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مدونة نابوليون
السياسة الداخليةَّ :
يف بداية القرن التاسع عشر ،شكلت فرنسا مسرحا كبريا لألحدا بالسسبة وأروربا ردد سسد
نابوليون هذا املسرح الكبري ،حيث مسح هلذه اوأحدا رسها أروربيا يقول فيكتوو هوغو يف خطاب باوأكادميية
الفرنسية عام  ،1841أي بعد رفاة نابوليون بعشرين سسة:
كون درلةً دوية يف دلب أروربا رسعلها كاحلصن املسيع احلاضن ملساطق
"سيطر نابوليون على سبال اوألب رالربانس ،ر َّ
أروربية عدة كل شيء كان هائال روائعا يف هذا الرسل وأنه كان فوق أروربا كمسظر فوق املعتاد"
عقب سحقه للتمردات املعادية للثووة رسيطرته على مشال إيطاليا رهجمته على مصر ،فرض
نابوليون نفسه على فرنسا كأدوى وسل يف البالد ،فاستطاع إزاحة كل الشخصيات السياسية راهليمسة على احلكم
هيمسة تامة على املستوى الداخلي ،شرع يف إصالحات كبرية ابتداءً من عام  1800من أمهها:

عوض املستخبني يف اوأداليم راجلهات مبوظفني تابعني للسلطة املركزية
إداوياْ ،مرَكز السلطةَ بشدة ،إذ َّ

يف باويس ،ليفرضوا على الشعب الفرنسي دوانني صاومة من شأهنا ضبط اوأموو كما أعاد تسظيم سهاز املالية
العمومية فيما يتعلق بالضرائب ،راخلصوصية أيضا ،خاصة اوأبساك رعالداهتا ببسك فرنسا املركزي الذي أنشأه
نابوليون عام  ، 1800رالذي انطلق بقدو مايل كبري سدا بالقياس إىل هذه املرحلة (ثالثني مليون فرنك) حيث
صاو من اختصاصه إصداو اوأرواق البسكية رمن سهة أخرى ،أعاد تسظيم احملاكم بفرض تر ٍ
اتبية ملزمة بني وسال
رزي خاص بالقضاة راحملامني رلذلك ،ميكن القول إن الدرلة املركزية يف فرنسا ،اليوم ،موورثة عن درلة
القانونٍّ ،
نابوليون
صساعيا رعمرانيا ،حفَّز الطبقة البووسوازية املستصرة يف الثووة الفرنسية على االستثماو يف االخرتاعات
التقسية القادمة من إجنلرتا ،رإنشاء املصانع ،السيما مصانع احلديد رالسسيج ،رتطوير صساعة السفن ،رتسشيط
التجاوة اليت انتظمت يف غرف جتاوية رحماكم للتجاوة للفصل يف اخلالفات رالسزاعات ففي مديسة باويس رحدها،
كانت غرفة التجاوة دد سلَّمت ،يف عهد نابوليون  30.000من العقود التجاوية ( )patentesرمن سهة أخرى،
اهتم نابوليون بتهيئة املدن الكربى من حيث اإلناوة رالرتصيف رتسمية الشواوع راوأزدة ،رتسظيم حركة السري
راجلوالن هذا باإلضافة إىل االعتساء بالطرق اليت تعد شريان االدتصاد ،إذ أنشأ مديريةً للطرق رالقساطر ضمت
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 440مهسدسا اشتغلوا حتت إمرة املهسدس لويس ماتيو ُمويل الذي "كان يضع أمام نابوليون ميزانية اوأشغال
الكربى املتعلقة بالطردات اجلديدة رإصالح الطردات القدمية رالقساطر رالقسوات املالحية"
على مستوى املعرفة رالتعليم رالبحث العلمي ،أسس عام " 1808الوثائق الوطسية الفرنسية" ،بعد
حيازة دصر سوبيز بباويس رختصيصه إليواء اوأوشيف ،رأنشأ يف نفس السسة "اجلامعة اإلمرباطووية" (université

 ،)impérialeاليت متيزت بصرامة اوأساتذة راإلداويني رانضباط الطالب ،ليس فقط من حيث التكوين ،بل أيضا
على مستويات أخرى ،مثل ضرروة اوتداء الزي املوحد ،رإصداو العقوبات القاسية يف حق الطالب ،راليت كانت
تذهب إىل حد احلبس ملدة سسة كاملة رعلى مستوى القاعدة ،اهتم املسؤرلون الفرنسيون ،رفاءً ملبادئ الثووة
بومررل ،أحد اإلداويني
الفرنسية ،بالتعليم رحمو اوأمية ،خاصة يف البوادي راملساطق السائية هذا ما دام به فرانسوا ُ

احملسّكني الذين اعتمد عليهم نابوليون ،إذ تعهد بإنشاء املداوس االبتدائية يف كل مقاطعات البالد

رمن سهة أخرى ،شجع نابوليون التعليم اخلصوصي لفائدة بووسوازية البالد ،لكسه يف املقابل فرض
على هذا التعليم ضرائب كبرية ركثرية
ففي ظرف عشر سسوات ،أي إىل حدرد عام  ،1810تغري رسه فرنسا تغريا شامال حىت أصبحت
منوذسا يقتدى به يف عدد من بلدان أروربا الغربية ،ليس فقط يف جماالت اإلداوة رالقضاء راملالية رالتعليم رالعمران،
بل أيضا يف ميادين الثقافة رالفسون ،رذلك بتشجيع املسرح راملوسيقى رالرسم ،رتقدير إبداعات اوأدباء رالشعراء،
اليت راصلت ما أنتجه فالسفة اوأنواو يف القرن الثامن عشر فاملسرح ،مثال ،صاو مدوسة حقيقية لتعلُّم املدنيّة،
رإدماج عموم الساس يف اوأخالديات اجلديدة اليت أجنبتها الطبقة البووسوازية
"املدرنة املدنيّة" ( )le code civil des Françaisرضعت
ريبقى أهم إجناز تركه نابوليون هو َّ
املدرنة ،اليت ُشِّرعت يف  21ماوس  ،1804دوانني راضحة رحمدَّدة لتسظيم احلياة القانونية رالفصل يف السزاعات
هذه َّ
بني اوأفراد راملؤسسات ردد مهَّت دانون اوأشخاص ،ردانون اوأمالك ،ردانون العالدات بني الساس ركلها دوانني
املدرنة بقوانني أخرى ،مثل
خضعت للمحاكم من خالل وؤساء هذه احملاكم رالقضاة راحملامني راكتملت هذه َّ
"مدرنة نابوليون" ( Le code
املدرنة املدنيّة حتمل اسم َّ
مدرنة التجاوة ( )1807ففي هذه السسة ،أصبحت َّ
َّ

)Napoléon

اوأسر
رمما يدل على أمهية هذه َّ
املدرنة ،ررعيا مسه بأمهيتها ،ما داله نابوليون يف هناية حياته ،رهو يف ْ

لدى الربيطانيني جبزيرة سانت هيلني:
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ت فيها ،وأن هذه االنتصاوات ستمحوها هزمية
"اجملد احلقيقي الذي حققتُه ،ال يكمن يف اوأوبعني معركة اليت انتصر ُ
مدرنيت املدنيّة"
راتريلو ،رإمنا فيما سيظل خالدا ،أال رهي َّ
ما داله نابوليون حصل بالفعل ملا تويف يف  5مايو " ،1821تالشت ذكرى اإلمرباطوو الذي غزا أروربا

بودرن ،ربقيت أعماله حىت الربيطانيني اعرتفوا بذلك
خملِّفا مئات اآلالف من الضحايا" رفق تعبري ساك أرليفيي ُ
وي هودسون ،حاكم سزيرة سانت هيلني:
عقب رفاته ،صرح لُ ْ

"لقد كان أكرب عدر إلجنلرتا ،ريل أنا أيضاً  ،لكسين أغفر له كل شيء ،إذ ما على املرء إال أن يشعر باحلسرة على
رفاة وسل عظيم مثله"
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