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 عند األمم املتقـدمة كما عنـد�  حىت ال يغلب اليأس علينـا ...
 كرب حماولة متـرد فاشلـة على الثورة الفرنسيـة أ

 

االلتهاب الذي ال مييت اجلسد مينحه القوة يف النهاية ويكشف عن قدرته على الصمود ... وكذلك التغريات      
واليت ال تقتل هذا اجملتمع ال تلبث يف النهاية أن متنحه القوة وتكشف عن قدرته العنيفة اليت تتالحق يف جمتمع معني 

 على الصمود ... 

لست أدري ما إذا كان الكثريون من القراء يؤيدون ما أثبته يف الفقرة السابقة . لكنين مع ذلك مؤمن بصحة ما      
عادها . إن أي تغري جذري يف التوازا�ت اإلجتماعية امل أبأثبته . لقد كشفت احلوليات التارخيية عن هذه الظاهرة بك

االقتصادية الفكرية يف أي جمتمع من اجملتمعات القدمية أو احلديثة ال بد وان ترتتب عليه اضطراابت ترتاوح بني حديها 
إىل إكتساب  األدىن واألقصى بني الصراح الفكري العنيف وبني اإلقتتال الدامي حني ال يؤمن أصحاب الرؤية املستقبليـة

 اجلولة بصورة حامسة . 

الوال�ت املتحدة مثال اضطرت خلوض حرب أهلية ضروس ملدة مخس سنوات تقريبًا حني أصبح التغري يف اجملتمع      
 األمريكي خطراً على التواز�ت الداخلية يف البالد ... 

ر�ح التغيري تشكل خطراً اإلحتاد السوفيايت مل ينتزع املبادرة من النظام القيصري إال بعد معارك دامية منذ بدأت      
 حقيقياً على التواز�ت الداخلية يف تلك البالد الشاسعة ... 
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لسابع عشر. ويف فرنسا يف والشأن نفسه يف بقية بلدان العامل اجلديد والقدمي كما يف بريطانيا العظمى يف القرن ا     

 أواخر القرن الثامن عشر وايطاليا يف النصف الثاين من القرن التاسع عشر. 

 ********** 

أما إذا استمرت االضطراابت لسبب من األسباب الداخلية واخلارجية فهذا يعين أن القوى اليت متثل تيار التغيري مل      

 اجلماعات احملافظة املنتفعة من إستمرار الواقع القدمي . تستطع أن تنتزع املبادرة بصورة حامسة من 

وهذا ينطبق ابلطبع وبصورة خاصة على بالد كثرية يف قطاع العامل الثالث الذي يواجه رواد التغيري مقاومة من      

لية . وقد احملافظني يستعني أصحاهبا يف حاالت كثرية بقوى خارجية اترة أو يشغلون ضؤولة الوعي يف العناصر الداخ

 جيتمع العامالن يف وقت واحد معاً .

 ********** 

وبالد� العربية منذ أصبحت ر�ح التغيري تشكل خطرًا على العناصر احملافظة سجلت وال تزال تسجل صراعات ال      

تكاد تنقطع يف بعض مواطنها وال سيما بعد ظهور الصهيونية يف فلسطني احملتلة وتعاقب حروب حمسوبة املقدمات 

ماعية االقتصادية السياسية والثقافية يف داخل الكثري من هذه التيارات اإلجتوالنتائج وال سيما تلك اليت تشتعل بني 

 البالد . 

 ********** 
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م أن تكون منوذجاً حياً لظاهرة الثورة  1789يف بعض مراحلها اليت بدأت منذ الرابع من يوليو ولعل الثورة الفرنسية      

امللكي القدمي وال النظام اجلمهوري اجلديد بل هو  والثورة املضادة واليت انتهت أخريًا بظهور نظام جديد ال هو النظام

 يوليون إىل شدة احلكم وأنشأ نظامه األمرباطوري. نظام جيمع بني اجلانبني حني قفز� 

ىل زلزلة ومع ذلك فإن عوامل داخلية وخارجية مل تلبث خالل األعوام اليت حكم فيها �بوليون فرنسا أن عادت إ     

لنصف قرن تقريبًا بني اجلمهورية وامللكية حىت انتصرت اجلمهورية بصورة  فراحت فرنسا تراوح النابوليوينهذا النظام 

 بسمارك األملاين يف بداية السبعينات. حامسة بعد هزمية �بوليون الثالث أمام 

**********  

مل تربز كلها بقوة يف سجالت التاريخ على أن االضطراابت اليت كشفت عنها احلوليات التارخيية للثورة الفرنسية      

احلديث بل كان منها ما تعرض للتعتيم الشديد ويف مقدمتها الثورة املضادة لعناصر من مدينة تولوز وما حوهلا يطلق على 

 أصحاهبا إسم " الشوان " . 

تعددة لتغري بسببها وجه التاريخ وقد اخرتت هذه الثورة املضادة ابلذات أل�ا لو ال افتقادها للتنسيق بني أطرافها امل     

الفرنسي . ومع ذلك فإن ما دفع كان جيب أن يقع ألن الناس يف �اية القرن الثامن عشر رغم رفضهم لسياسة الثورة 

الدموية اليت قلبت نظام احلكم امللكي كانوا يتوقون إىل تكوين عامل جديد حيررهم من قيود امللكية وقوانينها وعقليتها 

 السائدة . 

 ********** 
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أغسطس من  6إىل  5رة من هذه الثورة املضادة اليت مت اجهاضها خالل سنوات قليلة اشتعلت نريا�ا يف ليلة حا     

 ترميدور من العام السابع ".  19 – 18م وابلتقومي اجلديد الذي استحدث آنذاك " 1799عام 

ويعاين  والغرض من ايراد التفصيالت اخلاصة هبذه الثورة املضادة هو أن يدرك اجليل العريب املعاصر الذي عاىن     

ليأس من عودة السالم على صورة عامل جديد هو خطأ بل خطيئة كبرية . ذلك أن إستمرار الكثري من املتاعب أبن ا

احلياة يف صفوف األمة رغم كل حماوالت التجميد دليل إستمرار  الصراع مهما تكن أسبابه ومهما تكن نتائجه املباشرة

 اليت تبذل للحيلولة دون اسهام العرب يف صنع حضارة املستقبل. 

********** 

ة تولوز، اليت انفجر يف جامع اذاتريخ الثورة الفرنسية ، واألست يقول جاك غودوشو ، أحد أبرز املختصني يف دراسة     

  :"الشوان فيها مترد "

" حىت سكان تولوز يبدو اليوم أ�م جيهلون كل شيء عن تلك الثورة امللكية املضادة ، رغم أمهيتها الكبرية وخطورة      

م 1799النتائج اليت كان ميكن أن ترتتب عليها ، واليت بدأت نريا�ا تشتعل يف منطقتهم خالل شهر أغسطس من عام 

كان من الكثرة حبيث يبدو رجال اإلدارة ، قادة الثورة اجلمهورية ، أضعف   . يضاف إىل ما سبق أن تعداد الثوار امللكيني

طيئان  من أن يواجهوهم . لكن افتقاد املتمرين للتنسيق من �حية وشيوع سوء التفاهم بني بعضهم والبعض ، ومها خ

 ."ميادين القتالم ، حاال دون حصوهلم على أي انتصار حقيقي يف 1793كبرياتن . ظهرات بصورة مستمرة منذ عام 
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 كيف بدأت الثورة املضادة 

م بينما سكان تولوز غارقون يف نومهم خلف األسوار  1799أغسطس من عام  6 – 5قلنا : كان ذلك يف ليلة      

على حراستها جنود من احلرس القدمية ملدينتهم . وبينما كانت أبواب املدينة اخلمسة عشرة مغلقة اغالقًا حمكمًا ويقوم 

 . الوطين

أما خارج املدينة ، ويف الوقت الذي بدأ فيه الظالم ينتشر ، فقد أخذت مجاعات يرتاوح عددها بني مخسة اآلف      

، وبدرجة أقل وعشرة آالف تتجمع يف صمت . وأفرادها مسلحون ابلفؤوس واملناجل والعصي ذات األطراف احلديدية 

 ، ببنادق الصيد وبعض املسدسات. 

 ********** 

ويف متام الساعة احلادية عشرة من ذلك املساء ، كان جيب أن تطلق ثالثة أسهم �رية يف ميدان ساالن داخل تولوز      

، ايذاً� ابجتماع العناصر امللكية داخل املدينة وتوجههم إىل األبواب املغلقة لفتحها. لكن األسهم مل تظهر نريا�ا يف 

ومع ذلك فإن نريان األسهم مل تظهر . رفني . فتأجل اهلجوم إىل نصف الليل . تلك الساعة كما وقع االتفاق بني الط

وخيرب اجلنرال روجيه ، وهو متطوع خارج حصون املدينة  وعند الثالثة صباحاً استطاع طفل يف عامه الثاين عشر أن يتسلل

ة املتفـق يف الساع املوقف قال له : "وطين قدمي يف منطقة الغارون العليا ، إحناز إىل صفوف امللكيني من بعد ، حبقيقة 

األفراد إىل مواطن التجمع ، وملا مل جيدوا أمامهم القادة الذين تقرر أن يكونوا على رأس عليهـا توجـه عدد كبري من 

 املتمردين ، فقد شاع الذعر يف صفوفهم وعادوا من حيث أتوا ". 
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مع ذلك فإن امللكيني مل يرتاجعوا عن خططهم بل انسحبوا و  هكذا فشلت حماولة االنقضاض املفاجىء على تولوز.     

إىل التالل املسيطرة على املدينة وقرروا متابعة االستعداد ملقاتلة اجلمهوريني حول تولوز، مث يف املنطقة كلها ملدة ثالثة 

 25إىل  20 من أسابيع حىت متت اابدهتم أو اعتقال بعض رجاهلم بعد تفريق صفوفهم تبني سان غودان ومونرتجيو

 أغسطس . 

**********  

 

 ولكـن ملا كان هذا التمـرد امللكـي ؟ 

م، وأسباب 1799يف البداية كان هناك نوعان من األسباب : أسباب عامة مرتبطة ابسرتاتيجية القوى الكربى عام      

 سر يف الوقت نفسه تشكل هذا التمرد والفشل الذي انتهى إليه . حملية تف

م مل تكن قد توقفت 1793: احلرب . فاحلرب اليت أعلنتها فرنسا على اجنلرتا ، منذ أول فرباير  األسباب العامة -

 1796،  1795. وذلك أن بريطانيا العظمى حبثت عن حلفاء جدد بعد تفرق حمالفاهتا يف األعوام أبدا بعد

 م .  1797، 

وكانت حصيلة حماوالهتا اجلديدة تكوين حتالف مؤلف من : اجنلرتا ، تركيا ، روسيا / ملك �بويل . ولكي تكون      

هلذا التحالف فاعليته مل يكن ينقصه غري الوال�ت االملانية ، وال سيما الواليتان الكرب�ن منها ومها النمسا وبروسيا . 

سيياس . أما النمسا فقد اجلهود اليت بذهلا سفري فرنسا يف برلني السيد س لكن هذه األخرية اختارت االنسحاب بفضل
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م . وهذا هو ما كان يطلق عليه اسم 1799انضمت يف النهاية إىل هذا التحالف يف شهر آذار " مارس " من عام 

 التحالف احلادي عشر. 

وقد حاول هذا التحالف أن يكون أكثر فعالية من التحالف السابق . فتوصل وزير اخلارجية الربيطاين اللورد غرنفيل      

إىل تعيني الغرض منه بعد مراسالت عديدة قام هبا مع زمالئه : النمساوي والروسي والرتكي واملطالب ابلعرش لويس 

وزير خارجية �بويل . أما هذا الغرض ا ، أو عمالئه يف أملانيا، وكذلك الثامن عشر الذي كان يقيم يف ميتو ، قرب ريغ

ورمبا اعطاء األلزاس إىل النمسا ، واعادة لويس الثامن عشر إىل العرش م ،  1792فهو اعادة فرنسا إىل حدودها عام 

ده لويس السادس عشر إىل الشكل الذي سبق أن حدالفرنسي ، واعادة النظام الفرنسي إىل سابق عهده أو على األقل 

م ، والذي استأنف الدعوة إليه من بعد لويس الثامن  1789يونيو من عام  23وقدم بر�جمه إىل احملافظات العامة يف 

 م .  1795عشر يف اعالنه عنه يف فارون يف يوليو من عام 

 ********** 

هبجوم شامل على كل اجلبهات مع حتريض ولتنفيذ هذا الغرض كان غرانفيل يرى وجوب قيام اجليوش املتحالفة      

 أعداء النظام اجلمهوري على التمرد داخل فرنسا يف األراضي احملتلة من قبل الفرنسيني . 

اليت كانت بريطانيا ال تزال ( وهكذا ميكن أن يهاجم اجليش الروسي الفرنسيني يف هولندا ، بعد اجتيازه ألرض بروسيا 

ويعقد اتصاال مع جيش بريطاين يتم انزاله على الشواطىء األوروبية، كما ميكن أن هتاجم اجليوش ) حمالفتها أتمل يف 

د الفرنسيني من منساوية تركية تعمل على طر النمساوية منطلقة من املانيا وسويسرا ابجتاه �ر الرين ، مث جيوش روسيه 

ا نفسها وخباصة يف مناطق اجلنوب ، واجلنوب الغريب وريناتيا ، واألراضي املنخفضة ويف داخل فرنسإيطاليا وسويسرا. 

 ، وبالد الغاندي ، وبريتاين. 
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م ، يف حاجة إىل توقيت وتنسيق دقيقني  1814هذه اخلطة الواسعة اليت كانت ارهاصاً مبا حتقق بعد ذلك عام      

م يف الوقت نفسه 1799 يف العمليات العسكرية . وكان من الواجب أن تبدأ العمليات وسط شهر آذار " مارس "

 الذي تندلع فيه ثورات يف إيطاليا وسويسرا وهولندا. 

، نيس ، حوايل �اية  وكان غرانفيل يتوقع أن تصل اجليوش املتحالفة إىل احلدود الفرنسية عند مناطق ليل ، ليون     

كومة الربيطانية قد أعدت ميزانيات يوليو " ، وحينئذ تبدأ الثورة يف الداخل يف اجلنوب والغرب. وكانت احلشهر متوز "

مالية كبرية ملساندة هذه الثورات : نصف مليون جنيه سرتليين لثورة هولندا، ومثل ذلك لثورة سويسرا . كما وكلت 

مهمة توزيع هذه األموال للعميلني الربيطانيني ويكهام والكولونيل كراوفورد ، وكذلك مهمة التنسيق بني الثورات ، اليت  

 فيل يعتمد عليها يف حتقيق جناحه. كان غران
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 األرستقراطية لتصبح " محراء "  خالء املدينة الوردية من طبقتهاإ

حياد بروسيا : فاجليش الروسي مل يستطع ال بد ملثل هذه اخلطة البالغة التعقيد أن تواجه عقبات كثرية . أوًال :      

أغسطس . الثورة  27زاله يف هولندا ، وهذا مل يتم إال يف بريطانية مث أناجتياز املانيا من الشمال ، فوجب نقله بسفن 

 اليت أعدت من قبل اإلجنليز واألوراجنيني يف هولندا فقد سحقها جيش اجلنرال برون وهي يف املهد . 

النمساوية أما يف ايطاليا ، فقد حدث العكس متامًا ، فقد هزمت القوات الفرنسية بقيادة شرير من قبل اجليوش      

اصبح اجلنوب والوسط يف فاضطر الفرنسيون لإلنسحاب من سهل اليـو كله . و والروسية عند منطقة " األديج " 

م مل يعد الفرنسيون حيتلون غري شواطىء ليفور وال سيما جنوا اليت حتولت  1799إيطاليا فريستني للثورات . يف يونيو 

 لفاء مل حيققوا أهدافهم يف : ليل ، سرتاسبورغ ، ليون ونيس . إىل قلعة قوية راسخة . وعلى كل حال فان احل

فهل بقي للثورات املرتقبة داخل فرنسا أي مربر ؟ وعلى كل حال فإن األمر مل يصدر بتوقفها . وإذًا فلماذا      

 وكيف حدثت الثورة يف تولوز ؟ 

**********    

م قد أصبحت مدينة " محراء " فدمرت األرستقراطية الربملانية اليت   1792األسباب احمللية : كانت تولوز منذ      

ىل ائة ابملقصلة ، واختار الباقون اهلجرة وال سيما إعضو من أعضاء الربملان امل 53مت إعدام  كانت تسيطر عليها حني

 ختباء . أسبانيا وبعضهم اختار اال
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مل تكن يف املدينة غري طبقة بورجوازية ضئيلة ، فقد انتقلت اإلدارة إىل أيدي رجال البورجوازية الصغرية وملا      

واحلرفيني أي إىل اليعقوبيني والصعاليك . وملا مل تكن يف ظل حكم اإلدارة غري بلد�ت معتدلة فقد انتخب اليعقوبيون 

 يعقوبياً مائة يف املائة . حبيث أصبحت هبم تولوز موطناً 
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 لكن املعركة كانت بيضاء 

يف القرى واألر�ف احمليطة ابملدينة وال سيما حتت أتثري طبقة رجال واجلدير ابلذكر أن الوضع مل يكن هونفسه      

وعشرون ديراً . الدين . مع العلم أن هذه الطبقة كانت قوية جداً يف تولوز قبل الثورة ، حيث توجد تقريباً مائة كنيسة 

م  1791لقد رفض الكهان والدينيون مرغمني حتت أتثري مجعية روحية سرية نشيطة يف تولوز أتدية قسم الوالء عام 

يف املائة مث ابدر كثريون من الباقني إىل التنكر لقسمهم . وتبعًا للقانون املعمول به كان جيب تسفري  % 60بنسبة 

وال  ، وجتموا خباصة يف فيش وكااتلونيا ، لكن أكثرهم اختبأ يف تولوزنيا ابلفعلتقل عدد منهم إىل أسباهؤالء ، وان

 سيما يف القرى واألر�ف اجملاورة. 

 ********** 

هؤالء املمتنعون عن أداء ميني الوالء للثورة الفرنسية راحوا حيضون الفالحني على الثورة . وجيب أن نالحظ أيضاً      

العسكرية يف   مقاطعة تولوز مل يرفضوا حبزم ، شأن سكان الفاندي ، االلتحاق ابخلدمة، أنه إذا كان الفالحون يف

 �م أبدوا محاسة معتدلة جداً يف االنضمام إىل القوات املسلحة . إصفوف اجلمهورية ، ف

وهكذا ، فبينما استطاعت حمافظة املورت أن جتند خالل ثالثة أشهر مخس كتائب بدًال من أربع كانت قد      

طولبت بتجنيدها فقد قضت تولوز ستة أشهر العداد كتيبة واحدة . حىت اآلن كان ما حدث جمرد تطوع وحسب . 

قرتاع عليه ، القاضي ابلتجنيد اإلجباري العام أيلول " سبتمرب " ومت اإل 5ديلربيل يف  –وعندما صدر قانون جوردان 

 فان عدداً كبرياً من سكان حمافظة تولوز قد امتنع عن االلتحاق ابلقوات املسلحة . 

**********   
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، والقرى ، بني املعتدلني الريفينيهكذا ظهر التعارض احلاسم بني املدينة واألر�ف ، بني سكان املدينة      

ملانيا، خافياً على إدارة احلركات امللكية املوجودة يف أوغسربغ يف أ نهذا الوضع مل يك والواقع أنّ ني . واليعقوبيني املدني

وكالة السواب " اليت كان من بني أبرز رجاهلا يريسي ، اجلنرال الذي قاد حتركات الثورة وهي اليت أسست ما يسمى "

داندري وأمبري كولوما واجلنرال ديلو الذي سبق أن نفي إىل م ، مث النواب السابقون :  1793املضادة يف ليون عام 

 م ، لكنه جنا بنفسه وعاد إىل أورواب .  1797أيلول " سبتمرب "  4غو�� بعد االنقالب الذي قام به اليعقوبيون يف 

نسا ، كانت وكالة " السواب " قد خلقت مجعيات ذات طابع تعاوين اجتماعي لتنظيم حركات امللكيني يف فر       

 م .1799ث صيف ثوراوقد كلفت هذه املنظمات ألعداد 
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 فاندي صغرية تشكلت يف املناطق اجملاورة 

م ، لكن نشاطها كان ضئيالً، مث ازداد  1797من هذه اجلمعيات كانت مجعية تولوز اليت تشكلت يف بداية عام      

ودوبور الذين أسسوا مجعية مماثلة يف بوردو  –كونستان   –م بتأثري األب الكومب ، دوبون  1798هذا النشاط عام 

 . 

الربملانيني الذين مل يعدموا ابملقصلة من مثل الرئيس اجلمعية يف تولوز كانت جتمع النبالء يف البداية ، وال سيما      

على اخلدمة ريسني ، مياجفيل رينال ... وقد حاولت جتنيد قوات من بني املتمردين األول يف كامبون أو املستشارين ف

العسكرية واهلاربني . وهكذا تبني هلا أن يف وسعها جتنيد عدد من الرجال يصل إىل أربعني ألفًا على الورق . لكن 

الواقع أن كثريين من املنتمني إليها مل يكونوا خملصني متامًا أو كانوا سطحيني جداً . يضاف إىل ما سبق أنه ال ميكن 

م كتب مفوض حكومة اإلدارة يف  1798هبم السلطات احلاكمة . فمنذ صيف  تشعرجتميع هؤالء الرجال دون أن 

العليا إىل احلكومة املركزية يقول : أن يف مقاطعة تولوز عدداً من املبشرين العاملني يف اجلمعية . وأ�م  –حمافظة غارون 

تازون احلدود بسهولة قرب لوتسون ه ، وجييروجون الدعاية للنظام امللكي يف القرى ، وأ�م يتسللون عرب جبال البريين

دوبولو وفال داران ويتصلون بقدماء املهاجرين الذين يكثرون يف تلك املناطق . هؤالء املهاجرون كان يقودهم الكونت 

العليا مها مورا وسان  –حملتني من غارون ، ابن تولوزي برملاين وغين سابق . ويذكر أن امللكيني موجودون بكثرة يف 

 يل. 

***** ***** 

م ، بدأت الوشا�ت تتالحق ابجتاه االدارة احمللية حملافظة  1799م وعند بداية عام  1798ويف �اية عام      

الذي بدأت فيه العمليات العسكرية ضد ، أي يف الوقت  1799األعلى ، ففي اخلامس من مارس  –الغارون 
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كتب مفوضية حكومة أبريل )   28القوات الفرنسية يف أملانيا وأيطاليا ( وقد اغتيل املفوضون الفرنسيون راشتاد ، يف 

ألف عضو يف اجلمعية اخلريية ومع  15يف هذه احملافظة يوجد األعلى إىل وزير الشرطة يقول :  –املديرين يف الغارون 

شارة تدل إىل انتسابه إليها . وهناك مؤسسات خريية أخرى منتشرة يف احملافظات اجملاورة وال سيما يف  كل منهم

 األدىن.  –منطقة اجلري والبريينه 

هذه املؤسسات كلفت من قبل منظمة " السواب " بتنظيم الثورة واعال�ا يف �اية شهر أغسطس ، وابلتنسيق      

تظر أن تتتفجر يف مناطق " البورديلي " والفاندي وبريتاين ، على أن يتم هذا كله يف الوقت مع الثورات املماثلة اليت ين

 الذي تبلغ فيه قوات احللفاء احلدود القدمية لفرنسا . 

أما املؤسسة اخلريية األكثر نشاطًا ، واألقل صربا على ابتداء العمل ، فهي على التأكيد مؤسسة تولوز . لقد مت      

أكتوبر "  6ئها ، فكثرت حاالت الشغب واالصطدام بني امللكيني واجلمهوريني بصورة مطردة . ففي حتريض أعضا

وأصيب تشرين األول " هاجم فريق من امللكيني يف أيسككان قرب تولوز فصيال من رجال الدرك ، فقتل الرئيس ، 

قطعت . وقتل مجهوري يف سانت  يف كاستاين قدم ورد أن أشجار احلرية  1799أربعة جبراح . وخالل شهر مايو 

 غابيل . 

فاندي وكتب مفوض الكانتون كاستاين إىل إدارة احملافظة ما يلي : " أنه ال ميكننا أن نتجاهل واقعة أن حركة      

إىل وزير الشرطة مذكرة جاء فيها : " لقد قتل مجهوريون كثريون ،  صغرية تتكون يف املنطقة " مث وجه مفوض احملافظة 

اقتلعت من جذورها يف أكثر من عددًا أكرب منهم قد دمرت أو احرقت ممتلكاهتم ، وأن أشجار احلرية قد  كما أن

 أربعني قرية ، ابإلضافة إىل أن املؤسسات اجلمهورية قد أمهلت أو تعرضت لإلزدراء يف كانتو�ت كثرية. 

 ، وغارون . والوضع هو نفسه يف احملافظات اجملاورة ، أريييج ، جري ، لو      
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 جتمع عشرة آالف رجل لكن األبواب بقيت مغلقة

وبينما كانت األر�ف موطنًا لعصاابت من املتمردين واهلاربني املتأثرين ابلدعاية امللكية على درجات متفاوتة ،      

تكن تستوعب غري نتها العسكرية مل بقيت مدينة تولوز يعقوبية ، لكنها كانت خالية من القوات املسلحة املوالية . ثك

رجل ) ، وغري بضعة مدفعيني ورجال الدرك . لكن القوة األساسية   34نصف سرية من كتيبة الفرسان الرابعة عشرة ( 

 كانت حمصورة يف احلرس الوطين. 

 

 

املتمردون يتمتعون بتفوق كبري يف العدد . وكان يقودهم جنرال متمرس هو روجيه . هذا اجلنرال من مواليد سان      

م يف كتيبة املتطوعني يف منطقة  1792، شارك يف حرب االستقالل يف الو�ت املتحدة مث تطوع عام دومينيك –

 1796تل األسبان يف جبال البريينه . لكنه استقال عام قا –كولونيل   –انتخب برتبة ليوتنان . األعلى –الغارون 

التشريعية ابعتباره زعيمًا هلذا احلزب يف الكليشيان ". وقد ترشح لإلنتخاابت والتحق جبماعة امللكيني الدستوريني " 

 ية . م . فانتصر عليه فيها مرشح يعقويب . ومنذ ذلك الوقت ارتبط ابملؤسسة اخلري 1799نيسان " ابريل " 

يوليو ونظم عصاابت املتمردين يف شرق املدينة حول قصر دوفيالل ( والد وزير املستقبل لدى  12غادر تولوز يف      

دون وليل جوردان ( اليت كان لويس  –آن  –وليل لويس الثامن عشر وشارل العاشر ) ، ويف الغرب ، بني موفيزان 

قيادته العامة يف سانت غابيل جنوب تولوز ، عند ختوم الثامن عشر فيها بلقب كونت ) . وهو نفسه الذي أقام 

 حمافظة أرييج . 
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مت جتنيد عشرة عمل على تنظيم املتمردين يف كتائب وسرا� كما أوجد جيشاً صغرياً من الفرسان . هكذا وهناك      

أغسطس أمر روجيه بتجميع قواته حول تولوز ، على أن تفتح أبواب املدينة من قبل امللكيني  4. ويف آالف رجل

داخلها ، وأن تسلم إىل قواته ترسانة السالح فيها . لكن هذا مل يتحقق له . هكذا فشلت خطة املفاجأة يف احتالل 

 تولوز. 

أغسطس ؟ السبب هو السلطات التولوزية قد  6 – 5 ولكن ملاذا بقيت أبواب تولوز مغلقة أبحكام يف ليلة     

عرفت أبمر املؤامرة . ليس فقط أ�ا كانت على علم بتحركات امللكيني ، اليت كانت تربز يف حاالت الشغب خالل 

 أغسطس.  6 – 5عام مضى ، بل كانت تعلم أيضاً أن امللكيني سيقومون ابهلجوم على املدينة يف ليلة 

مونغا�ر هو الذي خان املتمردين ، وكان يعمل جاسوسًا مزدوجًا لدى امللكيني واجلمهوريني . ويبدو أن األب      

ورمبا تلقى مفوض حكومة املديرين ، معلوما من أطراف أخرى ... وهكذا ابدر هذا املفوض إىل مضاعفة عدد حراس 

 الداخل من امللكيني على االستيالء األبواب ، فلم جيرؤ املتمردون يف اخلارج على اقتحام األبواب كما عجز من يف

 عليها. 

دافيد ، اليت  –لكن روجيه مل يقلع عن حماولته . فقد أصدر أمره إىل رجاله ابختاذ مواقعهم فوق تالل بيش      

تسيطر يف اجلنوب على مدينة تولوز . وكان يتوقع احلصول على جندات أتتيه من حمافظيت جري وأرييج فيستأنف احلملة 

  ملدينة. على ا

أما السلطات التولوزية فلم تبق ساكنة. فمنذ السادس من أغسطس شكلت جلنة دفاعية مؤلفة من اليعقوبيني ،       

كما أن هذه السلطات نقلت األموال العامة إىل قصر البلدية ووضعتها حتت حراسة مشددة . مث منعت التجول يف 

 أغسطس كرهائن.  7قد وضعت الئحة ابملشبوهني ومت اعتقاهلم يف أما جلنة الدفاع ف املدينة بعد منتصف كل ليلة .
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اللجنة تشكيل جيش من احلرس الوطين املتحرك . مث اختيار أفراده من ومن أجل تقوية احلامية العسكرية قررت      

 أقوى اجلمهوريني وأكثرهم حتمساً وأشدهم والء لنظام اجلمهورية. 

جندي تقريبًا ،  2700ثالث كتائب أي ما يساوي  هكذا رأت السلطات التولوزية أن يف وسعها االستناد إىل     

وإىل سرب من اخليالة وسرية من املدفعيني . وتقرر أعطاء كل زوجة ألي جمند يف هذا اجليش مبلغ فرنك واحد يومياً 

ه القوة، والذي مل يكد يلتقط أنفاسه ألن املتمردين هبطوا وربع فرنك لكل طفل . ووضع اجلنرال أوبوجوا على رأس هذ

إىل �ربون . لكن اهلجوم فشل ويف مسار اليوم ساالن الذي يواجه الطريق  اببأغسطس من التالل وهامجوا  7يف 

 تلقت حامية املدينة جندات قادمة من معسكرات كاهور، مونتوابن وأليب .نفسه 
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  منشورات سوفوروف يف قرى من أرييح 

دافيد . لكن قواته اليت   –ويف الثامن من أغسطس قام اجلنرال أوبوجوا ابهلجوم على رأس جنوده واحتل بيش      

تولوز والتهديد كانت تفتقد التنسيق والتدريب مل تستطع منع املتمردين من اهلبوط حىت الغارون وحماذاة النهر إبجتاه 

ميشال يف غري نظام . ولو أن امللكيني داخل  –اجع أمامه. وتراجعت حامية تولوز حنو ابب سان بقطع خط الرت 

تولوز كانوا مستعدين للنهوض والتحرك لكان وضع أوبوجوا شديد اخلطورة. لكنهم وقد حرقوا من رؤسائهم الذين 

مبجموعة من اجلمهوريني يف النتا . ويف مقابل اعتقلوا مبثابة رهائن ، فا�م مل يتحركوا . ويف اليوم نفسه نزلت اهلزمية 

 روجيه كما كان يتوقع منهم. ذلك مل يقدم امللكيون يف مناطق متعددة على محل السالح ومل حياولوا اجناد اجلنرال 

ويف التاسع من أغسطس أعلن النفري العام يف شوارع تولوز . ذلك أن أوبوجوا قرر استئناف اهلجوم الذي بدأه      

 . لقد أراد أن حيرر املركز الرئيسي لغارون األعلى من اخلطر الذي يضغط ثقيًال عليه. أمس 

دافيد . ومت طرد املتمردين الذين هبطوا إىل السهل مث طوردوا ابجتاه الغارون .  –لقد شكل رتًال من اجلنود ابجتاه بيش 

جتياز النهر سباحة من الضفة إىل الضفة . وغرق ويف هذه املرة قطعت عليهم الطريق إىل تولوز. ومل يبق أمامهم غري ا

رجل تقريبًا بينما مل تتكبد قوات أوبوجوا غري اصابة  200فقدرت خسائر امللكيني مبا ال يقل عن الكثريون منهم 

 جنديني جبراح . وجنت تولوز لكن التمرد مل يقضي عليه. 

جندي تقريبًا . فأصدر أمرًا ابإلنسحاب على امتداد �ر الغارون ابجتاه جبال  6000وبقي حتت قيادة روجيه      

اليريينه واحلدود األسبانية . وكان آنذاك مل يفقد األمل بعد فاملتمردون كانوا ال يزالون يسيطرون على حمافظة جري 

" لو " جوردان ، ويسيطرون بقوة على جنوب منطقة  –دو  –ز وأيل ابستثناء أوش . كما كانوا قد استولوا على لومبي

لبامييه ابستثناء مونتوابن ، القلعة اجلمهورية احلصينة ، وعلى كل املنطقة اجلبلية من حمافظة أرييج نفسها والقرى اجملاورة 
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يسيطر امللكيون على بوردو . أما روجيه الواثق من خطة التمرد العامة على حكومة املديرين ، فقد كان �مل يف أن 

 و�نت : يف الوقت الذي يستأنف فيه احلملة على تولوز.

أن ينهض سكان بوردو يف اخلامس من أغسطس لكن امللكيني يف ذلك اليوم مل يتم استعدادهم .   كان من املقرر     

أكثر من القيام بتظاهرة فوضوية مل  وعندما علموا بتحرك روجيه حنو تولوز ، حاولوا التحرك بدورهم لكنهم مل يوفقوا إىل

 قتيل واحد وبضعة جرحى ، ورهائن مت اعتقاهلم. تلبث السلطات الرمسية حىت قضت عليها . فسقط خالل ذلك 

داكس يف السابع من أغسطس ، يف بريينه األدىن وتردد هتاف " يعيش ويف حمافظة الند ، جرت حماولة للتمرد يف      

 غارون " توجهت جمموعات من امللكيني حنو أجان فتم تفريق أفرادها. امللك " يف �ي دغان . ويف منطقة " لو و 

حلرس الوطين ومنذ العاشر من أغسطس انتزع اجلمهوريون املبادرة يف كل مكان . ففي جري قام جنرال آخر جبمع ا     

وبعض رجال القوات املسلحة واستعاد جيمون . ويف الغارون األعلى جاءت قوات من اترن فطردت امللكيني من 

 لوراجي وقتلت حنو مائة من رجاهلم.  –ريفيل وسانت فيليكس 

عالم القرى ايل كانت قد رفعت األ ويف منطقة " األود " أقدمت قوات من �ربون وكاركاسون فاستولت على     

البيضاء ، بني كاستلنوداري وتولوز . ويف أرييج أعادت قوات مجهورية من فوا وابمييه استيالءها على القرى اليت سبق 

 أن اخرجت منها فعثرت على منشورات موقعة من قبل اجلنرال الروسي سوفوروف الذي كان قد غزا سهل البو . 
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 م)1799أغسطس  20( كارثة مونرتاجو

 11عادة االتصال بني تولوز وأوش . حدث ذلك يف إدافيـد انصرف أوبوجوا إىل  –نتصار يف بيـش وبعد اال     

جوردان . لكن هذه احملاولة كانت دامية . لقد تعرضت القرى القائمة  –دو  –على أيل أغسطس بعد االستيالء 

 –دو  –ويف آيل أعدموا ابلرصاص .  بينهما للتخريب والدمار . مثانون من السكان قتلوا يف املعركة . وستون آخرون

رجل . ويف الثاين عشر من أغسطس متكن رجال أوبوجوا من عقد اإلتصال  400جوردان خسر املتمردون أكثر من 

 أن قتلوا مئات كثرية من الفالحني.  يف جيمون مع القوات القادمة من أوش بعد

أغسطس أصبح  13وبعد أن اطمأن اجلنرال أوبوجوا إىل مؤخرته توجه برجاله حنو مورا مرورًا بسامااتن . ويف      

حجتهم بصورة أوبوجوا أمام املدينة اليت جلأ إليها املتمردون . لكن هذا اجلنرال وجد أنه ال ميلك من القوة ما يكفي هلا 

 14وابمييه . وانسحب امللكيون من مورا حىت ال يقعوا يف احلصار يف  مباشرة . فطلب النجدة اليت جاءته من تولوز

 أغسطس.

بعد هذه اهلزائم املتكررة وقع اخلالف بني املتمردين . كان الكونت دوبولو على خالف دائم مع روجيه. وقد أصر      

هذا األخري على اصدار األمر ابلرتاجع حنو جبال البريينه واحلدود األسبانية . ويف أثناء ذلك استوىل امللكيون على 

 منهم ، لكنهم مل يستطيعوا البقاء فيها.  200مجهور�ن واعتقلوا  رجالً  68مدينة كاربون الصغرية وقتلوا فيها 

أغسطس كان اجلنرال كومن قد توىل القيادة على الفرقة  12وتزايد ضغط اجلمهوريني عليهم أكثر فأكثر . يف      

 العسكرية العاشرة يف املنطقة كلها. 
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م قاتل 1793شاة يف النظام السياسي القدمي . ويف عام وقد كان هذا اجلنرال املولود يف أود رقيبًا يف سالح امل     

د إىل بريبينيان برتبة لواء يف يوليو األسبانيني يف جبال البريينه الشرقية ، مث عمل حتت قيادة بو�برت يف ايطاليا . مث عا

ضد املتمردين  م . وبفضل خربته ابلرجال وابألرض أعاد النظام إىل القوات اجلمهورية وقام بعملية هجومية 1799

 األسبانية واحملايدة . داران ،  –غودانز ومونرتاجو ، أي عند أطراف فال  –الذين كانوا يستولون على سانت 

 –فيسوز انطلق يف طريق تولوز. وانتزع سانت نظم اجلنرال كومن قواته يف ثالثة أراتل . يف الشرق ر تل بقيادة      

من اترب والبريينه األعلى ، واجتاز وادي نست وأحاط مبونرتاجو. أما كومن غودانز بسهولة . ويف اجلنوب رتل جاء 

رين عملياً . وبدأت نفسه فقد هاجم هذه املدينة من الشمال ابلقسم األكرب من قواته . وهكذا أصبح املتمردون حماص

رة ما بني ألف وألفي ون من مخسة آالف مقاتل تقريبًا ، خساأغسطس . تكبد امللكيون الذين يتألف 20املعركة يف 

رجل ، وأكثر من ألف أسري . أما الذين جنوا من املذحبة الكارثة فقد حاولوا التوجه إىل أسبانيا . لكن تقدير عدد 

 الناجني مل يكن ممكنا 
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 ثـوب راقصـة أصبح علماً أبيض 

 الوقت الذي بقي فيه امللكيون كان اجليش امللكي قد دمر متاماً ، ومل يبق منه غري عصاابت متنقلة بني القرى يف      

 . مسيطرين على بعد البلد�ت 

 25و 20واستمر اجلنرال كومن يف ممارسته لعمليات التصفية . فقضي يف البداية على العصاابت الكربى بني      

مأساوي يف منطقة  –أغسطس ، وال سيما يف حمافظة اجلري ومشال شرق الغارون األعلى . وقد حدث حادث هزيل 

ه : أن راقصة أوبرا مشهورة يف ابريس ، كلوتيلد م موقفًا معارضًا للثورة خالصت 1789لوشون اليت اختذت منذ عام 

: قدمت ثواًب للمتمردين ليجعلوا منه راية بيضاء ، مما مل حيل دون أن ، كانت حينذاك تستشفي فيها غلوريماش

 يستعيد اجلمهوريون سلطا�م على لوشون وأن يقوموا حبراسة احلدود األسبانية . 

 

تسليم من جلأ إليها من املتمردين . كما كان يطالب إبعادة أربعة وأربعني طالب اجلنرال كومن حكومة مدريد ب     

 زعيما منهم ابإلسم ، بينهم روجيه وبولو . وكانت مطالبته دون جدوى.

عاد إىل فرنسا . فأرغم على االقامة يف تولوز برقابة  1802روجيه توجه إىل الربتغال مث إىل بريطانيا ويف عام      

م قائداً ملنطقة 1815م . وهنا منحه لويس الثامن عشر صليب القديس لويس ، وعينه عام 1814الشرطة حىت عام 

 م  1831أورنز عام  –م تويف قريباً من تولوز يف سانت 1830غارون . ويف حركة االصالح عام  –و  –اترن 



23 
 

قب " القائد األعلى اختذ فيها لم . و  1800أما فيما يتعلق ببولو ، فيبدو أنه عاد سرًا إىل حمافظة أرييج عام      

م أن يعيدوا احلياة إىل 1814" وعني عددًا من املفوضني ومساعدي مفوضني حاولوا عبثًا حىت عام للجيش امللكي

 احلركة امللكية. 

وابلقضاء على التمرد مت القاء القبض على ثالمثائة متمرد أو مشبوه ممن كانوا خمتبئني . لكن سياسة القمع اليت      

عدد راح اختذت بعد ذلك مل تكن شديدة. تلك اليت بدأت أبعالن حالة احلصار يف كل املناطق املتمردة . مث أطلق س

صادر عن واملناطق اجملاورة هلا . ومت تسرحيهم دون حماكمة أبمر غري قليل من ستة آالف سجني قبض عليهم يف تولوز 

حكومة املديرين . والواقع أن هذه احلكومة كانت تتخوف من اجتياح اليعقوبيني هلا الذين كانوا يتجمعون منذ مت 

 أغسطس.  13أغالق �ديهم الباريسي يف 

ابطالق سراح كل املزارعني الذين شاركوا يف حركة التمرد مرغمني . لقد أمر املدير سيياس ووزير الشرطة فوشيه      

ذا أخرج من السجون أربعة آالف رجل ، بينهم مالكون كبار من أمثال السيد فيالل . أما الباقون وكانوا يعدون هك

واجمللسان هذان حاكما احملالني اليهما بصورة بطيئة . أما ألفي رجل فقد أحيلوا إىل جملسني حربيني عمال يف تولوز. 

ان حكماً ابإلعدام مث تنفيذها . وحكم 11ري فهي كالتايل : بروم 18األحكام اليت صدرت عنهما قبل وقوع انقالب 

 . أحكام ابلسجن وعشرة أحكام براءة ابلتسفري والنفي وتسعة

برومري فقد كانوا من احلرفيني الريفيني ، وال الناجون منهم ، أو صغار  18أما الذين احتفظ هبم موقوفني منذ      

 النبيذ . مث بضعة أجانب ، إيطاليني وأسبان. التجار يف القرى ، وأصحاب احلا�ت وجتار 
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ن السلطات الرمسية اعتربت الكهان العصاة ومما جيب مالحظته ، أن عدداً قليًال من الكهنة قد مت توقيفهم رغم أ     

مسؤولني عن التمرد وأن كثريين منهم قد اشرتكوا يف احلض على التمرد .. واحد منهم فقط جرت حماكمته وصدر 

 أكتوبر.  27احلكم أبعدامه مث نفذ فيه احلكم يف 

 م  1793قتيل يف  200أقل من 

 م  1799قتيل تقريباً يف  4000و 

وز مل يكن ذا طابع ديين ذلك أنضم إىل اجليوش اجلمهورية عدد من الكهان . والواقع أن التمرد يف تولويف مقابل      

 برومري.  18. وكل السجناء أطلق سراحهم شيئاً فشيئاً بعد يف جوهره

ًا من ومل يبق من مترد العام السابع يف منطقة تولوز غري شيء واحد هو أن ضحا� الرعب فيها كانوا أكثر كثري      

الضحا� يف العام الثاين للثورة . فإذا أحصينا عدد الذين أعدموا يف العام الثاين، يف احملافظات السبعة اليت تعرضت 

برملانيا أعدموا يف ابريس . وعلى العكس من ذلك ففي  53رجل ، يضاف إليهم  112للتمرد وجد� أ�م يبلغون 

من سقطوا يف املعارك أو مت اغراقهم أو اطالق الرصاص عليهم يف  قتيل بني 4000العام السابع ارتفع العدد إىل 

 الغارون بني ملكيني ومجهوريني . 

مترد العام السابع . ملاذا ؟ الثابت أن ذكراه قد ضاعت يف ذاكرة الرأي العام بسبب انقالب ومع ذلك فقد نسي      

صاحلة بني الفرنسيني والتوقيع على اتفاقية " برومري الذي ظهر فيه بو�برت ، مع ما رافق ظهوره من سياسة امل

 ضعت �اية للحرب الدينية . الكونكوردا " اليت و 
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بوردو وبريتاين . والثورة يف تولوز لقد فشل التمرد أوالً ، بسبب افتقاد حلظة التنسيق مع التمرد الذي مت أعداده يف      

التنسيق أيضا مع عمليات احللفاء يف هولنذا وسويسرا وأيطاليا : لقد مل يكن قد مت االستعداد الكايف هلا . كما افتقد 

قضي على اهلجوم يف هذه التخوم بني أغسطس وسبتمرب . واخلالفات يف تولوز وما حوهلا بني بولو وروجيه أسهمت 

كاالير قد و يف حتقيق الفشل . كما  أن السياسة التكتيكية وهي سياسة " احلرب الكبرية " اليت نفذت يف الغاندي 

قادت إىل اهلزمية . ولو أن املتمردين قد خططوا للتمرد على طريقة حرب األنصار لكانوا دون ريب أكثر احراجاً 

وازعاجاً للجمهوريني . لكن هل كان يف وسع جنرال حقيقي مثل روجيه أن يفكر يف هذا األمر ؟ وهل كان يف وسع 

م كان يعين ركوب 1799لنجاح ؟ وأخرياً فان اهلجوم على تولوز يف األرض املكشوفة لبالد الغارون أن تساعد على ا

املركب الصعب . ذلك ألن تولوز من بني كل مدن املنطقة كانت األكثر يعقوبني واألكثر عداء للملكية ، مما جعلها 

 املدينة األكثر مقاومة للملكيني . 

أبعاد اخلطر الذي كان يتعرض له نظام احلكم. لذلك هذا وقد أدرك املستشارون التشريعيون يف حكومة املديرين      

الوطين جتميل التصرفات الصادرة عن السلطات املدنية أيلول " سبتمرب " قانو� يعلن اإلعرتاف  2يف أصدروا 

اطفاء �ر الفتنة امللكية بفضل محاستهم وصدق والئهم " كما سجلت أمساء والعسكرية واملواطنني الذين تعاونوا على 

ن سقطوا يف املعارك وعلقت يف قصور احملافظات تكرميًا هلم . وهل مت ذلك حقا؟ وعلى كل حال فقد بقوا اليوم الذي

 تقريباً بني الرجال اجملهولني يف البالد. 


