن       ،١٨٦٤منذ سنة   
)Duff(عقد  ، ويف هذه املدينة بالذات    ، يف أدمربا  ١٨٦٧ منذ سنة    ، الدراسة  هذه ٣٠٣ 

يف .   وكان ذا أمهية كربى     ١٩١٠ سنة   ،" لإلرساليات الربوتستانتية  مؤمتر عاملي "أول  
 التيار املسكوينّ والس الدويلّ لإلرسـاليات والّـة         ، من هذا اللقاء   ، ولد ،الواقع

 .الدولية لإلرساليات
 مـع   ، ولدت اإلرسالية الكاثوليكية احلديثة    ،ثال الربوتستانتيني األملانيني  وعلى م 

وجوزيـف شـميدلني   ) ١٩٣٠-١٨٧٥) (Robert Strait(روبريت سـتريت  
)Joseph Schmidlin) (١٩٤٤-١٨٧٦.( 

 مل يكن ،ولكن مشروع التنظيم الفكري والعقائدي الذي بدأ يف ذلك احلني
تفكري واألحباث واخلربات املكدسة على األرض من ِقبل ليتبلور من دون تغذية ال
 على الرغم مما عانوه من نواقص على الصعيد ،فهؤالء. مرسلي األجيال السابقة

ة،العقائدية العامليسوا اإلرساليم للتبشري ، كما نعرفها اليوم، أسبتكريس حيا 
 .باإلجنيل

                                                 
 .لبالدمرسل سكويت، بشر يف اهلند، وامتاز بانفتاحه على حضارة تلك ا). ١٨٧٨-١٨٠٦( ألكسندر  ٣٠٣
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 الفصل الثامن
 اإلجنيل وعصرهاماري دي ال باسيون على مفترق 

 
  امرأة عصرها، ماري دي ال باسيون-١

عندما .  الذي كانت حتبُّه كثريا عنها بكاملها،"باسيون"يعبر اسم ماري دي ال 
ها كانت ترد على أم. ةيااحلاهلدف الوحيد يف يبدو هلا  كان حب اهللا ،كانت طفلة

 لن أذهب أبدا إىل ، يا أمي!آه "،" ال أحد حيب اهللا،يف اجلحيم" اليت كانت تقول هلا
 ".لن أبقى من دون حب. يقول يل قليب إنه من املستحيل أالّ أحب اهللا. اجلحيم

 ، انطالقًا من خربا، كررت هذه القناعة بكلمات معبرة أكثر،وعلى فراش املوت
أنا أعترب أنّ . ي حب وآالملقد دنس الذين يعيشون يف هذا العامل عبارت: "وقالت

تأمالت أحد ". ( يف قليب ويف حيايتالمكاحلب وإنين سأزرع آ" ذروة"آلالم هي ا
 .٣٠٤)اآلالم

كانت تتمتع . اآلالم: لقد انطبعت كلّ حياا ذا احلب الذي وصل إىل أوِجه
 ميكّنها ئهاذكاتفوق  وكان صاحل،بإحساس حي وبقلب ينبض لكلّ ما هو مجيل و

 .ع البشر ومع األحداث اليت حتيط ا وختصهاحتاد مع اهللا ومأن حتيا بامن 
و مل تكن هذه اجلملة صحيحة فقط ". متألين هذه الكلمة :حتاداال: "لقد كتبت

، فهي )١٨٩١ أيار ٩(بالنسبة إىل اإلحتاد بالقربان املقدس الذي كانت تتكلّم عنه 
 . يف حبكة التاريخ،تنطبق متاما على ما كانت تعيشه كلّ يوم

 بآذاٍن صاغية ، مساعدا إياها على عبور قرن،حب اهللا يسكنها بشغفلقد كان 
كانت مجيع األحداث اليت جرت يف عصرها توقظ فيها صدى . دائما لنداءات البشر

وكانت تتحد جبميع األوضاع . وكانت مجيع القضايا الكبرية ز كياا. جيعلها ترتعش
 .اليت كانت جتد نفسها فيها
 جبو من احلنان واإلميان ، يف ظلّ أسرا، كانت تتمتع،ةوعندما كانت طفل

والعادات الدينية واملَلَكية املتصلة اتصاالً وطيدا بالوسط املَلَكي الشرعي الذي كانت 
 وكان ،عندما كنت صغرية جدا: وكانت ردات فعلها تعكس طبعها . تنتمي إليه

                                                 
 . السنة الطقسية الالتينية، قبل أحد الشعانني، يف"أحد اآلالم"يقع  ٣٠٤ 



 

 ٢٣٠

 وكنت ،ا بفكرة التكرس لقضية ما كنت أعجب كثري،أحٌد خيربين قصة جان دارك
".  يف سبيل فرنسا ويف سبيل مِلكيأموتأنا أيضا سأكون سعيدة بأن ! آه: "أقول
 خطرت على بايل فكرة التكرس للكنيسة ولنفوسها وخاصة للواليات ،وهكذا
ولقد لعبت مسألة سلطة البابا الزمنية دورا أساسيا ). ١٩٠٢ حزيران ١٥". (احلربية
 ، وكنت أريد الذهاب، جدامتحمسة ولكنين كنت ،كنت ال أزال طفلة: " شباايف

ومبا أنين كنت عاجزة .  الذين جتندوا للدفاع عن البابا،مثل أقربائي ومثل مزارعينا
 رياضة ،١٩٠٤ ،روما". ( فكّرت ألول مرة يف أن أقدم نفسي كضحية،عن احملاربة

 ").القيامة"روحية 
 اكتشفت البؤس الكبري الذي يتخبط ،رسلة يف اهلندم عندما أصبحت ،وبعد ذلك

فيه البشر الذين ال يعرفون اهللا احلقيقي وجيهلون رسالة احلب اليت كان املسيح يريد 
 نفوسا ، يف اجلماهري اليت حتيط ا، رأت،ووفقًا لالهوت ذلك الزمن. أن ينقلها إلينا

.  حياا متعلّقة حبياة هذه النفوس، بالتايل،وأصبحت. سيوصلها جهلها إىل اجلحيم
 . ومجيع النشاطات اليت قامت ا كمؤسسة،فكرست هلا كافّة موارد عقلها وقلبها

 تقاسيها اليت ن على احمل، من جهةة،هداشأصبحت  ، إىل أوروباودا عوعند
حيث  ،"كية الكاثولياألمم: "تقليديا حصنهاالكنيسة يف البلدان اليت كانت تعترب 

 على ،؛ ومن جهة أخرىجبميع االجتاهاتفيها مؤسساا اضطرا على التجوال 
 هذا الفهم الذي برهن عنه بعض ،اجلهد الكبري لالنفتاح على العامل ولفهمه

م،ولقد .  البابا الون الثالث عشرني بتحريض منالكاثوليكيالتزمت معهم وساند 
واالجتماعي على الصعيد الروحي. 

 إنها عاشت العصر التاسع عشر ، ميكن القول عن ماري دي ال باسيون،وهكذا
لقد أدركت إذًا حدود الضعف . جبميع وعوده ومراحل ضعفه اليت ذكرناها آنفًا

 أرادت أن تتحد رهبانيتها، كما طلبت من ،ولكن. والوعود على الصعيد اإلنساينّ
 تبقى طريقة احتادها بزماا ،وهنا". الرسول املبعوث من اهللا"مع هذه احلدود لتصبح 

 ،" ما عدا اخلطيئة،شارك املسيح يف مجيع جوانب احلياة اإلنسانية"مثلما .  دائمانداًء
ألجيال اآلتية ل مفيدامثّل اخنراط ماري دي ال باسيون بعمق يف ثقافة عصرها تعليما 

 .إذًا دراسته بدقّة أكرب ،ن الضروريمل. من بعدها
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 ي دي ال باسيون والكنيسة يف زماا مار-٢

وكلّما . لقد عاشت ماري دي ال باسيون من الكنيسة طوال حياا: الكنيسة
 كانت تجيب عليها بكلّ كياا من دون ،كانت تكتشف سرها وحاجاا وعذاباا

 .ترقُّب العواقب
 كاثوليكي  بالنسبة إليها كما بالنسبة إىل كلّ، كانت الكنيسة،يف طفولتها وشباا

ويف النظرة اهلرمية اليت كانت سائدة حتى انعقاد .  تتمثّل أوالً بشخص البابا،عصرها
 . جيسد احلرب األعظم املسيح على األرض وهو رأس الكنيسة،امع الفاتيكاينّ الثاين
 كان مجيع ما خيص شخص البابا يوقظ يف الشابة إيلني دي ،منذ ذلك احلني
ومن . وجوابا، كانت طبيعتها الشغوفة تريده كامالً وبدون مقابلشابوتني إحساسا 

ماذا ميكنها أن تفعل ". ب األقدسصلَب مكان األلت" تأيت تقدمة ذاا كضحية ،هنا
 أكثر من بذل ذاا بدون حتفُّظ؟

 وحاولت أن تنقله إىل مجيع ،لقد حافظت على هذا املوقف األساسي طيلة حياا
أرى ! ضحية احلب: " كتبت،١٨٨٨وسنة .  يف طريقها لتحبهمالذين وضعهم اهللا

للعائلة . للبابا وللكهنوت برمته! ضحية احلب. نفسي مطبوعة بسر ال ميحى
ة، بنايت، لتلك النفوس اليت يعطيين إياها اهللا بشكل خاصأن أكون . الفرنسيسكاني

 ة احلبا من مجيع ما أعطانيه أيبلكي ال "ضحيا  (" السماويأُهلك أحد٦يوحن :
 ).١٨٨٨ كانون الثاين ٢٤. ()٣٩

 اكتشفت ، يف اهلندرسوليةمنذ بداياا ال.  إيلنية وسعت اخلربة نظر،شيئًا فشيئًا
 الذي يضطّهده عظماء هذا ،امللك-متثّل فقط الشخص املثايلّ للحربال أنّ الكنيسة 

 والرجال والنساء الذين يعملون يف  ولكنها أيضا متثّل هذه اجلماهري من الكهنة،العامل
 بترددهم وأخطائهم ،حبدودهم البشرية أيضالكن  و، طبعا، بإرادة حسنة،حقل اآلب

 استخلصت ،عندما عادت إىل روما ومن مثّ سافرت إىل أوروبا. وهفوام أحيانا
 .النواقصتلتزم أكثر فأكثر، بكلّ كياا، لتلبي  و،االستنتاجات عينها

 الكنيسة ،هللا ميكنه أن يعرف كم أتعذّب ألجل أميا أنّ ال أحد إالّ أعتقد"
 جرحين جرحها حتى وأعلم أيضا ،؛ بنعمة اهللا اآلالم اليت تلتهمهاأرى جيدا. املقدسة
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ملاذا أراد اهللا أن يريين ذلك . بالعديد من الوسائل اليت تساعدين على شفاء أعضائها
 كانون األول ١٦(ي يعذِّبين وجيعلين أصلّي؟ يل أنا العاجزة عن أي شيء؛ ألك

 . كانت تصلّي وتتضرع وتتعذّب وتبذل ذاا،ويف احلقيقية). ١٨٨٨
 ولقد دافعت ،لقد صلّيت ألجل أمي املقدسة". "لن تقوى أبواب اجلحيم عليها"

لقد . كنت أريد أن أهبها مجيع أمم األرض. جعلت من نفسي قربانة هلا. عن قضيتها
 ا حب،يبدو يل أنه. لعامللقيقة إعطاء احل نفسي ذبيحة للمسيح وسعيت ألجل قدمت

 ).١٨٨٣ حزيران ٢٨". (كلّ شيء سأفعل ،يسوعب
 هذا اجلزء من كياين الساجد أمام اهللا مسترمحا بنايتن أنقل إىل أل سأسعى"

 ).١٨٨٥ كانون األول ١٢". (الشفقة
 الماآل" ما هي ، وسنة بعد سنة،ثر أكثر فأك، الحظت،من خالل خمتلف عالقاا

 يعتدي أعداء الكنيسة عليها من اخلارج، املعلنون ،طبعا".  الكنيسةتلتهماليت 
. كاملاسونيني والعقالنيني امللحدين والبدع الذين يعتربهم الكاثوليكيون كمضطَّهدين

 ،ثوليكي وحتى العامل الكا،أنّ العامل" ، باألخص،ولكن ماري دي ال باسيون ترى
فالكذب واألعمال اليت تؤذي القريب هي أسلحة . بعيٌد جدا عن احلقيقة وعن احملبة

يستخدمها أكرب عدد من الناس وحتى الكاثوليكيون؛ وجند هذه األعمال حتى يف 
 ).١٩٠٣ أيار ٢٧". (الرهبانالكهنوت وعند 

 أيار ٢٧. ("غياب احملبةحنن يابسون بسبب غياب احلقيقة وجمروحون بسبب "
 أسرية وسجينة ومكبلة ، يف النهاية احلزينة، احلقيقة، يف هذا القرن،كما). "١٩٠٣

 أيلول ٨". ( وتشاطرها احملبة املصري عينه،ومعتمة تقريبا يف كلّ شيء وكلّ مكان
١٨٩٧.( 

ليس هناك إالّ اهللا الذي يستطيع أن يعطي األرض . أصبحت مجيع احلقائق معتمة"
 ).١٨٩٩ تشرين الثاين ٢٠". ( واحلقيقة من خالل احملبة،من خالل احلقيقةاحملبة 

 أصبحت رسولة حرب صليبية حقيقية لكي حتصل على ملك ،منذ ذلك الوقت
احلقيقة واحملبة اللتني تشكّالن السلطة الوحيدة واحلقيقية اليت وجب على الكنيسة أن 

 .تطمح إليها
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اهللا بنفسه وهبها إىل .  وهي احلقيقة واحملبة،يقيةأرى بطريقة مذهلة السلطة احلق"
 ).١٩٠٣ أيار ٢٧". (الكنيسة من خالل الروح القدس

 شباط ١١". (إنّ روح اإلجنيل هي حقيقة اهللا وحمبته املوظَّفتني على األرض"
١٨٨٣.( 

 : املثال الذي حيتاج إليه العامل، كانت تعترب القديس فرنسيس،ويف هذا اإلطار
بنور  يعين أن أتأمل ، أن أكون فقرية مثلك، يا أيب، نعم،ا فرنسيس ي،نعم"

 يا أبِت؛ أكانت عبادة الثور ،أنت تقود إىل السعادة.  العميانالشمس الذي جيهله
 امنح لزيارتنا، تعالَ ، يا أيب،الذهيب كبرية إىل هذا احلد على األرض؟ فرنسيس

لقد مضت . فرنسيسكانيات مرسالت مرمي الرهبانية ة،ك الصغريتبركتك األبوية البن
؛ السلطة برسالتك شبيهة رسالة على األرض تتم ا اجعله،سبعة قرون وأنت عند اهللا

 ).تأمالت يف عيد القديس فرنسيس". ( واحلب، بل للتجرد، ليست للذهب،احلقيقية
 ،ولكن". بةفإنه ميثّل على األرض احلقيقة واحمل "،أما بالنسبة إىل القربان املقدس

، جيب أن تعبد القربانة املقدسة نفوٌس مأخوذة باحلقيقة واحملبة: "لكي يأيت بثماره 
 أدى وعي ماري دي ال ،وهكذا). ١٨٨٣ شباط ١٣". (فقريةكما جيب أن تكون 

باسيون املتدرج لسر الكنيسة امللتزمة يف هذا العامل إىل جعلها تلتزم مع الراهبات خبدمة 
إنّ الكفاح من أجل السلطة احلقيقية، . "احملبة اللتني مها السلطة احلقيقية للمحبةاحلقيقة و

 ).١٩٠٣ أيار ٢٧". (هو نصييب ودعويت
مل يغير أبدا هذا الوعي وهذه الرؤية الروحانية اللتزامها بالكنيسة شعورها 

 ويف البلدان اليت باالنتماء إىل الكنيسة املؤسساتية واهلريارخية اليت تراها يف روما
وحتى لو كانت ترى فيها نقاط ضعف، كانت . تزورها يف إطار دورها كمؤسسة

وإنّ احترامها للبابا الون الثالث . تشعر بالسعادة والراحة يف بيتها ويف ظلّ عائلتها
عشر وعالقاا الودية بالكرادلة واألساقفة، يشكّالن حبكة رسائلها املليئة بالطرف 

، "أكثر من أي مكان آخر"يف الواقع، كانت تشعر يف روما، . ة يف روماحول احليا
 ".ألنّ اهللا يتكلّم معها يف قلب كنيسته"بأنها يف بيتها 

 ،البنوي ها ابنة هذا السرإنّ ماري دي ال باسيون هي ابنة الكنيسة بكلّيتها، إن
 .على مثال مرمي العذراء، تتحمل مجيع األفراح واآلالم
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 ري دي ال باسيون يف ظلّ االندفاع الرسويلّ الذي ظهر يف زماا ما-٣

بدون أن تتوقّع، أُرسلت ماري دي ال باسيون، عندما كانت ال تزال مبتدئة، إىل 
اهلند حيث اكتشفت بطريقة حمددة أكثر، مشيئة الرب بالنسبة إليها، وكان هذا 

مثلها وجب عليها أن جترهن ت الدعاء حامسا لبقية حياا، كما بالنسبة إىل كثريا
 .القتفاء إثرها

 يف منطقة بروتانيا  )Nantes(بالنسبة إىل الفتاة الصغرية اآلتية من مدينة نانت 
، ومل تكن تعرف أكثر من أسرا وبلدها وثقافتها، ولكنها )Bretagne(الفرنسية 

ملسيح ورئيس كانت قد أسلمت حياا إىل الذي كانت حتترمه وتعتربه نائب يسوع ا
الكنيسة العاملية، الذهاب إىل اهلند اليت كانت جتهلها متاما، كانت، يف الوقت عينه، 

 .صدمة نفسية عميقة وانفتاحا هائالً على أبعاد خمتلفة كلّ االختالف
. من كلّ قلبها املضطرم، انفتحت ماري دي ال باسيون على هذه األفق اجلديدة

". أنا حاضرة: "لذي يدعوها ليجعلها مرسلته قائلةوبكلّ شغف، ردت على اهللا ا
لقد أحبت اهلند وأحبت اهلنود وتعلّمت لغتهم ". وسع مساحات خيمتها"واهللا 

وتقاليدهم جبدية، ولبت بعض احلاجات وحاولت أن تلبي نداء كلّ من كان يلجأ 
 .كما أحبت بعمق الراهبات، وسرعان ما تولّت مسؤوليتهن. إليها
ة إحدى عشر سنةغيا إقامتها يف اهلند ملدا . رالً انقطاعفهذه اإلقامة مثّلت أو

كانت . وعندما عادت إىل بلدها، كان هو أيضا قد تغير. ائيا عن بيئتها وبلدها
 .وكان اتمع ينمو بشكل سريع. اجلمهورية قد تأسست ائيا

رت أيضماري دي ال باسيون كانت قد تغي لقد أصبح بلدها العامل . اولكن
يف الواقع، إنّ عالقاا املتعددة مع العديد من املرسلني اإلنكليز واهلنود . الواسع

والربوتستانتيني وغري املسيحيني، والصعوبات اليت واجهتها واملسؤوليات والقرارات 
 اليت كان عليها اتخاذها يف عزلة ضمريها، مجيع ذلك جعل منها امرأة ناضجة

مجيع وواعية، ولكن أيضا مرسلة باملعىن اإلجنيلي للكلمة، ومستسلمة، بعدما خسرت 
 .، إلهلام الروح القدس من أجل التقاط نداءاتهضماناا البشرية
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بالطبع، مل تتعرف إىل اهلند من خالل املعطيات التارخيية واالتنولوجية والثقافية 
. ا أحبت، من خالل قلبها، اهلند وأحبها من فيهاولكنه. والدينية اليت مل تكن متلكها

لقد اكتسبت اخلربة يف اهلند، وكانت هلا زوادة طوال حياا كمؤسسة، وخاصة 
 .عندما كان األمر يتعلّق بإرسال الفتيات الراهبات إىل أقاصي األرض

 كيف متكّنت من الدخول يف تيار اإلرساليات الذي اجتاح عصرها؟
منذ أن أصبحت ماري ): ١٨٧٧خطّة، آذار " (تصبح عاملية أن انيةالرهبهدف "

وهذه .  عامليةرهبانيتها كمؤسسة، رأت أنّ دعوة حدسهادي ال باسيون حرة التباع 
 . أول نقطة ميزت إرساليتها عن سائر اإلرساليات يف زماا

املتبعة من ِقبل ية  خارج الطرق االستعمارالشخصية لقد رمتها خربا ،يف الواقع
لقد عملت يف اهلند احلرة من أي إمربيالية . فلم جتد نفسها متعلّقة بأي بلد. بلدها

، منذ أن أساسيةفضالً عن ذلك، يف عمق ضمريها، وجدت صلة . لغوية أو ثقافية
الكنيسة "، بني وجودها هي والبابا، رئيس ١٨٦١وهبت نفسها ضحية سنة 

. كانت مستعدة للعمل والتألّم من أجله، حيث ما كان يرغب بإرساهلاو". العاملية
وهكذا، أصبحت روما والعامل بأسره وطنها الروحي. 

: هذا األفق العاملييف ستضع دائما نصب عيون الراهبات اللوايت سيتبعنها 
الرسول احلقيقي جيول العامل، من الشمال إىل اجلنوب، ومن اجلنوب إىل الشمال "

لنكن مستعدين لتغيري أماكننا ). "١٨٨٢ آذار ٨ -رسالة(" اسم إهله يدعوه جمد حيث
". ولعبور البحار وعبورها من جديد، ولنكرس حياتنا لكسب النفوس ليسوع املسيح

 ).تأمالت بعيد الطوباوي توماس دي توالنتينو(
 من أجل من جهة أخرى، جعلتها اخلربة اليت عاشتها يف اهلند تفهم أمهية الصالة

العمل الرسويلّ وتأثري وإشعاع حضور القربان املقدس املعبود يف قلب العامل الذي جيهل 
 :املسيح وكنيسته

إنّ يسوع القربانة، املصمود .  األرضاجعل قليب والرهبانية شعلة نار تلهب"
  القربان املقدسقدرةمل نفهم جيدا . يف الرهبانية، هو املرسل األكرب واملعبود،

 كانون األول ١٨". (والصالة اليت تنضم إىل العمل يف سبيل اهتداء الشعوب
أن يكون املرء ). "١٨٨٣ آب ١٥". (القربان املقدس هو دعم العامل). "١٨٨٨
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الت لتكريس تأم". (لقيادة عابدين جدد إىل الربمرسالً، يعين أن يكرس حياته 
 ).الكنائس

.  جيب أن تقتصر الرسالة على عمل حضاريبالنسبة إىل ماري دي ال باسيون، ال
لقد سيطرت هذه النظرة ". واحلقلروح حقيقيني باعابدين "جيب أن نقود إىل اآلب 

 .العميقة والروحية على عملها كمؤسسة ال تفرغ من املبادرات على مجيع األصعدة
ياة ال  كنموذج ملرمي العذراء، مثال حل للرهبانيةوجدت أخريا العمل الرسويلّ

وقد كتبت متأملة حول عيد . ، الذي هو النبع واحملركاالحتاد باهللا  عن العملفصل ت
 يف نشوة ةيتصور اخليال اإلنساين طوعا العذراء مرمي بعد جتسد الكلمة غارق: "الزيارة
فمرمي، املغمورة يف مياه األلوهية، ترتفع : ولكن اإلجنيل رمسي يف هذا اال. مستمرة

لنسعى إىل اكتساب حرية . متتلك ربها مبا فيه الكفاية إلعطائه. بذل ذاا إىل القريبل
ال يشكّل، أبناء اهللا هذه املقدسة، اليت تفترض مثل هذا الطُهر لكيان اإلنسان الذي 

عندما نعمل، إذًا، خلري البشر، ال خنسر شيئًا .  متحدة مع الربيف احلقيقة،  إالّ روحا
 ".صة  وهي اإلحتاد مع اهللامن أفضل ح

 مبرمي االصلة الوجودية بني النشاط الرسويلّ والتأمل، تشبهفمتاما كالعاملية، 
 عالمة فارقة أعطت ماري دي ال باسيون مكانة خاصة ا يف التيار يالعذراء، ه

 .الرسويلّ يف زماا
سارة، لن تضع أي جأمام أي تتراجع  األساسيني، لن من خالل هذين احلَدسني

 من كلّ هااليت تأتيعلى النداءات الرسولية ترغب يف إعطائه حد للجواب الذي 
ذكر الدساتري مجيع ت، ١٨٨٥، منذ سنة على مستوى األعمالوهكذا، . مكان

تذكر الدساتري . ذلك العصرميكن أن يتذكّرها املرء لتقوم ا امرأة يف األعمال اليت 
 أن تكن قادرات، وفقًا لقدران، على القيام جبميع على الراهبات: "خالصةك

ة حيث ما تكناألعمال الرسولي." 
أحظى بألف أن أريد !  األرض قاطبةعلىمن خري يوجد ما نقوم به كم : "كتبت

 !".حياة
 والتأثري الذي لقد وعت جيدا الدور اخلاص الذي وجب أن تؤديه املرأة املرسلة،

جيب أن : "١٨٨٦ احلوليات، سنة اوائلوكتبت يف . الكاهنانب جب ميكنها أن متارسه
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 ل والضروريه إذا، يف الرساالت ويف غريها، مل يكن الدور األوص نقتنع بأنخمص
ميكن للراهبة أن . فعاليةالدور احملفوظ هلا هو األكثر عمليا ولمرأة، فربما يكون ل

يكمل عملها املباشر مع . دخول إليهاتدخل األماكن اليت ال ميكن للكاهن املرسل ال
 ".سيحيةاملسر األ تنشئةاألمهات والفتيات عمل الكاهن ويشجع 

وبناًء على هذا االقتناع، زادت عدد املدارس، وخاصة مدارس األطفال املعوزين، 
واملدارس املنـزلية، وورش العمل حيث تتلقّى النساء تربية إنسانية ومهنية باإلضافة إىل 

 .جر يساعد األسرةأ
ة،  نشاط الراهبة املرسلة الولكنه  يقتصر على التعليم أو على املساعدة املاديإن

لنشاط املسيح اإلجنيلي الذي جعل من االنتباه الذي خيصص للفقراء أيضا امتداد 
يف الواقع، زادت عدد . اآلبواملرضى واملعوقني عالمة رسالته كمرسل من 

اليت طُلبت منها،  يف العناية،، ١٨٩٦شفيات إىل حني رأت، عام املستوصفات واملست
 .  تتوجيا لدعوا كمرسلة وضحية، مكرسة كلّيا يء امللكوتبالربص، 

اآكانت مجيع هذه املشاريع تتطلّب راهبات مهيإذاً، اإلضافة إىل . ٍت تقني
ا منذ بناسيون لالقناعات واألسس الروحية اليت كانت تعطيها ماري دي ال با

 من التعليم الذي تعطيه هلن ،نمرحلة االبتداء، والسهر على أن تتغذّين طوال حيا
امن خالل كتابا لقد جهدت من أجل تنظيم تدريبهن ،"واقعي، هلذا بشكل" املهين 

 .مل تتراجع أمام أي عمل جديد
، لتعليم )aux châtelets(وعندما أرادت أن تؤسس مصنع حياكة يف الشاتليه 

املبتدئات هذه الصناعة، أرسلت ثالث راهبات للتدريب يف مصنع يقع يف الفال دي 
وعندما أرادت أن . ، عند ليون هارميل، لتعلّم حياكة الصوف)Val des Bois(بوا 

أنشأته يف " خميم زراعي"ترسل راهبات إىل الكونغو البلجيكية، قررت تدريبهن يف 
، وأمن هذا املخيم النسيج وصناعة األلبان واألجبان، ومشاغل )Gooreind(غوريند 
قبلت يف املشاغل، بطلب جورج بيتون رئيس منطقة الفريبورغ ترؤس . خمتلفة

يف هذا السياق، . ، وهو الفرع املهين جلامعة فريبورغ)Technicum" (التاكنيكوم"
 األقلّ على تلميذة عندما حنصل على معلّمة تاكنيكوم، أو على: "١٩٠٤كتبت سنة 
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أليتام واملدارس دور ا يف اإلرساليات وضٌع فريد لسيكون عندنايف كلّ بيت، هلا 
 ".املهنية واملشاغل

موضع اهتمام  بنااكانت دراسة اللغات الضرورية يف البلدان اليت ترسل إليها 
رارا يف  بالنسبة إىل ماري دي ال باسيون، وتوصياا حول هذا املوضوع ترد مدائم

 أمل تتعلّم هي لغة التامول لدى وصوهلا إىل اهلند؟. احلوليات األوىل
 ضات يف ليون، وحصلت هلنا، متكّنت من تنظيم حتضري املمرا، قبيل وفاأخري

كانت الراهبات يعشن يف هذا املسكن، بني األسر . على مسكن فقري إنما كاف
يف حني مل تكن هناك مثّة شهادات . اتالعاملة، وحيصلن على التدريب يف املستشفي

متريض، استطاعت املرسالت العتيدات، اكتساب خربة تطبيقية على األقلّ يف 
 .املستشفيات واملستوصفات اليت كانت تتكاثر

مبا سوف تتمركزن، وفقًا إلرادة الكرسي الرسويلّ، يف اإلرساليات األجنبية، "
 النص من القوانني آفاقلي، حيدد هذا كما هو ج". واألكثر خطورة فيها األبعد

فهي مل ختش . ، وجيعلنا ندرك مدى شجاعتها الرسوليةماري دي ال باسيون
 .جههااا توبنااملسافات وال املخاطر وال احملن اليت قد كانت 

وتوغّلن بعيدا، يف أقاليم  اليت وصلن النساء األوروبيات الكُن من أوائليف الصني، 
هيتشانغ يف اهلوبيه : انائية جد)Itchang dans le Houpeh ( والتانغ وين فانغ يف

يف اإلطار . ١٨٩١، منذ سنة )Tong uien fang dans le Chen si(الشان سي 
فمنذ التأسيس يف . الوقت، كانت الرساالت منطوية على خطرالسياسي لصني ذلك 

.  اللوايت متّ االعتداء عليهن للهرباهليتشانغ، تعرض الدير إىل احلريق واضطرت الراهبات
ولكن املؤسسات . ولكنهن عدنَ، بعد فترة قصرية، وانطلقت اإلرسالية وازدهرت

 .١٩٠٠السبعة للتان وين فو دفعن الثمن حيان، سنة 
، عبادة ١٨٩٦، عام الفرنسيسكانيات مرسالت مرميأيضا يف أفريقيا، محلت 

وهي آنفري اجلديدة يف كونغو نائية يصعب بلوغها س إىل منطقة قدالقربان األ
)Nouvelle Anvers.( 

ولقد . اسية للغاية يف كلّ مكانيف احلقيقة، كانت الظروف املناخية واملادية ق
وغالبا ما كانت الرسائل املتبادلة بني .  املرسالتيفوئيد بنيتشرت الكولريا والتان
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وفضالً عن الفقر الذي كان . ئة باألمل مليبناا البعيداتماري دي ال باسيون و
لقد كتبت، دوما، أُوىل املرسالت مبزاج . كاٍفمدقعا، كان العمل كثري والطعام غري 

حسن وبالفرح الفرنسيسكاينّ اللذين رافقاهن إىل أقاصي املعمورة ملحمة حقيقية من 
ان املوت ينتظر حكايات السفر خاصة مليئة بالطرافة حتى ولو ك: البطولة والتضحيات

ولكن نداءات البؤس كثرت مطالبة . العديد من املرسالت الشابات فور وصوهلن تقريبا
يلقني مصرعهن بإرسال راهبات جدد للحلول مكان الراهبات اللوايت كن . 

ألنّ الوفرة كانت أيضا عالمة مميزة وخاصة ! وكانت الراهبات اجلدد تصلن فعالً
اري دي ال باسيون، فأكثر من كلّ شيء يف تلك األيام، كان عدد ملتأسيس رهبانية 

الراهبات يكثر بسرعة كانت تذهل ماري دي ال باسيون وترعبها يف الوقت عينه، 
ألنّ تطور عملها الرسويلّ كان يوسع اآلفاق اليت تفتح أمامها وبطريقة ال يتصورها 

إذا : "وكانت تقول. مانة للمستقبلولكن إمياا كان جيعلها ترى يد اهللا، ض. العقل
 ".عيشت اهللا، وسعمل اولكنه. موت معيت سا فإنه"عملي" الرهبانية تكان

جند هنا، يف إحدى تعابريها الغنية اليت كانت تبقيها سرية غالبا، بعدين لعملها 
ه، داخلة يف الزمن الذي رآها تولد وحتكّم بنموها، ولكنها، يف الوقت عين: الرسويلّ

 . الرب الذي يتخطّى احلدود البشرية ويتفوق عليها"عمل"كانت تقتنع بأنها ستتمم 
 
ماري دي ال باسيون يف اإلطار االجتماعي والسياسي لنهاية القرن التاسع  -٤
 عشر

 اإلطار السياسي  كان،١٨٧٧عندما عادت ماري دي ال باسيون إىل فرنسا سنة 
 .تغير كلّ شيء وتغيرت هي أوالً. لخمتلفًا عن الذي عرفته من قب

 البابا االيت وافق عليهمن جراء تأسيس الرهبانية كانت منهمكة باهلموم املباشرة 
 واالجتماعي ت للوضع السياسيها، يف البداية، اهتمبيوس التاسع، ولذلك ال يبدو أن

 وحتى اية ١٨٨٤ولكنها بدأت تويل أمهية هلما منذ سنة . السائدين يف أيامها
 .حياا

كانت . الواقعية: على الصعيد السياسي، ميكن لكلمة واحدة أن تصف موقفها
تطّلع على األحداث اليومية اليت كانت حتصل أمام عينيها، وكانت ردة فعلها 
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ة واللتزامها الكنسيا الرسولية وفقًا لدعوة وروحيا الدائمة . مسيحيانشغاال ولكن
 االعتداءات اليت كانت توجه ضد الكنيسة والرهبانيات وتفكريها كانت أمام

ة" يف الروحاينّ بالقضايا العميقة لالحنطاط الدييناألمم الكاثوليكي." 
مبتابعة التأمالت اليت "  أم إىل بناايوميات"، تسمح لنا ١٨٩٦ابتداًء من سنة 

لبناا، املنتشرات يف بلدان كانت تكتب . كانت تستوحيها من السياسة األوروبية
كانت تطّلع على مجيع . عديدة، ما كان جيري يف إيطاليا والنمسا وفرنسا والربتغال

يف الرابع من . املستجدات، وتقرأ يوميا الصحف اليت تقتبس منها عند الضرورة
مسحت إيطاليا وفرنسا والربتغال والنمسا للكفّار مبس : "، كتبت١٨٩٦كانون الثاين 

 اهللا وموجبات الديانة الكاثوليكية، وقد جعلها اهللا تقع شريعةلقد ابتعدت عن . ميااإ
 بشكل عميق إىل اليوم الذي تعود ذوات االمتيازلقد ذُلّت األمم . يف أيدي أعدائها

خالل ربع ساعة، . وتطلب منه النعمقرع صدرها اإلجنيل فتاحلقيقة وإىل إله فيه إىل 
عبادة الثور الذهيب جبميع أشكاله، والبحث عن : أمر واحد وهومل تكن منشغلة إالّ ب

 ".السعادة اليت يقدمها إىل عابديه
يف الرئيس وجدت السبب . من هذا أتى فقدان اهلوية املسيحية لألمم الكاثوليكية

ضعف الكاثوليكيني الذين تتأسف عليهم ألنهم فقدوا إميام وأصبحوا سطحيني 
يا لشقاء أن يكون الشيطان قد زرع هذا الكم من الفنت بني : "وبعيدين عن اهللا
كم من األمور احللوة واجليدة ميكن ألبناء اهللا أن يصنعوها لو اتحدوا ! الكاثوليكيني

 ).  ١٩٠٠ أيار ٧! (باحملبةمعا 
. حنن يف برج بابل. أعتقد بأنّ رحاليت الطويلة قد مكّنتين من تفهُّم وضع أوروبا"
ويوقعون بعضهم البعض يف اخلطيئة، ونتساءل عن اهلوة . قر الصاحلون إىل النوريفت

 تشرين ١٥". (اليت سيقع فيها العامل الكاثوليكي من جراء ما حيصل يف داخله
١٩٠٢.( 

من : يف بداية القرن اجلديد كانت دواعي القلق تأيت من كلّ حدب وصوب
وس إىل طرد الفرنسيسكانيات الربتغال حيث أدت موجة من مناهضة اإلكلري

مرسالت مرمي بأقلّ من ثالث ساعات؛ من فرنسا، حيث وضعت القوانني حول 
 الرهبانيات يف خطر؛ من إسبانيا والنمسا حيث كانت أضحتاجلمعيات الدينية 
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منذ لنفسي، أقول . لست متفاجئة كثريا: "وكتبت يف هذا السياق. الصاعقة مدوية
تسمم كالمهم سبب قلّة احملبة اليت كانت بثوليكيني سيعاقبون  إنّ الكا،زمن طويل
 ).١٩٠١ شباط ٤". (وتصرفام

:  مباشرة، كان هلا موقفنيبنااإزاء االعتداء اآليت من كلّ مكان وميس، أحيانا، 
ومن مثّ، كانت تتدخل، حيث ما . أوالً، كانت تصلّي وجتعل اآلخرين يصلّون

 اليت كانت ٣٠٥األم ماري دي ال ريدمبسيونة أو بواسطة أمكن، بطريقة مباشر
 .تعتمد عليها أكثر فأكثر

عيشوا من : "وأيضا". صلّوا وكونوا قديسات: "وكانت تكتب مرارا يف رسائلها
 .للجميع، ومن دون متييز على أسس حزبية" احملبة العاملية

 يبقون خارج إطار رأيت أنه إذا كان مجيع أولئك الذين يكرسون ذوام هللا
على الكاهن ورجل الدين والراهبة أن ينتموا إىل . األحزاب، فهم ينجون من الثورات

أنا أطلب باستمرار من . احملبة العاملية، وبالتايل، ال جيب أن ينخرطوا يف أي حزب
الروح القدس بأن تكون هذه احملبة، اليت هي صورة عن حمبة اهللا، ختما ملرسالت 

". فال ننتمي خارجيا إىل أي حزب، لكي ننتمي إىل مجيع املخلوقات. بال دنساحلبل 
 ).١٩٠٢ نيسان ١٨(

وباملناسبة، مل تكن تتردد بالتدخل شخصيا، كلّما دعت احلاجة، أمام احلكّام، 
وهكذا، فكّرت يف االنتفاع من أصلها النانيت املشترك معهم . مهما كانت نزعام
-Waldeck(روسو -ة رئيس الس الفرنسي والديكلكي تستطيع مقابل

Rousseau ( مده ومناهضته لإلكلريوس، لكي حتصل منه على تفهاملشهور بتشد
 سان لقد طبعت فيه تأثريا كبريا، نقلته األم. ا يف فرنسا ومحايتهالرهبانيةبيوت 
زيران  ح١٣إليها يف رسالٍة مؤرخة يف ) Mère saint Colomaban(ومبان كول

وأنا أهنأكن، فوق .  أننت أرفع من أي مديح،بالنسبة إليكن، يا سيدايت : "١٩٠٤
                                                 

وهي الرابعة . ١٨٦٠ حزيران سنة ٣٠ولدت يف باريس بتاريخ . Jeanne de Geslinهي ". ماري أم الفداء" ترمجة امسها  ٣٠٥
فدخلت وأخواا الثالث، الواحدة تلو     . ة من عمرها  توفّيت أختها الكربى عندما كانت جان ال تزال يف الثامن         . بني أخواا اخلمسة  
مل تلبـث   ). ماري أم الفـداء   (يون  اتخذت جان اسم ماري دي ال باس      . األخت آن وانضممن إىل ابنة عمهن     . األخرى، إىل الدير  

، لتكون مستشـارة  ١٨٩٥دعيت إىل روما، سنة . ١٨٨٩رئيسة إقليمية، سنة : ماري أن عينت للعمل يف أعلى الوظائف الرهبانية  
ويف . ، متّ انتخاا، يف امع العام للرهبانية، مدبر       ١٨٩٦يف سنة   . عامة، وأمينة سر عامة، وأوكلت إليها أيضا مهمة معلّمة لالبتداء         

 .، متّ انتخاا رئيسة عامة للرهبانية، وجدد انتخاا لوالية ثانية١٩٠٥امع سنة 
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ع برأس منظَّم إىل هذا احلدة اليت تتمتالعام ها ليست امرأة، . كلّ شيء، على األمإن
رب، بطريقة أو بأخرى، أنّ ماري دي ال باسيون حمقّة يف واعت". بل هي رجل عظيم

 من أنّ هؤالء اجلمهوريني ةأنا متأكّد: " قائلة١٨٩٩أعطتها سنة حظة اليت املال
وحده اهللا يقدر على أن مينح احملبة . إنّ مجيع احلقائق معتمة. يعتقدون أننا أعداءهم

كانت هذه الالزمة ". لألرض من خالل احلقيقة، وأن مينح احلقيقة من خالل احملبة
 .اليت كررا بدون انقطاع

نت املشاكل السياسية قد أجربا غالبا على أن تكون مستعدة ولكن إذا كا
 إالّ أنّ هناك حقل عمل ميكنها ، وعلى إجياد الدعم يف الصالة والتضحية فقط،للدفاع

:  وهو،فيه إطالق العنان لواقعيتها وديناميكيتها الرسولية برفقة مسيحيني حقيقيني
امليدان االجتماعي. 

لتلجن : "لة من التأمالت تلخص جيدا خمتلف أوجه التزامها مج،على هذا الصعيد
 ، لنكن أصدقاًء للمحتقرين،لنهبن لنجدة النفوس املعرضة للخطر: إىل عمق النفوس

الت تأم". ( القضايا العادلة ولننضم إىل مجيع الذين يدافعون عن احلقيقةمنلندع
 ).القديس نقوال: السادس من كانون األول

 رؤية شاملة من خالل رحالا ، لتكتسب شيئًا فشيئًا،سألة االجتماعيةمن امل
املنتظمة ومن خالل عالقاا الكثرية مع كاثوليكيني اجتماعيني من ذلك العصر 

 كان ، على هذا الصعيد،ويبدو أنّ أول معلّم هلا. وكاثوليكيني ملتزمني بالكنيسة
قابات واملبادرات االجتماعية حيث تلقى  رئيس الفال دي بوا وبطل الن،ليون هارمل

 .املسؤوليات على عاتق العمال
 من خالل ،١٨٨٥كانت ماري دي ال باسيون على اتصال معه منذ سنة 

وعاد هؤالء احلجاج عدة مرات إليها وهي تذكر . استقبال عدد كبري من حجاجه
انتسب . ان فيما بينهمالقد كانا يتفامه. إليها" السيد هارمل"عدة مرات زيارات 

 وكان يستقي من روح القديس ١٨٦٠ عام القانونية الثالثةليون هارمل إىل الرهبانية 
التقوى احلنونة واملألوفة اليت كان مياالً إليها " و،فرنسيس قوة احملاربة يف سبيل العدالة

نيسة  جعله حبه للك،وعلى غرار ماري دي ال باسيون). جورج غيتون". (بطبيعته
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 وأوحى إليه أيضا بأن يؤسس أخوية من ،"كضحية"ومحاسه الرسويلّ يقدم ذاته 
 .من أجل اهتداء العامل العمايلالضحايا املتطوعني 

 ،اليت أسهم نشاطه يف حتضريها" Rerum Novaru"وقد وجدته الرسالة البابوية 
نّ الرسالة البابوية ال تعتقد بأ: "كتب إىل صديق له. مفعما باحلماسة ولكن واٍع

ترسم لنا خطّة عمل صغري وجيد وقصٍر من ورق نضعه أمام مدافع كروب 
)Kruppكامل نرى من خالله ). ٣٠٦ يرسم لنا البابا اخلطوط العريضة لنموٍّ اجتماعي

جيب إذاً أن جنابه مجيع األفكار، . من فوق ما يف األسفل، ومن األسفل ما هو مرتفع
ئنا؛ هكذا فقط نعمل يف سبيل استعادة ملك يسوع املسيح وأن نثري حفيظة أصدقا

 ".املستبدل حاليا مبلك الشيطان
 لقد جرفتها التأثريات ،يف الواقع. كانت ماري دي ال باسيون تشاطره هذا الرأي

لقد رأينا كيف أنّ العائلة الفرنسيسكانية : الفرنسيسكانية اليت حتيط ا يف اخلطّ نفسه
 قد تفاعلت اجيابيا مع الرسالة البابوية ،ت تأثري ليون هارمل بالذات وحت،يف فرنسا

"Rerum Novaru ." ا ،١٩٠٢سنةالقد قال يل أحد : " كتبت يف دفتر يومي
 ،كنا يوما يف بوردو. أظن بأنه على حق". املستقبل هو للشعب": آبائنا البارحة

كان ذلك خارج . يف السكّة احلديدية ورأينا عتالني ، وأناماري دي ال ريدمبسيون
 كانوا قد خلعوا عنهم ثياب العمل وكانوا ميشون مشية ال ،ساعات عمل القطار
 قامت ،١٧٩٣سنة : "التفتُّ إىل أم الفداء وقلت هلا. ميكن لألسياد إنكارها

ف ألن يقوم الشعب املثقّ. الربجوازية املتعلِّمة بثورة على الطبقة النبيلة واإلكلريوس
ذه الثورة على الطبقة النبيلة واإلكلريوس والربجوازية وخاصة الربجوازية اليت تتمتع 

 ".باملال؟
 وكانت تشاطر ،كانت ماري دي ال باسيون مقتنعة ذا النمو الذي يتطور

حبدسها وقناعاا وحبها للحقيقة وللمحبة مجيع الذين كانت العناية اإلهلية تضعهم 
 ".يدافعون عن احلقيقة "، مثلها، أولئك الذين كانواعلى طريقها،
 كانت ملهمة ومرشدة كاثوليكيني ، بالقرب من ليون هارمل،يف فرنسا

بعد موت ماري دي ال باسيون، ويف . اجتماعيني أصغر منها سنا، ثبتهم املستقبل

                                                 
 .طور معامل منطقة إسني يف أملانيا. أملاينّ، من رواد صناعة املدافع). ١٨٨٧-١٨١٢( ألفرد  ٣٠٦
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ات  وهو نقايب ومناصر للنقاب،)Pierre Biétry( كتب بيار بييتري ،هذا السياق
جيب االقتراب من ماري : " بعكس ليون هارمل،املختلطة بني أرباب العمل والعمال
أنا أخذا منها آراًء وانتقادات ونصائح عميقة . دي ال باسيون ملعرفة عظمة طيبتها

 من كلّ ، كثريا لكي تأيتلقد ناضلت. سديها بوجه باسم األزلية، وكانت تعمق
:  مل يكن ذلك ضروريا،مل أطلب مساعدا قطّ. الذين يناضلونجانب  إىل ،قلبها

 وإذا ما اختفت أعمال ، قبل أن آيت إليها، يف ظروف شتى،فقد كانت تساعدين
 فذلك ،عنف خميفة وإذا كان هناك من جو حيادي يسمح يل اليوم بالتقدم حبرية

 ،ال احلرةمقالة صدرت يف دفتر تمعات نقابات العم". ( إليها، بدرجة كبرية،يعود
 ).١٩٠٤ كانون األول ١٧يف 

 على اتصال مع ، منذ بداياته يف السيللون، كان مارك سانغييه،من جهة أخرى
 la(لقد أعطى عدة حماضرات للعائالت العمالية يف الغالسيري . ماري دي ال باسيون

Glacière(، يف بيت روي "Impasse Reille"ظهر رسائله .  بباريس،٣٠٧وت
ن الذي كان يكنه لنصائح ماري دي ال باسيون اليت كانت تشجعه فيها االمتنا

ويف رسالة أخرية مؤرخة يف تشرين الثاين . وتدعمه يف ما كان يالقيه من معارضات
يسرين أن أراِك يف العاشر من شهر تشرين الثاين : " كتب هلا مارك سانغييه،١٩٠٤

وهذا يربهن على . ٣٠٨)San Remo(وأن أناقش معك مشكلة العمال يف سان رميو 
أنّ هذه املشكلة كانت حاضرة يف ذهن ماري دي ال باسيون منذ بداية تأسيساا 

 .ويف أي مكان وجدت فيه
 كانت تراسل أيضا عاِلما اجتماعيا مهما آخر هو السيد ،يف اية حياا

يئة يف إطار لقد رأينا التزامات هذا الرجل النشيط اجلر. دوكورتان يف سويسرا
لقد أعطى هو أيضا شهادة عن ماري دي ال . النقابات ومنظّمة العمل الدولية

ال ميكننا أن جند الكلمات الكافية اليت ميكنها أن تعبر عن : " قال،باسيون بعد موا
لقد فهمت األمهية الكبرية للمسألة . روحها وثبات رؤيتها العميقة والواسعة النطاق

 وقراءات عديدة ومراقبة ،نّ ما يفهمه اآلخرون بعد دراسات طويلةإ. االجتماعية

                                                 
 . أحد شوارع باريس، على اسم املاريشال روي ٣٠٧
 . مدينة يف مشال إيطاليا ٣٠٨
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كانت تعرف أنّ املسألة االجتماعية أحكمت .  فهمته هي بروحها الداخلية،صبورة
كانت ترى الصلة . طر على احلياة الروحية واملاديةيقبضتها على ثقافتنا كلّها وأنها تس

ذين يتمتعون ويقبع يف الفقر، واألشخاص الاليت جتمع بني الشعب الذي يعمل ويتألّم 
 كانت تتدخل مثل ،كابنة حقيقية للقديس فرنسيس.  تنقطعباحلياة ومبلذّاا،

 ).١٩٠٤ كانون األول ٣٠". (فرنسيس ملصلحة الفقراء والصغار
 عبرت ماري دي ال باسيون عن نظرياا اخلاصة عن ،ويف رسالة إىل دوكورتان

 :طت الضوء على ثالثة نقاطولقد سلّ. العمال
مل يعد . لقد جعلت املكننة من اإلنسان عبدا. "املكننة تلحق األذى بالعمال .١

 لدى العامل احلريفّ. العامل جيين شيئًا من أرباح عمله ومل حيصل بعد على حق امللكية
 يدخل إليه وخيرج منه بيدين ، عمله وممارساته اخلاصة؛ وعامل املصنعأدوات
 ".فارغتني
كتبت، ردا على التصرحيات القوية ملؤمتر . كانت تنتقد اتمع الرأمسايلّ .٢

 ".الرأمسالية طاغية العامل: "القانونية الثالثةالرهبانية 
جيب أن تعلّم الكنيسة كيفية توزيع الثروات . جيب أن تعتين الكنيسة بالعمال .٣

 ".لينا أن نفضل املوت على الظلمع: "وكانت تصرخ عاليا. وفقًا للعدالة االجتماعية
صادرا عن العناية كانت ماري دي ال باسيون ترى أنّ هذه النقاط تلعب دورا 

 ،العامل هو ابن العناية اإلهلية أكثر من املزارع. "العائلة الفرنسيسكانيةاإلهلية جتاه 
ما يفعله وإنّ .  أن يستسلم لفكرة القوت اليومي٣٠٩ على غرار األخ األصغر،وعليه

 ال ، يقوم به الفرنسيسكاينّ بداعي الدعوة؛ فبينه وبني الشعب،العامل بداعي احلاجة
 ).Hygonetحياة األب هيغوين ". (توجد مسافات وتتحد القلوب بسهولة أكرب

 كان على اتصال دائم مباري دي ال ، صديق للسيد دي كورتان،سويسريٌّ آخر
 وأسهمت معه يف إطار ،ت به يف فريبورغ وهو جورج بيتون الذي التق،باسيون

 .التاكنيكوم يف جامعة فريبورغ
 عمدة مدينة ، تعرفت على الدكتور لويغر،يف النمسا، ومن خالل مؤسسة فيينا

 فطلب ،لقد ذُهل مباري دي ال باسيون. فيينا وهو كاثوليكي اجتماعي نشط للغاية

                                                 
 . اسم يطلق على الرهبان الفرنسيسكانيني ٣٠٩



 

 ٢٤٦

 القيام بدراسة حول وضع ا الرهبانية،تم  عالوة على مجعية املسنني اليت ،منها
 هذه الدراسة وقدمت ، بالفعل،وأجرت ماري دي ال باسيون. املستشفيات يف املدينة
 .له تقاريرها واكتشافاا

. تعرفت ماري دي ال باسيون على العديد من الشخصيات البارزة خالل سفراا
وكانت تستقبلهم .  احلديثوأسهموا مجيعهم بزيادة معرفتها يف جمال ظروف العامل

ال حتصى األمساء اليت جيدر .  انفتاح القلب والروحذاتوذات االهتمام مجيعا ب
 ،لدينا، اليوم: "١٩٠٣ كانون الثاين ٢١يف . ذكرها واليت مجعناها من رسائلها

 ،)Mgr Schaepman( وهو املونسينيور الطيب شيبمان ،شخص ميٌت يف البيت
للمسيح.  يف هولندارئيس احلزب الكاثوليكي حقيقي ه جنديإن .طوال ،مل يكف 

كان .  عن إظهار إميانه وروحه املسيحية اللذين غذّيا روح من كانوا يعاجلوه،مرضه
كان يريد أن ميوت يف .  وبطوليا يف الوقت عينهأمرا صاحلًا للبابا وللكنيسة إخالصه
 ".قانونية الثالثةالرهبانية ال

رى حضور رئيس احلزب الكاثوليكي يف املكسيك يف فيا غويسيت تذكر رسالة أخ
)Via Gusti .(تمع اإليطايلّ الذين كانا ممثّلني عن ايظهرون العداء واوتذكر أيض 

-Visconti(فينوستا -احتفل ابن وزير خارجية فيسكونيت. للكرسي الرسويلّ

Venosta ( ا غويسيت"مبناولته األوىل يفلقد . زوجته من احملسناتحيث كانت " في
حضر أيضا كرادلة بعدد كبري إضافة إىل أشخاص من خمتلف االنتماءات  

: ىل بناا كانت ماري دي ال باسيون تطبق ما توصيه إ،أمامهم مجيعا. والدرجات
 ".ال جيب علينا أن ننتمي إىل أي حزب، لكي ننتمي إىل مجيع املخلوقات"

ياسي مل يكن يقتصر على الرسائل وعلى ولكن نشاطها على الصعيد الس
 ، تشاركنلقد جعل بناا. التبادالت النظرية والفكرية مع أخصائيني يف هذا اال

 لكسب قلوب املعوزين والسماح هلم ، يف معركة اإلميان واحملبة الكبرية،حسيا
 .بالوقوف على أقدامهم بالعدالة والكرامة

ا على النساء والفتيات الشابات اللوايت كان اتمع  ركّزت جهوده،وبالطبع متاما
 ،فكثّفت.  يف ما يتعلّق بظروف العمل واألجور،الصناعي يستهلكهن بطريقة قبيحة

ة،هلنة يف خمتلف البلدان األوروبية منها واملهنيسات واملشاغل واملدارس العائلياملؤس  .



 

 ٢٤٧

 تكن تريد أن تكون مشاغلها نوعا مل. وشجعت النقابات وشركات التبادل النسائية
 ،كانت ترغب برفع مستوى العمل يف نظر العاملة. من املنافسة بسعر السوق

فأنشأت مدارس مهنية حتصل فيها الشابات أو النساء على تعليم نظري وتطبيقي، 
 .وتضمن هلن أجرا أكرب

كن قريبات من  يف أكثر أحياء املدن الكربى فقرا حيث ي، أسكنت بنااوعمدا
 عاشت الراهبات فقريات بني ،)Anvers( يف آنفري ،يف باريس. الطبقات العاملة

الفقراء، ووضعن يف خدمة الطبقة العمالية معارفهن التقنية اليت اكتسبنها بعد جهد 
 ترى ماري دي ال باسيون يف قانون العمل خاصية لدعوا ،يف الواقع. جهيد

 .الفرنسيسكانية
فالفقراء والوثنيون هم حصتنا من . ال أعتقد بأننا ولدنا خلدمة األثرياء: "كتبت
 جيب إذًًا علينا أن نتعب لنكسب قوتنا ،ولكننا لن جند املوارد عند هؤالء. اإلرث

يكسب الفرنسيسكاينّ قوته وال يسعى إىل ". "على مثال القديس بولس والعمال
 ).مراسالت (".املال

 وغالبا ما كان يساورها ،طويلة من حياا يف البحث عن املواردوقد أمضت فترة 
 أن ، مهما كان الثمن،علينا: "١٨٩٧كتبت هلن سنة . بناا قونالقلق إزاء كسب 

 فالشرط هو أن نكسب ،ال يهم ما هو هذا العمل. نعمل وجند عمالً يكفينا لنعيش
 ".قوتنا بعرق جبيننا
 الرهبانية، بالنسبة إىل ، يف الوقت عينه،ا اليت هي ضاعفت مبادرا،ذه الروح

 اللوايت تتقاسم الراهبات معهن معارفهن، ،سبيالً للعيش، وبالنسبة إىل العامالت
 أكان عمل الراهبات أو ،إنّ عمل املشاغل. تعليما ومكسب رزق وعنصر ترويج

 ،"وكيالتال"لذلك وجدت ماري دي ال باسيون فكرة .  جيب أن يباع،العامالت
وفقًا " البائعات اجلواالت مع كرة"أي فتيات القديس فرنسيس اللوايت ستقمن بدور 

هل تكفي أوروبا لبيع مجيع املنتوجات؟ ستتوجه . للرباءة الرمسية اليت سيحصلن عليها
 لبيع أفضل ما صنعته أيديهن، وهكذا ،الفتيات إىل األمريكتني الشمالية واجلنوبية

 .يف هذه البلدان اجلديدة حيث سوف يسكن بعد فترة إىل األبدسوف يدخلن 



 

 ٢٤٨

 ردا طبيعيا على املشاكل بأنواعها، ،كان العمل، بالنسبة إىل ماري دي ال باسيون
ات فرنسا بعد طردهنوهو حلّ غري متوقّع للفراغ الذي ظهر يف حياة فرنسيسكاني .

أنشأت مشاغل حتت غطاء  ،٣١٠ روفائيلطعة األبيف األديرة املهجورة يف مقا
 ، راهباتأُرسلتولقد . رئاسة علمانيني أصدقاءب" شركة فنون املرأة ووظائفها"

 لالهتمام ذه األعمال املنتشرة يف وسط فرنسا ويف جنوا، وقد ،باللباس املدينّ
 عاملة يقبضن كلّهن أجورا مناسبة بفضل إرساهلن أفضل ٥٠٠مجعت أكثر من 
 حتى ،"املغازل " الذي يسمى يف الرهبانيةدام هذا العمل،. مريكامنتوجان إىل أ

 فتحت ماري دي ،وفضالً عن بيع البائعات املتجوالت. عودة اآلباء الفرنسيسكانيني
عملت فيه ثالث راهبات خالل عدة " الغردينية" أمسته ،ال باسيون حمال يف باريس

 .سنوات
 يف الئحة أعمال ،)la Voce" (ال فوتشيه"ة  عدت الصحيفة الكاثوليكي،يف روما

ه البابا الون الثالث عشر حلماية الشابات ، املشروع الذي قام ب"فظ اإلميانح"مجعية 
 le Laboratorio" (الالبوراتوريو فيديس: "والنساء من الدعاية الربوتستانتية 

Fides(ا  "،٣١١للنساء؛ في ز ومهم٤٢كوندويت تصميم وخياطة باريس؛ مشغل ممي 
)Via Condotti(يف زاوية كورسو أومبارتو،٣١٢ ) Corso Umberto(كان . ٣١٣
 هو أيضا مبادرة ملاري دي ال ،الكائن يف وسط روما" الالبوراتوريو فيديس"

يقبلون بالعمل يف " وهو خلدمة شباب روما الذين ، ردا على نداء البابا،باسيون
 بأن تتمكّن هي ورفيقاا من كانت ترغب".  قرش٥٠ مقابل ٣١٤مصنع التيرب

أساسا جيدا من األسر "اإلكثار من هذه املشاغل اليت تعد بالتحضري لروما 
 ".الكاثوليكية

                                                 
 . كان مرشدها ٣١٠
 . مشغل اإلميان ٣١١
 . اسم شارع يف روما ٣١٢
 .حدى فروعه الشارع املذكور أعاله اسم طريق عام من إ ٣١٣
 . التبري اسم النهر الذي مير يف مدينة روما ٣١٤



 

 ٢٤٩

 امرأة القرن التاسع عشر بكلّ ما للكلمة ، إذًا،لقد كانت ماري دي ال باسيون
ونظرت . والقت مجيع التوترات والنضاالت يف العامل والكنيسة صدى فيها. من معىن

 . آخذة مسافة منها وفقًا لتعليم اإلجنيل،إليها بوعي
 ،يف زماا" واقعة"إنها كنيسة . مل تكن الكنيسة اليت أحبتها كنيسة غري زمنية

 وبذلت نفسها بكلّيتها ،رأت عظمتها ولكن أيضا مآسيها اليت عانت منها يف داخلها
 .ع هذه القضايا يف صالا وتقدمتها وتكريس نفسها جلمي،من أجلها

 إليه الفتيات اليت ت الذي فتح أمامها حدوده، وأرسل،كان العامل الكون برمته
ولكن .  بدون أن تردعها املسافات واملخاطر مهما كان نوعها،بعث ن اهللا إليها

 ، الذي توجد فيه من خالل مهمتها كمؤسسة،العامل كان أيضا العامل القريب منها
 وحيث وجدت ،أوروبا اليت كانت مسيحية يف السابق:  يف العامل داخلة جغرافيا

 وطبعت بصمتها يف قلوب ،وقد استكشفت هذا احلقل بنفسها. حقالً جديدا للرسالة
 .كلّ من اقترب منها

 ، املؤرخ الفرنسي،سنستعري النهاية من واحد من هؤالء، هو ليون دي كارفيل
 وكاتبا ، وكان صديقًا لألب روفائيل،)Grotta(الذي كان يعرف روما وغروتا 

وقد . القانونية الثالثة الصحيفة القريبة من الرهبانية ،"القرن العشرين"صحفيا يف جملّة 
 ما كانت تعين ماري دي ال باسيون بالنسبة إىل رجال تلك ،أخربنا، بأسلوب عصره

 .احلقبة اليت جعلها اهللا تعيش فيها
: ٣١أمثال ". (أعماهلا هي مدحيها يف العامل: ة القويةلقد قال احلكيم عن املرأ"
إنّ جوقًا من املديح واالعتراف .  وهذه حال اليت خطفها املوت للتو،نعم). ٢١

 ليمجد ، من األرض قاطبةً ويصل إىل عرش اهللا، يف هذه اللحظات،باجلميل يرتفع
 .أعماله وخرياته وعظمته

ي قضية تتعلّق بالدين والشعب والوطن كانت ماري دي ال باسيون على إملام بأ
إنّ . واحلضارة والعلم، ومل تبخل بتقدمي املساعدة ملَن كان حيتاج يف هذا اال

 قد مكّنها من إدراك مجيع ، الذي ميكننا أن نؤكّده بدون مبالغة،ذكاءها الرفيع
ا تقواها كان الذين عرفوها حيترمون فيه. املشاكل اليت هزت العامل يف الوقت احلاضر

الصادقة والثابتة، وفضيلتها الصلبة، وكماهلا البطويلّ، وأيضا ثبات رؤيتها العميقة، 



 

 ٢٥٠

بالنسبة إىل . ا الواسع، وقرارها الواضح واحلكيم، ومعرفتها الالفتة واملتعددةهوفهم
 كانت النور والدليل ، حتى خارج بيئتها ونشاطها املباشر،مجهور من النفوس
نها، وستحتفظ دائما، الكثري من القلوب اليت داوت جراحها، والتعزية؛ حتتفظ ع

 . ذكرى مؤثّرة، ذكرى احترام وبنوية،ورفعت عزميتها، وأنعشت أملها
 روح التبشري باإلجنيل ، لتبق روحك، العزيزة واملكرمة،يا ماري دي ال باسيون

لتفاين املضطرم  روح ا، روح التضحية يف سبيل الكنيسة والنفوس،واحملبة، بال حدود
 روح التحمس لكلّ ما هو ،واملؤثّر للمسيح القربانة، وملرمي اليت حبل ا بال دنس

ة وخالدة يف ، وعادل ومجيلحقيقية حيات املرسالت؛ لتكن رهبانيالفرنسيسكاني 
أمثلتك الشهمة وذكراِك املقدسة وشفاعتك، لدى الذي هو تعزيتك اآلن، مصدرا 

ك شجاعة وقوية، حنونة وقاسية، وجمروحة من جرح احلب اإلهلي لنفوس جديدة مثل
 أباك ، على غرار القديس فرنسيس األسيزي،الذي يصنع قديسني من هذه النفوس

 ". تسطع جمد اهللا، وحتول األشواك اليت متزق اإلنسانية إىل ورود،الساروفيمي
 ).١٩٠٤ تشرين الثاين –ليون دي كارفيل ( 

 


