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تطور الفكر الديمقراطي في تاريخ فرنسا الحديث
م.د .حسن زغير حزيم

قسم التاريخ  /كمية التربية  -الجامعة المستنصرية

ممخص البحث بالمغة العربية :

الديمقراطية مذهب فمسفي واجتماعي ونظاـ حكـ يتبعػ العػعب لتنظػيـ حياتػ ومعنػار ع ترجػ جػذور الديمقراطيػة
في فرنسا إلى حركة اإلصالح الديني  ،فقػد حصػؿ بموجب ػا عمػى حريػة العبػادة ع لكن ػا سػرعاف مػا ان ػارت فػي ع ػد
الممؾ لويس الراب ععر ع وظ رت الحقوؽ الحقػوؽ الديمقراطيػة فػي ع ػد ال ػورة الفرنسػية عػاـ  9789وبػدتت تتطػور
تدريجياً ع لكن ا سرعاف ما اختفت في ع د االمبراطوريف نابميوف االوؿ وال الث حتى عاـ  9879ع وقسـ البحث إلى
ػػالث مباحػػث فػػي ااوؿ تنػػاوؿ تطػػور الفكػػر الػػديمقراطي فػػي فرنسػػا مطمػ العصػػر الحػػديث ع وفػػي ال ػػاني تنػػاوؿ ار

الفالسفةع وفي ال الث تناوؿ تطور الديمقراطية في فرنسا بعد عاـ  9799ع

المقدمة

الديمقراطية مذهب فمسفي واجتماعي  ،كما تن ػا نظػاـ مػف تنظمػة الحكػـ وتعنػي حرفيػا – سػمطة

العػػعب – تكػػوف السػػمطة في ػ لمعػػعب  ،وهػػي كممػػة يونانيػػة مركبػػة تركيبػػا مزجي ػاً مػػف لفظػػيف همػػا

ديم ػػوس  ) Demosوتعن ػػي الع ػػعب  ،وك ارت ػػوس  ) Kratosوتعن ػػي الحك ػػـ ومعن ػػار الحرف ػػي ف ػػي
السياسة هو حكـ الععب ع

تف التعريؼ ااك ر عيوعاً هو حكـ الععب  ،وبالععب ولمععب  ،فيما يعرف ا توينبي عمى تن ػا

" الس ػػيطرة الفعال ػػة عم ػػى الع ػػجوف اإلنس ػػانية م ػػف جان ػػب الجم ػػاهير " ع فيم ػػا تعرف ػػا دا ػ ػرة المع ػػارؼ
اامريكية " بأن ا الطرؽ المختمفة التي يعترؾ بواسطت ا الععب في الحكـ" ع

وتضيؼ دا رة المعارؼ اامريكيػة فػي تعريف ػا لمديمقراطيػة بأن ػا الطػرؽ المختمفػة التػي يعػترؾ

بواس ػػطت ا الع ػػعب ف ػػي الحك ػػـ وم ػػف ه ػػذر الط ػػرؽ الديمقراطي ػػة المباعػ ػرة والديمقراطي ػػة ي ػػر المباعػ ػرة
والديمقراطية النيابية عععع الخ

)9

ع

ير تف هناؾ مف يفرؽ بيف الديمقراطية كمذهب والديمقراطية كنظاـ لمحكـ فالديمقراطيػة كفكػر

ومػػذهب سياسػػي تعنػػي ذلػػؾ المػػذهب الػػذل يرج ػ تصػػؿ السػػمطة السياسػػية تو مصػػدرها إلػػى اإلرادة
العامة لألمة ،تل تف هذر السمطة ال تكوف عرعية تال تذا كانت وليدة إرادة اامة )2ع

تما الديمقراطية كنظاـ لمحكـ ف ي ذلؾ النظاـ الذل يسػتم ـ روح المػذهب الػديمقراطي  ،تل تنػ

ذلؾ النظػاـ الػذل ينعػأ وليػداً إلرادة اامػة ويقػرر تصػحاب تنػ نظػاـ عػرعي  ،انػ يقػوـ عمػى تسػاس
تمؾ اإلرادة إرادة اامة ) وكما يكفؿ هذا النظاـ الحريات لألفراد

)3

ع

كانػػت ال ػػورة الفرنسػػية تقػػول دعامػػة لمديمقراطيػػة المعاصػرة  ،لػػـ تضػػار فرنسػػا في ػػا تمػػة تخػػرل ع

ذلؾ بالر ـ مف تف تحقيؽ مبادئ الديمقراطية في فرنسا جػا فػي وقػت متػأخر عنػ فػي انكمتػ ار ع وقػد
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مر نعو الديمقراطية الفرنسية في الث م ارحػؿ ،المرحمػة اإلقطاعيػة وامتػدت مػف القػرف ال اربػ ععػر
حتى القرف السادس ععر والمرحمة الممكية المطمقة امتدت مف القرف الساب ععر إلػى القػرف ال ػامف

ععر ع وتخي اًر مرحمة ال ورة الفرنسية  ،حتى وصمت إلى هذا النضج في القرف التاس ععر ع

وبدتت الديمقراطية تتطور تدريجياً بمرور الزمف في فرنسا  ،وتجمت في الق اررات التػي اتخػذت ا

ال ورة الفرنسية تساساً لدساتيرها ع كما كانػت تساسػاً لألنظمػة الدسػتورية الفرنسػية التػي تعقبت ػا ع وتف

تحققت  ،نوعاً ما ،في النظاـ الدكتاتورل الذل تقام نابميوف بونابرت وفقاً لمدستور الػذل تصػدرر فػي

 93كػػانوف ااوؿ ع ػػاـ  9799وال ػػذل يعػػرؼ باس ػػـ دس ػػتور الس ػػنة ال امنػػة ) ع وك ػػذلؾ ف ػػي النظ ػػاـ
المما ؿ الػذل تسسػ لػويس نػابميوف بدسػتور عػاـ 9852ع وتقػوـ هػذر الديمقراطيػة عمػى تسػاس عبػادة
الحاكـ وال قة المطمقة في نوايار وقدرات ع ولذلؾ يمجا الععب إلى وض السمطة المطمقة في يدر بعػد

تج ار استفتا ععبي ع

وتكػػوف النتيجػػة إف تسػػمب كػػؿ المجسسػػات البرلمانيػػة التػػي قػػد توجػػد فػػي هػػذر الحالػػة مػػف كػػؿ تو

بعض سمطات ا لتوض بيػد الحػاكـ الػذل يقػوـ هػو وتعوانػ بجميػ إعمػاؿ الدولػة ع وقػد يمكػي الحػاكـ
الحريػػات العامػػة م ػػؿ حريػػة الصػػحافة تو االجتمػػاع والعبػػادة ععع الػػخ ع والرابطػػة الوحيػػدة التػػي تصػػؿ
م ػؿ هػػذا النظػػاـ بالديمقراطيػػة هػػي إف الحػػاكـ يتػػولى سػػمطات عػػف طػػرؽ اسػػتفتا عػػعبي يجريػ  ،وقػػد

يزيف  ،فال يبقى مف الديمقراطية إال مظ رها  ،واسم ا فقط ع

ومف تجؿ ضبط معالـ الموحة التاريخية ولتعابؾ االحداث وترابط ا قسمت بحػث المتواضػ هػذا

إلػػى ػػالث مباحػػث تناولػػت فػػي المبحػػث ااوؿ تطػػور الفكػػر الػػديمقراطي فػػي فرنسػػا مطم ػ العصػػر
الحػديث ع وتناولػػت فػػي المبحػػث ال ػػاني ار الفالسػػفة الديمقراطيػة وت رهػػا عمػػى قيػػاـ ال ػػورة الفرنسػػية ع
وتتطرقت في المبحث ال الث تطور الديمقراطية في فرنسا بعد عاـ  9799ع

المبحث األول  /جذور الفكر الديمقراطي في فرنسا مطمع العصور الحديثة :
لػ ػػـ تكػ ػػف فرنسػ ػػا تعػ ػػرؼ حريػ ػػة ال ػ ػرتل وحريػ ػػة العقيػ ػػدة فػ ػػي العصػ ػػر الوسػ ػػيط  ،فكانػ ػػت الكنيسػ ػػة
الكا وليكية تسيطر عمى التعميـ وتسيرر وفؽ مصالح ا ع كاف ل ا سمطاف قول عمى السمطة الزمنية ،
سوا كػاف ممػؾ تو تميػر ع لػـ يكػف لينازع ػا هػذا السػمطاف إال طبقػة النػبال ع فػالمجتم الفرنسػي فػي

الفت ػرة الممتػػدة بػػيف القػػرف ال ارب ػ ععػػر والسػػادس ععػػر مجتم ػ ممكػػي ارسػػتقراطي يػػوقراطي  ،حيات ػ
تقوـ عمى اإلقطاع والنظاـ الطبقي )4ع

وكانت الكنيسة تحتؿ فيػ المقػاـ ااوؿ وبعػدها اإلقطػاعيوف ػـ البورجوازيػوف ع والممػؾ الفرنسػي

هػػو سػػيد إقطػػاعي حال ػ حػػاؿ اإلقطػػاعيوف امخػػروف  ،وتن ػػـ اتفق ػوا عمػػى تولي ػ العػػرش بعػػرط تع ػػد
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الممػػؾ بالمحافظػػة عمػػى ممتمكػػات ـ  ،يػػذكر تف سػػمطة ااخيػػر كانػػت ال تتعػػدل مدينػػة بػػاريس ع فيمػػا
كانت المجالس النيابية ليست إال نوعاً مف التم يؿ النقابي لطبقات اامة الفرنسية

)5

ع

وكاف اإلقطاعيوف حريصوف عمى حقوق ـ  ،يخوضوف المعارؾ الطاحنة لمذود عن ا ع ويكاد

يكػػوف تػػاريخ الوسػػيط ديوانػاً لممنازعػػات التػػي نعػػبت في ػػا بػػيف الممػػوؾ والنػػبال  ،تو بيػػن ـ وبػػيف حكػػاـ
المػػدف  ،تو بػػيف الكنيسػػة والممكيػػة  ،تو بين ػػا وبػػيف الطبقػػة البورجوازيػػة ع فالسػػمطاف السياسػػي قسػػمة

بين ـ جميعاً ع وليس لمععب مف هذر القسمة تال الحرمػاف مػف الحقػوؽ الديمقراطيػة  ،حريػة فرديػة تو

دينية تو فكرية تو سياسية

)6

ع

تعود جذور الفكرة الديمقراطية في فرنسا إلػى حركػة اإلصػالح الػديني فػي بدايػة القػرف السػادس

عع ػػر  ،إذ تص ػػبحت حري ػػة العقي ػػدة المطم ػػب ااوؿ ل ػػدعات ا  ،يط ػػالبوف بع ػػدها بالحري ػػة السياس ػػية ع

فالمػػذاهب البروتسػػتانتية تػػدعو إلػػى فك ػرة المسػػاواة ،إذ تعتبػػر الكػػؿ متسػػاويف فػػي نظػػر اه "سػػبحان
وتعػػالى "  ،فيجػػب تف يكػػوف الجمي ػ متسػػاويف إمػػاـ القػػانوف ع لػػذا يعتقػػد البروتسػػتنت بضػػرورة تمت ػ

جمي البعر بحرية الضمير  ،كذلؾ بالحريات السياسية كحرية الرتل وحرية التعبير

)7

ع

وكاف في طميعة هجال الدعا توماس داكيف ومكيافيممي وتوماس مور  ،الذل نعر نظرياتػ

حػػوؿ االعػػتراكية الم اليػػة والدولػػة الديمقراطيػػة ع وباإلضػػافة إلػػى المصػػمحيف مػػارتف لػػو ر وزونجمػػي

وجوف كالفف

)8

ع

وكانػػت مػػف نتػػا ج ال ػػورة الفكريػػة التػػي تضػػرم ا عصػػر الن ضػػة ااوروبيػػة وحركػػة اإلصػػالح

الػػديني البروتسػػتنتي ) انتعػػار اافكػػار التػػي نػػادت بحقػػوؽ اإلنسػػاف ،كحػػؽ الممكيػػة وحريػػة العبػػادة

وحريػػة ال ػرتل واالجتماعػػات والمسػػاواة إمػػاـ القػػانوف )9ع وزادت حركػػة اإلصػػالح فػػي فرنسػػا ال ػػوة مػػف

االنعقاؽ واالختالؼ بيف البروتستانت ال يجونػوت ) Huguenotsوالكنيسػة الكا وليكيػة  ،لػيس فػي

العقيدة وحدها بؿ وفي مركزهـ االجتماعي واالقتصادل تيضاً ع

وبقػ ػت الكنيس ػػة مجي ػػدة لممم ػػؾ ولمطبق ػػة االرس ػػتقراطية ف ػػي تقوي ػػة نف ػػوذهـ وس ػػمطان ـ  ،بع ػػرط

محاربة حركة اإلصالح الديني في ممتمكات ـ ع يذكر تف المذهب الجديد است ول  ،ر ـ ذلؾ  ،عدداً

كبي ػ اًر مػػف اإلع ػراؼ واإلقطػػاعييف الػػذيف اخػػذوا عمػػى عػػاتق ـ م مػػة اإلصػػالح الػػديني فػػي مقاطعػػات ـ

وقرروا إف يكوف ل ـ وحدهـ الحؽ في اختيار المذهب الذل يجب إتباع في تقاليم ـ

البروتستانتية توالً في جنوب فرنسا ـ تسربت إلى مدف تخرل ك يرة في جمي البالد ع

)90

ع وانتعرت

وتع ػػرض ال يجون ػػوت ف ػػي ع ػػد المم ػػؾ فرانسػ ػوا ااوؿ  ) 9547 – 9595وهن ػػرل ال ػػاني

 ) 9559 – 9547اقس ػػى تنػ ػواع ال ػػبطش والتنكي ػػؿ ع ول ػػـ يك ػػف ممكنػ ػاً إيج ػػاد ح ػػؿ ل ػػذلؾ إال بع ػػزؿ
ال يجونػػوت فػػي منػػاطؽ خاصػػة ب ػػـ ع فأصػػدرت الممكػػة الوالػػدة كػػاتريف دل مديتعػػي  ،تصػػبحت بعػػد
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وفػػاة زوج ػػا هنػػرل ال ػػاني وصػػية عمػػى العػػرش الف تطفال ػػا قصػػر  ،فػػي ذار  9563مرسػػوـ امبػواز

 Amboiseمنحت بموجب حرية العبادة في بمدة واحػدة فػي كػؿ إقمػيـ ع ػـ منحػت ـ فػي عػاـ 9568
مرسوـ ساف جرماف تصبح ل ـ حؽ العبادة بحرية في بمدتيف وترب مدف حصينة خاصة ب ػـ  ،وهػي
الورعؿ  Larochellومونتوباؿ وكونياؿ والعاريتي )

)99

ع

ولـ يكف هذا الحؿ ناجماً عف إيماف حقيقي بحرية العبادة  ،بػؿ تف الممكػة ترادت كسػر عػوكة

تس ػرة جيػػز الكا وليكيػػة ومنع ػػا مػػف تخػػذ العػػرش مػػف تبنا ػػا ع لػػذا نجػػدها  ،عنػػدما حققػػت تهػػداف ا ،

دبػػرت مذبحػػة لم يجونػػوت فػػي عػػاـ  9572ع لكػػف تحسػػف وض ػ ال يجونػػوت فػػي ع ػػد الممػػؾ هنػػرل
الراب  ،الذل تولى العرش في عاـ  ، 9589فمنح ـ مرسوـ نانت فػي عػاـ  ، 9598الػذل اقػر ل ػـ
حرية العبادة في قالع النبال وااعراؼ وفي المدف التي يعكموف في ا ت مبية )92ع

لكػػف الديمقراطيػػة الفرنسػػية تعرضػػت فػػي ع ػػد الممكػػة ف النمسػػاوية الوصػػية عمػػى العػػرش

الفرنسي بعد وفاة الممؾ لويس ال الث ععر ) إلى االنت اؾ في حرب الفروند ، ) 9649 – 9648

عندما سعى ااعراؼ استرجاع امتيازات ـ اإلقطاعية السابقة ع فاجتمعوا فػي  92تمػوز عػاـ 9648

البرلمػػاف بػػاريس هػػو المحكمػػة العميػػا لفرنسػػا وقضػػت التقاليػػد تف العػػعب ال يقبػػؿ تل قػػانوف يصػػدرر
الممؾ إال بعد تسجيم في البرلماف ) ووج وا إلى الممكة عدة مطالب  ،خفض الض ار ب وعدـ فػرض
ض ػ ار ب جديػػدة دوف موافقػػة البرلمػػاف وطػػرد حكػػاـ ااقػػاليـ الم ػواليف لمعػػرش والتع ػػد بعػػدـ حػػبس تحػػد

تك ر مف ترب وععريف ساعة دوف عرض لمقضا

)93

ع

وتف هذر المطالب لو تجيبت اصبحت في فرنسا ممكية دستورية  ،ولسػارت جنبػاً إلػى جنػب

م انكمت ار في تطورها الديمقراطي والسياسي ع بيد تف الممكة ااـ ربطت ػا بالماضػي جػذور تقػول مػف

البحػػر بالمسػػتقبؿ  ،إذ لػػـ يكػػف ل ػػا قػػط بػػأل عػػكؿ مػػف تعػػكاؿ الحكػػـ سػػول نظريػػة الحػػؽ اإلل ػػي ،
وتحست تف التخمي عف سمطت ا المطمقة عمى هذا النحو يسبب ورة ععبية ي دـ صرح عرش تبنا ا

ع فوقفت بوج البرلماف الذل طالب بضرورة جعؿ الممكية الفرنسية دستورية خاضعة لػررادة العػعب

 ،التي يعبر عن ا بأنتخاب المجمس النيابي

)94

ع

يذكر تف مجالس فرنسا اا نى ععر لـ تكف مجالس تعريعية انتخبت ػا اامػة ،م ػؿ البرلمػاف

انكمت ار  ،بؿ هي هي ات قضا ية وادارية ورث تعضاجها مقاعدهـ تو وظا ف ـ القضا ية عف بػا ـ ،
تو عيػػن ـ الممػػؾ في ػػا ع ولػػو تف حػػرب الفرونػػد كتػػب ل ػػا النجػػاح لتحولػػت فرنسػػا إلػػى تكنػػوقراط مػػف
المحػػاميف ع ولكػػاف باإلمكػػاف تطػػوير مجمػػس الطبقػػات اامػػة  ،المجلػػؼ مػػف منػػدوبيف عػػف الطبقػػات

النػبال ورجػػاؿ الػػديف وعامػػة العػػعب إلػػى مجمػػس نيػػابي يكػػبح جمػػاح الممكيػػة ع لكػػف المجمػػس لػػـ يكػػف
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يستطي عقد جمسات دوف دعوة الممؾ  ،الذل عزؼ عف دعوت منذ عاـ  9694وظؿ معطالَ لمدة

 960عاـ بعد ذلؾ ع

وخض ػ البرلمػػاف بػػاريس خضػػوع بالتػػدريج إلػػى سػػمطة الممػػؾ لػػويس ال ارب ػ ععػػر – 9643

 ) 9795وبد يحكـ بصورة فردية عند بمو

سف ال ال ة عسر وقاؿ كممت المع ورة " تنا الدولة " ع

ودخؿ إلى البرلماف  ،الذل تراد مناقعة بعض المراسيـ التي تصدرها الممؾ  ،فػي عػاـ  9665وهػو

يحمؿ حذا وسػوط بيػدر ػـ قػاؿ أ " تف الكػوارث التػي جرت ػا مجالسػكـ معروفػة ع لػذلؾ مػركـ بػأف

تفض ػوا هػػذا المجمػػس " ع ػػـ نقمػػت وظيفػػة البرلمػػاف بوصػػف محكمػػة عميػػا إلػػى مجمػػس ممكػػي خػػاص
خاض لمممؾ عمى الدواـ

)95

ع

وتعتمد لويس فػي اإلدارة الفعميػة لعػجوف الحكومػة عمػى كبػار رجػاؿ الطبقػة الوسػطى  ،ممػف

ت بت ػ ػوا كفػ ػػايت ـ ودعم ػ ػػـ لسػ ػػمطت المطمقػ ػػة ع يػ ػػنظـ ه ػ ػجال فػ ػػي ػ ػػالث مجػ ػػالس  ،تعمػ ػػؿ فػ ػػي تعػ ػػداد
المعمومػػات والتوصػػيات التػػي يبنػػي عمي ػػا الممػػؾ ق ار ارت ػ ع فكػػاف مجمػػس الدولػػة المجلػػؼ مػػف خمسػػة
تعض ػػا يجتمػ ػ

ػػالث مػ ػرات ف ػػي ااس ػػبوع يع ػػالج ته ػػـ المس ػػا ؿ السياس ػػية  ،وك ػػاف مجم ػػس الرس ػػا ؿ

يصرؼ عجوف ااقاليـ ومجمس المالية ينظر في الض ار ب والمصروفات ع واضطمعت مجالس تخرل

بعػػجوف الحػػرب والتجػػارة والػػديف ع وتنتػػزع الممػػؾ الحكػػـ فػػي ااقػػاليـ مػػف النػػبال وتنػػيط ب ػ لموظفػػوف

ممكيػػوف ع ومن ػ االنتخابػػات البمديػػة فػػي القػػرل ليػػأتي بعمػػد يرضػػى عػػن ـ الممػػؾ  ،بػػذلؾ حػػؿ لػػويس
القانوف الممكي محؿ القانوف اإلقطاعي ع ػـ وحػد الممػؾ القػوانيف ونظم ػا وتصػدرها فػي عػاـ 9667

بقانوف واحد  ،يعد ترقى مف القوانيف التػي سػبقت ع ولكػف الممػؾ قيػد الحريػات العامػة  ،فأنعػ ج ػاز

مف المخبريف السرييف منتعريف في ترجا فرنسا  )96ع

وتباح القانوف الك ير مف ااعمػاؿ ال مجيػة والطكيػاف  ،فقػد تبػاح اعتقػاؿ ااعػخاص اعتقػاالً

تعسفياً بمقتضى ااوامر السرية التي يصدرها الممؾ ووز ار وسػجن ـ سػنييف دوف محاكمػة ودوف تف

يحاطوا عمماً بت مت ـ ع وتباح القانوف عقاب المذنبيف بتعكيم ـ في التجديؼ في السفف الحربية  )97ع

ولـ يكف منح ال يجونت حرية العبػادة ناتجػاً عػف روح التسػامح والتسػاهؿ  ،بػؿ عمػى العكػس

نتج عف روح التعصب العديد لدل تصحاب الحؿ والعقد ع لذا فمـ يكف ذلؾ حالً عػافياً رصػيناً  ،بػؿ

كػػاف مػػف الضػػعؼ والػػوهف كريعػػة فػػي م ػػب ال ػريح ع فمػػا تف عصػػفت ب ػ زواب ػ الممػػؾ لػػويس ال ارب ػ

ععر حتى الكي مرسوـ نانت في عاـ  9685فان ػار صػرح ذلػؾ الحػؿ الػواهي  ،واسػتبدلت عوضػ

حالة مف االضط اد واإلرهاب )98ع

فمػػـ تعمػػـ روح التسػػامح الػػديني والحريػػة السياسػػية فػػي فرنسػػا كمػػا جػػرل فػػي انكمت ػ ار بصػػورة

توافقيػػة وبطريقػػة االتفػػاؽ عمػػى الحمػػوؿ الوسػػط ع بػػؿ اسػػتمر الظمػػـ والجػػور ولػػـ يتػػرؾ إال طريػػؽ ال ػػورة
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العاصفة لمقضا عمى الظمـ والطكياف  ،وتحقيؽ حالة مف حرية العبادة والديمقراطية وتحكػيـ العقػؿ

وحدر في اامور الفكرية والسياسية واالجتماعية

)99

ع

وظ ػػرت صػػرخة الديمقراطيػػة فػػي توؿ تمرهػػا خافت ػ عمػػى لسػػاف بعػػض المفك ػريف فػػي القػػرف

الساب ععر تماؿ كمػود جػولي  ) Claud Jolyو بيػر جوريػو  ) Pierre Jurieuالمػذيف اسػتنتجا
 ،بعد إلكا مرسوـ نانت وبد ع ػد االضػط اد والطكيػاف  ،إف العػعب وحػدر يجػب إف يكػوف تسػاس

السمطة والسيادة )20ع ولـ تظ ر حركة ديمقراطية قوية منظمة إال في القػرف ال ػامف ععػر حينمػا كػاف
المموؾ المستبديف يرهقوف كاهؿ الععب بطكيان ـ ويحممون فوؽ طاقتػ مػف الضػ ار ب لصػرف ا عمػى
حروب ال ناقة لمععب ب ا وال جمؿ  ،وما تبقى من ا يصرؼ عمى بذخ ـ وبذخ تعوان ـ وحاعيت ـ ،

وحينمػػا كانػػت ااقميػػة مػػف العػػعب تتػػنعـ فػػي بحبوحػػة العػػيش الر يػػد ،بينمػػا كانػػت ااك ريػػة السػػاحقة
تعػػاني مػػف امالـ العػػدـ والفاقػػة ع كػػؿ هػػذا جعػػؿ العػػعب الفرنسػػي إلػػى تف يتمممػػؿ  ،ػػـ تخػػذ ينػػذر
ويتوعدع لكف العتاة المستبديف لـ يرعوا ولـ ينتب وا  ،بؿ بقوا مستمريف في است تارهـ ع
المبحث الثاني  :آراء الفالسفة الديمقراطية ودورها في قيام الثورة الفرنسية :

وكػػاف لج ػػود عبػػاقرة الفكػػر الفرنسػػييف ا ػػر كبيػػر فػػي خمػػؽ وعػػي عػػاـ لػػدل العػػعب الفرنسػػي
وتوجي

نحو الحرية والنور ومف بين ـ أ

 سبينو از ( : ) 4677 – 4632

لـ يجيد الفيمسوؼ سػبينو از النظػاـ الممكػي  ،الػذل فضػم الفيمسػوؼ هػوبز  ،بػؿ هػاجـ نظريػة

هوبز فػي الحكػـ المطمػؽ ع وكػاف يػرل فػي الحكػـ االرسػتقراطي يخػدـ الػروح الطبقيػة وجعػ اافػراد ،
مما جعؿ سبينو از ال يفضػم ع وتخػذ يضػ

مالػ فػي قيػاـ دولػة ديمقراطيػة فػي فرنسػا  ،فقػد تعتقػد تف

الديمقراطية تقرب تعكاؿ الحكـ إلى الطبيعة وتك رها اتسػاقاً مػ حريػة الفػرد ع وفي ػا ال ينقػؿ المػواطف

حق الطبيعي تو يفوض ب تفويضاً مطمقاً إلى حد ال يعود ل مع تل صوت في تمػور الحكػـ  ،بػؿ
هو ال يفعؿ تال تف ينقم إلى اا مبية ع وتقترح سبينو از منح حػؽ االقتػراح العػاـ لكػؿ الػذكور البػالكيف

سػػف العع ػريف ع واسػػتبعد النسػػا مػػف حػػؽ االقتػراع  ،ان ػ رتل تن ػػف بحكػػـ طبيعػػت ف وتعبػػا ف تقػػؿ
صػػالحية مػػف الرجػػاؿ لمتػػداوؿ والتعػػاور فػػي عػػجوف الحكػػـ ع ودعػػا تف تممػػؾ الدولػػة عمػػى كػػؿ وسػػا ؿ
اإلنتاج بعرط بنا بيوت ومنح ا لممواطنيف  ،المذيف يكونوف معفويف مف الض ار ب )29ع

وتحقق ػػت ت ار س ػػبينو از السياس ػػية بع ػػد ػػالث ق ػػروف خم ػػت منػ ػ  ،وس ػػاهمت ف ػػي تع ػػكيؿ نظ ػػـ

سياسية في القػرف الععػريف ع ويظ ػر تف فمسػفة سػبينو از السياسػية ونظريتػ الديمقراطيػة تخػذت القميػؿ

مف فمسفة تبيقور ولوكريعيوس ع

434

العدد 502

مجلة األستاذ

المجلد األول  5002م  0121هـ

 بيير بيل (  : ) 4746 – 4647تكػد الفيمسػوؼ بيػؿ تف الطبيعػة اإلنسػانية هػي عمػى مػر القػروف ،
ستظؿ ت ير المعاكؿ ما يفسد المجتمعات ويجدل إلى فنا تل مدينة فاضمة يوتوبيا ) في م دها ع

لػػذا تعتبػػر بيػػؿ الديمقراطيػػة خطػػأ فػػي التقػػدير قػػدر مػػا هػػي حقيقػػة  ،فعػػد السػػماح لمبعػػر المعػػكوليف
بالجع وحب المذات باختيار الحكاـ ورسـ السياسة العميا لمدولة هو انتحػار ل ػا ع وكػاف بيػؿ يفضػؿ

الممكية الدستورية حتى في ظؿ تطبيؽ الديمقراطية

)22

 فولتير : ) 4778 – 4694 ( Voltaire

ع

يعػػد العػػدو ااكبػػر لكػػؿ االسػػتبداد الػػديني والسياسػػي  ،بػػدا كتابات ػ فػػي ذلػػؾ الجػػو المعػػحوف
بالتنػػاقض

)23

ع وكػػاف يرمػػي إلػػى الػػدفاع عػػف حريػػة الفكػػر والعقيػػدة والػػى حماي ػة الفػػرد مػػف تعسػػؼ

السمطات الحاكمة الدينية والدنيوية ع وكاف اكبر داعية لتحكيـ العقؿ في حؿ كافة المعضالت ع وقد
حممة ععوا عمى كنيسة روما الكا وليكية اعتقػادا منػ تن ػا كانػت واقفػة حجػر ع ػرة فػي طريػؽ تقػدـ

البعرية

)24

 مونتسكو

ع

()25

( : ) Montesquieu

وهػػو المػػجرخ والكاتػػب السياسػػي واالجتمػػاعي الفرنسػػي الكبيػػر كػػاف يتب ػ الطػػرؽ العمميػػة فػػي
بحو ع ففي كتاب الرسا ؿ الفارسية  Letters Persanesحاوؿ إظ ار عيوب المجتم الفرنسي ،
وقت ػذ عمػى لسػاف سػا حيف إيػرانييف وهميػيف ،إمػا فػي كتابػ

روح القػوانيف  ) L'esprildes Loisإذ

فصػػؿ فمسػػفت السياسػػية واالجتماعيػػة واظ ػػر العالقػػة الو يقػػة بػػيف الق ػوانيف والمجسسػػات الحكوميػػة ع
فتوصػػؿ مػػف د ارس ػػت وبح ػ لمدس ػػتور االنكميػػزل وتحميالت ػ لمواقػ ػ الفرنسػػي إف خي ػػر الدسػػاتير الت ػػي
تضمف الحرية والمساواة والعدؿ االجتماعي إنمػا تمػؾ التػي تكػوف في ػا السػمطات التعػريعية والتنفيذيػة

والقضا ية مفصولة عف بعض ا

 ديدرو : Diderot

)26

ع

وه ػػو اح ػػد جماع ػػة االنس ػػيكموبيديوف  ،اع ػػتركوا ف ػػي تحري ػػر فص ػػوؿ االنس ػػيكموبيديا  ،كان ػػت ػػايت ـ

م اجمة التعصب الديني وتحرير الفرد مف القيػود الفكريػة والسياسػية ومكافحػة تجػارة الرقيػؽ ومقاومػة
عػػدـ المس ػػاواة ب ػػدف الض ػ ار ب ع ودتبػ ػوا عم ػػى توجيػ ػ العقػػوؿ وج ػػة عممي ػػة بحتػػة وال ػػى تقب ػػؿ العم ػػوـ

الطبيعية واالعتماد عمى حكـ العقؿ وحدر

 جان جال روسو

()28

)27

ع

( : ) Jean Jacques Rousseau

تظ ػػر عبقري ػػة ج ػػاف ج ػػاؾ روس ػػو ف ػػي كتابػ ػ العق ػػد االجتم ػػاعي  ،ال ػػذل ن ػػاقش فيػ ػ المي ػػاؽ

ونظريػة السػػيادة واعػكاؿ الحكومػػات ود ارسػة جوانػػب الدولػة

)29

ع وكتػػب كتابػ هػػذا فػي ع ػػد كػاف فيػ

الظمـ واالضط اد وتقييػد حريػة الػرال والنعػر وكػاف الكتػاب يتعرضػوف لالضػط اد ويمقػوف فػي سػجف
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الباس ػػتيؿ  ،ج ػػا ه ػػذا الكت ػػاب  ،ال ػػذل انتع ػػر ف ػػي جميػ ػ إنح ػػا فرنس ػػا  ،وس ػػاهـ ف ػػي تق ػػويض رك ػػف
االستبداد  ،وكاف إنجيؿ ال ورة الفرنسية

)30

ع

افتػػتح روسػػو كتاب ػ بمقولت ػ الع ػ يرة " ولػػد إنسػػاف ح ػ اًر وهػػو فػػي كػػؿ مكػػاف مكبػػؿ بػػاا الؿ

والقيػػود" والتػػي تعتبػػر بم ابػػة احتجػػاج خػػانؽ ضػػد الحكػػـ االسػػتبدادل وهػػو يعتبػػر النػػاس متسػػاويف فػػي

الكرامة ولكف ال وجود ل ذر المساواة في إل مكاف

)39

ع

وبح ػػث روس ػػو ف ػػي كتابػ ػ ع ػػف كيفي ػػة إقام ػػة حال ػػة اجتماعي ػػة يتحق ػػؽ في ػػا المس ػػاواة لجميػ ػ

الم ػواطنيف  ،مػػف خػػالؿ بنػػا المجتم ػ عمػػى عقػػد اجتمػػاعي يتضػػمف تنػػازؿ الفػػرد عػػف عخص ػ وعػػف
جميػ حقوقػ ليضػع ا تحػػت تصػػرؼ اإلرادة العامػة

)32

التػػي يعتبرهػػا روسػو إرادة المجتمػ  ،وهػػي ال

تعني مجموع إرادات إفراد المجتم  ،وانمػا تعنػي الػروح الجماعيػة المعبػرة عػف الصػالح العػاـ  ،وهػذر

الروح هي مصدر القانوف

)33

ع

وتناوؿ روسو موضوع إعكالية السمطة وعرعيت ا ومصدرها  ،وتكد إف السمطة العميا في إل

دولة ال تستقر في يد إل حاكـ فردا كاف تـ جماعة بؿ في اإلرادة العامة لممجتم ع وتمؾ السمطة ال
يجػػوز التخمػػي عن ػػا تبػػدا  ،لكػػف يػػتـ التنػػازؿ جز يػاً إلػػى حػػيف

)34

ع إذ يع ػػد تمػػر تطبيػػؽ العػ ار التػػي

تسػػن ا تمػػؾ اإلرادة إلػػى مػػوظفيف يعممػػوف تحػػت إع ػراف ا وه ػجال يػػدعوف بػ ػ السػػمطة التنفيذيػػة ) ف ػػي

مجػػرد وسػػيط ل ػػا سػػمطات مفوضػػة م ػ إمكانيػػة سػػحب ا تو تعػػديم ا وفق ػاً لمعػػي ة اإلرادة العامػػة

)35

ع

ووصؼ روسو الحكومة الناجحة بأن ا تمؾ التي تفكر بإرادة الععب  ،وما يععر بػ وتعمػؿ لسػعادت

فتتمكف بذلؾ مف الن وض بالمجتم عمى الوج ااكمؿ

)36

ع

وكاف ف م لمقانوف  ،وادراك ل ال يذهب بعيداً عف تصورر اإلنسػاني معػي اًر إلػى إف القػانوف

ال يمك ػػف إف يكػ ػػوف قانونػ ػاً حقيقي ػ ػاً إال عنػ ػػدما تك ػػوف ايت ػ ػ المصػ ػػمحة العام ػػة  ،ومعب ػ ػ اًر عن ػ ػػا

)37

ع

ويسترسػؿ روسػػو فػػي طرحػ هػذا بػػاف كػػؿ دولػػة عػػرعي تػدعى جم وريػػة الف اإلرادة العامػػة هػػي التػػي

تحكم ػػا باعتبارهػػا القػػانوف العػػرعي ع وعمي ػ فػػاف العػػعب ااك ػػر تنػػوي ار هػػو العػػعب الػػذل يع ػػد إلػػى

معرع حكيـ كي يسف ل الع ار )38ع

إمػػا الديمقراطيػػة بوصػػف ا حكم ػاً مباع ػ اًر بواسػػطة العػػعب كم ػ فقػػد بػػدت لروسػػو مسػػتحيمة ،

ومعب اًر عف ذلؾ بقولػ أ" لػو تخػذنا هػذا المفػظ بمعنػار الػدقيؽ لػـ نجػد ديمقراطيػة قػط بػالمعنى الحقيقػي

ولف نجد تبداً هذر الديمقراطية

)39

ع

لػػػذا ف ػػػو يسػػػتبدؿ قاعػ ػػدة إجمػػػاع ام ار بقاعػػػدة اا مبي ػػة الف قاعػ ػػدة اإلجمػ ػػاع تكػ ػػاد تكػ ػػوف

مستحيمة عممياً بالر ـ مف إف تطبيق ا يكفؿ احتراـ الحريات الفردية )40ع وهو في الوقت نفس يرفض

الديمقراطية النيابية معمالً ذلؾ باف النواب سرعاف ما يعرعوف لمصمحت ـ ال لخير الععب ع لذا ف ػو
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يفضؿ إف يعكؿ هجال النواب المناصب اإلدارية والقضا ية عمى إف تترؾ م مة التعري لمععب في

جمعية عامة تكوف ل ا سمطة إقامة الموظفيف المنتخبيف

)49

ع

إمػػا بخصػػوص انتخابػػات الحػػاكـ إذ توجػػد طريقتػػاف همػػا االختيػػار والقرعػػة ويعػػد التصػػويت

بالقرعػػة مػػف طػػرؽ الديمقراطيػػة  ،وعنػػدما يمػػزج بين مػػا فػػاف االختيػػار يجػػب إف ينصػػب عمػػى مػػؿ

المناصػػب التػػي يكفػػي في ػػا الحػػس السػػميـ والعدالػػة والن ازهػػة ،كالم ػػاـ القضػػا ية

)42

ع ويوضػػح روسػػو

طريقػػة اإلدال بااصػوات واحصػػا ا فػػي مجمػػس العػػعب عمػػى ػرار مػػا كػػاف متبعػاً بػ فػػي رومػػا إذ
كانت توزع عمى المواطنيف الواحاً اجؿ اإلدال بأصوات ـ دوف إف يعرؼ تحد ما يدلي ب ااخر

)43

يػػرل روسػػو  ،مػػف اجػػؿ احت ػراـ عػػروط ذلػػؾ العقػػد  ،ضػػرورة تقػػديـ ضػػمانة حقيقيػػة وكافيػػة

اول ػػؾ الػػذيف نعػػيش مع ػػـ  ،مػػف خػػالؿ إل ػزاـ كػػؿ م ػواطف باإليمػػاف بالمبػػادئ والتقيػػد بقواعػػد الديانػػة

السػماوية تو الديانػػة الوضػػعية التػي تعػػتمؿ عمػػى معتقػدات بعضػ ا ايجػػابي وااخػر سػػمبي فاإليمػػاف
بوجػػود ال ػ قػػادر عاقػػؿ بصػػير مػػدبر الحيػػاة المقبمػػة وسػػعادة اإلب ػرار وعقػػاب ااع ػرار وقداسػػة العقػػد
االجتم ػػاعي والقػ ػوانيف ) تم ػػؾ ه ػػي عقا ػػد ال ػػديف االيجابي ػػة ع إم ػػا المعتق ػػدات الس ػػمبية فتقتص ػػر عم ػػى

التعصػػب

)44

ع كمػػا إف فمسػػفة روسػػو القا مػػة عمػػى نبػػذ كػػؿ عػػي فػػي الػػديف مػػا عػػدا اه سػػبحان

وتعػػالى ) الػػذل كػػاف يعتقػػد ب ػ اعتقػػاداً ارسػػخاً اامػػر الػػذل حػػدا ب ػ إلػػى طػػرد كػػؿ مػػف ال يػػجمف ب ػػذا

كمػ ػ

)45

ع فضػ ػالً ع ػػف ط ػػرد ك ػػؿ ف ػػرد يتبن ػػى ديان ػػة تػ ػرفض تحم ػػؿ ال ػػديانات ااخ ػػرل  ،إم ػػا ال ػػديانات

المتسامحة فاف الدولة تقبم ا جميعاً

)46

ع

وتخي ػ اًر يمكػػف الق ػػوؿ إف الدولػػة عنػػد روس ػػو تنب ػػؽ م ػػف رضػػا اإلف ػراد وقب ػػول ـ ل ػػا باعتباره ػػا

صػػاحبة السػػمطة  ،ف ػػي تعبيػػر عػػف اإلرادة العامػػة التػػي تتكػػوف مػػف إرادات ه ػجال ااعضػػا التػػي ال

ينت ي دورها بمجرد إبراـ العقد فالععب يجب إف يكوف موج اً في تصرفات وحرياتػ باسػتمرار لمتأكػد

مػف تدا واجبات ػا ع ويعتبػر روسػػو العقػد ال يػاً إذا ا تصػػب الحكػـ والسػيادة حين ػػذ يحػؽ ل ػـ الرجػػوع
عن  ،فاف قبوؿ الععب بالطاعة سيحؿ العقد ع

وكان ػػت الممكي ػػة المطمق ػػة ف ػػي فرنس ػػا  ،ع ػػدوة الديمقراطي ػػة ااول ػػى  ،ومس ػػيطرة عم ػػى الحي ػػاة

االجتماعية والسياسية  ،ضاربة بيد مف حديد عمى كؿ حركة ععبية ع وقاـ صراع عنيػؼ بػيف طبقػة

الحكػػـ المطمػػؽ ي ػجازرهـ رجػػاؿ الكنيسػػة وبػػيف طبقػػة البرجوازيػػة وسػػاندها ه ػجال المفك ػريف والمصػػمحيف
االجتمػػاعييف  ،الػػذيف انتقػػدوا الطبقػػة االرسػػتقراطية ورجػػاؿ االكميػػروس لحيػػاة البػػذخ واالنحػػالؿ الػػذل

يعيعون

)47

عيف الممػؾ لػويس السػادس ععػر  ) 9789 – 9774بسػبب الحاجػة لممػاؿ تورجػو وزيػ اًر

لممالية  ،الذل لـ ير ب في فرض ض ار ب عمى الفالحيف وانما اقتصارها عمى اإلقطاعييف بالدولة ،
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فاكسػػب عػػدا الػػبالط الممكػػي واإلقطػػاع فاسػػتقاؿ وخمف ػ نيكػػر الػػذل  ،لػػـ يمضػػي عع ػريف ع ػ اًر فػػي
منصػػب  ،وسػػرعاف مػػا اسػػتقاؿ تيض ػاً لػػذات ااسػػباب ع وحػػؿ محمػ عػػارؿ كػػالوف الػػذل ابتػػدع طريق ػ

لسػداد ديػػوف الدولػة القديمػػة بػديوف جديػػدة ع وبسػبب حاجػػة الػبالط امػواؿ جديػدة عقػػد مجمػس النػػبال

وااعياف اجتمػاع فػي عػاـ  9787وطمػب الممػؾ تحمم ػـ جػز اً مػف نفقػات الخزينػة العامػة فػي صػورة

ضػ ار ب  ،بيػػد تف رجػاؿ الػػديف والنػبال رفضػوا ذلػؾ ع وطالبػػت الجمػاهير بعػػودة نيكػر  ،لكػػف مجمػػس
ااعيػػاف رفػػض ذلػػؾ وعػػيف الكاردينػػاؿ دل ب ػرييف وزي ػ اًر لمماليػػة  ،الػػذل اخػػذ النػػاس بالعػػدة واجتم ػ

مجمس الطبقات في  5تيار عاـ  ، 9789بعد توقؼ داـ تك ر مف  960عاـ  ،ونجح مم موا الطبقة

الوسطى مف جعؿ اجتماعات الطبقات ال الث معاً

)48

ع

ورفػػض الممػػؾ فػػي البداي ػػة تسػػميـ سػػمطت المطمقػػة لمجمعي ػػة الوطنيػػة

)49

 ،ػػـ عػػاد واعط ػػا

الجمعيػة مػا طمبػوا واسػتمر تقػدـ العػعب  ،بيػد تف الممػػؾ كػاف قػد امػتأل قمبػ بالحقػد فػدبر مػجامرة ضػػد
الععب  ،فطرد نيكر واستدعى الجنود المواليف ل ع

فممػا سػم العػعب بػذلؾ اقػتحـ حصػػف الباسػتيؿ

)50

فػي يػوـ  94تمػوز  9789وحطػـ القمعػػة

التػي كانػت رمػ اًز إلػى العبوديػػة والظمػـ واالسػتبداد  ،وقػررت الجمعيػة إ نػػا ذلػؾ إلكػا جميػ امتيػػازات
الطبقات العميا وتعمنت ال حة حقوؽ اإلنساف والمواطف وتعمنت مبادئ ال ورة الفرنسية اإلخا والحرية

والمساواة

)59

ع

وكػػاف جػػاف جػػاؾ روسػػو ااسػػتاذ الفكػػرل لزعمػػا ال ػػورة الفرنسػػية وخطبا ػػا اإلفػػداد تم ػػاؿ

روبسبير  ) Robespierreو دانتوف  ) Dantonو ما ار  ) Maratع وقػد ظ ػرت ا ػأر روسػو
عمى الدستور الفرنسي ااوؿ ع وجا في و يقة حقوؽ اإلنساف والمواطف واهـ ما جا في ا أ

 -9إف الناس جميعا يولدوف تح ار اًر ويعيعوف تح ار اًر متساويف في الحقوؽ ع

 -2إف اية كؿ هي ة سياسية هي صيانة حقوؽ اإلنساف الطبيعية ال ابتة ع
 -3إف اامة مصدر السيادة والسمطات جميع ا ع

 -4تقوـ الحرية عمى حؽ المواطف في اف يمارس كؿ عمؿ ال يضر بامخريف
 -5القانوف هو تعبير لررادة العامة لممجتم ع

 -6حرية تبادؿ اافكار وام ار هي ت مف حؽ مف حقوؽ اإلنساف ع

 -7إف صيانة حقوؽ اإلنساف والمواطف تحتاج إلى قوة عامة ع لػذلؾ فػاف هػذر القػوة – الحكومػة – تنعػا
لمصمحة المجموع ال لمنفعة ااعخاص الذيف يع د إلي ـ بقيادت ا ع

 -8تفرض الض ار ب وتستعمؿ إيرادات ا حسب ر بة الععب ومعي ت وتحت رقابت ع
 -9الممكية الخاصة حؽ مقدس ير قابؿ لمنقص

)52

ع
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وكاف مف جممة ما تدت ال ورة الفرنسية مف خدمة اانظمة الديمقراطية إنما هو تأكيدها عمى

إف تكػوف كافػة ميػاديف اإلعمػػاؿ والخػدمات مفتوحػة عمػى مصػراعي ا اصػحاب الكفػا ات دوف تمييػػز
الختالؼ المولد تو الطبقة تو العقيدة

)53

ع

وارتكبت الطبقة الوسطى خطأً فادحاً تخذت بنظرية القانوف الطبيعػي واهمال ػا نظريػة روسػو

ااخرل  ،القا مة بحرية العمؿ االقتصادل ع فكاف مف نتا ج هذا الخطأ إف وقػ الخػالؼ بػيف الطبقػة
)54

ع

الوسطى وبيف سواد الععب بعد إف تحالفًا لدؾ إنقاذ الطبقة االرستقراطية
ودخ ػػؿ الدس ػػتور ال ػػذل وض ػػعت الجمعي ػػة ف ػػي ع ػػاـ  9799حي ػػز التنفي ػػذ  ،ن ػػص ف ػػي الم ػػادة
السادسػػة عمػػى تف " جمي ػ الم ػواطنيف ل ػػـ الحػػؽ فػػي االعػػتراؾ بأنفس ػ ـ تو مػػف ينػػوب عػػن ـ بنظػػاـ
االنتخاب العاـ " ع لكف الجعية التاسيسية لـ تكف بتطورها ااخيػر فػي موقػؼ يسػمح ل ػا تطبيػؽ هػذا

اإلع ػػالف ع مم ػػا تت ػػاح ه ػػذا التف ػػاوت ب ػػيف المب ػػادئ والتطبي ػػؽ فرص ػػة لالنقض ػػاض عم ػػى م ػػا ج ػػا ف ػػي
الدسػػتور ع فػػأقرت الجمعيػػة نظػػاـ انتخابػػات يخػػالؼ تمامػػا هػػذا اإلعػػالف  ،إذ اخػػذوا بنظػػاـ االقت ػراع

المقيد ونظاـ االنتخػاب يػر المباعػر نظػاـ الػدرجتيف ) واخػذ رجػاؿ ال ػورة فػي دسػتور عػاـ 9799

بعرط النصاب المالي لمناخب

)55

ع

وم ػػنح الدس ػػتور المم ػػؾ ر اس ػػة الس ػػمطة التنفيذيػػػة وقي ػػادة الج ػػيش وااس ػػطوؿ ع إم ػػا السػ ػػمطة

التعريعية كانت بيد مجمس واحد متكوف مف  745عضو ع واقر الدستور مبدت الفصؿ بيف السمطات
 ،الذل نادل ب مونتسكيو ع وعيد تعكيؿ السمطة القضا ية  ،فتقرر تعييف القضاة بطريقة االنتخػاب

واقر إلكا التعذيب لممعتقميف )56ع

واسػػتمرت الديمقراطيػػة الفرنسػػية بالنضػػج  ،فقػػد جػػرت انتخابػػات المػػجتمر الػػوطني فػػي ع ػ ر

تيمػػوؿ ع ػػاـ  9792ع فأعمن ػػت الجمعي ػػة الوطني ػػة  ،الت ػػي تػػـ انتخاب ػػا بطريق ػػة االقتػػراع الع ػػاـ لجميػ ػ

الػػذكور البػػالكيف الحاديػػة والععػريف مػػف العمػػر دوف إل قيػػود وكانػػت هػػذر المػرة ااولػػى فػػي التػػاريخ ،

وفػػي جمسػػت ا ااولػػى فػػي  29تيمػػوؿ عػػاـ  9792إلكػػا النظػػاـ الممكػػي وتعمنػػت الجم وريػػة الفرنسػػية
ااولى  ،بيد تن ا اتخذت عدة إج ار ات استبدادية لـ يتخذها مموؾ مستبديف  ،وقد كانت ترتكػب هػذر
االنت اكات باسـ اامة وتحت رعاية السامية لمبدت سيادة اامة وارتكبت الك ير مف الج ار ـ والمساوئ

في هذر الفترة )57ع

وتقػ ػػرت الجمعيػ ػػة الوطنيػ ػػة فػ ػػي  24حزي ػ ػراف عػ ػػاـ  9793الدسػ ػػتور  ،الػ ػػذل وضػ ػػع حػ ػػزب

الجبؿ

)58

ع الذل حرـ مف االنتخاب كؿ مػف يعػيش عمػى اإلعانػة الخيريػة  ،وتكػد الدسػتور إف هػدؼ

المجتم هو السعادة العامة واف لرنساف حقوقاً طبيعية ال يمكف المسػاس ب ػا

)59

ع ووضػ الدسػتور

الجديد السمطة التعريعية بيد جمعية تعريعية تنتخب في ااوؿ مف تيار في كؿ سنة بطريقة االقتراع

439

العدد 502

مجلة األستاذ

المجلد األول  5002م  0121هـ

المباعر الذل يعارؾ في جمي الفرنسييف البػالكيف الحاديػة والععػريف مػف العمػر  ،وكػاف عمػى لػوا ح

القػ ػوانيف الم م ػػة إف تع ػػرض عم ػػى الع ػػعب ف ػػي اجتماع ػػات تولي ػػة إلقراره ػػا وم ػػف ػػـ تقره ػػا الجمعي ػػة
التعريعية ع ونص الدستور عمى إف تجلػؼ الجمعيػة التعػريعية المجمػس التنفيػذل مػف تربعػة وععػريف

عض ػواً تختػػارهـ مػػف بػػيف المرعػػحيف الػػذيف تقػػدم ـ مجػػالس المحافظػػات وكػػاف نصػػؼ تعضػػا هػػذا

المجمس يتبدلوف كؿ سنة

)60

ع

انعكست مبادئ الحرية والديمقراطية في دستور عاـ  9793بكؿ وضوح  ،بيد تف هذا الدسػتور

لـ يطبػؽ الف اليعاقبػة  ،وهػـ يم مػوف اليسػارييف المتطػرفيف  ،اتخػذوا قػرار بتأجيػؿ تطبيقػ مجقتػا نظػ اًر
لموضػ ػ االس ػػت نا ي الح ػػرج ال ػػذل كان ػػت فرنس ػػا تواجػ ػ الممكي ػػيف ف ػػي ال ػػدخؿ وال ػػدوؿ ااوروبي ػػة ف ػػي

الخارج

)69

ع

جعمت الصراعات الداخمية بيف اليعاقبة والطبقة البرجوازية الكبيرة إلى جعؿ جماهير الععب

بال حوؿ وال قوة واستكمت العناصر المعادية لم ورة في الجمعية الوطنية  ،قرت الجمعية فػي  22تب

ع ػػاـ  9795دس ػػتور ي ػػر ديمق ارط ػػي ه ػػو دس ػػتور الس ػػنة ال ال ػػة ) ال ػػذل وضػ ػ جمم ػػة م ػػف القي ػػود
والتحديات عمى حؽ الناخب )62ع

وجعؿ السمطة التعريعية تتألؼ بموجب مف مجمسيف هما مجمس العيوخ ومجمس الخمسما ة

ع إمػػا السػػمطة التنفيذيػػة فقػػد وضػػع ا الدسػػتور بيػػد حكومػػة خمسػػة مػػديريف يتبػػدؿ احػػدهـ بػػاالقتراع كػػؿ
سػ ػػنة باسػ ػػـ حكومػ ػػة اإلدارة )  ،وتوقفػ ػػت الجمعيػ ػػة الوطنيػ ػػة إعمال ػ ػػا فػ ػػي  26تع ػ ػريف ااوؿ عػ ػػاـ

9795

)63

ع

سا ت تحواؿ البالد بسبب النزاع بػيف السػمطتيف التعػريعية والتنفيذيػة وعػدا الدسػتور عػكمياً ع

ومما زاد الطيف بم إف حكومة اإلدارة تخذت تواج معاكؿ خارجية  ،إذ نجحػت بريطانيػا فػي تكػويف

تحالؼ  ،جديد التحالؼ ال اني  ،ضد فرنسا عاركت في باإلضافة إلى انكمت ار كؿ مف روسيا والنمسا
والدولػػة الع مانيػػة ومممكػػة نػػابولي وسػػردينيا ع وتحػػالؼ الممكيػػيف ورجػػاؿ الػػديف فػػي االنتخابػػات التػػي

جػػرت فػػي  29ذار عػػاـ  9797عمػػى اا مبيػػة فػػي المجمػػس الخمسػػما ة ومجمػػس العػػيوخ ع وحصػػؿ
التحػػالؼ الممكػػي عمػػى ت مبيػػة مجػػالس ااقػػاليـ ع وسػػعى التحػػالؼ إلػػى تحقيػػؽ اا مبيػػة فػػي حكومػػة
اإلدارة ع لكػ ػػف الجم وريػ ػػوف تمكن ػ ػوا مػ ػػف االحتفػ ػػاظ باا مبيػ ػػة وكون ػ ػوا مػ ػػا عػ ػػرؼ باسػ ػػـ الدكتاتوريػ ػػة

ال ال ية

)64

ع

وتجددت الحرب م قوات التحالؼ ال اني في ذار  ، 9799وتعرضت القوات الفرنسية إلى

انتكاسػػات ع كانػػت ل ػػا صػػدل ف ػي داخػػؿ فرنسػػا فاعػػتدت اازمػػة السياسػػية ونعػػط تنصػػار الممكيػػة ع
واعتقد اليعاقبة إف الفرصة سػانحة لقمػب نظػاـ الحكػـ  ،ممػا تدل إلػى انقػالب  98بروميػر
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تعػريف ال ػػاني عػػاـ  9799وجمػ تعضػػا ال ي ػػة التعػريعية فػػي مسػػا هػػذا اليػػوـ وتمػػروا باتخػػاذ قػرار

يقض ػػي بإلك ػػا حكوم ػػة اإلدارة ومجالسػ ػ ا ونق ػػؿ الس ػػمطة التنفيذي ػػة إل ػػى ال ػػة قناص ػػؿ ه ػػـ ن ػػابميوف
بون ػػابرت

نابميوف

)66

)67

ع

وااب س ػػييز وروجيػ ػ دوك ػػو ولك ػػف الس ػػمطة كم ػػا ك ػػاف من ػػذ البداي ػػة بي ػػد القنص ػػؿ ااوؿ

المبحث الثالث

تطور الفكر الديمقراطي في فرنسا بعد عام 4799
كما توضحنا سػابقاً إف الحركػة الديمق ارطيػة ظ ػرت ك ػورة قامػت ب ػا الطبقػة الوسػطى  ،بيػد تف

ااخيرة بعد نجاح ا في الحصوؿ عمى ا مب مطالب ا  ،فأحرزت حؽ االنتخاب واعتركت في الحكػـ
و بتت تسس مركزها االجتماعي  ،قمبت إلى الطبقػات الفقيػرة ظ ػر المجػف ع فصػارت تجيػد الحركػات

الرجعية وتخذت تحارب االنتفاضات الععبية التي يقػوـ ب ػا الفالحػوف والعمػاؿ والعػاطميف عػف العمػؿ
ع

وتصيبت الديمقراطية بانتكاسة مروعة خاصػة فػي ع ػد نػابميوف بونػابرت ع الػذل كػوف حولػ

هالػػة مػػف المجػػد وذلػػؾ بادعا ػ زعامػػة ال ػػورة  ،وبسػػعي لتعمػػيـ مباد ػػا عمػػى اامػػـ ااخػػرل وتحريػػر

العػػعوب قاطبػػة مػػف تعسػػؼ حكام ػػا المسػػتبديف وتأسػػيس دولػػة توروبيػػة متحػػدة مكونػػة مػػف عػػعوب
ترفرؼ عمي ا تجنحة الحرية واإلخوة والعدالة والمساواة

)68

ع

وتدت تفعال ػ وسياسػػت العمميػػة إلػػى عكػػس ذلػػؾ  ،إذ تن ػػا توقفػػت تطػػور الديمقراطيػػة وحالػػت

دوف تحقيػػؽ مباد ػػا ع فق ػػد اصػػدر فػػي ع ػػاـ  9799دسػػتور السػػنة ال امن ػػة  ،الػػذل قمػػؿ ص ػػالحيات
المجمس التعريعي  ،وحصر معظـ السمطات بيد السمطة التنفيذية ع ولقد قسـ السمطة التعريعية إلػى

ػػالث مج ػػالس  ،مجم ػػس العػػيوخ يتك ػػوف م ػػف  80عض ػواً ي ػػتـ انتخ ػػاب ـ مػػدل الحي ػػاة تك ػػوف م م ػػت ـ

انتخػػاب تعضػػا المجمسػػيف امخ ػريف واإلع ػراؼ عمػػى تطبيػػؽ الدسػػتور فيمػػا كػػاف مجمػػس التربويػػوف
مكػػوف م ػف  900عضػػو م مت ػ درس المسػػا ؿ والق ػوانيف التػػي تعػػرض عمػػي ـ دوف إف يكػػوف ل ػ رتل
بػػالقبوؿ تو ال ػرفض ع إمػػا المجمػػس التع ػريعي ال الػػث ) ف ػػو مكػػوف مػػف  300عضػػو تكػػوف م مت ػ

التصػػويت بػػالرفض تو القبػػوؿ عمػػى الق ػوانيف وعػػؿ هػػذا التقسػػيـ السػػمطة التع ػريعية عػػف تدا عمم ػػا

بكف ػػا ة ع ول ػػـ يع ػػد المجم ػػس التعػ ػريعي  ،ف ػػي ظ ػػؿ دس ػػتور الس ػػنة ال امن ػػة  ،ينتخ ػػب نتيج ػػة لالقتػ ػراع

العاـ

)69

ع

إما مجمس الوز ار الذل كاف بيدر المبػادرة الدسػتورية  ،فقػد كػاف يػتـ تعيينػ مػف قبػؿ نػابميوف

نفسػ ع إمػػا الحكػػاـ المحميػػوف فكػػانوا يعينػػوف مػػف قبػػؿ الحكومػػة المركزيػػة وال ينتخبػػوف مػػف قبػػؿ سػػكاف
ااقاليـ

)70

ع
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وعرض الدستور عمى الععب  ،فحصؿ التصويت عمي تحػت الضػكط  ،بػنعـ تو ال  ،فػاقرر

الععب بأ مبيػة عمػى الػر ـ مػف عيوبػ ع كػاف الكػرض مػف كػؿ ذلػؾ إي ػاـ النػاس بػاف الحكػـ ال يػزاؿ
لدي ـ لكف الواق انتقؿ إلى يد نابميوف وحكومت

)79

ع

وتعمف نابميوف في توؿ اجتماع لمجمس الدولة فػي  25كػانوف ااوؿ عػاـ  9799عػف إعػادة

حقػػوؽ المواطنػػة لمم ػػاجريف الفرنسػػييف  ،النػػبال السػػابقيف  ،وتعمػػف حريػػة العبػػادة وحريػػة ال ػرتل لكػػؿ
المػواطنيف ع وكانػػت الطباعػػة والنعػػر تمػػارس نعػػاط ا منػػذ انقػػالب بروميػػر  ،بيػػد تنػ تلكػػى امتيػػازات

جمي الصحؼ عدا الث ععػرة صػحيفة باريسػية ع وتذاع بيانػاً قػاؿ فيػ إف العػعب الفرنسػي بحاجػة

إلى المساواة ال إلى الحرية

)72

ع

سػعى نػابميوف تكػريس السػػمطة بيػدر  ،فاصػدر فػي عػػاـ  9800دسػتور جديػد حصػؿ بموجبػ

عمػػى سػػمطات واسػػعة  ،فقػػد عين ػ الدسػػتور قنص ػالً لمػػدة ععػػر سػػنوات وتصػػبح لنػػابميوف حػػؽ تعيػػيف

الوز ار وكبار الموظفيف وعقد المعاهدات ع واجرل استفتا عاـ فػي  2تب عػاـ  9802حػوؿ تعيينػ

قنص ػالً مػػدل الحيػػاة وبعػػد يػػوميف قػػدـ دسػػتور جديػػداً لمجمػػس العػػيوخ الػػذل وافػػؽ عمي ػ دوف نقػػاش
وبموجػػب الدسػػتور الجديػػد المعػػروؼ بدسػػتور السػػنة العاع ػرة  ،يسػػتطي القنصػػؿ ااوؿ حػػؿ المجمػػس

التعريعي ومجمس التربويوف ويمكي ق اررات المحاكـ ويستطي بموافقة مجمػس العػيوخ تعػديؿ الدسػتور

كم ػػا يس ػػتطي ترع ػػيح تعض ػػا هػ ػػذا المجم ػػس ع وهك ػػذا تص ػػبح مجمػ ػػس الع ػػيوخ تابعػ ػاً لػ ػ ع كمػ ػػا إف
القنصالف امخراف تصبحا مستعاريف ل ع ب ذا تتـ ل السيطرة التامة عمى البالد

)73

ع

ولـ يبقى لنابميوف تالف سول إف يخطو خطوة تخرل ليصبح إمبراطو اًر ع وتـ ل ذلؾ في 94

تيار عاـ  9804عندما اقترح مجمس العيوخ منح هذا المقب اقػر الجم ػور الفرنسػي بػذلؾ ع وجػرت
حفػػؿ التتػػويج فػػي  2كػػانوف ااوؿ مػػف نفػػس السػػنة ع ػػـ اصػػدر نػػابميوف عػػاـ  9804دسػػتور مػػدني ،

سمي عاـ  9807بدستور نابميوف  ،الذل تصبح يعكؿ تساساً لمقػانوف الفرنسػي  ،كػاف هػذا الدسػتور
عبارة عف توفيؽ بيف السمطة البابوية وبيف مبادئ ال ورة الداعية إلى المساواة

)74

ع

تلػػب طمػػوح نػػابميوف لمسػػيطرة عمػػى توروبػػا قاطبػػة عميػ الممػػوؾ ااوروبيػػيف الػػذيف وحػػدوا كممػػت ـ

وجمعوا عمم ـ لتحطيم وتحطيـ الم ؿ العميا لم ورة التي جا ت ب ع فمػازالوا بػ حتػى اضػطرور إلػى

االستسالـ ع فنفي إلى جزيرة سنت هيالن

النا ية في المحيط ال ادل )

)75

ع

وكانت مػف نتػا ج ذلػؾ إف عػاد إلػى فرنسػا الممػؾ لػويس ال ػامف ععػر ) 9824 – 9894

بركاب جيوش االحتالؿ ااجنبي نصب ممكاً في  2نيساف عاـ 9894ع ورضخت فرنسا لحكـ النػار
والحديد وانبعث ع د إؿ بوربوف مف جديد وكانت عودت ضربة قاصػمة تصػابت الحركػة الديمقراطيػة

في توروبا

)76

ع
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 ) 9830 – 9824 Charlesالذل كاف

متطرف ػاً فػػي عدا ػ لممبػػادئ الديمقراطيػػة  ،إذ قػػاـ تػػدريجياً بقم ػ هػػذر المبػػادئ  ،وقػػاؿ يوم ػاً أ" إننػػي
تفضػػؿ تف اقط ػ الحطػػب عمػػى إف تكػػوف ممك ػاً تحػػت ظػػروؼ متعػػاب

انكمتػرا"

)78

لتمػػؾ التػػي يحكػػـ في ػػا ممػػؾ

ع واصػػدر ق ػ اررات قمعيػػة عرفػػت باسػػـ م ارسػػيـ ااربعػػة ) ولمػػا ضػػاؽ العػػعب الفرنسػػي

ب ػػذا الطا يػػة الجديػػد قػػاـ ب ػػورة فػػي عػػاـ  9830نتيجت ػػا هػػروب الممػػؾ عػػف البمػػد  ،فػػأعمف مجمػػس

الوطني الفرنسي عػزؿ عػارؿ العاعػر وتنصػيب لػويس فيميػب تمػوز  – 9830عػباط  )9848ممكػاً

لفرنسا وبإرادة الععب

)79

ع

ويتضح مف هػذر مػدل الخطػوة الواسػعة التػي خطت ػا الديمقراطيػة فػي سػبيؿ التقػدـ  ،فأصػبح

حؽ تعييف الممؾ وخمع وقفاً عمى إرادة الععب وضمف نطاؽ حقوق ولـ يعد كما كاف في السػابؽ ،
حؽ اعتال العرش بإرادة اه  ،وهو المبدت الذل يتضمف مبدت الحؽ اإلل ي

)80

ع

ولقػػد كػػاف لػػويس فيميػػب فػػي توا ػػؿ سػػني حيات ػ مػػف مجيػػدل الحركػػات التحرريػػة فػػي فرنسػػا ،

فعارؾ حزب اليعاقبة في ج ودر ال وريػة ع ولكنػ مػا إف اسػتمـ زمػاـ الحكػـ واسػتتبت لػ اامػور حتػى
انقمب عمى الععب وعاد إلى سياسػة إؿ بوربػوف التقميديػة ع وتخػذت الطبقػة الوسػطى تناصػب الطبقػة

العاممػػة المعدمػػة العػػدا  ،إذ نعػػر لػػويس فيميػػب حمايت ػ ل ػػا ولمصػػمحت ا  ،باإلضػػافة إلػػى مسػػاندت

لمصػػالح الػػبالط وحاعػػيت مػػف الطبقػػة االرسػػتقراطية فكسػػب عند ػػذ تأييػػد البرلمػػاف الػػذل كػػاف يم ػػؿ

الطبقػػة الوسػػطى إذ كػػاف حػػؽ االنتخػػاب محػػدداً بعػػروط النصػػاب المػػالي  ،وهػػذا جعػػؿ حػػؽ االقت ػراع

مقصو اًر عمى الطبقة الوسطى وما فوق ا

)89

ع

فحد ت في ع د لويس فيميب سمسمة مف االضػطرابات  ،فػي عػامي  9839وعػاـ ، 9834

قػػاـ ب ػػا الجم وريػػوف واالعػػتراكيوف  ،الػػذيف دافع ػوا عػػف مصػػالح العمػػاؿ والطبقػػات الفقي ػرة  ،وتمكنػػت
السمطة مف قمع ا ع وعندما قامت الحكومة بمن حممػة لتوسػ رقعػة حػؽ االقتػراع انػدلعت ال ػورة فػي

عػػاـ  9848ع إذ هػػب العػػعب الفرنسػػي مػػدافعا عػػف حقوق ػ المعػػروعة  ،واعتقػػد زعمػػا ال ػػورة ان ػ

باإلمك ػػاف است ص ػػاؿ ج ػػذور الفس ػػاد ع ػػف طري ػػؽ تع ػػديؿ النظ ػػاـ االجتم ػػاعي وكان ػػت نتيج ػػة ال ػػورة إف
اضػػطر لػػويس فيميػػب عمػػى تػػرؾ عرع ػ وال ػػرب إلػػى انكمت ػ ار كسػػمف ع فأعمنػػت الجم وريػػة الفرنسػػية

ال انية )

)82

ع

ووضػ دسػػتور جديػػد فػػي عػػاـ  ، 9848الكػػى عػػرط النصػػاب المػػالي فػػي االقتػراع  ،ػػـ قػػاـ

الععب الفرنسي بمقتضى هذا الدستور  ،بانتخاب لويس نابميوف ر يسا لمجم ورية ع الذل سرعاف مػا

قضى عمى المجسسات الديمقراطية وتعمف نفس إمبراطو اًر في عاـ  9852باسـ نابميوف ال الث
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سػػادت ف ػػي ع ػػدر الح ػػروب المس ػػتمرة ع وتبدي ػػد امػ ػواؿ الدول ػػة  ،وكان ػػت ن ايتػ ػ ف ػػي معرك ػػة

سػػيداف عػػاـ  9870حيػػث وق ػ تسػػي اًر بيػػد الجػػيش البروسػػي فػػي تيمػػوؿ عػػاـ  9870ع فبقيػػت فرنسػػا
لبض سنوات فػي حالػة سياسػية يعوزهػا االسػتقرار فمػـ تكػف ل ػا حكومػة ابتػة وال دسػتور  ،تنازع ػا ،

المص ػػالح المتعارض ػػة لمختم ػػؼ ااحػ ػزاب فح ػػد ت ح ػػرب تهمي ػػة ب ػػيف س ػػكاف ب ػػاريس  ،ال ػػذيف ع ػػكموا

الكومونػة

)84

 ، Communeوبػيف الحكومػػة المجقتػة  ،وتعمنػوا النظػػاـ الجم ػورل فػي عػػاـ ، 9879

فسػالت الػػدما ان ػػا اًر ع ولػػـ يسػػتقر وضػ الػػبالد إال فػي عػػاـ  9875حينمػػا سػػف دسػػتور الػػبالد  ،تقػػر

مبػػدت االقتػراع العػػاـ لمػػذكور البػػالكيف سػػف الععػريف ع وتعطػػى الدسػػتور لفرنسػػا حكمػاً برلمانيػاً  ،قريػػب

العػػب بػػالحكـ البرلمػػاني البريطػػاني ع ورسػػمت خطػػوط التعػػكيالت الحكوميػػة  ،وفصػػمت الكنيسػػة عػػف

الدولػػة فص ػالً تام ػاً  ،وتجيػػزت الكيانػػات وااح ػزاب السياسػػية والنقابػػات العماليػػة الف تمػػارس م ام ػػا
بحرية تامة وتف تم ؿ في البرلماف

)85

ع

وبدتت الديمقراطية في فرنسا تعاني التعوهات منذ سف الدستور  ،إذ انبع ػت فػي الجم وريػة

ال ال ة ديمقراطية محكومة  ،فبعد تق اررر حصػؿ ن ازعػاً حػاداً بػيف الممكيػيف والجم ػورييف  ،ولكػف ا مػب
الممكييف المحػػافظيف) قبم ػوا بعػػد عػػاـ  9890النظػػاـ الجم ػػورل بنػػا عمػػى نصػػيحة البابػػا  ،عمم ػاً إف

مػوافقت ـ عمػػى ذلػػؾ النظػػاـ لػػـ تكػػف خضػػوعاً إلرادة البابػػا بػػؿ لقنػػاعت ـ بعػػدـ جػػدول محػػاربت ـ لمنظػػاـ

الجم ورل )86ع

فالدستور الفرنسي مجسس عمى مبدت عدـ ال قة بالو ازرة  ،لػذا حػددت سػمطات ا وصػالحيت ا ع

كمػػا ركػػزت كافػػة السػػمطات بيػػد المجمػػس التعػريعي المنتخػػب ع إمػػا صػػالحيات ر ػػيس الجم وريػػة فمقػػد
حػددت وقمصػت إلػػى حػد بعيػد  ،ولػػـ يمػنح ر ػيس الجم وريػػة حػؽ حػؿ مجمػػس النػواب تال بعػد موافقػػة
م ي تعضا مجمس العيوخ

)87

ع

وكانت فرنسا قد تنجبت في القرف التاس ععر العديد مف إعالـ الفكػر ذول ااحػالـ الكبيػرة

والقمػوب العػامرة باإليمػاف بمبػدت سػيادة العػعب تم ػاؿ عػارؿ فورييػ – 9772 Charles Fourier

 ) 9837ولول بالف  Louis Blancوبرودوف  Proudhonو يرهـ ع ونورد م اؿ واحد هػو الكسػي

دل توكفيػؿ  ،)88الػذل قػاؿ إف ظ ػور النظػاـ الػديمقراطي كػاف ضػرورياً البػد منػ  ،وذلػؾ انػ نتيجػة
منطقية حتمية لمتسمسؿ التػاريخي ع فػالحوادث التاريخيػة توجػدت لػدل العػعوب عػعو اًر بالمسػاواة التػي
تقضػػي عمػػى الفػوارؽ وتوجػػد الت ػوازف فػػي المجتم ػ ع ولكنػ خعػػي مػػف إف المسػػاواة  ،إذا مػػا تعطيػػت

تهمية قصول  ،تسبب ظ ور ما يسمى باالستبداد الجماعي عرضاً عف االستبداد الفػردل ع لػذا فانػ

رتل في إنما الععور بالحرية لدل اإلفراد عالجاً لذلؾ ع ومف وج ة نظرر يجب إف يكوف االتزاف بيف
مبدت الحرية ومبدت المساواة

)89

ع
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وبقيػػت الديمقراطيػػة الفرنسػػية ناقصػػة  ،إذ لػػـ يسػػمح لمنسػػا بالمعػػاركة فػػي االقت ػراع إال فػػي

مطمػ ػ الق ػػرف الععػ ػريف  ،عن ػػدما تص ػػبح ح ػػؽ االنتخ ػػاب عامػ ػاً ع ػػـ تخ ػػذت الديمقراطي ػػة تس ػػير عم ػػى

الطريػؽ الصػػحيح  ،إذ قػػررت الجمعيػػة الوطنيػػة فػػي  9كػػانوف ااوؿ عػػاـ  9905فصػػؿ الكنيسػػة عػػف

الدولة

)90

ع

الخاتمة

الديمقراطية تعبير يطمؽ عمى نوعية الحكـ الذل يتبع ععب معيف ويتخذر نظاماً لحياتػ  ،وهػو

معنار الحقيقي حكـ الععب بنفس ولنفس ع

وجا ت جػذور الفكػر الػديمقراطي فػي فرنسػا فجػا ت  ،إذ إف حركػة اإلصػالح الػديني لػـ تػنجح

في ا  ،لقد بقيت كنيسة روما مسيطرة عمى الععب الفرنسي ومجيدة لمممؾ والطبقة االرستقراطية  ،بيد
تف حركة اإلصالح الديني في فرنسا كانت تدت إلى زيادة هوة سحيقة مف االنعقاؽ واالخػتالؼ بػيف

البروتسػتانت والكنيسػػة الكا وليكيػة  ،حتػػى انػ لػػـ يكػف ممكنػاً إيجػاد حػػؿ لػذلؾ إال بعػػزؿ البروتسػػتانت

الفرنسييف المسػميف هيو نػوت فػي منػاطؽ خاصػة ب ػـ فػي منطقػة الورعػيؿ ومنحػوا بموجػب صػمح
سػػاف جرمػػاف في ػػا بعػػض الحقػػوؽ ع ػػـ زادت هػػذر الحقػػوؽ بموجػػب مرسػػوـ نانػػت  ،الػػذل مػػنح ـ إيػػار
الممؾ هنرل ال اربػ ع لكػف سػرعاف مػا الكػي هػذا المرسػوـ فػي ع ػد الممػؾ لػويس ال اربػ ععػر وعػادت

تساليب االضط اد واإلرهاب ضد البروتستانت ع

وظ رت صرخة الديمقراطية توؿ اامر خافتة عمػى لسػاف بعػض المفكػريف فػي القػرف السػاب

ععػػر ع ولػػـ تظ ػػر حركػػة قويػػة إال فػػي القػػرف ال ػػامف ععػػر حينمػػا كػػاف الممػػوؾ المسػػتبدوف يحكمػػوف
بصػػورة مطمقػػة  ،يرهقػػوف كاهػػؿ العػػعب بطكيػػان ـ ع ويحممػػوف ل ػوا المعػػادل لمبػػادئ الديمقراطيػػة ،
ضاربة بيد مف حديد عمى كؿ حركة مطالبة بالحقوؽ الديمقراطية حتى القػرف ال ػامف ععػر ع إذ هػذا
القرف صراع عنيؼ بػيف طبقػة الممػوؾ ورجػاؿ الػديف والطبقػة البورجوازيػة  ،التػي تخػذت عمػى عاتق ػا

مواج ة ومقاتمة المموؾ المستبدوف ع

وكانت هذر الطبقة تحتاج لفكر يدعم ا ويفند نظرية الحكـ اإلل ي التي تعتمد عمي ا الممػوؾ فػي

حكم ػػـ المطمػػؽ  ،فكػػاف لج ػػود عبػػاقرة الفكػػر الفرنسػػييف ا ػػر كبيػػر فػػي خمػػؽ وعػػي عػػاـ لػػدل العػػعب
الفرنسػػي وتوجي ػ نحػػو الحريػػة والنػػور ومػػف بيػػن ـ فػػولتير الػػذل يعػػد العػػدو ااكبػػر لالسػػتبداد الػػديني

والسياسي  ،بدت كتابات في ذلؾ الجو المعحوف بالتناقض ع

ومونتسػػكيو هػػو المػػجرخ والكاتػػب السياسػػي واالجتمػػاعي الكبيػػر ع وجػػاف جػػاؾ روسػػو  ،تظ ػػر

عبقرية روسو في كتاب العقد االجتماعي الذل ناقش في المي اؽ ونظرية السيادة واعكاؿ الحكومػات
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 ،ود ارسػػة جوانػػب الدولػػة ع جػػا هػػذا الكتػػاب  ،الػػذل انتعػػر فػػي جمي ػ إرجػػا فرنسػػا  ،وسػػاهـ فػػي
تقويض ركف االستبداد وكاف إنجيؿ ال ورة الفرنسية ع

إمػػا روسػػو الػػذل تعتبػػر اإلنسػػاف مقيػػداً منػػذ والدت ػ ر ػػـ تف اه سػػبحان وتعػػالى ) خمق ػ ح ػ اًر ع

وتخ ػػذ روس ػػو يوض ػػح تف الع ػػعب يج ػػب تف يك ػػوف مص ػػدر الس ػػمطات ع وع ػػد الحك ػػاـ والمم ػػوؾ مج ػػرد

مػػوظفيف لػػدل العػػعب  ،الػػذل يسػػتطي ع ػزل ـ فػػي تل وقػػت السػػتعادة حريت ػ ع وكػػاف لروسػػو اا ػػر
الكبير عمى نمو ال ورة الفرنسية  ،وتصبحت حجر الزاوية لمحياة الديمقراطية  ،اامر الذل جعؿ قادة

ال ورة يتخذوف ععارهـ ل ا أ حرية ومساواة وعدالة وهي كممات روسوع

وتقػػرت ال ػػورة إعػػالف حقػػوؽ اإلنسػػاف والم ػواطنيف وتلكػػت اإلقطػػاع وتقامػػت عمػػى تنقاض ػ نظػػاـ

برلمػػاني ع لكػػف دسػػتور عػػاـ  9799الػػذل تقرت ػ الجمعيػػة الوطنيػػة  ،اخػػذ بعػػروط النصػػاب المػػالي

لمناخػب ع وفػػي عػاـ  9792اتخػػذت الجمعيػة عػػدة قػ اررات اسػػتبدادية لػـ يتخػػذها ممػوؾ مسػػتبديف ع ػػـ
تصدرت الجمعيػة دسػتور ديمق ارطػي فػي عػاـ  9793تكػد عمػى مبػادئ الحريػة والديمقراطيػة  ،بيػد تف
اليعاقبة عمقوا العمؿ ب ذا الدستور ع

واسػػتكمت العناصػػر الممكيػػة فػػي الجمعيػػة الوطنيػػة  ،الص ػراع بػػيف اليعاقبػػة والطبقػػة البرجوازيػػة ،

فأصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدروا دسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتور يػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر ديمق ارطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي عػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ 9795
دستور السنة ال ال ة ) الذل وض جممة مف القيود والتحديات عمى حؽ االنتخابع

قاـ العناصر الجم ورية  ،وبسبب فوضى تحواؿ الػبالد وانتكاسػات القػوات الفرنسػية إمػاـ الحمػؼ

الذل قادت بريطانيا  ،انقالب  98برومير المصادؼ  9تعريف ال اني عاـ  9799الذل نقؿ السمطة
التنفيذية إلى الث قناصؿ هـ نابميوف بونابرت وااب سييز ورجي دوكو ع وقد تصػيبت الديمقراطيػة
بانتكاسة مروعة خاصة في ع د نابميوف بونابرت  ،الذل اصدر عاـ  9799دستور السنة ال امنة ،

حػػدد فيػ صػػالحيات المجمػػس التعػريعي وحصػػر معظػػـ السػػمطات بيػػد السػػمطة التنفيذيػػة ،التػػي يجػػرل
تعيين ا مف قبؿ نابميوف نفس  ،ـ توج نفس إمبراطو اًر عاـ 9804ع

وكانػت نتػػا ج حػػروب نػػابميوف فػػي توروبػػا تف عػػاد إلػػى فرنسػػا لػػويس ال ػػامف ععػػر بركػػاب جيػػوش

االحػػتالؿ ااجنبػػي عػػاـ  9894ورضػػخت فرنسػػا لحكػػـ النػػار والحديػػد وانبعػػث ع ػػد إؿ بوربػػوف مػػف
جديد وقد كانت عودت ضربة قاصمة تصابت الحركة الديمقراطية في توروبا ع

واعتدت تمؾ الضربة في ع د عارؿ العاعر الذل كاف متطرفاً في عدا ػ لممبػادئ الديمقراطيػة ،

إذ قاـ تدريجيا بقم هذر المبادئ ع

واصدر مراسيـ قمعية  ،ف ار الععب بوج

عاـ  9830ونصػب لػويس فيميػب ممكػاً عمػى فرنسػا

ع الذل كاف في البداية مجيدا لحركات التحرر فػي فرنسػا ع فعػارؾ حػزب اليعاقبػة فػي ج ػودر ال وريػة
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ع ولكن ما إف استمـ زماـ الحكـ واسػتتبت لػ اامػور حتػى انقمػب عمػى العػعب وعػاد إلػى سياسػة إؿ

بوربوف التقميدية ع

وقامػػت ضػػدر سمسػػمة مػػف االضػػطرابات فػػي عػػاـ  9839و  9834إال إف السػػمطة تمكنػػت مػػف

قمع ا ع وعندما قامت الحكومة بمن حممة تطالب بتوسي رقعة حؽ االقتراع ع اندلعت ورة في عاـ

 9848إذ هب الععب الفرنسي مدافعا عف حقوق المعروعة ع وتعمنت الجم ورية ال انية ع

ووض دستور جديد عاـ  9848تلكى عرط النصاب المالي لمناخب ع ـ انتخب العػعب لػويس

نػػابميوف ر يس ػاً لمجم وريػػة ع لكػػف ع ػػدر كػػاف ع ػػد حػػروب مسػػتمرة وتبديػػد ام ػواؿ الدولػػة ولقػػد كانػػت
ن ايت في معركة سيداف عػاـ  9870ع وتعرضػت فرنسػا إلػى حالػة سياسػية يعوزهػا االسػتقرار لبضػ

سنوات ع

وتعكمت حكومة مجقتة تعمنت في  98ذار عاـ  9879ع وسيطرت كومونة باريس عمى مقاليد

الحكـ في البالد  ،وبدتت تحكـ بصورة دكتاتورية ع ـ وضعت الجمعية حداً لر بات البعض بإرجاع

النظػػاـ الممكػػي فػػي فرنسػػا  ،فقػػررت فػػي  30كػػانوف ال ػػاني عػػاـ  9874دسػػتور جديػػد وض ػ تسػػس
لمحك ػػـ الجم ػػورل ع إذ تكون ػػت الس ػػمطة التعػ ػريعية م ػػف مجمس ػػيف نػ ػواب وع ػػيوخ ) ينتخب ػػوف ر ػػيس
لمجم ورية ع وتقر الدستور االقتراع العاـ لمذكور البالكيف الععػريف مػف العمػر ع وتعطػى دسػتور عػاـ

 9875لفرنسا حكماً برلمانياً قريب العب بالحكـ البرلماني البريطاني ع
الهوامش :

(9) The Encyclop edia ameri cana , vol 99 , printed in the u.s.a , 9980 , p985 .

) (2عبد الحميد متولي  ،الوجيز في النظريات واالنظمة السياسية ومباد ا الدستورية  ،القاهرة  ،دار المعارؼ
بمصر  ، 9959 ،ص 959ع

) (3المصدر نفس  ،ص 960ع

) (4ادوار بنيش  ،هذر هي الديمقراطية  ،ترجمة حسف صعب  ،بيروت  ،دار العمـ المالييف  ، 9947 ،ص

8ع

) (5يبدت تاريخ فرنسا كدولة ذات كياف سياسي بعد معاهدة فرداف في عاـ  843وتكونت مف مجموعة
اقطاعيات ع وخرجت فرنسا  ،بعد حرب الما ة عاـ ضد انكمت ار  ،قوية ومتحدة ع وحاوؿ الممؾ لويس الحادل
ععر يجني مار هذا االنتصار  ،حيث عمؿ عمى كسب وال الععب في باريس لمواج ة النبال المعارضيف

ل ع وتستطاع تحقيؽ اهداف  ،حتى تضحت فرنسا مف بعدر دولة واحدة ذات ممؾ وحاكـ واحد فقط ع تنظر أ

عبد العزيز سميماف نوار ومحمود محمد جماؿ الديف  ،التاريخ ااوروبي الحديث مف عصر الن ضة حتى ن اية
الحرب العالمية ااولى  ،القاهرة  ،دار الفكر العربي  ، 2005 ،ص 40ع
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) (6بنيش  ،المصدر السابؽ  ،ص  9ع

) (7عطا البكرل  ،الديمقراطية في تكويف  ،بيروت  ،دار العمـ لممالييف  ، 9952 ،ص ص 59 – 58ع

) (8كاف الحكـ في فرنسا عند اؿ بوربوف يباعرون بانفس ـ والمصالح اعتماداً عمى الحؽ االل ي واصبحت كؿ

السمطات في يد الممؾ واستبدؿ نفوذ العريؼ واالقطاعي بموظؼ يختارر الممؾ يدير ع ون ا ادارة مركزية

بيروقراطية مف العاصمة باريس ووق عب تمويؿ الخزينة العامة عمى الععب دوف طبقة النبال ورجاؿ الديف
ع انظر أ محمد حامد الجمؿ  ،تضو عمى الديمقراطية العربية  ،القاهرة  ،مكتبة الن ضة المصرية ، 9960 ،

ص 55ع

) (9بنيش  ،المصدر السابؽ ،ص  90ع

) (90عبد الحميد البطريؽ وعبد العزيز نوار  ،التاريخ ااوروبي الحديث مف عصر الن ضة إلى مجتمر فيينا ،
بيروت  ،دار الن ضة العربية  ،9986 ،ص  937ع
) (99المصدر نفس  ،ص 938ع
) (92المصدر نفس  ،ص 943ع
) (93المصدر نفس  ،ص 960ع

) (94وؿ وايريؿ ديورانت  ،قصة الحضارة  ،ترجمة محمد عمي ابو درة  ،بيروت  ،دار الجيؿ لمنعر 2090 ،

 ،ج ، 9ـ  ، 8ص  90ع

) (95البكرل  ،المصدر السابؽ  ،ص 960ع

) (96ديورانت  ،المصدر السابؽ  ،ص  99ع
) (97المصدر نفس  ،ص  25ع

) (98تلمصدر نفس  ،ص ص  28 – 27ع
) (99المصدر نفس  ،ص  29ع

) (20تلبكرل  ،المصدر السابؽ  ،ص 63ع

) (29ديورانت  ،المصدر السابؽ  ،ص  952ع
) (22المصدر نفس  ،ص  953ع

) (23تلجمؿ  ،المصدر السابؽ  ،ص 55ع

) (24برنار روتويزف  ،فمسفة ال ورة الفرنسية  ،ترجمة أ عيسى عصفور  ،دمعؽ  ،منعورات و ازرة ال قافة ،
 ، 9970ص 66-65ع

) (25عارؿ دل مونتسيكو  ) 9754 – 9689أ ينتمي الى اسرة سجندا وهي اسرة ل ا تاريخ طويؿ في خدمة

البالط الفرنسي ع فقد والدت وهو ابف سب سنوات  ،اكمؿ دراست ال انوية عاـ  9705والتحؽ بكمية الحقوؽ

وفي عاـ  9708حصؿ عمى ع ادة البكالوريوس ع وفي عاـ  9796ورث مونتسكيو منصب ر يس البرلماف
القضا ي في مدينة بوردو  ،مف عم  ،واصبح عضو في اكاديمية بوردو لمعموـ ع اصدر مجلف الع ير رسا ؿ
فارسية في عاـ  9792ـ الؼ في عاـ  9723كتاب

في السياسة ) وكتاب

محاورة بيف سيال وايكرات )

ولـ يصدر هذا اال في العاـ  9745بعد وفات ع انظر أ حسف عحات سعفاف  ،مونتسيكو حيات  ،مجلفات ،
نظريات  ،فمسفت السياسية ) مطبعة الرسالة  ،دعت  ،ص 97-5ع
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) (26تلمصدر نفس  ،ص 97ع

) (27روتويزف  ،المصدر السابؽ  ،ص 33-32ع
) (28جاف جاؾ روسو

 ) 9778 – 9792أ ولد في مدينة جنيؼ  ،ودرس مدرسة المبيريي في بمدة بوسي

ع ـ سافر الى مقاطعة السافورل بػ

ايطاليا ) والتقى كاهف اقنع بترؾ البروتستانتية والتحوؿ الى الك مكة

ودخؿ في دير توريف لتعمـ مبادئ المذهب الجديد ع ـ انتقؿ الى سويس ار ومن ا الى باريس والبندقية ع وفي عاـ
 9746اصدر روايت

العيطانات الرقيقات ) ـ الؼ كتاب

كتاب همويز الجديد وفي عاـ  9762اصدر كتاب

مجسسات سياسية ) ع وفي عاـ  9769اصدر

العقد االجتماعي ) ـ اصدر في نفس السنة كتاب

اميؿ ) الذل حكـ عمي البرلماف الفرنسي  ،بعد ععريف يوماً مف اصدارر  ،بالحرؽ وحكـ روسو بالسجف ،
فعاش طريداً متنقالً مف بمد الى اخر ع وفي عاـ  9767عاد الى باريس واصدر كتاب

ا ار حوؿ حكومة

بولندا ) ع انظر أ محمد حسنيف هيكؿ  ،جاف جاؾ روسو حيات وكتب )  ،القاهرة  ،مكتبة الن ضة المصرل

 ، 9965 ،ص 29-26ع

) (29تحمد جماؿ الظاهر  ،دراسات في الفمسفة السياسية  ،اربد  ،مكتبة الكندل  ، 9988 ،ص 929ع

) (30جاف جاؾ روسو  ،العقد االجتماعي  ،ترجمة أ دوقاف قرقوط  ،بكداد  ،مكتبة المعرؽ ، 9983 ،
ص 94ع

) (39تر ر جرانت وهارولد تمبرلي  ،اوربا في القرنيف التاس ععر والععريف  ،ترجمة أ ب ا ف مي  ،القاهرة ،

مجسسة سجؿ العرب  ، 9950 ،ص 54ع

) (32روتويزف  ،المصدر السابؽ  ،ص 940ع
) (33ليالند دوايت بولدويف  ،الديمقراطية

امؿ اإلنسانية االكبر )  ،ترجمة يوسؼ الخاؿ  ،بيروت  ،دار

ال قافة  ،دع ت  ،ص  43ع

) (34روتونزف  ،المصدر االبؽ  ،ص 228ع

) (35جورج سبايف  ،تطور الفكر السياسي  ،ترجمة عمي إبراهيـ السيد  ،القاهرة  ،دار المعارؼ  ، 9979 ،ج
 ، 9ص 798ع

) (36عبد الوهاب الكيالي وكامؿ زهيرل  ،الموسوعة السياسية  ،بيروت  ،الموسوعة العربية لمدراسات 9974 ،

 ،ص 24ع

) (37نيقوال ميكيافيممي  ،االمير  ،ترجمة أ خيرل حماد  ،ط ، 9بكداد  ،دار افاؽ الجديدة  ، 9988 ،ص264

ع

) (38روسو  ،المصدر السابؽ  ،ص 978ع

) (39فجاد كامؿ  ،الموسوعة الفمسفية المختصرة  ،بيروت  ،دار القـ  ، 9983 ،ص 969ع

) (40محمد عمي محمد  ،دراسات في عمـ االجتماع السياسي  ،االسكندرية  ،دار احيا الكتب العربي ،
 ، 9946ص 223ع

) (49محمد عاطؼ البنا  ،النظـ السياسية

اسس التنظيـ السياسي وصورر الر يسية )  ،القاهرة  ،دار الفكر

العربي  ، 9980 ،ص 237ع

) (42متولي  ،المصدر السابؽ  ،ص 49ع
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) (43روسو  ،المصدر السابؽ  ،ص 978ع

) (44تند ري كريسوف  ،تيارات الفكر الفمسفي مف القروف الوسطى حتى العصر الحديث ،ترجمة ن اد رضا ،
بيروت  ،منعورات عويدات  ، 9962 ،ص 256ع

) (45جورج نيقوالس  ،جاف جاؾ روسو تحميؿ دقيؽ لمباد وا ار ر الفمسفية )  ،مجمة المقتطؼ  ،ـ ، 82ج9

 ،القاهرة  ، 9933 ،ص 425ع

) (46كريسوف  ،المصدر السابؽ  ،ص 256ع

) (47محمد عمي الداية  ،الديمقراطية في تسمى مراتب ا  ،القاهرة  ،دع ط  ، 9959 ،ص 27ع
) (48تلجمؿ  ،المصدر السابؽ  ،ص 56ع

) (49تلجمعية الوطنية أ هي الجمعية التي اعمن ا مم موا الطبقة ال ال ة في مجمس الطبقات في  97حزيراف عاـ
 ، 9789بعد ا ف خاب امم ـ في موقؼ الممؾ والنبال ورجاؿ الديف الذيف اصروا عمى استمرار العمؿ بالطريقة
القديمة في التصويت عمى ق اررات مجمس الطبقات  ،فاعمنوا هذر الجمعية باعتبارهـ يم موف ا مب الععب

الفرنسي  ،اذ كاف عددهـ في المجمس  600عضو مساول لعدد النبال ورجاؿ الديف ع وفي  20حزيراف عاـ
 9789جا النواب الى المجمس لكن ـ وجدوا االبواب مكمقة بامر الممؾ فبادروا الى االجتماع في ممعب
مجاور لحيف تنفيذ مطالب ـ ع

) (50تلباستيؿ أ وهو حصف ممكي يعرؼ عمى الجز العرقي مف العاصمة باريس اقتحم عماؿ فوبورغ
القديس انطواف وتمكنوا مف اقتحاـ الحصف بالر ـ مف الحراسة القوية عمي وقتموا الحاكـ ومم مي دا رة البمدية
ـ هدموا حصف الباستيؿ بالكامؿ ع واف سقوط الباستيؿ يم ؿ تحد عظيـ لمحكـ الممكي المطمقة ع انظر أ تالف
بالمر  ،موسوعة التاريخ الحديث  ،ترجمة سوسف فيصؿ  ،بكداد  ،دار المأموف لمترجمة  ، 9992 ،ص 97ع

) (59تلجمؿ  ،المصدر السابؽ  ،ص 57ع

) (52تلبكرل  ،المصدر السابؽ  ،ص 76-73ع

(53) Belloc Hilaire , The French revolution , London , 9966 , p959 .

) (54بولديف  ،المصدر السابؽ  ،ص 76ع

) (55متولي  ،المصدر السابؽ  ،ص 944ع

) (56جرانت وتمبرلي  ،المصدر السابؽ ص ص  48 – 47ع

(57) Hil aire , op.cit , p955 .

) (58حزب الجبؿ أ يطمؽ عمى حزب اليعاقبة  ،نسبة الى جموس نواب الحزب في الجمعية الوطنية في المقاعد
الخمفية العميا  ،وكاف حزب اليعاقبة يم ؿ اليسارييف المتطرفيف الذيف يدعوف الى اج ار اصالحات سياسية

واجتماعية واقتصادية جذرية لصالح الععب وكانت تتمت بنفوذ كبير في االوساط الععبية الفرنسية ع

) (59متولي  ،المصدر السابؽ  ،ص 97ع

) (60روتويزف  ،المصدر السابؽ  ،ص 984ع
) (69متولي  ،المصدر السابؽ  ،ص 97ع

) (62صالح تحمد هريدل عمي  ،تاريخ توربا الحديث والمعاصر  ،اإلسكندرية  ،دار الوفا لمطباعة 2002 ،

 ،ص  77ع
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(63) A.Goodwin , The French revolution , London , finrth , ( revised ) edition , 9966
, p.93 .
) (64عمي  ،المصدر السابؽ  ،ص  79عع

) (65برومير أ وهو ع ر في تقويـ ال ورة الجديد الذل اقرت الجمعية الوطنية ع سمي هذا االنقالب باسم ع

) (66نابمي وف بونابرت أ ولد مف اسرة ايطالية متوسطة الحاؿ  ،كانت قد هاجرت مف مقاطعة تسكانيا االيطالية
وقطنت جزيرة كورسيكا التي تنوزؿ عن ا مف قبؿ جم ورية جنو الى فرنسا  ،درس في المدارس الفرنسية ،

توفي والدر عاـ  9785فذاؽ نابميوف م اررة الفاقة وضنؾ العيش  ،وهذا جعم يندف و ار النجاح اندفاعا كميا ع
فوجد في ال ورة الفرنسية وسيمة العباع تمؾ الر بة ع فخاض

مار تمؾ التجربة عاقا طريق الى النجاح

المنعود ولقد ساعدت ظروؼ ال ورة والع د الذل تالها ع اذ اف ال ورة بدات تحرؽ ذات ا في ع د االرهاب
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