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نابوليون :من الهامش إلى المركز
يعد نابوليون ( )1821-1769من الشخصيات الكربى اليت أثرت يف جمرى تاريخ القرن التاسع
عشر ،باعتباره فاعال سياسيا كبريا .يف الواقع ،ال يتعلق األمر بتاريخ سياسي تقليدي يضع يف الواجهة األشخاص
وتفاصيل األحداث ،وال بتاريخ بنيوي يتجاهل دور الفرد يف النسيج التارخيي .يف دراسة هامة حتت عنوان "هل
يأخذ التاريخ الفاعلني مأخذ اجلد؟" صادرة عام  ،1995كان املؤرخ الفرنسي برينار لوبويت قد ناقش جمموعة من
األعمال اليت غيَّبت دور األفراد ،وأكد على ضرورة توسيع الرؤية وفهم الواقع التارخيي فهما تتعدد فيه مستويات
التحليل ،ألن الوقائع يساهم يف صنعها فاعلون اجتماعيون وسياسيون ،كلٌّ من موقعه يف ٍ
نسق من التمفصالت
والعالقات .ومعىن ذلك أن جمري ات كثرية تظهر فيها قدرة األفراد على الفعل والتغيري ،ألن هؤالء ،كما يقول هذا
املؤرخ "ليسوا كرات حمبوسة داخل صناديق" ،وإمنا فاعلني سياسيني واجتماعيني تقاطعت أعماهلم مع التحوالت
االجتماعية واالقتصادية والسياسية اليت محلتهم للعب أدوار تارخيية طالئعية .هذا ما ينطبق على نابوليون الذي
محلته أحداث الثورة الفرنسية ومالبساهتا ،وقد توفر على مؤهالت فوق العادة ،ليسري بفرنسا وأوروبا على حنو عام
باالجتاه الذي سنتحدث عنه .فمن أجاكسيو جبزيرة كورسيكا 1يف جنوب فرنسا إىل العاصمة باريس ،وإىل فيينا
وبرلني وموسكو ،استطاع هذا الرجل القادم من اجلنوب املطل على البحر األبيض املتوسط أن يفرض رؤيته
السياسية والقانونية على اجلميع ،وأن "ميلك العامل" ،وفق العبارة الواردة يف "مذكرات ما وراء القرب" لألديب
الفرنسي شاتوبريان.
عام  ، 1921ومبناسبة مرور مائة سنة على وفاته ،تعددت حوله الشهادات والدراسات ،يف شكل
مؤلفات وأعداد خاصة يف جمالت متخصصة ،بدءً باإلشادة اليت أدىل هبا املارشال فريديناند فوش املنتصر على
أملانيا يف احلرب العاملية األوىل ،وهو ينحين أمام قرب نابوليون يف حمفل رمسي مهيب ،ومرروا مبختلف املقاالت
الصادرة هنا وهناك ،وخاصة "جملة الدراسات النابوليونية" ،وانتهاءً بكتاب املؤرخ واألكادميي جورج الكور غايْت
الذي ألَّف ،يف السنة املذكورة ،كتابا حتت عنوان "نابوليون" قدم فيه حصيلة ما ُكتب عنه معززا بصور فريدة
ونادرة.
 1كانت فرنسا قد انتزعت كورسيكا من مجهورية جنوة عام  ،1768أي سنة واحدة قبل ميالد نابوليون.
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كانت ال لحظة مواتية ،آنذاك ،للحديث عن نابوليون ليس فقط من زاوية أعماله السياسية والقانونية
والعسكرية ،بل أيضا من جانب حياته اليومية وعالقاته مع املقربني منه ،عائليا ومهنيا ،فصدرت كتب ذات
معربة" :نابوليون :الوجه احلقيقي"" ،نابوليون بأعني معاصريه" ،أو أيضا "نابوليون احلميمي" ألرتري ليفي.
عناوين ر
يرسم هذا املؤرخ صورة دقيقة عن نابوليون :بساطةُ حركاته ولغته ،حرارةُ عالقاته مع أسرته ،طريقةُ اشتغاله يف البيت
حرصه الشديد على االستخبار على كل كبرية وصغرية ،صرامتُه يف تناول األمور وإصدار القرارات،
ويف العملُ ،
بعد نظره .يف فصل حتت عنوان "صوت التاريخ" ،ينتقل أرتري ليفي من احلياة اخلاصة إىل احلياة العامة بنظرة تركيبية
ُ
بديعة تضع القارئ يف صورةٍ يظهر فيها نابوليون على رأس أوروبا :استتباب األمن يف فرنسا عقب الثورة الفرنسية،
الفوز على اجليش النامساوي ،السيطرة على مشال إيطاليا ،احتالل أملانيا وتغيري وجهها الرتايب والقانوين ،العالقات
مع اإلسكندر األول ،قيصر روسيا ،الدخول إىل موسكو ،وأيضا صورة "هذا الغول الكورسيكي (نسبةً جلزيرة
كورسيكا) الذي مل ي َـم ّل من الغزو ،هذا املد رمر الرهيب للبشر ،هذا األناين النابغة الذي ضحى مباليني البشر لتلبية
رغباته الدموية وحتقيق تصوراته الومهية".

تكون نابوليون 2تكوينا عسكريا يف جنوب فرنسا ما بني  1779و ،1784مث واصل هذا التكوين
ختصص يف املدفعية ،وتدرج يف املراتب العسكرية .وعندما
وسع مداركه يف الكارتوغرافيا ،و َّ
يف باريس ،حيث َّ
حتصل على رتبة مالزم .لكنه ما
اندلعت الثورة الفرنسية سنة  ،1789وعمره ال يتجاوز العشرين سنة ،كان قد َّ
لبث أن ارتقى إىل رتبة عقيد .لكنه مل يقتصر على ما هو عسكري ،إذ كان يقرأ كثريا كتب التاريخ بفضل أستاذ
للتاريخ كان قد حبَّب إليه هذه املادة .وتذكر كتب السرية اليت أُلرفت عن نابوليون أن هذا األستاذ كان قد قال
ذات مرة" :هذا الشاب الكورسيكي الطبع والوطين املنزع قد يذهب بعيدا لو مسحت له الظروف بذلك" (إريك
ديلموت)
وكانت مالبسات الثورة الفرنسية ،اليت استمرت من  1789إىل  ،1794املرتبطة بالتخلص من لويس
السادس عشر يف مرحلة أوىل ( )1793ومن روبيسبيار يف مرحلة ثانية ( ،)1794هي اليت مكنته من الربوز
كشخصية فاعلة يف جمرى األحداث .يف بداية األمر ،كان نابوليون قد أبان عن كفاءته العسكرية ملا قاد حصارا
على مدينة تولون يف اجلنوب لتحريرها من اإللجليز الذين كانوا قد هجموا على فرنسا من كل اجلهات قصد إعادة
النظام امللكي إىل البالد .كان ذلك يف دجنرب  ،1793يف وقت كان فيه روبيسبيار هو سيد فرنسا بدون منازع.
بعد ذلك ،عقب سقوط هذا األخري وتنامي التيار املعادي للثورة ،كلَّفه بول باراس ،رئيس حكومة اإلدارة
 :Napoléon Bonaparte 2االسم األصل كان ذا نفحة إيطالية (نابوليوين بوناباريت)Napoléone Buonaparte/
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املمول من طرف بريطانيا العظمى.
(الديريكتوار  ،)Directoire /بسحق التمرد املوايل للويس السادس عشرَّ ،
وقد استطاع نابوليون فعال سحق املتمردين الذين كانوا يرغبون يف االستيالء على مقر الربملان .وكان انتصاره يف
هذه العملية ،يف أكتوبر  ،1795هو الذي أكسبه ثقة الربملانيني وأهله لالرتقاء إىل رتبة جنرال ،مث إىل قائد عام
للجيش الفرنسي ،ليسطع لجمه يف مساء فرنسا .مث بعد ذلك ،عقب عودته من محلته العسكرية على مصر
( )1801-1798يف خريف  ،1799ويف خضم الصراع بني التيار امللكي والتيار اليعقويب ،استطاع نابوليون
إزاحة حكومة اإلدارة املدنية (الديريكتوار) وتنصيب نفسه حاكما للبالد من درجة "قنصل أول" ( premier
 .)consulهذا ما يسمى يف تاريخ فرنسا بِـ "عهد القنصلية" ( ،)1804-1799والذي أعقبه عهد
اإلمرباطورية ملا َّ
وىل نفسه إمرباطورا ابتداءً من  2دجنرب  1804بكاثيدرائية نوترودام بباريس حبضور البابا بيوس
السابع (.)Pie VII
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