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الثورة ندالع عشر حدثاً تارٌخٌاً هاماً تمثل باشهدت فرنسا فً اواخر القرن الثامن   

، أثرت نتائجها على مجرى احداث قارة أوربا فً القرن التاسع 9871عام  الفرنسٌة

عشر، فهً تمثل نقطة تحول اساسٌة فً النظم السٌاسٌة واالجتماعٌة، وضعت حداً 

للنظام الملكً القدٌم السائد القائم على االستبداد والمستند على نظرٌة الحق االلهً 

مام نظم جدٌدة  فً الحكم ملكٌة كانت او جمهورٌة تقوم فً الحكم وفتحت االفاق أ

على حرٌة الشعوب والمساواة بٌن افرادها وتستمد سلطاتها من ارادة المواطنٌن 

 وتعمل تحت رقابتهم.

لم تكن الثورة حدثاً فجائٌاً جاء فً لٌلة وضحاها غٌر مجرى التارٌخ فً اوربا، بل   

غٌر مباشرة ومباشرة تعود جذورها الى حدثت نتٌجة عوامل واسباب عدة منها ال

-9891(، ولوٌس الخامس عشر)9891-9461نتائج حكم لوٌس الرابع عشر)

الى  ، باالضافةكلفهما مبالغ طائلة برٌطانٌا( اللذان استمرا بنزاع خارجً مع 9886

المساعدات المالٌة التً قدمتها فرنسا الى أمرٌكا فً حروبها، كل هذه االمور 

 . ٌاستهم الداخلٌةانعكست على س

لعبت عوامل عدٌدة دوراً فً قٌام الثورة الفرنسٌة وٌمكن تحدٌدها بالعوامل    

السٌاسٌة واالجتماعٌة والفكرٌة واالقتصادٌة، نقصد بالعامل السٌاسً طبٌعة نظام 

 لوٌس السادس عشرتولً وعند  الحكم الذي اعتمد على نظرٌة الحكم المطلق،

كان كسوالً متردداً ضعٌف االرادة فوقع تحت الذي ( 9886)عام  نسًفرالعرش ال

 ،ماري انطوانٌت النمساوٌة التً كانت بعكسه قوٌة االرادةتأثٌر زوجته النمساوٌة 

تعزل الوزراء وقادة الجٌش وتعٌن بدل عنهم  كانت تتدخل فً شؤون السٌاسٌة للبالد

رهونها النها كان الفرنسٌٌن ٌك الرجوع الى مؤسسة دستورٌة تمثل الشعب. دون

اما العامل االجتماعً فالمقصود به نظام الطبقات الذي كان المجتمع   .نمساوٌة

ُ على اساسه الى ثالث طبقات هً طبقة النبالء او االشراف  الفرنسً مقسما

المرتبطة بالقصر والمتمتعة بجمٌع االمتٌازات بما فٌها االعفاء من الضرائب، ثم 

التً تمثل السلطة الدٌنٌة تتمتع بامتٌازات ورثتها من طبقة رجال الدٌن) االكلٌروس( 

القطاع، ثم تأتً الطبقة الثالثة تعرف بالطبقة العامة المكونه من الفالحٌن اعصر 



والبرجوازٌة الصغٌرة وتشكل اوسع طبقة فً المجتمع محرومة من كافة االمتٌازات 

 .وتقع علٌها أعباء الضرائب والعمل والسخرة والتجنٌد

كتابات المفكرٌن على ٌقظة الشعب الفرنسً، عملت  العامل الفكري ساعد  

-9891جان جاك روسو) و( 9811-9471تسكٌو)( و مون9887-9416فولتٌر)

 ( على التأثٌر على الشعب الفرنسً للتخلص من قٌود الحكم المطلق. 9887

الثورة ٌعد العامل االقتصادي من العوامل الرئٌسٌة التً ادت دوراً مهماً بتأجج   

كانت خزٌنة الدولة تعانً من عجز كبٌر، وفرض الضرائب على الطبقة الفرنسٌة، 

العامة وأرتفاع االسعار دون زٌادة على االجور الى جانب المجاعة التً أجتاحت 

قمح بسبب سوء االنتاج نتٌجة لموجة البرد ال ( بسبب أزمة9877البالد عام )

ز وانتشرت المجاعة وعم االستٌاء والغضب شح الخب ادت الى تعرضت لها البالد،

الشوارع  فً المدن الفرنسٌة الواحده تلو االخرى واخذ الفالحون ٌطوفون فً

ن على النبالء اذ قاموا باعمال شغب فقد حرقوا بٌوتهم للحصول على الخبز غاضبٌ

وسجالت الطابو ودوائر الضرٌبة، فقدت فرنسا السٌطرة على الوضع العام، على 

خبٌر الشؤون االقتصادٌة ووزٌر المالٌة  استدعى الملك لوٌس السادس عشر كأثر ذل

نٌكر الصالح الوضع المالً اال أن محاوالته فشلت الن االشراف ورجال الدٌن 

رفضوا التنازل عن بعض امتٌازاتهم، امام خطورة الوضع االقتصادي والمالً 

لى االمة الفرنسٌة عن اقترح نٌكر على الملك لوٌس السادس عشر طرح المشكلة ع

طرٌق دعوة مجلس الطبقات، بالرغم ان الملك كان ٌعارض ذلك االنه وافق النه 

  كان بحاجة للمال.

رحب ابناء الطبقة العامة بهذه الخطوة امال فً الحصول على الخبز، كما رحبت  

 الطبقة البرجوازٌة النها كانت تبحث عن دور سٌاسً لها والمشاركة فً حكم البالد،

عضو ٌمثل نصفه الطبقة العامة وٌمثل النصف  9111 من تألف مجلس الطبقات

االخر طبقتً النبالء ورجال الدٌن وطبقا لتقالٌد الدستور الفرنسً القدٌم بان تجتمع 

كل طبقة لوحدها وان ٌجري التصوٌت على اساس الطبقة ولٌس على اصوات جمٌع 

عرائض حملها اعضاء المجلس  حرر الناخبون فً جمٌع انحاء فرنسا الممثلٌن.

 -الجدٌد تتضمن شكاوي وتحدد المطالب االساسٌة التً ٌرغب الفرنسٌون تحقٌقها:

 صٌانة الحرٌات العامة ومنع التعدي علٌها اال بموجب القانون. -9

 الغاء االمتٌازات القدٌمة ومساواة الجمٌع أمام القانون.  -1

 وبٌة فً مجلس الطبقات.عدم فرض الضرائب اال بموافقة الشعب ممثالً بمند -1



 توزٌع الضرائب على جمٌع ابناء الشعب بالتساوي. -6

الواضح من المطالب معتدلة وال تحمل فً طٌاتها اي عداء للنظام الملكً او رغبة 

فً احداث تغٌٌر جذري فً النظام السٌاسً واالقتصادي فً فرنسا. بل كانت 

 رٌة. رغبتهم تحوٌل فرنسا من ملكٌة مطلقة الى ملكٌة دستو

فً فرساي، ظهر التمٌز منذ البداٌة  9871اٌار  1أجتمع مجلس الطبقات فً ٌوم   

ضد نواب الطبقة الثالثة الذٌن اخذوا ٌتعرضون الى اذالل معتمد من جانب 

الحكومة، افتتح المجلس بجو ٌسوده التوتر. وكان على نواب الطبقة الثالثة ان 

لة عن مكان اجتماع نواب النبالء ٌجتمعوا، حسب العرف المتبع فً قاعة منفص

ورجال الدٌن. رفض نواب الطبقة الثالثة هذه الطرٌقة وطالبوا بان ٌكون اجتماع 

. اصروا على موقفهم الطبقات الثالث مشتركاً وأن ٌكون التصوٌت "حسب الرأس"

هذا بحٌث رفضوا اتخاذ االجراءات االولٌة الخاصة باثبات صحة انتخاب النواب 

اب مطلبهم هذا. لم ٌستجب مطلبهم وعلى أثر ذلك قرروا االجتماع قبل ان ٌستج

حزٌران واعلنوا انهم ٌمثلون االمة فهم اصحاب السلطة الشرعٌة  98لوحدهم فً 

 ى أنفسهم اسم " الجمعٌة الوطنٌة".واطلقوا عل


