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عن املركز

عن املركز

مركُز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ، غرُي رحبّي، مقرّه الرئيس يف بغداد، 
مهمته الرئيسة -فضاًل عن قضااي أخرى- تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضااي 
السياسات العامة واخلارجية اليت ختّص العراق بنحو خاٍص ومنطقة الشرق األوسط بنحو 
عام. ويسعى املركز إىل إجراء حتليل مستقّل، وإجياد حلول عملّية جلّية لقضااي معقدة 

هتّم احلقلينْ السياسي واألكادميي.
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إذا استطاعت فرنسا اليوم االدعاء بتفاخر أبن هلا ترااثً دميقراطياً طوياًل، فإن مسريهتا حنو 
هذه احلرية املؤسسية مل تكن ابألمر اهلّي. وبنحٍو مشابه ملعظم نظرائه الغربيي، بدأ أتريخ فرنسا 

الدستوري حتت احلكم امللكي املطلق.
وتعتقد الباحثة أن األمر األكثر صلة ابلتطور الدميقراطي لفرنسا هو أهنا مستعدة لاللتزام 
السياسية  النوابت  من  العديد  واجهت  قد  فرنسا  فإذا كانت  السياسي،  فكرها  يف  ابالستمرارية 
واملؤسسية املظلمة يف السابق -وذلك حينما ختلت عن استقاللية اجلمهورية أو احلكم امللكي مقابل 
احلكم العسكري لإلمرباطورية- إال أهنا استندت إىل خرباهتا إلجياد صوهتا الفريد وأتكيد هلجتها 
تعلمتها من أخطائها أكثر من  اليت  للدروس  نتيجة  اليوم ما هو إال  السياسية، وإن حال فرنسا 

جناحاهتا املاضية.
لقد نشأت اجلمهورية الفرنسية اخلامسة -اليت تعد نتاج الفكر الدستوري لفرنسا وأترخيها 
ترسيخ  إىل  حباجتها  وامنازت  عام 1958،  األول  تشرين  من  الرابع  يف  والسياسي-  االجتماعي 
جوهر الدولة القومية من طريق الفصل بي الكنيسة والدولة )الدين والسياسية(، وتكمن الشخصية 
احلقيقية لفرنسا يف حتديدها ملفهوم السلطة، وأتكيدها على السلطة وليس على السياسة اليت تعد 

أمراً مؤقتاً. ومن املثري لالهتمام أن هذا املفهوم أعلنته السلطة امللكية ألول مرة.
كتب ورثُة عصر النهضة )الدستوَر الفرنسي( ألول مرة بعد أعقاب ثورة عام 1789، بيد 
أن أسسه القانونية بقيت متجذرة يف قانون ساليك والنظرية القانونية. فإذا كان الفرنسيون مستعدين 
للتخلص من السلطة امللكية، فإهنم مع ذلك يرون انعكاسهم السياسي يف تلك املبادئ والقواني 
اليت حتدد مصدر السلطة السياسية؛ إذ كانت مسرية فرنسا الدميقراطية تتطلب سلسلة من الفرتات 
االنتقالية، فكل نتيجة للتجارب االجتماعية والسياسية، وكل تعبري عن إرادة شعبية، وكل صياغة 

ألي فكر سياسي على مر القرون، أدى يف هناية املطاف إىل والدة اجلمهورية اخلامسة.

الجمهورية الخامسة 
 مسيرة فرنسا الدستورية الطويلة

كاثرين شكدام *

* ابحثة يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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إذا كان البد من استخالص درس من النموذج الفرنسي، فإن الدميقراطية تستغرق وقًتا، إذ 
إنه ال يستغرق وقتاً لصياغته فحسب، بل يستغرق وقتاً أيضاً ليصبح واقعاً مؤسسياً. ولكن األهم 
من ذلك -ورمبا كان هذا الدرس األكرب حىت اآلن- هو أن األمة ال ميكن وال ينبغي هلا أن تكون 

موجودة خارج تراثها السياسي وأترخيها.
وكي تتواجد أمة معزولة عن ماضيها ومعتقداهتا يف فراغ مؤسسي كهذا، فإن تراثها سيكون 
مبنزلة إدانة لنفسها بفشلها الدميقراطي. وال يتعي على الدميقراطيات أن تكون مثالية طاملا أهنا مملوكة 

لألفراد الذين ختدمهم، وتعمل على متثيلهم.
تُقدِّم فرنسا مثااًل مثرياً لالهتمام

يف حي أن فرنسا كانت وما تزال »بطلة العامل« النعدام االستقرار الربملاين، لكنَّ أترخيها 
املؤسسي قد بدأ قبل الثورة الفرنسية عام 1789، على فرض أن السلطة جيب أن تتشكل خارج 

نطاق البشر، أي إهنا مطلقة وإهلية.
على الرغم من أن العلمانية الفرنسية اليوم تتطلب أن يتم إبعاد هللا من اجملال العام، إال أن 
الدستور قد مت منحه نوعاً من اجلودة اإلهلية يف التعبري عن سلطته. فالدستور هو القاعدة العليا اليت 

يستند إليها مجيع القواعد األخرى.
قانون ساليك

َنصَّ قانون ساليك على استبعاد املرأة من أمور احلكم، وفرض حق توارث احلكم للرجال، 
وهو ما يسمى ابلتمثيل إىل ما ال هناية: املرياث الذي مينح القوة للملك الذي سيحل حمله وريثاً 
الساللة  جتاه  حقيقي  عداء  لديه  ليس  الفرنسي  امللكي  النظام  فإن  وابلتايل،  بعده؛  من  شرعي 

احلاكمة.
على  وأثرت  املبكرة  الوسطى  العصور  فرتة  خالل  الفرجنة  لقانون  أساسية  قاعدة  وبقيت 

األنظمة القانونية األوروبية املستقبلية.
العصر  امتد إىل  الذي  التشريعي  القانون  تقاليد  فكان لقانون ساليك أتثرٌي أتسيسي على 
احلديث يف أورواب الغربية والوسطى، والسيما يف أملانية، وهولندا، وأجزاء من إيطاليا، والنمسا-اجملر، 

ورومانيا، والبلقان.
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النظرية التشريعية
لدى هذه النظرية أربعة مبادئ خمتلفة، وهي كما أييت:

خلفه  فيكون  املالكة،  السلطة  احنالل  املمكن  من  فليس  فرنسا،  يف  امللك  ميت  مل  إذا   •
عاش  امللك،  »مات  السلطة.  فراغ يف  دون وجود  الذي حيول  مسبقاً  تعيينه  مت  الذي  الشخص 

امللك!«
• يعدُّ ملك فرنسا يف السن القانونية دائماً، إذ إنه ميثل العرش، والعرش حبد ذاته مؤسسة. 
وال ميكن أن يكون هناك وصي على العرش، أو على األقل ليس حتت االستنتاج أبن امللك ليس 
يف وضع يسمح له ابختاذ القرارات. وعوضاً عن ذلك يتم اختاذ مجيع القرارات ابمسه، حىت يف حالة 

الوصاية، إذ يسمح ذلك »للحكم« أن يسود خارج حدود اململكة أو امللوك أنفسهم. 
• وال ميتلك ملك فرنسا كرسي احلكم، بل ميتلك احلكم امللك وتعينه وصي عليه، فال ميتلك 

امللك اتج امللكية، بل هو أحد ممتلكات التاج.
• امللك غري ملزم ابلتزامات أسالفه.

الكاثوليكية؛  مبدأ  بلوا، وهو:  النهائي يف عام 1588 يف جملس خاص يف  املبدأ  ُأضيف 
ومبوجب هذا القانون، أصبحت امللكية، وفرنسا إىل حد كبري، حتت الطوق الروحي للفاتيكان؛ 

وابلتايل البااب. بدأ صراع فرنسا الطويل مع الدين يف صياغة مثل هذا الشرط املسبق للحكم.
كان هذا بداية لتأريخ فرنسا ما قبل الدستور، ومنذ ذلك احلي، عمل مجيع امللوك الفرنسيي 
على زايدة سلطته على اململكة؛ وابلتايل حتول احلكم الوراثي إىل حكم مطلق. وعلى الرغم من أن 
مثل هذا االستبداد قد خففه إىل حد ما التمثيل الشعيب على شكل »اللجان العليا« - وهي جلان 
شعبية ، إال أن هذا النظام مل يؤد إال إىل تعزيز سلطة التاج من خالل توفري الشرعية الشعبية ألي 

ملك حاكم.
ومبا أن ملوك فرنسا أصبحوا أكثر قوة وحازمي يف صالحياهتم، فقد أصبحت هذه اللجان 

زائدة عن احلاجة، ومل تظهر اثنية إال عشية ثورة 1789.
مونتسكيو  فلسفة  الكاثوليكية  للكنيسة  ووالئها  االستبداد  مع  فرنسا  جتربة  أهلمت  وقد 
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السياسية، وساعدت يف هناية املطاف على صياغة املبادئ اليت تنظم الدميقراطيات احلديثة )فصل 
السلطة والعلمانية(.

تشارل  الفرنسي  والسياسي  االجتماعي  الفيلسوف  السلطات«  »فصل  مصطلح  صاغ 
مونتسكيو  ابسم  املعروف   ،”Charles-Louis de Secondat« سيكوندا  دي  لوي 
 Spirit of the“ )يف القرن الثامن عشر. ويعدُّ كتابه )روح القواني ،”Montesquieu“
Law”، أحد األعمال العظيمة يف أتريخ النظرية والفقه السياسي، وهو ما أهلم إعالن حقوق 
اإلنسان ودستور الوالايت املتحدة. ومبوجب فلسفة مونتسكيو، تنقسم السلطة السياسية للدولة إىل 
سلطات تشريعية، وتنفيذية، وقضائية. وأكد أنه لتعزيز احلرية على حنو أكثر فعالية جيب أن تكون 

هذه القوى الثالث منفصلة وتعمل بنحٍو مستقل.
وابلتايل، يشري فصل السلطات إىل تقسيم املسؤوليات احلكومية إىل فروع منفصلة للحد من 
أن يقوم أي فرع مبمارسة الوظائف األساسية لفرع آخر، والقصد من ذلك هو منع تركيز السلطة 

بيد فرع واحد وتوفري الضوابط والتوازانت.
يقول مونتسكيو: “يتحتم على مجيع السلطات أن تلتزم حبدود صالحيتها”.

فإذا كان كل من الدستور األمريكي واملؤسسات الربيطانية )جملس العموم( قد استندات إىل 
مبدأ انفصال السلطات، فإن امللكية الفرنسية يف ذلك الوقت مل تستند إليه على اإلطالق.

لقد كان القرن الثامن عشر قرانً مضطرابً، ولكن أُعيد فيه التقييم السياسي ألصول السلطة، 
ومصدر شرعيتها والقيود اليت جيب أن تستند إليها بنودها ليصبح الرجال أحراراً حقاً.

إال أن مونتسكيو مل خيرتع مبدأ فصل السلطات، إذ إن ما كتبه يف الكتاب احلادي عشر، 
الُكتاب اإلجنليز  السادس من كتاب “دي ال إسربيت دي لويكس” مت أخذها من  الفصل  يف 
املعاصرين، ومن جون لوك. ومع ذلك، ساعد مونتسكيو يف طرح أفكار جديدة على املبدأ، وشدد 
على بعض العناصر اليت مل حتظ ابهتمام من قبل، والسيما فيما خيص القضاء، وقد منح مونتسكيو 
موقفاً أكثر أمهية ملبدأ فصل السلطات من معظم الُكتاب السابقي. وال ميكن إرجاع أصالة هذا 

املبدأ إىل مونتسكيو، بل إىل تطور العقيدة بي يديه.
لقد أوضح مونتيسكيو يف مقدمة كتابه ما يتضمنه النص الكلي للكتاب: “لقد وضعت 
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املبادئ األوىل، ووجدت أن احلاالت املعينة تتبعها بنحٍو طبيعي، أي إن أتريخ مجيع الدول ليست 
سوى نتائج هلا؛ وأن كل قانون خاص يرتبط بقانون آخر، أو يعتمدان على بعضهم بعضاً بنحو 

عام”. وهذه املبادئ ليست مستمدة من حتيُّزات الكاتب، ولكن “من طبيعة األشياء”.
لقد أظهر مونتسكيو الطريقة اليت ترتبط هبا قواني كل دولة بطبيعة ومبادئ شكل حكومتها، 

ومناخ البلد وترابه واقتصاده، وأساليبه، وعاداته.
إن مثل هذا النهج العلمي يستبعد التعبري الشخصي لتفضيل أمر ما أو استبعاده: “سوف 
جتد كل دولة األسباب اليت تقوم عليها قواعدها ومبادئها”. وال توجد حلول مطلقة مقرتحة، بل 
فقط العالقات الضرورية بي شكل احلكومة والقواني هي ما تكون ظاهرة. إن عقيدة الفصل بي 
السلطات مغروسة يف هذه الدراسة ملسببات هذا النظام السياسي وأتثريه -فهو مل يعد مبدأ منعزاًل، 
يتم اللجوء إليه حينما جتعلها امليزة السياسية أمراً مفيداً، أو يتم تركه حينما ال حتتاجها. فهو جزء من 
العالقات اليت تتشكل بي نوع معي من األنظمة القانونية؛ فضاًل عن أنه خاصية ضرورية لذلك 

النظام الذي ميتلك حرية سياسية.
كان عمل مونتسكيو مبنزلة طريق للدميقراطيات احلديثة من حيث إنه قدم نظاماً تستطيع 

الدول من خالله احلفاظ على النظرية، وما تزال تستطيع حتديد الطابع الفردي ملؤسساهتا.
بقيا ذوايت  أن عمل مونتسكيو وأفكاره  إال  الثامن عشر،  القرن  ابن  الرغم من كونه  على 
صلة كبرية بنحٍو كبري إىل يومنا هذا، ورمبا يكون تقييمه للطبيعة املتأصلة لإلنسان يف الواقع عاملياً؛ 

وابلتايل فهو أمر اثبت بغض النظر عن الزمان.
لقد كان مونتسكيو رجاًل متشائماً يف كثري من األحيان، إذ وصف طبيعة البشر أبهنا متيل 
إىل الشر إذا مل يوضعوا حتت املراقبة، ومن هنا انطلقت دعوته إىل إجياد القواني واحلد من السلطة 

السياسية.
إساءة  إىل  مييل  يستثمر ابلسلطة  أي رجل  أن  الثابتة  التجربة  لنا  وكتب يف كتابه: “تبي 

استخدامها؛ وابلتايل أطالة مدة سلطته بقدر ما يستطيع”. 
بدأ مونتسكيو بعمله مع وصف ثالثة أنواع خمتلفة للحكومة، وطبيعتها ومبادئها؛ ألنه إذا 

استطاع أتسيس ذلك، فإن القواني “ستتدفق من مصدرها”، أو هكذا كان منطقه.
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وحدد الفيلسوف ثالثة أنواع من احلكومة، هي: اجلمهورية، وامللكية، والدكتاتورية.
ففي النظام اجلمهوري، يكون الناس هم مصدر الشرعية، وهم من ميلكون السلطة العليا.

ويف النظام امللك، حيكم شخص واحد الدولة مبوجب قواني اثبتة وقانونية -يف القرن الثامن 
عشر مت تربير شرعية هذه السلطة عرب الدين من خالل افرتاض أن حكم امللك قد منحه هللا إايه-.
قانونية ويثّبت حكمه  الدكتاتورية، فيحكم احلاكم فيه وحده دون حدود  أما يف احلكومة 

بواسطة إرهاب املدنيي.
وميكن تقسيم احلكومة اجلمهورية إىل أرستقراطية ودميقراطية، األوىل تكون السلطة العليا يف 
البلد بيد جزء من الشعب، بينما تكون يف يد الشعب يف اجلمهورية الدميقراطية. أما يف احلكومة 
الدكتاتورية، فال يوجد هناك رقابة لسلطة احلاكم، وإن مبدأ الفصل بي السلطات يف احلكومات 
الدكتاتورية هو أمر مغّيب، كما هو األمر يف احلكومة األرستقراطية أيضا، على الرغم من كوهنا 

حكومة معتدلة، فإن السلطة التشريعية والتنفيذية تقع يف اليد نفسها.
الشعب  الدميقراطية على وفق مونتسكيو وحينما حياول  الفساد يف حالة احلكومة  ويظهر 
احلكم بنحٍو مباشر وحماولة “مناقشة أمور الدولة حمل جملس الشيوخ، وتنفيذ األحكام بداًل عن 

القضاة”.
ونسب الفضل ملونتسكيو يف أحباثه املكثفة حول الدميقراطية، إال أنه مل يعتقد أن الدميقراطية    
اليت  بفاعلية حينما تطبق على نطاق واسع، فكان يؤمن ابلدميقراطية مثل تلك  ميكن أن تعمل 
طبقت يف اليوانن القدمية، حيث تستطيع اجملتمعات الصغرية تنظيم مؤسساهتا وتوكل حكمها إىل 

ممثليها املختارين.
ومل يكن مونتسكيو مدافعاً عن الدميقراطية، بل كان مراقباً آللياهتا؛ فاألمر الذي قاد إىل عمله 

قد أصبح أساس أفكاران السياسية احلديثة.
وقد كانت نظرته إىل وظائف احلكومة أقرب بكثري إىل النظرة احلديثة من أسالفه اآلخرين، 
فقد كان من أوائل الُكتاب الذين استخدموا اصطالح “السلطة التنفيذية” ابملعىن املعاصر املعرتف 
به ابلتوازي مع الوظائف التشريعية والقضائية، غري أن أتكيده على الوظيفة القضائية وعلى املساواة 

يف هذه الوظيفة مع الوظائف األخرى للحكومة كان ذا أمهية كبرية.
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لقد مهد مونتسكيو الطريق ملبدأ فصل السلطات ليربز مرة أخرى كنظرية مستقلة للحكم. 
النظرية تتطور بطرق خمتلفة جداً يف بريطانيا وأمريكا وقارة أورواب، ولكن منذ ذلك  وكانت هذه 
الوقت مل تعد نظرية الفصل بي السلطات نظرية إجنليزية، بل أصبحت معياراً عاملياً حلكومة دستورية.

لقد كان مونتسكيو نتاج بيئته ومكانته االجتماعية اخلاصة، إذ كان من طبقة النبالء وكان 
ابلعدالة االجتماعية والسياسية من خالل نظام مساواة مؤسسي من الرتويج ألي  أكثر اهتماماً 

نظام حكم معي.
وكان رحلة فرنسا الدستورية يف هذا الصدد مشاهبة جداً، إذ كانت احلملة الصليبية الفرنسية 
تسعى دائماً من أجل التحرر والتمكي، وليس حنو الشكل املؤسسي الذي سيتم حتقيق مساعيها 
من خالله؛ فبعض اإلجنازات االجتماعية والسياسية الكربى اليت حققتها فرنسا متت يف الواقع يف 

ظل أنظمة احلكم اليت وصفها كثريون من “الدميقراطيي” أهنا احنراف مؤسسي.
شهدت فرنسا على حتول نظامها القانوين يف عهد انبليون بوانبرت، ويف ذلك العهد حدث 

تطور اجتماعي-سياسي ومؤسسي يف فرنسا أكثر من عهد املقصلة الثورية. 
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فرنسا اليوم
أتسست اجلمهورية الفرنسية احلالية )اجلمهورية اخلامسة( اعتماداً على الدستور اجلديد الذي 
أقّر يف 4 تشرين األول 1958، مع إجراء انتخاابت رائسية مباشرة يف عام 1962، وقد عزز 
الربملان  للدولة على حساب  الرئيس شارل ديغول كرئيس  اخلامسة صالحيات  دستور اجلمهورية 

والقضاء.
ويستوحي دستور اجلمهورية اخلامسة مبادئه من الدستور الفرنسي األول، وضّم مرجع إعالن 

حقوق اإلنسان واملواطن يف ديباجته.
السلطة التنفيذية

لدى فرنسا نظام شبه رائسي؛ إذ ينتخب الرئيس عن طريق االقرتاع العام ملدة مخس سنوات، 
وال جيوز له أن خيدم أكثر من واليتي متتاليتي -منذ 2002، إذ كانت مدة الوالية سابقاً متتد 
إىل سبع سنوات وليست حمددة- ابستخدام نظام األغلبية يف جولتي لالنتخاابت، إذا مل حيصل 
أي مرشح على موافقة مطلقة، فتجرى اجلولة الثانية بي أعلى مرشحي من احلاصلي على أعلى 
تصويت يف اجلولة األوىل. وللمشاركة يف االنتخاابت، على املرشحي أن حيصلوا على 500 توقيع 

رعاية من املسؤولي املنتخبي من 30 دائرة على األقل أو من أقاليم ما وراء البحار.
والرئيس هو رئيس الدولة والقائد األعلى للجيش، ويرأس جملس الوزراء.

-جملس الوزراء
يعّي الرئيس املنتخب رئيس الوزراء الذي يرشح الوزراء اآلخرين لتعيينهم من قبل الرئيس، 
وال ميكن عزل رئيس الوزراء وجملس الوزراء من السلطة إال بواسطة اجلمعية الوطنية الذين يتحملون 
إىل حزب  ينتمون  أعضائها  أغلبية  يكون  أن  إىل  متيل  الوطنية  اجلمعية  أن  ومبا  قرارهم.  مسؤولية 
الرئيس أو ائتالفه؛ وعليه فإن الرئيس ورئيس الوزراء مييالن إىل أن يكوان من ن احلزب السياسي 
فسه. إال أنه يف بعض األحيان، كان احلزب املعارض للرئيس يسيطر على احلزب الوطين، مما أدى 
الوزراء من أحزاب خمتلفة وهو ما يطلق عليه  التنفيذية بوجود رئيس ورؤساء  السلطة  إىل تقسيم 
ابسم »التعايش«. كانت هناك ثالث حاالت للتعايش، استمرت ملدة تسع سنوات. وبينما حيتفظ 
الرئيس بسلطة مستقلة يف حتديد السياسة اخلارجية، فإن مجيع القرارات احمللية اليت يتخذها الرئيس 
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جيب أن يوافق عليها رئيس الوزراء. وحيدد وزراء احلكومة السياسة ويقرتحون تشريعاً جديداً للربملان. 
ومن الناحية العملية، ميارس الرؤساء قدراً كبرياً من التأثري على حكومة ذات اللون السياسي نفسه، 
مبا يف ذلك السلطة الفعلية إلقالة جملس الوزراء، ولكن أتثريهم كان أقل بكثري يف حاالت التعايش.
وللرئيس سلطة حل اجلمعية الوطنية والدعوة إلجراء انتخاابت جديدة، ولكن ليس أكثر من 
مرة واحدة يف السنة. وليس لديه حق النقض على التشريعات املقرتحة، على الرغم من أنه قد يعيد 
مشروع القانون إىل الربملان إلعادة النظر فيه. وإذا مت متريره مرة أخرى، جيب سن مشروع القانون 
كقانون. وقد يقوم الربملان بعزل الرئيس عن مهامه بسبب »اإلخالل بواجباته بنحٍو ال يتوافق مع 
استمراره يف منصبه«. وبناًء على طلب من رئيس الوزراء أو جملسي الربملان، جيوز للرئيس أن يدعو 
إىل استفتاء ملزم بشأن العديد من القضااي. ومن الناحية العملية، متّكن الرؤساء من إجراء هذه 
مبدأ  االستفتاء صاحلة مبوجب  نتائج  الدستوري  اجمللس  يعدُّ  إذ  الطلب،  هذا  دون  االستفتاءات 

السيادة الشعبية.
-السلطة التشريعية

يتألف الربملان الفرنسي من جملسي مها: جملس الشيوخ واجلمعية الوطنية. ينتخب اجمللس 
وفق  -على  منتخبي  انئباً   577 من  حالياً  ويتكون  سنوات.  ملدة مخس  العام  ابالقرتاع  الوطين 
القانون االنتخايب- من دوائر ذات مقعد واحد بتعددية الدورة، إذا مل حيصل أي مرشح على أغلبية 
األصوات يف اجلولة األوىل، أي مرشح حصل على أصوات تعادل 12.5٪ على األقل من األصوات 
املسجلة ميكن أن يشارك يف اجلولة الثانية، إذ يفوز املرشح حينئذ حبصوله على أغلبية األصوات. 
وجيب أن يكون املرشح لالنتخاابت مواطناً فرنسياً، وقد بلغ سن الثامنة عشرة، وأن يكون مؤهاًل 

للتصويت، وأال يكون مداانً جنائياً أو بقرار قضائي، ولديه حساب مصريف.
ويُنتخب جملس الشيوخ بنحٍو غري مباشر من قبل الكليات االنتخابية لكل دائرة )مقاطعة(، 
تتكون مما جمموعه أكثر من 100 ألف عضو جملس من خمتلف مستوايت احلكم احمللي. وتنقسم 
ملدة ست  سنوات،  ثالث  الشيوخ كل  جملس  أعضاء  مجيع  نصف  يُنتخب  إذ  فئتي،  اإلدارات 
سنوات. ويف احلالة األصلية، خدم أعضاء جملس الشيوخ ملدة تسع سنوات ولكن ُخّفض هذا إىل 

6 سنوات يف عام 2004.
بي  هناك خالف  يكون  فحينما  الشيوخ،  جملس  من  بكثري  أقوى  الوطنية  اجلمعية  وتعد 
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اجمللسي، تدعو احلكومة إىل عقد جلنة مؤمترات تضم ممثلي من اجمللسي. وإذا رفض أحد اجمللسي 
اقرتاح حل توافقي للجنة أو مل يتم التوصل إىل حل وسط، ميكن للحكومة أن تطلب من اجلمعية 
سلطات كبرية  وهلا  الربملان،  على  حد كبري  إىل  مهيمنة  فاحلكومة  النهائي.  القرار  اختاذ  الوطنية 
انتهاء اجلدل حول مشروع قانون وحتديد  أخرى يف اختاذ إجراءات تشريعية، مبا يف ذلك حتديد 
أي تعديالت جيب مناقشتها. وميكنها أن حتّول مشروع قانون التمويل أو الضمان االجتماعي إىل 
تصويت مبنح الثقة؛ وبذلك تتجاوز صالحيات اجلمعية الوطنية ما مل تصّوت احلكومة بعدم الثقة. 
وفضاًل عن ذلك، وإذا مل يتوصل الربملان إىل قرار بشأن مشروع قانون مايل أو مشروع قانون متويل 
الضمان االجتماعي يف غضون 70 أو 50 يوماً، فإن احلكومة خمولة بنّص هذا التشريع مبرسوم. 

وإن استقاللية الربملان مقيدة، إذ ال ُيسمح لكل جملس بتشكيل أكثر من مثاين جلان.
-السلطة القضائية

التمييز  حمكمة  تنظر  اخلاص.  اختصاصها  منها  لكل  فرنسا،  يف  هنائية  حماكم  عدة  هناك 
اإلدارية، وتقرر احملكمة  الطعون  الدولة يف  واملدنية، وينظر جملس  اجلنائية  القضااي  الطعون يف  يف 
القضائية يف حالة وجود تعارض بي أنظمة العدالة املدنية واإلدارية. وتتألف كل من حمكمة النقض 
القضااي يف جلان صغرية،  أنواع خمتلفة من  الدولة من أكثر من 100 قاٍض، ينظرون يف  وجملس 
وللمجلس دور استشاري أيضاً، إذ يقوم مبراجعة مشاريع القواني احلكومية قبل تقدميها إىل الربملان، 
فضاًل عن املراسيم والتشريعات املفوضة. ويعّي اجمللس األعلى للقضاة القضاة يف حمكمة النقض 
)Supérieur de la Magistrature Judge( )اجمللس األعلى للقضاء( وهو مسؤول 
أيضاً عن مراقبة مهام القضاة. ويتألف اجمللس األعلى من رئيس اجلمهورية )رئيساً(، ووزير العدل 
)كنائب للرئيس(، وأربعة قضاة، وأربعة حمامي للدائرة القانونية -واحد يف كل جمموعة يعينهم رئيس 
اجلمهورية، ورئيس كل جملس من الربملان، وقاٍض واحد ينتخبه جملس الدولة-، وستة قضاة وستة 
حمامي يف اإلدارة القانونية ينتخبهم زمالؤهم لتمثيل صفوفهم؛ ويكون الرئيس وانئب الرئيس أبعلى 
منصب يف اجمللس حبكم منصبيهما، بينما يعمل اآلخرون ملدة أربعة أعوام قابلة للتجديد. ويتكون 
تنافسية، ويعي  جملس الوالايت من أعضاء خمتلفي: يتم تعيي معظمهم على أساس امتحاانت 
رئيس اجلمهورية بعضاً منهم، وبعضهم تعّينهم احلكومة. وتسمع قضااي سوء السلوك من قبل الوزراء 
يف حمكمة العدل للجمهورية اليت تتكون من ستة برملانيي ينتخبون من كل جملس وثالثة من قضاة 

حمكمة النقض.
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يعينهم  يتألف من تسعة أعضاء عاديي  الدستورية، وهو  القضااي  الدستوري  يعاجل اجمللس 
تسع سنوات  ملدة  الوطنية كل ثالث سنوات  اجلمعية  رئيس  أو  الشيوخ  رئيس جملس  أو  الرئيس 
غري قابلة للتجديد. وفضاًل عن ذلك، فإن رؤساء اجلمهورية السابقي هم أيضاً أعضاء يف اجمللس 
دستورية  على  املسبق  التأكيد  اجمللس  على  جيب  منهم(.  أعضاء  ثالثة  حالياً  )يوجد  الدستوري 
ورئيس  اجلمهورية  رئيس  يطعنها  اليت  العادية  القواني  عن  فضاًل  إصداره،  قبل  العضوية  القواني 
الوزراء، ورئيس أحد اجملالس، و60 عضو من أعضاء جملس الشيوخ، أو 60 انئب، وقد وسَّعت 
التعديالت الدستورية يف عام 2008 صالحيات اجمللس يف مراجعة دستورية القواني بعد صدورها 

حينما تربز قضية ختتص ابحلقوق األساسية يف سياق الدعاوى القضائية.
إجراء التعديل الدستوري

أعضاء  أو  الوزراء  رئيس  نصيحة  على  بناء  الرئيس  قبل  من  دستوري  تعديل  اقرتاح  ميكن 
الربملان، وجيب أن يتم متريره من قبل جملسي الربملان اللذين جيلسان بنحو منفصل ويصادق عليهما 
عن طريق االستفتاء، إذا كان التعديل مقرتحاً حكومياً، فقد يتم التصديق عليه أبغلبية ثالثة أمخاس 

من جلسة مشرتكة للربملان.
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رحلة فرنسا إىل اجلمهورية اخلامسة
الثورة طموحات  لدى  يكن  مل  ذلك  ومع  فرنسا،  جتاه  عميق يف  بتغريُّ  عام 1789  امناز 
سياسية خاصة هبا، وكانت ديناميكيتها الوحيدة هي إبطال الظلم وإرجاع السلطة إىل أيدي الناس 
حبيث مل يعد مصريهم مملوكاً إىل نزوة االستبداد؛ ولذلك فإن النظام امللكي مل يكن العدو املنتخب، 
وابلطبع أّدت األحداث يف النهاية إىل إعادة كتابة كاملة لنظام احلكم يف فرنسا، لكن مثل هذا 

التعديل كان تطوراً غري مقصود للثورة.
ومنذ اللحظة اليت بدأت فيها فرنسا الثورة يف عام 1789، قضت البالد عقداً كاماًل يف 
املؤسسي،  االستقرار  من  حقيقي  شكل  أي  دون  امللكي  للنظام  واملتغريات  احلكم  أنظمة  جتربة 
من  معينة  درجة  حنو  فرنسا  قاد  الذي  بوانبرت  انبليون  بيد  السلطة  انتقلت   1799 عام  ويف 
االستقرار االجتماعي-السياسي. فإذا كانت فرنسا مستعدة فكرايً للدميقراطية، فإن فكرها السياسي 
ومؤسساهتا مل تكن قادرة بعد على االنتقال من النظرية إىل املمارسة. بعد مدة طويلة من ضياعها 

يف اجملهول والفوضى نتيجة الثورة، رحبت فرنسا بتوجيه اليد القوية.
1875-1789

يف عام 1789، نشر آيب سيز كتاابً صغرياً، يبدأ مقدمته على النحو اآليت:
»ما الدولة الثالثة؟ كل شيء. وما هي حىت اآلن؟ ال شيء. وما الذي تطمح لتصبحه؟ 

شيء ما«.
لقد كتب آيب سيز بنحو أساسي يف كتابه أول رسم للدستور، مما يؤكد احلاجة إىل شكل 
يشرعه  قانوين  نظام  بل  ملك خمتار من هللا،  ليس يف شخص  العليا  السلطة  أشكال  من  جديد 

الشعب.
النبالء ورجال  الثورية والسيما داخل طبقة  فرنسا  أفكار أيب سيز صدى داخل  ووجدت 
الدين، إذ كانت فئة النخبة الفرنسية املتميزة مهتمة أكثر خبري األمة، من التمسك أبمنوذج مؤسسي 

قدمي.
واألهم من ذلك، أرادت النخبة أتكيد موقفها يف الفصل املؤسسي القادم لفرنسا من خالل 
توفري قدر من االستمرارية. ومل حتدث أي ثورة على اإلطالق ابملاضي، ولكن كي يكون أي تغيري 



مركز البيان للدراسات والتخطيط

16

انجحاً، فيتعي على املرء أن يوافق على أن التجديد هو يف الغالب أكثر فعالية من البدء من خانة 
الصفر مرة أخرى.

وقبل سقوط الباستيل، كانت فرنسا متهد الطريق لتغيري أكثر سالسة، إال أن التأريخ كان 
لديه خطط أخرى. وكان املقصود من ثورة فرنسا أن تكون موجودة يف التصديق على الدستور، ومل 

يكن العنف ما أراده املثقفون والدميقراطيون أن يصبح إرثهم فيما بعد. 
السلطة  مقر  من  حجر  مرمى  على  الثورة  بداية  يف  الفرنسية  الدميقراطية  أتسيس  وحدث 
امللكي. ويف الـ 20 من حزيران 1789 -يف غرفة التنس احلقيقية اليت تقع على مقربة من قصر 

فرساي- أقسم النواب على عدم االنفصال إىل حي منح فرنسا دستوراً حقيقياً. 
ومت تشكيل اجلمعية من ثالثة فئات: رجال الدين، والنبالء والعامة. وكان نواب فئة العوام 
يتوقعون حدوث اإلصالحات، لكنهم سرعان ما خاب أملهم، ورفضوا اخلضوع للسلطة امللكية، 
ورفضوا اخلضوع إىل فئة العوام، ليؤسسوا اجلمعية الوطنية بنحٍو رمسي يف 17 حزيران 1789، جنباً 

إىل جنب مع عدد قليل من أعضاء طبقيت رجال الدين والنبالء.
أّدى أعضاء اجلمعية اليمي املشهور يف غرفة التنس »Jeu de Paume”، حيث وضعوا 
حجر األساس لنهاية احلكم امللكي املطلق؛ وذلك ألن اجلمعية مل تتصرف ابسم امللك بل ابسم 

األمة.
“نقسم على أال ننفصل أبداً وأن نلتزم ابالجتماعات حيثما تطلبت الظروف لذلك حىت 

يتم أتسيس دستور اململكة وترسيخه على أسس صلبة”.
كان هذا احلدث مؤسساً للدميقراطية الفرنسية وعاماًل رئيساً يف الفصل بي السلطة والسيادة 
الوطنية، وشكلت اجلمعية الوطنية التأسيسية، اليت صوتت يف آب 1789 من أجل إلغاء اإلقطاع 

وإعالن حقوق اإلنسان واملواطن.
كان اقتحام الباستيل يف 14 متوز 1789 أمراً رمزايً فقط، ويف الواقع مت نقل السيادة بيد 
الشعب يف غرفة “Jeu de Paume”، حيث ُأخذت السلطة من امللك ليتم تسليمها إىل 

األمة.
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امللكية الدستورية )1792-1791(
مل يكن لدى اجلمعية الوطنية التأسيسية أي خربة حقيقية يف التداول الربملاين؛ وابلتايل فقد 
توقف التقدم السريع إىل توقف اتم، وملعاجلة عدم كفاءهتا، قررت اجلمعية اللجوء إىل فكرة إنشاء 

»جلان«.
كان أعضاء تلك اللجان من أمثال أونوريه جابرييل ريكوييت املعروف ابلكونت 

دي مريابو، وماركيز دي مريابو، وجان لورن داملبري.
يف أواخر آب 1789 مت تبين نص إعالن حقوق اإلنسان واملواطن، وشهد هذا اإلعالن 
حتواًل أترخيياً يف أتريخ فرنسا إذ جعلتها القوة الرائدة للحرية والدميقراطية، وحىت يومنا هذا، رّكزت 

بعض الواثئق بنحو كبري على وعي األمم أكثر من إعالن حقوق اإلنسان واملواطن.
ويعد هذا اإلعالن اليوم قلب النظام الدستوري الفرنسي، فهو العنصر األساس يف القانون 
الفرنسي واحلرايت األساسية، وفضاًل عن ذلك فهي -أو ستكون- أساس العديد من الدساتري 

األخرى، مبا يف ذلك دستور الوالايت املتحدة. وينص على:
“إن ممثلي الشعب الفرنسي، امللتئمي يف مجعية وطنية، إذ يؤكدون أن اجلهل واإلمهال وعدم 
قـُّر  قد  أنه  يعلنون  اجملتمع وفساد احلكومات،  أسباب شقاء  اإلنسان هي وحدها  احرتام حقوق 
عزمهم على أن يعرضوا يف إعالن للعموم حقوق اإلنسان الطبيعية، املقدسة، غري القابلة للخلع، 
وذلك كي يبقى هذا اإلعالن حاضراً ابستمرار يف مجيع أعضاء اجلسم االجتماعي يذكر الناس على 
الدوام حبقوقهم وواجباهتم، وكي تكون أعمال السلطات التشريعية وتصرفات السلطات التنفيذية 
قابلة ألن توزن يف كل حلظة ابهلدف من كل مؤسسة سياسية فتحظى بذلك ابحرتام أكرب، ولكي 
تكون احتجاجات املواطني اليت ستنبين من اآلن فصاعداً على مبادئ يسرية وغري قابلة لالعرتاض 

عليها، ألهنا ستدور دوماً حول العمل ابلدستور ومن أجل سعادة اجلميع. 
وبناًء عليه فإن اجلمعية الوطنية تعلن أمام الكائن األمسى )هللا( وحتت رعايته، حقوق اإلنسان 

واملواطن اآليت ذكرها:
 املواد:

املادة 1: يولد الناس ويعيشون أحراراً متساوين يف احلقوق. وال ميتاز بعضهم عن بعض إال 
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فيما خيتص ابملصلحة العمومية )أي إن نفع اجلمهور هو قاعدة االمتياز(.
املادة 2: غرض كل اجتماع سياسي حفظ احلقوق الطبيعة اليت لإلنسان اليت ال جيوز مسها، 

وهذه احلقوق هي: حق امللك، وحق األمن، وحق مقاومة الظلم واالستبداد.
املادة 3: األمة هي مصدر كل سلطة. وكل سلطة لألفراد واجلمهور من الناس ال تكون 

صادرة عنها تكون سلطة فاسدة.
املادة 4: كل الناس أحرار، واحلرية هي إابحة كل عمل ال يضر أحداً. 

املادة 5: ليس للقانون حق يف أن حيّرم شيئاً إال مىت كان فيه ضرر للهيئة االجتماعية، وكل 
ما ال حيرمه القانون يكون مباحاً فال جيوز أن يُرغم اإلنسان به.

أن يشرتك  اجلمهور  فلكل واحد من  اجلمهور،  إرادة  عبارة عن  القانون هو  إن  املادة 6: 
يف وضعه سواء كان ذلك االشرتاك بنفسه أو بواسطة انئب عنه. وجيب أن يكون هذا القانون 
واحداً للجميع. أي إن اجلميع متساوون لديه. ولكل واحد منهم احلق يف الوظائف والرتب حبسب 

استعداده ومقدرته وال جيوز أن يُفضل رجل على رجل يف هذا الصدد إال بفضيلته ومعارفه.
املادة 7: ال جيوز إلقاء الشبهة على رجل أايً كان وال القبض عليه وال سجنه إال يف املسائل 
اليت ينص عليها القانون ومبوجب الطرق اليت يذكرها. وكل من يغرى أوىل األمر بعمل جائر أو كل 
موظف يعمل عماًل جائراً ال ينص عليه القانون يُعاقب ال حمالة، ولكن كل رجل يُدعى أو يُقبض 

عليه ابسم القانون جيب عليه أن خيضع يف احلال، وإذا مترد استحق العقاب.
املادة 8: ال جيوز أن يعاقب القانون إال العقاب الالزم الضروري، وال جيوز أن يُعاقب أحد 

إال مبوجب نظام مسنون قبل اجلرم ومعمول به قانونياً قبله.
القبض عليه  إىل أن يثبت ذنبه، وإذا مست احلاجة إىل  املادة 9: كل رجل حُيسب بريئاً 
فيجب أن يُقبض عليه بال شدة إال مىت دعت احلاجة إىل ذلك، وكل شدة غري ضرورية يُعاقب 

صاحبها.
املادة 10: ال جيوز التعرض ألحد ملا يبديه من األفكار حىت يف املسائل الدينية شريطة أن 

تكون هذه األفكار غري خملة ابألمن العام.
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أن  إنسان  فلكل  إنسان،  األفكار واآلراء حق من حقوق كل  نشر  إن حرية  املادة 11: 
يتكلم، ويكتب، وينشر آراءه حبرية، ولكن عليه ُعهدُة ما يكتبه يف املسائل اليت ينص القانون عليها.

املادة 12: إن السهر على حقوق الناس يستوجب إنشاء قوة عمومية إي هيئة حاكمة؛ 
فهذه اهليئة تنشأ إذاً ملنفعة اجلميع.

املادة 13: من أجل أداء دور اهليئة احلاكمة وما حتتاج إليه من نفقات إلدارة الشؤون فيتم 
استقطاع ضريبة عمومية من مجيع الوطنيي، أما مقدار هذه الضريبة فيجب أن يكون مناسباً حلالة 

الذين يدفعوهنا.
املادة 14: لكل الوطنيي احلق يف أن يراقبوا أموال الضريبة سواٌء كانت املراقبة أبنفسهم أو 

بواسطة نواهبم، وهلم أيضاً البحث عن الوجوه اليت تنفق فيها وتعيي مدة جبايتها.
إرادته  عن  عمومي  موظف  تسأل كل  أن  يف  احلق  واحملكومة  احلاكمة  للهيئة   :15 املادة 

وأعماله وأن تناقشه احلساب فيها.
املادة 16: كل هيئة ال تكون فيها حقوق األفراد مضمونة ضمانة فعلية بواسطة السلطة 
العمومية، وال تكون فيها السلطة التشريعية )أي الربملان( والسلطة التنفيذية )أي احلكومة( منفصلتي 

الواحدة عن األخرى انفصااًل اتماً فهي حينئٍذ هيئة غري دستورية.
املادة 17: مبا أن حق االمتالك من احلقوق املقدسة اليت ال تُنقض فال جيوز نزع امللكية من 
أحد إال إذا اقتضت املصلحة العمومية ذلك اقتضاًء صرحياً ويف هذه احلالة يُعطي الذي تُنزع منه 

ملكيته تعويضاً كافياً.
من نواح كثرية -ومن املرجح أن يكون هذا هو طموح مؤلفيه- كان املقصود من اإلعالن أن 
يكون مبنزلة إعالن عاملي ضد االستبداد. وقد كان الفكر السياسي الفرنسي موجوداً ابلفعل خارج 
نطاق سيادته اإلقليمية. وكانت الفكرة هي إنشاء قالب عاملي للحكم الدميقراطي يقوم على سلسلة 

من املبادئ: احلقوق والواجبات.
املناقشات واألزمات اجلديدة جاءت لتعكري  وعلى الرغم من جناح صياغة الدستور، فإن 
املياه، وعلى الرغم من أن نظرية مونتسكيو لفصل السلطات -اليت اتفق عليها اجلميع- إال أن 
السكان على  مما وضع شرائح خمتلفة من  بدأت ابلظهور؛  قد  السلطة  بطبيعة  تتعلق  مشكالت 
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خالف مع بعضهم بعضاً.
وكان من بي نقاط اخلالف الرئيسة مسألة صعبة وحساسة ختتصُّ حبق النقض: فهل للملك 
حق الفيتو على القرارات اليت ستتخذها اجلمعية؟ وكانت القضية األساسية احمليطة حبق النقض هي 

موقف امللك فيما خيّص سيادة القانون؛ ويف هذه احلالة )الدستور(.
يف حي أن أنصار امللكية دعوا إىل أن يكون امللك فوق شرعية الدستور، إال أن اجلمهوريي 

رأوه كموضوعه األساس، أي إن امللك هو مسؤول وطين، أهم مهامه هو األمة، وليس عرشه.
من منظور مجهوري، مل مينح امللك حق نقض؛ ألن غرضه الوحيد هو خدمة إرادة األغلبية، 
وليس تبديدها أو حتديها. وهكذا مت التوصل إىل حل وسط ابستخدام حق النقض املعلق، والذي 
ميكن أن يلغى من خالل أغلبية األصوات. ومن هذا االستقطاب يف اجلمعية ظهرت مفاهيم حزب 
اليسار واليمي يف السياسة الفرنسية؛ إذ إن أنصار امللكية واحملافظي يشكلون حزب اليمي، بينما 

يشكل املصلحون والتقدميون الثوريون حزب اليسار.
تدين فرنسا للثورة بتغيري مهم آخر: هذه املرة تغيري إداري، ويف عام 1790، مت تنظيم أراضي 
فرنسا على شكل مقاطعات مما يسمح بتوحيد أكرب عرب الدولة اليت بقيت يف حالة فصل مزمن عن 

مقر سلطتها ابريس.
كانت الفكرة هي بناء شبكة وطنية حيث يتم متثيل احلكومة املركزية، وأي إساءة استخدام 

للسلطة يتم سحقها يف مراحلها األوىل.
وحدث تطور رئيس آخر بسبب الضرورة املالية، فمع مواجهة فرنسا للضائقة املالية بقيت 
خزائن الدولة فارغة، وأخذت اجلمعية الوطنية التأسيسية على عاتقها يف متوز عام 1790 بضم 
رجال الدين للدولة؛ وابلتايل منع ثروة الكنيسة من أن يطالب هبا الفاتيكان والذي يعد انتهاكاً 

لسيادة فرنسا اليت مل تكن على استعداد لتحمل ذلك.
ويعد هذا التفكك أول القرارات العديدة اليت أدت إىل هتميش املتديني يف شؤون الدولة، إذ 

بضم رجال الدين إىل الدولة، كمؤسسة للدولة، أصدرت فرنسا فعلياً أول عمل علماين هلا.
وغين عن القول إن مثل هذا اهلجوم املتصوَّر ضد الكنيسة أاثر غضباً شديداً ضد الثورة، 

وأدى يف النهاية إىل مترد قاده أنصار امللكية.
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امللك ألسباب  وبقي  الدين،  رجال  جتاه  ثقة  أي  لديهم  تكن  مل  اجلمهوريي  أن  يف حي 
واضحة متعلقاً بشدة ابلكنيسة الكاثوليكية، وحينها بدأ صراع فرنسا الطويل بي التقاليد والفكر 

السياسي احلديث.
يف الثالث من أيلول عام 1791، قدم الدستور إىل امللك الذي وافق عليه يف 13 أيلول 
1791، ويف 14 أيلول 1791 أخذ امللك اليمي الدستورية؛ وبذلك أعلن هناية وجود اجلمعية 

الوطنية التأسيسية من أجل أن تولد من جديد اجلمعية العامة التشريعية.
سوف تنتهي امللكية الدستورية يف أغسطس 1792. يف حي أن دستور فرنسا مل يكن أول 
دستور يتم كتابته فقد تفوقت الوالايت املتحدة على فرنسا بفارق بضع سنوات )1787(، فقد 
كانت أول حماولة فرنسية يف إعادة تشكيل نفسها مؤسسياً. وأن هذا الدستور األول شارك ويف 

عدة طرق بتحديد مستقبل فرنسا السياسي.
ونتيجة للثورة مت فصل السلطة، والعلمنة، ومنح الشرعية للسلطة، والسيادة اإلقليمية.

ومبوجب الدستور يتم منح السلطة التشريعية جلمعية واحدة اليت متثل األمة، وهي متصلة 
ابملدير التنفيذي )امللك(، الذي يتلقى املساعدة من احلكومة، إذ أن احلكومة موجودة ملساعدة 

امللك، مبعىن أنه ليس له سلطة متأصلة، يف حي يتمتع امللك حبكم السلطة التنفيذية.
أما ابلنسبة للناخبي فقد كانوا مقيدين، حبيث مل يكن هلم حق االقرتاع العام، على أساس 
أنه ال ميكن الوثوق ابلناس؛ وأدى هذا اإلجراء اىل عزل أغلبية السكان من االقرتاع وهو ما يتعارض 

إىل حد ما مع مبدأ التحرر السياسي للثورة.
كان قرار فرنسا بتحويل السلطة السيادية من امللك إىل األمة قد أثر أتثرياً عميقاً على أورواب؛ 
مما دفع املمالك األوروبية إىل تنظيم نفسها يف ائتالف حبيث تبقى التجربة الفرنسية مسيطراً عليها.
النمسا احلرب على فرنسا، بدعم من  الثاين من  ويف ربيع 1792، أعلن امللك فرانسيس 

التحالف األورويب الذي كان خيشى “تصدير الثورة الفرنسية”. 
ومنذ اللحظة اليت سار فيها التحالف ضد فرنسا، قامت فرنسا بتعبئة قواهتا اليت أصبحت 
قوية بوجود األسلحة الكثرية املخصصة للدفاع عن حدودها وحريتها، اليت ُعِثَر عليها حينما انتهى 

احلكم املطلق. 
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وكما هو احلال يف كثري من األحيان وجدت فرنسا نفسها يف حالة صعبة، حينما أصبحت 
اجليوش األجنبية على أبواهبا، واضطرت إىل إعادة ابتكار دفاعها بعيداً عن اخلربة العسكرية جليش 

امللك بل إبنشاء جيش الشعب.
مرة أخرى يتم التأكيد على السيادة بعيداً عن احلكم امللكي.

اجلمهورية األوىل )1804-1792(
أ اتفاقية )1792- 1794(:	(

بعد االنتهاء رمسياً من حكم امللك لويس السادس عشر يف العاشر آب 1792 الذي شهد 
هناية احلكم امللكي، نظمت فرنسا نفسها إبنشاء اتفاقية وطنية، وستحكم هذه اجلمعية فرنسا خالل 

املدة األكثر أمهية يف ثورهتا.
ومت انتخاب املؤمتر الوطين لتقدمي دستور جديد للبالد بعد اإلطاحة ابلنظام امللكي، إذ بلغ 
عدد النواب 749، مبا يف ذلك رجال األعمال، والتجار، والعديد من الرجال ذوي اخلربة، وكان 
من بي أعماهلا املبكرة اإللغاء الرمسي للملكية يف )21 أيلول( وإنشاء اجلمهورية يف )22 أيلول(.
Gi-( و )Montagnards )سسيطر الصراع بي فصيلي متناحرين من الثوار، ومها: 

وفضلت   .)1793 أاير  إىل   1792 )أيلول  االتفاقية  من  األوىل  املرحلة  على   ،)rondins
اجلمهورية  جريوندان  فضلت  السياسية، يف حي  السلطة  فقراً  األكثر  الطبقات  منح  مونتاجنارد 
الربجوازية وأرادت احلد من قوة ابريس على مدار الثورة. بعد استبعاده من سلسلة من اهلزائم يف 
احلرب اليت روج هلا ضد التحالف األورويب املناهض للثورة، مت عزل جريوندان من االتفاقية من خالل 

االنتفاضة الشعبية اليت بدأت يف 31 أاير وانتهت يف الثاين من حزيران 1793.
سيطر مونتاجنارد على االتفاقية خالل مرحلتها الثانية )حزيران 1793 حىت متوز 1794(. 
احلرب  بسبب  العامة(  السالمة  جلنة  )متارسها  دكتاتورية  سلطات  ذات  ثورية  إنشاء حكومة  ومت 
والتمرد الداخلي. ونتيجة لذلك، مل يتم تنفيذ الدستور الدميقراطي الذي أقرته االتفاقية يف الـ 24 
حزيران 1793، وفقدت االتفاقية مبادرهتا التشريعية؛ إذ مت تقليل دورها إىل املوافقة على اقرتاحات 

اللجنة فقط.
شارك العديد من أعضاء االتفاقية يف اإلطاحة أببرز أعضاء اللجنة، ماكسيميليان روبسبيري 
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يف السنة الثانية )27 متوز 1794(، وحافظ النواب املعتدلون يف اجلمعية )La Plaine( بتوازن 
القوى فيها، إذ مت استدعاء فصيل اجلريوندان إىل اجلمعية، ومت التخلص من كبار قادته، يف آب 

1795، أقرت االتفاقية ابلدستور  الذي نص على هيمنة الطبقة الربجوازية )1795–1799(.
بينما تستعد فرنسا لتصبح مجهورية، يقسم أعضاء اجلمعية اليمي اجلديدة:
“ابسم األمة، أقسم ابحلفاظ على احلرية واملساواة، أو أموت يف منصيب”

يف 20 أيلول 1792 التقت اجلمعية يف أول صفة رمسية هلا لإلعالن عن مبدأين أساسيي: 
إلغاء امللكية وضرورة قبول الدستور اجلديد عن طريق التصويت الشعيب قبل أن يتم َسِنه.

على عكس الدستور األول الذي تبنته خنبة خمتارة، فإن الدستور الفرنسي الثاين سيشهد 
أتكيد الشرعية الشعبية من خالل التصويت الشعيب.

الدعوة إىل  للنظام من خالل  التغيري اجلذري  حدد روبسبري )Robespierre( طريقة 
إعدام امللك، وكانت حجته أنه حينما يتم إعدام امللك سيموت معه النظام امللكي؛ مما يضع هناية 

واضحة للنظرية القانونية.
يف 21 كانون الثاين 1793 يف ساحة الكونكورد، مت إعدام لويس السادس عشر.

ومن املفارقات أن مصري روبسبري تبع مصري لويس السادس عشر ببضعة أشهر، إذ مع ازدايد 
حدة حكمه ابسم اجلمهورية، اثر معاصريه ضد سلطته بعد 13 شهراً من اعتماد الدستور اجلديد، 
مت إلقاء القبض على ماكسيميليان روبسبري يف 27 متوز 1794 ليتم إعدامه ابملقصلة يف 28 متوز 

.1794
إذ تعد سنة 1793 بداية عهد اإلرهاب، وهي عهد شهد فيها أن اإلعدام ابملقصلة تصبح 
مركزية للمناظرة السياسية، إذ ينتهي عهد العديد من الزعماء بفقدان رؤوسهم حول نقاط اخلالف.
املتساوية، كوسيلة لالعدام. واعتربت  للعدالة  اجلديدة  األداة  املقصلة، وهي  استخدام   مت 
أثناء  املالبس  وحياكة  اجللوس  على  النساء  ُشجعت  وقد  تربوي.  أمر  العامة  اإلعدام  عمليات 

احملاكمات وعمليات اإلعدام لتعميم الرببرية وجعله أمر عادي.
أمرت احملكمة الثورية -حتت سلطة روبسبري- إبعدام 2400 شخص يف ابريس حبلول متوز 
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1794، وأعدم 30 ألف شخص يف فرنسا.
اللجان املعنية  الثورة، ملنع حصول ثورة مضادة، ومت تشجيع  ًصّمم اإلرهاب حملاربة أعداء 
ابألمة على اعتقال “األشخاص املشتبه هبم ... أولئك الذين يظهرون، سواء بسبب سلوكهم أو 
عالقاهتم من خالل مالحظاهتم أو كتاابهتم، أن يكونوا مناصرين للطغيان والفدرالية وأعداء احلرية” 

) قانون املشتبه هبم، 1793(، وعّلقت احلرايت املدنية.
وأمرت االتفاقية أبنه “إذا وجد دليل مادي أو معنوي، بصرف النظر عن أدلة الشهود، فلن 
ُيسمع هذا األخري، ما مل يكن من الضروري أن تظهر هذه الشكليات، إما الكتشاف املتواطئي أو 

ألسباب مهمة أخرى تتعلق ابملصلحة العامة”.
مت نسيان وعود إعالن حقوق اإلنسان. كان اإلرهاب هو املسيطر حينئذ. على حد تعبري 

ماكسيميليان روبسبيري، “إن هتاوننا مع اخلونة سيقضي علينا”.
التنفيذية  واللجنة  العامة،  السالمة  رئيس جلنة  اإلرهاب،  لعهد  املدبر  العقل  روبسبري،  قام 

لالتفاقية الوطنية، وأقوى رجل يف فرنسا، إبلقاء خطاب تقشعر له األبدان جتاه املؤمتر الوطين:
“إذا كان ربيع احلكومة الشعبية وقت السالم هو الفضيلة، فإن ربيع احلكومة الشعبية وقت 
الثورة هو يف الوقت نفسه الفضيلة واإلرهاب: الفضيلة اليت بغريها يكون اإلرهاب مميتا؛ واإلرهاب 
الذي بغريه تكون الفضيلة عاجزة. ليس اإلرهاب سوى العدالة عاجلًة صارمًة حازمًة... قد قيل 
إن اإلرهاب هو مبدأ احلكومات االستبدادية. فهل متثل حكومتك إذن االستبداد؟ أجل، فالسيف 

الذي يلمع يف أيدي أبطال احلرية يشبه ذاك الذي يتسلح به أعوان الطغيان”.
نفسها  الدول على  تفتحها  اليت  القوة  لتجاوزات  اإلرهايب قصة حتذيرية  فرنسا  يقدم عهد 

حينما ترسخ التزمت األيديولوجي.
)1799 - 1794( )Le Directoire( اجمللس التنفيذي

ومع وفاة روبسبري ختلت فرنسا عن التطهري الثوري العنيف الذي أودى حبياة العديد، وإذا 
صّورت ثورة فرنسا على أهنا شهادة على كل شيء دميقراطي، فسيكون من األفضل لنا أن نتذكر 
كم من األرواح قد ضاعت هلذا املسعى. قبل أن تتمكن فرنسا من العثور على موطئ قدم هلا، كان 
عليها أن تتغلب على العديد من العقبات الكبرية، من بينها التحيُّزات اخلاصة هبا والقيود الثقافية.
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العديدة.  وظلماته  عيوبه  يتجاوز  مستقباًل  يصوغوا  أن  العظماء  الناس  من  األمر  وتطلب 
أن  قبل  أفضل. ولكن  بنحٍو  تتخيل نفسها  أن  أن عليها  الرغم من عيوهبا،  فرنسا على  وأدركت 

تعكس مؤسساهتا طموحات كهذه، كان جيب تغيري اجملتمع وإعادة صياغة تقاليده السياسية.
بعد انتهاء حكم روبسبري، كلفت اجلمعية بوضع دستور جديد، هذه السلطة ستوزع على 
حنو أفضل، واتسعت دائرة الناخبي حبيث تعكس وتؤكد على حنو أفضل إرادة الشعب كمصدر 

للشرعية.
أتلف اجمللس التنفيذي من مخسة أعضاء حكم فرنسا منذ عام 1795، حينما حل حمل 
جلنة السالمة العامة. ويف 9 أيلول 1799 ، أطيح د انبليون بوانبرت ابجمللس التنفيذي يف انقالب 

18 أيلول واستبدلت ابلقنصلية الفرنسية.
يف العامي األولي، ركزت اإلدارة على إهناء جتاوزات عهد جاكوبي اإلرهايب، إذ توقفت 

عمليات اإلعدام اجلماعية، وُخّففت اإلجراءات اليت اختذت ضد الكهنة والنبالء املنفيي.
بعد أن استنزفت احلمالت العسكرية االقتصاد الوطين ومل تفعل الكثري لتعبئة الدعم الشعيب 

لقضيتها، لن تظهر مقاومة تذكر ضد الضابط العسكري الطموح: انبليون بوانبرت.
بدعم من آيب سييس -أحد كبار منظري السياسة يف الثورة الفرنسية- مت تشجيع انبليون 
التنفيذي  اجمللس  االنقالب صحيفة  ألغى  أيلول 1799،  برملاين يف 9-8  ابنقالب  القيام  على 

واستبدهلا ابلقنصلية الفرنسية، بقيادة بوانبرت.
القنصلية )1804-1799(

بعد أن كسب اجلنرال الفرنسي الشاب الالمع الشهرة بسبب سلسلة انتصارات الثورية يف 
إيطاليا، انبليون بوانبرت، كان مشغواًل بعد ذلك يف خوض حرب غري مثمرة يف مصر. ختلى انبليون 
التنفيذي من  اجمللس  يواجهها  اليت  أن مسع ابلصعوابت  بعد  إىل ابريس كبطل  عن جيشه وعاد 
اإلرهاق العسكري واالضطراابت السياسية والصعوابت املالية، يف أعقاب االنقالب الناجح، رشح 
بوانبرت نفسه أبن يكون القنصل األول، وهو أول خطوة يف سعييه بتعيي نفسه كإمرباطور لفرنسا.
النمسا  بوانبرت  أجرب  مارينغو،  معركة  النمسا يف  املتوقع ضد  غري  ابلفوز  رائع  أتلق  وبعد 
على الدخول يف معاهدة سالم: معاهدة لونفيل )شباط 1801(. وحبلول آذار 1802 -حينما 
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مت التوقيع على معاهدة السالم بي األمويي وبريطانيا- نشر انبليون السالم ليس فقط يف فرنسا، 
ولكن أورواب ككل.

التمرد  أوقف حركات  فقد  فرنسا،  نظام يف  لتأسيس  بسرعة  انبليون  أول، حترك  وكقنصل 
الفرنسية، وأنشأ شرطة سرية بقيادة فوش،وأنشأ حكومة مركزية ملختلف اإلدارات  يف املقاطعات 
الفرنسية حتت نظام من احملافظي. مث عمل على نزع فتيل املعارضة من خالل إصدار العفو العام؛ 

وابلتايل السماح جلميع املنفيي السياسيي ابلعودة إىل دايرهم.
ومن الناحية العملية، أدرك بوانبرت يف وقت مبكر أنه كان عليه أال يقع يف أخطاء أسالفه 
على  السياسي  االستبعاد  يف  املتمثلة  الثورية  فرنسا  تقاليد  إرساء  من  وبداًل  خطواهتم.  يتبع  وال 
أساس الطبقة االجتماعية، أيد بوانبرت عودة طبقة النبالء إىل السلطة؛ وابلتايل ضمان العودة إىل 

التكنوقراطية.
ورمبا كان بوانبرت دميقراطياً بنحو أعظم من العديد من معاصريه يفضل املواهب واخلربات 
على الوالدة، لكن مثل هذا التالحم مل حيبه اجلميع. ويف ليلة عيد امليالد عام 1800، حدثت حماولة 
لقتله بواسطة قنبلة زرعها متآمرون يريدون استعادة خط بوربون القدمي من امللوك، واستغل بوانبرت 

هذه احملاولة للتخلص من جاكوبي الذي كان ينظر إليه كأكرب هتديد لطموحاته.
البااب  مع  اتفاق  بتوقيع  الكنيسة  مع  هدنة  إىل  التوصل  من  بوانبرت  انبليون  متكن  وأخرياً 
الكاثوليكي، وقد جنحت هذه االتفاقية يف هتدئة اخلالف بي ابريس وروما الذي أحدثته الثورة، إذ 

تولت الدولة الفرنسية السيطرة على تعيي األساقفة ومصادرة أراضي الكنائس.
أبن  أقر  أنه  إال  الفاتيكان،  إىل  املصادرة  األرض  إعادة  بوانبرت  رفض  من  الرغم  وعلى 
الكاثوليكية ستعلن مرة أخرى أبهنا الدين الرمسي لفرنسا، مما سيؤدي إىل حمو »هرطقة« الثورة، ومل 
يكن بوانبرت حيبذ فكرة اإلنفاق على الكنيسة إال أنه أدرك احلاجة إىل انتقال أكثر سالسة من 
الثورة املتصورة حينما حلَّ االستبداد. ولكي يدوم التغيري، أدرك بوانبرت أنه جيب أن حيدث تغيري 
حوله وعلى أساس بعض الثوابت؛ إذ اختار بوانبرت معاركه حبنكة، وكان يعلم مىت عليه أن يتنازل 

لتعزيز قضيته.
مقابل عودة فرنسا إىل الطائفة الدينية، اعرتف الفاتيكان ابلقنصلية؛ وابلتايل إسكات الكثري 

من النقد املوجه إىل فرنسا خالل هذه الفرتة املضطربة.
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وحىت يف ظل هذا االتفاق اجلديد مع الكنيسة، حافظ انبليون على التسامح الديين، الذي 
بقَي مبدأ أساسياً للحياة الفرنسية يف ظل »استبداده املستنري«. فإذا كان طاغية من الناحية الفنية، 

فإنه عرض جمموعة من احلرايت املدنية كانت فرنسا حتلم هبا.
السلطة  تطبق  أن  أراد  وقد  وحتديثها،  الفرنسية  احلكومة  على حتسي  أيضاً  انبليون  عمل 
احلكومية  واملكاتب  القانونية  الطبقية  االختالفات  تُلغى  وأن  ابلتساوي،  اجلميع  على  احلكومية 
الوراثية، وأن متنح الرواتب إىل البريوقراطيي، الذين اُختريوا على أساس املوهبة، وليس على الوالدة. 
فأعاد انبليون االستقرار إىل العملة الفرنسية من خالل إنشاء بنك فرنسا، وسّهل تشابك القانون 

الفرنسي من خالل إصدار قانون انبليون.
ويف عام 1802 -بعد أن حقق انبليون اهليبة والسلطة والشعور ابلوطنية يف فرنسا- اُنتخب 

»قنصاًل للحياة«. 
لقد كانت اإلطاحة ابجمللس التنفيذي وإنشاء القنصلية مبنزلة النهاية احلقيقية للثورة الفرنسية، 
وكانت القنصلية يف اخلارج مؤسسة للحكم الذايت، مع جملس أعياهنا وجملس الشيوخ؛ إذ إن هذا 

اجمللس التشريعي الذي يتكّون من غرفتي )جملسي( جمرد واجهة لسيطرة انبليون على القنصلية.
حتت حكمه، دخلت فرنسا فرتة »االستبداد املتنور«.

على الرغم من أنه كان دكتاتوراً، فإن إصالحات انبليون مثلت نصراً ألهداف الربجوازية يف 
الثورة؛ فقد عّمت املساواة يف القانون، وذهبت الوظائف احلكومية إىل »رجال ذوي اخلربة«، وأصبح 
التعليم حيدد بنحٍو متزايد وضع الناس االجتماعي، ومل تعد هناك إعفاءات ضريبية مبنية على الوالدة 
النبيلة؛ مما وفر مزيداً من األموال للحكومة، اليت شاركت يف مشاريع أكرب وأكثر طموحاً. وكان 
قانون انبليون واحداً من أهم ابتكارات انبليون، وبعد احلكومات املختلفة للثورة، أصبح القانون 
الفرنسي يف فوضى اتمة؛ ومل يعد احملامون مييزون بي ما هو قانوين وغري قانوين؛ لوجود العديد من 

القواني املربكة واملتضاربة يف الكتب.
الفرنسيي،  واملسؤولي  البريوقراطيي  اختيار  على  يعتمد  استقاللية  أكثر  نظام  ظل  ويف 
أصبحت فرنسا كفوءة، وقوية، ووطنية بنحو خاص. ومل يهدد انبليون النظام القدمي الذي كانت 
تتبعه أورواب فحسب، بل هدد وجود النظام نفسه، وأعطى فرنسا التوجيه املؤسسي الذي كانت 
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تتوق إليه بشدة، واالستقرار االجتماعي-السياسي الذي حتتاج إليه لصياغة خطوهتا املقبلة1.
احلاكم  الثوري، وبوانبرت  العهد هو كيفية ظهور روبسيري  املثري لالهتمام يف ذلك  واألمر 
املطلق، الذين يعكسان أنظمة احلكم املختلفة. وعلى الرغم من نفور فرنسا من األنظمة امللكية، 

فما تزال اإلمرباطورية مصدر فخر كبري، وهي يف الواقع متهد الطريق لدولة فرنسية حديثة.
االضطراابت املستمرة

اإلمرباطورية األوىل )1815-1804(
يف تصنيف زمين يسري، تشكل القنصلية وجزء من اإلمرباطورية على األقل فرتة ثورية رابعة 

بعد اجلمعيات التأسيسية والتشريعية، واالتفاقية، واجمللس التنفيذي.
وحينما أمسك انبليون بوانبرت ابلسلطة، فعل ذلك دون إجراء أي تعديل ابلدستور. وبينما 
كان يغري شكل الدولة، مل يعدل من قواني عملياته -على األقل ليس على الفور-، وبقي الدستور 

حتت السلطة النابولية يف ظل حكم انبليون.
املؤرخون  الذي دفع  املختلفة  العديد من أشكال احلكم  فرنسا  يف عام 1804، شهدت 

ابلقول أن الثورة الفرنسية كانت يف الواقع »ثورة يف السلطة التنفيذية«.2
من امللكية الدستورية وجلان االتفاقية إىل اجمللس التنفيذي، مل ينج أحد من العاصفة الثورية. 
كل فشل يؤكد أن االستقرار يعين ابلضرورة احلد من السيطرة املطلقة للهيئة التشريعية على السلطة 

التنفيذية، يف نوع من إعادة ضبط البندول املؤسسي.
إن إلغاء دستور عام 1793 والتنظيم واملمارسة احلكوميي للجنة السالمة العامة يظهران أنه 
حىت أكثر الشخصيات »املتقدمة« انتهى هبم األمر ابلركوع هلذه الضرورة العملية. وكان الدستور 
املكتوب حتت حكم »اجمللس التنفيذي« خطوة كبرية إىل األمام، كانت سيادة السلطة التشريعية، 

اليت كان املتفائلون قد استمتعوا هبا لفرتة من الزمن، قد استسلموا يف النهاية للحقائق السياسية.
ميكن تلخيص طموحات فرنسا السياسية إبعالن أنطوان ثيبودو يف مناقشة دستورية: »أان 
 Quoted by D. Chagnollaud in Histoire constitutionnelle et politique de la-  1

.France )1789-1958(, Dalloz, 2002, p. 51
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أعرف دستوراً دميقراطياً واحداً فقط«، حسبما أعلن ثيبودو خالل املناقشة حول الدستور »الثالث«، 
»إنه من شأنه أن يوفر للشعب احلرية واملساواة والتمتع السلمي حبقوقه«

يف  تقريباً،  نفسها  الشروط  نفسه  ابلقدر  قال  بل  ذلك،  على  يوافق  أال  لنابليون  يكن  مل 
رسالة مشهورة إىل تشارلز دي اتلريان، الذي أصبح وزير خارجية بوانبرت، أشار انبليون إىل أن: 
»امليثاق اإلجنليزي ليس سوى ميثاق امتيازات. إنه سقف ابللون األسود على الرغم من أنه مطرز 

ابلذهب«3.
حتت سلطة اجمللس التنفيذي، كانت السلطة التنفيذية والتشريعية قويتي ولكن منفصلة بنحو 
كبري، دون وجود صمام أمان للتخفيف من حدة النزاعات بينهما. ومل تكن اجملالس قادرة على 
السيطرة، بغض النظر عن اإلطاحة ابجمللس إال أنه يكن له أتثري على وضع القواني، وال حىت قوة 
املبادرة، وال سالح احلل. وكل ما تبقى هو تعدايت من جانب واحد على امتيازات اآلخر، تليها 
املواجهة وقوة االستيالء حلل موطن اخلالف. وقد تفاقم الوضع بسبب عدم رغبة النخب اإلدارية 
اليسار  أو  امللوك  لصاحل  سواء  السياسي،  ابلتناوب  ابلسماح  األساس-  يف  املعتدلي  -الثوريي 
املتطرف؛ وملواجهة عدم االستقرار وحل مشكلة التناوب حّفز سييز حركة »التجديد« اليت قادت 

إىل انقالب 18 أيلول.
إليه: احلاجة إىل  الفرنسيي يدعون  العديد من  الذي كان  الواقع سياسي  لقد حدد سييز 
أتسيس حكومة قوية. كان تفكريه يتسق مع خيوط الرأي األخرى اليت رأت يف ظهور زعيم »أمل« 

ينهي احلروب اخلارجية والنزاعات الداخلية.
كان الدستور اجلديد مبثابة »حل وسط بي طموحات سييز والربوماريي اآلخرين يف اجلمعية 

واألوليغارشية الربملانية ووجهات نظر بوانبرت«.
ومتت املوافقة على الدستور اجلديد، بتأريخ 13 كانون األول 1799 عرب استفتاء عام، ومت 
اإلعالن عن نتائجه يف 7 شباط 1800، وظل على مدى أربعة عشر عاماً األساس الذي بُنيت 

عليه املؤسسات الفرنسية، على الرغم من أنه خضع لتعديل كبري.

 Letter from Bonaparte to Talleyrand, 21 September 1797, in Napoléon  -3
 Bonaparte, Correspondance générale publiée par la Fondation Napoléon, Fayard,

.2005, no. 2065
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وأول إصالح مهم كان يف 4 آب 1802، الذي منح بوانبرت السلطة ملدى احلياة واحلق 
بتعيي خلف له، وإصالح كامل للعملية االنتخابية، وعملية الرتشيح ألعضاء السلطة التشريعية 
وسلطات جملس الشيوخ. وضع جملس الشيوخ االستشاري يف 18 أاير 1804 إمرباطوراً وراثياً على 

رأس اجلمهورية؛ وبذلك حدث »تغيري يف أشكال احلكم وليس طبيعة النظام«.
يف املدة ما بي عامي 1814 و1814، كان هناك حوايل 30 مستشاراً من جملس الشيوخ 
أصالح الدستور، سواء بنحٍو مباشٍر أو غري مباشر. واهتم معظمهم مبراجعة تفاصيل معينة، ولكن 
عدد قليل منهم اهتم إبلغاء جملس القضاء )19 آب 1807( وتنظيم قانون الوصاية على العرش )5 
شباط 1813(، وقد مت تنظيم هذه املنظمة الدستورية على وفق مبادئ موجودة ابلفعل يف رسالة 

بوانبرت إىل اتلرياند اليت أشري إليها آنفاً.
ميارس األمرباطور السلطة التنفيذية، الذي تصّرف يف نطاق اختصاصه اخلاص )مت توسيعه 
بعد كل إصالح وال خيضع ألي رقابة غري تلك األمة، اليت كان ممثاًل هلا(، مع إدارة هرمية يكون 
هو على رأسها. وعمل اجمللسان )التشريعي والقضائي( على صياغة مشروع قانون ومل يتدخال إال 
اندراً يف شؤون ذات طبيعة تنفيذية. »مل تعد احلكومة منتجاً مباشراً للمجلس التشريعي كما كان يف 

السابق بل أصبحت روابطهما بعيداتن«، األمر الذي أسعد انبليون4.
حيكم جملس الشيوخ يف املسائل الدستورية »للحفاظ على الدستور«.

لقد كانت احلكومة جوهر القوة الدافعة وراء النظام: »إن النظام الكبري الذي حيكم العامل 
 ،Conseil d’État أبسره جيب أن حيكم كل جزء من العامل«، وأعلن انبليون يف قنصلية الدولة
“تكون احلكومة يف قلب اجملتمع، متاماً كالشمس، وجيب على املؤسسات املتنوعة من حوهلا أن 
تتبع مدارها، وعليها أال تبتعد عنه. جيب على احلكومة تنظيم تركيبات كل منها بطريقة تضمن 
االنسجام العام. ال شيء يرتك للصدفة يف نظام العامل. يف نظام اجملتمعات، ال جيب أن يعتمد أي 

شيء على نزوات األفراد”.
يف األصل، مت ختفيف سلطة السلطة التنفيذية من خالل وجود السلطة التشريعية واجملالس 
يتعلق  فيما  التقديرية  السلطة  من  قدراً كبرياً  للدوائر  اجملال  ذلك  أعطى  وقد  املختلفة،  التنفيذية 

ابلتشريعات.

.)Annales historiques de la Révolution française - )no. 332, April-June 2003 -4
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اجمللس  على  ويهيمن  التنفيذية،  السلطة  لصاحل  يعمل  مفهوم  فرض  من  انبليون  متكن   
التنفيذي والتشريعي وإىل حد ما، اجمللس القضائي، ومل يتحقق ذلك من خالل القوة بل من خالل 

هنج براغمايت ومتسلسل جتاه تركيز الشرعية يف شخص ذي سيادة واحدة.
 كانت دساتري انبليون نصوصاً فنية وليست فلسفية، كان مؤلفوها متواضعي يف طموحاهتم، 
متجنبي أي أفكار لـــ “مسعى شامل” يشمل كل جانب من جوانب الدولة واجملتمع؛ ويف هذا 
السياق، كان عهد انبليون قد تطور، دون انقطاع ودون أي عوائق، حنو ما وصفه موريس هووريو 

بـ “الديكتاتورية التنفيذية”.
اليت كانت قد سادت  اجلماعية  التنفيذية  السلطة  الدستور مببدأ  احتفظ مؤلفو  البدء،  يف 
ابلفعل بعد 10 آب 1792 )حكومة اللجان(، يف 1793 )دستور مونتاانرد ، الذي مل ينفذ أبداً( 
ويف 1795 )اجمللس التنفيذي(. مل يكن النظام القنصلي مع قناصله الثالثة على وجهه ينحرف عن 
هذه القاعدة الثورية؛ ومع ذلك، كان النظام القنصلي الثالثي غري متكافئ؛ إذ كانت لدى القنصل 

األول صالحيات أكرب وكان له األسبقية على اثني من زمالئه.
كتب جان جاك كامباسيس: “مل يستغرقين األمر طوياًل ألدرك أنين إما أن أستسلم وإما 

أعيش بعالقة طيبة مع القنصل األول ]...[، كما توصل القنصل ليربون إىل النتيجة نفسها”.
ائتمن الدستور احلكومة بيد رئيس الدولة وحده وليس إىل هيئة تنفيذية، كما كان احلال 
يف السابق، ومع ذلك، ومبا أن فصل السلطات بي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة 

القضائية مل يتأثر، فإن مصطلح احلكومة يشري فقط إىل السلطة التنفيذية.
ففي  للسلطة،  الرتكيز  هذا  مثل  حول  صادماً  شيئاً  املعاصرون  جيد  مل  متعددة،  نواٍح  ومن 
التقاليد امللكية الفرنسية، كان جناح القنصلية أمراً مشجعاً وكانت قدرة بوانبرت الشخصية على 
احلكم ال حتتاج إىل أي دليل آخر، إذ إن الوالايت املتحدة، اجلمهورية اليت حتظى إبعجاب كبري، 
كان هلا رجل تنفيذي واحد وما زالت كذلك حىت اآلن؛ فاملادة 2 من دستور 17 أيلول 1787، 
ما تزال سارية املفعول، وتنص على أن “السلطة التنفيذية جيب أن تكون خمولة لرئيس الوالايت 

املتحدة األمريكية”.
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وقد ُعثر على تربير آخر أيضاً يف منصب الديكتاتور الروماين القدمي، الذي عهد السلطة يف 
أوقات األزمات لرجل واحد مع احلفاظ على املؤسسات اجلمهورية. وتروي القصة، يف عام 458 
قبل امليالد، ختلى سينسيناتوس )Cincinattus( عن حمراثه ليصبح ديكتاتوراً، مث هزم أيكوي 

)Aequi(، وعاد إىل مزرعته كما كان يعمل من قبل.
ومل يكن بوانبرت سينسيناتوس ولكن كان قيصراً، الديكتاتور الذي أراد أن يصبح ملكاً، 

وفعل.
يف جمتمع يتخلله اإلشارات إىل العصور القدمية، تصبح مثل هذه املقارنة أمراً حقيقياً، وقال 
بوانبرت: “لقد أمرت دائماً ]...[؛ وحينما أمتلكت السلطة، مل أعد أعرتف ابلسادة أو القانون”، 

وأوضح بنحٍو براغمايت ومباشر أن “كل رجل يستثمر ابلسلطة مييل إىل إساءة استخدامها”.
الديكتاتورية كانت  تلك  فإن أسس  تنفيذية، ومع ذلك،  انبليون إبنشاء دكتاتورية  انتهى 
غري مستقرة؛ ألن انبليون رفض احلصول على دعم من مؤسسات أخرى إال من خالل ثنيها على 
سلطته، وتركها تعتمد على مفاهيم كانت بعيدة كل البعد عن واقع سلطة )الشعب( أو الفلسفية أو 
الطبيعة السياسية )األمة(؛ وبذلك، أخرج انبليون نفسه من احلركة اليت بدأت عام 1789، ولكنه 
ترك فرنسا يف وضع خمتلف متاماً عن موقف الدول الناطقة ابإلجنليزية، مع وجود نظام “خمتلط”، 

وآخر جتسيد هلا هو رائسية الدستور احلايل. 
يف هناية املطاف، كانت سيادة حكم القانون أمراً معارض حلكم انبليون، وليس من املفاجئ 
أنه يف عام 1814 كان على مؤيدي نظرايت مونتسكيو أن يسعوا لفرض “دستور على الطراز 
اإلجنليزي” على امللك نفسه، بيد أنه رفض ذلك واستمر بكونه مسؤواًل تنفيذايً قوايً، وهكذا استمر 

التأريخ الدستوري الفرنسي يف التقدم.
كانت كارثة انبليون العسكرية هي من وضع حداً حلكمه، وحينما احتلت ابريس يف 30 

آذار 1814، أصبحت شرعية اإلمرباطور يف موضع تساؤل.
قرر جملس الشيوخ يف 2 نيسان 1814 إلقاء القبض على اإلمرباطور، وإجباره على التنازل 

عن العرش.
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اإلصالح )1814-1815 و1830-1815(
اإلصالح األول )1814 - 1815(

يف 6 أبريل من عام 1814، مع انتهاء عهد إمرباطور ولد نظام جديد هو عهد اإلصالح، 
وحماولة ملوك فرنسا العودة للحكم. ومت تعيي لويس الثامن عشر الذي مت تعيينه كخليفة شرعي 

للسلطة.
ويف منتصف نيسان 1814، غادر لويس الثامن عشر إجنلرتا إىل ابريس. ويف 2 آاير، وصل 
إىل سانت أوين، حيث رفض الدستور اجلديد جمللس الشيوخ، ودعا إىل رسم نص جديد. وبداًل من 
التصديق على الدستور، اختار لويس الثامن عشر ميثاقاً يتوافق إىل حد كبري مع التقاليد اإلجنليزية.

أعاد ميثاق 4 حزيران 1814 سلطة السلطة التنفيذية والتشريعية إىل امللك.
املئة يوم )آذار 1815 - متوز 1815(

قّرر انبليون بوانبرت اسرتجاع السلطة ابمسه، وذهب إىل ابريس حلشد املؤيدين له. وبينما 
كانت العواصم األوروبية راغبة يف رؤية عودة امللك إىل عرش فرنسا، كان الناس أقل رغبة يف التخلي 
عن حلمهم ابلتغيري الدميقراطي. وبينما مل يكن اإلمرباطور يف حد ذاته أمنوذجاً ثورايً، فقد قدم وعداً 
ابملساواة االجتماعية مل يظهره أي نظام آخر. وكان بوانبرت رجل الشعب، املولود من الشعب، 
وكان ابلنسبة للعديد »البطل الفرنسي«، من خالل القوة املطلقة لطموحاته ارتفع إىل أعلى منصب 

يف األرض.
وضع انبليون قدمه يف فرنسا يف 1 آذار 1815، مث قرر العودة إىل ابريس يف 20 آذار، ومع 

اقرتاب بوانبرت من العاصمة ابريس، هرب لويس الثامن عشر.
ومبوجب القانون اإلضايف الصادر يف 23 نيسان 1815، أعلن انبليون دستور اإلمرباطورية 
حتت اسم جديد: »اإلمرباطورية مبوجب امليثاق«. وقدم مؤسسات مماثلة لتلك اليت قدمها لويس 
النواب،  التشريعي على جملسي، مها: جملس اآلابء وجملس  انقسم اجمللس  الثامن عشر، وهكذا، 

ويصبح اإلمرباطور رئيس السلطة التنفيذية.



مركز البيان للدراسات والتخطيط

34

من املهم التأكيد على أن موافقة انبليون بتحرير اإلمرباطورية االستبدادية كانت حتت أتثري 
املفكرين الليرباليي.

وإذا كانت فرنسا سعيدة ابلرتحيب بعودة اإلمرباطور، فإن أورواب مل تكن كذلك، وأغلقت 
أورواب صفحة طموحات بوانبرت بسجنه يف سانت هيلينا )Saint Helena( حيث بقي حىت 

وفاته.
اإلصالح الثاين )1815 - 1830(

يف الثامن من متوز عام 1815، عاد لويس الثامن عشر إىل ابريس، وُحّلت اجلمعية الوطنية، 
فقط  معينة  لنخبة  مسُِح  احلي  ذلك  ومنذ   .1815 آب  يف  جديدة  انتخاابت  إىل  امللك  ودعا 
ابلتصويت، إذ رأى امللك أن مطالبته ابلسلطة ستكون مدعومة أبغلبية النواب امللكيي املتطرفي، 

وقد عّي رئيس احلكومة لويس السادس عشر الدوق ريتشيليو.
يف الوقت الذي اعرتف فيه امللك جبدول أعمال أكثر ليربالية لضمان استمراريته السياسية، 
إال أن التوترات بي السلطتي التنفيذية والتشريعية قد نشبت. وأدى وفاة لويس الثامن عشر يف عام 

1824 وتفعيل امللك تشارلز العاشر السياسات الرجعية إىل سقوط النظام.
أدت الثورة الفرنسية عام 1830 )أو ما تدعى ابلثالثة اجمليدة( إىل عزل امللك تشارلز العاشر 

عن احلكم يف  27 و28 و29 متوز 1830.
وعّي دوق أورليانز كمالزم للمملكة، وكان بدياًل لتشارلز العاشر الذي تنازل عن العرش يف 
الثاين من آب إىل ابنه الصغري دوق بوردو. إال أن لويس فيليب هو من استوىل على السلطة، ومع 

مغادرة تشارلز العاشر لفرنسا أغلق الستار على اإلصالح الثاين. 
نظام امللكية يف متوز )1848-1830(

أُدخل لويس فيليب للسلطة، وأسس امللك اجلديد موطن قوته يف ميثاق 14 آب 1830. 
إذ أعلن نفسه ملكا للفرنسيي، وهو حتّول واضح يف الديناميكيات، وإذا احتسبنا أن فرنسا لطاملا 
عّدت نفسها ملكية، فإن ملوكها كانوا ملوك فرنسا وليس الفرنسيي، وإن التأكيد على هذا املبدأ 

يشري إىل عودة -إىل حد ما- إىل دستور عام 1791.
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للسلطة، واحتقره  واجه لويس فيليب انتقادات متزايدة حلكمه، إذ نظر إليه كونه مغتصباً 
اجلمهوريون، ومل يثق به الشعب، فكان امللك جيلس على عرش متزعزع.

استأنف لويس فيليب امليثاق السابق، الذي كانت ميزته الرئيسية هي الصفة األورلينية، أي 
إن احلكومة مسؤولة أمام الربملان. وهكذا، قد جيرب الربملان احلكومة على االستقالة؛ هذا على فرض 
أن احلكومة اختريت ابألغلبية، وكان ذلك بداية النظام الربملاين يف فرنسا، من املمكن أن ينقسم 

النظام الربملاين قسمي: 
• النظام الربملاين األحادي: احلكومة مسؤولة أمام الربملان.	
• النظام الربملاين الثنائي: احلكومة مسؤولة أمام الربملان ورئيس الدولة.	

وقد طبقت امللكية يف متوز نظاماً برملانياً مزدوجاً، ويف حي أن التجربة الربملانية الفرنسية يف 
عهد لويس فيليب مل تدم ملدة طويلة، إال أهنا ستحقق عودة منتصرة يف ظل اجلمهورية اخلامسة.

وكان لويس فيليب ضحية للحداثة، فالنظام امللكي الفرنسي اجلديد مل يتمكن من النجاة 
يف مواجهة التطورات االجتماعية اليت توقعها القليل، مثل: الثورة الصناعية، وطبقة العمال. وبدأت 
حركة املعارضة على حكمه يف عام 1843، إذ نّظم منتقدو النظام امللكي مأُدابت عشاء ملناقشة 

أمر طرد امللك.
ويف أواخر كانون األول عام 1847، استنكر لويس فيليب هذه احلملة، ويف كانون الثاين 
1848، حظرت حكومته مأدبة الدائرة الثانية عشرة يف ابريس، وكان هذا القرار هو سبب هناية 

عهده يف احلكم. 
ويف 22 شباط من ذلك العام، أصبحت املظاهرات أكثر ضراوة وعنفاً، إذ اندلعت حركات 
العنف حينما أُرسل احلرس الوطين لتفريق التجمعات. ويف 24 شباط، ُأجرب امللك على التنازل 
عن العرش؛ وأدى سقوط لويس فيليب إىل تنظيم حكومة مؤقتة. يتم اإلعالن عن اجلمهورية بشرط 

موافقة الفرنسيي على هذا االختيار.
العام. اليت عدت بداية  الثاين من آذار عام 1848، اعتمدت احلكومة مبدأ االقرتاع  يف 

اجلمهورية الثانية.
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اجلمهورية الثانية )1852-1848(
حان اآلن دور اجلمهورية اليت أعلنها ألفونس دي المارتي ابسم احلكومة املؤقتة اليت انتخبتها 

الدائرة حتت ضغط الغوغاء.
أتلفت هذه احلكومة املؤقتة من دوبونت دو ليور )Dupont de l’Eure(رئيساً هلا، 
والمارتي )Lamartine( وزيراً للشؤون اخلارجية، وكرمييكس )Crémieux( وزيراً للعدال، 
العام،  للتعليم  وزيراً   )Carnot( وكارنو  للداخلية،  وزيراً   )Ledru-Rollin( رولي  وليدرو 
Be-( للبحرية، وبيدو للمالية، وأراغو )Arago( وزيراً  Gondchaux( وزيراً  )غغوندوشو 

deau( وزيراً للحرب، وكان غارنييه-بيجز )Garnier-Pages( عمدة ابريس.
فندق دي  منافسة يف  اجلمهوري-االشرتاكي حكومة  احلزب  أقام  عام 1830  ولكن يف 
 ،)Flocon( وفلوكون ،)A Marrast( ومارست ،)L Blanc( فيل، اليت أتلفت من لبالن
والعامل ألربت )Albert(. شارك احلزب يف احلرب األهلية، ولكن هذه املرة مل ينتصر قصر بوربون 
على فندق دي فيل، إذ كان عليه أن يوافق على انصهار اهليئتي، ومع ذلك، كانت الشخصيات 

السائدة هي من اجلمهوريي املعتدلي.
رأى أحد األطراف أنه على الرغم من التغيريات اليت حدثت خالل الستي سنة األخرية فيما 
خيصُّ مجيع املؤسسات السياسية، فإن موقف الشعب مل يتحسن وطالب إبصالح اجملتمع نفسه، 
وإلغاء مركز امللكية املائز اليت تعد العقبة الوحيدة أمام املساواة، كان شعاره هو العلم األمحر. كان 
الطرف اآلخر يرغب يف احلفاظ على اجملتمع على أساس مؤسساته القدمية، واحتشد حول الرمز 

الثالثي فرنسا )الرمز الوطين(.
كانت هذه املواجهة بي الرؤيتي السياسيتي املتميزتي حبد ذاهتا انعكاساً للتغيري الذي كان 
اجملتمع مير به، إذ إن احلداثة جلبت جمموعة جديدة من القضااي ومعها طموحات جديدة. ومع 
استقالة احلكومة املؤقتة، عهدت األغلبية من اجلمهوريي واملعادين لالشرتاكية يف 9 أاير 1848 

السلطة العليا إىل السلطة التنفيذية.
وقدم الدستور )4 أيلول 1848( عناصر جديدة؛ إذ ابتكر منصب رئيس اجلمهورية الذي 
يُنتخب ابالقرتاع العام املباشر، وهو مل يكن مسبوقاً يف أي مكان. فضاًل عن تنظيم مجعية تشريعية 
مكونة من مقعد واحد تتألف من 750 عضواً منتخبي ملدة 3 سنوات؛ وهذا هو املثال األول 
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والوحيد لنظام رائسي يف فرنسا، ال حيق للرئيس حل اجلمعية، وليس إبمكان جلمعية إقالة الرئيس؛ 
وبذلك جعل الدستور حبكم األمر الواقع الرائسة مكتباً يعتمد على تزكية الشعب.

تقدم لويس انبليون -الذي مل يكن معروفاً يف عام 1835- يف السنوات الثماين األخرية 
بنحٍو ملحوظ حينما انتخبته مخسة إدارات للجمعية التأسيسية يف عام 1848.

ويُرجع لويس انبليون هذه الزايدة السريعة يف الشعبية إىل أخطاء حكومة متوز، اليت أاثرت 
بنحٍو غري حكيم ذكرى البالد، حيث كانت مليئة بذكرايت اإلمرباطورية، وجزئياً إىل محلة لويس 
انبليون اليت كان ينقلها من سجنه يف هام )Ham( عرب نشرات مكتوبة لنشر االجتاهات االشرتاكية. 

واستغل لويس انبليون التوترات مبهارة لتأكيد سلطته، داعياً إبصرار إىل مراجعة الدستور.
إىل  ليشري  فرنسا  إىل  انبليون  ذهب   1850 الثاين  تشرين   12 إىل  آب   8 من  املدة  يف 
قضية مراجعة الدستور يف اخلطاابت اليت تغرّيت حسب كل مكان يزوره؛ حيث أجرى مراجعات 
وأظهرت الصيحات: يعيش انبليون “Napoleon Vive” أن اجليش كان مسانداً له، فحل 
حمل اجلنرال تشاجنارنري الذي اعتمد الربملان عليه يف االنقالب امللكي املتوقع ؛ وحل حمل وزارته 
 ،  Mornyمورين مثل:  لقضيته  مساندين  معروفي  غري  رجال   )Orleanist ministry(
وفليوري Fleury وبريسجين Persigny ، وجتمع حوله ضباط من اجليش األفريقي، فهو قد 

أعلن حرابً مفتوحة.
جرت هذه املعركة يف األول والثاين من كانون األول عام 1851، يف ذكرى أوسرتليتز حينما 
قام لويس انبليون حبل الدائرة، وأعادوا حق االقرتاع العام، واعتقل مجيع قادة احلزب، واستدعى 

تشكيل مجعية جديدة إلطالة مدة واليته لعشر سنوات.
وكان النواب الذين اجتمعوا حتت قيادة برير )Berryer( يف والية ماين )Maine( يف 
الدائرة العاشرة للدفاع عن الدستور وإعالن ترشيح لويس انبليون مبعثرين من قبل القوات يف مازاس 

)Mazas and Mont Valérian( ومونت فالرياين
وسرعان ما ُأخضعت املقاومة اليت نظمها اجلمهوريون يف ابريس حتت حكم فيكتور هوغو .
وصادق استفتاء 20 كانون األول 1851 أبغلبية كبرية على االنقالب لصاحل األمري، إذ إن 
الرئيس كان حيصد لوحده منفعة جتاوزات اجلمهوريي واجلماعات الرجعية للملكيي. وكانت احملاولة 
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الثانية إلحياء مبدأ عام 1789 مبنزلة التمهيد الستعادة اإلمرباطورية.
اإلمرباطورية الثانية )1870-1852(

التنفيذي سلطات كاملة.  الرئيس  الثاين 1852 صدر دستور جديد منح  يف 14 كانون 
وتكونت اهليئة التشريعية من ثالث جمالس: جملس الدولة، وجملس الشيوخ )قابل لإلزالة(، واهليئة 

التشريعية )قانون العقوابت(.
وكانت معظم سلطة الدولة يف يد انبليون، الذي أصبح إمرباطوراً يف تشرين الثاين 1852.

الرئيس-األمري أصبح انبليون الثالث:
ميكن النظر إىل اإلمرباطورية الثانية من منظورين: 
-األول يعرتف ابلطبيعة االستبدادية لإلمرباطورية.

-اآلخر الرغبة يف تبين أجندة ليربالية.
يف الواقع تتجه اإلمرباطورية منذ عام 1861 حنو نظام ليربايل ال يتم فيه التسامح مع احلرايت 
بل منحها كذلك. ويف الوقت نفسه عمل انبليون الثالث على إسكات املعارضة السياسية عن طريق 

حشد املزيد من الصالحيات المسه.
وعلى الرغم من سلطة الدولة القوية والواسعة االنتشار، فإن فرنسا تتحرك وتتغري ابستمرار، 
وكان انبليون الثالث مقبواًل بنحٍو عام. ويف ظل حكمه مت تشديد العالقات مع إجنلرتا، إذ كان كال 
البلدين يقاتالن معاً ضد روسيا إلنقاذ تركيا خالل حرب القرم )1854-1855(. فضاًل عن أن 
اإلمرباطورية الثانية قد قدمت ازدهاراً هي أبمس احلاجة إليه، عرب تطوير شبكات السكك احلديدية، 

.)Haussmann Georges( وإعادة تطوير املناطق احلضرية مع جورج هومسان
وقد بدأ انبليون الثالث منذ عام 1861 يف ضوء االضطراابت االجتماعية املتنامية ختفيف 
حكمه من أجل الرتكيز بنحو أفضل على تزويد الناس إبصالحات مالئمة؛ وأدى هذا التخفيف 
يف احلكم إىل إجراء مناقشات برملانية علنية وزايدة السلطة يف يد السلطة التشريعية مبا خيص القطاع 

املايل.
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وشهد عام 1864 إنشاء أول احتاد فرنسي، إذ يعمل اإلمرباطور أيضاً على تطوير نظام 
الرعاية االجتماعية يف فرنسا، وهو تراث جنا حىت يومنا هذا من التطورات السياسية والتغيريات اليت 

حدثت يف النظام.
وطلب انبليون الثالث يف أوائل عام 1870 سلسلة من اإلصالحات الدستورية من طريق 
إجراء استفتاء شعيب إلدخال النظام الربملاين، غري أن ملك بروسيا أحبط مشروع دستور انبليون 
الثالث الذي أعلن احلرب على فرنسا حفاظاً على عرشه؛ األمر الذي أّدى إىل توحد االنقسامات 

ضد عدو واحد مشرتك.
أعلنت احلرب يف 19 متوز 1870، ويف 2 أيلول من ذلك العام استسلم انبليون الثالث يف 
معركة سيدان، ويف 4 أيلول أعلنت اجلمعية سقوط اإلمرباطورية وأعلنت ظهور اجلمهورية الفرنسية.


