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 إعبثخ اٌغؤاي األٚي 
 

 

أْ ؽشوخ اإلصالػ اٌذ٠ٕٟ اٌزٟ أطٍمذ ِٓ أٚسٚثب، لذ رٛضّؾذ 
ِؼبٌّٙب، ٚاؽزذ ػٛد٘ب فٟ اٌمشْ اٌغبدط ػؾش ا١ٌّالدٞ، 

اٌّغ١ؾٟ ثؼذ ثشٚص اٌؾشوخ فٟ ػصش إٌٙضخ فزغٍّٝ اٌؼبٌُ 
ثضٛة االٔمغبَ اٌذ٠ٕٟ، رّضً االٔمغبَ ثبٌجشٚرغزبٔذ وّز٘ت 

إصالؽٟ عذ٠ذ ثجضٚؽ فشٚع ػذ٠ذح ٌٗ فٟ أٔؾبء أٚسٚثب، فٟ 
ِٛاعٙخ اٌّز٘ت اٌىبص١ٌٛىٟ اٌزم١ٍذٞ اٌغبئذ ػِّٛب فٟ سِٚب 
ثئ٠طب١ٌب ؽ١ش ِمشّ اٌجبث٠ٛخ، فغبءد ؽشوخ اإلصالػ اٌذ٠ٕٟ ثّضبثخ 

اٌجبث٠ٛخ ٚسعبي اٌذ٠ٓ فٟ سِٚب، ؽ١ش وبٔذ إ٠طب١ٌب  رّشّد ػٍٝ
ٌٛعٛد اٌجبث٠ٛخ فٟ سِٚب لجٍخ اٌّغ١ؾ١١ٓ، ٌىٓ االٔمغبَ ؽًّ 

سعبي اٌى١ٕغخ أٔفغُٙ فٟ سِٚب، فظٙشد ثبث٠ٛبد ادػذ 
ُّ اٌطؼٓ  اٌّشعؼ١خ خبسط سِٚب ثً ٚؽزٝ خبسط إ٠طب١ٌب، ِٚٓ ص

ع١زٙب، فٟ اٌّشعؼ١بد األخشٜ، ِّب أفمذ اٌجبث٠ٛخ ١٘جزٙب ٚلذ
فضال ػٓ رٙبفذ وجبس سعبي اٌذ٠ٓ ػٍٝ االغزٕبء، ٚاالّٔٙبن فٟ 

اٌزشف ٚاٌّغْٛ ٚاٌفغك ثؼ١ذا ػٓ سٚػ اٌزمؾف ٚاٌزضؾ١خ 
ٚاٌشٚػ اٌّضب١ٌخ اٌزٟ ػشف ثٙب سعبي اٌذ٠ٓ، ٚؽبػذ ػٓ سعبي 
اٌى١ٕغخ عجً اٌغذس ٚاٌخ١بٔخ، ٚػ١ٍّبد اٌزآِش ٚاالغز١بي ثذط 

صٍؾ١ٓ ٌٍزٕبدٞ ثئصالػ اٌغُ ٚعٛاٖ، وً ٘زا ؽذا ثؼض اٌّ
اٌى١ٕغخ، ٚعبء اٌمذػ ٚاٌزَ ثبٌمبئ١ّٓ ػ١ٍٙب، ٚسأٚا أْ ثؼض 

طمٛعٙب ثذػخ ال ٠ّذ إٌٝ اٌذ٠ٓ اٌزٞ ثّؾش ثٗ اٌغ١ذ اٌّغ١ؼ 
 ..ػ١ٍٗ اٌغالَ ثؾٟء

ػ١ٍٕب أال ٔغفً أٔٗ ثبٌزضآِ ِغ ِؼبٌُ إٌٙضخ فٟ أٚسٚثب وبٔذ 
ؽبالد صّخ ػٛاًِ ِغبػذح ِٚؾغؼخ ٌؾشوخ اإلصالػ اٌذ٠ٕٟ، 

رّضٍذ ثظٙٛس اٌؾشوخ اٌفىش٠خ، اإللجبي ػٍٝ دساعخ اٌزشاس 
ا١ٌٛٔبٟٔ ٚاٌالر١ٕٟ، رؾغ١غ اٌؼٍَٛ، إٔؾبء اٌّىزجبد، ؽٍٛي 

ٌغبد اٌؾؼٛة اٌم١ِٛخ )األٌّب١ٔخ.. اٌفشٔغ١خ.. اإلٔغ١ٍض٠خ 
إٌخ( ِؾً اٌالر١ٕ١خ، فصبس ثّمذٚس ٘زٖ اٌؾؼٛة اٌمشاءح ….

ٟ ِٕزصف اٌمشْ اٌخبِظ ٚاٌىزبثخ ثٍغبرٙب، اخزشاع اٌطجبػخ ف
ػؾش ا١ٌّالدٞ، اٌزٟ ػّذ٘ب ِبسرٓ ٌٛصش ِٓ أػظُ فضبئً اٌشة 

ػٍٝ ػجبدٖ، صُ وبْ اخزشاع اٌٛسق ٚ٘ىزا، فبخزشاع اٌّطجؼخ 
ٚاٌجٛصٍخ ٚاٌجبسٚد عبء فٟ فزشاد ص١ِٕخ ِزمبسثخ، ؽزٝ أْ أؽذ 

اٌّفىش٠ٓ لبي ثؤْ اٌّطجؼخ ٚاٌجبسٚد ٚاٌجٛصٍخ غ١شد ٚعٗ 
طخ اٌؼبٌُاٌؼبٌُ، ثً لً خبس … 

ثّغشد اٌىالَ ػٓ ؽشوخ اإلصالػ اٌذ٠ٕٟ ال ثذ أْ ٠مفض إٌٝ 



( وّصٍؼ 3481 -3841راوشرٕب ؽخص١خ اٌشا٘ت ِبسرٓ ٌٛصش )
د٠ٕٟ رائغ اٌص١ذ، الزشْ اعّٗ ثؾشوخ اإلصالػ فٙٛ ِؤعظ 

اٌّز٘ت اٌجشٚرغزبٔزٟ، ِٚبسرٓ ٌٛصش ٚعٛاٖ ِٓ اٌّصٍؾ١ٓ 
زمذٚا سعبي اٌى١ٕغخ دػٛا سعبي اٌذ٠ٓ إٌٝ اٌخٍك اٌم٠ُٛ، ٚأ 

الٔصشافُٙ ٌغّغ اٌضشٚح ٚإٌٝ اٌؾ١بح اٌال١٘خ اٌّبعٕخ، ٚ٘بعّٛا 
ؽ١بح اٌش٘جٕخ ثبػزجبس٘ب ؽ١بح ري ٚاعزىبٔخ، ٚرغبءي ِبسرٓ ٌٛصش 
ّّب ٠ّٕغ ٘ؤالء ِٓ اٌضٚاط، ِٚبسرٓ ٌٛصش ٔفغٗ ٚوغشا ٌٍمبػذح  ػ

رذػٝ وبرش٠ٓ  اٌغبس٠خ وٛٔٗ سا٘جب ثبدس إٌٝ اٌضٚاط ِٓ سا٘جخ 
 ..ثٛسا

فٟ إؽذٜ ص٠بسارٗ اٌشع١ّخ إٌٝ سِٚب، ٘بٌٗ ِب سأٜ ِٓ ا١ٙٔبس 
ٌٍم١ُ األخالل١خ ٌذٜ سعبي اٌذ٠ٓ اٌز٠ٓ ٠ؾٛطْٛ ثبٌجبث٠ٛخ ٌٙزا 

ساػ ٠مٛي : )إْ وً ِٓ ٠ز٘ت إٌٝ سِٚب ٠ؾؼش أْ ػم١ذرٗ 
…( اٌذ١ٕ٠خ رزشٔؼ رؾذ اٌضشثبد اٌزٟ رص١جٗ عشاء ِب ٠شٜ ٕ٘بن

ؽب٘ذد أعٛا اٌّغ١ؾ١١ٓ(، ٚ٘ٛ اٌمبئً )وٍّب الزشثذ ِٓ سِٚب 
ٌىٓ اٌّفبعؤح اٌزٟ صذِزٗ فٟ اٌص١ُّ ٟ٘ ل١بَ أؽذ اٌىٕٙخ 

ثزٛع١ٗ ِٓ اٌى١ٕغخ ثج١غ )صىٛن اٌغفشاْ( فبؽزظ ٌٛصش ػٍٝ 
فٟ ٘زٖ اٌّغؤٌخ،  رٌه غبضجب، ٚدػب ػٍّبء اٌذ٠ٓ ٌّٕبلؾزٗ 

ٚثؤْ ٘زا ٠زٕبفٝ ِغ ؽم١مخ اٌّغ١ؾ١خ، ٚثؤْ ال أؽذ ؽزٝ اٌجبثب 
غفشاْ اٌزٔٛة، ٚهللا ٚؽذٖ لبدس ػٍٝ غفشاْ ٔفغٗ ال ٠غزط١غ 

رٔٛة اٌجؾش، ٚأْ صىٛن اٌغفشاْ ثذػخ، ثً ؽزٝ اٌجبث٠ٛخ 
 .. ٔفغٙب اػزجش٘ب ِبسرٓ ٌٛصش ثذػخ

عشد ِؾبٚالد ٌٍّظ ثؾ١بح ِبسرٓ ٌٛصش، ٌىٓ عبءد ؽّب٠زٗ ِٓ 
لجً ثؼض اٌّغز١ٕش٠ٓ فٟ عٍطخ اٌذٌٚخ، ألٔٗ ٘ٛ اٌزٞ دػب 

طخ اٌّذ١ٔخ، وّب دػب إٌٝ اٌؾذ سعبي اٌذ٠ٓ إٌٝ اٌخضٛع ٌٍغٍ
ِٓ األد٠شح، ٚلبَ ثٕفٟ دػٜٛ اؽزىبس رفغ١ش اإلٔغ١ً، ٚؽصش٘ب 
ثشعبي اٌى١ٕغخ، ٚػٍٝ إصش اخزشاع اٌطجبػخ رّذ طجبػخ اإلٔغ١ً 
ثؤػذاد وج١شح، ١ٌصجؼ فٟ ِزٕبٚي ِٓ ٠ش٠ذ اإلطالع ػ١ٍٗ، ٚؽزٝ 

ال ٠جمٝ ؽىشا ػٍٝ ؽفٕخ ِٓ سعبي اٌذ٠ٓ فٟ اٌزفغ١ش ٚاٌزؤ٠ًٚ 
غت أ٘ٛائُٙ، وّب ٔٙض ِبسرٓ ٌٛصش ثؼًّ ع١ًٍ، إر لبَ ؽ

ثطجبػخ اإلٔغ١ً إٌٝ اٌٍغبد اٌم١ِٛخ، وّب لبَ ٘ٛ ٔفغٗ ثزشعّخ 
اإلٔغ١ً إٌٝ اٌٍغخ األٌّب١ٔخ ٌّب ارغُ ِٓ ِٛا٘ت أدث١خ، ؽزٝ 
٠ىْٛ اإلٔغ١ً، فٟ ِزٕبٚي اٌغ١ّغ، ِٚٓ ٠ش٠ذ لشاءرٗ ثٍغخ األَ، 

وّب ٠شٜ ثؼضُٙ   د اٌم١ِٛخٌٚٛال ٘زٖ اٌطجبػخ ٌإلٔغ١ً ٚثبٌٍغب
ٌّب رؾمك ثشأٞ اٌىض١ش٠ٓ )رؾشس اٌفشد اٌّغ١ؾٟ ِٓ عٍطخ 
 ..(سعبي اٌذ٠ٓ اٌمبئّخ ػٍٝ اؽزىبس اٌّؼشفخ اٌذ١ٕ٠خ ٚغ١ش٘ب

وّب وبْ ٘زا ِٓ أُ٘ األعجبة اٌزٟ عبُ٘ فٟ عمٛط عٍطخ 



اٌى١ٕغخ ِغ رٛءِٙب عٍطخ اإللطبع، ١ٌزّٛط أخ١شا ثفصً اٌذ٠ٓ 
ِبسرٓ ٌٛصش إؽشاق )اٌّبسل١ٓ( ثفزبٜٚ سعبي  ػٓ اٌذٌٚخ، وّب ٔجز

اٌذ٠ٓ، ٚثؤْ اٌّغ١ؾ١خ ال رج١ؼ وٙزٖ اٌؼمٛثخ، فمذ اعزٕىش ؽشق 
اٌّصٍؼ اٌذ١ِٕٚبوبٟٔ ػٕذِب رصبدَ ِغ اٌجبثب اعىٕذس اٌغبدط، 

٘زا اٌّصٍؼ اٌزٞ رصّذٜ ٌغٍٛن سعبي اٌذ٠ٓ فٟ اٌفغبد 
ؽ١خ ٚاٌشر٠ٍخ، ٚلذ عبػذ ِبسرٓ ٌٛصش فٟ أزؾبس ؽشوزٗ اإلصال

ثؼض اٌفالعفخ األٌّبْ اٌز٠ٓ ؽب٠ؼٖٛ أفىبسٖ، ٚٔغزط١غ اٌمٛي 
أْ اٌؾشوخ رغبٚصد ١ِذأٙب اٌذ٠ٕٟ ؽ١ش غذد ؽشوخ ع١بع١خ 

اعزغٍٙب األٌّبْ ضذ عٍطخ اٌى١ٕغخ، ٚوً ٘زا رطٛس ف١ّب ثؼذ 
طٛاي اٌمش١ٔٓ اٌغبدط ػؾش ٚاٌغبثغ ػؾش إٌٝ صٛسح د١ٕ٠خ 

١ٌٛىٟ اٌّزضِذ، داخً اٌؼبٌُ اٌّغ١ؾٟ، ث١ٓ اٌّز٘ت اٌىبص
ٚاٌجشٚرغزبٔذ ثفشٚػٗ اٌزٟ رؼٛد إٌٝ ِبسرٓ ٌٛصش وّؤعظ 

 …ٌٙزا اٌّز٘ت، ٚاٌذاػٟ إٌٝ إصالػ أِٛس اٌذ٠ٓ
دْٚ ؽه، إْ ؽشوخ اإلصالػ اٌذ٠ٕٟ وبٔذ ؽشوخ عش٠ئخ، ٚسثّب 

ِزمذِخ فٟ ربس٠خ١زٙب إرا ٔظشٔب إ١ٌٙب ثٕظشح ا١ٌَٛ ٚلبسٔب٘ب 
ػ أٚ فٟ اٌّؾبفظخ ثبٌؾشوبد اإلعال١ِخ اٌّخزٍفخ فٟ اإلصال

ٚاألص١ٌٛخ فٟ اٌظشف اٌشا٘ٓ، ٌمذ وبٔذ اٌٍٛصش٠خ صٛسح ػٍٝ 
أصٛي اٌفىش اٌذ٠ٕٟ اٌغبئذح فٟ اٌى١ٕغخ ثبٌزٛاطؤ سثّب ِغ 

عٍطخ اإللطبع فٟ رٍه اٌؾمجخ اٌجؼ١ذح ػٕب ٔغج١ب، ٚرٌه عشاء 
اٌّزّضٍخ   راللٟ ِصبٌؼ اٌطشف١ٓ اٌى١ٕغخ ٚعٍطخ اإللطبع

ؾىُ األثبطشحٚلزٙب فٟ ثؼض اٌجٍذاْ ث . 
لٍٕب ػٓ ؽشوخ اإلصالػ أٔٙب ؽشوخ عش٠ئخ، ٚلذ ل١ض ٌٙب أ٠ضب 

لبئذ عشٞء ٘ٛ ِبسرٓ ٌٛصش )اٌزٞ ؽًّ ٌٛاء٘ب لشاثخ صالص١ٓ ػبِب( 
ثٛلٛفٗ فٟ ٚعٗ اٌجبث٠ٛخ أوجش لٛح د١ٕ٠خ ِزؾبٌفخ ِغ اإللطبع 

ؽ١ٕزان، ؽزٝ أْ ثؼضُٙ ارّٙٗ ثبٌزٙٛس ِٚبصاي إٌٝ ا١ٌَٛ ٠ٕظش 
ل١ش ٚإػغبة سغُ اٌزجب٠ٓ فٟ اٌزم١١ُ إٌٙبئٟ ٌٗإ١ٌٗ ثٕظشح رٛ  .. 

سغُ أْ ؽشوزٗ )اٌٍٛصش٠خ( ٔؾؤد ِٓ ِٕطٍك د٠ٕٟ، إال أٔٙب 
رٛافمذ ص١ِٕب ِغ اٌؾشوبد اٌغ١بع١خ فٟ ظً اٌٛػٟ اٌمِٟٛ 
اٌّؾشئت ٌزؤع١ظ و١بٔبد راد طبثغ لِٟٛ فٟ ثذا٠بد ػصش 

إٌٙضخ، فغبءد ِٛاالح اٌؾشوبد اٌغ١بع١خ اٌم١ِٛخ ٌؾشوخ 
إلصالػ اٌذ٠ٕٟ، ٚثبٌّمبثً فمذ ظٍّذ وض١ش ِٓ األسعزمشاط١خ ا

اإللطبػ١خ فٟ ؽه ِٓ ٘زٖ اٌؾشوخ اٌّزّضٍخ ثفشٚع 
اٌجشٚرغزبٔذ إٌّزؾشح فٟ ِخزٍف أٔؾبء أٚسٚثب، فّبٌٛا ثٙزا 

إٌٝ اٌّز٘ت اٌىبص١ٌٛىٟ اٌّؾبفع، ٠ٚؼذ ٘زا اٌؾٍف غ١ش 
صبس اٌّمذط ؽٍفب ٌزاللٟ اٌّصبٌؼ، ٌُٚ ٠ٙذأ اٌمزبي ث١ٓ أٔ

اٌّز٘ج١ٓ اِزذ ٌمش١ٔٓ سغُ عؼٟ عٙبد ػذ٠ذح إلصالػ راد 



اٌج١ٓ ٌىٓ دْٚ رٛصً ٌٛفبق رىزت ٌٗ اٌذ٠ِّٛخ، وّب عشد 
ِالؽمخ فشٚع ِز٘ت اٌجشٚرغزبٔذ فٟ أٚسٚثب ِٓ لجً ِؾبوُ 

اٌزفز١ؼ، ٌٚمٟ أٔصبس اٌّز٘ت ا٠ٌٛالد ِٚخزٍف أٔٛاع اٌزٕى١ً 
 …ػٍٝ أ٠ذٞ صثب١ٔخ رٍه اٌّؾبوُ اٌغبئشح

ٌؼَّٛ رشرت ػٓ ؽشوخ اإلصالػ اٌذ٠ٕٟ، أْ اٌزٙت اٌصشاع ػٍٝ ا
اٌذ٠ٕٟ اٌّز٘جٟ فٟ إعجب١ٔب ٚإٔغٍزشا ٚفشٔغب.. دْٚ أْ ٠زً٘ 

ػٓ ثبٌٕب، أْ ؽشوخ اإلصالػ اٌذ٠ٕٟ رشافمذ ِغ اٌذػٛاد 
اٌغ١بع١خ اٌزٟ دػذ إٌٝ ِخزٍف اإلصالؽبد اٌغ١بع١خ ٚلذ 

األٌّبٟٔ رىٍٍذ عٙٛد٘ب الؽمب فٟ اٌٛؽذح اإل٠طب١ٌخ ٚاالرؾبد .. 
إْ اٌؾشوز١ٓ إْ أسدٔب اٌذلخ، وبْ سائذّ٘ب اإلصالػ، فٙزا ٠ٕبدٞ 

٠طبٌت ثبإلصالػ اٌغ١بعٟ، ٠ٚجذٚ ٌٟ   ثبإلصالػ اٌذ٠ٕٟ، ٚران
أْ وال اإلصالؽ١ٓ اٌغ١بعٟ ٚاٌذ٠ٕٟ ِزالصِبْ دِٚب، فبإلصالػ 
اٌغ١بعٟ ٌٓ ٠مجً ؽزّب ال ثبٌطغ١بْ اٌغ١بعٟ ٚال ثبٌطغ١بْ 

شفض ؽزّب ٌٍؾىُ ثبعُ اٌذ٠ٓ، ٚٔمذ اٌذ٠ٕٟ، ٚع١ؤرٟ اٌ
ِّبسعبد سعبي اٌذ٠ٓ، أٚ أٞ ادػبء ِٓ أ٠خ عٍطخ ثؤٔٙب رؾىُ 
ثبٌزف٠ٛض ِٓ هللا، ِغ إٌضٚع األو١ذ إٌٝ ا١ٌٍجشا١ٌخ ِٓ عبٔت 

ًّ ؽش فٟ د٠ٕٗ(  ؽ١ش عشد اٌؼجبسح اٌؾ١ٙشح اٌزٟ رمٛي )و
ٚأ٠ضب اٌزطٍغ إٌٝ اٌؼٍّب١ٔخ اٌذاػ١خ إٌٝ فصً اٌذ٠ٓ ػٓ اٌذٌٚخ 

ٚ ػٓ اٌغ١بعخ، أِب فصً اٌذ٠ٓ ػٓ اٌّغزّغ ٚػٓ اٌؾ١بح فمذ أ
ٌٙب اٌخطبة اٌذ٠ٕٟ ٌذٜ اإلعالَ اٌغ١بعٟ ا١ٌَٛ، فٟٙ   سٚط

ثغ١خ ِؾبسثزٗ ٌٍؼٍّب١ٔخ اٌزٟ سٚعذ ٌٙزا، ال ثغب٠خ رؾخ١ص 
اٌٛالغ، صُ وبْ ٌمبء اٌّصبٌؼ فٟ اإلصالػ اٌذ٠ٕٟ ٚاٌغ١بعٟ، 

ٚاٌخٕٛع اٌّزٛاسس فٟ ٚعٗ سِٛص اإلثمبء ػٍٝ اٌغىْٛ اٌغبئذ 
ٌٍمبئ١ّٓ ػٍٝ أِٛس اٌذ٠ٓ، ٚلذ ٘جٛة س٠بػ ػصش إٌٙضخ ؽ١ش 
رفزؾذ األثصبس ٚاٌجص١شح ػٍٝ وً عذ٠ذ، ٚرفّٙٗ إٌبط ٚسثّب 

 ..رمجٍٖٛ، ٚثبٌزبٌٟ عبء ٔجز وً لذ٠ُ ٌّٚٝ أٚأٗ
إْ اٌغّٛد ٘ٛ عٛ٘ش وً د٠ٓ ثزؼج١ش ثالٔىٟ، ٚثبٌّمبثً فجمذس ِب 

رزمٙمش عطٛح اٌذ٠ٓ، ال ع١ّب رٍه  ٠زمذَ اٌفىش ٚرٕزؾش اٌؼٍَٛ
األضغبس ٚعبٔت اٌغ١ج١بد فٟ اٌذ٠ٓ، ٚرزجذد رٍه اٌزخ١الد 

 ..اٌّٛسٚصخ ِٓ اٌّبضٟ اٌجؼ١ذ ؽ١ئب فؾ١ئب
ٔضبي ؽشوخ اإلصالػ اٌذ٠ٕٟ، ثغبٔت رمذَ ؽشوخ   أخ١شا رىًٍ

اٌفىش ٚاٌغ١بعخ ػِّٛب إٌٝ فصً اٌذ٠ٓ ػٓ ١ِذاْ اٌذٌٚخ 
اٌى١ٕغخ، ٚؽ١ٍفٗ اإللطبع  ٚاٌغ١بعخ ثبٌضذ ِٓ سغجخ سعبي

اٌز٠ٓ خغشٚا ِؼشوخ اٌزبس٠خ عشاء ص١شٚسرٗ، فمذ رّذ إصاؽخ 
ًّ طجمخ أخشٜ ِىبٔٙب، وبٔذ ٘زٖ اٌطجمخ  طجمخ ٌّٚٝ ػٙذ٘ب ٌزؾ

اٌغذ٠ذح ٟ٘ اٌطجمخ اٌجشعٛاص٠خ اٌجبصغخ ؽذ٠ضب ٚاٌزٟ ع١ىْٛ 



ٌٙب ؽؤْ وج١ش فٟ ِغبس اٌزبس٠خ ٚاٌزؾٛالد االعزّبػ١خ اٌىجشٜ، 
لزصبد٠خ ٚاٌغ١بع١خ، ؽ١ش ِٓ ثصبس٘ب عٕشٜ اٌضٛسح ٚأ٠ضب اال

اٌصٕبػ١خ، وً ٘زا ثٛر١شح ل٠ٛخ الع١ّب اثزذاء ِٓ إٌصف اٌضبٟٔ 
 ِٓ اٌمشْ اٌضبِٓ ػؾش إٌٝ ربس٠خٕب اٌشا٘ٓ ا١ٌَٛ

 
 

… 
 ِبسرٓ ٌٛصش ٚثذػخ طىٛن اٌغفشاْ

 
 

ػشش ظٙشد ؽشوخ اإلطالػ اٌذ٠ٕٟ اٌٍٛصشٞ وؾشوخ د١ٕ٠خ ٔظشا١ٔخ فٟ اٌمشْ اٌغبدط 

ا١ٌّالدٞ فٟ أٚسٚثب ٚأدد إٌٝ ظٙٛس اٌجشٚرغزبٔز١خ، ٚوبْ ٌٙب أصش وج١ش ػٍٝ اٌؾ١بح 

اٌغ١بع١خ ٚاالعزّبػ١خ ٚااللزظبد٠خ فٟ أٚسٚثب، ثً ال رضاي آصبس٘ب ٍِّٛعخ ؽزٝ ا١ٌَٛ، وّب 

ظٙشد ػٍٝ إصش٘ب اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌىٕبئظ اٌجشٚرغزبٔز١خ اٌىجشٜ، ٚثؼغ اٌغّبػبد اٌزٟ 

 .غخ اٌشِٚب١ٔخ اٌىبص١ٌٛى١خ فٟ وغت ٚالء إٌظبسٜأطجؾذ رٕبفظ اٌى١ٕ

فٟ آ٠ض١ٌج١ٓ فٟ  0372ٔٛفّجش  01ٚلذ ٌٚذ طبؽت ؽشوخ اإلطالػ ِبسرٓ ٌٛصش فٟ 

ِمبؽؼخ عىغ١ٔٛب ثأٌّب١ٔب ٚػبػ ؽ١بح رؼ١غخ فم١شح، ٚوبْ ٚاٌذاٖ ٠شزغالْ فٟ فالؽخ 

غ ؽبئفخ دخً د٠شا ٠زج 0414األسع، ٚلذ دسط اٌمبْٔٛ فٟ عبِؼخ إسفٛد. ٚفٟ ػبَ 

صاس سِٚب فٟ ِّٙخ سع١ّخ ِّضالً  0400اٌمذ٠ظ أٚعغز١ٓ ٚأطجؼ سا٘جبً، ٚفٟ ػبَ 

ٌٙزٖ اٌطبئفخ، ٚلذ أد٘شٗ فٟ سِٚب ا١ٙٔبس اٌّؼب١٠ش األخالل١خ ٌذٜ سعبي اٌذ٠ٓ ٚاٌجبثبٚاد 

ٚأغّبعُٙ فٟ ؽ١بح اٌزجزي ٚاٌٍّزاد فمبي ػجبسرٗ "إْ ِٓ ٠ز٘ت إٌٝ سِٚب ٠شؼش ثأْ 

 ."زشٔؼ رؾذ اٌؼشثبد اٌزٟ رظ١جٗ ِٓ عشاء ِب ٠شٜ ٕ٘بنػم١ذرٗ اٌذ١ٕ٠خ ر

أعزبراً ٌىشعٟ اٌال٘ٛد فٟ عبِؼخ ٚرٕجشط ٚأطجؾذ سعبٌزٗ  0401ٚلذ ػ١ٓ ٌٛصش عٕخ 

٘جؾ ِذ٠ٕخ ٚرٕجشط سا٘ت ٠ذػٝ ؽٕب رزضي ِٓ  0406األٌٚٝ ٟ٘ اٌزذس٠ظ ٚاٌٛػع. ٚفٟ 

ٚخظض عضء طغ١ش ِٓ أرجبع ؽبئفخ اٌذ١ِٕٚىبْ اٌذ١ٕ٠خ ٚلذ عبء ٌج١غ طىٛن اٌغفشاْ، 

ؽظ١ٍخ اٌج١غ إٌٝ وج١ش أعبلفخ ِب١ٔض، ٚاٌغضء األوجش إٌٝ خضأخ اٌجبثب ١ٌٛ اٌؼبشش ٌإلعٙبَ 

 .فٟ ٔفمبد اٌّجٕٝ اٌغذ٠ذ ٌىٕغ١خ اٌمذ٠ظ ثطشط فٟ سِٚب

ٚوبْ ٘زا اٌشا٘ت ٠ذػٛ إٌبط إٌٝ أْ ٠شزشٚا اٌضٛاة ٚطه اٌغفشاْ ؽٛاػ١خ، ٚثٍغذ 

ٌشعً اٌخط١ئخ ِغ اٌؼزساء اٌّجبسوخ ٔفغٙب فئْ ٘زٖ ٚلبؽزٗ فٟ أٔٗ صػُ إرا اسرىت ا

اٌظىٛن وف١ٍخ ثأْ رّٕؾٗ اٌغفشاْ اٌىبًِ، ٚثزٌه فمذ رطبٚي ػٍٝ اٌؼزساء اٌّجبسوخ اٌزٟ ٌٙب 

رمذ٠ش فٟ ٔفٛط اٌّال١٠ٓ ِٓ اٌّغ١ؾ١١ٓ ٚاٌّغ١ٍّٓ، ِٚٓ عٙخ أخشٜ وبْ رٌه ثّضبثخ 

 .رؾش٠غ ػٍٝ اسرىبة اٌخطب٠ب ثئػفبء ِٓ اٌؼزاة



أْ؛ اٌغفشاْ وّب ػشفٗ رِٛبط أو١ٔٛبط ٠مَٛ ػٍٝ صالس لٛاػذ: إٌذَ أٚ اٌزٛثخ،  اٌٛالغ

االػزشاف، اٌزىف١ش ثبٌظالح ٚاٌظَٛ ٚاٌضوبح. ٚوبْ اٌجبثب لبدس ػٍٝ إطذاس طىٛن اٌغفشاْ 

ألٔٗ خ١ٍفخ اٌمذ٠ظ ثطشط اٌزٞ ٌٗ ١ِضح رٛص٠غ ف١غ ِٓ اٌضٛاة ٚرٌه ألٔٗ ٘ٛ خ١ٍفخ 

زؼبػٛا اٌغضاء ثبالشزشان فٟ ؽشة ط١ٍج١خ أٚ اٌؾظ إٌٝ سِٚب اٌّغ١ؼ، ٌٚىٓ اٌجبثبٚاد اع

فٟ أٚي وً ِبئخ عٕخ عذ٠ذح ٠ٚغّٝ رٌه اٌغفشاْ ا١ٌٛث١ٍٟ. ٚلذ رٛعغ اٌجبثب ١ٌٛ اٌؼبشش فٟ 

رطج١ك ِجذأ االعزؼبػخ ػٓ اٌغضاء ؽزٝ طبسد ٘زٖ االعزؼبػخ رشًّ ص٠بسح لجٛي 

 .ا اٌزؼ٠ٛغ ػٍٝ األِٛاداٌمذ٠غ١ٓ ٚرمذ٠ُ اٌٙجبد إرا رؼزس اٌؾظ ٚأْ ٠غشٞ ٘ز

ٌٚىٓ اٌجبثبٚاد ػٙذٚا إٌٝ اٌجٕٛن ٚاٌّظبسف فٟ أٌّب١ٔب ٌٍم١بَ ثؼ١ٍّخ رؾظ١ً ٘جبد 

األِٛاي فأدٜ رذخً اٌّظبسف فٟ ِغأٌخ اٌزؼ٠ٛغ ػٓ اٌغضاء إٌٝ ِغشد ػ١ٍّخ رغبس٠خ. 

 .ف١ىفٟ اإلٔغبْ أْ ٠ذفغ ِجٍغبً ٠ٚؾظً ػٍٝ شٙبدح طه اٌغفشاْ

إٌٝ أٔٗ ١ٌظ ِٓ اٌّؼمٛي اٌزخٍض ِٓ اٌخطب٠ب ثششاء  َ رٛطً ٌٛصش0404ٚفٟ عٕخ 

طىٛن اٌغفشاْ، ٚأٔٗ ١ٌظ اٌزخٍض ِٕٙب ثبٌظالح ٚاٌؼجبدح ٚإّٔب ثئعذاء اٌؾّذ ٚاٌشىش 

ٌإلٌٗ اٌشؽ١ُ. ٚأْ اإل٠ّبْ ٘ٛ ششؽ اٌغفشاْ ٘ٛ اٌضٛاة ػٍٝ اإل٠ّبْ، ٚلذ ا٘زذٜ ٌزٌه ِٓ 

اٌؼم١ذح رؼشف ثـ "اٌزجش٠ذ  دساعزٗ ٌٍىزبة اٌّمذط ٚرؼب١ٌُ اٌمذ٠ظ أٚعغز١ٓ ٚ٘زٖ

 ."ثبإل٠ّبْ

ً ِٓ طفبد هللا ٚؽذٖ، ثً أٔٗ لبدس  ٚثزٌه فمذ اغزظت اٌجبثب ١ٌٛ اٌؼبشش ِب وبْ ِفشٚػب

ػٍٝ اٌزغبٚص ػٓ اٌؼمٛثخ ٚلبدس أْ ٠ّؾٛ اٌخط١ئخ رارٙب، ٚأؾطذ األخالق فٟ ػظشٖ 

 .ٚاعزطبع اٌّزٔت أْ ٠شزشٞ طىبً ١ٌّؾٛ وً خطب٠بٖ

أوزٛثش  20د اٌؾّمبء ٌؾٕب رزضي اٌغخؾ فٟ ٔفظ ٌٛصش فمبَ فٟ ٚلذ أصبسد اٌزظش٠ؾب

٠َٛ االؽزفبي ثزوشٜ رذش١ٓ و١ٕغخ ٚرٕجشط ثزؼ١ٍك اؽزغبعبً ِفظً ػٍٝ ثبة  0406

اٌى١ٕغخ ِٓ خّغخ ٚرغؼ١ٓ ؽغخ ػذ طىٛن اٌغفشاْ، ٚأْ اٌجبثب ١ٌٛ اٌؼبشش ٠ّٕؼ اٌغفشاْ 

غت الزجبعٙب ٚلذ عؼٍٙب ٌٕفغٗ، ٌٍٕبط ٚال ٠غزط١غ ششاءٖ ٌٕفغٗ، فزٍه طفخ إ١ٌٙخ ال ٠

ٚأٚػؼ ٌٛصش أْ اٌىزبة اٌّمذط ٚؽذٖ ٘ٛ اٌمبْٔٛ اٌزٞ ٠غت االػزّبد ػ١ٍٗ فٟ رفغ١ش 

 .اٌؼمبئذ

ٚوبْ اؽزغبعٗ ثبٌٍغخ اٌالر١ٕ١خ إٌٝ اٌؼٍّبء ٌّٕبلشزٙب ٚإٌظش ف١ٙب، ال إٌٝ ػبِخ اٌشؼت. 

أٌّب١ٔب ٚػشػٙب. ٚ٘زٖ ثؼغ ٌٚىٓ عشػبْ ِب رشعُ إٌٝ اٌٍغخ األٌّب١ٔخ ٚأزشش فٟ ؽٛي 

 :ثٕٛد االؽزغبط

إْ هللا ٘ٛ اٌزٞ ٠غفش اٌخطب٠ب. ٚإْ اإلٔغبْ ال ٠غزط١غ أْ ٠شزشٞ اٌغفشاْ ٚخالص   

ٔفغٗ ثّجبٌغ ِؼ١ٕخ ِٓ اٌّبي. ٚأْ األػّبي اٌظبٌؾخ الصِخ، ٌٚىٕٙب ال رخٍض اإلٔغبْ. ٟٚ٘ 

  .صّشح اإل٠ّبْ

فٛق رمب١ٌذ اٌى١ٕغخ. إٕٔب ٔمجً اٌزمب١ٌذ إرا إْ اٌىزبة اٌّمذط ٘ٛ دعزٛس ؽ١برٕب ٚ٘ٛ   

  .وبٔذ ال رزؼبسع ِغ ِب ٠ؼٍّٗ اٌىزبة اٌّمذط



إْ األعشاس اٌّمذعخ اصٕبْ ١ٌٚظ عجؼخ، ألْ اٌّغ١ؼ ٌُ ٠شعُ إال عش٠ٓ )أٚ فش٠ؼز١ٓ(   

  .ِمذع١ٓ ّ٘ب اٌّؼّٛد٠خ ٚاٌؼشبء اٌشثبٟٔ

ٌضٚاط، ٚإْ وٕب ال ٔؼزجشٖ فش٠ؼخ. إٕٔب ٔزشن ِغؾخ اٌّبئز١ٓ ثبٌض٠ذ، ٌٚىٕٕب ال ٔزشن ا  

  .ٚاٌغجت فٟ ػذَ اػزجبس اٌضٚاط فش٠ؼخ ٘ٛ أْ إٌبط وٍُٙ ٠زضٚعْٛ ِٕز اٌخ١ٍمخ

دػب ٌٛصش اٌش٘جبْ ٚاٌشا٘جبد ٚاٌىٕٙخ إٌٝ اٌضٚاط إر شبءٚا رٌه. أِب ِٓ أساد أْ ٠جمٝ   

 .ػبصثبً فئْ ؽش٠خ اٌخ١بس ِزشٚوخ ٌٗ ٚساعؼخ إٌٝ ػ١ّشٖ

ٌٛصش أٔٗ ٠غت إطالػ اٌى١ٕغخ ِٓ اٌخبسط ؽبٌّب أٔٙب ٌُ رغزغت  َ ٚعذ0408ٚفٟ ػبَ 

ِٓ داخٍٙب ٌٍذػٛاد اٌّزىشسح ثئطالػ ٔفغٙب ثٕفغٙب، فٛعٗ اٌذػٛح إٌٝ ؽىبَ اٌٛال٠بد 

األٌّب١ٔخ ِٓ األِشاء ١ٌزضػّٛا ٘زٖ اٌؾشوخ اإلطالؽ١خ، ٚلذ لجٍٙب ٚسؽت ثٙب األِشاء ٔظشاً 

ػ١ٍٙب ِٓ ٚسائٙب. ٚلذ ؽذد ٌٛصش أعظ ِٚجبدا  ٌٍّىبعت اٌغ١بع١خ ٚاٌّبد٠خ اٌزٟ رؼٛد

 :اإلطالػ اٌذ٠ٕٟ فٟ سعبٌزٗ األٌٚٝ ٟٚ٘

  .أٚالً: أثبػ اٌطالق ٌٍّغ١ؾ١١ٓ  

  .صب١ٔب: إٌغبء اٌؾظ إٌٝ سِٚب  

  .صبٌضبً: ١ٌظ ٌٍجبثب اٌؾك فٟ اؽزىبس رفغ١ش اإلٔغ١ً  

  .ساثؼبً: إخؼبع سعبي اٌذ٠ٓ ٌٍغٍطخ اٌّذ١ٔخ  

  .بؽخ اٌضٚاط ٌٍمغظخبِغبً: إث  

عبدعبً: ػذَ إٔشبء أد٠شح عذ٠ذح ٚإٌغبء ػذد ِٓ األد٠شح اٌمبئّخ ٚرؾ٠ًٛ ٔضالئٙب إٌٝ   

 .اٌؾ١بح اٌّذ١ٔخ ٚإٌغبء اٌذ٠ش٠خ ٚاٌش٘جٕخ

لشاس  0411ٚٔز١غخ ٘زا اٌٙغَٛ ِٓ عبٔت ٌٛصش أطذس اٌجبثب ١ٌٛ اٌؼبشش فٟ د٠غّجش 

بسلبً ػٍٝ اٌّغ١ؾ١خ. ٚوبْ عٛاة ٌٛصش ػٍٝ اٌؾشِبْ ػذ ٌٛصش ٚرٌه ألْ أسائٗ عؼٍذ ِٕٗ ِ

رٌه أْ ٔشش سعبٌزٗ اٌضب١ٔخ ػٓ األعش اٌجبثٍٟ ٌٍى١ٕغخ إلظٙبس ػؼف اٌجبث٠ٛخ ِٚفبعذ 

اعزذػٝ  0410اٌى١ٕغخ، ٚلبَ ثؾشق اٌؾشِبْ ػٍٕب فٟ عبؽخ و١ٕغخ ٚرٕجشط. ٚفٟ ٠ٕب٠ش 

اإلِجشاؽٛس رشبسٌض ٌٛصش ٌٍّضٛي أِبَ أٚي ِغّغ إِجشاؽٛسٞ ٌّٕبلشخ أسائٗ ثٕبء ػٍٝ ؽٍت 

اٌخبِظ، ٚأطش ٌٛصش فٟ ٘زا اٌّغّغ ػٍٝ أسائٗ فبػزجش خبسعبً ػٍٝ اٌغٍطخ اٌمبئّخ ٚؽشَ 

 .ِٓ ؽمٛلٗ اٌّذ١ٔخ

فمذ ؽٍت اٌّغّغ ِٓ ِبسرٓ اٌؼذٚي ػٓ ٘شؽمبرٗ فىبْ عٛاثٗ: "ال ٠ّىٕٕٟ اٌؼذٚي أٚ 

أْ ألٛاٌٟ ٚوزبثبرٟ اٌزشاعغ ػٓ وً ِب وزجزٗ أٚ لٍزٗ إال ثششؽ ٚاؽذ ٘ٛ أْ ٠ج١ٓ ٌٟ أؽذوُ 

رٕبلغ اٌىزت اٌّمذعخ أٚ رٕب٘غ ِجبدا اٌؼمً ٚاٌؼ١ّش، أٚ رضجزٛا ٌٟ ثأٔٙب غ١ش ع١ٍّخ أٚ 

غ١ش ِغزم١ّخ." ٚأٔٙٝ وٍّزٗ ثبٌمٛي: "ِب ػذا رٌه ال ٠ّىٕٕٟ اٌزشاعغ ػٓ آسائٟ أٚ اٌؼًّ 

 "ثخالفٙب. ػٍٟ ٘زا ػب٘ذد ٔفظ ٚعأوْٛ ػٍٟ اٌؼٙذ ِم١ّبً أػبٕٟٔ هللا. آ١ِٓ

ٔفظ اٌٍؾظخ رُ ٚػؼٗ رؾذ اٌشلبثخ اإلِجشاؽٛس٠خ ُٚعّؼ ٌٗ ثبٌز٘بة إٌٝ ِٕضٌٗ. ٌىٓ فٟ 

فٟ ؽش٠مٗ إٌٝ ث١زٗ ٚفٟ أؽذ اٌشٛاسع اٌؼ١مخ أمّؼذ ػ١ٍٗ ِغّٛػخ ِٓ اٌفشعبْ 



اٌّمٕؼ١ٓ فؾٍّٖٛ إٌٝ لٍؼخ ٚسرجٛسط. ٘زا ؽذس ثئ٠ؼبص ِٓ طذ٠مٗ فشدس٠ه ؽبوُ عىغ١ٔٛب 

سرٓ ٌُٚ ٠زّىٓ ػٍٕبً ِٓ رٛف١ش اٌؾّب٠خ ٌٗ، فمشس ػٍٝ اٌزٞ وبْ ٠خشٝ ػٍٝ ؽ١بح طذ٠مٗ ِب

األلً اخزطبفٗ ٚٚػؼٗ فٟ ِىبْ آِٓ. ٚخالي ِذح اٌؼششح شٙٛس اٌزٟ لؼب٘ب فٟ اٌمٍؼخ لبَ 

ِبسرٓ ٌٛصش ثزشعّخ عذ٠ذح ٌٍىزبة اٌّمذط ِٓ ا١ٌٛٔب١ٔخ إٌٝ األٌّب١ٔخ فبػزجش رٌه اٌؼًّ 

 .اٌؼخُ ؽغش األعبط فٟ ربس٠خ األدة األٌّبٟٔ

دُػٟ ٌفغ ٔضاع لبَ فٟ ثٍذح إ٠غ١ٍجٓ، ٚثؼذ أْ أفٍؼ فٟ فغ إٌضاع  0435عٕخ  فٟ

ٚدفٓ فٟ ٔفظ 0435فجشا٠ش  07أط١ت ثٕٛثخ ثشد ِب ٌجش أْ رٛفٟ فٟ أصش٘ب ٚرٌه فٟ 

 .اٌى١ٕغخ اٌزٟ لبَ ثزضج١ذ آسائٗ اٌذ١ٕ٠خ ػٍٝ ثبثٙب

ىبْ اٌغ١بعٟ ٘ٛ ٚاٌغذ٠ش ثبٌزوش؛ أْ اٌٍٛصش٠خ رذ٠ٓ ثبٌىض١ش ٌغ١بعٟ ٚثبؽش ٚعبِؼخ، ف

فشدس٠ه ِٕزخت عىغ١ٔٛب ٘ٛ اٌزٞ ؽّٝ ٌٛصش ِٓ أػذائٗ ٚدثش ٌٗ ِخجأ ثؼ١ذاً ػٓ ِزٕبٚي 

أ٠ذ٠ُٙ فٟ لٍؼخ ٚاسصش ثشط ٚلذ ظً ٌٛصش ٕ٘بن عٕخ رشعُ ف١ٙب اإلٔغ١ً ٌألٌّب١ٔخ، ٚلذ أصش 

رٌه فٟ إؽ١بء األدة ٚإؽالع ػبِخ إٌبط ػٍٝ وزبثُٙ اٌّمذط. ٚاٌجبؽش ٘ٛ ف١ٍ١ت 

ثأٚي وزبة ٌٗ فٟ اٌال٘ٛد ٚ٘ٛ "والَ  0410ْ اٌزٞ أِذ اٌذ٠ٓ اٌغذ٠ذ فٟ عٕخ ِالٔىزٛ

ِؼبد"، ٠ٚشعغ إ١ٌٗ اٌفؼً فٟ ٚػغ فٍغفخ ٚاػؾخ ٌإلطالػ اٌٍٛصشٞ. أِب اٌغبِؼخ فٟٙ 

عبِؼخ ٚرٕجشط اٌزٟ أطجؾذ اٌّٙذ األعبعٟ ٌزؼ١ٍُ اٌٍٛصش٠خ ٚعبء إ١ٌٙب ؽالة اٌؼٍُ ِٓ 

 .ع١ّغ أٔؾبء أٌّب١ٔب

أْ اٌظشٚف اٌغ١بع١خ اٌزٟ أؽبؽذ ثأٌّب١ٔب عبػذد ػٍٝ أزشبس اٌؾشوخ ٚ٘ىزا؛ ٔشٜ 

اٌٍٛصش٠خ، ٌٚىٓ اٌظشٚف االلزظبد٠خ ٚاالعزّبػ١خ اٌزٟ عبدد فٟ أسعبء أٌّب١ٔب عؼٍذ 

اٌؾشوخ رأخز فٟ ِغبسا٘ب ارغب٘بد ِؼ١ٕخ، فبٌجؼغ ٚعذ فٟ ٘زٖ اٌؾشوخ فشطخ ٌزٕف١ز 

بد ٚعؼً ؽشوخ اإلطالػ رمزشْ ثبٌؼٕف ا٢ساء اٌزٟ ٠ؤِٓ ثٙب ِّب أدٜ ٌٛلٛع اػطشاث

 .ٚاٌفٛػٝ، ٚرٌه شبػذ ؽشوبد اإلطالػ فٟ أٌّب١ٔب

 

 

   

 

 

 

 

 



 

 إجابة السؤال الثاني 
 

 

 

 

  -أوزت ِب رؼشفخ ػٓ : 

 

 ؽشٚة اٌٛساصخ األعجب١ٔخ .

 

االِجشاطٛس٠خ اإلعجب١ٔخ ارٛعؼذ ٚ ضّذ ِؼظُ أِش٠ىب اٌغٕٛث١خ 
اٌغٕٛث١خ ٚ اٌغشث١خ ِٓ ٚ اٌٛعطٝ ، ٚاٌّىغ١ه ، ٚاألعضاء 

فٝ  عضس ِبس٠بٔب ٚ عٛاَ ، ٚ اٌفٍج١ٓ اٌٛال٠بد اٌّزؾذح دٌٛلزٝ ، ٚ
، ٚ عٕٛة ا٠طب١ٌب ٚ  إ٠طب١ٌب ؽشق ثع١ب ، ٚ أعضاء ِٓ ؽّبي

صم١ٍخ ، اٌّذْ فٝ ؽّبي افش٠م١ب ، ٚ أعضاء ِٓ فشٔغب ٚ اٌّب١ٔب 
ٚ وبٔذ اٚي  .١ٔزاسالٔذا ، ٚ ٌٛوغّجٛسط ، ثٍغ١ىب دٌٛلزٝ ، ٚ

اِجشاطٛس٠خ ٠زمبي إْ اٌؾّظ ِؼ ثزغشة ػٕٙب أثذا. دٖ وبْ 
، ِغ عشأح االعزىؾبفبد فٝ اٌجؾش ٚ  ػصش االعزىؾبف ٘ٛ

اٌغذ٠ذ ٌطشق اٌزغبسح ػجش اٌّؾ١طبد ، ٚ  اٌجش ، ٚاالٔفزبػ
 .اٌفزٛؽبد ، ٚثذا٠بد االعزؼّبس األٚسٚثٝ

 

وبسٌٛط  ،٘بثغجٛسط ثخش ٍِٛن عالٌخ اعشحػٕذِب ِبد 
ِبد ثذْٚ ِب٠ىْٛ ٌٗ اٚالد ٚ ٚسس اٌؾىُ ٌف١ٍ١جٟ دٞ  اٌزبٔٝ

ظ ٠ٌٛ ٚ ؽف١ذ ِبس٠ب ر١ش٠غب ِٓ اعجب١ٔب ؽف١ذ اخزٗثٛسثْٛ ، 
خٍفٗ ػٍٝ اٌؼشػ ثبعُ ف١ٍ١جٝ  ؾش ٍِه فشٔغبخػاالسثؼ

وبْ أٚي  ف١ٍ١جٝ اٌخبِظ ٍِه إعجب١ٔب اٌخبِظ ٍِه إعجب١ٔب ،ٚ
 1746  ) . (١ٌٛ٠ٗ  9ٚ ) 1700 العجب١ٔب ِب ث١ٓ ثٛسثْٛ ؽبوُ ِٓ

ؽىُ عٕٛاد ل١ٍٍخ ٚ اثزذد ؽشة اٌٛساصخ  1683  .(ارٌٛذ
االعجب١ٔخ ثغجت اْ اِجشاطٛس االِجشاطٛس٠خ اٌشِٚب١ٔخ اٌّمذعخ 

ت ثؤٔٗ األؽك ثؼشػ إعجب١ٔب، ثؼذ ػؾش ع١ٕٓ ١ٌٛثٌٛذ األٚي طبٌ
ف١ٍ١ت  ٚافمذ ٚ اػزشفذ ثؤْ شخذِؼب٘ذح أٚر , ِٓ اٌؾشة

ِٓ عٍغٍخ  ؽزف ٌىٓ اعّٗ اعجب١ٔب ٠ىْٛ ٍِه اٌخبِظ
 .خالفخ اٌؼشػ اٌفشٔغبٜٚ
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رؼذدد األعجبة اٌزٟ أدد إٌٟ ل١بَ اٌضٛسح اٌفشٔغ١خ . فّٕٙب اٌفىش٠خ ٚ اٌغ١بع١خ ٚ  – 2

 االعزّبػ١خ ٚ االلزظبد٠خ . 

  . أششػ ٘زٖ اٌؼجبسح 
 

 

التً اندلعت فً الرابع عشر  (Révolution française :بالفرنسٌة) الثورة الفرنسٌة
، كانت فترة من االضطرابات االجتماعٌة 9811وامتدت حتى  9871من تموز عام 
انهار  .أوروبا التً أثرت بشكل بالػ العمق على فرنسا وجمٌع فرنسا والسٌاسٌة فً

الذي كان قد حكم فرنسا لعدة قرون فً ؼضون ثالث سنوات.  النظام الملكً المطلق خاللها
األرستقراطٌة وخضع المجتمع الفرنسً لعملٌة تحّول مع إلؽاء االمتٌازات اإلقطاعٌة و

والدٌنٌة وبروز الجماعات السٌاسٌّة الٌسارٌّة الرادٌكالٌة إلى جانب بروز دور عموم 
الجماهٌر وفالحً الرٌؾ فً تحدٌد مصٌر المجتمع. كما تم خاللها رفع ما عرؾ باسم 
مبادئ التنوٌر وهً المساواة فً الحقوق والمواطنة والحرٌة ومحو األفكار السابدة عن 

التسلسل الهرمً والطبقة األرستقراطٌة والسلطتٌن الملكٌة والدٌنٌةالتقالٌد و
[2]

. 

سنة األولى من الثورة القسم فً شهر ٌونٌو وشهدت ال 9871بدأت الثورة الفرنسٌة فً عام 
والمواطنة فً  حقوق اإلنسان فً ٌولٌو وصدور إعالن سجن الباستٌل والهجوم على

خالل شهر أكتوبر مع اتهام  فرساي أؼسطس والمسٌرة الكبرى نحو البالط الملكً فً
ثم  إعالن إلؽاء الملكٌة النظام الملكً الٌمٌنً بمحاولة إحباط إصالحات ربٌسٌّة. تم

وأعدم  9811فً سبتمبر  (النظام الجمهوري أي) الفرنسٌة األولىالجمهورٌة  إعالن
فً العام التالً. كانت التهدٌدات الخارجٌة قد لعبت دوًرا هاًما  لوٌس السادس عشر الملك

والمناطق الفقٌرة  إٌطالٌا فً تطور األحداث، إذ ساهمت انتصارات الجٌوش الفرنسً فً
فً رفع شعبٌة النظام الجمهوري كبدٌل عن النظام  نهر الراٌن المنخفضة الدخل ؼرب

لذي فشل فً السٌطرة على هذه المناطق التً شكلت تحدًٌا للحكومات الفرنسٌة الملكً ا
السابقة لعدة قرون. رؼم ذلك، فإن نوًعا من الدٌكتاتورٌة شاب الثورة فً بداٌتها، فقد قضى 

على  9810و 9811مواطن فرنسً فً الفترة الممتدة بٌن  010111إلى  900111بٌن 
 ٌطرة روبسٌبر على السلطةٌد "لجنة السالمة العامة" إثر س

[3]
 9811فً عام .

إلى السلطة وأعقب ذلك إعادة النظام الملكً تحت إمرته وعودة  نابلٌون األول وصل
االستقرار إلى فرنسا. استمر عودة الحكم الملكً واستبداله بنظام جمهوري لفترات ممتدة 

( تلتها 9781-9707، بعد خلع نابلٌون قامت الجمهورٌة الثانٌة )القرن التاسع عشر خالل
 .(9781-9781عودة الملكٌة )

والعالم، بنمو الجمهورٌات والدٌمقراطٌات اللٌبرالٌة  أوروبا دت تؤثٌر الثورة الفرنسٌة فًامت
وتطوٌر عدد من األٌدلوجٌات المعاصرة العلمانٌة وانتشار

[4]
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 .، ملك فرنسا والنافارلوٌس السادس عشر الرسمٌة،بالثٌاب الملكٌة 

نفسها أحد  النظام الملكً الفرنسً ؼالبٌة المإرخٌن، ٌكادوا أن ٌجمعوا، على اعتبار تركٌبة
لجوع أبرز سبب من أسباب الثورة. األسباب األخرى بشكل أساسً هً اقتصادٌة، إذ كان ا

وسوء التؽذٌة منتشًرا بٌن الفبات الفقٌرة فً فرنسا مع ارتفاع أسعار المواد 
وأسعار المحاصٌل، بنتٌجة الكوارث الطبٌعٌة والعوامل الجوٌّة إلى جانب  كالخبز األساسٌة

كافٌة التً كانت تعٌق نقل القمح من المناطق الرٌفٌة إلى المراكز نظام وسابل النقل ؼٌر ال
السكانٌة الكبٌرة، إلى حد زعزع لدرجة كبٌرة استقرار المجتمع الفرنسً فً السنوات التً 

 سبقت الثورة
[5]

ومن القضاٌا االقتصادٌة األخرى كان إفالس الدولة بسبب التكلفة الكبٌرة .
، التً كان من حرب االستقالل األمرٌكٌة ًللحروب السابقة، السٌّما بعد مشاركتها ف

ملٌون فضالً عن األعباء  1111-9111الدٌن العام الذي تراوح بٌن  نتٌجتها ارتفاع
أمرٌكا  االجتماعٌة المتولدة من الحرب؛ وفقدان فرنسا عددًا من ممتلكاتها االستعمارٌة فً

وتزاٌد هٌمنة برٌطانٌا التجارٌة. كما أن النظام المالً الفرنسً قد وصؾ بالبالً  الشمالٌة
وؼٌر الفعال وؼٌر القادر على إدارة الدٌون الوطنٌة وتسدٌد أقساط القروض التً كفلتها 

ى الدٌوان الملكً فً فرساي أنه الحكومة. أمام هذه النوابب االقتصادٌة كانت ٌنظر إل
ذي  لوٌس السادس عشر منعزل وؼٌر مبال بالطبقات الدنٌا من الشعب، تحت قٌادة الملك

صالحٌات المطلقة، وقٌل عنه فً كثٌر من األحٌان أنه ؼٌر حاسم بمواقفه ومعروؾ ال
بتراجعه عن قراراته فً حال واجه معارضة قوٌة، إلى جانب أنه لم ٌخفض النفقات 

الحكومٌة واستطاع البرلمان إحباط محاوالت كثٌرة لسّن قوانٌن إصالحٌة الزمة. بكل 
ان معارضو حكم لوٌس السادس عشر ٌوزعون مناشٌر األحوال، فإنه منذ ما قبل الثورة ك

سرٌّة حملت فً كثٌر من األحٌان معلومات مبالػ فٌها، تُتنقد من خاللها الحكومة وإدارته 
لها، وقد ساهمت هذه المناشٌر فً إثارة الرأي العام ضد النظام الملكً

[6]
. 

هناك العدٌد من العوامل األخرى، ٌمكن النظر إلٌها أنها سبب فً اندالع الثورة، كالرؼبة 
ع وطبقة النبالء، فً القضاء على الحكم المطلق، واالستٌاء من االمتٌازات الممنوحة لإلقطا

واالستٌاء من تؤثٌر الكنٌسة على السٌاسة العامة والمإسسات، والتطلع نحو الحرٌة الدٌنٌة 
والتخلص من األرستقراطٌة الدٌنٌة، وتحقٌق المساواة االجتماعٌة والسٌاسٌة واالقتصادٌة 

ٌعتبرها  ماري أنطوانٌت سٌّما مع تقدم الثورة للمطالبة بنظام جمهوري. أًٌضا فإن الملكة
 -زوًرا فً أؼلب األحٌان  -البعض من أسباب الثورة، إذ نظر إلٌها الفرنسٌون واتهموها 

وسبب اؼتٌال وزٌر المالٌة الذي كان محبوبًا من قبل بؤنها جاسوسة النمسا ومبذرة 
الشعب

[10][9][8][7]
.
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9#cite_note-britannicatraite-6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%A3%D9%86%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%A3%D9%86%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9#cite_note-10
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9#cite_note-9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9#cite_note-9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9#cite_note-8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9#cite_note-8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9#cite_note-7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9#cite_note-7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Antoine-Fran%C3%A7ois_Callet_-_Louis_XVI,_roi_de_France_et_de_Navarre_(1754-1793),_rev%C3%AAtu_du_grand_costume_royal_en_1779_-_Google_Art_Project.jpg


 ]قبل الثورة

 ]األزمة المالٌة

 
 

 .وأوالدها الثالثةماري أنطوانٌت العابلة الملكٌة الفرنسٌة: الملكة

ارتقى لوٌس السادس عشر العرش فً وسط أزمة مالٌة؛ كانت الدولة تقترب من اإلفالس 
، ومشاركة حرب السنوات السبع الدخل. السبب الربٌس لألزمة المالٌة، هو والنفقات فاقت

 حرب االستقالل األمرٌكٌة البالد فً
[12][11]

استقال وزٌر المالٌة بعد فشله  9880فً ماٌو .
فً تطبٌق إصالحات؛ وعٌن إثر ذلك الؽٌر فرنسً جاك نٌكر، مراقبًا للمالٌة العامة من قبل 

 الدابنٌن؛ ولم ٌحز لقب وزٌر لكونه بروتستانتًٌا
[13]

أدرك نٌكر أن النظام الضرٌبً .
الفرنسً ٌعرض الطبقات األكثر فقًرا لعبا ثقٌل، بٌنما طبقة النبالء وطبقة رجال الدٌن 

ض معفاة من الضرابب. عارض نٌكر زٌادة الضرابب على عامة الشعب، واقترح فر
ضرٌبة على رجال الدٌن السٌّما على العقارات التً ٌدٌرونها سواًء كانت كنابس أم أدٌرة 

أم ؼٌرها من مإسسات العمل االجتماعً؛ واإلنقاص من االمتٌازات المالٌة للكنٌسة 
،«ابنتها البكر»الكاثولٌكٌة التً كانت فرنسا تدعى 

[14]
وهو ما كان برأٌه كافًٌا لحل مشاكل  

ملٌون لٌفر. كما اقترح نٌكر أًٌضا وضع مزٌد  10البالد المالٌة، إذ ٌقلل من العجز بقٌمة 
نفاق العام فً الجمعٌة الوطنٌةمن القٌود القانونٌة على اإل

[13]
. 

ً مكانه، فاقترح لم ٌقبل وزراء الملك اقتراح نٌكر، فؤقٌل وعٌن تشارلز ألكسندر دي كالن
قانون ضرابب جدٌد. جاء اقتراح قانون الضرابب الجدٌد ٌشمل ضرابب على األراضً 

والعقارات وٌشمل ذلك النبالء ورجال الدٌن؛ ؼٌر أن معارضة شدٌدة واجهت االقتراح فً 
الجمعٌة الوطنٌة، ورؼم المحاوالت فً إقناع األعضاء إال أن الجمعٌة فشلت فً تؤٌٌد 

وزٌر، والتً كان ٌدعمها الملك. ردّ الملك على رفض اقتراح القانون بدعوة مقترحات ال
الناخبٌن الفرنسٌٌن النتخاب جمعٌة وطنٌة جدٌدة، وكانت تلك المرة األولى التً تجرى فٌها 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%A3%D9%86%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%A3%D9%86%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9#cite_note-12
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9#cite_note-11
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9#cite_note-11
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9#cite_note-Hib35-13
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9#cite_note-Frey2-14
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9#cite_note-Hib35-13
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Lebr04.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Lebr04.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Lebr04.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Lebr04.jpg


؛ بٌن كان الملك ٌعٌّن جمٌع األعضاء طوال الفترة 9090انتخابات فً البالد منذ 
السابقة

[16][15]
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 ]انتخاب الجمعٌة الوطنٌة

 
 

 .9871عام  فرساي جلسة افتتاح الجمعٌة الوطنٌة فً

 
 

 .المحرك الربٌسً للثورة، والتً كانت 9871قاعة الجمعٌة الوطنٌة الفرنسٌة لعام 

تمثل الجمعٌة الوطنٌة السلطة التشرٌعٌة فً فرنسا، وتقسم إلى ثالث فبات، حسب طبقات 
المجتمع: طبقة رجال الدٌن، وطبقة النبالء، وطبقة عموم الشعب

[17]
نظام التصوٌت داخل .

الجمعٌة ٌلحظ أنه فً حال اعترضت مجموعتٌن من المجموعات الثالث على قانون ما، 
ٌعتبر الؼًٌا. قبٌل االنتخابات، طالب الكثٌر من الفرنسٌٌن تعدٌل النظام الداخلً للجمعٌة؛ 

المطالبة بمضاعفة أعداد ممثلً الطبقة الثالثة. ؼٌر أن الطبقات األكثر ثراًء، كما تمت 
اعترضت على أي تعدٌل فً نظام التصوٌت، فحسب رأٌها ٌجب أن ٌلحظ موقع خاص 

 18"لمن لدٌهم سٌادة"؛ رؼم هذه المعارضة مرر الملك اقتراح تعدٌل نظام التصوٌت فً 
الطبقة الثالثة لألمٌن العام للجمعٌةدٌسمبر، وترك قضٌة مضاعفة عدد ممثلً 

[20][19][18]
. 

، وفق نظام االنتخاب الذي ٌحصر حق 9871أجرٌت انتخابات الجمعٌة الوطنٌة فً ربٌع 
التصوٌت بالفرنسٌٌن الذكور والذٌن تجاوزوا الخامسة والعشرٌن من العمر، مع شرطً 

اإلقامة فً فرنسا ودفع الضرابب. كانت نسبة اإلقبال قوٌة، وبلػ عدد المنتخبٌن فً الجمعٌة 
من أعضاء الطبقة الثالثة.  091من رجال الدٌن، و 111لنبالء، من ا 119عضو،  9119

تم تجمٌع كافة مشاكل فرنسا المالٌة، ووضعها فً جدول أعمال لتقوم الجمعٌة بمناقشتها، 
كما وضعت مقترحات جدٌدة مثل استحداث منصب لجباٌة الضرابب العامة، وتنوٌر المدن 

حلة من االزدهار والحرٌة بعد رفع الرقابة الفرنسٌة. تزامنًا عرفت الصحافة الفرنسٌة مر
الحكومٌة المسبقة عن الصحافة، وهو ما ساهم فً صدور مقاالت وتقارٌر عن الوضع 

الذي نشر فً ٌناٌر  "ما هً الطبقة الثالثة؟" االجتماعً والمطالبة بالعدالة، مثل كتٌب

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9#cite_note-D36-16
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9#cite_note-D34-15
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9#cite_note-D34-15
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9#cite_note-Frey_4-17
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9#cite_note-h42-20
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9#cite_note-Neely_56-19
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9#cite_note-Neely_56-19
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9#cite_note-D38-18
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9#cite_note-D38-18
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Couder_Stati_generali.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Couder_Stati_generali.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Estatesgeneral.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Estatesgeneral.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Couder_Stati_generali.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Couder_Stati_generali.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Estatesgeneral.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Estatesgeneral.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Couder_Stati_generali.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Couder_Stati_generali.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Estatesgeneral.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Estatesgeneral.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Couder_Stati_generali.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Couder_Stati_generali.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Estatesgeneral.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Estatesgeneral.jpg


فً النظام  ، وجاء مختصر جواب: "الطبقة الثالثة هً كل شًء لم ٌتم تمثٌله9871
السٌاسً القابم، أترٌد أن تكون شٌبًا؟". عقدت الجمعٌة اجتماعها األول فً قصر سالٌس 

، وافتتحت بكلمة دامت ثالث ساعات من قبل 9871ماٌو  8سابقًا فً فرساي ٌوم 
نٌكر

[22][21][17]
. 

 ]9871الجمعٌة الوطنٌة لعام 

 انتقل آبً سٌس إلى الطبقة الثالثة، وطالب بتحقٌق رؼباتها 9871ٌونٌو  91فً 
[23]

وفً .
ٌونٌو، كان التصوٌت على ما اتفقت علٌه الجمعٌة متجاوزة مطالب الطبقة الثالثة، ؼٌر  98

الفرنسً"، وأن "الجمعٌة لٌست من الصفوة بل من أن ممثلٌها قد أعلنوا أنفسهم "البرلمان 
الشعب"، ودعوا آخرٌن لالنضمام إلٌهم، وصرحوا بؤنهم سٌقومون بإدارة شإون البالد مع 
اآلخرٌن أو بدونهم. فً محاولة لتطوٌق الموقؾ، أمر لوٌس السادس عشر بإؼالق المنطقة 

لخطاب الملكً فً ؼضون حٌث تجتمع الجمعٌة، بحجة اإلصالحات الضرورٌة قبل إلقاء ا
ٌومٌن، ؼٌر أن الجمعٌة انتقلت لعقد اجتماعاتها فً ملعب تنس قرٌب من القصر؛ وهناك 

، متفقٌن على عدم التراجع حتى منح فرنسا دستور. 9871ٌونٌو  11أقسموا الوالء فً 
 08انضم لمندوبً الطبقة الثالثة الؽالبٌة العظمى من ممثلً طبقة رجال الدٌن، كما فعل 

ٌونٌو بدأ الجٌش الفرنسً ٌصل بؤعداد كبٌرة لنواحً  18عضًوا من طبقة النبالء؛ وفً 
بارٌس وفرساي؛ فً حٌن تدفقت رسابل دعم للجمعٌة من بارٌس ومن المدن الفرنسٌة 

األخرى
[26][25][24]

.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9#cite_note-22
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9#cite_note-21
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9#cite_note-21
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9#cite_note-Frey_4-17
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9#cite_note-Frey_4-17
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9#cite_note-Hib54-23
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9#cite_note-Schama-26
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9#cite_note-25
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9#cite_note-25
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9#cite_note-24
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9#cite_note-24
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 ]اقتحام الباستٌل

 : اقتحام سجن الباستٌل 

 
 

 .رسوم فرنسٌة من عام الثورة، تظهر حدث اقتحام الباستٌل

ا مع التطورات فً الجمعٌة الوطنٌة، نشر نٌكر بٌانات ؼٌر دقٌقة حول دٌون تزامنً 
ماري  الحكومة، رافعًا عنها صفة السرٌّة وجاعالً إٌاها متاحة للشعب، كانت

تسعى مع الشقٌق األصؽر للملك الكونت دي أرتواز، على خلع نٌكر من منصبه  أنطوانٌت
ؼٌر أن الملك، وخالفًا لرؼبة الملكة، منح نٌكر بناًء على اقتراح مجلس مستشاري الملكة. 

صالحٌة إعادة هٌكلة وزارة المالٌة الفرنسٌة كلها، إثر نشره بٌانات الدٌن العام. ما قام به 
الملك، كان خوفًا من انتفاضة البارٌسٌٌن فً الٌوم التالً الطالعهم على تلك البٌانات؛ وبكل 

بارٌس، وإؼالق الجمعٌة الوطنٌة، والبٌانات األحوال فإن حشد الجٌش من المناطق إلى 
المالٌة، فضالً عن كون بعض الجند الذٌن تّم استقدامهم للعاصمة من المرتزقة األجانب 
العاملٌن فً الجٌش الفرنسً، هذه الظروؾ مجتمعة أدت إلى انتشار الؽوؼاء والفوضى 

لجٌش ذاتهوعملٌات سلب ونهب والشؽب فً بارٌس؛ كان بعض مرتكبٌها من جند ا
[28][27]

. 

و كان من اسباب هذا االقتحام تظاهر الملك بالرضوخ لمطالب الشعب وانتشار اشاعات 
بؤن لوٌس السادس عشر سٌحل الجمعٌة مما أدى الى السٌطرة على مخزن كبٌر لألسلحة 

من قبل المتمردٌن فً الرابع عشر من ٌولٌو، وكان  قلعة الباستٌل والذخٌرة موجود داخل

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D8%AC%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D8%AC%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%A3%D9%86%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%A3%D9%86%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%A3%D9%86%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9#cite_note-28
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9#cite_note-27
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9#cite_note-27
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Storming_the_bastille_4.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Storming_the_bastille_4.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Storming_the_bastille_4.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Storming_the_bastille_4.jpg


ٌنظر الى القلعة كرمز للسلطة الملكٌة فً البالد. وبعد عدة ساعات من القتال، سقط السجن 
إطالق النار من قبل الحكومة، إال أن فً بعد ظهر ذلك الٌوم. على الرؼم من طلب وقؾ 

مجزرة قد وقعت بشكل متبادل بٌن كال الطرفٌن خالل عملٌة االقتحام، أًٌضا فإن محافظ 
السجن ماركٌز دي برنارد قتل، وقطع رأسه ووضع على رمح، وسار المتظاهرون به فً 

 شوارع المدٌنة
[29]

لم ٌكن سجن الباستٌل ٌحوي سوى سبعة سجناء فقط، أربعة مزورٌن، .
واثنٌن من النبالء قٌد التوقٌؾ لضبطهما فً سلوك ؼٌر أخالقً، وأحد المتهمٌن بجرٌمة 

تٌل كان رمًزا قوًٌا لكل شًء مكروه فً النظام القدٌم. بعد العودة من قتل، ؼٌر أّن الباس
الباستٌل، اتجه المتظاهرون نحو فندق دي فٌل، فً مركز المدٌنة، وقام الؽوؼاء بذبح ربٌس 

البلدٌة جاك دي فلٌسٌه ؼدًرا. أعربت الحكومة عن قلقها إزاء أعمال العنؾ فً بارٌس، 
قام سٌلفان باٌلً ربٌس الجمعٌة الوطنٌة، بزٌارة الملك فً استدعً الحرس الوطنً إلٌها، و

ٌولٌو فً محاولة لتهدبة الموقؾ. ؼٌر أن السلطة فشلت فً ذلك، مع انتشار أعمال  98
العنؾ العشوابٌة، والسرقة، وامتدادها من بارٌس لمختلؾ أنحاء البالد، فً حٌن قام الكثٌر 

تقال إلى البلدان المجاورة؛ وكثٌرون منهم، مّولوا من طبقة النبالء خوفًا على سالمتهم، باالن
ما عرؾ الحقًا بالثورة المضادة

[30]
. 

سٌادة الشعب قد انتشرت وترسخت فً جمٌع أنحاء فرنسا؛  فً أواخر ٌولٌو، كانت روح
فً مختلؾ المناطق الفرنسٌة بدأ العدٌد من الفالحٌن تشكٌل مٌلٌشٌات ؼٌر نظامٌة وتسلٌح 

أنفسهم ضد الؽوؼاء وقطاع الطرق، وهاجموا قصور النبالء كجزء من التمرد الزراعً 
بشكل كبٌر، وحدوث ما ٌشبه جنون  العام على اإلقطاع؛ ٌضاؾ إلى ذلك، انتشار الشابعات

العظمة، متزامنة مع االضطرابات األهلٌة الواسعة النطاق، والتً كانت كفٌلة بتقوٌض 
وانهٌار القانون والنظام العام

[32][31]
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 ]الخطوات الدستورٌة

 
 

 .9871ي أعلنته الجمعٌة الوطنٌة فً أؼسطس والذ إعالن حقوق اإلنسان والمواطن

  إعالن حقوق اإلنسان والمواطن :مقالة مفصلة 

، ألؽت الجمعٌة التؤسٌسٌة الوطنٌة اإلقطاع رسمًٌا، كانت تلك المرة 9871أؼسطس  0فً 
، تم مراسٌم أؼسطس األولى التً تفلح فٌها ثورة فالحٌة بتحقٌق أهدافها. ففً ما ٌعرؾ باسم

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9#cite_note-29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9#cite_note-30
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9#cite_note-32
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9#cite_note-31
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9#cite_note-31
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Declaration_of_the_Rights_of_Man_and_of_the_Citizen_in_1789.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Declaration_of_the_Rights_of_Man_and_of_the_Citizen_in_1789.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Declaration_of_the_Rights_of_Man_and_of_the_Citizen_in_1789.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Declaration_of_the_Rights_of_Man_and_of_the_Citizen_in_1789.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Declaration_of_the_Rights_of_Man_and_of_the_Citizen_in_1789.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Declaration_of_the_Rights_of_Man_and_of_the_Citizen_in_1789.jpg


تجرٌؾ الحقوق اإلقطاعٌة سواًء على العقارات أو األراضً الزراعٌة؛ وبتطبٌق هذه 
ورجال الدٌن، والبلدٌات، والشركات الخاصة، كافة االمتٌازات الذٌن  المراسٌم، فقد النبالء،
إعالن حقوق اإلنسان  ، نشرت الجمعٌة الوطنٌة9871أؼسطس  10تمتعوا بها سابقًا. فً 

أو مبادئ فوق دستورٌة ذات أثر قانونً،  وثٌقة حقوق ، والذي كان عبارة عنوالمواطن
أصدرتها الجمعٌة الوطنٌة لٌس فقط باعتبارها هٌبة تشرٌعٌة، بل بوصفها هٌبة تؤسٌسٌة 

الذٌن ٌعٌنهم ولً  مجلس الشٌوخلوضع دستور وعقد اجتماعً جدٌد. قررت الجمعٌة إلؽاء
ٌذ ، مستبدلة إٌّاه بإمكانٌة تؤخٌر تنفحق النقض العهد، وقلصت صالحٌات الملك، ساحبة منه

القوانٌن دون أن ٌتمكن من رفضها أو نقضها. أخًٌرا، قامت الجمعٌة بإعادة التقسٌم اإلداري 
للبالد، بحٌث ألؽت التقسٌم التارٌخً للمحافظات الفرنسٌة، وأعادت رسم الخرٌطة اإلدارٌة، 

محافظة، متساوٌة فً المساحة وعدد السكان. وسط انشؽال الجمعٌة فً  71فاستحدثت 
ستورٌة، كانت األزمة المالٌة تتفاقم، وعدم معالجتها قد أفضى فعلًٌا إلى زٌادة الشإون الد

العجز؛ قررت الجمعٌة إزاء هذا الوضع، منح نٌكر حق التصرؾ باإلدارة المالٌة الفرنسٌة 
 ."بشكل كامل، وبذلك ؼدا نٌكر "دٌكتاتور مالً

 ]مسٌرات النساء إلى فرساي

 
 

 .9871أكتوبر  8مسٌرة النساء إلى قصر فرساي، 

، كانت بداٌة التجمع فً قصر فرساي حشود من النساء نحو 9871أكتوبر  8انطلقت ٌوم 
ادٌة وسط المدٌنة لمطالبة البلدٌة بمعالجة المطالب النسابٌة، واالستجابة للحالة االقتص

الصعبة التً ٌواجهنها، وخاصة نقص الخبز
[33]

كما طالبت المسٌرات النسابٌة، بإٌقاؾ .
،«شواؼلها اإلصالحٌة»الجمعٌة الوطنٌة من أداء لمنع « العراقٌل الملكٌة»

[34]
وطالبت  

فً القرب من الشعب، ومعالجة  أخًٌرا بانتقال الملك إلى بارٌس كدلٌل على حسن نواٌاه
مشاكله وفقره المنتشر على نطاق واسع. عدم تحقٌق مطالب النسوة المتظاهرات فً ساحة 
البلدٌة فً بارٌس، دفعهّن للتوجه إلى قصر فرساي، ٌحملّن مدافع وأسلحة خفٌفة. قدّر عدد 

نً عنصر من الحرس الوط 11.111امرأة، فً حٌن قام  8111المتظاهرات بنحو من 
بتؤمٌن مقر السكن الملكً. حاولت النسوة اقتحام القصر، ما أسفر عن مقتل عدة حراس؛ 
قابد الحرس الوطنً تمكن من إقناع الملك بؤهمٌة االنتقال إلى بارٌس لتؽدو مقر اإلقامة 

، حٌن انتقل الملك والعابلة المالكة من قصر 9871أكتوبر  0الملكٌة؛ وهو ما تّم فعالً فً 
بارٌس تحت حماٌة الحرس الوطنً. ذلك لم ٌإد لشًء، سوى ترسٌخ شرعٌة  فرساي إلى

 .الجمعٌة الوطنٌة

 ]الثورة والكنٌسة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%8A
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 .فوضى داخل كنٌسة فً ستراسبورغ، بعد إقتحامها خالل الثورة

% من األراضً الفرنسٌة هً 91كانت الكنٌسة الكاثولٌكٌة أكبر مالك لألراضً فً البالد، 
 الكاثولٌكٌةملك شخصً للكنٌسة 

[35]
سوى ذلك، فقد كانت معفاة من الضرابب، ولها حق .
% من دخله لٌعاد توزٌعه على األكثر فقًرا 91لٌكً إدارة العشور، أي دفع المواطن الكاثو

 ومن ال دخل لهم، وسلسلة امتٌازات تشرٌفٌة أخرى
[35]

كانت مجموعة من الفرنسٌٌن تثٌر .
ثروة الكنٌسة حفظٌتها، كتابات أقلٌة من المفكرٌن الفرنسٌٌن خالل عصر التنوٌر 

ة الكاثولٌكٌة كان كافًٌا وجدت صداها فً الجماهٌر، "فتشوٌه" سمعة الكنٌس فولتٌر أمثال
لزعزعة استقرار النظام الملكً،

[36]
وكما ٌقول المإرخ جون مكمانرس "فً المملكة  

ة خالل القرن التاسع عشر، كانت تحدث مشاكل وخالفات بٌن العرش والكنٌسة، الفرنسٌ
لكنهما فً تحالؾ وثٌق؛ وانهٌارهما فً وقت واحد، هو البرهان النهابً على 

 ترابطهما
[37]

هذا االستٌاء من الكنٌسة، أضعؾ قوتها خالل افتتاح الجمعٌة الوطنٌة فً ."
، صّوت 9871، وعندما تم إعالن الجمعٌة الوطنٌة كممثل للشعب فً ٌونٌو 9871ماٌو 

ٌاء أؼلب رجال الدٌن مع ممثلً الطبقة الثالثة، ؼٌر أن ذلك لم ٌقلل من االست
 والنقمة

[38]
تم إلؽاء سلطة الكنٌسة فً فرض العشور، وفً خطوة  9871أؼسطس  0فً .

أن جمٌع ممتلكات الكنٌسة "هً  9871نوفمبر  1معٌة فً لحل األزمة المالٌة أعلنت الج
تحت تصرؾ األمة"، ومع طرح عملة جدٌدة فً السوق، كان ذلك ٌعنً فعلًٌا، تؽطٌة قٌمة 

 ممتلكات الكنٌسة المنقولة والؽٌر منقولة، للعملة الجدٌدة
[40][39]

فً دٌسمبر، دخل القرار .
حٌّز التنفٌذ، وبدأت الجمعٌة الوطنٌة تبٌع األراضً والعقارات التابعة للكنٌسة لمن ٌدفع 

 91، ألؽٌت قوانٌن تشجٌع الحركة الرهبانٌة؛ وفً 9871وفً خرٌؾ «. أسعاًرا أعلى»
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تم حّل جمٌع الجماعات الدٌنٌة فً البالد؛ 9811فبراٌر 
[41]

وسمح للرهبان والراهبات  
ترك األدٌرة، ؼٌر أن نسبة قلٌلة منهم خرجت من األدٌرة فً نهاٌة المطاؾ

[42]
. 

، اعتبر «نظام الحقوق المدنٌة لرجال الدٌن»أصدرت الجمعٌة،  9811ٌولٌو  91فً 
كهنة واألساقفة ، وأنشؤت الجمعٌة نظاًما جدٌدًا لل«موظفً حكومة»بموجبه رجال الدٌن 

والرعاٌا، كما حددت أجورهم. بموجب النظام الجدٌد، كان األسقؾ ٌنتخب من قبل مإمنً 
على الكنٌسة الكاثولٌكٌة الفرنسٌّة. فً نوفمبر  بابا روما األبرشٌة، ما ٌشكل نفًٌا لسلطة

ن، قسم ٌمٌن الوالء للدستور المدنً ، طلبت الجمعٌة الوطنٌة من جمٌع رجال الد9811ٌ
الفرنسً، ما خلق انقسام فً أوساط رجال الدٌن، بٌن أداء الٌمٌن المطلوبة، وبٌن أولبك 

% من رجال الدٌن أقسموا 10الذٌن رفضوا وحافظوا على "وفابهم" للبابوٌة؛ فً المحصلة 
الٌمٌن

[43]
. 

عزوؾ رجال الدٌن عن القسم، قد دفع إلى نقمة وسخط شعبٌٌن، خرجت العدٌد من 
، قبل مبدأ الدستور بٌوس السادس المطالبات "بنفٌهم، ترحٌلهم قسًرا، إعدام الخونة". البابا
ساقفة والرعاٌا خالفًا للقوانٌن المدنً للدولة، ؼٌر أنه رفض أن قانون ٌنظم عالقة األ

عهد »الكنسٌّة، وعزل من الكنٌسة من قبل بالنظام األسقفً الجدٌد. المرحلة الالحقة، هً 
، تزاٌدت المحاوالت سواًء شعبٌة أم داخل الجمعٌة الوطنٌة، للقضاء على الدٌن، «إرهاب

المهرجانات الدٌنٌة فذبح كهنة، ودمرت كنابس وأٌقونات فً جمٌع أنحاء فرنسا، كما منعت 
لتكون الخطوة الرادٌكالٌة األخٌرة ضد « دٌانة العقل»واألعٌاد، وأعلن البعض عن إعالن 

الدٌانة. بكل األحوال، ال ٌمكن تعمٌم ما حدث: لقد أدت هذه األحداث إلى خبٌة أمل واسعة 
ضطر النطاق فً األوساط المإمنة، وتم السعً لمكافحتها فً جمٌع أنحاء فرنسا؛ كما ا

ربٌس لجنة السالمة العامة فً الجمعٌة الوطنٌة التندٌد بالحملة
[44]

. 

باالتفاق  9719جمعٌة الوطنٌة، أنهً عام النظام المدنً لألساقفة الذي اجترحته ال
عن  الجمهورٌة الفرنسٌة الثالثة والكنٌسة، واستمر بعد نابلٌون حتى ألؽته نابلٌون األول بٌن

. أدى اضطهاد الكنٌسة إلى ثورة 9118دٌسمبر  99لدولة فً طرٌق الفصل بٌن الكنٌسة وا
مضادة معروفة باسم الثورة فً فٌندًٌ، والذي ٌعتبر قمعها، أول إبادة جماعٌة فً التارٌخ 

 .الحدٌث

 ]تطرف التشرٌع

 
: حٌن تم اإلقسام 9811ٌولٌو  90من االحتفاالت بالذكرى األولى لسقوط الباستٌل فً 

 ."والقانون، والملكباإلخالص "لألمة، 

مع مضً الوقت بدأ تماٌز الكتل السٌاسٌة داخل الجمعٌة الوطنٌة الفاعلة فً الثورة؛ فقاد 
، وكان ٌجلس الجناح الٌمٌنً األرستقراطً جاك أنطوان دي ماري ما أصبح ٌعرؾ باسم

الملكٌٌن  المقاعد على الجانب األٌمن من الجمعٌة. أما الكتلة الثانٌة فهً
المتحالفة مع نٌكر، وتمٌل إلى تنظٌم فرنسا على ؼرار التنظٌم الدستوري  طٌٌنالدٌموقرا
، وشملت أًٌضا الحزب الوطنً الذي ٌمثل ٌسار الوسط أو وسط برٌطانٌا المتبع فً

معٌة. أما هنري مٌرابو، وعدد من الشخصٌات األخرى كانت تمثل التٌارات األكثر الج
رادٌكالٌة وتطرفًا، فكانت تجلس فً الجانب األٌسر من الجمعٌة؛ وقد نجحت هذه الكتلة فً 
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ٌولٌو  90تمرٌر عدد من المشارٌع التً اقترحتها، مع بعض التعدٌل إلرضاء الوسط. فً 
عٌد »لذكرى األولى لسقوط الباستٌل واعتبرت المناسبة ، احتفلت الجمعٌة با9811

، أي مآل السلطة إلى الجماهٌر، وأكدت العمل على إنشاء الملكٌة الدستورٌة. «الجمهورٌة
ألؽت الجمعٌة جمٌع الرموز والشعارات التً كانت مرتبطة بطبقة النبالء؛ أقرت أًٌضا ٌمٌن 

ك"؛ الالفت أّن الملك والعابلة المالكة شاركت القسم، وهو "األخالص لألمة، وللقانون، وللمل
بنشاط فً احتفاالت الذكرى األولى للثورة وسقوط الباستٌل. كان مرسوم دعوة الجمعٌة 

الوطنٌة قد نّص على كون فترة الناخبٌن لعام واحد فقط، وهو ما دعمه الٌمٌن بحٌث تجرى 
برة أنه ال انتخابات حتى وضع انتخابات جدٌدة، ؼٌر أن سابر الجمعٌة مددت والٌتها، معت

دستور جدٌد
[46][45]

. 

كان الجٌش الفرنسً فً حالة كبٌرة من الفوضى: معظم الضباط  9811فً أواخر عام 
كرٌٌن النبالء، الذٌن وجدوا صعوبة متزاٌدة فً الحفاظ على القواعد كانوا من طبقة العس

والنظام داخل الصفوؾ الجند. فً بعض الحاالت، كان الجنود الوافدٌن من طبقات الشعب 
، تمكن الضابط من قمع واحدة من نانسً الدنٌا، ٌنقلبون على الضباط ومهاجمتهم. فً

محاوالت التمرد من هذا القبٌل، إال أنه اتهم بمعاداة الثورة نتٌجة فعله. ذلك ما أدى إلى 
حاالت عدٌدة من الهجرة النهابٌة، بانشقاق الضباط وانتقالهم إلى بلدان أخرى، ما ترك 

ها، ظهور "النوادي" فً الحٌاة السٌاسٌة الجٌش دون قٌادات خبٌرة. كما شهدت الفترة ذات
الفرنسٌة،

[47]
 91عضًوا وتؤسس فً  981، المإلؾ من نادي الٌعاقبةوكان أشهرها 

، وتمكن من تحقٌق شعبٌة كبٌرة فً البالد، وتابعت الجماهٌر نقاشاته 9811أؼسطس 
عمل على وضع دستور جدٌد؛ وبموجب السٌاسٌة. فً الوقت نفسه، واصلت الجمعٌة ال

المسودة، استحدثت هٌبة قضابٌة مإقتة، وفصل القضاء عن العرش، وألؽت إمكانٌة الوراثة 
فً أي منصب من المناصب باستثناء منصب الملك نفسه، وبدأت محاكمات لعدٌد من 

 أنصار النظام
[48]

التشرٌع نّص على إمكانٌة الملك اقتراح الحرب على السلطة التشرٌعٌة .
التً ٌعود لها وحدها قبول إعالن الحرب من رفضه؛ ألؽت الجمعٌة الوطنٌة أًٌضا جمٌع 

عمالٌّة والحرفٌّة، ففتحت بذلك الحق ألي شخص العمل بالمهنة التً المنظمات والنقابات ال
ٌرٌد دون مراعاة الشروط الخاصة بذلك كما كان سابقًا؛ وتّم تجرٌم المضاربة واعتبارها 

، ناقشت الجمعٌة للمرة األولى تشرٌعات ضد من هاجر من 9819ؼٌر قانونٌة. فً شتاء 
األفراد فً التنقل بٌن الداخل والخارج، ورؼم البالد؛ كان النقاش حول سالمة حق حرٌة 

المعارضة المبدبٌة للقانون، إال أنه فً نهاٌة العام تّم إقرار هذه اإلجراء الصارم
[49]

. 

 [عدل]انتقال العائلة المالكة إلى فارٌن

قد تزاٌد، حثّه شقٌقه الكونت دي أرتواز وكذلك كان استٌاء لوٌس السادس عشر من الثورة 
زوجته الملكة ماري أنطوانٌت، دعم المهاجرٌن والوقوؾ بموقؾ أكثر ضد الثورة؛ رفض 

الملك أي محاولة لالستعانة بالقوى األجنبٌة ضد الجمعٌة الوطنٌة. وفً نهاٌة المطاؾ، 
ى حامٌة الفارٌن قرب خوفًا على سالمته وكذلك سالمة أسرته قرر الهرب من بارٌس إل

 11الحدود النمساوٌة، بعد أن تؤكد من والء الحامٌات الحدودٌة. هربت العابلة فً لٌلة 
من قصر التوٌلري فً بارٌس وهً ترتدي زي الخدم، بٌنما كان الخدم  9819ٌونٌو 

ٌرتدون زي النبالء. فشلت المحاولة، ففً مساء الٌوم التالً، قبض على الملك والعابلة 
فارٌن، وجلب هو عابلته إلى بارٌس تحت الحراسة وهو ال ٌزال ٌرتدي ثٌاب الخدم؛  قرب

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9#cite_note-Mignet-Chap3-46
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9#cite_note-45
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9#cite_note-48
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ثم التقى مجموعة من ممثلً أعضاء الجمعٌة؛ فً حٌن قامت حشود باستقبال الموكب 
 .الملكً صامتة

 ]إتمام الدستور

كانت معظم الجمعٌة تفضل نظام ملكً دستوري بدالً من النظام الجمهوري؛ توصلت الكتل 
لسٌاسٌة المختلفة إلى حل وسط ٌقوم على ترك لوٌس السادس عشر أكثر قلٌالً من ملك ا

صوري، ونّص الدستور على أن ٌقسم الملك على الدستور وأن ٌمضً مرسوًما بعد 
تراجعه عن القسم؛ كما منحته مركز قٌادة الجٌوش الفرنسٌة؛ وحصنت شخصه من الطعن 

مثال جاك بٌٌر برٌسو، قال أّن الملك فً نظر األمة أو النقد. ومع ذلك، فإن بعض النواب أ
قد فقد شرعٌته منذ أن هرب إلى الفارٌن، ودعا جماهٌر الشعب للتوقٌع على عرٌضة تإٌد 

 .القول بفقدانه الشرعٌة

كان التوقٌع على العرٌضة فً ساحة البلدٌة وسط بارٌس، رافقتها خطابات حماسٌة ساخطة 
بلدٌة "للحفاظ على النظام العام" أي استجابة. أخًٌرا واجه على الملك، ولم تلق دعوات ال

الحرس الملكً بقٌادة الفاٌٌت الحشود، بؽٌة فّضهم، فردت الحشود بوابل من الحجارة، 
شخًصا. فً أعقاب المذبحة،  81 - 91فؤطلق الجنود النار على الحشد ما أسفر عن مقتل 

صحؾ الرادٌكالٌة، وهربت بعض أؼلقت السلطات العدٌد من األندٌة الوطنٌة، وال
الشخصٌات "الثورٌة" إلى خارج البالد فً حٌن اضطرت شخصٌات أخرى للتخفً 

 .واالختباء

تزامنًا مع ذلك، نشؤ تهدٌد للجمعٌة من الخارج، فشقٌق الملك فً قانون اإلمبراطورٌة 
األوروبٌة  الرومانٌة المقدسة هو ٌوبولد الثانً وولٌم الثانً ملك بروسٌا. طالبت الجهات

باعتبار لوٌس السادس عشر ملًكا للفرنسٌٌن وحرٌته الشخصٌة الكاملة، وألمحت بؽزو 
فرنسا نٌابة عنه إذا رفضت السلطات الثورٌة ذلك. كان رد الفعل فً فرنسا شرًسا، وأعرب 

الشعب الفرنسً أنه ال ٌحترم أي مقتضى أو عالقة من الملوك األجانب. احتفل بتوقٌع 
، "مع التصفٌق الحار من أعضاء الجمعٌة 9819سبتمبر  11ور الفرنسً فً الملك الدست

 .وسابر الحضور"، واعتبر التوقٌع بمثابة حفل التتوٌج الجدٌد

 (11 - 9819الجمعٌة التشرٌعٌة )

 []فشل النظام الملكً الدستوري

السلطة فإن نظام الحكم كان ملكًٌا دستورًٌا؛ ٌتقاسم الملك بموجبه  9819بموجب دستور 
مع مجلس تشرٌعً منتخب، أما الحكومة فترك أمر اختٌارها للملك. أول اجتماع للجمعٌة 

، وتحولت الجمعٌة إلى حالة من الفوضى فً أقل من عام، 9819أكتوبر  9التشرٌعٌة فً 
فشلت تماًما، وتركت  فإّن "الجمعٌة التشرٌعٌة دابرة المعارؾ البرٌطانٌة وعلى حد وصؾ

ورابها خزٌنة فارؼة، جٌش وبحرٌة ؼٌر منضبطان، والناس فً حالة من الخالعة 
عضًوا  111و -ملكًٌا دستورًٌا  -عضًوا ٌمٌنًٌا  908والشؽب". كانت الجمعٌة تتؤلؾ من 

عضًوا ؼٌر منتسب ألي من الكتلتٌن.  181لٌبرالًٌا جمهورًٌا مع نادي الٌعاقبة أي الٌسار، و
ع منح الملك حق نقض القوانٌن، رفض الملك تمرٌر مشارٌع القوانٌن المتعلقة بمعاقبة م

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9


المهاجرٌن ما أحدث أزمة، مع تتالً أمثال هذه الخالفات، تحولت األزمة من أزمة سٌاسٌة 
 .إلى أزمة نظام حكم

 ]األزمة الدستورٌة

حامٌة بارٌس هاجم متمردون ومٌلٌشٌات شعبٌة، وبدعم من  9811أؼسطس  91فً لٌل 
الثورٌة، قصر التوٌلري فً بارٌس وذبحوا الحرس السوٌسري المختّص بحماٌة الملك. 

وتحولت العابلة المالكة إلى سجناء. طالبت الجمعٌة التشرٌعٌة فً ؼضون ذلك تعلٌق النظام 
الملكً مإقتًا، رؼم عدم حضور سوى ثلث النواب أؼلبهم من نادي الٌعاقبة وداعمٌه. 

ة بارٌس الثورٌة مجموعة من المٌلشٌات لتحرٌر السجناء، ما أدى إلى مقتل أرسلت حامٌ
مواطن. فً الٌوم التالً، تم االتفاق على القٌام كتابة دستور جدٌد، عن طرٌق  9011

اختٌار جمعٌة تؤسٌسٌة جدٌدة عن طرٌق االقتراع الجماعً للذكور؛ وأقرت الجمعٌة 
لك حامٌة بارٌس هً حكومة فرنسا بحكم األمر سبتمبر فؽدت بذ 1التشرٌعٌة باألمر ٌوم 

الواقع، ولم تقابل بكثٌر من المقاومة. فً الٌوم التالً قررت الحامٌة إلؽاء النظام الملكً 
اعتبر الٌوم األول فً الجمهورٌة  9811سبتمبر  11وإعالن الجمهورٌة، وفً الٌوم التالً 

 .التقوٌم الجمهوري الفرنسً الجدٌدة، واعتبرت أًٌضا بداٌة

 ](18 - 9811الحرب والثورة المضادة )

السٌاسة الرادٌكالٌة المتطرفة للثورة الفرنسٌة تقود حكًما نحو صدام عسكري مع  كانت
تصدٌر »وحلفابها؛ السٌّما بعد التصرٌحات حول  النمسا حلفاء النظام الملكً، السٌّما

لجمٌع أنحاء أوروبا. بعض اآلراء خارج فرنسا كانت تعرض الحرب من مبدأ أنها « الثورة
ستإدي لجعل منظّري الثورة أكثر تطرفًا فً آرابهم؛ كما أن لٌبرالً األنظمة الملكٌة 

األخرى فً أوروبا كانت تتخوؾ من أن سحق النظام الجمهوري فً فرنسا سٌإدي لتعزٌز 
إمبراطور النمسا لٌوبولد الثانً، شقٌق ماري أنطوانٌت  النظام الملكً فً بلدانهم. توفً

؛ ومع تحضر الحكومة النمساوٌة إلعالن الحرب، أعلنت 9811مارس  9ملكة فرنسا، فً 
، وبعد عدة أسابٌع 9811أبرٌل  11الجمهورٌة الفرنسٌة الحرب كخطوة استباقٌة، فً 

كحلٌفة للنمسا؛ تمكن الجٌش الفرنسً من االنتصار على الجٌش  بروسٌا الحقة انضمت
 .، وبذلك كانت بداٌة الحرب لمصلحة الجمهورٌةفالمًمعركة  البروسً فً

بعد معركة فالمً، حققت الجمهورٌة حدٌثة الوالدة سلسلة انتصارات أخرى 
؛ كما هزمت الجٌوش الفرنسٌة النمسا فً معركة 9811فً خرٌؾ  وهولندا بلجٌكا فً

نوفمبر، واحتلت فً إثرها معظم أراضً هولندا؛ ما دفع برٌطانٌا  0جامٌز فً 
، 9811ر والجمهورٌة الهولندٌة إعالن الحرب على فرنسا. بعد إعدام الملك فً ٌناٌ

ومعظم دول أوروبا األخرى للحرب ضد فرنسا، وأخذت القوات الفرنسٌة  إسبانٌا انضمت
حدٌثًا فً تواجه الهزابم على جمٌع الجبهات تقرٌبًا، وطردوا من األراضً التً احتلوها 

. فً الوقت نفسه، نشؤت حركات تمرد وثورات فً جنوب وجنوب ؼرب 9811ربٌع 
فرنسا ضد السلطة الفرنسٌة دعًما للملكٌة، لكن الحلفاء فشلوا فً االستفادة من االنقسام 

تمكن النظام الجمهوري من هزٌمة معظم  9811الداخلً الفرنسً. وبحلول خرٌؾ 
 .الحلفاء إلى فرنسا نفسها الثورات الداخلٌة، وأوقؾ زحؾ
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حٌن تمكنت القوات الفرنسٌة من  9810استمرت الحرب سجاالً بٌن الطرفٌن حتى صٌؾ 
تحقٌق انتصارات درامٌة، كما فً معركة فٌلروس التً هزم فٌها الجٌش الفرنسً جٌش 

قررت هولندا  9818؛ وفً بداٌة نهر الراٌن الحلفاء، الذي اضطر لالنسحاب لما وراء
االنسحاب من التحالؾ مقابل التوصل التفاق مع فرنسا؛ كما قامت بروسٌا باالنسحاب، 

ر الدول ، وآخ9818وتوصلت التفاق سالم مع الجمهورٌة الفرنسٌة فً بازل فً أبرٌل 
، أما النمسا وبرٌطانٌا رفضا االعتراؾ بالجمهورٌة أو قبول السالم معها إسبانٌاكانت

 .واستمروا فً حالة الحرب

، على أساس المارسٌٌز لوطنً الفرنسًخالل مرحلة حرب الثورة الفرنسٌة، كتب النشٌد ا
كونه فً البداٌة أؼنٌة حرب لجٌوش الراٌن، كتبه ولجنه جوزٌؾ كلود لٌسلً فً عام 

 .كنشٌد لألمة 9818،واعتمد عام 9811

 ]مراحل الثورة الفرنسٌة

 :دامت الثورة الفرنسٌة عشر سنوات، ومرت عبر ثالث مراحل أساسٌة

 فترة الملكٌة الدستورٌة: تمٌزت  1792(اؼسطس 1789 - ٌولٌو )المرحلة األولى ،
ٌة واحتالل سجن الباستٌل، هذه المرحلة بقٌام ممثلً الهٌبة الثالثة بتؤسٌس الجمعٌة الوطن

 .وإلؽاء الحقوق الفٌودالٌة، وإصدار بٌان حقوق اإلنسان ووضع أول دستور للبالد

 فترة بداٌة النظام الجمهوري  1794(ٌولٌو 1792 - اؼسطس )المرحلة الثانٌة ،
ثم إعدام الملك وإقامة نظام  إعالن إلؽاء الملكٌة عد التٌار الثوري حٌث تموتصا

 .ددجمهوري متش

  ،فترة تراجع التٌار الثوري وعودة  1799(نوفمبر 1794 – ٌولٌو)المرحلة الثالثة ،
ا وتحالفت مع البورجوازٌة المعتدلة التً سٌطرت على الحكم ووضعت دستورا جدٌد

الجٌش، كما شجعت الضابط نابلٌون بونابارت للقٌام بانقالب عسكري ووضع حدا 
 .للثورة وإقامة نظاما دٌكتاتورٌا توسعٌا

 ]نتابج الثورة الفرنسٌة

  النتابج السٌاسٌة: عوض النظام الجمهوري الملكٌة المطلقة، وأقر فصل السلطات وفصل
 .التعبٌرالدٌن عن الدولة والمساواة وحرٌة 

  ًالنتابج االقتصادٌة: تم القضاء على النظام القدٌم، وفتح المجال لتطور النظام الرأسمال
وتحرٌر االقتصاد من رقابة الدولة وحذؾ الحواجز الجمركٌة الداخلٌة، واعتماد 

 .المكاٌٌل الجدٌدة والمقاٌٌس الموحدة

 ت النبالء ورجال الدٌن النتابج االجتماعٌة: تم إلؽاء الحقوق الفٌودالٌة وامتٌازا
ومصادرة أمالك الكنٌسة كما أقرت الثورة مبدأ مجانٌة وإجبارٌة التعلٌم والعدالة 

 .االجتماعٌة وتوحٌد وتعمٌم اللؽة الفرنسٌة
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