
  

 

  :مقدمة

م سخط معظم فئات اتمع، وبالتايل اندالع ثورة شعبية أدت إىل تغيري 18أثار استبداد الطبقة احلاكمة بفرنسا خالل القرن 

  .األوضاع الداخلية

  هي أهم أسباب ومراحل ونتائج هذه الثورة؟ فما 

 :أدى سوء األوضاع إىل اندالع الثورة

 :املطلق امللكي احلكم األنوار مفكروا انتقد

، قام النظام السياسي الفرنسي قبل الثورة على امللكية املطلقة املستبدة، حيث جيمع امللك مجيع السلط التشريعية، والتنفيدية

بضرورة فصل السلطة ) 1755 -1689(والقضائية بيده، وأمام استياء الشعب بدأت أفكار عصر األنوار تنتشر، فنادى مونتسكيو 

امللك (باملساواة االجتماعية وإلغاء امتيازات الطبقة احلاكمة ) 1778 - 1694(القضائية عن السلطتني التشريعية والتنفيدية، وطالب فولتري 

  .بإقرار النظام الدميوقراطي) 1778 - 1712(، ومن جانب آخر نادى روسو )ريوسوالنبالء واإلكل

 :عوامل اندالع الثورة الفرنسية

  :سامهت عدة عوامل يف اندالع الثورة الفرنسية

املستفيدين من عدة  كان اتمع الفرنسي على شكل هرم تراتيب يوجد يف قمته طبقة النبالء واإلكلريوس: العامل االجتماعي �

الذين  امتيازات، مث اهليئة الثالثة املشكلة من البورجوازية الناشئة احملرومة من املشاركة السياسية، ويف أسفل اهلرم تواجد الفالحون

  .كانوا يعانون من ثقل الضرائب وأعمال السخرة

اصيل السيئة إىل تأزم البوادي وارتفاع ااعة وتفشي وقد أدى توايل احمل الفالحياعتمدت فرنسا على النشاط : العامل االقتصادي �

  .م1789يوليوز  14مما أدى إىل توايل االنتفاضات انطالقا من البوادي اليت توجت بثورة باريس يوم  ،البطالة باملدن

على احلكم يف إطار ملكية مطلقة  متيز نظام احلكم يف فرنسا قبل الثورة باستحواذ امللك والنبالء واإلكلريوس: العامل السياسي �

  .  تستند إىل التفويض اإلهلي مع عدم وجود دستور حيدد اختصاصات السلط

 :مراحل الثورة الفرنسية

  :دامت الثورة الفرنسية عشر سنوات، ومرت عرب ثالث مراحل أساسية

ه املرحلة  بقيام ممثلي اهليئة الثالثة بتأسيس متيزت هذ: فترة امللكية الدستورية) م1792م إىل غشت 1789يوليوز(: املرحلة األوىل �

إللغاء امتيازات النبالء، ورجال الدين، وإصدار بيان حلقوق  16اجلمعية الوطنية، واحتالل سجن الباسيت، وبذلك اضطر لويس 

 .اإلنسان، ودستور للبالد

دعاة الثورة والتغيري من الطبقة الشعبية من متكن : ، فترة اجلمهورية الثورية)م1794يوليوز  –م 1792غشت : (املرحلة الثانية �

  .مع تغيري الدستور وإلغاء النظام امللكي م،1792وإعدام امللك يف غشت  ،إقامة نظام مجهوري

متكنت البورجوازية املعتدلة من القضاء على : اجلمهورية البورجوازية فترة، )م1799نونرب  – م1794يوليوز (املرحلة الثالثة،  �

م، واالعتماد على اجليش للقضاء على الثورات الشعبية، لكن الضابط 1794الثوريني وإعدام زعيمهم روبس بيري يف يوليوز 

 .سة التوسعم، وأقام نظاما دكتاتوريا، وج سيا1799نابوليون بونابارت استوىل على السلطة يف نونرب 

  :تعددت نتائج الثورة الفرنسية

  :السياسيةالنتائج 

  .وحرية التعبري ،عوض النظام اجلمهوري امللكية املطلقة، وأقر فصل السلط، وفصل الدين عن الدولة، واملساواة

 الأنوار فكر وليدة الفرنسية الثورة

https://motamadris.ma/


  :النتائج االقتصادية

احلواجز اجلمركية  وإلغاء ،وحترير االقتصاد من رقابة الدولة ،وفتح اال لتطور النظام الرأمسايل مت القضاء على النظام القدمي،

  .الداخلية، واعتماد املكاييل اجلديدة واملقاييس املوحدة

  :النتائج االجتماعية

ومصادرة أمالك الكنيسة، كما أقرت الثورة مبدأ جمانية وإجبارية  ،مت إلغاء احلقوق الفيودالية وامتيازات النبالء ورجال الدين

  .وتوحيد وتعميم اللغة الفرنسية ،والعدالة االجتماعية ،التعليم

  :خامتة

وإقرار مبادئ إنسانية حتت شعار األخوة واملساواة  ،وإلغاء االمتيازات الفيودالية ،متكنت الثورة الفرنسية من تغيري النظام امللكي

 .واحلرية

https://motamadris.ma/

