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مقدمة 
يأتي هذا التقرير المفصل عن الثورة الفرنسية باكورة لسلسلة من التقارير والبحوث عن أبرز الثوارت 

واألحداث التي أثرت على مجرى التاريخ. 

في ظل ما تّمر به األّمة العربية من عواصف جيو-سياسية ذات تأثير بعيد المدى، كان لزامًا علينا النظر 
بعين فاحصة في تجارب التاريخ البشري المتقاطعة في بعض الجوانب لنخلص لدروس تفيد القارئ 
العربي الطامح لمستقبل أفضل. وفي ظل الثورات العربية واألزمات التي رافقتها وجب علينا أن ننظر 
في التجارب البشرية الثورية وأبرز محطاتها وحالة الفوضى المالزمة التي تبعتها، والثورة الفرنسية 

من أبرز وأهم الثورات المليئة بالعبر والدروس في هذا السياق.  

فقد قامت الثورة الفرنسية األولى عام 1789 مطالبة بحقوق عاّمة الشعب لتتطور واتتخذت مناح 
عنيفة في مطالبتها. وقد عدها العديد من المؤرخين والخبراء من أبرز ثورات التاريخ الحديث لتأثيرها 
البالغ على البيئة السياسية األوروبية والدولية ولتأثيرها على الفكر السياسي والعسكري وعلى 
مفهوم المواطنة والقومية. فتطورت من مطالبة بالحقوق في ظل ملكية دستورية إلى جمهورية 
دموية فحكومة تشاركية من دون رئيس إلى امبراطورية حكمت أوروبا وأثرت على سير السياسة 

الدولية.  

والثورة الفرنسية مّرت بمراحل ومنعطافات راديكالية وأزمات داخلية وتدخالت خارجية هائلة، فقد انقلب 
ثوراها على بعض وأفنوا بعضهم البعض على نصل مقصلة غالوتين فاتحين الباب لقوى مضادة 
للثورة لتتدخل، عدا عن الثورات المضادة المتفرقة في أطراف البالد وحاالت الفلتان األمني التي 

رسمت أبرز مالمح الحالة السياسية في تلك الفترة. 

فكانت هذه التجربة الغنية والمليئة بالدروس فرصة للقارئ العربي الراغب في فهم واقعه في 
اإلستئناس بسنن التاريخ وحركة السياسة الدولية مجمًال. 
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الدوافع واألسباب 
كانت الثورة الفرنسية بدمويتها وعنفها وعلو سقفها نتيجة طبيعية 
لمجموع هائل من العوامل التي دفعت باتجاهها مع مرور الزمن، 
حتى جاءت اللحظة الحرجة عندما انفجر الناس من تلقاء أنفسهم 
وخرجوا إلى الشوارع والمنشآت الوطنية ليحتلوها ويعبروا عن 
سخطهم تجاه الملك وحكومته. فكانت األسباب متعددة األوجه 
واألبعاد، وفيما يلي نبذة عن أهم األسباب السياسية واالجتماعية 

واالقتصادية 
األسباب السياسية والفكرية: •

مّضيًا على نهج أسالفه، قام الملك لويس السادس عشر بإقصاء 
المعارضة وكبتها ومنع الحريات العاّمة، مجسدًا مقولته الشهيرة: 

"أنا الدولة". إال أن الظرف الموضوعي كان مختلفًا حينها. ففي تلك الفترة كانت أفكار التنوير والحرية 
السياسية ومطالب تمكين الشعوب قد ظهرت وراجت في أمريكا وبريطانيا والقت أفكار فولتير وغيره 
من منظري الثورة الفرنسية رواجًا هيأ المجتمع الفرنسي للمطالبة جهرًا بحقوقه التي تبلورت بوضوح 
في "اإلعالن عن حقوق اإلنسان والمواطن" عام 1789. ورافق هذه الموجة حالة من تراجع العاطفة 
الدينية والتوجه نحو تقديس العقل مما أفقد الملكية أبرز مكونات شرعيتها التي ساعدتها على 
االستقرار واسكات الناس لفترات طويلة.وكان أيضًا النتصار الثورة األمريكية على االستعمار 

البريطاني أثر في رفع الروح الثورية في العديد من األقطار. 
األسباب االجتماعية •

كان االنقسام المجتمعي آنذاك قد بلغ حدًا متطرفًا لم يعد غالبية السكان قادرين على تحمله. فقد كان 
المجتمع منقسمًا دستوريًا إلى ثالث طبقات: الطبقة األولى: رجال الدين، والطبقة الثانية: النبالء، 
والطبقة الثالثة: عاّمة الشعب. وكانت الطبقتان األولى والثانية فاحشتا الثراء والمزايا وكانتا تجبيان 
العديد من الضرائب من الطبقة الثالثة وهي عامة الشعب، رغم أنهم معفيتان من الضرائب. وبعد 
أزمة اقتصادية لحقت بالبالد، ضاق الفقراء وعامة الشعب ذرعًا بالضرائب واالمتيازات مما سبب احتقاناً 
مجتمعيًا هائال في تلك الفترة. وكان المجتمع الفرنسي عمومًا ينتمي للطبقة الثالثة. فكان منه 
الفالسفة واألطباء والمحامون والعمال وظهرت فيه أيضًا طبقة برجوازية ساخطة على امتيازات 
الطبقتين األولى والثانية فكان لهم أثر في تحريك الناس ضدهم، مما دفع البعض لتسميتها بـ 

"الثورة البرجوازية".  
األسباب االقتصادية •

عانت الخزينة الفرنسية في أواسط القرن الثامن عشر نتيجة للحروب العديدة التي خاضها ملوكها بدأً 
من حمالت لويس الرابع عشر لحرب السنين السبع للويس الخامس عشر وختامًا بقيام لويس السادس 
عشر بدعم الثورة األمريكية وتمويلها نكاية ببريطانيا، عدا عن البذخ الهائل من عائلته مما كاد أن يؤدي 

إلى إفالس الخزينة الفرنسية وإثقال كاهل الشعب الفرنسي المنتمي للطبقة الثالثة بالضرائب. 
وحاول لويس السادس عشر تدارك األزمة بمحاولة اجراء بعض اإلصالحات االقتصادية إال أن زوجته 
ماري أنطوانيت وبعض المتنفذين من الطبقتين األولى والثانية عملوا جاهدين على إفشال أي 
مشروع إصالحي على حسابهم. وكان لنشر نيكر -وزير المالية آنذاك- لبعض الوثائق المالية التي تظهر 
عجز الدولة أثر في تأليب الرأي العام ضد الملكية، فأقيل وعين كالون الذي حاول حل األزمة باالستدانة 

 من الخارج، فارتفع الدين العام من 300 مليون إلى 600 مليون فرانك في ثالث سنوات فقط.
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السرد التاريخي للثورة 
• (ancien regime)  1مرحلة ما قبل الثورة

تولى لويس السادس عشر مقاليد العرش الفرنسي عام 1774 وعمره 19 عامًا ليخلف جده لويس 
الخامس عشر ويرث عنه أزمة مالية خانقة وميزانية مثقلة 
2بالديون ومزاجًا عاّما ساخطًا على الملكية المستبدة. وقد 

ُأثقلت الميزانية في عشر لويس الخامس عشر لمشاركة 
3فرنسا في حرب السنين السبعة والتي انتهت بانتصار الحلف 

البريطاني على الحلف الفرنسي.  

وبعدها دخل لويس السادس عشر في مغامرة غير محسوبة 
العواقب حين قام بتكريس ميزانيته لدعم الثورة األمريكية ضد 
االحتالل البريطاني (1775-1784) نكاية باألخيرة فحسب، حيث 
أفلست ميزانية المملكة الفرنسية وأثقل كاهل الطبقة العاملة 
الفرنسية بالضرائب مما زاد من حجم السخط ضد الملك 
وحكومته. ومن مفارقات التاريخ، أن الثورة األمريكية –التي 
كرس لويس نفسه لدعمها- كانت سببًا في صعود الَنَفس 
الثوري في العالم، وفي فرنسا تحديدًا. فكان لويس تماماً 

كمن حفر قبره بيديه. 

وفي تلك االثناء حاول لويس احتواء األزمة فقام بعزل وزير المالية البارون أنيه تورغوت لفشله في 
تشريع اصالحات مناسبة وقام بتعيين جاك نيكر كمسؤول عن الوزارة ولكن من دون نيل صفة الوزير 
4لكونه أجنبيًا. وأدرك نيكر فور استالمه مهماته فداحة نظام الضرائب الحالي والذي أثقل كاهل الطبقة 

الفقيرة وأعفى طبقة النبالء ورجال الدين -الغنيتين أساسًا- منها. لذلك اقترح نظاما ضريبيا بديًال 
يقوم على عدم زيادة الضرائب على الفقراء وإنما فرضها على النبالء ورجال الدين وتخفيف 
امتيازاتهم. وكان هذا بنظره كافيًا لتدارك جزء كبير من األزمة. كما واقترح وضع سقف إلنفاق الجمعية 
الوطنية (الهيئة التشريعية آنذاك). إال أن أيًا من هذه االقتراحات القت مسمعا أو قبوًال من وزراء 
الملك، فطالب نيكر بترقيته ليصبح وزيرًا إال أن الملك رفض. وأقيل نيكر وُعين شارلز الكسندر مكانه 
ليدرك األخير فداحة األزمة ويقترح نظامًا ضريبيًا جديدًا على النبالء ورجال الدين إال أن الجمعية الوطنية 

1ملخص عن األزمة المالية الفرنسية قبل الثورة:  

http://www.sparknotes.com/history/european/frenchrev/section1.rhtml

2مقدمة كتاب: 

(Linda S. Frey and Marsha L. Frey, The French Revolution (2004

3حرب السنين السبعة هي حرب أوروبية شاركت فيها أبرز القوى واإلمبراطوريات األوروبية –باستثناء الدولة العثمانية-بين 

عامي 1755-1764. وكانت الحرب بين حلفين تقود بريطانيا بقيادة الملك جورج الثاني أحدها وتقود فرنسا الحلف اآلخر 
بقيادة الملك لويس الخامس عشر. وانتهت الحرب باإلنتصار النسبي لحلف بريطانيا بعد اتفاقية باريس عام1963 والتي 

تخلت فرنسا بموجبها عن بعض أقاليمها ومستعمراتها.

4 جاك نيكر (1732 - 1804) هو سياسي فرنسي من أصل سويسري وشغل منصب وزير المالية من دون اللقب لكونه اجنبياً 

وقام بتمرير العديد من اإلصالحات المالية لتخفيف العبئ عن الطبقة العاملة إال أنها لم تمنع اندالع الثورة عام 1789. وكان 
لنيكر دور في الشرارة األولى عبر تسريبه لبعض الوثائق المالية التي صبت الزيت على نار الشعب الغاضب واكتلمت بإقالته 

التي استفزت الفقراء والعمال.
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رفضت اقتراحاته. وبعد محاوالت حثيثة فاشلة لتمرير المقترح الرامي لتخفيف األزمة، قام الملك 
باإلعالن عن انتخابات جديدة للجمعية الوطنية في مايو أيار عام 1789 بعد قرابة قرن من تجميد 

5االنتخاب منذ عام 1614. وكان هذا بمثابة مؤشر على تأرجح آل بوربون وخضوعهم لمطالب الشعب. 

الجمعية الوطنية الجديدة والقطاعات الثالث: 

تم تقسيم الجمعية الوطنية إلى ثالثة أقسام حسب الفئة االجتماعية وهي: النبالء، ورجال الدين، 
وبقية الشعب وهم عمومًا الطبقة الفقيرة العاملة. وقد اجتمعت الجمعية الوطنية على هذا النمط 
آخرة مرة عام 1614. وأفرزت نتائج االنتخاب األخيرة 1.201 نائبًا كان مهم 303 رجل دين، و291 من طبقة 
النبالء و610 من الطبقة الثالثة وهي بقية الشعب. وكانت الطبقة األولى تمثل 100 ألف من رجال 
الدين الكاثوليك. وقد امتلكت الكنيسة آنذاك قرابة الـ 10% من األراضي وكانت تجبي ضرائبها 
الخاصة من الفالحين. بينما كانت الطبقة الثانية كانت تمثل قرابة 400 ألف من نبالء فرنسا آنذاك 
والتي كانت تملك قرابة الـ 25% من األراضي وتجبي ضرائبًا من الفالحين أيضًا. أما الطبقة األخيرة 

فكانت هي بقية الشعب التي تشكل %95 
من السكان، والذين تم تمثيلهم عبر 610 نائبًا. 
وكان نصفهم محامين ومسؤولين صغار ذوي 
تعليم عال. وثلثهم كان من التجار وأصحاب 
الصناعات وجزء قليل منهم كان من مّالك 
. وفي تلك األثناء بدأت  76األراضي األثرياء.

أصوات من الطبقتين األولى والثانية تنادي 
بإعطاء اعتبار أكبر للطبقة الثالثة من أمثال رجل 
الدين والكاتب السياسي إيمانويل سييس 
الذي كان كتابه الذي صدر عام 1789 "ما هي 
الطبقة الثالثة" بمثابة البيان الرسمي للثورة. 

مجلس العموم والجمعية الوطنية 

وفي يونيو عام 1789 أعلن ايمانويل سييس انضمامه لمطالب الطبقة الثالثة وتبعه عدد من رجال 
الدين والنبالء، وأعلنت الطبقة الثالثة الحقًا عن خطوة راديكالية فسّمت نفسها "البرلمان الفرنسي" 
وليست الطبقة الثالثة ألنها تمثل سائر الشعب ودعت الطبقتين األولى والثانية لالنضمام مع النية 

الواضحة باالستمرار سواء انضموا أم ال. 

وفي محاولة الحتواء األزمة ومنع الجمعية من االنعقاد، أمر الملك بإغالق قاعة اجتماع الجمعية بحجة 
القيام باإلصالحات الالزمة قبل كلمة الملك بعد يومين إال أن المجتمعين توجهوا إلى قاعة قريبة 

Doyle, The Oxford History of the French Revolution (2003). P 935

Doyle, The Oxford History of the French Revolution (2003) p. 99-1016

Albert Soboul, The French Revolution 1787–1799(1975) p 127–297
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8للتينيس وعقدوا اجتماعهم وأدوا يمين الوالء على ما عرف بـ "عهد قاعة التينيس" وتبعهم عدد من 

رجال الدين ومن النبالء. 

مرحلة الملكية الدستورية •

وفي تلك األثناء كان نيكر قد نال سخط العائلة الحاكمة بسبب ما 
اعتبر تالعبًا بالرأي العام وتأليبًا له ضد الملك. وكان نيكر قد نشر عدة 
وثائق مالية عن ديون المملكة أدت إلى زيادة االحتقان الجماهيري 
ضد الملكية. وفي يوليو 1789 أقال الملك نيكر مما أثار حفيظة 
الشعب. واعتبر كثير من سكان باريس هذه الخطوة كاعتداء على 
الجمعية الوطنية التي تمثلهم وسط مخاوف بإغالقها فبدأوا 
بعصيان مدني مفتوح في اليوم التالي. وفي نفس الوقت 
استمرت الجمعية الوطنية في االنعقاد من دون انقطاع في 
فيرساي لكي ال تغلق القاعة. وفي باريس شرع الناس بأعمال شغب 
ضد النظام وأجهزته، وبعض المظاهرات لقيت تعاطفا من بعض 

حرس الدولة. 

وفي الرابعة عشر من يوليو حدثت موقعة الباستيل الشهيرة حين توجهت أعداد هائلة من المحتجين 
إلى سجن الباستيل الذي كان مثاًال للظلم وللسلطة الفرنسية في األدبيات الثورية الفرنسية. وبعد 
ساعات من المواجهات بين الحرس والمتظاهرين سقط السجن بيدهم وتم قتل مأمور السجن "بيرنارد 
دي الوناي" وتعليق رأسه على رمح والطواف به في أرجاء المدينة وفي أثناء عودتهم لمركز المدينة 

اتهموا محافظ المدينة "جاك دي فليساي" بالخيانة وذبحوه. 

وفي ظل هذه األجواء الدموية شعر الملك لويس 
بخطورة المشهد فبدأ بالتراجع والخضوع، أو كذلك 
9أوحى. واستلم "ماركيز دي ال فاييت" منصب 

رئيس الحرس الوطني في باريس. وأصبح "جين 
سيلفيان بيالي"، الذي ترأس الجمعية الوطنية 
يوم أداء عهد قاعة التينيس، محافظًا لباريس في 
ظل هيكل حكومي جديد عرف بالكوميون 
(commune). وقام الملك بزيارة باريس حيث وجد 
أعالمًا مكتوبًا عليها: عاشت األّمة، عاش الملك 
(Viva la Nation, Viva le Roi). وتم إرجاع نيكر 

لمنصبه المالي. 

8عهد قاعة التينيس كان خطوة جوهرية في مرحلة بداية اشتعال الثورة الفرنسية حيث أن ممثلي الطبقة الثالثة اجتمعوا في 

قاعة التينيس في الـ20 من يونيو 1789 بعد إعالنهم عن جمعيتهم الوطنية. وبعد اإلجتماع اكتشفوا أن القاعة محاصرة 
بجنود الملك لويس وظنوا أن هجومهم وشيك، فقاموا بأداء هذا اليمين الجماعي الشهير أن "ال ينفضوا، وأن يكرروا 

اإلجتماع كلما لزم األمر حتى تأسيس دستور للمملكة". 

9 هو ضابط فرنسي قاتل في صفوف الثوار في الثورة األميريكية وكان مقربًا من جورج واشنطن. وكان له دور كبير في 

الثورة الفرنسية عام 1989 وأيضًا في ثورة يوليو الفرنسية عام 1830. 
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وفي ظل تدهور األوضاع المدنية وزيادة أعمال العنف في مختلف أطراف البالد قام العديد من 
النبالء بترك البالد إلى الدول المجاورة خوفًا من بطش الناس. وقام أولئك المهاجرون (أو الـ 
emigres) بتمويل نشاطات لثورات مضادة وعملوا على حشد ملوك أوروبا لدعم ثورة مضادة تستعيد 
سلطة الملك. وفي ظرف أيام ارتفعت روح سلطة وسيادة الشعب بين عوام الناس الذين بدأوا 
بتشكيل ميليشيات مسلحة لحماية أنفسهم من الغزو األجنبي الذي بات متوقعًا. وقام بعضهم بشن 
. وتدريجيًا بدأت سلطة  10غارات على قصور بعض النبالء في ما سمي بسلسلة "الخوف العظيم"

القانون تنهار في ظل تزايد الفوضى والتسلح. 

إلغاء اإلقطاعية: 

وفي مساء الرابع من أغسطس عام 1789 ألغت الجمعية الوطنية النظام اإلقطاعي في فرنسا 
رسميا، وإن كانت ثورات الفالحين كافية إللغائه على أرض الواقع. وفي ما عرف بتشريعات 
. وتم تعليق النظام  ، تم إلغاء جميع امتيازات وحقوق طبقة النبالء وطبقة رجال الدين 12أغسطس 11

القضائي القديم في نوفمبر من نفس العام ومن ثم إلغاءه نهائيًا عام 1790. 

اإلعالن عن حقوق اإلنسان والمواطن 

وفي السادس والعشرين من أغسطس عام 1789 أقرت الجمعية اإلعالن عن حقوق اإلنسان 
والمواطن والذي احتوى على مبادئ عاّمة لحقوق اإلنسان وتم تبنيه الحقًا كمقدمة للدستور 
الفرنسي. وكان اإلعالن متأثرًا بآراء توماس جيفيرسون التي نقلت عبر الجنرال الفيايي. واعتبر اإلعالن 

الحقًا كأحد أهم المحطات في تاريخ تطور حقوق اإلنسان حتى وصلت إلى شكلها الحالي. 

كتابة أول دستور للبالد 

كانت كتابة الدستور إحدى أهم مطالب الجمعية قبل بدأ الثورة. وما أن تمكنت الثورة شرعت الجمعية 
بكتابة أول دستور في تاريخ فرنسا بهدف الحد من سلطات الملك. وجادل البعض حول تبني النظام 
األمريكي الذي يقضي بوجود مجلسين تشريعيين واقترح البعض الخلط بين النظامين األمريكي 
والبريطاني. وأيد النبالء هذا الخيار وطالب بعضهم بجعل المجلس العلوي من الطبقة األرستقراطية. 
ولكن تم تبني مجلس موحد للبالد في النهاية. واحتدم النقاش حول مدى السلطات التي ستمنح 
للملك. وتم ختامًا منحه سلطة تعليقية (فيتو) على قرارات المجلس ولكنها كانت رمزية ومؤقتة حيث 

كان بإمكانه تأخير مرور القرار ال منعه تمامًا. وتم إقرار فصل السلطات كمبدأ للحكم. 

10 أطلق هذا الوصف على سلسلة الغارات التي شنها الفالحون على النبالء وبعض رجال الدين.

11 كانت تشريعات أغسطس عبارة عن 19 تشريعًا ثوريًا أقرته الجمعية الوطنية أثناء الثورة الفرنسية وتم بموجبهم إلغاء 

امتيازات الطبقتين األولى والثانية من أجل تهدئة الفالحين ليتوقفوا عن إحداث الفوضى فيما عرف بسلسلة "الخوف 
العظيم".

 François Furet, "Night of August 4," in François Furet, and Mona Ozouf, eds. A Critical Dictionary of the12

French Revolution (1989) pp 107–114
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وتم إقرار الدستور من قبل الملك لويس في سبتمبر عام 1791 ليتم تعريف الحكومة والشعب 
والدولة وفق نمط جديد لم تعهده فرنسا من قبل، فأصبحت فرنسا ملكية دستورية بَملك صوري 

ومؤسسات دولة تنتمي للشعب. 

االنقسامات داخل الثورة 

بدأت االنقسامات تظهر داخل الجمعية الوطنية. فبدأ األرستقراطيون بالتكتل داخل المجلس ليتم 
تسميتهم باليمينين –لجلوسهم على يمين المجلس- وكانوا معارضين للثورة عمومًا. وتكتل 
"الديموقراطيون الملكيون" المتحالفون مع نيكر مطالبين بنظام شبيه بنظام بريطانيا. وجلس نواب ما 
عرف بـ "الحزب الوطني" في وسط ووسط يسار المجلس وكان منهم الفايي. بينما كان روسبير 
يجلس وحيدًا على اليسار حامًال آراءه المتطرفة. وفي هذه األثناء كان ساييس يعمل على تقريب 

الوسط واليسار في مقترح مشترك. 

وحدثت فوضى إدارية في باريس حيث ادعت لجان عدة الصالحيات نفسها. وكانت سلطة الحرس 
الوطني –الذي تزايد حضور الطبقة الوسطى فيه- تحت قيادة "الفايي" تتزايد شيئا فشيئًا.  بينما 
كانت الجمعية تتخذ قرارات رمزية ضد كل ما يمثل النظام القديم مما زاد من حفيظة النبالء الذين تزايد 

عدد مهاجريهم للدول األوروبية األخرى. 

وقد تم انتخاب النواب لسنة واحدة إال أن نواب قاعة التينيس (الكوميون) اتفقوا على االستمرار 
باالجتماع حتى إقرار الدستور الفرنسي. وظهر من يطالب بإجراء االنتخابات قبل إقرار الدستور ومن 

يطالب بتأجيلها لما بعده.  

وفي نهايات عام 1790 كان الجيش الفرنسي في حالة يرثى لها. حيث كانت غالبية الضباط من طبقة 
النبالء الذين وجدوا صعوبة في ضبط النظام داخل الجيش حيث أن كثيرًا من الجنود الذين ينتمون 
للطبقات الفقيرة هاجموا قادتهم وتمردوا عليهم. وقد حصل ان أحبط أحد الضباط تمردًا داخل الجيش 
لتتم محاكمته بتهمة الوقوف ضد الثورة. ودفع هذا كثيرا من الضباط ذوي الخبرة لترك البالد وحرمان 

الجيش من العديد من ذوي الخبرة. 

13وفي نفس الفترة أيضًا ظهرت األندية السياسية في السياسة الفرنسية وكان أشهرهم اليعاقبة أو 

نادي اليعاقبة الذي كان كافرًا بالملكية تمامًا ومطالبًا بالنظام الجمهوري.  

وفي هذه األثناء، وبينما كانت الجمعية تضع الدستور، تدهورت األوضاع االقتصادية وازداد العجز 
المالي مما دفع المجلس إلعطاء نيكر نوعًا من الديكتاتورية المالية إلصالح االوضاع. 

هروب الملك وفشل الملكية الدستورية: 

لم تتمكن الجمعية الوطنية المنقسمة من إدارة شئون البالد. ازداد الفلتان األمني وتفاقمت األزمة 
المالية وترهل الجيش. وظهرت مشاكل دستورية حينما أوقف الملك بعض القرارات مثل قرار إعدام 

النبالء المهاجرين.  

13 اليعاقبة هو نادي سياسي متطرف من أكثر الفصائل تأثيرًا في الثورة الفرنسية. وتم تأسيسه كناد ضد الملكية مطلقاً 

ومن ثم أصبح حركة جمهورية واسعة اإلنتشار في البالد، وقد قدرت عضويته مليون ونصف عام 1792. وكان اليعاقبة 
منقسمين بين الجبليين (لجلوسهم على أعلى مكان في المجلس) بزعامة روسبير والجيرونديين، بزعامة بريسوت، الذينن 

هزموا في النهاية ليتم إعدام قياداتهم. وتم إغالق النادي بعد سقوط روسبير وإعدامه عام 1794.
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وحلل البعض أسباب هذه األزمة كالتالي: أوال، فعليًا لم يوافق الملك على تحديد صالحياته، وعمل 
على حشد الدعم من ملوك أوروبا في سبيل توطيد سلطته. ثانيًا، سببت محاوالت إسقاط الكنيسة 
الكاثوليكية الرومانية وبيع أراضيها وإغالق أديرتها ونشاطاتها الخيرية في تنفير المتدينين وبعض 
الفالحين. ثالثًا، تدهور االقتصاد بشكل كبير نتيجة لطباعة المزيد من األوراق المالية التي زادت من 
التضخم، وكان أكبر المتضررين من رفع األسعار هم الفالحون الذين أنفقوا أموالهم على الخبز. ورابعًا، 
طالب الفالحون القرويين بالتحرر من الضرائب الثقيلة التي يدفعونها لمالك األراضي المحليين. 
خامسًا، رفضت الطبقة العاملة في باريس والمدن األخرى الطريقة التي وزعت بها غنائم الثورة على 
األغنياء والمهنيين. وأخيرًا، سببت قوى الثورة المضادة التي هددت بإسقاط الثورة بالتوجه العام نحو 

14التطرف والعنف.  

وفي ظل هذه األجواء كان الملك لويس ممتعضا من الثورة ومن قراراتها وكان أخوه "كومت دارتوا" 
وزوجته "ماري أنطوانيت" يحثانه دائمًا على اتخاذ إجراءات ضد الثورة وأن يدعم النبالء المهاجرين الذين 
يعملون على حشد ملوك أوروبا. وفي النهاية بعد خوفه على نفسه وعلى عائلته قرر لويس الهروب 
من القصر في باريس إلى النمسا بعد ترتيبات مع حراس الحدود النمساوية. وتنكرت العائلة الملكية 
بزي الخدم وهربت في ليلة الـ 20 من يونيو عام 1791، إال أنه تم التعرف عليهم في اليوم التالي و 

أعيدوا إلى باريس. وقامت الجمعية بتعليق سلطة الملك وأبقي عليه وعلى زوجته تحت الحراسة.  

وتركت حادثة هروب الملك أثرًا عميقًا على الرأي العام وزادت المشاعر المعادية للمكية الدستورية 
وللنبالء ورجال الدين في آن واحد وأعطت كذلك دفعة قوية لكل المطالبين بالجمهورية الذين تظاهر 
بعضهم إال أنهم أوقفوا بالرصاص وقتل العديد منهم.  ولكن الملك أعيد إلى منصبه في الشهر 

التالي. وكان الملك ليبولد الثاني يحشد ملوك أوروبا للتدخل لصالح لويس في تلك األثناء. 

وازدادت أعمال الشغب من الجياع بحثًا عن الطعام، وارتفع منسوب التطرف لدى القوى الثورية وتم 
تبني الغالوتين (المقصلة) كوسيلة رسمية لإلعدام. وبدأت مرحلة الحروب الثورية في بدايات 1792. 

وبدأت الخالفات الحاّدة تظهر بين الفيي واليعاقبة بقيادة روسبير في تلك الفترة. 

وفي ظل اإلخفاقات العسكرية للجيش الثوري في مواجهة الجيوش الملكية األوروبية في البداية، 
وظهور اشاعات عن تواطئ الملك في ذلك، أتت الخطوة الحاسمة في القضاء على الملكية في 
العاشر من أغسطس عام 1792 حينما قامت ميليشيات ثورية بقيادة قوات الحرس الوطني تقدر بـ 20 
ألف بمهاجمة القصر الملكي والقضاء على غالبية حرس الملك -السويسريين- والقاء القبض على 
الملك. وقامت الجمعية بعدها -في ظل غياب ثلثي أعضاءها- بتعليق العمل بالنظام الملكي، وكان 
غالبية النواب من اليعاقبة. واستلم دانتون الجمهوري وزارة العدل وأصدر بعدها بأيام أمرًا باعتقال 
الفايي الذي فر بعدها إلى النمسا. وقام بعض أنصار الملكية بأعمال شغب في بعض مناطق من 

فرنسا ردًا على الحادثة. 

وفي هذه األثناء حدثت مجزرة سبتمبر الشهيرة. ففي ظل اجتياح الجيوش الملكية األوروبية لحدود 
فرنسا ازدادت المخاوف من تواطئ األسرى مع هذه القوات الغازية، فقامت قوات من المتطوعين 
في ظل غض طرف من الحكومة بإعدام قرابة نصف عدد السجناء في باريس والذين قدر عددهم بـ 
1200-1400 سجين. وأثرت هذه األحداث على الصورة العاّمة لألطراف الثورية. فأصبحت النظرة العامة 
عن الجبليين أنهم دمويون وعن الجيرونديين أنهم متساهلون جدًا. وأدت إلى انقسام حاد في المجتمع 

واعتبر كل من عارضها كمعارض للثورة.   

Martyn Lyons, France under the Directory (1975), p 514
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مرحلة الجمهورية (92-95) وعهد الرعب (94-93) •

وفي العشرين من سبتمبر انطلق المؤتمر الوطني ليخلف الجمعية كهيئة تشريعية موحدة والتي 
كانت أولى قراراتها إلغاء المليكة رسميًا وإعالن تأسيس الجمهورية الفرنسية. ومع تأسيس المؤتمر 
بدأ روسبير يظهر بقوة أكبر وبدأ معارضوه بتحديه مباشرة في المؤتمر. وطالب روسبير بإعدام الملك 

قائًال: "يجب أن يموت الملك لكي يحيا الوطن". 

وفي السابع عشر من يناير عام 1793 تم الحكم على الملك لويس –أو المواطن لويس كما ذكر حينها- 
باإلعدام على المقصلة بتهمة الخيانة العظمى وتم تنفيذ الحكم في 21 من الشهر ذاته. وقد سبب 

الحادث ذعرًا كبيرًا لملوك أوروبا الذين شعروا بأن ما جرى يهددهم بشكل مباشر. 

عهد الرعب (1794-1793) 

بعد إعدام لويس تم تأسيس لجنة األمن 
العام والتي كان لروسبير نفوذ واسع فيها 
ومع صعوده وتزايد المخاوف من الثورات 
المضادة والتناحر الشديد بين القوتين 
السياسيتين الجبليون والجيرنديون بدأت 
حملة بقيادة ماكسيميليان روسبير إلبادة 
جميع المعارضين لمسار الثورة. واتسمت 
هذه المرحلة بالتطرف الهائل والدموية 
الفظيعة حيث أعدم العديد من القيادات 

الثورية التي قادت المسير منذ عام 1789. وتم تقدير عدد ضحايا هذه المرحلة بـ 16- 40 ألف فرنسي 
أعدموا على المقصلة غالبيتهم من الفالحين والعمال. ومن الذين أعدموا أيضًا كان مناهضو روسبير 

في المؤتمر الوطني أمثال قيادات الجيرونديين. وتم خاللها إقرار دستور جديد للبالد. 

وتم تأسيس حرس ثوري من الطبقة الفقيرة وكان لهم دور بارز في حشد الفقراء وراء الثورة بقيادة لجنة 
األمن الوطني. وتم تمرير "قانون االشتباه" سيء الصيت الذي حد من الحريات العاّمة بشكل كبير 
وسبب ما سمي بـ "الذعر الثوري" في أرجاء البالد. وكان هدفه ردع كل من يفكر بالتعاون مع األعداء 
في ظل األخطار الجسيمة المحدقة إال أنه أصبح أيضًا أداة في يد اللجنة للقضاء على جميع 
المعارضين والمخالفين. وتم بعدها فرض "قانون الحد األقصى العام" الذي وضع حدًا ألسعار المؤن 

ولكنه لم يلق قبوًال لدى الموطنين. وفي نفس الفترة تقريبًا تم بدأ العمل بالتقويم الجديد. 

وشهدت هذه الفترة تحديدًا حملة متطرفة ضد 
الدين ورجاله. 

اإلعدامات المنهجية 

وبعد تأسيس المحكمة الثورية في باريس وتبني 
المقصلة كوسيلة رسمية لإلعدام، بدأت مرحلة 
اتسمت بالدموية الهائلة واإلعدامات المنهجية. 
فقد تم إعدام جميع الثوار الذين قادوا الثورة في 
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بداياتها من سياسيين وعسكريين وإعالميين وفنانين ومن ثم اتخذوا منحًا معارضًا لروسبير وجماعته، 
ومنهم الثوريون الليبراليون الجيرونديون بقيادة بريسوت. وبعض القادة اتخذوا منحًا أكثر تطرفًا مثل 
"جين بابتيستي كارير" الذي كان مخوًال بإخماد الثورات المضادة واستخدم أساليب لم تلق ترحابًا حتى 
من متطرفي اليعافبة مثل اإلعدام بالغرق، وتسببت هذه المرحلة في إضعاف شرعية وشعبية الثورة 

مجمًال وحكومة روسبير على وجه الخصوص. 

ثورات مضادة 

وفي مارس من عام 1793 اندلعت ثورة للفالحين في فيندي غربي فرنسا وسرعان ما اتسمت بصفة 
الثورة المضادة ومناصرة الملكية بزعامة الجيش الملكي الكاثوليكي، وهو االسم الذي استخدمته 
الثورة المضادة. وامتدت لتشمل منطقة أخرى اسمها شونير. وكانت األحداث قد بدأت في ظل 
امتعاض من الثورة الفرنسية مجمًال معززة بعداء الثوار للكنيسة الكاثوليكية فانطلقت الشرارة وامدت 
لتأخذ طابع حرب العصابات. إال أن الجيش الجمهوري كان أفضل امدادا وخبرة. واستمرت الحرب قرابة 
الثالث سنين وانتهت بانتصار الجيش الجمهوري وإبادة الجيش المكلي الكاثوليكي وأنصاره. وقدرت 
أعداد الضحايا قرابة الـ 170 – 250 ألفًا، غالبيتهم من المدنيين مما دفع بعض المؤرخين لوصف الحادثة 

باإلبادة الجماعية بدًال من الثورة أو الحرب. 

•  la réaction thermidorienne (مرحلة تراجع الموجة الثورية )الرد الثيميدوري

تعالت األصوات المعارضة لروسبير ومعاونه "جوست" إثر الدموية الهائلة التي حكما بها البالد. 
وازدادت هذه األصوات في المؤتمر الوطني ومختلف مؤسسات الدولة حتى الوصول لليلة التاسع 
15من الثيرميدور (27 يوليو 1794) حينما تمت مقاطعة خطاب روسبير في المؤتمر الوطني من قبل 

أحد معارضيه، يدعى "تاليان" والذي استمر في الهجوم على روسبير وجوست وطغيانهم. وتعالت 
بعدها الصيحات في المؤتمر منددة بروسبير ومطالبة بإسقاطه، تحديدًا من نواب اليمين الذين طالبوا 

باعتقاله وأنصاره. 

وفور سماع قوات مجلس باريس باألمر سارعت للتقدم نحو المؤتمر لتخليص روسبير وزمالءه 
المحتجزين، فرد المؤتمر باستدعاء قواته بقيادة "بول باّراس" فانسحبت قوات المجلس إلى مقر بلدية 
باريس وتجمع روسبير وأنصاره هناك أيضا إال أن قوات المؤتمر استطاعت هزيمتهم والقبض عليهم. 
وحاول روسبير االنتحار فأطلق النار على فكه، وذكرت بعض الروايات أن الرصاصة أتت من قوات 

المؤتمر ال منه، إال أنه بقي حيًا على أية حال. 

وفي اليوم التالي تم إعدام روسبير وجميع معاونيه على المقصلة من دون محاكمة في يوم شهد 
زوال حقبة الرعب التي سادت المشهد السياسي الفرنسي لقرابة العامين وأعدم فيها 16-40 ألف 
فرنسي غالبيتهم على المقصلة. وتبعها إعدام 70 عضوًا من أعضاء المؤتمر الوطني لتبدأ بعدها 

15 الثيرميدور هو أحد الشهور الفرنسية حسب التقويم الجديد الذي سن بعد الثورة. وأصبح الشهر يطلق على المرحلة التي 

تلت اسقاط روسبير وإعدامه.
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مرحلة جديدة من الرعب ولكن هذه المرة ضد من قادوا وناصروا عهد الرعب السابق. وسميت هذه 
 . 16المرحلة بـ "الرعب األبيض"

وتشكلت حكومة جديدة مؤقتة غلب عليها طابع الجيرونديين الذين نجوا من عهد الرعب. وبعدها تم 
إقرار دستور جديد في أغسطس 1795، أقرت بأغلبية ساحقة عبر اقتراع شعبي بين الذكور البالغين، 

 .(Directoire) "وأنشأ الدستور حكومة جديدة سميت بـ "الحكومة التوجيهية

 :(Directoire) الحكومة التوجيهية

وقام الدستور الجديد بإنشاء مجلسين للنواب ليشكلوا الهيكل التشريعي للبالد، وهما "مجلس 
الخمس مائة" و"مجلس الشيوخ". ومنح الشيوخ حق النقض لقرارات المجلس األول إال أنه لم يمنح 
لهم حق المبادرة بالتشريعات. وأنشأ الدستور حكومة تنفيذية من خمسة أعضاء سّموا بالموجهين، 
ويتم اختيارهم من مجلس الشيوخ بناء على ترشيحات من مجلس الخمس مائة. وكان هناك وزراء 
17يخدمون الموجهين إال أن صالحياتهم كانت محدودة ومقتصرة على تعليمات الموجهين.  وسعت 

المنظومة الجديدة إلى تطبيق فصل السلطات وضمان الحريات العاّمة، إال أنها المبادى الدستورية لم 
تطبق كما ينبغي، ولم يحظى الدستور بالشعبية الكافية. 

ومع بداية تأسيس الحكومة التوجيهية، بدا للجميع أن الثورة تنتهي، وكان الجميع متعبًا من العنف 
والدموية السابقة. لكن عمق االنقسامات المجتمعية بين الجمهوريين وأنصار الملكية واليعاقبة 
وغيرهم جعل مسألة إدارة البالد أمرُا صعبًا. ورغبت الغالبية في اسقاطهم منذ بداية حكمهم وخسر 
أنصارهم أغلب االنتخابات اال أنهم لجأوا ألساليب غير دستورية واستخدموا الجيش لكبت الفائزين 

المعارضين 

وفي هذه األثناء كانت الثورة المضادة أو الحرب في اقليم فيندي مستمرة فقامت الحكومة باستصدار 
سياسية "الحشد العام" لحشد جميع المواطنين كجنود أو مساندين لجهود الحرب. وبالفعل تم إخماد 
الثورة التي استمرت قرابة الثالث سنوات وامتدت إلى مناطق مختلفة في شرقي البالد. وحققت 

الحكومة نجاحات عسكرية أخرى خارج البالد.  

انقالب الفروكتيدور 1797: 

وعندما عقدت الحكومة التوجيهية أول انتخابات لها في مارس-ابريل عام 1797، خسر جميع أنصارهم 
واكتسح الملكيون مجلسي البرلمان ليبدؤوا بتشريعات معادية للجمهورية ويسمحوا للنبالء المهاجرين 
بالعودة. وبعد سجاالت عديدة، ضاقت حكومة الموجهين ذرعًا واتهمت الملكيين بالعمل الستعادة 
الملكية والقضاء على الثورة، فتم االستعانة بالجيش الحتالل باريس بالكامل في الرابع من سبتمبر 
1797. وتم إثرها إلغاء نتائج االنتخابات ونفي 62 نائبًا إلى غينيا وإغالق العديد من الصحف والحد من 

18حرية الصحافة واتخاذ اجراءات ضد النبالء المهاجرين ورجال الدين. 

16هي مرحلة أخرى من الثورة الفرنسية تميزت بالرعب، وبدأت مباشرة بعد إسقاط روسبير وإعدامه وانتهاء مرحلة عهد الرعب. 

بدأت ونظمت من قبل قوات موالية للملكية تدعى قوات "شوان" وكانت تستهدف اليعاقبة وأي شخص يشتبه بتأييده 
لهم. وقد تم رسميًا إغالق نادي اليعاقبة.

Doyle, The Oxford History of the French Revolution (2003). P 31917

Albert Soboul, The French Revolution (1975) p 50818
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وفي نهاية حقبة الموجهين، رغم النجاحات العسكرية األولية على عدة جبهات أوروبية ودولية إال أن 
الحال تردى وأثرت الفوضى الداخلية على األداء العسكري للقوات الجمهورية الفرنسية التي بدأت 
تتهاوي في عدة جبهات. وتم إعادة تأسيس نادي اليعاقبة من جديد ليفوز باالنتخابات ويتبنى سياسات 
متطرفة إال أنه سرعان ما أطيح به في انقالب ناعم من تدبير ساييس –الذي أصبح موجها في تلك 
الفترة. وكان هذا مقدمة لالنقالب الذي أنها الحقبة الثورية وأسس لظهور العهد القنصلي ومن ثم 

العهد اإلمبراطوري بقيادة نابليون بونابارت األول. 

انقالب نابليون (انقالب الثامن عشر من برومير): 

ية للجيش  ل ا ت لمت ئم ا ا هز ل مع ا
الفرنسي على الجبهات المتاخمة 
ووجود نابليون -الذي كان أبرز الضباط 
في الحروب الثورية- في مصر مع 
جيشه، قرر األخير العودة لفرنسا. 
وفور عودته استقبل استقبال البطل 
المخّلص من جميع األطراف المتنازعة 
واعتبره ساييس مفتاح قلب النظام، 
الذي لم يكن راغبًا به. إال أن نابليون 
كان له طموحات أخفاها في تلك 
الفترة لقلب نظام الحكم لصالحة 
شخصيًا. وكانت الخطة األولية هي 
إقناع الموجهين باإلستقالة ومن ثم 
جعل التشريعي يعين لجنة لصياغة 

دستور جديد.  

ولكن في صباح الثامن عشر من برومير (التاسع من نوفمبر) أقنع لوسيان بونابارت –وهو شقيق 
نابليون والمدبر لإلنقالب- الحكومة التوجيهية بأنباء كاذبة عن مخطط إنقالب دّبر من اليعاقبة، 
فأقنعهم بترك باريس مؤقتًا للحفاظ على سالمتهم وتم إعطاء أخيه نابليون الصالحيات العسكرية 
19الكاملة للحفاظ على األمن. وقام الموجهون باإلستقالة كما اتفق عليه باستثناء اثنين موالين 

لليعاقبة، رفضوا فألقي القبض عليهم. 

ومع صباح اليوم التالي اكتشف المجهون أن ما جرى كان ألعوبة. وجرت محاوالت إلفشال نابليون في 
مجلس الخمسمائة إال أن أخاه لوسيان بذل وسعه لمنع ذلك. وأقنع الحرس أن النواب مهددون من 
قبل بعض اإلرهابيين. وأمر القوات بأن تطرد النواب العنيفين الذي هددوا نابليون. وكان هذه األحداث 

20هي النهاية الفعلية لعهد الحكومة التوجيهية. 

Doyle, The Oxford History of the French Revolution (2003). P 374-37519

20السابق
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وقام مجلس الشيوخ بتعيين نابليون وساييس وداكو كقناصل ثالثة ليديروا البالد ومن ثم تم تعيين 
نابليون كقنصل أول وهو منصب بمثابة رئيس البالد. 

الحروب الثورية وتصدير الثورة (1802-1792) •

تعد فترة الحروب الثورية الفرنسية من أهم حقب التاريخ األوروبي مجمًال والفرنسي تحديدًا. وكانت 
عبارة عن سلسلة من الحروب والنزاعات العسكرية الجارفة التي نتجت عن الثورة الفرنسية ومعاونة 
ملوك أوروبا للملك لويس. وقّسمت هذه الفترة إلى مرحلتين:  مرحلة الحلف األول 1797-1792  
ومرحلة الحلف الثاني 1798-1802. وسرعان ما امتدت هذه الحروب لتأخذ طابعًا عالميًا حيث نجحت 
القوات الثورية في غزو مناطق واسعة من أوروبا وأمريكا الشمالية والمشرق العربي. فاحتلت شبه 
الجزيرة اإليطالية وما سمي بالدول الهابطة (هولندا وبلجيكا واألقاليم المحيطة) والراين في اوروبا، 

واقليم لويزيانا في امريكا الشمالية ونجحت في حمالت عسكرية في المشرق العربي.  

وأدى هذا إلى انتشار المبادئ الثورية الى جميع تلك األقاليم. وعدا عن ذلك، كانت تلك الحروب هي 
. وبدأت أساسًا كرضوخ من الملك لويس  21أول ظهور لمبدأ الحرب الشاملة في السياسية الدولية

للمطالب الثورية في البداية وإلثبات والءه للثورة فأعلنت الحرب على بروسيا والنمسا فقامتا بغزو 
فرنسا لتحدث معركة فالمي وتكون أول انتصار للقوات الفرنسية في حروبها الثورية وكان لهذا النصر 

اثر بالغ في رفع النفس الثوري الجمهوري وانهاء الملكية. 

واستمرت االنتصارات حتى معركة نيرويندن التي هزم فيها الجيش الفرنسي أمام النمسا وهولندا 
لتكون بداية سلسلة من الهزائم المتتالية التي عجلت باستيالء اليعاقبة على الحكم وبداية عهد الرعب 

بحجة توحيد البالد وايقاف الهزائم. 

وفي عام 1794 تحسن أداء الجيش الجمهوري وبدأ في سلسلة انتصارات ضد النمساويين واإلسبان 
ليؤسس لمرحلة جديدة في الحرب. وكانت هي نفس السنة التي سقط فيها روسبير واليعاقبة 
وتأسست الحكومة التوجيهية. في العام التالي استولى الفرنسيون على هولندا ووقعوا اتفاقات 
سالم مع بروسيا واسبانيا إلخراجهما من الحرب في "اتفاق سالم بازل". وكانت هذه الفترة هي بداية 
لمعان نجم الضابط الشاب نابليون بونابارت بحملته على ايطاليا عام 1796 وفي أقل من سنة واحدة 
أخرجت قوات نابليون آل هابسبورغ من ايطاليا. واتجهت بعدها القوات إلى فيينا مما اضطر آل 

هابسبرغ الى توقيع اتفاقية النهاء الحلف األول ضد فرنسا. 

وبدأ الحلف الثاني مع بداية حملة نابليون على مصر عام 1798 وذهاب نخبة القوات الفرنسية معه، 
فاستغلت الممالك األوروبية ذلك لغزو فرنسا فيما عرف بالحلف الثاني، إال أنها هزمت في زيوريخ 
عام 1799 مما اضطر روسيا لالنسحاب من الحلف. وفي تلك األثناء ألحقت قوات نابليون هزائم 
فادحة للقوات العثمانية في مصر في معارك أبو قير وجبل الطور وإمبابة رغم التفوق العددي 
للعثمانيين. وزادت هذه االنتصارات من شعبية نابليون في فرنسا. إال أن األسطول الملكي 
البريطاني ألحق باألسطول الفرنسية هزيمة مؤلمة عام 1798 في معركة أبي قير البحرية والتي عززت 

22من النفوذ البريطاني، وفر على اثرها نابليون إلى فرنسا. 

21 أي الحرب التي تتطرس فيها كل موارد الدولة ومواطنوها للحرب ضد عدو خارجي.

22المرجع السابق
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ومع عودة نابليون لفرنسا وإلغاءه للحكومة التوجيهية في انقالب البرومير وإعالنه نفسه قنصال أوال 
للجمهورية شن عدة معارك اوروبية انتهت بتوقيع معاهدتي أميان ولوفيني. 

إال أن هذه لم تكن النهاية حيث أعاد نابليون سلسلة حروبه بعد تأسيس اإلمبراطورية الفرنسية األولى 
ليحتل أغلب أوروبا إما مباشرة أو عبر الدول التابعة إلمرته. 

وفي أثناء الحروب الثورية قامت عدة ثورات في المستعمرات الفرنسية أبرزها ثورة العبيد أو الثورة 
الهايتية التي عدت من أبرز ثورات العبيد وأنجحهم تاريخيًا وكان لها أثر على المستعمرات األخرى. 

مرحلة ما بعد الثورة: إلى اإلمبراطورية فالملكية فالجمهورية من جديد •

القنصلية الفرنسية 

وبعد القضاء على الحكزمة التوجيهية بدا للجميع أن ساييس انتصر وأن رغبته بجعل نفسه رئيسًا للبالد 
قد أوشكت على التحقق إال أن نابليون منعه من ذلك وأصر على تأسيس حكومة من ثالث قناصل 
وتزعمهم هو بنفسه وأخرج ساييس من كامل اللعبة. وكان دستور هذهالمرحلة هو مقدمة لدستور 

اإلمبراطورية الفرنسية األولى بعد أربع سنوات. 

وخالل فترة القنصلية عمل نابليون على توطيد السلطات وتركيزها في يده واستعان بكثير من 
التقنيات التي استخدمتها الملكية مسبقا إال أن تلك الفترة شهدت استقرارا متزايدا وتحجسنا ملحوظا 

في الجانب االقتصادي والعسكري عدا عن انتشار سيادة القانون -الذي صاغه نابليون. 

فرنسا بعد نابليون 

وبعدها بأربع سنوات، أسس نابليون اإلمبراطورية الفرنسية األولى معلنًا نفسه امبراطورًا عليها 
ليستمر في حروبه ويجعل أوروبا كيانات خاضعة له حتى عام 1814 حينما هزمته قوى التحالف األوروبية 
ونفته إلى جزيرة ألبا التي مات فيها عام 1821. وإعيدت الملكية بتنصيب لويس السابع عشر الذي نجا 
من المقصلة ملكًا على فرنسا، ولكننها كانت ملكية دستورية على غرار بريطانيا. وفي عام 1930 
حدثت ثورة يوليو الشعبية التي أطاحت بالملك تشارلز العاشر لينتقل العرش إلى ابن عمه لويس 
فيليب من آل أورليانز، تحت نظام ملكي دستوري. وحكم لويس فيليب حتى عام 1848 عندما أطاحت 

ثورة جديدة بالملكية وأسست الجمهورية الفرنسية الثانية. 
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أثر الثورة الفرنسية 

عد كثير من المؤرخين الثورة الفرنسية من أهم ثورات التاريخ الحديث آلثارها المباشرة والمعنوية 
البالغة على عدة صعد في مناطق مختلفة. 

أثرها على فرنسا: •

كانت فرنسا وال شك أبرز المتأثرين بالثورة وحدثت فيها تغييرات تاريخية هائلة. فكانت الثورة أول م\البة 
شعبية بالحقوق وأسست لمفهوم المواطنة الفرنسية وأن فرنسا ملك للفرنسيين ال للحاكم 
الفرنسي وأن ثرواتها وانتصاراتها وكل ما فيها هو ملك للشعب الفرنسي، وهذا ان كان من\قيًا في 

زماننا إال أنه كان سابقة تاريخية في ذلك العهد.  

وعد عن التغييرات السياسية التي تمثلت بسقوط الملكية مؤقتًا، حصلت تغييرات مجتمعية هائلة 
كذلك حيث انقلب النظام االجتماعي بإلغاء اإلقطاعية والمساواة بين جميع المواطنين من عمال ورجال 
دين ونبالء –الذين خسروا ألقابهم على إثر الثورة. وكان اإلعالن عن حقوق اإلنسان والمواطن سابقة 

في فرنسا آنذاك والذي وصف بأنه غاية الثورة وتتويجها. 

وكان للثورة تأثيرات فكرية هائلة مثل تحييد دور الدين - بل ومحاربته- في الحياة العاّمة وترسيخ الفكر 
الجمهوري في أذهان الناس. 

أثرها على أوروبا •

وكان أثر الثورة بالغًا على أوروبا. فكانت الحروب الثورية التي دكت أوروبا ألكثر من عقد من الزمان 
وتلتها اإلمبراطورية الفرنسية التي احتلت اوروبا. فكانت أوروبا تحت رحمة قرارات فرنسا وضباطها 
طوال تلك الفترة فكان شغلها الشاغل هو إيجاد حل للثورة الفرنسية طيلة تلك الفترة. فكانت ألمانيا 

وهولندا وبلجيكا وايطاليا والنمسا واسبانيا، وحدود بريطانيا مسرحا لحروب فرنسا الثورية. 

وكان للثورة الفرنسية أثر معنوي هائل في ظهور القومية في أوروبا ونشر مبدأ أن الدولة ملك 
للشعب ال للملك. 

عدا عن ذلك, أثرت هجرة النبالء وهروبهم من بطش الثوار إلى الدول األوروبية وتحديدًا (بريطانيا 
وألمانيا والنمسا وبروسيا) على الدول المستقبلة التي لم تكن مستعدة الستقبال اعداد كبيرة من 
الالجئين، عدا عن كون هؤالء من النبالء وأصحاب األموال مما سهل عليهم نشر الثقافة الفرنسية في 
أنحاء أوروبا. وكان للثقافة الفرنسية حضور واسع بين النخب السياسية الروسية في القرن الذي تلى 

23الثورة الفرنسية. 

أثرها على العالم: •

كان للثورة أثر في صياغة الفكر السياسي والرأي العام األمريكي الذي كان داعما بمجمله في بداية 
األحداث اال أنه انقسم انقسامات كبيرة بعدما تم إعدام الملك لويس وكان لذلك أثر على الفكر 
السياسي األمريكي. ورغم التزام القيادة األمريكية الحياد إال أنهم أيدوا فرنسا في حروبها. وفي عام 
1803 اشترت الواليات المتحدة اقليم لويزانا من فرنسا. واعتبر الكثير أن التشابهات الكبيرة في 
الثورتين األمريكية والفرنسية من مطالبة بالحرية أدت لتقارب البلدين. ورأى البعض أن الثورة الفرنسية 
كانت أبرز حدث خارجي يؤثر على السياسة الداخلية ألمريكا والهوية السياسية األمريكية من حيث 

 Haltzel, M. H., & Klaits, J. (1994). The Global Ramifications of the French Revolution. The French Revolution in23

Russian Intellectual Life 1789-1922
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التعددية الحزبية، واالبتعاد دبلوماسيًا عن أوروبا، وتعريف الوطنية والقومية والعالقة بين الدين 
24والتنوير. وبعد الثورة بعقود، أهدت فرنسا تمثال الحرية للواليات المتحدة. 

 وكان لها أثر بالغ في تحفيز ثورة العبيد في هاييتي الذين نالوا حريتهم عام 1792 حينما أقرت الجمعية 
الوطنية الفرنسية ذلك إال أنهم استمروا في ثورتهم التي بلغت أشدها عام 1802 لترفع فررنسا 
يديها عنهم ويصبح العبيد في هاييتي أحرار في ذاتهم وأحرارا في ادارة بلدهم. واتعتبرت الثورة 
الهاييتية أبرز ثورات العبيد وأنجحها تاريخيا وكان لها آثار بارزة على الصعيد العالمي. وكذلك حفزت الثورة 
الفرنسية العديد من ثورات أمريكا الالتينية حتى أصبحت كلمة "ليبرالي" ذات األصل الفرنسي تعني 

مؤيدا للثورة الفرنسية في اللغة اإلسبانية. 

أما على المشرق العربي فكان األثر عسكريًا بشكل أساسي حيث أربك األداء العسكري الفرنسي 
القوات العثمانية  وأدرك السلطان سليم مدى التخلف العسكري للجيش العثماني. وسببت أيضا هجرة 
واسعة للنخبة المملوكية من مصر. وعلى الصعيد الفكري أثرت الثورة الفرنسية في طرح فكرة 
الدستورية ووجود برلمان للشعب. وعلى الجانب اآلخر، زادت من االحتقان المتبادل بين الشرق 
والغرب، فنظر العرب للغزو الفرنسي على أنه استعمار وحاربوه رسميًا وشعبيًا واستنكروا التذرع 

2625الفرنسي بـ "الحضارة" الستعمار البالد العربية وسلب ثرواتها وإخضاع شعوبها. 

اآلثار الفكرية:  •

الدستورية 

كانت أولى مطالب الثورة قبل العسكرة هي وضع دستور يحد سلطات الملك وترسخت هذه الفكرة مع 
سيل الدماء. وأدى نجاح االمبراطورية الفرنسية الحقًا إلى زيادة اعجاب النخب في األقاليم المختلفة 
بفكرة وجود دستور يحكم البالد ويحد من سلطات الحاكم. وكان دستور مدحت باشا في الدولة 

العثمانية متأثرا جدا بالتجربة الفرنسية. 

القومية 

قبل الثورة الفرنسية كانت التقسيمات في فرنسا تجري على أساس الطبقة اإلجتماعية أو الدين. 
ولكن بعد الثورة وظهور إعالن حقوق اإلنسان أصبح الفرنسي يعتبر نفسه "مواطنا" وأنه ينتمي 
لمجموع األمة الفرنسية ال مجرد أحد أفراد رعية الملك. فكان هذا الشعور هو نواة ظهور القومية 
بشكلها الحالي. وأدت الحروب الثورية وظهور مفهوم الحرب الشاملة التي تكرس فيها الفرنسيون 
لخدمة الجيش الثوري الذي يتحدث باسمهم إلى زيادة االنتماء لهذه القومية. وأدى نجاح الثورة الحقاً 

إلى زيادة بريق فكرة القومية. 

الشيوعية 

كان الفكر اليعقوبي في الثورة الفرنسية ملهما للعديد من المفكرين اليساريين (المّيالين لحقوق 
الطبقة العاملة وهم من كانوا يجلسون على يسار المجلس في حالة فرنسا) وكان عنصرا اساسيا في 

 Haltzel, M. H., & Klaits, J. (1994). The Global Ramifications of the French Revolution. “The French Revolution24

and the Creation of the American Political Culture”

 Haltzel, M. H., & Klaits, J. (1994). The Global Ramifications of the French Revolution. The French Revolution25

and the Arab World.

 Haltzel, M. H., & Klaits, J. (1994). The Global Ramifications of the French Revolution. The French Revolution26

and the Middle East
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الفكر الشيوعي. وعد االتحاد السوفييتي بعض الشخصيات الفرنسية البارزة في الثورة أبطاًال، مثل 
بابوف وغراكهوس. 

الثورة الفرنسية ومعاداة الدين 

كان رجال الدين لهم الحظوة تحت ظل عرش المملكة الفرنسية وكانت سلطاتهم واسعة وكانوا هم 
الطبقة األولى في المجتمع (مكونة من 130 رجل دين) وكانت الكنيسة فاحشة الثراء حيث كانت العديد 
من أموال الضرائب تعود لهم مباشرة. فكانت هذه الصالحيات واالمتيازات مكروهة من قطاعات 
واسعة من السشكان الذي أثقلت الضرائب كاهلهم وكانت الحركة التنويرية تحرض ضدهم وتعدهم 
28ركنا من أركان فساد المملكة. ونسب لفولتير مقولة: "اشنقوا اخر ملك، بأمعاء آخر قسيس"  27

والتي تدل على مدى االحتقان ضد الكنيسة ودورها. 

ومع بداية الثورة قامت الجمعية الوطنية بنزع امتيازات الكنسية وتقنينها تدريجيًا وأعلن أن ثروة 
الكنيسة ملك للشعب. وفي ثاني أعوام الثورة أعلن عن الدستور المدني لرجال الدين والذي اعتبر 
رجال الدين مجرد موظفين للدولة وال يتبعون بشكل للكنيسة الكاثوليكية في روما مما أثار حفيظتهم 
29وحفيظة الكنيسة في روما. ورفضت غالبية رجال الدين أداء اليمين للدستور مما أثار سخطًا عاّما 

ضدهم وطالب العديد بإعدامهم بتهمة الخيانة  

وعندما وصل اليعاقبة للحكم بقيادة روسبير بدأ عهد الرعب الذي كان رجال الدين من أهم الفئات 
السمتهدفة فيه حيث بدأت حملة ممنهجة إلبادتهم وارتكاب المجازر ضدهم وتدمير الكنائس وكل 
الرموز الدينية. وسبب هذا شرخا عميقا في الثورة حيث كان العديد من المتدينون متعا\فين ومؤيدين 
لمطالب الثورة، ومنهم الراهب الثائر ساييس. وبعدها ظهر ما أسماه روسبير بدين العقل والذي حاول 
ترويجه كبديل للكاثوليكية إال أنه اجبر على التخلي عنه الحقا ليروج الحقًا لما أسماه "ديانة الكينونة 

30السامية". وأدى هذا الشرخ إلى ثورات مضادة مثل ثورة الفيندي التي سبق ذكرها. 

إال أن هذه الحقبة انتهت عام 1801 حينما وقع نابليون اتفاقية الكونكوردات مع البابا ليعيد لرجال الدين 
شيئا من مكانتهم وينهي العداوة بين الثوار ورجال الدين. 

John McManners, The French Revolution and the Church, p 527

28ونسب لفولتير ترديدها وتحويرها أحيانا لـ: "اشنقوا اخر قسيس بأمعاء آخر إعالمي"

.Emmet Kennedy, A Cultural History of the French Revolution, (1989) p 15129

Jack R. Censer, "Historians Revisit the Terror—Again." Journal of Social History 48/2 (2014): 383-40330
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 : 31تحليل عسكري للثورة الفرنسية

لقد أبهرت الثورة الفرنسية الخبراء العسكريين في انتصاراتها واكتساحها للجيوش األوروبية العريقة 
المجاورة رغم ما كانت تعانيه من اضطراب داخلي. فقام بعضهم بإرجاء االنتصار إلى الخبرة العريقة 
والتكتيكات المستمدة من الحروب الطويلة للجيش الملكي الفرنسي -منذ عهد لويس الرابع عشر- 
الذي ورثه الثوار. بينما نظر البعض إلى السياسيات العسكرية المبتدعة التي تبناها الجيش الجمهوري 

آنذاك وإلى الظروف التي دفعت الثوار لإلبداع، فوصف أحد الخبراء األداء الثوري كالتالي: 

"لقد قامت الجيوش الفرنسية، التي وجدت نفسها تحت حالة ضاغطة نحو االستفادة 
من الخبرة الوطنية، بتطوير منظومة عملية من التكتيكات التي سمحت لهم بالقتال في 
الميادين المفتوحة والمغلقة، وبشكل متصل ومتقطع. ولكنهم قاموا بتطوير تلك 

32المنظومة من دون أن ينتبهوا لذلك." 

• (ancien régime) حروب النظام القديم

لقد خاض الجيش الملكي الفرنسي حروبا طويلة ومريرة في القرن الثامن عشر طورت من قدراته 
 Linear) وخبراته القتالية. وكانت الحروب في تلك الفترة عبارة عن مواجها خطية لقوات المشاة
Warfare) التي تصطدم عادة فيها الصفوف األمامية فقط. لذلك لم تكن التكنولوجيا العسكرية 
(المتمثلة بالمدافع والبنادق غير الدقيقة آنذاك) كافية لحسم المعركة، فكان أبرز العوامل الحاسمة هو 
القدرة على حشد أكبر عدد ممكن من قوات المشاة والمقدرة على تزويدهم بالذخيرة الكافية. فكانت 
االستراتيجية العسكرية باختصار، أن صاحب القدرة األكبر على استبدال الصفوف األمامية التي تسقط 
باستمرار وتزويدها بالذخيرة هو صاحب اليد العليا. وعندما تصطدم قوات المشاة تصبح القدرة على 

االستخدام الفعال للذخيرة حاسمة في حال تساوي األعداد. 

إال أن مسألة زيادة األعداد أمر مرهق من ناحية االنضباط واإلعداد، وقد قال وزير الحرب الفرنسي 
سينت جيرمان عام 1779: "ونظرًا للظروف الراهنة، يجب أن يتكون الجيش من خمس األمة 

(الشعب) ... وليس لنا إال أن نجبر هذا الجمع الفاسد عسكريًا على االنضباط العسكري". 

وكان للفشل الميداني الهائل لفرنسا في حرب السنين السبع أثر كبير في لفت أنظار الحّكام إلى 
أهمية تحديث الجيش وتطويره. 

الثورة الفرنسية والحرب الجديدة •

كانت الثورة الفرنسية حدثًا هاّما في تاريخ البشرية على الصعيد الفكري والسياسي، إال أنها كانت 
أيضا معلمًا مهما في تاريخ تطور االستراتيجيات العسكرية وتبنيها لمفهوم الحرب الشاملة, أو حرب 

الشعب. وفي ما يلي تلخيص ألهم ما أحدثته الثورة على هذا الصعيد. 

إنشاء المواطن الجندي 

إن أي فهم لتطوير أساليب الحرب واالشتباك في الجيش الفرنسي وجب أن تدرس في إطارها 
االجتماعي والسياسي. فمفهوم "االمة المسلحة" لم يكن ليكون ممكنًا لوال حالة الحشد والتعبئة 
الهائلة التي أحدثتها الثورة الفرنسية. فسابقًا كانت الدولة ملكًا للنخب والملوك، أما اآلن فالدولة ملك 

Michel Bonura (2008).French Thought and the American Military Mind. Florida State University Press. P 10-30 31

32المرجع السابق، ص 12
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لـ "المواطنين" والجيش هو جيش المواطنين. ففي عام 1793 أصبحت الحرب بشكل مفاجئ للجميع 
مهنة للشعب –المكون من 30 مليون- ال للنخب، وأصبح مصير الحرب هو مصير الشعب نفسه ال 
نخبه. فبإنشاء "أمة المواطنين" أصبح بإمكان لجنة السالمة العاّمة بزعامة روسبير حشد جميع 
المواطنين لحرب شاملة للدفاع عن ما يملكوه هم ال هو فقط. وكان بناء على ذلك سن قانون 

"االنتفاضة الجماهيرية" (Levee en masse) أمرًا مقبوًال. 

االنضباط الجديد لجيش المواطنين-الجنود 

لقد كان تحويل الجيش الفرنسي من جيش ملكي إلى جيش للشعب هو السر الحقيقي وراء تحويله 
لجيش مرن وقوي قادر على اكتساح جميع جيوش أوروبا وهزيمة كل قوة وقفت أمامه من قوات 
التحالف، رغم ما واجهته البالد من أزمات اقتصادية. وفي زمن مملكة آل بوربون كان الجيش مكونًا من 
وجوه حضرية أجبرت على القتال كي تنجو من اإلعدام، إال أن جيش الثورة أصبح أكثر تمثيًال لمكونات 
الشعب المختلفة حتى أصبح العنصر القروي سائدًا للجيش. فكانت نقطة قوته ليس فقط التدريب 

والعدد والعدة، وإنما الحافز الداخلي الهائل للقتال من أجل الوطن. 

ولهذا كان على الضباط أن يتبنوا أسلوبًا جديدًا لالنضباط. ففي عهد الملكية كان الجنود يحاربون ألنهم 
مكرهون أو للغنائم فكان الضباط ينتهجون الخشونة والقسوة لضمان انضباطهم. ولكن عندما أصبح 
الجنود يحاربون بدوافع داخلية كان ال بد من أسلوب جديد. فجاءت تعليمات عام 1791 لتلغي جميع 
األساليب المهينة السابقة في الجيش وتعلي من قيمة وحقوق الجنود وتعاملهم كمدافعين عن 

الوطن ال كموظفين في الجيش. 

وقامت تعليمات عام 1791 ومن بعدها تعليمات عام 1792، بإنشاء منظومة جديدة من التكتيكات 
العسكرية كذلك. وأقرت تدريبات طويلة لجميع الجنود الجدد ال تقل مدتها عن ثمانية أشهر. فكانت هذه 

الفترة كافية إلعدادهم وتدريبهم ومن ثم إرسالهم ليدافعوا عما يؤمنون به. 
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لماذا نجحت الثورة 
لقد كانت الثورة الفرنسية بانتصاراتها وتطوراتها وإنجازاتها محط اهتمام كثير من العلماء والباحثين من 
مختلف التخصصات، وكان سبب نجاحها سؤاًال طالمًا طرح. فالدولة التي كانت غارقة في الديون 
واألزمات المالية والفساد اإلداري والظلم الطبقي االجتماعي أصبحت دولة للشعب يحكمها القانون 

ويتساوى فيها جميع المواطنين. ولعل هذا التقرير يخلص لبعض النتائج عن أسباب نجاح الثورة. 

لعل األمر األهم بداية هو أن الثورة بدأت قبل كل شيء مطالبة بحقوق الغالبية 1.
العظمى من الشعب وهم الطبقة الثالثة المنهكة. فكانت الثورة بذلك شاملة للجميع 
ولم تكن إقصائية اجتماعيًا –في البداية- إال للطبقتين األولى والثانية واللتان كانتا محل 

سخط الشعب. 

وأمر آخر كان ظهور نخبة بورجوازية ومثقفة ومتعلمة داخل الطبقة الثالثة (عموم 2.
الشعب). وكانت هذه الطبقة غير راضية عن جور النظام االجتماعي الذي يلزمهم 
بالدونية ودفع الضرائب للطبقتين العلويتين. فكانت اموالهم وخبراتهم ومؤهالتهم 
دافعًا أساسيًا للثورة ونقطة قوة لها، فروسبير مثًال كان محاميًا. وقد وصل األمر 
ببعض المؤرخين أن أطلقوا على الثورة الفرنسية اسم "الثورة البرجوازية" لعظم دور 

هذه الطبقة فيها. 

وكان للجيش دور أساسي في حماية الثورة والبالد من الغزو األوروبي الذي كان يؤرقه 3.
أمر انتصار الثورة. فقد كان الجيش الفرنسي عريقًا وضخمًا وذا خبرة طويلة وذا عتاد 
هائل كاف، وكان لمنهجية الثوار في تأسيس "جيش الشعب" أو جيش المواطن-

الجندي دور بارز في زيادة كفاءته وفعاليته وزيادة االنتماء له. 

كانت فرنسا قبل الثورة دولة محورية وقوية في أوروبا وكان للدولة مؤسسات قوية 4.
تدير شؤونها، ووجود هذه البيروقراطية جعل أمر إدارة البالد أيسر على الثوار. 

ورغم أن العامل الخارجي األوروبي كان مصد خطر بالغ لرغبته في وأد الثورة كيال يصل 5.
البل لذقون بقية الملوك، اال انه وحد البالد والثوار –وإن نسبيًا وفي مراحل متقطعة. 
فالخطر الخارجي كان أمرًا جديًا وواضحًا استدعى الجدية الكاملة في التعامل معه داخليًا. 

ورغم أن اليعاقبة كان لهم دور جدلي جدًا، إال أن دورهم في توحيد البالد في عهد 6.
الرعب كان عامًال حاسمًا في انتصار الثورة. فقد كانت البالد منقسمة ومترهلة وكان 
الجيش الفرنسي يعاني في تلك الفنرة إال أن اليعاقبة رغم تطرفهم وإقصائهم إال 
أنهم وحدوا البالد -نسبيًا. وبعدها كان لنابليون وغزواته دور كبير في حسم أمر الثورة 

بعد تأسيسه لإلمبراطورية الفرنسية األولى. 
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