8

األربعاء  18شباط  2015العدد 2521

رأي

قصة أميركا والجماعات التكفيرية
¶ رئيس التحرير ـ
المدير المسؤول:
ابراهيم األمين
¶ نائب رئيس التحرير:
بيار أبي صعب
¶ مديرا التحرير:
إيلي شلهوب،
وفيق قانصوه
¶ مجلس التحرير:
محمد زبيب
حسن عليق
إيلي حنا
أمل األندري
شربل ّ
كريم
¶ صادرة عن شركة
أخبار بيروت
¶ المكاتب بيروت ــ
فردان ــ شارع دونان
ــ سنتر كونكورد ــ
الطابق السادس
¶ تلفاكس:
01759500
01759597
¶ ص .ب 113/5963
¶ اإلعالنات
الوكيل الحصري
ads@al-akhbar.com
01/759500
¶ التوزيع
شركة األوائل
15ــ  01 /666314ــ
03 / 828381
¶ الموقع االلكتروني
www.al-akhbar.com
¶ صفحات التواصل

/AlakhbarNews

@AlakhbarNews

/alakhbarnewspaper

هادي قبيسي*
أث ـ ـ ـيـ ـ ــر ال ـ ـك ـ ـث ـ ـيـ ــر مـ ـ ــن ال ـ ـ ـش ـ ـ ـكـ ـ ــوك واألسـ ـ ـئـ ـ ـل ـ ــة
واإلشـ ـك ــالـ ـي ــات ح ـ ــول ال ـس ـل ــوك ـي ــات ال ـغــرب ـيــة
املتناقضة في التعامل مع الحركات التكفيرية،
ف ـمــن االس ـت ـث ـمــار ف ــي أف ـغــان ـس ـتــان ف ــي أواخ ــر
السبعينيات إل ــى ال ـحــرب عليها فــي جــزيــرة
ال ـعــرب فــي التسعينيات وم ــن ثــم محاربتها
فــي أفـغــانـسـتــان ع ــام  2001وف ــي ال ـع ــراق بعد
ً
غزو عام  2003وصوال للعودة إلى االستثمار
فــي ســوريــا  ،2011واآلن نـقــف أم ــام التجربة
امللتبسة مع «داعش».
منشأ التشكيك وتعدد وجهات النظر يعود إلى
ارتـكــاز التحليالت إلــى نماذج ذهنية جامدة
نسبيًا ال تستطيع مجاراة املرونة والتجزئة
البراغماتية التي ينشغل بها العقل الغربي،
وم ــن نــاحـيــة أخ ــرى ف ــإن اصـطـفــاف الـحــركــات
التكفيرية في كثير من الـظــروف في الخندق
الغربي دفــع القوى املعادية لها إلــى اتهامها
بالعمالة الوظيفية .وهذا صحيح ولكن وفق
منظومة ادارة وتحكم غير مباشر ،نظرًا إلى
االض ـ ـطـ ــراب اإلي ــدي ــول ــوج ــي واالس ـتــرات ـي ـجــي
الــذي تعاني منه هذه الجماعات ،وحساسية
بنيتها وبـيـئـتـهــا الـحــاضـنــة واالسـتـقـطــابـيــة
تجاه االتصال باألميركي ناهيك عن التحالف
معه .وهذا ما تظهره تقلبات تلك العالقة من
عــام  1979وحتى اآلن .والعامل املـغــذي لهذه
الشكوك أيضًا هو دفاع التكفيريني املستميت
تجاه أي اتهام بالعالقة مع األميركي أو أي من
الدول التابعة له أو الدائرة في فلكه.
اس ـت ـق ــراء م ـســار ه ــذه ال ـت ـجــربــة أوص ـل ـنــا إلــى
ن ـم ــوذج خ ــاص إلدارة ه ــذه ال ـعــاقــة م ــن قبل
امل ـن ـظ ــوم ــة ال ـغ ــرب ـي ــة وعـ ـل ــى رأسـ ـه ــا أم ـي ــرك ــا،
وي ـت ـكــون ه ــذا ال ـن ـمــوذج م ــن أب ـع ــاد ث ــاث ــة)1 :
اإلتاحة  )2التوجيه  )3الضبط .علمًا بأن هذه
األبـعــاد تشكل كل واحــدة منها حزمة أدوات،
ينتقي األم ـيــركــي لـكــل ظ ــرف وم ـكــان األدوات
املناسبة لــه ،ولـيــس هـنــاك استعمال متزامن
لها جميعًا بالضرورة.

ً
أوال :اإلتاحة

تـنـطــوي ه ــذه الـسـيــاســة عـلــى تقييم للنطاق
ال ـ ـج ـ ـغـ ــرافـ ــي امل ـ ـنـ ــاسـ ــب ل ـ ـن ـ ـشـ ــاط ال ـ ـحـ ــركـ ــات
التكفيرية ،شــرط أال يشكل تهديدًا للمصالح
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،وي ـم ـث ــل ح ــراكـ ـه ــا ف ـي ــه مـصـلـحــة
اسـتــراتـيـجـيــة مــن نــاحـيــة ثــانـيــة .ويـتــم إج ــراء
هـ ــذه ال ـس ـيــاســة ب ـح ـســب الـ ـظ ــروف م ــن خــال
أدوات عدة يتم االختيار منها بحسب الزمان
واملكان ،وهي خمس أدوات أساسية:
 )1فتح املجال الجغرافي :إضعاف السيطرة في
املنطقة املستهدفة من خالل (قالقل ،اضطراب
سياسي ،تسوية سياسية ،انقالب شعبي)...

كما حصل فــي ســوريــا  2011واملــوصــل 2014
ً
مثاال.
 )2فتح الطرق اللوجستية :فتح الطرق البرية
والـ ـج ــوي ــة وال ـب ـح ــري ــة ،وت ـق ــدي ــم ال ـت ــأش ـي ــرات
ال ــازم ــة وح ـتــى وســائــل الـنـقــل لـلــوصــول إلــى
املنطقة املستهدفة ،مثل االستفادة من مصر
وبــاكـسـتــان وال ـي ـمــن خ ــال ح ــرب افـغــانـسـتــان
 1979أو تركيا واألردن في حرب سوريا .2011
 )3ال ـس ـم ــاح بــال ـت ـمــويــل وال ـت ـس ـل ـي ــح :إع ـط ــاء
الضوء األخضر للقوى الحليفة الراغبة بدعم
ً
الجماعات التكفيرية تمويال وتسليحًا ،بشكل
مباشر أو غير مباشر (مــن خــال الجمعيات
وت ـ ـج ـ ــار ال ـ ـ ـسـ ـ ــاح) وي ـ ـتـ ــم تـ ـقـ ـن ــن ال ـت ـم ــوي ــل
وبرمجته زمنيًا بحيث يمكن فــرض الوجهة
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ع ـل ــى ت ـل ــك ال ـج ـم ــاع ــات .وق ــد
تلجأ أميركا إلى التسليح املباشر في بعض
االستثناءات التكتيكية كما فعلت في كوباني
حني ألقت السالح والعتاد من الجو ملسلحي
«داع ـ ـ ـ ــش» أكـ ـث ــر م ــن خ ـم ــس مـ ـ ــرات ،وم ــوه ــت
فعلتها بحجة الخطأ.
 )4الترانسفير :تصدير التكفيريني مــن قبل
ال ــدول املتضررة مــن وجــودهــم أو الراغبة في
استثمارهم )5 .فتح املجال للمبلغني :اإلفساح
ف ــي امل ـج ــال لـلـمـبـلـغــن ال ـتـك ـفـيــريــن مل ـمــارســة
نشاطهم التعبوي واأليديولوجي في مناطق
ال ـتــران ـس ـف ـيــر ،االنـ ـط ــاق والـ ــوصـ ــول ،وكــذلــك
ً
إع ـطــائ ـهــم م ـج ــاال ف ــي ال ـف ـضــائ ـيــات ووس ــائ ــل
اإلعالم املختلفة.

ثانيًا :التوجيه
تـ ـق ــوم هـ ـ ــذه الـ ـسـ ـي ــاس ــة عـ ـل ــى الـ ـقـ ـي ــام بـجـهــد
إعالمي وتعبوي وميداني لتوجيه األولوية
االسـتــراتـيـجـيــة لـلـجـمــاعــات الـتـكـفـيــريــة نحو
ال ـحــراك فــي ســاحــة دون غيرها أو استهداف
عدو محدد ،أو تغيير الوجهة االستراتيجية
أو التكتيكية املــرحـلـيــة حـتــى ،وذل ــك بحسب
ال ـ ـظـ ــروف وامل ـت ـط ـل ـب ــات واإلمـ ـك ــانـ ـي ــة .تـنـشــط
ال ــوالي ــات املـتـحــدة فــي ه ــذا امل ـجــال بمساعدة
حلفائها املحليني والدوليني وذلــك من خالل
تسعة أدوات أساسية:
 )1تحديد العدو املفضل :بالنسبة لألميركي،
ف ـهــو يـصـنــع ال ـن ـجــوم ف ــي الـبـيـئــة الـتـكـفـيــريــة
لغاياته ومصالحه خاصة ،وذلك عبر اإلضاءة
على القيادات أو الحركات التكفيرية املناسبة
مـ ــن خ ـ ــال إدراجـ ـ ـه ـ ــا ع ـل ــى لـ ــوائـ ــح اإلرهـ ـ ـ ــاب،
وتسليط ال ـضــوء اإلع ــام ــي ،ويـتــم اختيارها
بـحـيــث ي ــؤدي ت ـصــدرهــا للمشهد الـسـيــاســي
إلــى مكتسبات سياسية محلية ودولـيــة ،كما
حصل مــن خــال اإلض ــاءة على الــزرقــاوي في
بداية الحرب على العراق في تصريح لكولن
بــاول أعلن فيه أن عــدونــا هــو الــزرقــاوي ،وتم
ت ـس ـل ـيــط الـ ـض ــوء ع ـل ـيــه ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر بـحـيــث

اس ـت ـطــاع ت ـصــدر ال ـســاحــة وت ـحــويــل ال ـصــراع
إلى اقتتال عراقي محلي بنسبة غالبة .وكما
فعلت إسرائيل منذ أشهر عــدة حيث فرضت
على جبهة «النصرة» تعيني قيادات محددة
بــاالســم فــي إدارة نـقــاط الـتـمــوضــع عـلــى خط
ال ـجــوالن وذل ــك تـحــت وط ــأة الـتـهــديــد بالعمل
العسكري.
 )2تـصـفـيــة الـ ـقـ ـي ــادات :اس ـت ـه ــداف ال ـق ـي ــادات
ال ـت ـك ـف ـيــريــة الـ ـت ــي ت ـش ـكــل خـ ـطـ ـرًا ع ـل ــى األم ــن
الــوط ـنــي األم ـيــركــي أو ال ـغــربــي ،أو تـلــك الـتــي
يشكل نفوذها املحلي تأثيرًا سلبيًا في عملية
التوجيه واالستثمار ،مثل اغتيال اسامة بن
الدن وأيمن العولقي وأغلب قـيــادات القاعدة
في اليمن وآخرين.
 )3اإلع ـ ــام ال ـعــربــي والـ ــدولـ ــي :ض ــخ املـعــانــي
واملفاهيم التحريضية واإليديولوجية التي
تـحــرض الجماعات التكفيرية وتجعلها في
حالة تحفز لالنتقال إلــى املنطقة املستهدفة
وقتال الجهة التي تختارها أمريكا.
 )4علماء الــديــن الـسـعــوديــن :تـقــوم املؤسسة
الــديـنـيــة ال ـس ـعــوديــة ب ــدور م ــرك ــزي م ــن خــال
الـ ـفـ ـت ــاوى الـ ـت ــي ت ـع ـلــن ال ـج ـه ــاد ف ــي املـنـطـقــة
املستهدفة.
 )5االختراق األمني :التجنيد ،إرسال الغربيني
املتأسلمني ،دور املخابرات العربية ،االستفادة
م ــن ال ـس ـج ــون ،اس ـت ـق ـطــاب الـبـيـئــة الـحــاضـنــة
املـ ـسـ ـت ــاءة م ــن سـ ـل ــوك ال ـت ـك ـف ـي ــري ــن ،وت ـل ـعــب
الـسـجــون دورًا مــركــزيــا فــي تجنيد الـقـيــادات
والرموز بطريقة صريحة أو غير مباشرة.
 )6إدارة ال ـنــزاعــات :إدارة األزم ــة فــي املنطقة
امل ـس ـت ـه ــدف ــة ل ـت ـح ـق ـيــق األهـ ـ ـ ـ ــداف األم ـي ــرك ـي ــة
واملـ ـح ــافـ ـظ ــة ع ـل ــى ال ـ ـقـ ــوة ال ـت ـك ـف ـي ــري ــة قــاب ـلــة
ل ـل ـت ــوج ـي ــه والـ ـت ــوظـ ـي ــف ف ـ ــي آن ،م ـ ــن خ ــال
العمليات املشبوهة وأدوات التوجيه املختلفة.
 )7خـلــق بيئة نــزاعـيــة مـنــاسـبــة :اي ـجــاد مناخ
قـتــالــي وصــراعــي يـضــع البيئة االستقطابية
للجماعات التكفيرية فــي ص ــورة املستهدف
واملـ ـظـ ـل ــوم واملـ ـعـ ـت ــدى ع ـل ـي ــه ،ك ـم ــا ح ـص ــل فــي
أفغانستان وسوريا.
 )8شــرذمــة الـجـمــاعــات الـتـكـفـيــريــة :مــن خــال
األدوات املتنوعة التي تمتلكها تقوم بخلق
صــراعــات وتـعــدديــة فــي األه ــداف واألولــويــات
ونــزاعــات ميدانية تكتيكية ،ملنع تشكل قوة
مــوحــدة ،كما حصل في سوريا بني «داعــش»
و»النصرة» كمثال.
 )9ال ـت ـن ـظ ـيــر االس ـت ــرات ـي ـج ــي :ت ـق ــدي ــم أوراق
استراتيجية شاملة تصور مصلحة املشروع
التكفيري ضمن النطاق الجغرافي املنشود،
ً
وتمثل ورقــة إدارة التوحش مـثــاال على ذلــك،
ح ـي ــث ي ـش ـك ــك كـ ـثـ ـي ــرون فـ ــي ه ــوي ــة أب ـ ــو بـكــر
ناجي وانتمائه ألجهزة مخابرات مقربة من
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،كـمــا يلفتنا مــا كـتـبــه أبــو

مصعب ال ـســوري فــي كـتــابــه «دع ــوة املـقــاومــة
اإلســام ـيــة الـعــاملـيــة» مــن رؤي ــة استراتيجية
تنهى الحركات التكفيرية عن القتال املباشر
مع الجيوش الغربية وإعالن الهزيمة الشاملة
في امليدان العسكري ،دون توضيح وال تحقيق
يبرر هذه الرؤية التي جعلها النقطة املركزية
في كتابه الشامل.

ثالثًاً :الضبط
تـ ـح ــاول ال ـج ـم ــاع ــات ال ـت ـك ـف ـيــريــة االح ـت ـف ــاظ
بــأج ـنــدت ـهــا ال ـخ ــاص ــة ،رغـ ــم ال ـتــأث ـيــر الـكـبـيــر
لـلــواليــات املـتـحــدة وأدوات ـه ــا ،وذل ــك للحفاظ
ع ـل ــى م ــوق ـع ـه ــا فـ ــي ب ـي ـئ ـت ـهــا االس ـت ـق ـطــاب ـيــة
وفعاليتها السياسية ،لذلك تحتاج املنظومة
الغربية ملمارسة عملية الضبط بهدف منع
تلك الـجـمــاعــات مــن تخطي الـخـطــوط الحمر
االستراتيجية أو امليدانية بالقوة أو من خالل
التحكم بمواردها .تقوم سياسة الضبط على
ستة أدوات أساسية:
 )1امل ــواجـ ـه ــة امل ـ ـبـ ــاشـ ــرة :الـ ـقـ ـي ــام بـعـمـلـيــات
جبهوية مباشرة لضرب الجيوب الحساسة
للقوى التكفيرية أو التي تشكل تهديدًا ،كما
هو الحال في أفغانستان  2001كمثال.
 )2سقف التمويل والتسليح :ممارسة رقابة
عـلــى تــدفــق امل ــال والـسـلــح ،فــي ال ـكــم ،وال ـنــوع،
والتوقيت ،واملحافظة على حــدود ال تسمح
بتحول التكفيريني إلــى تـهــديــد ،فيما تتيح
لهم القيام بالعمل املفيد للواليات املتحدة،
كما هي الحال في سوريا منذ .2011
 )3ال ـض ـبــط ال ـج ـغ ــراف ــي :ع ـنــد ال ـحــاجــة تـقــوم
الـ ـق ــوات األم ـيــرك ـيــة أو الـحـلـيـفــة بــاسـتـهــداف
نـ ــاري أو م ـيــدانــي لـلـنـقــاط ال ـتــي يـعــد وج ــود
التكفيريني فيها تهديدًا حاليًا أو مستقبليًا،
كما فعلت قــوات التحالف عند دخــول داعش
أربيل.
 )4اإلتاحة لجغرافيا بديلة :في حال تضخم
الجماعات التكفيرية أو صعوبة توجيهها
وادارة نشاطها ،يتم تحضير مـيــدان جديد
لتفريغ م ـخــزون الــزخــم النفسي والعسكري
فيه ،وأوض ــح مثال على ذلــك هــو فتح جبهة
املوصل أمام قوات داعش.
 )5الـ ـت ــوجـ ـي ــه اإلعـ ـ ــامـ ـ ــي :تـ ـفـ ـي ــد ع ـم ـل ـي ــات
الـتـحــريــض اإلعــامــي فــي الـحـفــاظ عـلــى زخــم
ال ـت ــوج ــه ال ـق ـتــالــي وال ـس ـيــاســي ن ـحــو ال ـهــدف
املرغوب واملحدد مسبقًا ،بحيث يصعب على
قـيــادات الجماعات التكفيرية القيام بعملية
استدارة في املدى املتوسط.
 )6تصفية القيادات :وقد جاء شرحها ضمن
أدوات ال ـت ــوج ـي ــه أع ـ ـ ــاه ،وخـ ـي ــر مـ ـث ــال عـلــى
استخدام هذه األداة في عمليات الضبط هو
قتل الزرقاوي حني شكت أميركا بأنه قد بايع
بن الدن وأعاد قتال أميركا إلى رأس أولوياته.

سيرورات فشل الثورات
محمد سيد رصاص*
هناك ظاهرة الفتة للنظر :اليمني املحافظ
أن ـتــج مـفـكــريــن ه ــم أف ـضــل م ــن حـلــل عــوامــل
والدة الـثــورات ،مثل أليكسيس دو توكفيل
في كتابه« :النظام القديم والثورة» ()1856
ال ـ ــذي وضـ ــح ف ـي ــه أن ال ـ ـثـ ــورات ه ــي لـحـظــة
والدة ان ـف ـجــاريــة لـجـنــن م ــوج ــود ف ــي رحــم
الـنـظــام الـقــديــم وأن مــا تــولــده ال ـث ــورات من
م ـس ــار ع ــام ه ــو اس ـت ـم ــرار مل ـس ــار ك ــام ــن في
مرحلة ماقبل انفجارها :نزعة املركزة التي
أوصـلـهــا نابليون بــونــابــرت ()1815-1799
بعد الثورة الفرنسية عام  1789إلى ذروتها
يراها توكفيل ذروة ملسار عام بدأ مع لويس
الرابع عشر (ت  .)1715في انكلترا ومن خالل
ث ــورة ال ـبــرملــان ضــد املـلــك ( )1649-1642ثم
ثــورة  1689- 1688التي جعلت «امللك يملك
وال يحكم» هناك توليد لجنني بدأ الحبل به
مع (املاغنا كارتا) عام  1215كميثاق حقوق
وح ـك ــم ل ـل ـقــانــون مل ــا ب ــدأ امل ـل ــك أمـ ــام تـنــامــي
قــوة الـنـبــاء بــاالع ـتــراف بـحـقــوق وسلطات
ملجالس محلية خــارج سلطته املطلقة .في
امل ـق ــاب ــل امل ــارك ـس ـي ــة ك ــان ــت أف ـض ــل م ــن حلل
سيرورات فشل الثورات من خالل كتاب كارل
مــاركــس« :الـثــامــن عشر مــن بــرومـيــر لويس
ً
بــونــابــرت» ( )1852الــذي يقدم تحليال غير

مسبوق وال الحق لسيرورة فشل ثورة -24
 25شباط  1848الفرنسية وكيف انتهت في
انقالب عسكري قاده رئيس الجمهورية يوم
 2كانون أول  1851ضد الجمعية التشريعية
وجعل من نفسه امبراطورًا باسم (نابليون
الثالث) واستمر حكمه حتى الهزيمة أمام
األمل ـ ــان ف ــي م ـعــركــة س ـي ــدان ب ــأي ـلــول .1870
كتاب ماركس هذا يصل بعده إلى أن يكون
كتابًا تعليميًا للسياسة ،كفن وحرفة ،يفوق
كتاب مكيافللي .هناك كتاب ثــان ماركسي
قدمه ليون تروتسكي عــام  1936بعنوان:
«الثورة املغدورة» ال يمكن بدونه الوصول
إلــى تفسير نهاية ث ــورة أوك ـتــوبــر 1917في
انهيار مبنى االتحاد السوفياتي باألسبوع
األخير من عام .1991
ي ـفــرش م ــارك ــس س ـي ــرورة امل ـس ــار الـفــرنـســي
بـ ــن ي ــوم ــي  24شـ ـب ــاط  1848و 2ك ــان ــون
أول  1851كــال ـتــالــي :ث ـ ــورة  25- 24شـبــاط
 1848شــاركــت فيها فـئــات وطبقات واسعة
م ــن املـجـتـمــع ال ـفــرن ـســي تـمـثـلـهــا ات ـجــاهــات
سـ ـي ــاسـ ـي ــة :اش ـ ـتـ ــراك ـ ـيـ ــون ،الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــون
الــدسـتــوريــون (ات ـجــاه الـنــاسـيــونــال بزعامة
المارتني) ،مع حياد لـ(امللكيون الشرعيون:
أن ـصــار آل ب ــورب ــون ،الــذيــن أطـيــح بعرشهم
في ثورة تموز  ،1830بعد أن عــادوا بحراب
األج ـن ـبــي ع ــام  1815بـعــد هــزيـمــة نــابـلـيــون

بمعركة واترلو) .أطاحت الثورة بامللك لوي
فيليب من آل أورلـيــان وكــان حكمه مستندًا
ط ــوال ثـمــانـيــة عـشــر عــامــا إل ــى بــورجــوازيــة
املـ ـ ــال وال ـ ـبـ ــورصـ ــات الـ ـص ــاع ــدة ال ـ ـقـ ــوة .فــي
ان ـت ـخــابــات الـجـمـعـيــة الـتــأسـيـسـيــة ي ــوم 23
ن ـي ـســان  1848ت ــوزع ــت امل ـقــاعــد التسعمئة
كــالـتــالــي :الـنــاسـيــونــال  ،500األورلـيــانـيــون
 ،200الشرعيون  ،100االشتراكيون  .100كان
اليسار االشتراكي متركزًا لدى عمال مدينة
باريس ،وقد خشي جميع اآلخرين من تكرار
تجربة يعاقبة روبسبيير عامي 1794 -1793
ملا حكمت باريس فرنسا كلها رغمًا عنها.
ق ــام ج ـن ــرال ق ــري ــب م ــن (ال ـن ــاس ـي ــون ــال) ،هو
كافينياك ،بعمل مجزرة راح فيها اآلالف من
عمال باريس في حزيران  ،1848وأصبح هو
الحاكم التنفيذي حتى انتخابات الرئاسة
يوم  10كانون أول  .1848كان (الناسيونال)
وري ـثــا وقــريـبــا مــن (الـجـيــرونــديــن) بزعامة
دانتون الــذي قــاده روبسبيير إلى املقصلة،
وك ـ ـ ــان ـ ـ ــوا يـ ـحـ ـلـ ـم ــون ب ـت ـط ـب ـي ــق ال ـ ـن ـ ـمـ ــوذج
االنـكـلـيــزي لـسـلـطــة ال ـبــرملــان مــع رئ ـيــس من
دون ص ــاح ـي ــات وك ــان ــوا ال ي ـمــان ـعــون في
املساومات األخيرة حتى  2كانون أول 1851
أن تكون هناك ملكية دستورية ،في لقاء من
قبلهم مع األورليانيني .كان جميع اليمني مع
مجزرة حزيران ،ولكنه بعدها لم يكن موحدًا

في الخيارات :جمهورية برملانية دستورية
(ال ـن ــاس ـي ــون ــال) ،عـ ــودة آل ب ــورب ــون ،ملكية
دستورية كما كــان يطرحها األورليانيون.
أمـ ــام ت ـن ــازع وتـشـتــت الـيـمــن املـنـتـصــر بــرز
مـغــامــر ،ذو م ــاض غـيــر الم ــع ولـكـنــه اب ــن أخ
نابليون بونابرت ،أتى من الخارج وليرشح
نـفـســه لــرئــاســة ال ـج ـم ـهــوريــة .ف ــاز بـغــالـبـيــة
كاسحة فاجأت الجميع .نال لويس بونابرت
أص ـ ـ ـ ــوات ال ـ ـفـ ــاحـ ــن ،ال ـ ــذي ـ ــن ت ـ ــوزع ـ ــوا بــن
الناسيونال واألورليانيني ومــن كــان منهم
كثير التدين أعطى صوته للشرعيني في 23
نيسان  1848قبل ثمانية أشهر .الفالحون
ع ــام  1848ه ــم أك ـثــريــة ع ــددي ــة فــي املجتمع
ال ـف ــرن ـس ــي ،وك ــان ــوا ع ـم ــاد ج ـيــش نــابـلـيــون
بونابرت الذي وصل إلى موسكو عام ،1812
وفي يوم  10كانون أول  1848أعطوا صوتهم
البن أخ نابليون تعلقًا ببريق ماض وقائد
نظم ملكيتهم الجديدة لألرض بعد أخذها
من األرستقراطية العقارية ومن الكنيسة ثم
كــاد يوصلهم للسيطرة على كامل أوروبــة،
ولـكــن أسـبــاب الحاضر كــانــت أق ــوى عندهم
يــوم ـهــا :م ـلــل م ــن ال ـت ـن ــازع ال ـس ـيــاســي ال ــذي
ألصقوا بــه سبب الــركــود االقـتـصــادي الــذي
بدأ صيف  1848وضيق من زيادة الضرائب
اجتمعا مع ملل من الحزبية وإدارة الظهر
ل ـه ــا ول ـل ـس ـيــاســة ومـ ــع اتـ ـج ــاه إلـ ــى تـسـلـيــم

