
  

 

  :تقدمي إشكايل
  .م التحوالت اليت عرفها اتمع الفرنسي، مما أدى إىل قيام الثورة الفرنسية18مل يساير النظام امللكي يف فرنسا خالل ق 

  فما هي عوامل قيام هذه الثورة؟   
  وما هي املراحل اليت مرت ا؟ 
  وما هي نتائجها السياسية واالقتصادية واالجتماعية؟  

I  - تعددت عوامل قيام الثورة الفرنسية:  
  :وضعية اتمع الفرنسي قبيل الثورة -1

فئة مستفيدة ممثلة  باتمع الفرنسي، فئتنيمساواة بني الفرنسيني أمام القانون، مما أدى إىل وجود  قام اتمع الفرنسي على مبدأ الال
متتعت بالعديد من االمتيازات، فلها أراضي واسعة ومعفية من الضرائب،  الفرنسينيمن % 1.5و% 1متثل ما بني  يف هيأة النبالء اليت كانت

اإلكلريوس ا من امللك، وفئة ، كما كانت تتلقى أجورئب على الفالحني، وحق فرض الضراوكانت تشغل املناصب العليا يف اإلدارة واجليش
الفرنسية، متتعت  من األراضي الفالحية% 10استحوذت على حوايل مارست هذه الفئة تأثريا روحيا على الفرنسيني،  ، حيث)رجال الدين(

فرنسي أي حوايل تضم باقي أفراد الشعب ال ، أما الفئة املتضررة فتمثلت يف اهليأة الثالثة اليتبعدة حقوق كحق أداء ضرائب أقل للدولة
وقد عانت من الظلم االجتماعي، فباإلضافة إىل ما كانت تؤديه من حقوق إىل الكنيسة والنبالء ناءت حتت ثقل الضرائب ، من اتمع% 96

التهميش املتمثل كانت تعاين من وتتكون من العمال واحلرفيني والفالحني باإلضافة إىل الربجوازية اليت  ،اليت تدفعها إىل الدولة بأشكال خمتلفة
تأثرت هذه الفئات بأفكار عصر األنوار خاصة البورجوازية الناشئة األكثر طموحا لالخنراط ، وقد يف عدم مشاركتها يف تسيري شؤون البالد

  .يف احلياة السياسية لتأمني مصاحلها االقتصادية
  :م على قيام الثورة الفرنسية18أثر األزمة االقتصادية يف اية ق  -  2

، حيث متثلت األزمة االقتصادية يف تضرر البوادي وتراجع احملاصيل م1785تعرض االقتصاد الفرنسي للتدهور ابتداء من سنة 
يف وقت ظلت  الزراعية بسبب اجلفاف، مما أدى إىل ارتفاع األسعار وانتشار ااعة، فتراجعت أرباح الفالحني وصعب عليهم أداء الضرائب،

ألمر الذي نتج عنه تقليص موارد الفالحني وجعلت الكثري منهم يعيش يف ظروف صعبة، وعرفت الصناعة بدورها ا ،فيه األجور منخفضة
، م وفتحت أسواق فرنسا أمام املنتجات الصناعية االجنليزية1786املعاهدة الفرنسية االجنليزية اليت أُبرمت سنة  اأزمة كبرية أسهمت فيه

نية الدولة اليت عرفت عجزا متواصال ساهم يف ازدياد التو ثر االجتماعي خاصة بعد أن قرر امللك وانعكست هذه األوضاع سلبا على ميزا
  .فرض ضرائب جديدة حلل املشكل املايل، مما أدى إىل رفضها من طرف اهليأة الثالثة فاندلعت الثورة 16لويس 

  :دور العوامل السياسية يف قيام الثورة الفرنسية -  3
من مساوئ هذا  ، وكاناإلداري يف مشاكل سياسية، حيث مت تقسيم التراب الفرنسي إىل عدة واليات ومقاطعاتساهم التقسيم 

التقسيم وجود حدود بني املناطق واجلهات مع استفادة جهات دون أخرى، ما أدى إىل حكم قار ودائم وغياب إدارة مشتركة بني اجلهات، 
يتمتع فيه امللك بسلطات واسعة مستمدة من احلق اإلهلي، وهذا النمط من احلكم كان م حلكم ملكي مطلق 17حيث خضعت فرنسا منذ ق 

  .يتعارض مع أفكار فالسفة عصر األنوار اليت تدعو إىل فصل السلط، ومشاركة الشعب يف تسيري شؤون احلكم
  :حماوالت امللك لويس السادس عشر حل األزمة السياسية -  4

زمة عن طريق ج سياسة اإلصالحات من أجل تدعيم موارد الدولة بإقامة ضرائب جديدة إجياد حل لأل 16حاول امللك لويس 
سيري وتعميمها على اجلميع مبا فيهم النبالء، الشيء الذي رفع من التوتر بني الفئات املكونة للمجتمع، بعد ذلك عني امللك مراقبني عامني لت

ال إفالس، : "للملك برناجما إصالحيا ارتكز على ثالث نقط أساسية، وهي" تورغو"فقدم  الشؤون املالية للحد من األزمة اليت تعرفها البالد،
الضرائب مما وامتنع النبالء واإلكلريوس عن أداء  ،هذه اإلصالحاترفضتا اهليئتان األوىل والثانية  ، لكن"وال اقتراض ال زيادة يف الضرائب،
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إىل “ اهليئات العامة”جملس  16فكانت النتيجة دعوة امللك  ،ابات يف خمتلف األقاليمأدى إىل رفع موجة االضطرافشل إصالحات تورغو، مما 
أفرزت تلك التطورات تزايد ، وقد “دفاتر املظامل”االنعقاد فوجدت الفئات املتضررة من هذا الس فرصة للتعبري عن مطالبها يف ما عرف بـ 

  .السياسي مما عجل باندالع الثورةأفواجا من العاطلني واملستائني من الوضع االجتماعي و
II - مرت الثورة الفرنسية بثالث مراحل أساسية:  

  :)1792غشت  10م إىل 1789يوليو  14مرحلة امللكية الدستورية (املرحلة األوىل  -  1
م كبديل لس اهليئات العامة، وقد ساند 1789يونيو  17متيزت هذه املرحلة بقيام ممثلي اهليئة الثالثة بتأسيس مجعية وطنية يوم 

م، فاضطر 1789يوليو  14رمز االستبداد يوم  la pastilleسكان باريس هذه اجلمعية بتنظيم انتفاضة عامة واحتالل سجن الباسيت 
إىل االعتراف باجلمعية الوطنية، وبعد ذلك ألغيت االمتيازات الفيودالية ومت إصدار إعالن حقوق اإلنسان  بعد ذلك 16امللك لويس 
  .م، فدخلت البالد عهد امللكية الدستورية1791شتنرب  3م، ووضع أول دستور للبالد يوم 1789غشت  26واملواطن يوم 

  :)م1794يوليو  27م إىل 1792غشت  10الثورية النظام اجلمهوري وتصاعد التيارات (املرحلة الثانية  - 2 
متيزت هذه املرحلة بظهور خالفات داخل األوساط الثورية بني ممثلي الربجوازية املؤيدين للملكية الدستورية والراغبني يف إيقاف املد 
 الثوري وحتقيق االستقرار، وممثلي األوساط الشعبية الراغبني يف تصعيد الثورة وحتقيق إصالحات جذرية، وقد متكنت فعال األوساط الشعبية

م بزعامة روبسبيري، ومتيزت هذه الفترة بالتشدد حيث مت إعدام 1792غشت  10اط امللكية الدستورية وإقامة نظام مجهوري يوم من إسق
  .وسادت فرنسا حالة من الرعبوعدد مهم من الشخصيات الربجوازية املعتدلة،  16امللك لويس 
  ):م1799نونرب  9م إىل 1794وليو ي 27عودة الربجوازية املعتدلة إىل احلكم ( املرحلة الثالثة -  3

متيزت هذه املرحلة بتصاعد موجة اإلعدامات فتخوفت األوساط املعتدلة وعملت على تصفية زعيم الثوريني روبيسبيري وعدد من 
وخالل هذه املرحلة حافظت الربجوازية على النظام اجلمهوري لكنها وضعت  ،م1794يوليو  27أنصاره مث االستيالء على احلكم يوم 

واستعانت باجليش لضبط األمن، وحلماية مصاحلها سعت كذلك إىل إقامة نظام سياسي قوي فشجعت نابليون  ،دستورا جديدا لصاحلها
  .بنظام إمرباطوريم وتعويض النظام اجلمهوري 1799نونرب  10بونابرت على القيام بانقالب عسكري يوم 

III  - خلفت الثورة الفرنسية نتائج متعددة:  
  :النتائج السياسية -  1

عوضت الثورة النظام السياسي القدمي بنظام مجهوري أقر مبادئ جديدة كفصل الدين عن الدولة، وحرية التعبري، وإقامة املساواة 
  .املدنية وتكافؤ الفرص

  :النتائج االقتصادية -  2
 ،ومت إقرار نظام رأمسايل ليربايل يرتكز على احلرية وامللكية اخلاصة  واملبادرة الفردية ء على النظام اإلقطاعي الفيودايلمت القضا

مت وتفرض على مجيع فئات اتمع، كما  ،وهكذا ألغيت الضرائب الفيودالية وعوضت بضرائب جديدة تقاس على أساس الثروة واملدخول
  .ديدة وموحدة كاللتر واملتر وغريهااعتماد مكاييل ومقاييس ج

  :النتائج االجتماعية – 3
وامتيازات النبالء ومصادرة ممتلكات الكنيسة، كما أقرت  قضت الثورة على العالقات االجتماعية القدمية بإلغاء احلقوق الفيودالية

مبدأي إجبارية وجمانية التعليم كوسيلة لضمان تكافؤ الفرص والعدالة االجتماعية، كما عملت على توحيد اللغة بني خمتلف جهات فرنسا 
  .وتعميمها لدى السكان

  :ةخامت
انطالق الثورة الصناعية  أوربية، كما أن هذه الفترة شهدت دول وعدةة يف تغريات هامة مست فرنسا ساهم اندالع الثورة الفرنسي

  .انطالقا من إجنلترا
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