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.التمھيد

 _1كثيره معلومات التاريخ علم ويحتوي التاريخ علم مثل قديم ھو ما منھا وغيرھا والھندسه، الطب، مثل بيننا وموجود ملموس ھو ما منھا كثيره االنسانيه المعارف  

وكيف اسباب سابق في االمه ھذه حال طياته في يحمل حيث أجمع العالم بين اليوم المشاكل اغلب وفي ودراسات حلول وايضا التاريخ يحمل بل واألمم الشعوب عن  

جمھوريه نظام الى مستبده ملكيه نظام من وحولتھا كامله اوروبا وجھه غيرت التي الثورات تلك الفرنسيه الثوره التاريخيه االحداث اھم من اليوم عليه ھي ما الى وصلت  

ھذه تكن لم ولكن الحديث العصر في السياسيه االحداث اھم من الفرنسيه الثوره تعد حيث اجمع العالم في الفرنسيه الثوره اثرت لقد و بالدھم حاكم الشعب فيھا يختار  

الثوره اسباب دور ياتي وھنا واستبداد ظلم من فيه ھو ما تغيير ويحاول حاله على يسخط الفرنسي الشعب تجعل واضحة وقوية واضحة بأسباب اال لتقوم الفرنسيه الثوره
ھذا في فرنسا انحاء جميع في الفساد حجم و الطبقية كانت كيف وتوضيح وفكرية وسياسية ودينية تاريخية  اسباب الى الثوره تقسيم المؤرخين اعتاد الصدد ھذا وفي  

الفرنسيه الثوره اسباب بعض عن نتحدث دعونا ولھذا الوقت .

_2عشر السادس لويس تولي قبل فرنسا في السياسية االوضاع .

 وصول قبل كثيرا متغيره السياسيه االوضاع وكانت ذلك قبل ما الى امتدت الثور وجذور اصول ان اال عشر التاسع القرن في قامت الثوره احداث ان من الرغم على

الحكم وكان عشر السادس لويس عھد قبل ما وحتى النھضه عصر خالل كلھا اوروبا في الملكيه نظام اقوى من الفرنسيه الملكيه كانت فلقد الحكم الى عشر السادس لويس
وال دستور يقيده وال ارادتة وفق يحكم فھو) قضائية-تشريعية- تنفيذة (الحكم سلطات من شيء كل بيده الملك وكان) االلھي التفويض (النظريه الى يكون ما اقرب الملكي  

كانشراالمن جليله خدمات البالد قدمت النھا عشر السابع القرن في بالملكيه التعلق شديد كان فرنسيه الشعب ان اال فرنسا في بدات الثوره ان من الرغم وعلى قانون  

على الفتره تلك الدوله قوه يعكس مما) االيطاليه الحروب بعد وخاصه (االوروبيه السياسه توحيد في رئيسي بدور تقوم الملكية وكانت قوي حكومه يد في السلطات وتوحيد
بھا قامت التي الحروب كثره بسبب سخطه إلي سببا كان بل دوما الفرنسي الشعب ورضي ازدھار الى يؤدي لم ھذا كل ان الى) الفرنسي تفوق العصر (بعض تعبير حد  

لويس(له يكن ولم جدا صعبه حاله في كانت فقد وقتھا البالد في الحكم مقاليد عشر السادس لويس تولى حتى السياسيه االحوال وتظھر االمريكيه االستقالل منھا فرنسا  

البالد حكم مع الثوره ورث عشر السادس لويس ان يرون المؤرخين بعض ان حتى الوضع ھذا تغيير الى فرصه اي) عشر السادس
_3الحكم عشر السادس لويس تولي بعد فرنسا أحوال . 

قد انه حظه لسوء ولكن للبالد الحقيقي وحبه التقوى من عنه عرف لما الياس بعد االمل نفوسھم في ودب الحكم عشر السادس لويس تولى بعد الفرنسيه الجموع استبشرت
في المقيتة الطبقية بعوده الدين ورجال والنبالء االشراف نفوذ تزايد مع خاصه الفرنسي الشعب جموع من عارمة غضب موجه امام البالد واصبحت مثقلة وتركه وارث  

على سيء اثر له كان مما الحكم من كثيرا سلطات يديھا في جمعت ولقد النمساويه انطوانيت ماري لزوجته عشر السادس لويس خضوع عن فضال ھذا صورھا ابشع  

ھي والنمسا نمساويه كونھا لھا الفرنسي الشعب كره عن فضال ھذا فرنسا بلده اصالح في عشر السادس لويس زوجھا تساعد وال والبذخ بالطرف مولعه كانت حيث البالد
الملك بين فرنسا في السلطات وتنازع االمريكيه االستقالل حرب في تورطوه و الخارجيه و الداخليه سياسته في الملك تخبط عن فضال تاريخيا الفرنسية الدولة عدو  

ان بالذكر جدير و سياسيا الدوله اصالح في لفشله عشر السادس لويس من الفرنسيه جموع لغضب واضحه اسباب كانت السابقه العوامل كل ايضا والبرلمان وحاشيته  

فرنسا في الملكيين الحكام اخر بذلك ليكون الحكم مقاليد توليه وقت في اال تكن لم الثوره
_4واالشراف النبالء طبقة  .

 ظلمھم عن فضال امتيازات من  اليه وصلوا لما وذلك واالشراف النبالء طبقه وتحديدا االجتماعيه الطبقات ھي وثورته الفرنسي الشعب سخط اسباب اھم من واحده  

الخ ....دبلوماسيه او وزير وخدماته يقبل وكان الملك مستشاري بين من والدته منذ نفسه ارستقراطي يعتبر وكان وراثيا النبل وكان والعامه للفالحين .

 كثيرا بحقوق الطائفه ھذه تمتعت ولقد الريف والنبالء الملك عطايا على ھؤالء ويحصل الملك من بالقرب يعيشون الذين  البالط بالء قسمين الى الطائفه ھذه قسمت وقد

بعضھم ويمتلك والموظفين الضباط كبار منھم يختار وكان االقاليم عن الدفاع يتولون و القضاء يتولون و االقاليم يديرون كانوا فلقد عاتقھم علي المالقاة من الواجبات مقابل
الدوله في العليا الوظائف واحتقار الشعب على المقرره الضرائب من اإلعفاء منھا بمميزات تتمتع الطبقة ھذه فإن جمال وجه وعلى الفرنسيه االراضي من شاسعه مساحه
خضوع أفرانھم في حبوبھم وخبز اإلقطاعى مطاحن في حبوب طحن على وإرغامھم االراضي زراعه في فالحين وتسخير لھم الضرائب بعض دفع على الفالحين وإرغام

اإلقطاع صاحب لقضاء الفالحين
_5)االكليروس ( الدين رجال .

الفرنسي الشعب معاناه في بارزا دورا الدين رجال لكبار كان  كان
 رجال كبار قسمين الى الدين رجال ينقسم فلقد االمتيازات يخص فيما الموحد قدر على يكونوا لم الدين رجال ان بالذكر والجدير عليھا حصلوا التي االمتيازات بسبب  

لھو ويلھون الدينيه واجباتھم باداء يقوم من عنھم وينتدبون الملك بالط في يعيشون وكانوا واالشراف النبالء عن شيء يفرقھم وال الكنيسه ماليه على يستولون وكانوا الدين
ورجال واالمراء الملك مصلحه اجل من بينھم فيما واالمراء الدين رجال بين التعاون على فضال شديد فقر في تركوا وقد الدين رجال وصغار والصيد الطرف في االمراء
كثيرا امواال تجني الكنيسه وكانت الضرائب من معفاة كانت وقد وكان فرنسا مساحه بخمس البعض قدرھا فرنسا مساحه من شاسعه مساحات الكنيسه امتلكت كما الدين  

لدرجة والبذخ الترف حياة اعتادوا حتى الدين رجال كبار قصور في اال الطائلة االموال ھذه تنفق ولم التعليم على يشرفون الدين رجال وكان العقاريه الملكيه العشور جباية
شخص الف وثالثون مائه او بحوالي يقدر عددھم وكان القساوسة وصغار فرنسي للشعب مكروھين صار أنھم .

_6البرجوازيون

التي االمور بعض ھناك كانت ولكن والنبالء واالمراء الدين رجال حال حالھم الفرنسي الشعب ضرر في بعدين يكونوا لم انھم حيث كثيرا ھؤالء مع الحال يختلف لم  

بالحقوق يتمتعوا لم انھم اال الدين ورجال نبالء بعض ثروتھا تفوق االحيان بعض في وكان الثروات من بقليل ليس قدر تمتلك انھا حيث غيرھا دون الطائفه ھذه بھا تختص
الملك ضد والفالحين العامه مع الطائفه ھذه مصالح اتفقت ولھذا وغيرھا الحكم المراكز بعض الى الوصول مثل  واالمراء الدين ورجال النبالء اليھا وصل التي السياسيه

بين جمعت قد وبذلك وغيرھم والمحامون االطباء شملت وقد اعدادھا بقله الطائفه ھذه واتسمت وحاشيته  

الفرنسي الشعب حساب على حتى ثروتھا لزيادة تسعي كانت بل الحقيقي بشكل يوم الفرنسي الشعب بحال يوما تھتم لم انھا غير والفكر الثقافه وقوه المال قوه يديھا .

_7الفرنسية الثورة في ودورھا فرنسا في الفكرية االوضاع .

متعدد نوعي وتناقض صراع وعبر المفتوحه بافاقه الجديد الرأسمالي الصناعي النمط الى االفق محدود لقاء الزراعيه النمط من الغربي االوروبي المجتمع انتقال سياق في
والمدارس واالفكار المفاھيم تولدت السياق ھذا في عشر والسادس عشر الخامس القرن في االولى التراكماته بدا والسياسيه الفكريه و واالجتماعيه االقتصاديه الجوانب  

التنوير النھضة عصر للبشريه الجديد عصر بدايه معلمه الفلسفيه .

الشعور الفرنسي الشعب في ويستثير ھممھم يستنھض من تجد لم اال ساكنا لتحرك تكن لم الفرنسي الشعب بھا مر التي السيئه االوضاع ھذه ان بالذكر والجدير والجدير  

وكوندرسيه وفولتير مونتسيكو ھو االمر ھذا في بارز دور لھم الذين الرائعين المفكرين ھؤالء ومن التغيير بضرورة .

المطلق الحكم تناقض التي آراؤھم بنشر وقاموا الدينيه الحريه لضروره المفكرين ھؤالء دفاع فلقد .

_8األمريكية االستقالل الحرب أثر .
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المستعمرات ثارت حينما لذلك و الشماليه امريكا في مستعمراتھا اغلب فقدت والتي السبع السنوات الحروب ابان بريطانيا غريمتھا من مريره ھزيمه من فرنسا عانت لقد
عام علنيا الفرنسي الدعم واصبح بالبارود االمريكان الثوار فرنسا ساعدت فلقد بريطانيا من لالنتقام الفرصه فرنسا وجدت بريطانيا وجه في عشر الثالثه  

عن شاھدوا الفرنسيين ان منھا إيجابية نتائج االمر لھذا وكان معه المتطوعين الفرنسيين وبعض الفاييت بقياده فرنسيه العسكريه بقوه المشاركه تمت ولقد ميالديا 1777

اصبحت السلطات فصل طريق عن الدستوريي وتوازن الشعبيه السيادة تحقيق وانا منھا اكبر قوه مع الصراع كان لو حتى االداره وجود مع االنتصار تحقيق امكانيه كثب
ممكن فكره  .

شاركت حيث الحرب ھذه جراء كبير بشكل الفرنسي االقتصاد تضر وھي سلبيه نتيجه ھناك ولكن الملكي الحكم وجه في الثوره قيام في ساعد وقد إجابي االمر ھذا وكان
كانت التي االقتصاديه فرنسا حالة على كبيرة أضراراً  ألحق مما الثوره قدمتھا التي االسلحه عن فضال وعدتھا بعتادھا جندي  قوامه بقوه الحرب ھذه في فرنسا 5000  

الفرنسيه الثوره اسباب اھم و اكبر من االقتصاديه االزمه ھذه وكانت التدھور غايه في .

_9االقتصادي اإلصالح محاوالت .

 ساعي التدھور ھذا كل ومع فاتح بشكل الحكومه مصروفات ازدادت الديون كثره الموارد قله بسبب االقتصاديه وشؤونھا فرنسا ماليه فيه تدھورت الذي الوقت في  

لكنھم االقتصاديه البالد حاله اصالح على جھد من بوسعھم ما عملوا الذين والمصلحين الوزراء من بنفر فاستعن الفرنسيه الدوله في فسد ما إصلح الى عشر السادس لويس
إلصالح تعيينھم تم الذين الوزراء اول عن ،وسنتحدث بريين ترجو،نيكر،دي الوزراء من ونذكر الدين رجال واالشراف النبالء من المصالح اصحاب من مقاومة وجدوا  

الملك مصروفات تقليل- التالي النحو علي وكانت ترجو وھو الفرنسي االقتصاد 1

-2عادل ضرائب نظام تطبيق  

-3األخرى والدول فرنسا وبين المملكة واليات مختلف بين التجارية الحريات إطالق

1774-4 عام منذ مقيده وكانت الغالل تجارة في الحرية إطالق

-5الملكية السخرة ألغي

-6التجاره لحرية شديد تقييد من فيھا لما النقابات ألغي  

-7الكنيسة سلطات من الحد

  واراده نھجه على ساروا الذين الوزراء وكل ترجو بعزل قامو ولذلك الدين ورجال والنبالء االمتيازات اصحاب االول المقام في تستھدف القرارات ھذه كانت ولقد

فرنسا اصالح .

_10الثورة إلى والطريق االقتصادي التدھور .

السخط على الناس لحمل مباشر غير عامل كان بل الثور لقيام كافيا وحده يكن لم عشر الثامن القرن في وسياسيا اجتماعيا ووطني الفرنسي الشعب لحق الذي الفساد إن  

العامه من الدنيا الطبقات كانت حيث عادل الغير الضرائب نظام و االقتصاديه الحاله سوء ھو المباشر سبب عن اما تغيري في والرغبة الراھن الوضع على والغضب  

الضرائب ھذه من ونذكر الضرائب ھذه من عنھم العفو فيتم واالشراف والنبالء الدين ورجال المالك كبار من غيرھم اما الضرائب ھذه من الكثير يتحملون والفالحين  

تفرض الضرائب ھذه وكنت والعامه الفالحين على الدوله تفرضھا مباشرا الغير الضرائب كله ذلك عن وفضال الدخل وضريبه وضريبةراس الملح وضريبة العقار ضريبه
عرف فيما بكثير المجال ھذا في سبقتھا قد انجلترا بان العلم مع عشر الثامن القرن في فرنسا في الصناعه تدھور كله ھذا جانب الى دفعھا على قادر الغير الطبقات على  

التي القيود وكثرت الجمود عوامل من عامال كانت التي الطائفيه النقابات نفوذ واتساع االموال رؤوس قله بسبب وذلك صناعيا تتحسن لم فرنسا ان اال) الصناعيه بالثوره(
من الكثير فرنسا وفقدان جھه من االموال رؤوس قلة كله ذلك في والسبب صناعه حاله حالھا متدھوره كانت فقد التجاره عن اما والعمال العمل حرية بھا تقيد كانت  

المتحده الواليات وسط كنده وخاصه اخرى جھه من مستعمراتھا  .

 الملكيه ضد الثوره لقيام االسباب ھي وھذه الثوره قبل الفرنسيه الحاله كانت ھكذا .
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