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قواعد النشر في المجلة

اإلنسانية،  أطياف  من  بزائريه    العباس  الفضل  أبو  العميد  يرّحب  مثلام 
ُترّحُب جملة )العميد( بنرش األبحاث العلمية األصيلة، وفقا للرشوط اآلتية:

املتنّوعة . 1 اإلنسانية  العلوم  جماالت  يف  األصيلة  العلمية  األبحاث  املجلة  تنرش 
التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته املتعارف عليها عامليا ، ومكتوبة 

بإحدى اللغتني العربية أو اإلنكليزية، التي مل يسبق نرشها.
2 . )CD( بنسخة واحدة مع قرص مدمج )A4( م األصل مطبوعا عىل ورق يقدَّ

بحدود )10.000 - 15.000( كلمة، بخط )Simplified Arabic( عىل أن 
ترّقم الصفحات ترقيام متسلسال.

تقديم ملخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة اإلنكليزية، كّل يف حدود . 3
البحث، ويكون امللّخص بحدود  صفحة مستقلة عىل أن حيتوي ذلك عنوان 

)3500( كلمة.
الباحثني، . 4 الباحث/  البحث عىل عنوان واسم  الصفحة األوىل من  أن حتتوي 

وجهة العمل، والعنوان، ورقم اهلاتف، والربيد األلكرتوين، مع مراعاة عدم 
ذكر اسم الباحث أو الباحثني يف صلب البحث، أو أية إشارة إىل ذلك.

ُيشار إىل املصادر مجيعها بأرقام اهلوامش التي تنرش يف أواخر ا لبحث، وتراعى . 5
األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة بأن تتضّمن: اسم الكتاب، اسم 
الصفحة.  رقم  النرش،  سنة  الطبعة،  رقم  النرش،  مكان  النارش،  اسم  املؤلف، 
هذا عند ذكر املصدر أول مرة، ويذكر اسم الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر 

استعامله.



اهلوامش، ويف حالة وجود مصادر . 6 املصادر منفصلة عن  بقائمة  البحث  د  يزوَّ
أجنبية تضاف قائمة هبا منفصلة عن قائمة املصادر العربية، ويراعى يف إعدادها 

الرتتيب األلفبائي ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت.
تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستقلة، وُيشار يف أسفل الشكل . 7

إىل مصدره، أو مصادره، مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن.
للمرة . 8 املجلة  مع  يتعاون  الباحث  كان  إذا  العلمية  السرية  من  نسخة  إرفاق 

وأنه  ندوة،  أو  مؤمتر  إىل  قّدم  قد  البحث  كان  إذا  فيام  ُيشري  أن  وعليه  األوىل، 
مل ينرش ضمن أعامهلام، كام ُيشار إىل اسم أية جهة علمية، أو غري علمية قامت 

بتمويل البحث، أو املساعدة يف إعداده.
أن ال يكون البحث مستاّل من ) رسالة أو أطروحة( جامعية، ومل يسبق نرشه، . 9

مستقّل  تعّهد  تقديم  لباحث  ا  وعىل  أخرى،  نرش  وسيلة  أية  إىل  مقدما  وليس 
بذلك.

تعرب مجيع األفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها، وال تعرّب بالرضورة عن . 10
وجهة نظر جهة اإلصدار، وخيضع ترتيب األبحاث املنشورة ملوجبات فنية. 

إىل . 11 البحوث  تعاد  وال  للنرش،  صالحّيتها  لبيان  رّسي  لتقويم  البحوث  ختضع 
أصحاهبا سواء أقبِلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق اآللية اآلتية:

املرَسلة للنرش خالل مّدة أقصاها أسبوعان من  املادة  بتسّلم  الباحث  يبّلغ  أ(   
تاريخ التسّلم.

ب( خيطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها 
وموعد نرشها املتوّقع.

أو إضافات عليها  املقّومون وجوب إجراء تعديالت  التي يرى  البحوث  ج( 
قبل نرشها تعاد إىل أصحاهبا، مع املالحظات املحددة، كي يعملوا عىل إعدادها 

هنائيا للنرش.



د( البحوث املرفوضة يبّلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض.
مخسة  مع  بحثه  فيه  نرش  الذي  العدد  من  واحدة  نسخة  باحث  كل  يمنح   )#

مستالت من املادة املنشورة، ومكافأة مالية.
يراعي يف أسبقية النرش:. 12

أ( البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.
ب( تاريخ تسلم رئيس التحرير للبحث.

ج( تاريخ تقديم البحوث التي يتم تعديلها.
د( تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك.

 ال جيوز للباحث أن يطلب عدم نرش بحثه بعد عرضه عىل هيأة التحرير، إال . 13
ألسباب تقتنع هبا هيأة التحرير، عىل أن يكون خالل مدة أسبوعني من تاريخ 

تسّلم بحثه.









بسمِه تعاىل

...كلمة العدد ...

تراثنا وحقول معرفية أخرى

)التحريرية  العميد  جملة  هيأتا  ارتأت  لذا  جذر،  والرتاث  جذر،  البدء 
من  مهم  بملف عن جانب  مسريهتا  الثانية من  السنة  بدء  يكون  أن  واالستشارية( 
األدائي  املستوى  يعّد  الذي  الصويت  اجلانب  هو  ذلك  اإلسالمي،  تراثنا  جوانب 
ذلك هو  إسالمي  نّص  بأهم  علقته  اللساين، فضاًل عن  التواصل  األول يف عملية 
القرآن الكريم بوصفه علاًم رئيسًا يف رسم خريطة األداء النطقي للحرف القرآين عرب 

قواعد علم التجويد وقوانينه. 

إضافة إىل ما مّر ذكره كان عنوان امللف )الصوتيات الرتاثية برؤية معارصة (؛ 
لتحقيق غايتني:

أمهية  من  منه،  اللساين  والسيام  اإلسالمي،  لرتاثنا  ما  ببيان  تتمثل  األوىل:   
معرفية ال تقّل عن أمهية نتاجات احلقول اللسانية احلديثة، مع حلاظ الفارق الزمني 
وما يستبطنه من فوارق يف اإلمكانات وأدوات الكشف املعريف يف كل زمن بحكم 

التطور والتقّدم التقني لآليت عىل السابق .

الفكرية  النتاجات  أن  إىل  الذاهبة  املقولة  تأكيد  يف  فتتمثل  الثانية:  الغاية  أما   
والثقافية واملعرفية الرتاثية يمكن قراءهتا وتفعيل قيمها عرب األدوات احلديثة .



وجريًا عىل التقليد اجلاري يف الدوريات العلمية العاملية، خيّصص امللف بعدد 
حمّدد من الدراسات والبحوث، إن مل يكن العدد خمّصصًا برمته ملوضوعة املحور، 
وكانت رؤية اهليأتني أن يكون عدد امللف بأربعة أبحاث ؛ ليفسح املجال أمام احلقول 

املعرفية األخرى، وحتقيق التنّوع الذي تنشده املجلة يف ضمن أهدافها العامة .

 ،- تعاىل  اهلل  شاء  – إن  القادمة  املجلة  أعداد  يف  جاريًا  التقليد  هذا  وسيكون 
يف  التنّوع  حلاظ  مع  أبحاث  أربعة  يضّم  خاّص  ملف  عدد  لكل  خيّصص  بحيث 

املوضوعة املخّصصة التي يدور يف فلكها املحور.
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... ملخص البحث ...

اليعاقبة مجعية سياسية متطرفة عرفت بنشاطها اإلرهايب يف أثناء الثورة الفرنسية 
1789 بدأت من دير يعقويب نرصاين يف مقاطعة بريتاين، استخدمت كل الوسائل 
فروع مجعيتهم يف مجيع  الفرنسية من خالل  السياسية  الساحة  للهيمنة عىل  املمكنة 
أنحاء البالد، فتحولوا من البداية الدينية إىل حماولة التعامل مع االجتاهات املنافسة 
هلم بام حيقق هيمنتهم املطلقة سواء عىل أقطاب النظام امللكي واملحسوبني عليهم، 
أو نواب اجلمعية الوطنية من خمتلف املشارب واالجتاهات السياسية، وحني وجدوا 
مصاحلهم تتطلب اجتاها آخر مل يرتددوا يف اعتناق آراء املفكر االشرتاكي )بابوف( 
الثورة  شعارات  مستخدمني  الدموي  واالنقالب  القتل  يف  يرتددوا  مل  كام  وتأييده، 
الرباقة يف تصفية خصومهم، و تبني أن هناك مؤرشات تدل عىل وجود عالقة وطيدة 
بينهم وبني املاسونية. وقد متكنوا بفضل قيادة رموزهم )دانتون، ومارا، وروبسبري( 
مقاعد  عىل  حصوهلم  عدم  من  الرغم  عىل  وسياساهتا  الوطنية  اجلمعية  توجيه  من 
لكن  الساحة،  عىل  اهليمنة  بغية  انقالبات  عدة  فنفذوا  األغلبية،  حتقيق  من  متكنهم 
مقتل روبسبري أثر يف تراجع اجلمعية لكنه مل يقض عىل ذلك التأثري الذي كان خيبو 
القضاء  الظروف والتحديات. إىل أن متكنت حكومة اإلدارة من  ويظهر عىل وفق 
يف هناية عهدها عىل كل قوى املعارضة بالقوة واستعانت بالضابط نابليون بونابرت 
عىل إمخاد حركتها وعادت الربجوازية للهيمنة بمجيء بونابرت بدءا بانقالب 18 
بروميري )29 ترشين الثاين 1799(، الذي وأد مجعية اليعاقية ومعظم مبادئ الثورة 

عىل حد سواء.
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... Abstract ...

Jacobins is an extremist political society known by its terrorist 
activity during the French Revolution 1789 started from the 
monastery of the Christian Jacobite in Brittany. It used every 
possible means to dominate the French political arena through 
its branches across the country. Thus they converted from the 
religious beginning to the attempt of dealing with the competitive 
trends، in away which secures its absolute domination on poles of 
the monarchy and affiliated on them، or deputies of the National 
Assembly of various backgrounds. When they had realized that 
their interests require another trend، they felt no hesitation to 
adopt the views and support of the Socialist thinker (Babuf). The 
also showed readiness for murders and bloody coups using the 
slogans of the Revolution in getting rid of their rivals. It has been 
found that there had been a close relationship between them 
and the Masons. They were able to direct and guide the actives 
of the National Assembly due to their prominent figures (Danton، 
Mara، Robespierre) despite the fact that they had no parliamentary 
seats which secure their being the Majority. They implemented 
many coups in order to dominate the scene. However، the Murder 
Robespierre was an indicator for the decline of the Assembly، even 
though it did not remove that influence which fading and appearing 
in accordance with circumstances and challenges. Finally The 
government managed to Crush all opposition forces. They appeal 
for Napoleon Bonaparte in suppressing the movement. Bourgeois 
hegemony was restored with the coming of Bonaparte starting with 
the coup of 18 Premiere (29 November 1799)، which ended the 
society of the Jacobins and most of the principles of the revolution 
alike.
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... البحث ...

أثناء  بنشاطها اإلرهايب يف  (Jacobins) مجعية سياسية متطرفة عرفت  اليعاقبة 
الثورة الفرنسية، اعتقد أعضاؤها أن عالج الرش بالرش، وأن حتقيق العدل يستدعي 
اإلطاحة برؤوس الطغاة وأنصارهم بوصفهم أعداء اجلنس البرشي. أطلق عيهم 
ومن  هلم)1(.  مقرًا  اليعاقبة  املسيحيني  للرهبان  ديرًا  اختاذهم  بسبب  اليعاقبة  اسم 
الفرنسية  الثورة  أحزاب  أكرب  وهم   - اليعاقبة  يستمد  أن  للنظر  الالفتة  املفارقات 
وأشدها تطرفا وإيامنا بالعنف - اسمهم من مذهب مسيحي يف حني ال تؤمن الديانة 
املسيحية بشتى مذاهبها بالعنف وال تعرتف به. وقد مارس اليعاقبة سلوكًا متسلطًا 
الفرنسية،  الثورة  حلكومات  الترشيعية  اجلمعيات  عموم  يف  واضحة  وديكتاتورية 
واستخدموا وسائل متعددة لفرض أرائهم عىل النواب والسياسيني كافة، بضمنها 
دموي  رصاع  يف  ودخلوا  األحيان.  معظم  يف  باستعامهلا  التهديد  أو  القوة  استعامل 
مع اجلريوند )Les girondins()2( الذين أمنوا بامللكية املقيدة، ومتتعوا بتأييد الريف 

الفرنيس، وانتمى معظمهم إىل الطبقة الربجوازية الغنية.

حتمل اليعاقبة مسؤولية الشطر األعظم من التطرف الذي شاب الثورة الفرنسية 
التي استرشى  التارخيية  حتى وصف املؤرخون املعارصون لتلك األحداث احلقبة 
اإلرهاب  بعهد   1794 عام  حتى   1792 أب  منذ  وامتدت  اليعاقبة  تسلط  فيها 
)Reign of Terror(. وبغية استرشاف أيدلوجيا هذه اجلامعة وسياساهتا وأهدافها، 

البد من البحث عن تنظيمها منذ بواكريها.
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أواًل: نبذة عن جماعة اليعاقبة وأثرهم في نشوب الثورة

متيزت األصول االجتامعية واالنتامءات الطبقية للرعيل األول من زعامء مجاعة 
منهم  األعظم  الشطر  بانحدار  األخرى  الثورية  األجنحة  من  سواهم  عن  اليعاقبة 
من الطبقة الربجوازية العليا الغنّية وكبار التجار وبائعي اخلمر واملحامني والقضاة 
وكبار املوظفني، الذين هم جزء من الطبقة الثالثة من طبقات املجتمع الفرنيس، وهو 
واملصالح  االجتامعية  الرؤى  توافق  عىل  داللته  بقدر  الصدفة  عىل  يدل  ال  ربام  أمر 
تلك  عنارص  احد  الكادحني،  استغلوا  أهنم  مع  حتقيقها)3(.  يف  والرغبة  االقتصادية 
الطبقة التي كانت األب الرشعي للثورة الفرنسية، ألهنا حتملت مظامل ما قبل الثورة، 
واتسمت فئاهتا العليا كأصحاب احلرف والبنوك والتجار وأرباب الصناعة واألدباء 
واألطباء واألساتذة وغريهم، بنفوذ اقتصادي مكنهم من إنعاش االقتصاد الفرنيس 
معظم  عبء  هؤالء  كاهل  عىل  يقع  وكان  األساسية،  مفاصله  عىل  واالستحواذ 
الرضائب، دون أن يكون هلم أثر واضح يف تقرير سياسة بالدهم داخليًا وخارجيًا، 
واالستغالل  السيايس  التهميش  عىل  حنقت  العليا  الربجوازية  فأن  ثم  ومن 
آدم  نظرية  وتبنوا  السياسية،  الدولة  أمور  يف  بإرشاكهم  وطالبوا  االقتصادي، 
الفرد االقتصادية،  التي دعت إىل حرية   )1790-1723( Adam Smith سميث 
نشوب  يف  الفضل  منهم  شأنًا  األقل  الربجوازية  الفئات  بني  من  هلؤالء  وكان 
تدفعنا  التي  بالصورة  ومصاحلها  مكاسبها  توظيف  عىل  والقدرة  الفرنسية  الثورة 
لوصف الثورة الفرنسية بأهنا ثورة برجوازية بامتياز، كام تكونت الطبقة الثالثة من 
الربوليتاريا )طبقة العامل( التي كانت نتاجًا لتطور الصناعة والتجارة وتركز عملها 
يف املدن واملصانع من الصباح حتى املساء، وطالبت بإلغاء الرضائب املبارشة وغري 
الذين  الثورة،  الفالحني من جنود  التي فرضت عليهم ووقفوا إىل جانب  املبارشة 
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شكلوا ثالثة أرباع سكان فرنسا وأغلبهم ممن مل يملك األرض، هلذا كانوا يعملون 
يف أرايض النبالء أو رجال الكنيسة، وكان عليهم حتمل الرضائب والواجبات التي 
ناءوا بحملها، فكانوا يدفعون رضائب الرأس وامللح وتصليح الطرق، فضال عن 
للكنيسة، و عاشوا حتت وطأة رشوط سكنية رديئة  يدفعوهنا  التي  العشور  رضيبة 
ومعظمهم جيهل القراءة والكتابة، وكانوا مستعدين ألية انتفاضة لتغيري أوضاعهم 
االجتامعية، وال بد من اإلشارة إىل أن تلك األوضاع والتفاوت الطبقي الذي كان 
سائدا يف فرنسا كانت إحدى أبرز أسباب نشوب الثورة الفرنسية. واملضامر البارز 

الذي استثمره اليعاقبة ومارسوا نشاطهم السيايس من خالله)4(.

بيد أن األهم من ذلك انتامء مجيع أقطاب الرعيل األول من نادي اليعاقبة إىل 
مقاطعة بريتاين)Britannia()5(، مما يشري إىل وجود رباط مناطقي بني أولئك األقطاب 
بالصورة التي دفعت أحد مؤرخي الثورة الفرنسية إىل انتقاد األمر بسخرية، قائاًل: 
»إن مدينة ال يتعدى سكاهنا املئات هتيمن عىل مجاهري فرنسا وسلطتهم الترشيعية«)6(. 

تناسبت خطط اليعاقبة وأجندهتم مع التطورات التي حدثت يف فرنسا منذ عام 
1789، فمنذ بدايات ذلك العام شهدت فرنسا حراكًا سياسيًا يف مرحلة انتخابات 
-1754(  Louis XVI جملس الطبقات التي دعا إليها امللك لويس السادس عرش 
1793/ 1774-1792()7( ملناقشة املشاكل املادية التي عصفت بفرنسا، وكانت 
عىل  رّكزت  متعددة  مجعيات  الفرنسيون  أثنائها  يف  شّكل  مناسبة  االنتخابات  تلك 
إرسال مضابط إىل امللك عن مشاكل الفرنسيني وأهدافهم. يف ذلك الوقت حتديدًا 
شكلت نخبة من برجوازيي الربيتون مجعية اختذت من فرساي مقرًا إلقامتها سميت 
)نادي الربيتون( الذي مل تتباين أهدافه األوىل عن أهداف نظرياته)8(، وبعد نشوب 
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الثورة بلور أعضاء نادي الربيتون أهدافهم بام يتواءم مع الواقع اجلديد، وتقمص 
مجاهريية  وتظاهرات  مسريات  فقادوا  ومنظرهيا)9(،  الثورة  خطباء  دور  أقطاهبم 
مؤيدة لتطلعات ممثيل الطبقة العامة أواخر حزيران 1789، ورّكزوا عىل استقطاب 
قوى الثورة من خالل التنبيه عىل وجود مؤامرة ملكية إلجهاض الثورة، ورضورة 
ملناقشة  الربيتون  نادي  مقر  عىل  الثورة  أقطاب  وتتابع  هلا،  للتصدي  اجلامهري  تعبئة 
التدابري املضادة للتصدي للقوات امللكية التي كان تعبأ هبدف القضاء عىل اجلمعية 
الوطنية)10(، وألقيت خطب بلورت رؤية نادي الربيتون لكيفية التعامل مع حتديات 
املرحلة وحلوهلا، منها خطبة جان بول مارا j. P. Marat )1743-1793()11( أحد 
زعامء نادي الربيتون إىل مجوع الثوار مطلع متوز 1789 التي قال فيها: »يا مواطني، 
راقبوا دائام سلوك وزرائكم لتنظموا سلوككم... الوزراء حييطونكم بجهاز اجلنود 

اجلهنمي«)12(. 

ثانيا: تبلور نشاط اليعاقبة إبان حقبة الجمعية الوطنية

مّثل سقوط الباستيل يف 14 متوز 1789 انتقالة بلورت رؤية واضحة ومتكاملة 
ألعضاء نادي الربيتون الذين امتلكوا تصورًا طموحًا لتعبئة مجوع الثوار حتت قيادة 
إىل  منهم  الكثري  انضامم  خالل  من  اآلخرين  الثورة  زعامء  مع  وتواصلوا  أقطاهبم، 
اجلمعية الوطنية ومشاركتهم بصورة فاعلة يف قراراهتا اجلريئة التي أحدثت تغيريات 
اإلقطاعي  النظام  إلغاء  ومنها  البالية)13(،  والسياسية  االقتصادية  لألنظمة  جذرية 
وإعالن الئحة احلقوق التي شّكلت أساسًا لكتابة دستور يقيد امللكّية الفرنسّية)14(، 
اسمه  لتغيري  دفعته  درجة  إىل  االنجازات  تلك  عىل  الربيتون  نادي  تركيز  ووصل 
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أواخر ترشين األول 1789 إىل »مجعية أنصار الدستور«)15(.

بمواقف  انفردت  الوطنية  اجلمعية  يف  الدستور  أنصار  مجعية  أن  والالفت 
فبارش  اجلمعية)16(،  يف  العليا  الربجوازية  منطلقات  مع  حيثياهتا  بعض  تناقضت 
أقطاهبا يف انتقاد بعض القيود واملحددات التي وردت يف إعالن احلقوق كـ )مارا( 
الذي أكد أن تلك املحددات قللت من أمهية اإلعالن، يف حني عارض ماكسمليان 
-1758(  Maximilien François Marie Isidore de Robespierre روبسبري 
التي  املادية  املحددات  الثاين 1789  أروقة اجلمعية يف 22 ترشين  1794()17(، يف 
الترشيعية،  السلطة  ملقاعد  واملرشحني  الناخبني  لتقنني  وضعها  يف  اجلمعية  رغبت 
التمثيل«،  درجات  إىل  الطموح  يف  احلق  كانوا  أيًا  املواطنني  »جلميع  أن:  وأكد 
واستشهد بتناقض هذا الطرح مع إعالن احلقوق بقوله: »ال يشء أكثر مالءمة من 
إعالنكم للحقوق الذي ينبغي أن يزال معه كل امتياز وكل تفريق وكل استثناء... 
وإال ليس صحيحًا أن مجيع الناس متساوون يف احلقوق وأن كل إنسان مواطن«)18(.

الوطنية  اجلمعية  أرادت  التي  املحددات  الدستور  أصدقاء  مجعية  وانتقدت 
وضعها عىل اجتامعات النوادي السياسية والتجمعات الواسعة دون إذن السلطات، 
األمر الذي كشف وجود جتاذبات شديدة بني أصدقاء الدستور واجلمعية الوطنية، 

بسبب التناقضات الفكرية واختالف الرؤى حول مسار الثورة ونشاطاهتا)19(.

مل يقترص حترك أقطاب مجعية أنصار الدستور عىل املستوى الرسمي، إذ أنه رّكز 
انتباهه عىل كسب الشارع الفرنيس من خالل اخلطب واملقاالت الصحفية التحريضية 
التي رّكزت عىل سوء األوضاع االقتصادية وتربص النظام امللكي بالثوار)20(، منها 
أواخر  الدستور  أنصار  مجعية  حال  لسان  القومي  الصوت  صحيفة  نرشهتا  مقالة 
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»أهيا  قائلة:  للثورة  مضادة  ملكية  ردة  من  الفرنسيني  فيها  حذرت   1789 أيلول 
فاالرستقراطيون  غيبوبتكم،  من  اخرجوا  واخرجوا.  أعينكم  افتحوا  الباريسيون: 
مل  فإذا  نائمون،  وانتم  باحلديد  تكبيلكم  يريدون  اهنم  جهة،  كل  من  بكم  حييطون 

ترسعوا يف حتطيمهم ستصبحون فريسة االستعباد والبؤس واليأس«)21(.

ومن ثم فإن أنصار الدستور وضعوا أنفسهم يف طليعة متطريف الثورة واألعداء 
األلداء للنظام القديم واالرستقراطية الفرنسية)22(.

أيلول وترشين األول  أثناء  باريس يف  التي استرشت يف  اخلبز  أزمة  وأضافت 
1789 زمخا إىل مكانة أقطاب مجعية الدستور لسببني األول أن تلك األزمة انتهت 
مجعية  مكانة  لتوطيد  املالئمة  الفرصة  هيأت  مجاهريية  وتظاهرات  اضطرابات  إىل 
أنصار الدستور، وأبرزهتا بوصفها قائدة للجامهري وموجهة هلم، بل أن تلك اجلمعية 
امللك لتصديق قرارات اجلمعية  أسهمت يف توجيه مسار األحداث والضغط عىل 
وكتبوا  خطبًا  اجلمعية  زعامء  فألقى  أب)23(،   4 يف  احلقوق  إعالن  وأبرزها  الوطنية 
مقاالت مّحلت امللك وبالطه مسؤولية األزمة، وحّفزت الرأي العام للتحرك بقوة، 
 6 يف  فرساي  قرص  حارصت  حاشدة  مسرية  يف  الكادحني  عبأت  التي  بالصورة 
  Marie Antoinette ترشين الثاين 1789 وأجربت امللك وزوجه ماري انطوانيت
)1755-1793( عىل التعهد بتوفري املؤن الكافية لسكان باريس وتصديق قرارات 
اجلمعية الوطنية وترك قرص فرساي لإلقامة بني ظهرانيهم، األمر الذي يدل بصورة 
قاطعة أن مجعية أصدقاء الدستور كانت بال شك لولب التغيري الثوري يف مراحلها 
األوىل)24(، واألمر األخر متحور حول استثامر اجلمعية تلك اجلموع يف الضغط عىل 
متكامل  دستور  الستكامل  فاعلة  وسيلة  اجلامهري  واختاذ  املنافسة  الثورية  األجنحة 
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للثورة، وتطالعنا هنا مقالة ملارا يف صحيفته »صديق الشعب« جاء فيها: »الشعب 
الفقري لن يموت من اجلوع، لكن هذه السعادة ستتبخر رسيعًا كاحللم إذا مل نحدد 

إقامة امللك فيام بيننا إىل أن يتم تكريس الدستور متامًا«)25(.

الالفت أن محاسة مجعية أصدقاء الدستور يف طرح أفكار الثورة مل تكن ميزة ملارا 
 Georges Danton فحسب، بل كانت سمة لسواه من أفراد مجعيته كجورج دانتون
وأتباعهم  األقطاب  أولئك  إن  للقول  يدفعنا  مما  وروبسبري،   )26()1794-1759(
مجعيتهم،  نفوذ  وترسيخ  أهدافهم  لتحقيق  جيدًا  مدروسة  أجندة  وفق  عىل  عملوا 
فمن الواضح أن دعوات مجعية أصدقاء الدستور جتاوزت محاسة الثوار وعفويتهم 
إىل سياسة مدروسة تستهدف رضب ثوابت السلطتني الترشيعية والتنفيذية عىل وفق 
توجيهات اليعاقبة بذريعة: »تعرض سالمة الوطن إىل خطر يستدعي ثورة الشعب، 

واعتقال امللكة النمساوية، والوزراء ونواهبم«.

الثوار  مؤسسات  إىل  امتدت  التحريضية  اليعاقبة  سياسة  أن  والالفت 
مرتعا  »أصبحت  أهنا  اهتموها  التي  الوطنية  واجلمعية  باريس  بلدية  جملس  السيام 
للخونة«)27(. وال غرو بعد ما ذكرناه، أن نقول:إن مجعية أصدقاء الدستور قررت 

استثامر التطورات الدراماتيكية للثورة لرتصني نفوذها.

ومتنح خطوات زعامء تلك اجلمعية يف تلك املرحلة دلياًل أخر عىل ما أوردناه، 
فقد غرّي أولئك الزعامء مقرهم السابق يف فرساي، إىل دير واسع للكهنة اليعاقبة يف 
يعطينا  الدير بشكل  أواخر عام 1789، وقّسموا أجزاء ذلك  أورنيه  شارع سانت 
لنشاطات  أقسامه  خصصوا  فقد  الدير،  ذلك  من  عمله  استرشفوا  عام  جيدة  رؤية 
اجلمعية املختلفة تاركني مكتبته مقرًا الجتامعاهتم ومناقشاهتم، وما لبث اسم ذلك 
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الدير أن غلب عليهم فعرفوا باسم نادي اليعاقبة)28(.

وتطوراهتا،  املرحلة  تلك  متطلبات  مع  تواشج  مهام  نشاطًا  اليعاقبة  مارس 
فرّكزوا عىل تدشني فروع تابعة لنادهيم يف عموم فرنسا، لنقل أفكارهم وتوجهاهتم 
إىل الشطر األعظم من فئات الشعب الفرنيس)29(، وفرض النادي عىل تلك الفروع 
التي ناهز عددها 150 فرعًا يف العام 1790 مركزية شديدة يف االتصال به، فتتابعت 
وفود تلك الفروع يف الذهاب إىل نادي اليعاقبة، للتباحث حول سياسة النادي التي 
وسائل  بوصفها  واستخدامها  اجلامهري  من  ممكن  عدد  أكرب  كسب  حول  متحورت 
السياسية  الفرنيس، وإرهاب األجنحة  الشارع  اليعاقبة عىل  ضاغطة لفرض هيمنة 
النادي من  لتمكني  الناخبني  من  قدر ممكن  أكرب  تعبئة  فضاًل عن  لليعاقبة،  املناوئة 
احلصول عىل أكرب قدر ممكن من مقاعد اجلمعية الوطنية)30(. وال عجب بعد كل ما 
بالدين بدا واضحًا يف تنظيامهتم  تأثرهم  بأن  تندرًا  اليعاقبة  سبق أن يصف بعضهم 
اإلدارية واللجان املرتبطة هبم التي شاهبت ارتباط الكنائس الكاثوليكية بالبابوية)31(.

ومنح اليعاقبة النساء حيزًا مهاًم يف نشاطاهتم، فأرشكوهن يف كثري من الفعاليات 
والنقاشات التي ُعقدت يف نادي اليعاقبة، أو يف بعض النوادي النسائية التي ناهزت 
العرشات يف باريس وحدها)32(، ورأست النساء وفودًا تتابعت إىل مقر نادي اليعاقبة 
الثورة«، وشّجع  لـ »حواريي  أو االستامع إىل خطب مطولة  نقاشات  لالشرتاك يف 
النادي كثريا منهن عىل االنضامم للرجال يف التظاهرات واملسريات اجلامهريية املناوئة 

للملكية، وساند املترضرات منهن بمساعدات نقدية وعينية)33(.

ولضامن ديمومة نفوذهم، اّدعى اليعاقبة يف ربيع 1790 أن اخلطر امللكي عىل 
الثورة ما زال شاخصًا، وال بد من تعبئة اجلامهري للتصدي له، وظّلوا خيتلقون الذرائع 
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واملربرات لتسويغ االضطرابات املستمرة التي أسهموا فيها بصورة فاعلة)34(، مما 
الثورية رقام صعبا حيسب حسابه عند مناقشة أي شأن  اليعاقبة بني األوساط  ابرز 
الفرنيس  واملؤرخ  الصحفي  وصف  يف  ولعل  وسياساهتا)35(،  الثورة  شؤون  من 
عارص  الذي   )36()1794-1760(  Camille Desmoulins ديموالن  كاميل 
الثورة الفرنسية واشرتك يف أحداثها مصداقًا ملا أوجزناه حول مكانة اليعاقبة، فقد 
الديانة  تلك  الوطني...  املذهب  لنرش  مدعو  اليعاقبة...  نادي  »أن  ديموالن:  ذكر 
اجلديدة... إىل مثل تلك األولوية التي لكنيسة روما يف نرش املذهب املسيحي، فها 
هي مجيع النوادي أو اجلمعيات أو كنائس الوطنيني التي تقوم يف كل مكان تتوسل 
احلقيقة  اللجنة  هي  اليعاقبة  مجعية  إن  إليه...  فتكتب  به  االتصال  والدهتا  حال 
ألبحاث األمة... وهي ليست حمكمة التفتيش الكربى التي ختيف االرستقراطيني 

بل هي أيضًا املحقق الذي يصلح كل املساوئ وهيرع إىل مساعدة املواطنني«)37(.

واألخطر من كل ما سبق أن النادي أصبح بمنزلة حلقة الوصل بني اجلامهري 
النادي  أن  الواقع  يف  »يبدو  قال:  حني  ديموالن  بّينه  ما  وهو  الترشيعية،  والسلطة 
يامرس مهام الوزارة لدى املؤمتر الوطني، فإىل داخله تصل من سائر األنحاء شكاوى 
مجيع املضطهدين قبل أن تصل إىل املؤمتر الوطني العظيم. واىل قاعة اليعاقبة تتدافع 

الوفود أما للتهنئة أو لطلب االنتساب أو إلثارة االنتباه أو لرفع الظلم«)38(.

ويعضد هذا الوصف تأكيد املؤرخني الذين عارصوا أحداث الثورة أو حّللوا 
وثائقها، أن نادي اليعاقبة أصبح بمثابة احلديقة اخللفية للجمعية الوطنية التي تعقد 
السياسية  االجتاهات  نواب  مع  السياسية  الصفقات  فيها  وتربم  االجتامعات  فيها 
 De Mirabeau مريابو  دي  الكونت  كسب  من  متكن  النادي  أن  بل  األخرى)39(، 
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فاختاره  الصادح،  ولساهنا  وخطيبها  الثورة  رموز  أهم  احد   )40()1791-1749(
زعياًم لنادي اليعاقبة يف كانون األول 1790 ليضفي عمقًا ثوريًا تزايدت أمهيته بعد 
تسنم مريابو رئاسة اجلمعية الوطنية يف كانون الثاين 1791، مع التنبيه عىل أن ثالوث 
اليعاقبة العتيد املتمثل بـ)دانتون، مارا، روبسبري(، مل ينسجم مع االجتاه املعتدل ملريابو 

الذي يبغي استئصال أفكار أعضاء النادي املتطرفة ووسائلهم العنيفة)41(.

الوسط  من  العصا  مسك  اليعاقبة  حياول  أن  تقدم  ما  كل  بعد  غريبًا  يكن  ومل 
املنافسة هلم بام حيقق هيمنتهم املطلقة سواء عىل أقطاب  التعامل مع االجتاهات  يف 
املشارب  الوطنية من خمتلف  اجلمعية  نواب  أو  عليهم،  واملحسوبني  امللكي  النظام 
امللك  ضد  اجلامهري  استقطاب  يف  اليعاقبة  نجاح  كان  وملا  السياسية،  واالجتاهات 
ورموزه ساحقًا)42(، فقد اجته اليعاقبة إىل اخلطوة الثانية األكثر خطورة التي ركزت 
عىل استخدام اجلامهري حتت شتى الذرائع لالستحواذ عىل اجلمعية الوطنية إليصال 
يمتلكون  اليعاقبة  أن  فحواها  الوطنية  للجمعية  احدامها  واحد،  وقت  يف  رسالتني 
اليعاقبة  أن  خالصتها  الكادحة  اجلامهري  إىل  واألخرى  الفرنيس)43(،  الشارع  زمام 
أصحاب املبادئ الثورية احلقيقية واملالذ احلقيقي هلم، وكان العزف هذه املرة عىل 
الذي  أنصار املسحوقني، من روبسبري  العليا والظهور بمظهر  الربجوازية  نقد  وتر 
عىل  الوطني  احلرس  صفوف  اقتصار  عىل   1791 نيسان   27 يف  اعرتاضه  أبدى 
الربجوازيني، قائاًل بالنص: »التسلح للدفاع عن الوطن هو حق لكل مواطن، فهل 

يصبح من هم فقراء، أجانب أو عبيدا من جراء ذلك؟«)44(.

وقد وضعت حماولة امللك الفاشلة للهرب خارج فرنسا يف 21 حزيران 1791 
اليعاقبة يف موقف دقيق، الن أهدافهم يف تلك املرحلة عىل األقل انصبت عىل حتقيق 
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أهدافهم الثورية ضمن إطار امللكية الدستورية)45(، لكن اليعاقبة اضطروا إىل تغيري 
الفرنيس،  الشارع  عىل  بقوة  انعكس  الذي  اجلديد  التغيري  مع  يتواءم  بام  توجهاهتم 
عموم  يف  نوادهيم  ألعضاء  خطبًا  ووضعوا  الوطنية،  اجلمعية  إىل  مذكرات  فكتبوا 

فرنسا تدعو إىل وضع امللك حتت الوصاية أو إبداله بآخر من آل بوربون)46(.

ووجه اليعاقبة احلراك الشعبي الذي عّم باريس وباقي واليات فرنسا احتجاجًا 
اسرتاتيجي  احدمها  هدفني  حيققوا  كي  رؤاهم،  مع  ينسجم  بام  امللك  هروب  عىل 
جيعلهم قادة التغيري املرتقب)47(، واآلخر تكتيكي خيضع انفعاالت اجلامهري لسياسة 
اليعاقبة وتوجهاهتم، ويضمن استمرار ريادهتم للجامهري بوصفهم وسيلة ال بد منها 
الربجوازية  يد  يف  ُاسِقط  لليعاقبة)48(.حينذاك  املنافسة  احلاكمة  لألجنحة  للتصدي 
وجممل  الثورة  مسرية  عىل  وخطرها  اليعاقبة  إسرتاتيجية  أبعاد  إدراكها  بعد  العليا 
مع  للخالف  إضافية  نقطة  إىل  امللك  هرب  فتحول  منها،  الربجوازية  مكتسبات 
اليعاقبة، ومعرتكًا ليس أمام الربجوازية سوى الظفر يف نزاالته، وإال ُاسِقط يف يدها 
ممكنة  فرصة  اقرب  اغتنام  الربجوازية  فقررت  الشعبي،  وعمقها  اليعاقبة  لصالح 
لرضب اليعاقبة بيٍد من حديد)49(، تزامنًا مع استمرار اليعاقبة يف استقطاب اجلامهري 
تظاهرات  إىل  انتهى  الذي  األمر  منه،  واملتعاطفني  للملك  مناوئ  حترك  وقيادة 
حاشدة انطالقًا من ساحة شان دي مارش )Shan-de: ‘Long March( يف 17 متوز 
1791 بتوجيه كامل وقيادة مبارشة من زعامء اليعاقبة وعىل رأسهم روبسبري، فقرر 
الربجوازيون التصدي لتلك التظاهرة وتم إرسال آالف من قوات احلرس الوطني 
بقيادة املركيز دى الفاييت LafayetteDe )1757-1834()50(، وُقِمَعْت التظاهرة 

بمنتهى القسوة)51(.
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وبارشت الربجوازية بعدها يف تنفيذ إجراءات عنيفة طالت اليعاقبة أنفسهم، 
أعضاًء وزعامات، فاضطر اليعاقبة لالنحناء أمام تلك العاصفة، حتى أن أقطاهبم 
ولوال  البالد)52(،  غادروا  آخرين  أن  بل  العاصمة،  من  هربوا  دانتون  ومنهم 
االضطرابات التي هددت البالد واقرتاب االنتخابات لعانى اليعاقبة الكثري، لكن 
الظروف واملالبسات التي حدثت بعدها اضطرت الربجوازية العليا ممثلة بـ«اجلمعية 
تلك  اجتياز  اليعاقبة من  مّكن  الذي  األمر  التهدئة،  إىل  الوطني«  الوطنية واحلرس 
أكدت  لكنها  الدولة،  مفاصل  عىل  سيطرهتم  ضعف  جسدت  التي  األزمة)53(، 
مدى قرهبم من األوساط الشعبية والثورية، ومل تبق ملكانتهم بينها جمااًل للمزايدة)54(. 

والالفت أن تزايد شعبية اليعاقبة بني أوساط الفئات املسحوقة وتبني قضاياها 
كان سيفًا ذا حدين، فمع أنه أضاف إليها رصيدًا شعبيًا هائاًل شكل عنرصًا ضاغطًا 
املالية  الرشوط  توافر  عدم  لكن  سواء)55(،  حٍد  عىل  الوطنية  واجلمعية  البالط  عىل 
لالشرتاك يف انتخابات اجلمعية الترشيعية حرمهم من أصوات هؤالء)56(، يف الوقت 
املتطرفة  اآلراء  من  الترشيعية  اجلمعية  ناخبي  من  األعظم  الشطر  فيه  ختوف  الذي 
لنادي اليعاقبة التي مل تنسجم وتوجهاهتم)57(، مما جعل نواب نادي اليعاقبة أقلية يف 

اجلمعية الترشيعية اجلديدة.

ثالثًا: تبلور نشاط اليعاقبة إبان حقبة الجمعية التشريعية

يف  وانتهت  آب   25 يف  بدأت  التي  الترشيعية  اجلمعية  انتخابات  متخضت 
انقسموا عىل ثالثة  الوطنية،  نائبا للجمعية  أيلول 1791 عن وصول )745(   25
الذين  الدستوريني  امللكيني  من  معظمهم   )264( أعضائه  وعدد  اليمني  أجنحة، 
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تألف من  الذي  واليسار  املقيدة)58(،  السلطة  نظام  بوربون يف ظل  آل  بقاء  يؤيدون 
كل من حزيب اجلريوند)59( واليعاقبة الذين مع ضآلة أعداد نواهبام يف اجلمعية لكنهم 
شكال القوة املؤثرة التي متكنت من استقطاب بقية أجنحة اجلمعية حول طروحاهتا، 
يف حني افتقد نواب الوسط وعددهم )400( فلسفة واضحة املعامل، فيام عدا إيامهنم 
بثوابت الثورة الفرنسية بالصورة التي جعلتهم مضامرًا لتجاذبات األجنحة النيابية 

األخرى وأخضعتهم لتأثري اجلهة األقوى يف اجلمعية الترشيعية)60(.

أجنحتها  وجتاذبات  ونقاشاهتا  الترشيعية  اجلمعية  هيكيلية  استرشاف  يف  ولنا 
استشكاالت من بينها، أن ضآلة عدد اليعاقبة يف اجلمعية مل حتل دون استحواذهم 
عىل شطر عظيم من التأثري يف باقي أجنحة اجلمعية)61(، وأن حيثيات الرصاع وحمكاته 
اليسار  اليمني واليسار كام يفرتض، بل أهنا وقعت بني جناحي  مل حتدث بني قوى 
أهدافهام،  من  األعظم  الشطر  تشابه  من  الرغم  عىل  واليعاقبة،  اجلريوند  العتيدين 
وهذا يعكس إشكالية ذات بعدين، أوالمها هيمنة الربجوازية بالكامل عىل اجلمعية 
وحتديد حتركات أجنحتها تاركة لسواها دور املتفرج)62(، وثانيهام انتقال الرصاع إىل 
الدنيا  والربجوازية  )اجلريوند(،  العليا  الربجوازية  بني  أساسًا  متحور  جديد  ميدان 
أن ذلك مل حيل دون جتاذبات األجنحة األخرى مع  التنبيه عىل  )اليعاقبة()63(، مع 
اجلمعية  يعاقبة  أن  إىل  مطمئنني  جيعلنا  الذي  بالشكل  األساس،  بالدرجة  اليعاقبة 
الترشيعية كانوا يف واد وبقية أجنحة اجلمعية عىل اختالف أجنداهتا وطروحاهتا يف 
واٍد أخر. والالفت أن هذه القاعدة هي التي حتكمت يف نقاشات اجلمعية الترشيعية 
مشاكل  إزاء  اجلمعية  أفعال  ردود  معه  أمست  كبري،  حد  إىل  وجتاذباهتا  وقراراهتا 
فرنسا الداخلية واخلارجية ليست نتاج نقاشات برملانية بناءة تؤدي إىل اختاذ قرارات 
صائبة، بل إىل مزايدات متناوبة ألجنحة اجلمعية هدفها إضعاف خصومها داخل 
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أروقة اجلمعية وحسم القضايا اخلارجية والداخلية بام ينسجم وتوجهاهتا)64(.

اليعاقبة  ألقى عبئًا كبريًا عىل  تقدم  ما  أن  لو ذكرنا  الصواب  ولعلنا ال نجانب 
واستئثارهم  الفرنسية  الوزارة  رئاسة  اجلريوند  تسنم  بعد  متاعبهم  زادت  الذين 
بأغلب حقائبها، ليخضعوا السلطتني التنفيذية والترشيعية لتوجهاهتم التي تقاطعت 
إن  القول  إىل  سبق  ما  يقودنا  أن  غرو  وال  بعيد)65(،  حد  إىل  اليعاقبة  توجهات  مع 
رصاع اجلريوند واليعاقبة كان مادة معظم القرارات التي تبناها الثوريون ومل تكن 

غايتها خدمة مسرية الثورة ابتداًء)66(.

ومع تنوع دالئل ما أوردناه؛ إال أن أوضحها قضية شن حرب فرنسية وقائية 
متناه  أمست حمورًا جلدل ال  فتلك احلرب  الداخل واخلارج،  الثورة يف  أعداء  ضد 
بني اليعاقبة وأرضاهبم السيام اجلريوند الذين أيدوا احلروب اخلارجية بدعوى نرش 
مبادئ الثورة الفرنسية خارج فرنسا، ومناقشة تلك احلرب يضعنا أمام إحداثيات 
وأهداف متداخلة لكل أطراف العملية السياسية الفرنسية، يف الوقت الذي يطلعنا 
اليعقويب الذي حتكم يف صياغة فكرة احلرب من  ـ  عىل حقيقة الرصاع اجلريوندي 

ألفها إىل يائها)67(.

الطبقة  من  الليرباليني  املحليني  التجار  مصالح  يمثلون  بوصفهم  فاجلريوند 
امللكيني  أتباع الفاييت من  الساحة من خصومهم من  أن خلت هلم  بعد  الوسطى 
احلرب  يف  وجدوا  والشارع  املجلس  يف  شعبية  لكسب  منهم  وسعيا  الدستوريني، 
اليعاقبة،  أقدام  البساط من حتت  وسيلة لتحقيق أهداف شتى، يف مقدمتها سحب 
يف  التصويت  حق  من  حرماهنا  من  الرغم  عىل  التي  العريضة  مجاهريهم  وإفقادهم 
االنتخابات النيابية، لكنها استأثرت بالشارع الفرنيس الذي ال يمكن جتاهل وزنه 
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بمظهر  اجلموع  تلك  أمام  يظهرهم  باحلرب  اجلريوند  فمناداة  والتعبوي،  السيايس 
أبطال الثورة املدافعني عنها ضد أعدائها عىل اختالف مشارهبم)68(، كام أن نشوب 
احلرب يشغل الفرنسيني باخلطر اخلارجي عن النظر يف شؤوهنم الداخلية، وُيَمّكْن 
اجلريوند من ترتيب البيت الفرنيس عىل وفق رؤاهم، يف أثناء احلرب عىل األقل، بام 
الليربالية االقتصادية وحرية السوق إذا عاد  يبدد خوفهم عىل مصاحلهم ومصالح 
موقف  يف  اليعاقبة  تضع  احلرب  فكرة  أن  عن  فضاًل  سيطرهتم)69(،  لفرض  النبالء 
حرج أمام مواطنيهم فتحوم حوهلم الشبهات بالصورة التي جتعلهم أمام مشكلتني: 
أوالمها جماراة رغبة اجلريوند والسري يف ركاهبم، أو حتدي رغبة الفرنسيني بالتخلص 

من أعدائهم وما يتبعه من فقدان اليعاقبة لشعبيتهم وإهناء ثقلهم السيايس.

واحلقيقة أن كل القوى الفرنسية عىل اختالف توجهاهتا وأهدافها بضمنها امللك 
تبنت فكرة احلرب لسبب أو آلخر)70(، فيام عدا اليعاقبة الذين مل خيفوا معارضتهم 
األساس  بالدرجة  حزبية  ذاتية  ملنطلقات  استندت  ألهداف  البداية،  منذ  للحرب 
ومتحورت حول احلفاظ عىل املكانة الكبرية التي حققها اليعاقبة بني أوساط الشعب 
الفرنيس)71( التي ستصاب يف مقتل لصالح امللك واجلريوند يف حال انتصار فرنسا يف 
احلرب، األمر الذي بّينه نواب اليعاقبة يف جلسة 15 نيسان 1792، ومنهم روبسبري 
الذي بنّي بكل رصاحة: »أن النرص سيمكن امللك من هتديد احلرية«)72(، السيام أن 
الشطر األعظم من اجلنراالت الفرنسيني كانوا حانقني عىل املزايا التي فقدوها قبل 
الثورة، لذا قال روبسبري يف إحدى خطبه: »أنا ال أثق باجلنراالت بتاتًا... أنا ال اعتمد 
إال عىل الشعب، عىل الشعب وحده«. فيام ذهب دانتون إىل أبعد من ذلك حني اهتم 
هو  الفاييت  أن  شك  من  »ليس  قائاًل:  املستقبل،  يستقرئ  وكأنه  باخليانة  الفاييت 
زعيم أولئك النبالء املتحالفني مع طغاة أوربا«)73(. و أورد اليعاقبة مربرات اعتقدوا 
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وملا  خارجية  مغامرة  خوض  عىل  فرنسا  قدرة  بعدم  اقتناعهم  منها  منطقية،  أهنا 
تستكمل بعد مقومات قوهتا يف هذه املرحلة املبكرة من عمر ثورهتا)74(.

أروقة  يف  للحرب  املضادة  والدعوات  اخلطب  من  سياًل  اليعاقبة  أطلق  وقد 
اجلمعية الترشيعية وقاعات نوادهيم السياسية، وكتبوا عرشات املقاالت الصحفية 
يف انتقاد تلك احلرب وآثارها املتوقعة عىل فرنسا ومسارها الثوري، وبذل أقطاهبم 
وزعامؤهم جهودًا حثيثة بال طائل لوأد قرار احلرب عىل األقل يف أثناء هذه املرحلة 

من عمر الثورة الفرنسية)75(.

األهم أن األوضاع عىل اجلبهة كانت قد دخلت يف منعطف خطري فرض عىل 
املضادة  الثورة  حتالف  جيوش  كانت  إذ  التدخل،  للربجوازية  السياسيني  املمثلني 
ضعفه  نتيجة  فرنسا  جيش  عىل  متتالية  انتصارات  حتقق  وبروسيا(  )النمسا  األول 
وخيانة قادته امللكيني، وكان رفع نواب اجلريوند شعار احلرب الثورية، الذي أيده 
املجلس معلنا دخول فرنسا احلرب ضد التحالف يف العرشين من نيسان 1792، 
رد فعل سيايس، افتقد منطلقات الفعل األصيل وحيثياته املوضوعية. ولن نعجب 
ونحن نرى امللك أشد املحرضني عىل احلرب واملتحمسني هلا، إذا عرفنا أنه كان يأمل 
يف هزيمة الثورة رسيعًا بمساعدة حلفائه واستعادة عرشه وسلطاته املطلقة كافة)76(. 
احلرب  ودخول  النهاية  يف  رؤاهم  فرض  من  الفرنيس  والعاهل  اجلريوند  فتمكن 
أوضاعهم  تكييف  عىل  جمربين  فيه  أضحوا  شديد  معرتك  يف  اليعاقبة  أدخلت  التي 
اليعاقبة يلّمحون إىل استغالل القوى املتعاطفة مع آل  مع الواقع اجلديد. هنا أخذ 
اخرتاق  وحماولة  الثورة  ضد  مؤامرات  لتدبري  احلرب  بتلك  البالد  انشغال  بوربون 
فرنسا من الداخل لوضعها بني مطرقة اخلطر اخلارجي وسندان التآمر الداخيل، ونبه 
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اليعاقبة أكثر من مرة عىل اشرتاك امللك يف تلك اجلهود أو مباركته هلا وتعاطفه معها 
عىل اقل تقدير.

الثورية أن تبنى برسعة جيشا قوميا ثوريا قويا، وجمددًا  كان لزامًا عىل القوى 
الثورة  موجة  أدت  أخرى  ومرة  الثورية،  املبادرة  الشعبية  الطبقات  مجاهري  أخذت 
كبري  اجتامعي  غليان  من  متجددة  نوبة  وبدأت  جديدة،  ثورية  موجة  إىل  املضادة 
العامني  يف  انتزعتها  التي  املكاسب  عىل  الشعبية  اجلامهري  دفاع  وحجم  يتناسب 
الثورة  نجحت  إذا  ينتظرها  الذي  الدموي  االنتقام  من  خوفها  واألهم  املاضيني، 
احلل  أن  واجلبل(  )اليعاقبة  الراديكالية  الربجوازية  أحزاب  وأدركت  املضادة. 
الوحيد لوقف اخلطر هو االستعانة بجامهري الثورة يف املدن القرى، فعلت أصوات 
كيلوت والسان  هلم  أمالك  ال  الذين  الشعب  أبناء  تستنفر  وروبسبري   دانتون 
األخرى  واملدن  باريس  ضواحي  من  أفواجا  توافدوا  الذين   )77()Sans Culotte(

والقرى طالبني محل السالح والسامح هلم بالتطوع ىف اجليِش)78(.

انعكست تلك احلرب عىل نقاشات اجلمعية الترشيعية التي نبذت حماور نقاشاهتا 
السابقة وانشغلت ببند احلرب وتداعياهتا)79(، والالفت أن امللك واجلريوند فقدوا 
فرصة قطف ثامر احلرب التي اعتقدوا سابقًا أهنا بني أيدهيم)80(، بعد أن اخذ اليعاقبة 
إلضعاف  والداخيل  اخلارجي  املستويني  عىل  تطوراهتا  من  اإلفادة  يف  املبادرة  زمام 
اجليش  أعداء  وقوة  احلرب  حلسابات  تقديراهتم  سوء  عىل  والتنبيه  اجلريوند  مكانة 
الفرنيس غري املتوافقة مع الوهن الشديد الذي يعانيه ذلك اجليش يف الصعد كافة)81(، 
وكان كل إخفاق جبهوي يصب يف صالح اليعاقبة ويرصن حتذيراهتم السابقة، األمر 
احلقيقيني  املنظرين  فيهم  اليعاقبة، وترى  إىل  الفرنسيني ترشئب  أعناق  الذي جعل 
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للثورة الفرنسية امللمني باملخاطر التي حاقت بفرنسا وكيفية اخلالص منها)82(.

بدء  بعد  فرنسا  يف  الداخلية  التطورات  استثامر  يف  اليعاقبة  إسرتاتيجية  ولعل 
احلرب مصداقًا ملا أوردناه، فقد استغل اليعاقبة التحديات اخلارجية التي تعرضت 
واالرستقراطيني)83(،  العليا  الربجوازية  أقدام  حتت  من  البساط  لسحب  فرنسا  هلا 
السيام بعد استرشاء خطر اهلجوم العسكري النمساوي  ـ الربويس عىل فرنسا أواخر 
نيسان 1792)84(، الذي اقرتن بانسحاب غري مربر للقطعات الفرنسية)85(، وانضامم 
ألقى  النبيلة إىل جيوش األعداء)86(، مما  الفرنسيني ذوي األصول  الضباط والقادة 
اليعاقبة  فتحرك  ضدهم،  حتاك  ارستقراطية  مؤامرة  هناك  أن  الباريسيني  روع  يف 
عىل حمورين أوهلام إجبار اجلمعية الترشيعية حتت طائلة اخلطر عىل إصدار قرار 30 
متوز 1792 الذي سمح للمواطنني السلبيني الذين ال يملكون شيئًا باالنضامم إىل 
احلرس الوطني، مما عبأ الطبقات املسحوقة حتت قيادة اليعاقبة فوظفوها يف خدمة 
لتنفيذ  اجلامهري  استخدام  عىل  فرّكز  اآلخر  املحور  إما  االستحواذية)87(،  أجندهتم 
انقالب يعقويب متثل يف قيادة مجوع اجلامهري ملهامجة امللك يف قرص التويلري يف 10 
أب 1792)88(، ويف اليوم نفسه ألغى اليعاقبة بلدية باريس، وأنشأوا كومون باريس 
الذي رأسه دانتون واستحوذ فعليًا عىل صالحيات اجلمعية الترشيعية ليصبح القوة 
الفعلية املحركة ألحداث الثورة)89(، ما يدفعنا للقول أن العارش من آب مّثل انقالبًا 
يعقوبيًا شاماًل رضب امللك واالجتاهات الثورية الفرنسية بحجٍر واحد)90(، وكسب 
أب   10 يف  قانون  إقرار  عىل  الترشيعية  اجلمعية  أجرب  أن  بعد  السيام  متامًا  اجلامهري 
يف  املسحوقة  الطبقات  اشرتاك  دون  حتول  كانت  التي  املالية  القيود  ألغى   1792

االنتخابات)91(.
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اليعاقبة،  رغبات  إقرار  سوى  هذه  واحلال  الترشيعية  اجلمعية  أمام  يكن  ومل 
املعبد  عائلته يف سجن  وأفراد  وإلقائه  نفسه)92(  اليوم  امللك يف  وتعليق صالحيات 
ريثام يتم تقرير مصريه)93(. حينها انتهزت مجعية اليعاقبة الفرصة ألخذ زمام املبادرة 
نفذت  جلان  بتأسيس  اجلمعية  فبارشت  مضض،  عىل  صمتوا  الذين  اجلريوند  من 
تصفيات دموية للنبالء الفرنسيني واملحسوبني عليهم)94(، مما أرّش اكتامل الرشوط 
املوضوعية لسقوط الثورة الفرنسية يف أحضان متطريف الربجوازية واالنحراف عن 

مسارها السابق.

رابعًا: استحواذ اليعاقبة على المؤتمر الوطني

من  اليعاقبة  مّكنت  دراماتيكية  وتطورات  بعوامل  االنتقالة  هذه  اقرتنت 
االستحواذ عىل سلطات املؤمتر الوطني، وكان كومون باريس 1792الوسيلة األهم 
يف عملية االستحواذ عىل السلطتني الترشيعية والتنفيذية، السيام بعد اختاذه تدابري 
وتطوراهتا  احلرب  استثمروا  الذين  اليعاقبة  بيد  السياسية  العملية  خيوط  مجعت 
بوصفها حتديًا يستدعي استجابات رسيعة، وهكذا فإن قرارات اليعاقبة واملؤسسات 
خاضتها  التي  احلرب  خالصته  واحد  لفعل  أفعال  ردود  كانت  دشنوها  التي 
بالدهم)95(، حينها اشتد رصاع اجلريوند ومن خلفهم املؤمتر الوطني ضد الكومون، 
بمظاهر دّلت عىل جتاذبات شديدة بني السلطات الثورية، ورغبة كل منهام يف تسيري 
املثال أوفد  الوطني والكومون عىل سبيل  املؤمتر  األمور عىل وفق رؤيته، فُكل من 
جلانًا مطلقة الصالحيات إىل جبهات القتال تداخلت إجراءاهتام وسلطاهتام إىل حٍد 
كبري، بيد أن املؤمتر الوطني أمسى حتت وطأة تطورات األحداث جمربًا عىل التسليم 
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بقرارات الكومون، ومنها قرار إنشاء حمكمة ثورية يف 17 أب 1792)96(.

ورفضوا  سلطاته،  استعادة  الوطني  املؤمتر  ملحاوالت  باملرصاد  اليعاقبة  وقف 
هبم  املرتبطة  والصحافة  اجلريوند  هاجم  وحني  وإجراءاهتم،  سلطاهتم  يف  تدخله 
السلطات املطلقة التي حازهتا مجعية اليعاقبة، استخدمت األخرية أدواهتا وصحافتها 
لدحض حجج منافسيها واهتاماهتم، وخاطبتهم يف مقال صحفي أصدرته صحيفة 
رضبتمونا  فإذا  الشعب،  عليه  صادق  به  قمنا  ما  »كل   :1793 أب   31 يف  تاليان 
أب   10 يف  قوة  زادها  والذي  متوز   14 ثورة  نّفذ  الذي  الشعب  هذا  أيضًا  ارضبوا 

وسوف حيافظ عليها«)97(.

النبالء  لتصفية  فرنسا  هلا  تعرضت  التي  اهلزائم  اليعاقبة  استغل  بعدها 
أصدروا  اجلريوند،  منافسيهم  أقدام  حتت  من  البساط  وسحب  امللكّية  ومؤيدي 
وتصفيته)98(،  للثورة  بعدائه  يشتبه  من  كل  اعتقال  خّوهلم  الذي  املشبوهني  قانون 
سياسة  تبنت  متطرفة  جلانا  اليعاقبة  مجعية  أقطاب  أّسس   1792 أيلول  مطلع  ويف 
عىل  اخلارجي  اخلطر  استرشاء  مع  تزامنًا  ومؤيدهيم)99(،  للنبالء  اجلسدية  التصفية 
امللكي  النظام  القضاء عىل  الذي مل يكن مسوغًا لإلرهاب فحسب)100(، بل  فرنسا 
التي توّجت  اليعاقبة يف حتقيق اخلطوة األهم من أجندهتم  برمته، وإنجاح مساعي 
مما  انف اجلريوند،  أيلول 1792)101(، عىل رغم  النظام اجلمهوري يف 21  بإعالن 
املدعومني  الراديكاليني  إىل  العام،  الرأي  عىل  الربجوازي  االستحواذ  انتقال  أرّش 
من الربوليتاريا)102(، وادخل الثورة الفرنسية يف مسار مغاير متامًا ملا توقعه روادها 

أنفسهم)103(.

اخلطري  الوضع  هذا  استثامر  يف  وسعًا  املؤمتر  يف  قلتهم  عىل  اليعاقبة  يّدخر  ومل 
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للخوض ُقُدمًا يف تطبيق خططهم)104(، وإضعاف شعبية اجلريوند بوصفهم مؤيدين 
الستمرار النظام امللكي)105(، فُعِرَض امللك عىل حماكمة صورية أمام أعضاء املؤمتر 
متعددة  ضغط  وسائل  واسُتْخِدَمْت   ،)106(1793 الثاين  كانون   17 يف  الوطني 
أخاف  مما  علنيًا،  االقرتاع  جعل  أبرزها  إعدامه  عىل  النواب  موافقة  الستحصال 
الكتابات  ذكرت  حسبام  االغتيال  خشية  اإلعدام  عىل  فوافقوا  النواب  من  قساًم 
املعارصة للثورة)107(، األمر الذي أجرب اجلريوند يف سعيهم إلنقاذ امللك أن يطالبوا 
بعرض األمر لالستفتاء العام، ألن الشعب وحده يملك جتريد امللك من حصانته 
الفتنة  نار  إلشعال  حماولة  االستفتاء  مبدأ  يف  أن  اجلمهوريون  فوجد  الدستورية، 
عن  ناخبيه  إىل  رسالة   1793 الثاين  كانون  يف  روبسبري  فكتب  جديد،  من  األهلية 
سيادة الشعب قال فيها: »إن الشعب نطق باحلكم قبال فيها عىل لويس: املرة األوىل 
كواجب  إدانته  فرض  عندما  الثانية  واملرة  عرشه...  من  ليخلعه  سالحه  محل  حني 
للعامل...  عظة  وليكون  الوطن،  سالمة  أجل  من  عربة  منه  جتعل  بطريقة  مقدس 
وتعريض الدولة هلذه األخطار خالل أزمة اقرتاب األعداء املتحالفني ضدنا، ليس 
له معنى إال الرغبة يف إعادتنا إىل النظام امللكي من خالل الفوىض والقالقل«)108(. 

ثم يف  الثاين 1793)109(،  كانون  السادس عرش يف 21  لويس  احلكم يف  فُنِفَذ 
زوجه ماري أنطوانيت يف 16 ترشين األول من العام نفسه)110(.

وهنا نسجل عىل الثورة الفرنسية انتهاكات متعددة، منها تبني سياسة اإلرهاب 
التي  الفرنيس  الشعب  أبناء  من  واسعة  قطاعات  ضد  املفرطة  القسوة  واستخدام 
آل  عىل  لثورهتم  األبرز  السبب  أهنا  وادعوا  قبل،  من  نظائرها  الثوار  استهجن 
أخافت  التي  بالصورة  اليعاقبة  يد  عىل  ذروهتا  الدموية  تلك  وبلغت  بوربون)111(، 
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فيه)112(،  الذي تورطت  املأزق  الربجوازية بخطورة  استثناء، وأشعرت  اجلميع بال 
السيام بعد تدشينهم جلنة الدفاع العام أواخر 1792 التي ُمنحت سلطات واسعة، 
مّكنتها من اعتقال كل من يشتبه يف والئه للثورة األمر الذي مّكن اليعاقبة من تصفية 
 1793 نيسان  من  السادس  يف  اللجنة  هذه  واسُتبِدلت  أعدائهم)113(،  من  العديد 
مطلقة  سلطات  ومنحت  أيضا  اليعاقبة  عليها  استحوذ  التي  العام  السالم  بلجنة 
بدعوى: »إدارة حركة الدفاع عن البالد يف اخلارج والداخل، فأصبحت جلنة السالم 
العام هي احلاكمة املطلقة الترصف يف البالد وأصبح جملس الوزراء حتت إرشافها 

وتضاءلت بجانبها اجلمعية الوطنية«، عىل حد تعبري أحد الباحثني العرب)114(.

وأضاف سقوط حكومة اجلريوند زمخًا إىل اليعاقبة الذين شّكلوا حكومة حتت 
هيمنتهم ليضمنوا هيمنة مطلقة عىل أجهزة احلكم كافة)115(. و استثمروا السلطات 
االستثنائية التي استحصلوها فلم يقيموا وزنًا حلقوق اإلنسان التي تشدق هبا أقطاب 
األسس  بني  هائاًل  تفاوتًا  اظهر  واضح  خلل  وهو  دساتريها،  يف  وضّمنت  الثورة 
الفكرية للثورة وواقعها)116(، واجلديد أن األمر مل يعد مقترصًا عىل تصفية النبالء بل 
امتد إىل الثوار أنفسهم، حتى شاع قول: »الثورة تأكل رجاهلا«، مما يدفع للقول أن 
قسطًا وافرًا من مبادئ الثورة ومنطلقاهتا كانت مثالية مل تستطع تنفيذها، ومل تكن يف 
حمصلتها سوى أفكار مثرية استقطبت بسطاء الفرنسيني وسواهم حول الثورة التي 
جنحت نحو دكتاتورية مقيتة فاقت ما فعله أل بوربون، وأثبتت أن النظريات يشء 

والسياسة يشء مغاير متامًا.

الربجوازية يف هذا  العقائدي يف رؤى  تقدم، اخلالف  ما  إىل  ومما أضاف زمخًا 
عىل  احلذر  بالتغيري  ونادى  اجلريوند  مّثله  األول  جناحني  إىل  وانقسامها  الوقت، 
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وفق قواعد تستقطب القاعدة اجلامهريية لتحقيق أهداف الربجوازيني، ومتنع تلك 
التي حتول دون  العوائق  التحكم يف مسار اإلحداث من خالل وضع  القاعدة من 

تسنمها مناصب قيادية أو ولوج املجالس الترشيعية)117(.

التي  الدراماتيكية  والتطورات  ودمويتهم  اليعاقبة  تطرف  اجلريوند  استهجن 
دعم  واستحرضوا  الفرنسيني)118(،  وإرهاب  امللك  إعدام  إىل  وانتهت  سببوها 
تلك  إلفشال  الرسمية  القرار  وقنوات  املحلية  اإلدارات  يف  ومنارصهيم  قواعدهم 
التدابري الدكتاتورية املتطرفة، أما باقي أعضاء املؤمتر ممن أسمتهم املصادر »الفريق 
السهل« فكانوا مذبذبني بني الفريقني، فانتامؤهم الربجوازي دفعهم للتعاطف مع 
اجلريوند والتكتل معهم حتى بدا كأن اجلريوند يسيطرون عىل املؤمتر الوطني)119(، 
املتصاعدة  اليعاقبة  وشعبية  البالد،  هلا  تعرضت  التي  االستثنائية  الظروف  لكن 
أجلأت بعض »السهليني« لالنضامم عىل مضض إىل اليعاقبة)120( الذين أدركوا عدم 
فوعدوها  اجلامهريية،  القواعد  إىل  اللجوء  دون  للجريوند  التصدي  عىل  قدرهتم 
املتطرفة)121(،  أهدافهم  لتحقيق  غليظة  عصا  واختذوها  لكسبها  االمتيازات  ببعض 
وازداد األمر سوءًا بعد أن كشف اجلريوند توجهاهتم الربجوازية متامًا يف اجتامعات 
العملة، وفرض  احلبوب، وخفض سعر  مناقشة جتارة  الوطني، السيام عند  املؤمتر 
الربجوازية،  الطبقة  صالح  ويف  حل،  بال  االقتصادية  الشؤون  فظلت  الرضائب، 
بالصورة التي زادت من حنق الطبقة الشعبية عليها، وامتد اخلالف إىل التوجهات 
السياسية للجريوند التي تقاطعت وتطلعات اجلامهري متامًا، فاجلريوند حاولوا إهناء 
اإلجراءات االستثنائية، وتعددت اهتاماهتم ضد الكومونيني، مما سحب البساط من 

حتت أقدام اجلريوند لصالح اليعاقبة)122(.
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مل يكن االستحواذ عىل السلطة احلافز الوحيد للخالف بني اجلريوند واليعاقبة، 
بل أنه يعود يف جزء منه إىل تباين املكانة االجتامعية بني برجوازيي الثورة، فاجلريوند 
فئة مرتفة تقع أعىل هرم الطبقة الربجوازية ألِفت استخدام الوسائل السلمية لتحقيق 
يف  االسرتسال  دون  ضاغطًا  عنرصًا  بوصفها  املتطرفة  اجلامهري  وتسخري  أهدافها 
مسايرهتا)123(، أما اليعاقبة الذين كان الشطر األعظم منهم ذوي أصول برجوازية 
متواضعة فهم متقاربون مع أفكار القواعد الشعبية املسحوقة التي بحكم ما عانته 
املصادر  وأعطتنا  ووسائلها)124(.  أهدافها  يف  التطرف  إىل  جنحت  ضغوط  من 
املعارصة وصفًا بليغًا ملاهية القواعد الشعبية التي سارت يف ركب اليعاقبة وروبسبري 
املرشدون،  املنبوذون،  الشحاذون،  »الصعاليك،  قالت:  حني  اخلصوص  وجه  عىل 
بالوعة عظيمة من  السبل وابتلعتهم  الغوغاء، ممن ضاقت هبم  الوطنيون،  الفقراء، 
السلطات  الضيقة، فتحدوا  الفقرية، وأزقتها  باريس  أنحاء فرنسا نحو أحياء  شتى 
يف  واستخدموهم  جوعهم،  اليعاقبة  استغل  من  هم  كانوا  املواطنني...  وارهبوا 

إرهاب خصومهم وتصفيتهم«)125(.

استرشاء  مع  تزامنًا  تكتل،  هكذا  ظل  يف  قوهتم  اليعاقبة  يستشعر  أن  غرو  وال 
ٌقُدمًا يف  للسري  التي دفعتهم  بالصورة  الداخلية واخلارجية  التحديات  خماوفهم من 
تنفيذ أجندهتم املتطرفة، فصادروا أفكار اآلخرين وحرياهتم يف تقاطع تام وواضح 
والترسع،  العاطفة  عليها  غلبت  وذرائع  بحجج  وشعاراهتا،  الثورة  دساتري  مع 
بني  حادا  رصاعًا  البالد  فشهدت  وغوغائها)126(،  باريس  ميليشيات  إىل  واستندت 
سلطاهتا وتقاطعًا شديدًا بني أجنحتها، وزاد األمر سوءًا بعد أن وقع املؤمتر الوطني 
وأنصاره  روبسبري  أن  بل  املتطرفة)127(،  وامليليشيات  اجلمعيات  تأثري  حتت  ذاته 
صادروا معظم صالحيات املؤمتر لصالح مؤسسات غري دستورية بذريعة الظروف 
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االستثنائية التي واجهتها فرنسا، وهو ما يدعيه أنصار السلطة املطلقة عرب التاريخ، 
ومن َثَم فإن رجال الثورة الفرنسية فشلوا يف حتقيق أفكارها التي برشوا هبا وادعوا 

أهنم ملزمون بتحقيقها يف شتى الظروف)128(.

خصومه،  تصفية  يف  الرباقة  الثورة  شعارات  استخدم  روبسبري  أن  والالفت 
املؤمتر  أعضاء  بعض  بضمنهم  منافسيه،  من  للتخلص  القمعية  أجهزته  واستثمر 
بذرائع واهية)129( وأستخدم اجلامهري أسوء استخدام يف تنفيذ خمططاته، حتى أنه قاد 
يف الثاين من حزيران 1793 مظاهرة مسلحة طوقت مبنى املؤمتر الوطني واعتقلت 
عرشات النواب اجلريوند، ليؤرش سقوط برجوازية الثورة الفرنسية يف قفص االهتام 
اإلفادات  يف  ولعل  الثورة،  خاضته  الذي  اإليديولوجي  املأزق  ويظهر  الراديكايل، 
تناقض رؤى  أجوبة شافية عن  اليعاقبة هلم  أثناء حماكمة  أدىل هبا اجلريوند يف  التي 

األجنحة الثورية واختالف أجنداهتا)130(. 

وتكللت تدابري اليعاقبة يف إضعاف الربجوازية العليا بإجبار املؤمتر الوطني عىل 
إصدار دستور 24 حزيران 1793 الذي أقر حق االنتخاب العام املبارش ليضمنوا 
لضامن  املقبلة  الترشيعية  االنتخابات  يف  االشرتاك  عىل  الشعبية  قواعدهم  قدرة 
استئثارهم بالشطر األعظم من املقاعد النيابية، ومع أن جّل أعضاء املؤمتر الوطني 
كانوا ضد هذا األمر لكنهم سكتوا عىل مضض »ألن سيف اإلرهاب كان يف ذلك 

احلني مسلواًل فوق األعناق«)131(.

والالفت أن اليعاقبة يف غمرة محاستهم، وذروة نجاحهم تبنوا قرارات متطرفة 
إىل منطلقات جديدة جتتث  الفرنسية ومبادئها  الثورة  أرّشت رغبة كبرية يف حتويل 
املسيحّية يف فرنسا من اجلذور، فأجربوا املؤمتر الوطني عىل إلغاء التقويم املسيحي يف 
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فرنسا، وإقرار تقويم يتخذ من تأسيس اجلمهورية الفرنسية منطلقًا له)132(، وغريوا 
أسامء األسابيع واألشهر، وألغوا عطلة يوم األحد، وأغلقوا مئات الكنائس، وأعلنوا 
من  وعبادة  واملساواة،  اإلخاء  احلرية،  لإلنسانية مجعاء حموره  ديِن  تبني  رغبتهم يف 
منظرهيا،  وابرز  اليعاقبة  مجعية  رئيس  مارا  مقدمتهم  ويف  احلرية  شهداء  أسموهم 
واالعتقاد باله واحد سموه الكائن األسمى، وهكذا افتقد اليعاقبة الرؤية السليمة يف 
سياستيهم الداخلية واخلارجية وحددوا بأنفسهم نقطة الرشوع يف خلق فجوة بينهم 
الفرنسية  الثورة  من  ونالوا  شعبيتهم،  لنهاية  احلتمية  والبداية  املتدين  شعبهم  وبني 
التي أخذ الكثريون يرون فيها إحلادًا وانسالخًا من اجلذور التارخيية والدينية التي 

قامت عليها فرنسا)133(.

واليعاقبة  املاسونية  بني  وطيدة  عالقة  وجود  عىل  كثرية  مؤرشات  تلتقي  هنا 
الدين  من  لالنسالخ  اليعاقبة  دفع  الذي  الكبري  األيديولوجي  االنقالب  منها، 
وإجبار  مساواة(  أخاء،  )حرية،  الشهري:  املاسونية  بشعار  مبادئه  وإبدال  املسيحي 
رجال الدين عىل قسم الوالء هلذا الشعار)134(، ولو حّمصنا املسرية السابقة لليعاقبة 
الحظنا خصائص ماسونية كثرية متّيزوا هبا منها التنظيم الدقيق جلمعياهتم وخالياهم 
بعيدة متامًا  القديمة وإحالل مفاهيم  املفاهيم  القائم عىل تدمري  الثورية، ومنهجهم 
عن املجتمع الفرنيس، وقد وضعت أكثر من دراسة يدها عىل هذه احلقيقة، فبّينت 
أن معظم أقطاب اليعاقبة وأتباعهم ماسونيون تبنوا تنفيذ مبادئهم بصورة تدرجيية 
املواتية  والظروف  املناسبة  الفرص  اقتناص  عىل  والرتكيز  قوهتم  وتنامي  تتناسب 

للثورة الفرنسية للخوض قدمًا يف تنفيذ رؤاهم)135(.

ومن األدلة األخرى عىل ما ذهبنا إليه عدم اقتصار تنظيم اليعاقبة عىل فرنسا 
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ودأهبم عىل تدشني منظامت خاضعة هلم يف خمتلف أنحاء أوربا، إلكساب تنظيمهم 
املتأثرة  التنظيامت  انترشت  املاسونية، وقد  التنظيامت  صفة قارية وهي صفة مّيزت 
بأفكار اليعاقبة يف انكلرتا وايرلندا وهولندا والنمسا وهنغاريا وبولندا، ودأبت عىل 
أفكارها  وتنسيق  معهم  للتواصل  فرنسا  داخل  اليعاقبة  مجعية  إىل  مبعوثني  إرسال 
التنظيامت  تلك  وسعت  وتعليامهتم،  اليعاقبة  توجهات  مع  ينسجم  بام  وتوجهاهتا 
إىل الثورة عىل حكوماهتا متهيدًا للسري عىل خطى الثورة الفرنسية، وأظهرت هبجتها 
األنظمة  إسقاط  نحو  بوصفها خطوة  وبروسيا  النمسا  الفرنسية عىل  باالنتصارات 
مراسيم  التنظيامت  تلك  اجتامعات  وختللت  املتسلطة،  الثيوقراطية  اإلمرباطورية 

ماسونية ردد خالهلا األعضاء قسمهم العتيد حرية، أخاء، مساواة)136(.

العون لشعوب  تقديم  اليعاقبة نحو  أيديولوجية  انقالب  تقدم يفرس  ما  ولعل 
دانتون حني  به  نادى  الذي  لفرنسا  الطبيعية  املضطهدة، وتبني شعار احلدود  أوربا 
املحيط،  إىل  األربع:  جهاهتا  يف  إليها  وسنصل  اجلمهورية  حدود  ُعينت  »لقد  قال: 
وإىل شامل الراين، واىل األلب، واىل البرينيه. فإىل هذه النقاط جيب أن تنتهي حدود 

مجهوريتنا، وليس لدولة برشية أن متنعنا من الوصول إليها«)137(.

ثم رسعان ما تبنى باقي اليعاقبة هذه النظرية وصاروا يرون يف احلرب وسيلة 
لتحقيقها، بعد أن كانوا ينبذون احلرب وحيذرون منها)138(. بيد أن جرأة طروحات 
اليعاقبة، وتقاطعها مع مفاهيم قام عليها املجتمع الفرنيس، واخلالفات التي قامت 
تنامي  بعد  السيام  اخلطرة،  أجندهتم  تنفيذ  عىل  بوطأهتا  ألقت  اليعاقبة  أقطاب  بني 
اخلالفات بني أقطاب مجعية اليعاقبة بسبب تناقض توجهاهتم حول السياسة اجلديدة 
دانتون  املحامي واخلطيب جورج جاك  التي رغب بعضهم ويف مقدمتهم  لليعاقبة 
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مقدمتهم  اليعاقبة ويف  اغلب  البالد، يف حني أرص  اخلطر عن  زوال  بعد  إهنائها  يف 
روبسبري عىل امليض قدمًا يف تنفيذها، مما حدا باألخري إىل تصفية رموز مجعية اليعاقبة 
أنفسهم، مطلع نيسان 1794)139(، فتشظت مجعية اليعاقبة وانقسمت أجنحة الثوار 
األوراق  خلط  داخيل  معرتك  يف  الفرنسية  السياسية  العملية  ودخلت  نفسها  عىل 

بشدة)140(. 

التي  الثقيلة  وتركتهم  سلبياهتم  مع  أهنم  وأنصاره  لروبسبري  حيسب  ما  أن  بيد 
للخطر  وتصدوا  الداخيل،  األمني  االنفالت  عىل  قضوا  الفرنسية  الثورة  أرهقت 
فرنسا، فسيطرت جيوشها  العسكرية لصالح  املعادلة  العسكري اخلارجي، وقلبوا 
تغرّي  مل  فنية  انجازات  وهي  ختومها،  عىل  كثرية  ومناطق  فرنسا  تراب  كامل  عىل 
دون  حتل  ومل  وواقعها)141(،  الثورة  حيثيات  بني  الشديد  التناقض  حقيقة  من  شيئًا 
عىل  احلفاظ  بذريعة  الثورة  زعامء  بعض  اتبعها  التي  الدموية  السياسة  إفالس 
املتطرفة لروبسبري وحزبه  السياسة  ثورهتم ومكتسباهتا. وال بد من اإلشارة إىل أن 
الثورية  الربجوازية  وحيوية  اإلرهاب،  لسياسة  املوجبة  األسباب  بزوال  املقرتنة 
ثوابت  وتدمري  روبسبري  لسقوط  الرئيسة  العوامل  بني  من  كانت  نفوذها،  وسعة 
مرحلته)142(، وتكشف لنا مداخالت روبسبري يف أروقة املؤمتر الوطني قبيل إعدامه 
برجوازية  إىل  املبادرة  زمام  عودة  النواب،  بعض  من  هلا  تعرض  التي  واالهتامات 
تغيرياهتا  واستأنفت  وتطرفها،  بالربوليتاريا  ذرعًا  ضاقت  التي  الفرنسية  الثورة 
املدروسة واملتوازنة)143(، مع أهنا جارت روبسبري يف عنفه حني أهدته يف 28 متوز 
1794 للمقصلة)144( التي ساق إليها أالفًا من الثوار وأعدائهم عىل حٍد سواء)145(.
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-1795 اليعاقبة  ونهاية  اإلدارة  حكومة  عهد  في  البرجوازية  بروز  خامسًا: 
1797

لفرنسا، ومتغريًا مهاًم غرّي  السيايس  املسار  فاصاًل يف  مثل مقتل روبسبري حدًا 
أمام  وأعداؤهم  اليعاقبة  فأمسى  بعيد،  حد  إىل  وإحداثياهتا  الفرنسية  الثورة  جمرى 
أمام حقائق  الذين أمسوا  اليعاقبة  ثقياًل عىل عاتقهم، السيام  حتديات أضافت عبئًا 
بسبب  الشعب  مجوع  بني  شعبيتهم  تقلص  مقدمتها  يف  االعتبار،  بعني  أخذوها 
بعد  تنته  فرنسا، ومل  التي واجهتها  املخاطر  تتناسب مع  مل  التي  تدابريهم اإلرهابية 
انتهائها، فضاًل عن البلبلة األيدلوجية التي شهدها نادي اليعاقبة بسبب التجاذبات 
بعد  وافتقادهم  وروبسبري)146(،  دانتون  بني  حدث  ما  ومنها  رموزه  بني  والرصاع 
مقتل األخري ابرز رموزهم السياسية املؤثرة، وزاد األمر سوءًا االندفاع الربجوازي 
اجلريوندي الذي تعرضوا له وتطلب منهم تبني إسرتاتيجية االحتواء والدفاع عن 
يتوافق  الذي   1793 ودستور  االستثنائية  جلاهنم  وأبرزها  اليعاقبة  قوة  مرتكزات 
وأهدافهم، وحماولة اسرتجاع شعبية اليعاقبة يف الشارع الفرنيس واستغالل الفرص 
السلطتني  عىل  استحواذهم  واستعادة  هلم  املضادة  األجنحة  عىل  للقضاء  كافة 

الترشيعية والتنفيذية)147(.

حول  فتمحورت  هبم  املرتبطة  العليا  والربجوازية  اجلريوند  إسرتاتيجية  أما 
اإلفادة من مقتل روبسبري باستخدام وسيلتني أوالمها اهليمنة عىل السلطتني الترشيعية 
والتنفيذية واجتثاث العنارص اليعقوبية فيها، وثانيهام حماربة الفكر اليعقويب ومبادئه 
التي تتقاطع مع أهداف الربجوازية، وتغيري دستور 1793 الذي اقره املؤمتر الوطني 
تنظيامهتم  عىل  والقضاء  بسببهم،  ُاِقَرت  التي  القوانني  كل  وإلغاء  اليعاقبة  بتأثري 
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شعبيتهم  إلضعاف  كافة  الوسائل  واستخدام  فرنسا،  عموم  يف  والشعبية  الرسمية 
الفرنسية،  الثورة  قطبي  بني  انطلق  خطريًا  سجااًل  فإن  ثم  ومن  اجلامهري)148(.  بني 
صالح  كبري يف  حد  إىل  كانت  السجال  ذلك  يف  التفوق  عنارص  أن  إىل  اإلشارة  مع 
اجلريوند والربجوازية العليا الذي شكلت إجراءاهتم فعاًل كان اليعاقبة رد فعل له، 
القرارات  وألغيت  فرنسا،  عموم  يف  له  التابعة  واملقرات  اليعاقبة  نادي  إغالق  فتم 
االستثنائية التي سنت بضغط يعقويب حتت طائلة اخلطر اخلارجي، أما اللجان غري 
الدستورية كلجنة السالمة العامة وحمكمة الثورة فقد قلصت صالحياهتا واستبعدت 
العنارص اليعقوبية منها)149(، ومل تؤد اجلامهري الدور األخري يف إضعاف اليعاقبة حني 
شّكلت ميليشيات منها مجعية »يسوع والشمس« التي بارشت إرهابًا ضدهم وصفته 
املصادر باإلرهاب األبيض)150(، فاعتقلت املئات منهم يف باريس ورشعت يف جمازر 
يف عموم البالد انتهت إىل مقتل اآلالف منهم، فيام عدا املحاكامت التي متخضت عن 
إعدام الكثريين من رجال اليعاقبة)151(، وتم إخراج رفات مارا من البانثيون)152(، 
وإزالة رسوم أقطاب اليعاقبة من بناية املؤمتر الوطني)153(، وُألغيت ابرز مظاهر )دين 

اليعاقبة اجلديد()154(.

املدافعني  مجعيات  إىل  فانضموا  جعبتهم،  يف  ما  كل  إلقاء  اليعاقبة  قرر  حينها 
واستنفروا  املحظورة)155(،  مجعياهتم  عن  جيدًا  بدياًل  بوصفها  اإلنسان  حقوق  عن 
السابق،  نفوذهم  واسرتجاع  أعدائهم  عىل  للقضاء  وخارجها  باريس  يف  أنصارهم 
تظاهرات  لقيادة  اخلبز  الصعبة وشّحة  االقتصادية  الظروف  استغالل  ورّكزوا عىل 
الرد  وبلغ  اليعاقبة،  بمبادئ  املتأثر   1793 دستور  عىل  واملحافظة  باخلبز  نادت 
اليعقويب ذروته يف انقاليب األول من نيسان والعرشين من أيار 1795، وقد سيطر 
اجلامهري  وقادوا  باريس  أحياء  معظم  عىل  نيسان  من  األول  انقالب  يف  اليعاقبة 
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حكمة  لكن   1793 ودستور  اخلبز  يرددون  وهم  الوطني  املؤمتر  مقر  إىل  اهلائجة 
العسكرية  القيادات  وتعاون  املتظاهرين  مع  التعامل  يف  الوطني  املؤمتر  رجاالت 
العديد  الباريسية واعتقال  معهم وأد ذلك االنقالب وانتهى إىل اسرتجاع األحياء 
أيار   20 انقالب  مصري  خيتلف  ومل  االنقالب،  يف  املتورطة  اليعقوبية  القيادات  من 
1795 عن سابقه يف املقدمات والوقائع لكن نتائجه كانت أعمق وأكثر أمهية، ألنه 
قىض تقريبًا عىل نفوذ اليعاقبة يف باريس وباقي الواليات)156(، عليه بدا الربجوازيون 
عام  أواخر  استكامله  تم  بدستور   1793 دستور  فنسخوا  املبادرة،  زمام  يأخذون 
الربجوازي  طابعه  مقدمته  كشفت  للثورة،  الثالثة  السنة  بدستور  عرف   1795
إعالن  أقره  الذي  املساواة  مفهوم  أبدلت  إذ  السابقة،  الثورية  للشعارات  املناقض 
حقوق اإلنسان لعام 1789، وجاء فيه: »الناس يولدون أحرارًا ويعيشون أحرارًا 
القانون  أن يكون  تعني  »املساواة  أن:  بمفهوم أخر مفاده  ومتساوون يف احلقوق«، 
واحدًا بالنسبة للجميع«، وهو مؤرش عىل نبذ الربجوازية للمساواة املطلقة، كام يرى 
احد املؤرخني الفرنسيني)157(، ومن مكاسب الربجوازية يف هذا الدستور البند الذي 
نص عىل أن: »يكون الناخب من بني دافعي الرضائب وأصحاب العقارات«)158(، 
االنتخاب واقترص عىل  الشعب عن ممارسة حق  فئات كثرية من  استبعدت  وعليه 

الربجوازية الفرنسية دون سواها.

وارتأى مرشعو هذا الدستور تقسيم السلطة إىل تنفيذية تبارشها حكومة أدارة 
ينتخبون ملدة   )159()Le Directoire( أو املدراء(  تتألف من مخسة أعضاء )حكومة 
سنويًا،  احدهم  عضوية  وتسقط  أشهر،  ثالثة  كل  السلطة  يتناوبون  سنوات  مخس 
 )Conseil des Cinq Cents(وأخرى ترشيعية تتألف من جملس من مخسامئة عضو
ال تقل أعامرهم عن ثالثني عامًا، وجملس شيوخ )Conseil des Ancies( ال تقل 
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أعامر أعضائه الـ 250 عن أربعني عامًا مهمته اإلرشاف عىل جملس اخلمسامئة)160(. 
ولتجاوز إشكالية وقوع السلطة الترشيعية بيد جهات تتقاطع مع رؤى الربجوازية 
وما يتبعها من خماطر مشاهبة ملا حدث إبان عهد اليعاقبة؛ قرر الدستور اختيار ثلثي 
إجراء  وهو  السابق،  الوطني  املؤمتر  أعضاء  من  اجلديدة  الترشيعية  السلطة  أعضاء 
القول أن الربجوازية فّصلت  التغيري والتطور، ومن ثم يمكن  يتناىف متامًا مع مبدأ 
بني  الكبري  الشبه  يالحظ  هنا  وخمططها)161(.  وينسجم  قياساهتا  يوافق  دستورًا 
دستوري 1795 و1791 ألهنام حيرمان فئة معينة من حق االنتخاب ويفرقان بني 
أن  كام  للجميع.  االنتخاب  منح حق  الذي  بعكس دستور 1793  والغني،  الفقري 
التي شدد  الدستورين يشددان عىل احلرية االقتصادية وليس عىل احلرية السياسية 
عليها دستور 1793. فيام تكلم دستور 1795 عىل فصل السلطات، لكن يف إطار 

حكم مجهوري، هلذا عارض امللكيون هذا الدستور. 

عرف  التي   )1799-1795( اإلدارة«  »حكومة  تشكيل  تم  ذلك  ضوء  ويف 
عهدها بالفساد واالنقالبات والتضخم املايل والكوارث احلربية، وكان ذلك منطلقا 
الستحواذ الربجوازيني عىل مقاليد السلطتني التنفيذية والترشيعية ومضوا قدمًا يف 
للطبقات  األساسية  املواد  بتوفري  القايض  املوجه  االقتصاد  فالغوا  خمططهم،  تنفيذ 
املسحوقة، وفتحوا الباب عىل مرصاعيه أمام االقتصاد الرأساميل الذي ينمي أمواهلم 
فانترشت  الفرنيس،  الشعب  األعظم من  السواد  مواردهم عىل حساب  ويضاعف 
عن  الرواتب  وعجزت  العملة  قيمة  واهنارت  برسعة  األسعار  وارتفعت  املجاعة 
احلكومة  قررت  حينها  باريس،  يف  تظهر  االضطرابات  فبدأت  األسعار،  جماراة 
فساد  متعددة،  يعقوبية  مؤامرات  اكتشاف  بذريعة  اجلامهري  ضد  العنف  استخدام 
اإلرهاب وصدرت أحكام اإلعدام ضد الكثريين السيام أعضاء حزب اجلبل)162(، 
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أعوانه،  كافأ  )الربجوازي( من خصومه  اليمني  فيه  اقتص  الذي  نفسه  الوقت  ويف 
»هناية  بأنه:  التاريخ  هذا  لوصف  بالبعض  حدا  ما  املصادرة،  أمالكهم  فأعاد 

الثورة«)163(.

بابوف  فرانسوا  اليساري  املفكر  مع  بالتعاون  يرتددوا  مل  اليعاقبة  أن  والالفت 
اإلدارة  بانتقاد حكومة  اشتهر  الذي   )1797-1760( François Noël Babeuf

الشعب  أفراد  كل  هبا  يتمتع  عامة  سعادة  إىل  تطلع  فيلسوف  وهو  ومناوأهتا)164(، 
الثاين 1795 من  الصادر يف 6 ترشين  العدد  فقط، وتساءل يف  الربجوازية  وليس 
صحيفته )منرب الشعب( قائاًل: »ما الثورة السياسية عىل العموم؟ وما الثورة الفرنسية 
عىل اخلصوص؟ أهنا حرب معلنة... بني األغنياء والفقراء«، وانطالقا من ذلك حاك 
الربجوازية،  لالجتاهات  املناوئني  واألنصار  االشرتاكيني  من  رسية  شبكة  بافوف 
من  ومتكن  اليعاقبة،  أبرزها  اإلدارة  حلكومة  املعارضة  القوى  مع  التنسيق  وبارش 
للربجوازية  مناوئ  بانقالب  للقيام  متهيدًا  العسكرية  الشخصيات  بعض  كسب 
احلاكمة، بيد أنه مل يوفق إىل نسج خيوط مؤامرته يف اخلفاء، فترسب شطر منها إىل 
حكومة اإلدارة التي باغتته وزمالءه واعتقلتهم ربيع 1796 واخرتقت الكثري من 
أوكارهم، فوجدت مئات الوثائق التي كشفت تفاصيل ومالبسات انقالب »أنصار 
املساواة« كام سامه بابوف، وبعد اعتقال رؤوس ذلك االنقالب وأنصارهم، قدمتهم 
حكومة اإلدارة إىل حماكامت صورية، ونفذت بحقهم إحكام اإلعدام ويف مقدمتهم 

بابوف الذي نفذ فيه احلكم يف 27 أيار 1797)165(.

الثورة  االنقالب أرش مرحلة جديدة يف  أن ذلك  إىل  االنتباه  لفت  بد من  وال 
والشعب،  الربجوازية  بني  اهلوة  وتوسعت  االصطفافات،  فيها  تغريت  الفرنسية 
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وأجربت  الصيت،  ذائعة  الربجوازية  الثورية  الشعارات  أفلست  التي  بالصورة 
الربجوازيني عىل كشف أقنعتهم متامًا، واللجوء إىل سياسة مصادرة أفكار اجلامهري، 
واستخدام جيش الثورة لقمعها يف إرهاب دموي مقيت، فـهومجت األحياء اهلائجة، 
التي كانت جائعة، ودون سالح)166(، حتت طائلة محاية الثورة ومكتسباهتا، يف الوقت 
الربجوازيون قدمًا يف استنزاف موارد فرنسا وثرواهتا، والتورط يف  فيه  الذي سار 
الفساد اإلداري والرشوة واملضاربات بصورة مل يشهدها حكم آل بوربون ذاته)167(. 
تطبيق  من  ومتكنهم  فرنسا،  مقدرات  عىل  الربجوازيني  استيالء  الوضع  أزم  ومما 
أفكارهم دون عوائق، بالصورة التي أفقدت الشعب مقومات كينونته، واستثمرت 
مقدراته يف ترصني موقعها وزيادة مواردها، ومل حيتل اخلطر اخلارجي املركز األخري 
يف مصادرة حقوق اجلامهري وإلصاق التهم اجلاهزة بزعامئهم، بذريعة تواطئهم مع 

قوى خارجية مناوئة للثورة)168(.

نفوذها  وتقلص  اليعاقبة  مجعية  إضعاف  إىل  سبق  ما  كل  يؤدي  أن  غرو  وال 
عىل  يقض  مل  انه  مع  بعيد،  حٍد  إىل  الثورة  مسار  عىل  تأثريها  قللت  التي  بالصورة 
التأثري الذي كان خيبو ويظهر عىل وفق الظروف والتحديات. إىل أن متكنت  ذلك 
حكومة اإلدارة من القضاء يف هناية عهدها عىل كل قوى املعارضة بالقوة واستعانت 
هامجت  التي  اجلامهري  مجوع  ففرق  حركتها  إمخاد  يف  بونابرت  نابليون  بالضابط 
انتصار  فتحقق  االنسحاب)169(،  عىل  أجربهتا  خسائر  وكّبدها  الوطني  املؤمتر  بناية 
استكامل  من  مكنتهم  وتنفيذية  ترشيعية  هيمنة  العليا  للربجوازية  ضمن  حاسم 
من  كل  عاون  ثم  مقدراهتا.  عىل  هيمن  لفرنسا  حاكم  برجوازي  أنموذج  ثوابت 
 Paul باراس  وبول   )170(Emmanuel-Joseph Sieyès سييس  جوزيف  أمانول 
يف  اإلدارة  حكومة  قلب  عىل  بونابرت  اإلدارة،  حكومة  يف  العضوين   )171(Barras
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29 ترشين الثاين 1799 )بالتقويم الغريغوري( وعرف بانقالب 18 بروميري )شهر 
الضباب بالتقويم الفرنيس(، وأنشأ نابليون حكم القنصلية)172(. 

اخلالصة أنه عىل الرغم من عدم حصول ممثيل اليسار إال عىل عدد صغري من 
مقاعد اجلمعية الترشيعية ال يتجاوز الثامنني إال قليال، فقد استحوذ هؤالء عىل معظم 
النشاط السيايس الفرنيس خالل هذه املرحلة من خالل كتلتي اجلريوند واليعاقبة، 
وإذا ما تلمسنا الفرق بني هاتني الكتلتني ورؤامها، يتبني أن اليعاقبة كانوا خيتلفون 
اخلارجية  احلروب  يؤيدون  وال  املركزي،  احلكم  يشجعون  أهنم  يف  أندادهم  عن 
مفضلني التصدي للخطر الداخيل، وهو واضح يف قول روبسبري: »األفضل القضاء 
للحريات  اليعاقبة متحمسني كثريا  يكن  مل  و  باريس«.  يربض يف  الذي  العدو  عىل 
للجميع  االقتصادية  احلرية  تأييد  عن  فضال  الثورة،  مصلحة  مقابل  يف  األساسية 
الكادحني،  أغلب مؤيدهيم كانوا من  وليس ألصحاب األمالك فقط، وذلك ألن 
عىل عكس اجلريوند الذين مثلوا مصالح الطبقة الوسطى، وكذلك موقفهم من حق 
االنتخاب الذي أرادوه عاما لكل الناس، لذا تبنوا إعدام امللك وطالبوا باجلمهورية 
البداية  من  فتحولوا  واحد،  فكري  اجتاه  عىل  يثبتوا  مل  اليعاقبة  لكن  امللكية.  وإلغاء 
الدينية إىل حماولة التعامل مع االجتاهات املنافسة هلم بام حيقق هيمنتهم املطلقة سواء 
عىل أقطاب النظام امللكي واملحسوبني عليهم، أو نواب اجلمعية الوطنية من خمتلف 
مل  آخر  اجتاها  تتطلب  مصاحلهم  وجدوا  وحني  السياسية،  واالجتاهات  املشارب 
القتل  يرتددوا يف  مل  و  وتأييده،  )بابوف(  املفكر االشرتاكي  آراء  اعتناق  يرتددوا يف 
واالنقالب الدموي مستخدمني شعارات الثورة الرباقة يف تصفية خصومهم، وتبني 
وجود مؤرشات كثرية عىل وجود عالقة وطيدة بني املاسونية واليعاقبة. وأرش مقتل 
اإلدارة  حكومة  عهد  يف  الربجوازية  هيمنة  بربوز  لليعاقبة  النهاية  بداية  روبسبري 
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متحورت  التي  هبم  املرتبطة  العليا  والربجوازية  اجلريوند  إسرتاتيجية  عن  فضال 
حول اإلفادة من مقتله باستخدام وسيلتني أوالمها اهليمنة عىل السلطتني الترشيعية 
والتنفيذية واجتثاث العنارص اليعقوبية فيها، وثانيهام حماربة الفكر اليعقويب ومبادئه 

التي تتقاطع مع أهداف الربجوازية.

...........................
سمي بذلك نسبة إىل املطران الرسياين )يعقوب الرباذعي( الذي عاش يف الشام يف القرن ( 1

السادس امليالدي، ويؤمن أتباع هذا املذهب باحتاد الالهوت والناسوت أو الطبيعة الواحدة 
)ميافيزية(، بمعنى أهنم يرون أن السيد املسيح هو جتسيد برشي للذات اإلهلية نفسها، وهو 
اليعاقبة  اسم  وقد تالشى  املرصيون.  األقباط  فيها  بام  األرثوذكسية  الكنائس  بعض  معتقد 

اليوم وال يعرفه إال الباحثون والدارسون يف التاريخ.
جنوب ( 2 يقع  أكيتانيا  ملنطقة  تابع  فرنيس  إقليم  اسم  وهو   )Gironde( اجلريوند  إىل  نسبة 

غريب فرنسا، وينتمون يف غالبيتهم إىل الطبقة الوسطى، ويتميزون بحامسهم الشديد للحرية 
الشخصية واإلقليمية. 

3 ) Louis Madelyn، The French revolution. Translated from French
 .by G. P. Putnam’s Sons، New York، 1925، P. 117

4 )http://www.kuwaitup.com/vb/t284462.html

مقاطعة تقع شامل غرب فرنسا، عىل بحر املانش، يتكلم سكاهنا اللسان السلتي، ارتبطت ( 5
إليها  الذين هاجروا  القريبتني منها واللتني تكونان أصل سكاهنا  بانجلرتا وايرلندا  تارخييا 
يف العرص الوسيط، شهدت خالل تارخيها حروب عديدة كوهنا موطئ قدم بريطانيا نحو 
األرايض الفرنسية وكانت مقاطعة مستقلة عن فرنسا ودارت حروب بينها وبني فرنسا، ومل 
تسيطر فرنسا عليها إال عام 1547 بعد أن متتعت بالكثري من االمتيازات كقومية مستقلة 
بناء عيل اتفاقية 1532، وحدثت قالقل وانتفاضات السيام عشية الثورة الفرنسية 1789 
التي وضعت هناية مطلقة لكل االمتيازات اإلقطاعية التي كانت تتمتع هبا بام يف ذلك إلغاء 
برملاهنا. عاود احلس القومي ظهوره فيها منذ منتصف القرن التاسع عرش وتبلور يف )حركة 
باحلكم  تنادي  انفصالية  بصيغة  املطالب  وحتددت   Emsav )ايمساف(  سميت  بريتونية( 
بريتونيا.  جلمهورية  دستور  ووضع  واالستقالل  لربيتانيا  الفرنيس  االستعامر  وإهناء  الذايت 
حتالف  نتيجة  ضعفت  لكنها  الثانية،  العاملية  احلرب  حتى  االنفصالية  احلركات  وتعددت 
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عاودت  ثم  فرنسا.  ضد  اإلرهابية  العمليات  بمئات  وقيامها  املحتل  النازي  مع  بعضها 
القرن العرشين وتغريت مطالبها وبدأت تأخذ  السبعينيات من  احلركات للظهور بقوة يف 
صورة سياسية للمشاركة بكثافة يف السيطرة عيل املؤسسات اإلقليمية مثل املجالس البلدية. 
وشاركت يف احلياة السياسية الفرنسية عرب أحزاب سياسية يسارية بريتونية املطالب وبعض 
األحزاب امللكية واليمنية. مصطفى نور الدين، رسالة من هناية العامل، األهايل األسبوعية 
)صحيفة(، القاهرة، 16 كانون الثاين )يناير( 2010. املقال نفسه موجود عىل موقع املؤلف 

http://www.haoamish.com/spiP. php?article243 :عىل االنرتنت
6 ) Aulard، F. A.، La société des Jacobins; recueil de documents، Tome

.1، Paris، 1889، PP. 10 – 15

آخر ملوك فرنسا قبل الثورة الفرنسية، ويف عهده قامت وأدت إىل اإلطاحة بحكمه املطلق. ( 7
النمساوي وهو يف عمر اخلامسة عرش، واألخرية  العاهل  أنطوانيت بنت  تزوج من ماري 
تصغره بعام. وأنجب منها لويس السابع عرش الذي مات صغريا. ساعد سنة 1776 الثورة 
األمريكية فأرسل فرقة فرنسيه بقياده الفاييت ملساعدة الثوار. بعد الثورة وحتديدا يف سنة 
يف  إعدامهام  وتم  عليهام  القبض  ُألقي  لكن  زوجته  برفقة  فرنسا  من  الفرار  حاول   1793

باريس.
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D984%%D988%%D98%A%D8%B3
_%D8%A7%D984%%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3_%D8%B
9%D8%B4%D8%B1_%D985%%D984%%D983%_%D981%%D8%
B1%D986%%D8%B3%D8%A7

8 ) Lycée P. d’Ailly، Les procès-verbaux des clubs de Jacobins de
 Conférence ،(1795-Compiègne sous la Révolution française (1791

.Française Historical Society، Janvier 21، 2012، P. 2
9 ) Georges Mallet، La politique financière des Jacobins، Paris، 1913،

.PP. 115 – 116
10 )-Petr Alekseevich Kropotkin، The great French Revolution 1789

.London، 1909، PP. 60 – 65 ،1793

بريطانيا ( 11 اىل  رحل  احلال،  متوسطة  أرسة  من  سويرسية،  أصول  من  فرنيس  وطبيب  معلم 
كتاب  ألف  عنهم،  ودافع  الفقراء  أحب  والسياسية،  الطبية  املقاالت  من  عددا  وكتب 
)سالسل العبودية(، يعد من أبرز رجال اليعاقبة ولساهنم الناطق، أصبح عضوا يف اجلمعية 
الترشيعية، عرف بتعطشه للدماء، لكنه كان صاحب تأثري كبري عىل الثورة، لكنه اغتيل يف 

أوج جمده، فعده اجلمهور شهيدًا، فحصل عىل تكريم مل يكن حيلم به يف حياته.
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D986%_%D8%
A8%D988%%D984%_%D985%%D8%A7%D8%B1%D8%A7

بريوت، ( 12 ط4،  كويس،  جورج  ترمجة:  الفرنسية،  الثورة  تاريخ  سوبول،  البري  عن:  نقال 
1989، ص122.

13 ) Charles Edward Mallet، The French revolution، New York، 1893،
.PP. 105– 106

14 ) Shailer Mathews، The French Revolution: a sketch، New
.York،1900،PP.138 – 144

15 ).Lycée P. d’Ailly، OP. Cit.، P. 6
16 ).Shailer Mathews، OP. Cit.، P. 26

زعيم اليسار املتطرف )اليعاقبة( وأحد الشخصيات املهمة خالل الثورة الفرنسية، عاش يف ( 17
عائلة فقرية، ودرس القانون، انتخب عضوا يف جملس طبقات األمة سنة 1789، زاد نفوذه 
يف نادي اليعاقبة السيام بعد ازدياد اخلطر اخلارجي عىل فرنسا سنة 1792، انتخب عضوا يف 
جملس األمن العام إذ أصبح ديكتاتور فرنسا، أطلق عىل حكمه )عرص االرهاب والرعب( 

ألنه قدم آالف الفرنسيني للمقصلة. 
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D988%%D8%A8%D8%B
3%D8%A8%D98%A%D8%B1

نقال عن: البري سوبول، املصدر السابق، ص163.( 18
19 ).Georges Mallet، OP. Cit.، P. 116
20 ) Hippolyte Taine، The French Revolution، Vol. II، Translated from

 .French by John Durand، New York، 1883، P. 5

نقال عن: البري سوبول، املصدر السابق، ص138.( 21
22 ) .Louis Madelin، OP. Cit.، P. 118

لويس عوض، الثورة الفرنسية، القاهرة، بال، ص108 ـ 110.( 23
املصدر نفسه، ص110 ـ 113. ( 24
نقال عن: البري سوبول، املصدر السابق، ص140.( 25
فاسدا ( 26 كان  ألنه  مدرسته  ورضبته  أبواه،  أمهله  فرنيس،  ثوري  وزعيم  بارع  وخطيب  حمام 

سقوط  يف  مهام  نشاطا  مارس  باريس.  حمامي  أملع  من  فأصبح  الذكاء،  شديد  لكنه  خليعا، 
املوقتة،  احلكومة  يف  للعدل  وزيرًا  صار  باريس  إىل  عودته  وبعد  انجلرتا  اىل  هرب  امللكية، 
اقرتع عىل إعدام امللك، وكان رئيسًا للجنة األمن والسالمة العامة مدة من الزمن، وعمل 
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حماكم الثورة، اختلف مع روبسبري عىل كثرة اإلعدامات والعنف املبالغ فيه، واستقال من 
اللجنة بعد أعادة تنظيمها، فكلفه ذلك حياته، إذ أعدمه روبسبري بتهمة اخليانة.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D988%%D8%B1%D8%A
C_%D8%AF%D8%A7%D986%%D8%AA%D988%%D986%

27 ) .Hippolyte Taine، OP. Cit، P. 5
28 ).Lycée P. d’Ailly، OP. Cit.، P. 2
29 ).R. M. Johnston، The French Revolution، New York، 1910، P. 94
30 ) Heinrich Von Sybel، History of the French Revolution، Translated

 from German by: Walter C. Perry، Vol. III، London، 1869، PP. 153
.– 155

31 ).Lycée P. d’Ailly، OP. Cit.، P. 2
32 ) Winifred Stephens Whale، Women of the French revolution،

.London، 1922، P. 50
33 )Ibid، PP. 83 – 84، 102
34 ) .Hippolyte Taine، OP. Cit.، PP. 5 – 7
35 ) Gaetano Salvemini، French revolution 1788 – 1792، Translated

 .from Italian by: I. M. Rawson، New York، 1954، PP. 218 – 220

ألقى ( 36 املتطرفني.  اليعاقبة  رجاالت  وأحد  الفرنسية  الثورة  رجاالت  من  فرنيس.  سيايس 
العامة  السالمة  جلنة  من  التآمر  بتهمة  ديگالنتني  وفابر  دانتون،  جورج  وعىل  عليه  القبض 

بقيادة ماكسميليان روبسپيري. وأعدموا.
نقال عن: البري سوبول، املصدر السابق، ص148. ( 37
نقال عن: املصدر نفسه، ص148. ( 38
39 ) .Gaetano Salvemini، OP. Cit.، PP. 217 – 220

ثوري ( 40 بالكونت دي مريابو،  املعروف  ريكويتي  أونوريه جابرييل  الفرنسية  الثورة  خطيب 
خطيًبا شعبًيا  كان  وكذلك  ودبلومايس، وسيايس، وماسوين.  وصحفي،  وكاتب،  فرنيس، 
أنموذج  عىل  مبني  دستوري  ملكي  لنظام  ميااًل  كان  الفرنسية  الثورة  خالل  دولة.  ورجل 
اململكة املتحدة،.أدار مفاوضات رسية فاشلة مع النظام امللكي الفرنيس يف حماولة للتوفيق 

بينه وبني الثورة، تويف مريضا.
41 ) Philip Gibbs، Men and women of the French revolution، London،

.1906، P. 136
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42 ) .Louis Madelin، OP. Cit.، P. 118
43 ).Winifred Stephens Whale، OP. Cit.، P. 82

نقال عن: البري سوبول، املصدر السابق، ص153.( 44
ميالد املقرحي، تاريخ أوربا احلديث 1453 ـ 1848، بنغازي، 1996، ص290 ـ 291.( 45
46 ) Charles F. Warwick، Robespierre and The French Revolution، New

.York، 1909، PP. 165 – 167

آمال السبكي، أوربا يف القرن التاسع عرش. فرنسا يف مئة عام، جدة، 1985، ص35.( 47
48 ) A. Aulard، The French Revolution A Political History 1789–1804،

 Translated from the French by Bernard Miall، Vol. I، New York،
.1910، P. 349

49 ) Hermann Lieb، The foes of the French Revolution،New York،
.1889، PP. 155 – 158

جندي ورجل دولة فرنيس شارك يف حرب االستقالل األمريكية، كان قائًدا بارًزا يف املراحل ( 50
سنة  قاد  بل  نابليون  حكم  وأدرك  احلريب  الثورة  بجهد  أسهم  الفرنسية،  الثورة  من  األوىل 

1830 ثورة أسقطت حكم آل بوربون وأوصل لويس فيليب للحكم.
حسن جالل، الثورة الفرنسية، القاهرة، 1927، ص160 ـ 161.( 51
52 ) Nesta Helen Webster، The French Revolution: a study in

.democracy، London، 1919، P. 182

لويس عوض، املصدر السابق، ص149.( 53
54 ) Eric Hobsbawn، The Age of Revolution، New York، 1996، P. 66 –

.68
55 ).Winifred Stephens Whale، OP. Cit.، P. 82

لويس عوض، الثورة الفرنسية، القاهرة، 1992، ص139.( 56
57 ).Charles Edward Mallet، OP. Cit ، PP. 129 – 132

آمال السبكي، املصدر السابق، ص36.( 58
عبد الفتاح أبو علية وإسامعيل امحد ياغي، تاريخ أوربا احلديث واملعارص، ط3، الرياض، ( 59

1993، ص255.
شوقي عطا اهلل اجلمل وعبد اهلل عبد الرزاق إبراهيم، تاريخ أوربا من النهضة حتى احلرب ( 60

الباردة، القاهرة، 2000، ص110 ـ 111.
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حسن جالل، املصدر السابق، ص169.( 61
يراجع للتفصيل: حسن جالل، املصدر السابق، ص168 ـ 176.( 62
63 ) H. Morse Stephens، A history of the French Revolution، Vol. II،

.London، 1901، PP. 1 – 2

عبد الرمحن الرافعي، اجلمعيات الوطنية صحيفة من النهضات القومية يف فرنسا وأمريكا ( 64
وأملانيا وبولونيا واألناضول، القاهرة، 1922، ص41.

65 ).Charles Edward Mallet، OP. Cit.، PP. 168 – 170

شوقي عطا اهلل اجلمل وعبد اهلل عبد الرزاق إبراهيم، املصدر السابق، ص113.( 66
يراجع للتأكد من ذلك: حسن جالل، املصدر السابق، ص175 ـ 176.( 67
املصدر نفسه، ص176.( 68
شوقي عطا اهلل اجلمل وعبد اهلل عبد الرزاق إبراهيم، املصدر السابق، ص113.( 69
70 ) ،1795-Symes، John Elliotson، The French Revolution، 1789

.London، 1892، PP. 65 – 66
71 )H. Morse Stephens، OP. Cit.، P. 45
72 ).Heinrich Von Sybel، OP. Cit.، PP. 210 – 212

نقال عن: لويس عوض، الثورة الفرنسية، القاهرة، بال، ص140 ـ 141.( 73
 جالل حييى، التاريخ األوريب احلديث حتى احلرب العاملية األوىل، ج2، اإلسكندرية، بال، ( 74

ص288.
75 ).H. Morse Stephens، OP. Cit.، PP. 45، 65 – 66

سليم البستاين، تاريخ فرنسا احلديث، ج1، بريوت، 1884، ص43.( 76
عىل ( 77 الفرنسية  الثورة  خالل  وأطلق  رساويل(،  بال  )السيدات  بالفرنسية:  بعني  مصطلح 

الدمهاء أو أحط طبقة يف فرنسا التي كان الناس فيها يرتدون رساويل طويلة. و قد نارصت 
هذه الطبقة اليعاقبة.
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