تاريخ العالقات الدولية

الثورة الفرنسية

سنة ثانية عموم سياسية

فاصال في تاريخ أوروبا الحديث .اندلعت الثورة
بال شك تعتبر الثورة الفرنسية حدثًا
ً
الفرنسية في عام  ،1789وانتيت في أواخر  1790مع صعود نابميون بونابارت

وانقالبو العسكري .وخالل تمك الفترة ،أعاد الفرنسيون تشكيل المشيد السياسي في
ٍ
قرونا من
فرنسا فقد ىدموا النظام السياسي ،واقتمعوا
مؤسسات عتيقة بمغ عمرىا ً

الزمان ،مثل النظام اإلقطاعي والممكية المطمقة .وكما ىو الحال في الثورة األمريكية

التي سبقتيا ،تأثرت الثورة الفرنسية بمبادئ التنويريين والسيما مفاىيم السيادة الشعبية

والحقوق الثابتة .وعمى الرغم من أنيا فشمت في تحقيق جميع أىدافيا؛ بل وفي بعض

األحيان تحولت إلى فوضى وحمامات دماء ،لكن تظل الثورة الفرنسية صاحبة ٍ
دور
ٍ
حاسم في تشكيل الدول الحديثة من خالل إظيارىا لمعالم القوة الكامنة في إرادة
الشعوب.

الثورة الفرنسية:

مع اقتراب القرن الثامن عشر من نيايتو ،تفاقمت األزمة االقتصادية جراء انخراط
فرنسا المكمِّف في الثورة األمريكية ،وانفاق الممك لويس السادس عشر (-1754

 )1793ببذخ فصارت البالد عمى حافة اإلفالس .لم تنضب خزائن العائمة المالكة

فقط ،ولكن أيضا عانت فرنسا من ضعف في المحاصيل والحبوب والجفاف وأمراض

فضال عن االرتفاع الشديد في أسعار الخبز والذي أشعل االضطرابات بين
الماشية،
ً

ضر .وقد أعرب حينيا الكثيرون عن يأسيم واستيائيم من النظام
الح َ
الفالحين وفقراء َ
ألي من حاالت
الحاكم الذي فرض ضرائب باىظة ،بينما فشل في تقديم اإلغاثة ٍ
الشغب والنيب واإلضرابات.

1

في خريف عام  ، 1786اقترح المراقب العام لدى لويس التاسع عشر تشارلز

ألكسندر دي كالون ( )1802-1734حزمة من اإلصالحات المالية ،من بينيا

ضريبة أر ٍ
عفى منيا الطبقات الغنية .ولحشد الدعم لصالح تمك
اض موحدة لن تُ َ
اإلصالحات ومنع تزايد ثورة الطبقة األرستقراطية ،استدعى الممك مجمس طبقات

األمة لممرة األولى منذ عام  ،1614وىو مجمس يمثل رجال الدين والنبالء والطبقات
اجتماع في  5مايو
الوسطى في فرنسا عدا المعدمين ..وكان من المقرر عقد
ٍ

 ،1789وفي االجتماع يقوم كل ثالثة مندوبين ممثمين لكل منطقة بتقديم قوائم
التظممات لعرضيا عمى الممك لويس السادس عشر

الثورة الفرنسية في فرساي :صعود الطبقة الثالثة

تغير التعداد السكاني في فرنسا منذ عام  1614بشكل كبير .فقد صار اآلن العضو
الثالث غير األرستقراطي الممثل لمطبقة الوسطى في الجمعية يمثل  %98من

الناس ،ولكن مازال يمكن أن يخسر صوتو أمام األغمبية – أي الممثمين اآلخرين:

وىم رجل الدين وممثل الطبقة األرستقراطية .في اجتماع الجمعية الوطنية 5

مايو ، 1789بدأ العضو الثالث من كل مجموعة في الجمعية بحشد الدعم لصالح
ٍ
ٍ
متساو ،والغاء تصويت النبالء؛ بمعنى آخر أنيم إذا أرادوا التصويت يتم
تمثيل
بالعقل والمنطق وليس مجرد المكانة االجتماعية ،فضال عن أن يكون التصويت

ًّ
فرديا ،في حين أبدى جميع األعضاء اآلخرين رغبة مشتركة في اإلصالح المالي

والقضائي ،فضالً عن إيجاد حكومة أكثر تمثيالً لمناس .وكان بعض ممثمي طبقة

النبالء عمى وجو الخصوص مستعدين لمتخمي عن االمتيازات التي يتمتعون بيا في

ظل النظام التقميدي.

وبحمول ميعاد انعقاد المجمس في قصر ساليس في مدينة فرساي ،احتدم النقاش
بدرجة كبيرة خالل عممية التصويت ،واندلعت موجة عداء بين ممثمين المراتب الثالثة

فضال عن سمطة الرجل الذي
متجاوزين في عدائيم الغرض الرئيسي من االجتماع،
ً

دعا لالجتماع من األساس .في  17يونيو /حزيران ،ومع توقف المحادثات حول تمك
2

رسميا لقب الجمعية
اإلصالحات ،اجتمع ممثمو المرتبة الثالثة وحدىم ،واعتمدوا
ً
الوطنية.
الجمعية الوطنية

وبعد ثالثة أيام ،اجتمعت الطبقة العاممو والفالحين بزاعمة ميرابو واالب سيبس في

أحد مالعب التنس ،وأقسموا اليمين الذي عرف فيما بعد بـ” قسم ممعب التنس”

دستور لفرنسا بدون موافقة الممك بل
ا
متعيدين بعدم االفتراق حتى يتحقق يضعوا
وضد أومر الممك وذلك إعالن طبقو واحدة بمعزل عن الطبقات األخرى وفي

11جويميو  1789اقال الممك نيكر وزير المالية من منصبو وحرك قسمن من الجيش
من الجية الشرقية الي ضواحي باريس وفرساي وبداء وكأنو يتييأ استخدام القوه ضد

الجمعية الوطنيو وكان رد الباريسيين بإثارة االضطرابات ومياجمو المخازن ونيبيا

وطرد موظفي الدولة كما استطاعوا إنشاء حرس مدني سرعان ما تحول الي الحرس

الوطني وىم مجموعو من رجال وسط بين الجنود والشرطة وقد اقتحم ىؤالء الرجال

او الحرس الوطني دار السالح المعروف باسم اوتي لدي انفميد واستولوا عمي كميو

كبيرة من من األسمحة وىناك قوه اخري كانت في باريس اكب رمن الحرس الوطني

ىي قوات الحرس الفرنسي التي يتمف من جنود نظامين كانو قد تشبعوا بروح الثورة

فانظموا عالنية الي أىالي باريس .

وفي غضون أسبوع ،انضم ليم غالبية رجال الدين و 47من النبالء الميبراليين.

وفي  27يونيو اضطَُر لويس السادس عشر الستيعاب الطبقات الثالث في البرلمان
الجديد عمى مضض.
سقوط الباستيل

في  12جويمية ،وبينما واصمت الجمعية الوطنية ،والتي أطمق عمييا الجمعية

التأسيسية الوطنية ،أثناء عمميا عمى تعديل الدستور؛ اجتماعاتيا في فرساي ،وعمى
الرغم من الحماسة التي أعقبت انييار السمطة الممكية ،انتشر الذعر بين الباريسيين

إذ تم تداول شائعات عن انقالب عسكري وشيك .وقد وصل التمرد ذروتو في 14

جويمية عندما اقتحم متمردون سجن الباستيل ،بزعامو كامي ديموالن في محاولة منيم
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لتأمين البارود واألسمحة .وقد قاموا بقتل الحرس الذي كانوا فيو من المرتزقة

وطنيا،
عيدا
السويسريين يعتبر الكثيرون أن ىذا الحدث ،الذي تحتفل بو فرنسا اآلن ً
ً
ىو بداية الثورة الفرنسية.

إعمال الجمعية الوطنية

من أىم إعمال الجمعية الوطنيه

 -1الغاء االقطاع واالمتيازات الطبقية وتعتبر خطوة عمى الطريق المساواة

يعا ما اجتاح الريف موجة من الحماس الثوري واليستيريا.
االحتماعية وسر ً
نيب الفالحون منازل جباة الضرائب والمالك والنخبة اإلقطاعيين ،وحرقوا منازليم.
ف
عرفت تمك الفترة بأسابيع “الخوف الكبير” ،سرع ىذا التمرد الزراعي وتيرة ىجرة

النبالء المتزايدة من الريف ،مما أليَم الجمعية التأسيسية الوطنية إللغاء النظام
الحقا المؤرخ
اإلقطاعي في 4أغسطس  ،1789موقِّعين في ذلك عريضة أسماىا ً
جورج يفبفر “شيادة وفاة النظام القديم”.
-2أعمنت الجمعية الوطنية في 26اغسطس  1789اعتمد الجمعية إعالن حقوق
اإلنسان والمواطن ،وىو بيان مبادئ الديمقراطية الذي يرتكز عمى مبادئ فمسفية

وسياسية لمتنويريين ،مثل جان جاك روسو ( .)1778-1712أعمنت الوثيقة التزام
بنظام ٍ
ٍ
جديد يقوم عمى مبدأ تكافؤ الفرص ،وحرية
الجمعية باستبدال النظام القديم
التعبير ،والسيادة الشعبية ،والحكومة التمثيمية.

وقد فزع لويس السادس عشر عندما أعمنت الجمعية الئحة حقوق اإلنسان اذا وجد
فييا تجريد من صالحياتو المطمقة بموجب الحق اإلليي وليذا رفض الموافقة عمييا
وزاد من ذلك تحريض حاشية ضد الشعب وىو ما زاد من الصدام بين الجماىير

والممك وبعد ذلك قام لويس السادس عشر با استدعاء حامية الفالندرز المؤلفة من
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مقاتمين مرتزقة غير فرنسيين ثم أقام حفمة كبيرة لضباط الحامية وتردد خالليا ىتافات
مؤيدة لمممك ومعادية لمثورة وعند ما سمع الباريسيون ذلك زاد من ىياجان الجماىير

الذي وجد ذلك تحديا إلرادتيا وعندما انتشر الخبر عن الوليمة الفخمة بين الناس في

وقت كانت األزمة االقتصادية تطبق عمى رجل الشارع ولم يعد الخبز متوف ار

نقل الحكومة من فرساي ألي باريس مسيرة الخبز

في  5أكتوبر ذىبت نساء باريس الفقيرات ومعين بعض الرجال وىم يطالبون بالخبز
وقد قطعوا الطريق بين فرساي وباريس مشا عمى اإلقدام وسار خمفيم الفيت وحرسو

الوطني وأصبح دي الفيت رجل الساعة وذلك لمنع إلحاق األذى باألسرة المالكة وفي

اليوم التالي في  6أكتوبر وافق الممك غمى االنتقال الي باريس وأقام في قصر

التويمربة وأصبح سجين الجماىير ثم انتقلت الجمعية الوطنية الي باريس وأصبحت
باريس مركز الثورة وليس ال فرساي ولم تقتصر الثورة عمى باريس بل تعدات الي

المدن واألرياف فقد ىاجم الفالحين قالع النبالء وقتموا عدد من ىم وطرد البقية

كما ىاجموا األديرة ومساكن األساقفة ونيبوىا وفي صيف  1789كان النظام القديم

قد انتيي .

وبعد االنتقال الجمعية إلي باريس قررت إلغاء التقسيم اإلداري القديم لمبالد فأصبحت

فرنسا مقسمو الي  83إقميما متساوين بالمساحة وأطمق عمى كل إقميم اسم ابرز

ظاىرة طبيعية مثل األنيار والجبال وجعل كل إقميم مجمسا إداريا منتخبا من أىالي
اإلقميم يشرف عمى أموره الداخمية وجميع الموظفين محميين

وفي مجال اإلصالح القضائي وضعت الجمعية نظام يتماشي مع مبادئ حقوق
اإلنسان وجعل منصب القاضي انتخابيا ومنعت شراء المناصب

يبي فقد أصدرت الجمعية بتوزيع الضرائب عمى جميع
اما في األمور المالية والضر ة
إفراد الشعب بالتساوي من دون تميز
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موقف الثورة من الكنيسة

فقد كان من ما قامة بيا الجمعية الوطنية إثناء الثورة ىي إخضاع رجال الدين الي

الدستور المدني والغاء العشور لمكنيسة وصادرت جميع أمالك الكنيسة وخفضت من
رجالتيا فقد تركت الجمعية الوطنية الحرية لمعقائد والعبادات من غير ان تمس وكان

رد الكنيسة االمتعاض وأصبح رجال الكنيسة خاضعين لحكومة ديمقراطية وأصبح

عممانين وقد استنكر البابا ىذا الدستور
ا
رجال الدين ينتخبون بوسطو رجال

واكبر أخطاء الجمعية أنيا وجيت اىانة الي العقائد الدنية وىذا ما جعل رجال الدين
يقسمون الي قسمين قسم يسير مع الدستور وقسم عصي وتمر عمى الدستور وكان

مصير ىوالء السجن والموت

مجمس طبقات األمة :صياغة الدستور
َّ
ٍ
كبير أمام الجمعية التاسيسية الوطنية ،والتي يقع
تحديا ًا
دستور
شكمت صياغة
ٍ
رسمي ً
كم َّش ِرع خالل األوقات االقتصادية الصعبة .ولعدة شيور،
عمييا أيضا عبء العمل ُ
صارع أعضاء الجمعية األسئمة الجوىرية المتعمقة بشكل واتساع المشيد السياسي

الجديد في فرنسا .عمى سبيل المثال ،من سيكون مسؤوًال عن انتخاب المندوبين؟ وىل
يدين رجال الدين بالوالء لمحكومة الفرنسية أم الكنيسة الكاثوليكية في روما؟ ولعل
األىم من ذلك كمو سؤال ،ما حجم سمطة الممك التي سيحتفظ بيا ،خاص ًة بعد
ضعف صورتو العامة أكثر بعد محاولتو الفاشمة لمفرار إلى فارين؟
الجمعية التشريعية :دستور1791

معبر عن أصو ٍ
ات أكثر
ا
في  3سبتمبر  ،1791اعتمد أول دستور مكتوب لفرنسا

نظاما ًّ
ممكيا دستورًّيا يتقاسم بموجبو الممك
ً
اعتداال في الجمعية ،مؤسسين في ذلك ً
يمق قبوًال
الوسطي لم َ
السمطة التشريعية مع مجمس تشريعي منتخب ،ولكن ىذا الحل َ
عند المتطرفين الثوريين الذين ليم تأثير كبير مثل ماكسمميان روبسبير (-1758

 ،)1794وكميل ديموال ( )1794-1760وجورج دانتون ( .)1794-1759والذين
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بدؤوا بحشد الشعب لتأييد نظام جميوري أكثر لمحكومة ،ومحاكمة لويس السادس

عشر .وقد انتخبت استناد الدستور حيث تقرر ان يعيد بالسمطة التشريعية الي

مجمس واحد مؤلف من 745عضوا وقد اثير فكرت تاليف مجمس ثاني ولكنو ىزمت
عند التصويت بافمبية ساحقة وقد اوقفت الجمعية ممارسة الحقوق السياسية عمى

النقيض تماما مما جاء في اعالن حقوق االنسان وعمى الذين تستوفي شروط الممكية

االمر الذي يعني استبعاد اغمبة ارباب الحرف في المدن من دائرة الناخبين وقد

واجيت الجمعية التشريعية صعوبات فيي تعيش حالة من التخبط فضال عن نقص

خبرتيا باالصول البرلمانية وقد انتخب الجمعية مجموعة من اصحاب المواىب

واالفكار التحررية غير المشيورين وكان عددىم 745مقسمين الي ثالث قوي سياسية

يسارية وىم اليمين وعددىم  264اي الثمث والوسط وعددىم  345واليساروعددىم
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-1قوي اليمين :ويطمق عمييم الفويان وىم النبالء ذوي االتجاه التحرري ويساندون
الممكية الدستورية والتمسك بدستور 1791

-2قوي الوسطي مثمون األغمبية في الجمعية ويؤمنون بالدستور والثورة ويطمق عمييم
االنتيازيون ليس لدييم اي رأي واضح

 -3قوي اليسار ويضم نادي اليعاقبة والجيرنديون ليم جمعية اسميا أصدقاء

الدستور وابرز رموزىا ماكسمميان روبسبير  ،وجورج دانتون ،وما ار وعدو أنفسيم
حماة الطبقات الدنيا عمى الرغم من انحدارىم من أصول برجوازية اما الجيرنديون
فقد انحدرو من إقميم جيروند متحمسين لقيام النظام الجميوري في فرنسا

وصول اليعاقبة الي السمطة

في عام  1792إعالن دوق برونزويك -كارل فميم قائد الحمفاء النمساويين

والبروسيين عن وضع حد لمفوضى واعادة الشرعية والحرية إلي الممك لويس السادس
عشر وانذر الشعب الفرنسي بالعواقب فكان من الشعب الفرنسي ان استنتج ان ىناك

تحمف فرنسي مع القوات الخارجية ضد الثورة وكان الرد ىو القيام با انتفاضو في
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باريس ضد الممكية الدستورية وتم خالل االنتفاضة بإقامة كومونة باريس الثورية بدال

من الكومونة الشرعية وأصبح جوج دانتون ابر شخصيتيا
عيد اإلرىاب

في أبريل  ، 1792أعمنت الجمعية التشريعية المنتخبة الحرب عمى النمسا وبروسيا إذ
اعتقدوا أن المياجرين الفرنسيين الذين فروا من قبل بدؤوا ببناء تحالفات معادية

لمثورة ،كما أعربت عن أمميا في نشر المبادئ الثورية في جميع أنحاء أوروبا من

خالل الحروب – أي تصدير الثورة .أما عمى الجبية الداخمية ،في الوقت نفسو،

منعطفا جذريا عندما قامت مجموعة من المتمردين المسمحين
اتخذت األزمة السياسية
ً
بقيادة اليعاقبة  The Jacobinsبمياجمة القصر المكمي في باريس ،واعتقمت
ٍ
موجة من العنف قَتَل فييا
الممك في أغسطس  .1792وفي الشير التالي ،وسط
المتمردون الباريسيون ٍ
مئات من المتيمين بمعاداة الثورة ،تم استبدال المجمس
التشريعي بالمؤتمر الوطني

المؤتمر الوطني

والذي تم اإلعالن فيو عن إلغاء النظام الممكي وقيام الجميورية الفرنسية في 21

يناير  ، 1793وحكم عمى لويس السادس عشر باإلعدام بالمقصمة بتيمة الخيانة

العظمى وجرائم ضد الدولة .وقد القت زوجتو ماري أنطوانيت ( )1793-1755نفس

المصير بعد تسعة أشير.
انقسامات
عقب إعدام الممك ،اندلعت الحرب بين العديد من القوى األوروبية ،ووقعت
ٌ
عنفا واضطرًابا.
حادة داخل المؤتمر الوطني ،ودخمت الثورة الفرنسية في أشد مراحميا ً

في يونيو  ،1793استولى اليعاقبة عمى المؤتمر الوطني ،الذي كان يسيطر عميو
اعتداال ،وبدأ اليعاقبة سمسمة من اإلجراءات المتطرفة بما في
الجيرونديون األكثر
ً
ذلك وضع تقويم جديد ،والقضاء عمى المسيحية .وأطمقوا العنان لعيد اإلرىاب.

فخالل  10أشير أعدم اآلالف بالمقصمة لمجرد االشتباه في معاداتيم لمثورة .وتمت
العديد من عمميات القتل بأوامر من روبيسبير الذي سيطر بصرامة عمى لجنة
8

السالمة العامة خالل عيد اإلرىاب حتى إعدامو في  28يوليو  .1794وشيدت

وفاتو بداية “رد فعل تيرميدورن” وىي مرحمة معتدلة ثار فييا الناس ضد نظام
اإلرىاب الدموي المفرط ،وبدأ االنقالب عمى اليعاقبة.

نياية الثورة الفرنسية :صعود نابميون

في 22اوت  ،1795صدق المؤتمر الوطني ،الذي يتألف في معظمو من

الجيرونديين الذين نجوا من عيد اإلرىاب ،عمى دستور جديد أسس لييئة تشريعية

دعى مجمس
فرنسية من مجمسين ،وتقع السمطة التنفيذية في يد مجمس تنفيذي ُي َ
احتج أنصار
اإلداريين ،وىو م َك َّون من خمسة أعضاء معينين من ِقَبل البرلمانّ ،
الممكية واليعاقبة عمى النظام الجديد ،ولكن تم إسكاتيم بسرعة من قبل الجيش بقيادة
الجنرال الشاب نابميون بونابارت (.)1821-1769

مجمس االداريين

طوال أربع سنوات قضاىا مجمس اإلداريين في السمطة ،انيالت األزمات المالية وعدم
الكفاءة ،وتزايد السخط الشعبي ،وقبل كل شيء ،تفاقم الفساد السياسي .في نياية

التسعينيات من القرن الثامن عشر ،اعتمد مجمس اإلداريين بالكامل عمى الجيش

لمحفاظ عمى سمطتو ،وتنازل عن الكثير من قوتو وسمطتو لمجنراالت في المعارك .في

ٍ
بانقالب
 9نوفمبر ،1799وبينما بمغ السخط عمى سمطتيم ذروتو ،قام بونابارت

ويمثِّل
عسكري ،وألغى مجمس اإلداريين ،وعين نفسو “القنصل األول” عمى فرنساُ .
ىذا الحدث نياية الثورة الفرنسية ،وبداية عصر نابميون ،الذي ستسيطر فيو فرنسا

عمى جزٍء ٍ
كبير من القارة األوروبية.
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حروب نابميون ( (1815-1799

كانت حروب نابميون عبارة عن سمسمة من الصراعات التي قامت بين فرنسا من

جية وعدد من دول اوربا تحت قيادة نابميون بونابرت .فقد وقعت بين الفترة الممتدة

بين االعوام  1799و 1815والتي انتيت بمعركة واتر لو (waterloo, 15 June
1815 ).

فقد مرت ىذه الحروب بتحالفات عدة منيا حرب التحالف االولى ()1779-1793

وخاضتيا تقريبا اورباء باكماليا حين دخمت في حرب دموية تناثرت شظاييا حتى

وصمت مصر وبمغت الى امريكا وجنوب امريكا.

يمكن تمخيص ىذه الحروب بالتالي:

1حرب ما يسمى التحالف االول عام 17 97-17932- 2-حرب التحالف الرابع .1807-1806

3-حرب فرنسا-النمسا .1809

4-حرب الجزيرة االبيريو  .14- 1807اسبانيا

5-واخي ار حرب واترلو ونياية حقبة حروب نابميون  15يونو .1815

التعريف بنابميون:

ظيرت اراء مختمفة في كيفية تعريف من ىو نابميون .من ىذه االراء من يرى انو
واحد من قمة من االشخاص الذين التصق اسمو بفترة محددة من التاريخ والزال

شخص مثير لمجدل.

فيناك من يراه انو دكتاتور عسكري اراد ان يفرض حكمو عمى كل اوربا ،بينما يراء
اخرون فيو الرجل المنقذ او المحرر االعظم الذي حطم االنظمة الفاسدة في اوربا.

حرب التحالف الرابعة  1807-1806شيدت ىزيمة نابميون في بروسيا عام 1806
وفي روسيا في عام  1807التي قادت الى السالم حق  Tilsitفقد سجمت نقطة قوة

نابميون.

حممة نابميون عمى روسيا عام  1812وكانت واحدة من اكبر المعارك كارثية في

تاريخ الجيوش .فقد غزاء نابميون روسيا في جيش قوامو  600الف رجل ولكن مع
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بداية عام  1813كان قد حصد معظم جيشو ولم يتبقى منو سوى  93الف عمى قيد
الحياة .كان تراجعو من موسكو واحد من صور فترة نابميون وانعكست الكارثة عمى
كثير من حمفائو السابقين ان ينقمبوا ضده خصوصا في المانيا.

معركة  Vinkovoاو  Tarutino 18اكتوبر  1812كان ىجوم روسي غير ناجح
جنوب موسكو لعب دو ار في اقناع نابميون عمى ان يتخمى عن موسكو.

معركة Maloyoroslavets 24اكتوبر  1812كانت من اىم المعارك خالل غزو
نابميون لروسيا فقد اربكت خططو االصمية لمتراجع عن موسكو.

وىكذا عندما غزاء نابميون روسيا في صيف عام  1812كان ىدفو جر روسيا

لممعركة والحاق ىزيمة حاسمة وخاطفة بيا وجعميا تقبل بالسالم .ولكن المعركة اخي ار

وقعت غرب موسكو وذلك في  7سبتمبر  .1812ىنا ادعى نابميون انو قد ربح

المعركة ولكن كان بعيد من النصر الحاسم وحتى ان احتالل موسكو فشل الخضاع

روسيا وجرىا الى الجموس عمى طاولة المفاوضات التي كان يحمم بيا.

معركة  Berezina 21-29نوفمبر  1812كانت اخر معارك نابميون الناجحة

لجيشو الكبير حالل غزوه لروسيا عام  1812وشيد نجاتو من الفخ الروسي عمى

نير بريزينا واستمر في تقدمو نحو الغرب نسبيا بامان.

معركة  Krasnyi 15-18نوفمبر  1812كانت في الحقيقة عبارة عن سمسمة من
الصراعات بين الروس وعناصر من جيش نابميون العظيم المتقيقر .ولكن انتيى الى

نصر فرنسا رغم استمرار تحطيم الجيش بشكل بطيء.

معركة  Fiedoviskyاو  Viazma 3نوفمبر عام  1812كانت اول ىجوم روسي
خطير عمى رتل من قواتو اثناء التراجع الذي وصف بالكارثي من موسكو.

معركة  Ostrolenka 16فبراير  1807في ىذه المعركة تمكنت فرنسا من تحقيق
نصر بسيط عمى جبية بولندا وانتيت بمحاولت روسيا لدفع فرنسا لمخمف نحو

الجنوب.

معركة  Eylau 8فبراير  1807عرفت ىذه المعرمة بانيا كانت اول تراجع كبير

لحق بنابميون عمى ارض المعركة وكانت معركة مكمفة بسبب الظروف الطبيعية التي
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كانت قائمة اثناء المعركة قاتل فييا عمى الثموج لمشرق من بروسيا.

معركة  Mohrungen 25يناير  1807شخدت ىزيمة جزء من الجيش الروسي

عمى يد قائد فيمق  Bernadotteالذي حاول اليجوم عمى ميسرة جيش نابميون في

بولندا في شتاء .7-1806

معركة  Jonkowo 3فبراير  1807ضمن خدعة لمجيش الروسي لمسماح لو بالنجاة
من نابميون بعد ان حاول الروس اليجوم عمى الخاصرة اليسرى لمجيش الفرنسي في

بروسيا.

معاىدة  Potsdam 3نوفمبر  1805كانت ىذه اتفاق بين بروسيا وروسيا تضمنت
قبوول بروسيا االنضمام الى الحمف الثالثي في حالت عدم قبول نابميون لشروط

السالم.

معركة واترلو  waterloo 18يونيو  . 1815كانت معركة واترلو الحرب الحاسمة

بين فرنسا وبريطانيا وبيا اغمق ممف حروب نابميون وماتت طموحاتو في حكم اوربا
وفي ىذه الحرب تم القضاء عمى ما تبقى من جيشو المسمى بجيش النخبة وسدل

الستار عنيا .وتم نفيو الى سنت ىمينا  st. Helenaوىكذا ذىب نابميون ولم

يعود............

الحرب  :بعد ىذه األحداث أرسل الممك رسائل سرية إلى مموك أروبا ليستنجد بيم

وفي نفس الوقت يحذرىم من إنتقال الثورة الفرنسية إلييم  ,وكان الممك يريد أن يثير
الفتنة والحرب ألن اليعاقبة كانوا يخشون الدخول في حرب يكونون فييا أول

الخاسرين إذا انتيت المعركة باليزيمة  ,ويكون الممك أول من يستفيد منيا إن إنتيت

بالنصر .فبدأ التدخل الخارجي إلعادة النظام الممكي وقمع الثورة من فريدريك وليام
الثاني ممك بروسيا و ليوبمد الثاني (شقيق الممكة ماري أنطوانيت) إمبراطور فرنسا
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منذ أغسطس  , 1791فأصدروا ق ار ًار بإعدام كل فرنسي يقيم خارج فرنسا قبل يناير

 1792بإعتباره خائناً لموطن  ,واعدام كل رجل دين إذا رفض أداء قسم الدستور ,

وأما الجيرنديون كانوا متحمسين لمحرب وعمى رأسيم روبسر  ,ولكن الجيش الفرنسي

إنيزم بسبب عدم كفائة المشاركين  ,حيث أن أغمبيم تنقصيم الخبرة  ,ولكن ىذه

اليزيمة إستغميا الممك في إقالة وابعاد الجيرنديون الذي أقاموا مظاىرة حاشدة في 20

يونيو  1792في ساحة التنس الشييرة  ,ودخموا قصر الممك والممكة ولم يذكر أي
إصاباتة .وفي حينيا كانت بروسيا تتربص وتستعد لمحرب عمى فرنسا  ,فإستجمع
الجيوش الجنرال دومورييو وأرسل الجنود إلى األرجون عمى حدود بروسيا  ,وكان
الجيش الفرنسي يممك مدفعية من الطراز الحديث المصنوعة من قبل الميندس

غريبوفال ,وبسبب الصراعات بين النمسا وبروسيا وروسيا حول تقسيم بولندا  ,جرت
مفاوضات بين ديموريو وبرونزويك  ,وانتيت بإنسحاب النمسا من فرنسا.
المجرى التاني( :اغسطس  - 1792يوليو (1794

إعالن النظام الجميوري الفرنسي ,واإلنتقام من أتباع النظام السابق عن طريق

المحاكمات التي ىي أشبو بمحاكم التفتيش في األندلس  ,وباألخص تمكنيم من

إعدام الممك لويس السادس عشر  ,فيذه األحداث الدموية ولدت حكم اإلرىاب الذي

أنشأه روبسبير.

في  20سبتمبر  1792بعد اإلنتخابات في الجمعية الوطنية  ,طالب روبسبيير زعيم
اليعاقبة بخمع الممك لويس السادس عشر  ,وتأسيس مجمس وطني جديد  ,فجرى

محاكمتو في 11ديسمبر  1792في قاعة المؤتمر حول اإلتيامات التي وجيت إليو
من خيانات ومؤآمرات وتخابر مع األعداء لضرب فرنسا  ,إلى أن أجري تصويت

عمى معاقبة الممك التي تتراوح بين السجن المؤبد واإلعدام والنفي  ,وبالرغم من ذلك
صدر حكم اإلعدام بناء عمى تمك األغمبية الضئيمة (اليعاقبة) الذين لم يتجاو از

الخمسين  ,ولكن حصل ذلك بسبب منصبيم العالي ومساندة الغوغاء ليم  ,في

حينيا " كان الممك في غرفتو ينتظر الحكم حين دخل عميو ما ليشرب والدموع تمأل
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عينيو فألفاه جالسًا في الظالم وقد اعتمد بمرفقيو عمى مائدة أمامو وأخفى وجيو بين

يديو  ,فمما أحس بزائره رفع رأسو إليو وقال  " :لقد قضيت ساعتين أفكر فيما لو

كنت أتيت أثناء حكمي ما أستحق عميو أدنى لوم من رعيتي ولكني أقسم وأنا في

طريقي إلى اهلل أني ما آليت جيدًا في تحقيق سعادة الشعب طوال حياتي " ( .الثورة

الفرنسية  ,حسن جالل  ,ص )206

فأراد الممك أن يمنحوه ثالثة أيام ليستعد فيو لقاء ربو  ,وأن يسمحوا لمممكة وأوالدىا

بمغادرة فرنسا  ,وأن يسمح لو برؤية أسرتو قبل موتو  ,ويستجمب قسيساً ليبارك لو ,

ولكن سمحوا لو بالطمب األخير فقط  .وىذا يذكرني بقصة إعدام صدام حسين عندما
أراد أن يتشيد بالشيادتين لكنيم لم يسمحوا لو بإكمال شيادتو.

وفي الساعة  11صباح الكانون الثاني في يوم  21عام  , 1793أخذ الممك إلى

ساحة اإلعدام في باريس وسط جماىير وحشود غفيرة من العساكر والمدنيون ونفذ

فيو اإلعدام بالمقصمة ( .الثورة الفرنسية  ,لويس عوض  ,ص )145

لقد نتج عن إعدام الممك حروب فرنسية في بمجيكا وواليات الراين ونيس والسافوري

بين 20سبتمبر –  7نوفمبر  ,ومقاومة شرسة من أنصار الممك المعدوم في الفنديو
وليون ومرسيمسا وطولون  ,ومحاصرة بريطانيا بح اًر ورفض الوزير اإلسباني استقبال
القائم باألعمال الفرنسي بسبب إعدام الممك لويس  ,فبالتالي  ,تشكل ضد فرنسا

بريطانيا والنمسا و روسيا وبروسيا وأسبانيا وىولندا وسردينيا والبرتغال لإلنتقام من

فرنسا وثورتيا ( .فرنسا بين ثورتين  ,ص )52
عهد اإلرهاب:

تشكمت ىيئة جديدة في يونيو عام  1793التي عرفت بعيد اإلرىاب بعد إضطرابات
سياسية واجتماعية  ,وىي مكونة من أصدقاء روبسبير وسان جوست وستة آخرون

 ,وأسفر عن ذلك تصفية الجيراندين وغيرىم من الذين يعارضونيم ,وتم إعدام كل
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من يشتبو بو  ,حيث بمغ اعدام ما يقارب ما بين  40000-18000خالل سنة

واحدة في الفترة  , 1794-1793ومنع التجارة خارج األسواق كما أنيم فرضوا عمى
األثرياء قروض بقيمة مميار فرنك  ,فدعى روبسبير  ,وبعدىا قاموا دستور (-21

يونيو)  1793بقيادة جاك رو في باريس بنص  " :ماىي الحرية ,عندما تستطيع
طبقة من الناس باحتكارىا  ,أن تمارس حق الحياة والموت عمى أشباىيا ؟ حرية ,

مساواة  ,جميورية  ..كل ىذا لم يعد إال وىمًا  ..أن سعر السمع المفرط الذي يتزايد

يوماً بعد يوم إلى حد ثالثة أرباع الموطنين بالكاد يستطيعون المحاق بو ,ىذا األمر

اليس جدي اًر بجميع الوسائل بإجراء الثورة المضادة  ,أكثر الثورات يقيناً وأشدىا شؤماً

؟ " (الثورة الفرنسية  ,ذوقان قرقوط  ,ص )169

في حينيا طالبوا تالمذة ىيبرت في مؤتمر لجنة السالمة بخمق جميورية مشتركة بين

الموطنين  ,حيث تقسم الثروات بالتساوي وفرض الضرائب عمى األثرياء وتقسيم

األراضي  ,كما أنيم طالبوا بعزل المسيحية  ,ومن الممفت أن روبسبير حاول بزرع
عقيد دخيمة عمى فرنسا وىي اإليمان بإلو واحد ال شريك لو سماه " Etre

"Supremeالذات العمية ( ذوقان قرقوط  ,الثورة الفرنسية  ,ص 168و حسن

جالل  ,الثورة الفرنسية ص  . )258قاموا اإلرىاب بإعدام ماري انطوانيت في 16
أكتوبر  1793وابنيا لويس السابع عشر ومادام روالن والعالم الفمكي بابي بتيمة

الخيانة  ,وتم إعدام اآلالف في باريس  ,لكن في ىذه الفترة ظير نابميون بونابارت
الذي أرسمو روبسبير لوقف التمرد في طولون ومحاربة البريطانيين.

المجرى الثالث( :يوليو  – 1794نوفمبر (1799

تم إنياء النظام اإلرىابي المتشدد بالتدريج حتى تم إعدام رئيسيم روبسبير وتم إغالق

نادي اليعاقبة  ,حيث أن أن البرجوازية المعتدلة تمكنت من العودة وأنشأوا دستور

جديد  ,وقد تم نحالف الثوار مع الجيش حتى برز نابميون بونابارات أعظم إمبراطور
في التاريخ الفرنسي وأول رئيس جميوري منتخب من الشعب.
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بسبب سياسة روبسبير القمعية أصدر ديمولين كتابو "كوردليو العجوز" الذي دعا فيو
إلى الرحمة واالعتدال ،فتم إعدام ديمولين ودانتون في إبريل سنة  ،1794فكل من

عارضو وتج أر عميو أرسمو إلى المقمصة ،وبيذا أصبح روبيسبير وحشي وقاسي وال

يتوقف عن سفك الدماء  ,ويريد أن يتشبت بالكرسي بأي طريقة.

في  27يوليو  1794أصدر أعضاء المؤتمر الوطني قانونًا برئاسة باراس إلى

التخمص من روسبي بإعتقالة وأعوانو ليتم الحكم عميو باإلعدام بعد تمك الجرائم التي

إرتكبيا  ,وبيذا تم القضاء عمى اإلرىاب.

بعد التخمص من اإلرىاب وضع دستو اًر جديداً لتظيم السمطة التنفيذية والتشريعية ,

ومن ىنا نستطيع أن نقول أن فرنسا بدأ صفحتيا الجديدة  ,وتم إنتشار أفكارىا إلى

دول أروبا  ,وقاد نابميون إمبراطورية فرنسا بإعتباره الفاتح.
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