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 هذه الوثيقة متوفرة لمساندة مقرارات الجامعة.

نسخها في نسخ متعددة أو إرسالها بالبريد  ويمنع منعا باتا  

االلكتروني الى قائمة تعميم بدون الحصول على إذن مسبق 

لكن يمكن للمستفيد  للملكية الفكريةلحق القانوني من صاحب ا

الستخدام الشخصي ألغراض أن يطبع أو يحفظ نسخة منها 

  التعلم والبحث العلمي فقط.
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 المقدمة

      اوروبا منذ عصر النهضة وحتى مطلع القرن التاسع عشر هي مادة دراستنا، ونقطة البداية في هذه 
االحداث التاريخية هي نواحي التقدم التي أصابت اوروبا منذ العصور الحديثة في المجاالت الفكرية والفنية 

والعلمية واالجتماعية والسياسية، فالقد تمرد االنسان االوروبي على قيود االقطاع واالستبداد والكبت الفكري 
وانطلق ينشد الحرية بجميع ابعادها وفي النهاية استطاع بكفاحه ان يحطم االغالل التي كبلته خالل العصور 

 الوسطى. 
  ويمثل عصر النهضة طوراا  جديداا  من أطوار الحضارة

تغير نظره الفرد االوروبي تجاه الدين والكنيسة والحياة والمجتمع، وبعثت اآلداب العلوم والفنون القديمة 
 وانطلق العقل البشري في آفاق جديده متحرره من قيود الكنيسة واالقطاع وقامت حركة  الكشوف الجغرافية.

ثم قامت حركات التحرر في اوروبا متأثره بآراء كثير من الفالسفة  منها الثورة الفرنسية وعصر نابليون 
 وكذلك الثورة األميركية.

 
 االوروبية النهضة نشأة

 Renaissance االوروبية النهضة عصر يمثلو والتجديد البعث ،طالبال عزيزي ،النهضةب يقصد      
 الحديثة والعصور سطىالو العصور بين انتقاليه لهمرح تعتبرو ،االوروبية الحضارة اطوار من جديداا  طوراا 

 ان المؤخرون يعتبرو .قرون عدة لتشمل تدريجياا  وقعت بل ضحاها،و عشيه بين تحدث لم بطيئة عمليه هيو

 في القسطنطينية سقوط هوو 1453 عام يجعل ان البعض يحاول بل الحديث التاريخ بداية هو النهضة عصر

 الرومانو اليونان تراث ومعهم ايطاليا إلى علماءال نزح حيث النهضة لعصر بداية العثمانيين االتراك ايدي

 قرون بعضة تمتد زمنية فترة النهضة عصر يعتبر آخر رأي هناكو .فلورنس حاكمة مدتشي اسرة واحتضنتهم

 ثمار بأنه القول يمكنو .1600 عام إلى ااوروب أجزاء بعض في تصلو 1500 عام إلى 1300 عام من

  .االسالمية المدنية مراكزو يةالغرب اوروبا بين الحضاري الاالتص

 ظرهن تغيرت فقد .سبقه ما كل عن يختلف االوروبية الحضارة اطوار من جديداا  طوراا  العصر هذا يمثلو     

 إلى تشير هيو ،القديمة والفنون والعلوم اآلداب تبعثو المجتمع و الحياةو الكنيسةو الدين تجاه االوروبي الفرد
 الكنيسة قيود من متحرره جديده آفاق في انطلقو االوروبية الحياة نواحي يعجم لشم الذي الفكري النشاط

  .الجغرافية الكشوف حركة قامتو البارود واختراع الطباعةك الحديثة المخترعات رتفظه .االقطاعو

 يبللتنق كبيره  حركة قامت فقد الكالسيكيين، واالدب الفن إحياء االوروبية النهضة عناصر ابرز من كان ولقد
 االنسان من حركةال هذه اصحاب ذاتخو ودراستها، القديمة الرومانيةو اليونانيةو األدبية المخلفاتو اآلثار عن

 ان في المدن نجحتو .الفرد حريه تأييدو الفكر حريه اطالق ضرورةب هتموااو لدراستهم موضوعا وحياته

 القومي، الشعور ونمو الوسطى طبقةلل مهدا تغدو وان متزمت، إقطاعي وسط في حره اسيهسي وحدات تصبح

 .الكنيسة نفوذ من والحد االقطاعي النظام بنيان في هدم معول تكون انو

 تباعا، فيها ظهرت بل واحد، وقت في االوروبية البالد جميع في تظهر لم انها النهضة خصائص منو        

  .اوروبا غرب في البالد سائر إلى قلتانت نضجتو اكتملت اذا حتى االيطالية الجزيرة شبه مدن في بدأت فقد

 

  عواملهاو النهضة قيام أسباب
 حقيقه في كانتو ،االوروبية الدول إلى انتقلت مث االيطالية الجزيرة شبه مدن في االوروبية النهضة بدأت     

 نفهم نا لنا يتسنى ولكي .الوسطى العصور في اوروبا شهدتها حضارية تيارات من سبقها لما امتدادا امرها

 السياسية والتيارات الوسيط صرالع على نظرة نلقي ان لنا بد ال االوروبية النهضة قيام عواملو اسباب
 استعراضنا خالل من النهضة قيام عوامل على التعرف يمكنو فيه السائدة الفكريةو االقتصاديةو واالجتماعية

  :التالية للمواضيع

 .الماديةو الثقافيةو لروحيةا الناحية من الكاثوليكية الكنيسة سيطرة -
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  .واالجتماعية االقتصادية للحياة قاعدة بوصفه االقطاعي النظام -
      .اجتماعيو وسياسي اقتصادي تغيير من عنها نتج وما المدن نشأة -

 

 الكاثوليكية الكنيسة سيطرة
 بمرور تطور دينياا  ماا نظا البابوية كانتو المسيحيةب يدينون الوسطى لعصورا في اوروبا في الناس كان       
 في المسيحيون رأىو الوسطى، العصور في االباطرة لىع انتصاره بعد خصوصاا  سياسياا  نظاماا  فأصبح الزمن

 االيطاليون فشعر ،ممتازة مكانه االيطالية الجزيرة شبه على فياض الذي االمر لحمايتهم، الكفيل السند البابوية

 .اوروبا حاءان بقيه على الدينية سيطرةال من بنوع

 فكانوا الناس بقيه اما المجتمع، قمه في الدين رجال يضع الوسطى العصور في االجتماعي التقسيم وكان        

 رجال تولى قدو ،الثالثة الطبقة يسمون النبالء دون ما ،الثانية الطبقة يكونون و النبالء :طبقتين إلى يقسمون

 االمراءو الملوك عن يختلف ال دنيوياا  ماحاك الدينية صفته بجانب باباال وغدا المدنيةو الدينية الوظائف الكنيسة
 الوظائف بيعو والمجون والفسق الفساد اصولها في دب له، تابعه حكومية اجهزه بواسطه يحكم له، المعاصرين

 الفكر لتحصر االوروبية الدول كل في *بحث؛التفتيش محاكم وانتشرت بالضرائب الناس ارهاقو الدينية

 بثراء يتمتعون الدين رجال كان كما الكثير، الشيء الواسعة االقطاعية الممتلكات من للكنيسة كانو .لحريةوا

 في بدفنهم السماحو الدعاء مقابل لهم يقدمونها حونالفالو واالشراف الفرسان كان التي للهبات نتيجة كبير
 الكاثوليكية للكنيسة معاديه اصالحيه تحركا فظهرت اوروبا شمال في المسيحيين استهجان آثار مما االديرة

 قبل من حوربت انها كما تحرر اكثر وكانت بعد فيما مسيحية كطائفة تشكلت التي البروتستانتية حركةكال

 .قتلهم يجب كفار وعدوهم رثوذكسواال الكاثوليكية

 وينفقون الفنون ايةرعو اآلداب تشجيع في االيطاليين اءاالمر ينافسون الباباوات اخذ اخرى جانب من      
 ات،كاديمياال إقامهو والكتب المخطوطات وشراء المكتبات انتشارو المعرفة ونشر بالعلم للنهوض الاالمو

 واآلداب الفنون رجال على رعايته بسط يثح مشرفه، صفحه (1455-1443) الخامس نيقوال البابا يحتلو

 كنيسه بتشييد قام الذي (1521-1513) العاشر ليو باالبا كذلكو ،الواسعة الشهرة ذات الفاتيكان مكتبة انشأو

 البابوية بين النزاع اهمها كان عوامل لعده نتيجة الكنيسة إلى يتطرق اخذ الضعف ان إال .بطرس القديس

 والفساد الكنيسةب حلت التي للفوضى نتيجة للكنيسة المعادية االصالح حركات ظهور كذلك و اإلمبراطوريةو

 .نالدي رجال عم الذي

 

 االقطاعي النظام
 كانت التي االقتصاديةو السياسيةو االجتماعية النظم مجموعه على ياالقطاع النظام اصطالح يطلق         

 .عشر الخامس القرن نهاية حتى سائدة ظلت التيو الوسطى العصور خالل اوروبا غرب في سائدة

 الفوضى انتشرت اذ اوروبا، على سيئة آثار 1674 عام الغرب في *بحث؛الرومانية اإلمبراطورية لسقوط كان

 والنبالء االقاليم وجهاء إلى هؤالء أفلج الناس مصالح ترعى و االمن على تحافظ موحدة حكومة وجود لعدم

 االقطاعي النظام ظهر الوقت ذلك منذو .اراضيهمو حرياتهم عن الناس تنازل ذلك منث كانو ،للحماية طلباا 

  :ينطبقت إلى المجتمع قسم الذي

 بثراء نيتمتعو الدين رجال كانو ،فيها تعمل التي المحكومة الطبقةو االراضي تملك التي الحاكمة الطبقة      

 .عطفهمو تأييدهم لنيل واالمراء الملوك عليهم يغدقها كان التي الهبات إلى تعود ثروتهم مصادرو كبيرين، ونفوذ

 عليها يعمل ومن الزراعية امالكه على سيدا نبيلال كان فقد الحديث، بمعناها حكومةال المجتمعات هذه تعرف لم

 القرن خالل القطاعيا النظام افول مرحله بدأتو .اتباعه على كثيره حقوق له آخر لنبيل خاضع بدوره هوو

 ينتزعوا ان لواحاو الذين االقوياء االمراء بعض جهود بسبب االضمحالل إلى النظام هذا تعرضو عشر الثالث
 الدولةب ذلك بعد عرفت التي المتحدة القوية الملكيات محله تحل بدأتو التفكك، على ويقضوا نفسهمأل السلطة
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 التجار طبقه وهي ،الجديدة الوسطى الطبقةب الدولة توحيدو االقطاع تحطيم في االمراء ؤالءه استعانو

  .المدنو التجارية المراكز في نمت التي االغنياءو

 

 المدن نشأة
 القرنين بين االزدهارو التقدم درجات اقصى الرومانية نالمد بلغتو ،القديمة عصور منذ مدنال عرفت      
 بعد االنحالل اصابها المدن هذه ان غير اقتصاديه،و حضاريةو اداريه مراكز بوصفها الميالديين والثاني االول
 االقتصاد ان الوسطى، العصور بداية في المدن هذه انهيار على ساعد مماو ،الرومانية اإلمبراطورية انهيار

 .للثروة الرئيس المصدر الزراعية االرض اصبحتو زراعياا  طابعاا  اتخذ

 إحياء :اهمها كان رئيسه عوامل عده نتيجة التطورو النمو في المدن بدأت عشر لحاديا القرن فيو        

 االمراء شجع قدو .الصناعيةو التجارية المجتمعات وقيام والصناع التجار طبقه وظهور الصناعةو التجارة

 ئبالضرا من ماديه فوائد من يجنون كانوا لما قالعهم بجوار االقامة على التجار االمر اول في االقطاعيون
 فيها، يقيمون التي المناطق في النشاطو الحياة بعث في التجار هؤالء هماس قدو التجار، على تفرض كانت التي

 منها كل اصبحت التي المدنية التجمعات هذه إلى االقطاعي االمير حصن نم العسكري الثقل مركز بذلك انتقلو

 تطالب المدن اخذت بل االقطاعي، السيد سلطان من انفسهم تحرير من سكانها تمكنو .تطورت التي المدن نواة

 عالصناو التجار شكل وقد .تطورها دون يحول القائم االقطاعي النظام ان وجدت عندما الذاتي باالستقالل

 سكانها عدد ازدياد إلىو للمدن المطرد النجاح إلى ادى مما بينها، افيم تعاونت المدن في بهم خاصة تنقابا

 .اإلنتاجية قدراتهاو

 بحر على تطل كانت يالت البندقية مثل تطورهاو المدن نشأة في هاماا  دوراا  افيالجغر الموقع لعب كذلك      

 روافد ملتقى كانت التيو ايطاليا شمال لومبارديا مأقالي في تقع التي (Cremona) كريمونا مدينهو االدرياتيك

 فيرونا مثل رئيسيه بريه طرقو ممرات في تتحكم كانت التي المدن هيو ثالث ونوع ،كبرى انهار لمجاري

(Verona) بولونياو (Bologna) ان الغربو الشرق بين المتوسط ايطاليا وقعم ساعد وقد .ايطاليا شمال 

 (Venice) البندقية وهما االخرى المدن بقيه هامتان نتانمدي تزعمت قدو التجاري، الوسيط بدور دنهام ومتق

 للحروب كان كذلك .االلب جبال في الموصالتو التجارة ممرات من لقربهما ظراا ن (Florence) فلورنساو

 المصدر االرض تعد لم حيثب ،الصناعةو التجارة تشجيع و االقطاع نظام على القضاء في هام دور  الصليبية

 .للثروة الوحيد

 نهاية في المدن اليه سعت الذي القوي المركز على انتشارهاو نموها في النهضة اعتمدت هنا ومن      
 تغدوا وان متزمت، اقطاعي وسط في حره اسيهسي وحدات تصبح ان في المدن نجحت فقد الوسطى، العصور

 نفوذ من والحد االقطاعي النظام بنيان في هدم معول تكون انو قومي،ال الشعور ونمو الوسطى للطبقة مهاداا 
 تسيطر ان استطاعتو كامله حريه في واالقتصادي السياسي نشاطها تمارس المدن ذهه واصبحت ،الكنيسة

 على اعتمدوا المدن هذه سكان الن السائلة االموال خاصةب و واتالثر المدن في تجمعت وقد .الحياة على

 المجاورة المناطق امراء هاجموني اخذوا بل االقطاعيين، النبالء سيطرة عن ابتعدواو الصناعةو التجارة

 قامت االوروبية النهضة فأن لذلكو .*بحثبالكومون يسمى كان ما او النقابات لسلطه الخضوع على اجبروهمو

 صالحه مراكز دنالم هذه وكانت الوسطى، الطبقة افراد همو المدن، سكان اكتاف على وبنائها لحمتها في

 .اوروبا في السياسيو االقتصادي للنشاط ومهادا والحضاري والقومي الفكري لإلشعاع

 

 االوروبية النهضة مظاهر
 االنسانية حركةال اوال:
 على ودقي او حدود دون الكون شؤون في يبحثون العلماء اخذو عقاله من الفكر انطلق النهضة عصر في     

 ،والالتينية اإلغريقية دراساتال بعث النهضة مظاهر اولى وكانت *بحث؛والتجربة لميالع التحليل من اساس
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The -البريطاني )االرشيف والمكتبات *بحث؛(Oxford) األكاديميات مثل علميه مؤسسات انشاءو

Archives Nationalعلى قدرتهو االنسان قيمه تؤكد التي الفلسفة ظهرتو الدراسات، هذه ترعى (*بحث؛ 

 ايطاليا في األدبية حركةال على (Humanism( االنسانية حركةال تعبير ويطلق العقل، طريق عن ذاته تحقيق

 دانتي هؤالء ومن التجديد إلى ودعوا القديم على النهضة عصر كتابو فالسفة ثار قدو ،النهضة عصر في

   .1308 – 1321 (Alighieri Dante) اليجييري

 لغةال واتقان بدراسة شغف الذي Petrarch - (Franciscu (1304-1374)( ابترارك فرانشيسكوو

 فجعلت الرومان كتابات بها حفلت التي االنسانية االتجاهات يتذوق ان استطاعو االدب لغة اعتبرهاو الالتينية
 نشر على جاهداا  عملو المخطوطات بجمع وقام الفكر، رجال من جديداا  طرازاا  يمثل عمالقا عالما منه

 هؤالء كرس وقد .الدراسات لهذا متحمسين من تتكون فكريه مدرسه تكوين في ونجح نسانيةاال الدراسات

 وكانت ،المخطوطات بدراسة االنسانية حركةال قامتو ،القديمة الكالسيكية اآلداب عثب لمهمة جهودهم الفالسفة

 .المخطوطات هذه من وافر بعدد تزخر االديرةو والكنائس الكاتدرائيات

 عمليات بتمويل االيطالية المدن في الحاكمة االسر قامتو الالتينية المخطوطات عن اوالا  لبحثا نشط وقد    
 انقلبت االيطالية المدن حكومات بين مشتركه سمه الظاهرة هذه اصبحت حتى وشرائها المخطوطات في البحث

 احياء اما ،الرومانية الحضارة لغة انها على الالتينية لغةال إلى ينظرون االيطاليون وكان بينها، حاده منافسه إلى
 رنسافلو مدينه في استقروا الذين اليونانيين العلماء من معين عدد إلى فيه الفضل فيرجع اليونانية الدراسات

 سقوط قبل حدث كما .اليونانية لغةال دراسة بهدف القسطنطينية العلماء هؤالء زار قدو .العلم مراكز من غيرهاو

 اشتهر التي االيطالية المدنو البيزنطية الدولة بين فكري اربتق قيام العثمانيين تراكاال يد في ةالقسطنطيني

 اول Bocaccio Giovanni (1375-1313) بوكاشيو وكان .اآلدابو والفنون العلوم بتشجيع حكامها

 القدماء قاإلغرا تراث بعث إلى اليونانية لغةبال االهتمام ادىو ،لغةال هذه في التعمق ينشد رهازا ايطالي

 .به االهتمامو

John  غوتنبرغ جون يد على الطباعة اختراع في ،الطالب عزيزي االنسانية، الدراسات ولقيت     

Gotinberg محل حلتو القومية باللغات المكتوبة لكتبا انتشرت حيث االنتشار لها معين خير ،1453 عام 

 إثراء في اسهمت فقد النهضة  عصر في ظهر اختراع اهم الطباعة اعتبار يمكنو ،المحلية واللهجات الالتينية
 أداء من الطباعة مكن الذي هو صنعه في النجاحو الورق الكتشاف كان وقد العصور، مر على العقلية الحياة

 ابرز منو ،الواسعة الثقافةو الغزير والعلم الطباعة بفن التام إلمامه بين يجمع المطبعة صاحب وكان .رسالتها

 اللغتين دراسة في مقتع الذي nuszio-Ma-Aldo (1449-1514) الدومانوزيو االيطاليين ةالطباع اعالم

 .االخالق علمو األدب تاريخو والنحو النقد في متخصصاا  وغدا الالتينيةو اإلغريقية

 السماع على ديعتم التاريخ جعلت التي الفكرة انتهت حيث فائقة بعنايه ظفرو التاريخ علم انتعش وقد       
 النقد درسه م ظهور إلى أدى الذي االمر موثق، علمي اساس على التاريخ دراسة محلها حلتو الروايةو

 كتابه في الحديث المنهج مركز اصبحت المميز طابعها لها تاريخيه مدرسه ظهرت فلورنسا ففي التاريخي،

 كتب الذي Machiavelli Niccolo (1469-1527)  ميكافيللي نقوال المدرسة هذه اعالم ومن .التاريخ

 شرح و الدولة لبناء االساسية المبادئ فيه موضحا ،(االمير) كتابه 1512 عام كتب كما فلورنسا تاريخ

 .العمليةو النظرية الناحية من الحكم في داالستبدا

 
 الفنية النهضة

 في سيما وال ،نسانيةاالو العلمية حبالرو ايطاليا في  الجميلة الفنون تأثر بداية عشر الرابع القرن شهد       

 انفسهم االيطاليون الفنانون ررح فقد .الدينية االهدافو الكنيسة لخدمه مسخراا  الفن كان ان بعد البناء، مجال

 درجات اسمى إلى  الجميلة الفنون بمستوى االرتقاء في طاقاتهم كرسواو الوسطى العصور قيود من وعقولهم

 الفن درس إلى فيليوبرونسكي الفنان اتجه البناء ففي .النحتو والتصوير البناء نفنو في خاصةبو الكمال
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 الشكل إلى عادو المعلقة والدعائم العالية األقبية على القائم طيالقو الفن اسلوب تركو القديم الروماني
 ميشيل الفنان يد على لكمالا حد البناء فن ووصل بالتاج، ينتهي الذي العمود فن على اعتمد الذي الكالسيكي

 تناسبو التفاصيل في والدقة والتاج، العمود فن إلى اضاف الذي Michelangelo (1457-1564) نجلوا

 .االبعاد

 البندقية مدينتا الفن هذا في انافسته ثم البناء فن في الكالسيكي التطور هذا فلورنسا مدينه شهدتو         
Philippe  بريلشكي فيليب النهضة عصر مطلع في العمارة فن في النوابغ اشهر من و روما،و

Brunelleschi (1377-1446.) 

 ابرزوا الحياةب تنبض صوراا  الفنانون فرسم صراحتها، في مسرفه دنيوية بنزعه تميز فقد التصوير فن اما      

 ويعتبر .الخالبة مشاهدهاو الطبيعة جمال وصوروا االنسان، جسم اجزاء سائرو البشري الوجه جمال فيها

 في التصوير فن في برعوا الذين الفنانين رأس على Sanzio Raphael (1483-1520) ويززان رفائيل

 العشاء لوحه في خاصةبو  الروعة حد بلغت فنيه آثار من خلفه بما التصوير فن في العبقرية جسد فقد ايطاليا،

 Vinici de Leonardo (1452-1519) فنشي دي ليوناردو تميز النحت جانب إلىف كذلك .الرباني

 االخير العشاء لوحه اعماله جملا في و (آدم خلق) تمثل التي الصورة خالل من ذلكو الرسم في ببراعته

 .الموناليزا لوحهو

 وحدث دينيا، ناف كان ان بعد علمانياا  فناا  واصبح ،الكنيسة وضعتها التي القيود من النحت فن تحرر وقد       
 لم قائمه التزال الرومانو االغريق خلفها التي الرائعة يلالتماث انتك اذ تام، تناسق في الدنياو الدين بين مزج
 اخرى تماثيل عن الكشف عن اسفرت قد اآلثار عن التنقيبو البحث اعمال ان كما الزمان، يد اليها تمتد

 النحت فن أساتذة اشهر ومن النحت، فن ازدهار على ساعد مما النهضة فناني امام ناطقة حية نماذج اصبحت

 العمارة بفنون اعتنى يالذ انجلو ميشيل وكذلك Ghiberti Lorenzo (1378-1455) جيبرتي ونزلور

 .النهضة عصر في آثارهم اشتهرت الذين العالميين العباقرة احد وهو التصويرو والنحت

 
 العلوم إحياء
 تحت ويتم دينياا  تعليماا  ئدالسا التعليم وكان جداا، قوياا  الوسطى العصور في اوروبا في الكنيسة نفوذ كان        
 التحليل على معتمدين ودقي دون الكون شؤون في يبحثون العلماء اخذ النهضة عصر فيو ،الكنيسة اشراف
 يد في القسطنطينية سقوط اثر على البيزنطي الشرق علماء من عدد ايطاليا على توافد وقد ،والتجربة العلمي

 االيطالية الجامعات في بالتدريس قامواو المخطوطات من يرالكث معهم لبواوج 1453 عام في العثمانيين

 االغريقي، يالعلم التراث انبعاث القديمة الكالسيكية الثقافة إحياء ورافق الجديدة، الفكرية الثقافة فانتشرت

 فيزاليوس الدكتور العصر ذلك اطباء اشهر ومن .الفيزياءو والفلك الرياضياتو الطب حقل في خاصةو

 البحث وسيله التجربة جعلو للنقد ءشي كل اخضاع إلى فيها عاد ،1543 عام مقاله نشر الذي الصلا البلجيكي

 الفلك علم مفهوم قلب الذي Cobernicus (1473-1543) *بحثكوبرنيكوس البولندي العالمو .العلمي

 سفةالفال اشهر ومن .نفسها وحول الشمس حول تدور السيارة الكواكب سائر و االرض ان قال عندما

 اما .العقل ومنطق تتفق ال التي القديمة المعتقدات كل نبذ الذي (1626-1561) *بحث؛ديكارت العقالنيين

 رافعه آالت ابتكر فقد المهندس،و الموسيقيو النحت و الرسام *بحث؛فنشي دي ناردوليو االيطالي العالم
 Bacon Francis *بحث؛بيكون فرنسيس االنجليزي الفيلسوف ظهر ثم طائرات، اشكال و محركاتو

 كتابه في العلمي للبحث منهجا وضع حيث الحديث التجريبي العلم رواد احد يعد الذي (1561-1626)

 عصر مظاهر اهم من البارود اختراع اعتبار يمكنو .الجديدة التجريبية الطريقة فيه لخص (الكبير التجديد)

 إضعاف إلى أدى بدوره هذاو الدرع و والرمح وادالج محل لتحل البندقيةو المدفع اختراع تم فقد ،النهضة

 .اوروبا في القوية الملكيات قيامو االقطاعيين األمراء هجوم إحباط من الملوك ومكن االقطاعي، االمير سلطان
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 األوروبية المجتمعات على النهضة أثر
 جبال عبر تسربت قد هرهامظاو روحها كانت ،االيطالية الجزيرة شبه في النهضة اضمحالل يبدأ ان قبل       
 المؤثرات بتقبل االقطار لهذا الداخلية الظروف سمحت كلما ،االوروبية القاره من شتى اصقاع إلى االلب

 بل ميسوراا  فقط ليس امراا  ايطاليا خارج إلى النهضة  حركة انتشار جعلت كثيره عوامل ان ذلك .الحضارية

 يقتصر ولم .عريضة جماهير على األدبيةو العلمية المؤلفات يعتوز عمليه يسرو سهل الطباعة فاختراع .محتماا 

 توزيعها في ساهموا كذلك بل النهضة عصر علماء مؤلفاتو القدماء تراث طباعه في يطاليوناال الكتب ناشرو

 لياايطا جامعات على اوروبا غرب بلدان من العلم وطلبه الباحثين تردد ان ثم .خارجها في كما ايطاليا في

 ومعجبين االوروبية النهضة لفكر ورواداا  الكبيرة اوروبا مدن في وعلماء اساتذة منهم جعل مياتها،اكاديو

 الخارج في تجوالهم في االيطاليون االنسانيون كان وكذلك .االنسانيين بعقليه التأثر شديديو القديم بالتراث

 في كثيره اوروبية جامعات ترددت وما .فنونهمو اءالقدم آداب تذوق الناس يعلمونو النهضة افكار ينشرون

  .االيطالية النهضة آدابو فنون طلبتها يدرسون ايطاليين نمحاضريو اساتذة استدعاء

 عالم هوو االيطالية الجزيرة شبه خارج ضةللنه داعيه اكبر Rasmes Didie  رازمس يعتبرو         
 اقام انه إلى استناداا  لنفسيهما تدعيه كانتا ياالمانو جلتراانو فرنسا ان حتى اوروبا دول شهرته طبقت هولندي،

 وقد .فيها لمثقفين وصفوه البالد تلك علماء حوله تجمعو ،الالتينيةو اإلغريقية للغتينبا يحاضر زمناا  منها بكل

 لغةبال مؤلفات عده وضع وقد منها، لإلفادة نشرهاو عليها التعليقو وجمعها القديمة الكتب عن بالبحث شغف

 .الالتينية

 من تخليصهو االوروبي عالمجتم اصالح هي لغاية، وسيله االنسانية الدراسات ان يرى رازمس كان       

 كان اخرى وبعباره .فيه المتفشية الجهالة من وكذلك جهاراا  ترتكب كانت التي الخلقية الفضائحو واآلثام الشرور

 والمساوئ االجتماعية االمراض عالج ىإل ءشي كل وقبل اوالا  تهدف ان يجب االنسانية الدراسات ان يرى

 انهاض في رغبته تتجاوز لم ولكن الديني، االصالح إلى دعوا الذين الرواد طليعة في رازمس فكان .الخلقية

 .وجيزة بفتره (1546-1483) *بحث؛لوثر مارتن قبيل ظهر وقد روما، على الخروج او عليها الثورة الكنيسة

 مسيحياا  كان بل وثنيه، نزعه اي كتاباته في تظهر لم انه في االيطاليين ييناالنسان عن رازمس ويختلف      

 نشر في ويهق رغبه به استبدتو .العنف عن البعدو العام االوروبي بالطابع تاباتهك اتسمت معتدالا، مستنيراا 

 ارقى التعليم ان يرى وكان اوروبا، في الثقافية الزعامة له عقدت حتى بها الناس تثقيفو االنسانية الدراسات

 بعض عليه اطلق وقد .مؤلفاته لطبع يستعد كان حيث 1536 عام بسويسرا بال مدينه في توفي قدو .مهنه

 .الالتيني فولتير :المؤرخين

 

  .انجلتراو واسبانيا وفرنسا المانيا من كل في النهضة اآلتية البنود في ،طالبال عزيزي معاا، نبحث

 
 المانيا في النهضة
 على فيه تزكو صحياا  مناخاا  االمر اول المانيا في الدينيةو العلمية االوساط في االنسانية الدراسات تجد مل        
 قد األلمانية الجامعات بعض ان من الرغم وعلى الدراسات، هذه ألصحاب الحكام بعض تشجيع من الرغم

 لهذا اللمانا الدين رجال ارضةمع كانت فقد برامجها، في االا مج الالتينيةو اإلغريقية للدراسات افسحت
 الدراسات بين الرجال هؤالء ربط وقد واسع، نطاق في انتشارها من حدت بحيث العنفو القوه من الدراسات
 عام بوجه االلمان وكان النهضة، بدأت منذ االنسانية الدراسات مهد هو االقليم هذا ان باعتبار ايطالياو االنسانية
 في الناس يتناقله كان لما نظراا  روما في الكنيسة لرجال شديد بمقت نيشعرو خاص بوجه الدين ورجال

 .والثقافي الدينيو الخلقي مستواهم في روما في الكنيسة رجال تدهور على تدل اخبار من مجالسهمو احاديثهم

 إال يتم لن الغرض هذا ان رأواو تقواها،و طهارتهاو بساطتها في االولى المسيحية إلى بالعودة االلمان وطالب
 تدخلها ان وقبل تعقيداتها،و الوسطى العصور فهفلس تفسدها ان قبل سليماا  صحيحاا  تفهماا  المسيحية بتفهم

 .الدينية االساطيرو والبدع الخرافات
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 االلماني الفكر اعالم من كان Reuchlin Johan (1445-1552)  روخلن حنا المانيا في ظهر      

 .بالو باريس وفي ايطاليا مدن من وغيرها روما في الالتينيةو ريقيةاإلغ اتالدراس في تخصص الحديث،

 اهمية للشك مجاالا  يدع ال بما نيااللما الشعب ادرك وقد مواطنيه بين الدراسات هذه نشر سبيل في جاهدو
 هنا منو ليم،س اساس على المسيحية الديانة تفهم في وبالتالي المقدس، الكتاب شرح في االنسانية الدراسات

 عده الوضع هذا على ترتبت دقو الديني، االصالح في الرغبةو االنسانية الدراسات بين وثيق طارتبا حدث

 ايه من االلمان ضةالنه اعالم كتابات خلتو ،المسيحية خدمه المانيا في االنسانية الدراسات استهدفت فقد :نتائج

 تقديس عن البعيدة الصارمة الجدية بطابع زتتمي جافه فلسفيه دينيه المانيا في النهضة غدتو وثنيه، نزعه

 للكنيسة معاديه  حركة هيو الديني، االصالح حركةب يعرف ما قيام إلى تطورات ان تلبث لمو .الجمال

 اخرى مسيحيه مذاهب نشوءو الكاثوليكي العالم تصدع إلى دتاو العنف على اعتمدت روما، في الكاثوليكية

 .واحقاباا  عهوداا  لاستطا رهيباا  حربياا  صراعاا  خاضت

 

 فرنسا في النهضة
 ،إليطاليا الفرنسيين غزو بعدو عشر، السادس القرن مطلع مع اال فرنسا في االنسانية الدراسات تظهر لم     

 اليونانية تدريس انتشر الوقت هذا في .الداخلية بالمشاكلو عام المائة بحروب قرون طيلة انشغالها بسبب وذلك

 الالتينيةو والعبرانية اليونانية في انسانيون اساتذة حاضر حيث باريس في خاصةو نسيةالفر االكاديميات في

  .القديمة

 

 في ذلك اثر ظهرو عليها، والتعليق ونقدها القديمة المؤلفات نشر إلى كتابال اتجه فقد اآلداب في اما         

 والنثر النظم ابدأو الذين ontaigneM (1533-1592) مونتينو Calvin (1555-1595)  كالفن مؤلفات

 .عصره اخالق فيها مثل حيث Gargantua روايته رابليه مؤلفات ابرع منو الحديث الفرنسي

 ان بعد عظيماا  شأوا بلغت التي العمارةو الحفر فن نهضة هي انما فرنسا في الحقيقية النهضة ان على      

 .عشر السادس القرن من الثاني النصف في غايتها بلغت حتى االيطالية النهضة نماذج من جديده قوه استمدت

 قصر بناء في اشترك لذيا Lescot Pierre(1510-1578)  لسكو بيير يمثلها من اعظم وكان

 فرالزخا ناسقت في ام االجزاء تناسب في اكان سواء اصولها ارفع في النهضة طراز فيه مثلو *بحث؛اللوفر

 .واألعمدة االقواس استعمالو

 المستمدة الرمزي بالتماثيل اللوفر واجهات زين الذي جوجان جان اعمال في فتتمثل الحفر نهضه واما       

 .القديمة الوثنية الخرافات من

 السهل من كان وما .االيطاليين النهضة فناني من عدداا  معه حمل ايطاليا من الثامن شارل عوده عندو        

 ومع .راسخه قويه ماتزال *بحث؛القوطي الفن جذور كانت وقت في االيطالي الفن اساليب تطبيق هؤالء على

 في حافظتو العامة خطوطها النهضة فنون من اخذت منشآت عشر السادس القرن مطلع في قامت فقد هذا
 مثل اللوار نهر حوض في مختلط طراز ذات عظيمه قصور فقامت القوطي التراث على والنقوش التفاصيل

 القرن اواخر في للفرنسيين صارو التفاعل استمر وانما  Blois بلوا رقص و Shambord  شامبور قصر

 .اللوفر قصر مخطط ليسكو اساليب في خاصة بصوره تجلى الفرنسية النهضة بطابع يتسم فن عشر السادس

 ما هنشرو القدماء تراث دراسة على اقبالهم في انهم هي الفرنسيون بها اتصف التي االساسية الميزة ولعل       
 في القدماء تقليد عن بعيداا  اصيالا  فرنسا في النهضة عصر فجاء الفرنسية ثقافتهمو القومية شخصيتهم عن تخلوا

 .الفلسفةو الفن في كما االدب

 
 اسبانيا في النهضة 

 في سياسي وجود من لإلسبان ما بسبب ما حد إلى قديماا  ايطاليا في االنسانية بالدراسات اسبانيا اتصال كان      

 هذه نشطتو .بولونيا في اإلسبانية بالكلية وكذلك ميالنو في االرغواني الخامس الفونسو بعرش يتمثل ايطاليا
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 خاصة االتصال هذا وتمثل .السادس واالسكندر الثالث كاليكست االسبان الباباوات من اثنين ايام االتصاالت

 .االسبان بين معارفهمو افكارهم ينشرون ينااليطالي ييناالنسان من الكاثوليك الملوك بالط على وفدوا بمن

 جامعات في ايضاا  العبرانيةو بل القديمة الالتينيةو اليونانية الدراسات عشر الخامس القرن اواخر في نشطتو
 مراكز ابرز من واحداا  بصفتها االوقات من وقت في برزت التي الكاالو وشلمنقه اشبيليه جامعه مثل هامه

 الديني االصالح  حركة قيام اثر لبثت ما االنسانية حركةال ان اال .اوروبا غرب يف ،االنسانية الدراسات

 الكنيسةو الدولة جانت من قويه لمعارضه تتعرض ان ،الكاثوليكية الكنيسة جانب إلى بقوه اسبانيا ووقوف

 .تطورهاو تقدمها تاوفق

 هؤالء يتخلى ان دون االسبان من كبيراا  باالا اق االيطالية العمارة الفنون القت الكاثوليك الملوك زمن فيو      

 في وكذلك الوليد بلد في غريغوار القديس كليه في بقوه االيطالية المؤثرات فبرزت .القوطي بالفن تمسكهم عن

 العمارة في طرازاا  ألنفسهم واكون قد االسبان كان .عشر السادس القرن منتصف في انما .اشبيليه بلديه جهةوا

 .بغرناطة الحمراء قصر فيو الخامس شارل قصر في اصالتهم يهف تبرز النهضة بعصر خاصاا  النحتو

 
 انجلترا في النهضة

 مشكالت إلى منصرفة كانت البالد هذه الن الوقت، بعض متأخرة انجلترا االنسانية الدراسات دخلت      

 لم ثم (1453-1337) حث؛*بعام المئة حرب اسم عليها اطلق التيو فرنسا، وبين بينها قامت التي الحرب

 وضعت فلما ،(1485-1455) *بحث؛الوردتين حرب باسم عرفت داخليه بحرب اخرى مره شغلت ان ثتلب

 شدوا قد االنجليز من جماعة وكان انجلترا، إلى طريقها االنسانية الدراسات اخذت اوزارها األخيرة الحرب هذه
 شاء ما غيرهاو وروما البندقيةو فلورنسا في القديمة ساتالدرا من نهلواو االيطالية الجزيرة شبه إلى لهمرحا

 أللقاء مكاناا  سفورداك من اتخذوا عادوا ولما اكسفورد، من االنجليز هؤالء معظم وكان .العلمي نهمهم لهم

 .Reformers Oxford “ اكسفورد مصلحو “ عليهم فاطلق ،الجديدة آرائهم نشرو محاضراتهم

 حاضر 1499 عام لها االولى زيارته ففي انجلترا، في اإلغريقية الدراسات هارازد في رازمس اسهم وقد     

 عام حتى 1510 عام من امتدت قد و - إلنجلترا الثانية زيارته فيو .الدراسات هذه في اكسفورد جامعه في

 صرأوا االنسانية الدراسات في اإلنجليز اعالم وبين بينه ترعرعتو ،*بحثكمبرج جامعه في حاضر - 1513

 مع الوطيدة ولعالقاته إلنجلترا زياراته بسبب اكسفورد مصلحي أعالم من رازمس ويعتبر وثيقة، صداقة

 .علمائها

 التي القيود من االنساني الفكر اطالق ضرورةب نادواو القديمة االدبيات بدراسة سفورداك مصلحو اهتم      

 النقد بروح متأثرين المصلحون هؤالء وكان .الفكر حريهو العلمي البحث حريه على الكنيسة تفرضها كانت

 إلى بإصالحها مطالبتهم في يذهبوا لم ولكنهم ،الكنيسة مساوئ عن يرضون ال كانوا و عصرهم في المنتشرة

 الذي Colet Thomas كولت توماس انجلترا في النهضة أعالم ومن .روما عن تماماا  بانفصالها المناداة حد

 صديقاا  كان كالهماو More Thomas  مور توماس سيرو اكسفورد، معهجا في ةاإلغريقي لغةال تعليم ادخل

 منواله، خلف ناسخ وكل محراثه، خلف فالح كل إلى يصل ىحتو االنجيل، نشر على الثالثة عاونتو .رازمسل

 .مسافر كل سلوى يكون حتىو

 حاضر الذي رازمس يد على جكمبر جامعه إلى اكسفورد جامعه من طريقها االنسانية الدراسات واخذت       
 صفوه من عدد بعده تعاقب ثم الدراسات، بتلك ينشغوف نابغين دارسين من حلقه وكون ،اإلغريقية لغةال في

 أصدر 1154 عام جاءت إذا حتى ،الجامعة تلك رحاب في اإلغريقية لغةال في يحاضرون االنجليز ساتذةاال

 العبرية لغةالو اليونانية لغةل كمبردج جماعه يف استاذية يكراس خمسة بإنشاء ملكياا  مرسوماا  الثامن هنري

 ان وفرنسا ايطاليا من كل في النهضة انجلترا في النهضة بين فارق اهمو .الطبيعةو المدني القانونو والالهوت

 هدفستي دينياا  طابعاا  النهضة اخذت فقد انجلترا في اما وثنياا، اتجاهاا  اتجهت االخيرتين الدولتين في النهضة
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 الدين، ايضاا  شملت بل والفنون، اآلداب على مقصوره انجلترا في النهضة تكن لم لذلكو ،المسيحية خدمه

 .الدينو الجمال بينو ،والعقيدة الفن بين التوفيق وحاولت

 تراجم فأخرجت المثقفين، متناول في القديمة اآلداب جعل إلى االمر اول انجلترا في النهضة اتجهتو        
 من ألوان اإلنجليزية لغةال إلى ترجمت كما غيرهم،و بلوتاركو وفرجيل، هوميروس، مثل القديم، الفكر مألعال

 إلى مبتكره ادبيه روائع عشر السابع القرن في انجلترا تقدم لمو ،االيطالية النهضة ألعالم دبياال االنتاج
 الروعة في ةورالذ اإلنجليزية لغةال في الدبيا االنتاج بلغ عشر السابع القرن جاء اذا حتى ،االنسانية الدراسات

 ملتون جونو Shakespeare (1564-1616) شيكسبير مؤلفات في االنتاج هذا تمثل قدو واالبداع،

Milton John (1608-1674.) 

 
 االوروبية النهضة نتائج من

 االصالح  ركةحو الجغرافية الكشوف  حركة بحث إلى الوحدة  من القسم هذا في ،الطالب عزيزي نتطرق

  .الديني

 الجغرافية الكشوف حركة اوال:
 لجديد،ا العالم كشف من عنه، اسفرت وما ،النهضة عصر مظاهر اهم من الجغرافية الكشوف  حركة تعتبر     

 .والبحار المحيطات عبر جديده مالحيه طرق تنظيمو العالم، من اخرى واصقاع

 الدوافع اهم هي االستعمار غبهرو ،الضعيفة الشعوب على طرةسيال ارادت الحديثة االوروبية فالدول      
 الدول رغبه في المتمثلة الدينية الدوافع هيو الثابتة الدوافع نغفل ان يمكن وال الكشوف،  حركة في واهاقوأ

 تغالالبر لدى القوية فعالدوا من كان الديني الدافع ان شك وال .المكتشفة البالد في المسيحية نشر في االوروبية

 اإلسبان انتصار نتائج من وكان .المسلمين ضد إسبانيا خاضتها التي الصليبية الحروب عقب والسيما ،وإسبانيا

 تمدهم المكتشفين وراء الكاثوليكية الكنيسة وقفت وقد الوطني وحماسهم الديني تعصبهم زيادة المسلمين على
 حركة عن الناتجة خسارتها وتعوض ،المكتشفة البالد شعوب بين مسيحيةال نشر أجل من والمساعدة بالمال

 معظم كانت لذلك ،البروتستانتي المذهب إلى كاثوليكال من كثير تحول إلى أدت والتي ،الديني اإلصالح

 .الكاثوليكي المذهب نشر بهدف المبشرين معها تصطحب الكشفية الرحالت

 الشرقية السلع إلى ماسة حاجة في أوروبا كانت دفق ،الهامة األسباب من أيضاا  فكان دياالقتصا العامل أما      
 مصر إلى األحمر والبحر الهندي المحيط عبر تأتي المنتجات هذه وكانت وعقاقير، وعطور وبهارات توابل من
 على توزيعها يجري هناك ومن البحريتين وجنوة البندقية االيطالية المدن إلى بحراا  تنقل ومنها الشام مدن أو

 العرب سيطرة إلى باإلضافة والمصاعب المخاطرة من تخلو تكن لم الطرق هذه أن إال وبا،أور بقاع مختلف
 التجاري االحتكار هذا ضرب في والبرتغال إسبانيا لدى الرغبة فظهرت الطرق، هذه على والجنويين والبنادقة

  .وايطاليا شاموال مصر في الحاكمة السلطات تفرضها كانت التي الفادحة الجمركية الرسوم من والتخلص

 أن المسيح، فرسان لطائفة رئيساا  بوصفه Nanigateum Henri (1394-1460) المالح هنري تمكن      

 الشواطئ إلى فاتجه 1436 عام طنجة على االستيالء في فشل ولكن العربي، المغرب في سبتة مدينة يفتح
 طريق عن الهند إلى الوصول إمكانية إلى شيرت التي اشاعة بالفكرة مؤمناا  بالده رقعة توسيع أجل من المغربية
 في ومرصداا  بحرية أكاديمية فأسس الناس، بين سائدة كانت إلى للخرافات هنري يعبأ ولم افريقيا، حول اإلبحار

 والمراجع، الخرائط من ضخمة بمجموعة وزودهما البرتغال، لشاطئ الجنوبي الطرف على (sregaS) ساجر

 جاما فاسكودا تابع وقد األخضر، والرأس وماديرا األزور جزر اكتشف ثم .جغرافيينوال العلماء صفوة واستقدم

 اكتشف وبهذا قاليقوط إلى ثم الندي إلى الصالح الرجاء رأس واجتاز لشبونة من فأبحر البرتغالية، الكشوف

 ملك عمانويل ملكال واعتبر .والمسلمين العرب من الوسطاء تجارال إلى الحاجة دون .الهند إلى الجديد الطريق

 الهند إلى تؤدي التي المائية الطرق على فسيطر البوكيرك أما .وحده حقه من الهند بحار سيادة الالبرتغ

 .البحر على السيطرة في أخفق ولكنه ومسقط هرمز يحتل أن واستطاع
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 كولمبس فركرستو وكان الغرب، صوب االستكشافية رحالتهم في اتجهوا فقد اإلسبانية الكشوف أما        
 أرغونه ملك فردند أقنع أن وبعد االطلسي، المحيط في غرياا  باإلبحار الهند إلى الوصول إمكان فكرة يحمل

 سان وسماها االبهام جزر إحدى إلى فوصل األولى، برحلته 1492 أغسطس في أبحر قشتالة ملكة وإيزابال
 الشرقية، الهند جزر إلى وصل أنه يعتقد وهو إسبانيوال وسماها هايتي وجزيرة كوبا ئشاط وكشف سلفادور،

 .بنما سواحل من بالقرب الوسطى كايرأم وصل 1502 عام أخرى رحلة وفي

 اإلسبان واصل ثم كايرأم اسم جاء هنا ومن أميركا شواطئ إلى وصل فقد أمريجو فسيبوتشي الرحالة أما     
 إلى المؤدي الغربي الطريق عن بالبحث اجالنم فرديناند الرحالة قام 1519 عام ففي كولمبس، بعد اكتشافاتهم

 نفق وعبر الجنوبية كايرألم الشرقية الشواطئ طول على سار ثم البرازيل شواطئ إلى فوصل الشرقية الهند

 .المعارك إحدى في قتل حيث 1521 عام الفلبين بلغ ثم الهادي المحيط إلى وصل حتى (ماجالن مضيق) النار

 

 من الشمالية المناطق إلى فرنسا فاتجهت والبرتغال، إسبانيا تنافس األخرى وروبيةاأل الدول بدأت ثم       

 1525 عام لورنس سانت نهر Jacques Cartier (1491-1557) كارتييه جاك الشمالية فاكتشف كايرأم

 على يدها تضع ان استطاعت الفرنسية الشرقية الهند شركه وبفضل الهند إلى فرنسا اتجهت ذلك وبعد .كندا في

 فوصل الشمالية ركايأم إلى كابوت جون المالح السابع، هنري الملك أرسل فقد إنجلترا أما .وقالبقوط بوندشيري

 الجديد، العالم باكتشاف اهتمامها إنجلترا وتابعت كندا شاطئ بلغ ثم لكندا المقابلة ونيوفوندالند لبرادور جزيرة
 إلى أنظارها توجه أن إنجلترا تنس لم وكذلك الشمالية، أميركا للسواح المنظم االنجليزي االستعمار بداية فكانت
 قامت التي االنجليزية الشرقية الهند شركة وأسست ومدراس سورات ميناء على 1591 عام فاستولت الهند

 .للهند اإلنجليزي االستعمار في بارز بدور

 

 أثرت يالت الهامة واالقتصادية لسياسيةا تائجنال من العديد الجغرافية الكشوف حركة على ترتبت وقد        
 تدفق وأدى األطلسي المحيط إلى المتوسط البحر حوض من التجارة مركز انتقل فقد .والعالم أوروبا تاريخ على

 توأنشئ العمران فتقدم ،األوروبية التجارية المدن في ياةالح ودبت ،التجارية الثورة قيام إلى لثرواتوا التجارة
 غرب دول يد إلى المتوسط رالبح دول يد من العالم في التجارية الزعامة انتقلت بالتالي ،والمصارف البنوك
 نشوب تبعها ،المستعمرات على األوروبية الدول بين صراع قيام إلى الكشوف حركة اتساع أدى كذلك .أوروبا

 .األوروبية ارةالق خارج ضخمة اإلمبراطوريات األوروبية الدول بامتالك انتهت التي الحروب من كثير
 بهم لحق الذي يالدين االضطهاد عقب أوروبا من فروا الذين ،يوناألوروب المهاجرون قام أخرى جهة ومن    
 .الشمالية كايروأم أستراليا في البروتستانتي المذهب بنشر ،الكاثوليك يد على

 
 التي النظريات من كثير في نظرال وإعادة العلمي البحث نظريات ظهور فكانت العلمية النتائج أهم أما      
 الكشوف نتائج ومن .البخار عصر أوروبا ودخلت السفن ةصناع وتقدمت الوسطى، العصور في أوروبا سادت

 في سواء ،أراضيه في تمر كانت التي لعالميةا التجارة على السيطرة فقد هأن العربي عالمنا على الجغرافية
 إضعاف إلى التجاري التحول هذا وأدى المتوسط والبحر حمراأل البحر أو العرب بحر أو العربي الخليج
 على كبيراا  فضالا  للعرب بأن العلم مع هذا ،السياسي مركزه في أثر مما العربي للوطن االقتصادي المركز
 االفريقية للقارة الشرقي الساحل على تقع التي ماليندي حاكم أرسل فقد .الهند إلى بحراا  وصولهم في اليينالبرتغ

 ماجد بن أحمد لدينا شهاب هو عربياا  ربانا اماج دي فاسكو البرتغالي األميرال إلى الهندية؛ للسواحل لمقابلةا
 فنون في العلمية المؤلفات من قيمة ثروة وترك ،المالحية الخبرة من وافر حظ على وكان ،النجدي السعدي
 على البرتغالي القائد ماجد ابن اطلع وقد .(والقواعد البحر علم أصول في وائدالف) كتاب أهمها من المالحة

 أرصاده، بها يسجل كان الخشب من مثلثة وأخرى مربعة االت وعلى المعادن من مصنوع عربي اسطرالب
 الهند شعوب أما .والعرض الطول خطوط عليها موضحاا  ممتازة عربية خرائط من مجموعة له قدم كما

 الثروات ونهب والثقافي السياسي واالستعمار التجاري الحتكارا من عانت فقد الشرقية الهند وجزر الصينيةو
 .والخيرات
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 الديني اإلصالح حركة ثانيا:
 إلى مأقالي من مختلفة أشكاال اتخذت ولكنها األوروبية، البلدان من غيرها إلى إيطاليا من النهضة تسربت     
 األولى المصادر إلى والرجوع لمقدسا الكتاب دراسة على أكدت دينية حركة ألمانيا في ظهرت فقد .آخر

 روما في الكنيسة لرجال شديد بكره يشعرون خاص بوجه الدين ورجال عام بوجه األلمان وكان .للمسيحية
 انغمسوا الذين الكاثوليك الدين الرج بمهاجمة وقاموا .والثقافي الخلقي مستواهم وسوء ئةالسي لتصرفاتهم نظراا 

 توليهم جانب إلى الباهظة الضرائب من عليها يحصلون كانوا التي األموال جمع األول همهم وأصبح الرذيلة في
 طالبت ثم الكنيسة بإصالح تطالب الديني االصالح حركة قامت األوضاع لهذه ونتيجة الدينية، الوظائف
 .نفسها العقيدة بإصالح

 المسيحية الديانة وبالتالي لمقدسا الكتاب شرح في اإلنسانية الدراسات أهمية األلماني الشعب أدرك وقد       
 وهي الديني، اإلصالح في والرغبة اإلنسانية الدراسات بين وثيق ارتباط حدث هنا ومن سليم، أساس على

 وسيلة اإلنسانية الدراسات من الديني اإلصالح دعاة اتخذ ثم ومن األلمانية، الجماهير صدور في جاشت رغبة
 األولى المسيحية إلى بالعودة األلمان وطالب الدراسات، هذه يعارضون ينالد رجال كان ان بعد رغبتهم لتحقيق

 .وتقواها بساطتها في

 وقد Marten Luthir (1483-1546) لوثر مارتن باسم ألمانيا في الديني اإلصالح حركة ارتبطت      

 من أكثر عليها جخر إذ .عشر السادس القرن في الكاثوليكية الكنيسة تلقتها ضربة أعنف حركةال هذه كانت
 روما، في الكنيسة تدهور من لسياسيةا الوحدات في ألمانيا حكام موقف كان فقد الغربية، أوروبا سكان نصف

 صكوك نظام على والقضاء ةالشاسع وممتلكاتها الكنيسة بأموال ثارواالستئ سيطرتها من التخلص في غبةالر
 لدراسة واتجاه القانون دراسة ترك إلى دفعه مما الدينية اتالخراف فيها انتشرت بيئة في لوثر عاش وقد .الغفران

 الكنيسة رجال أحد لوثر سمع وعندما الكنيسة، ورجال البابوية مفاسد بنفسه شاهد وهناك روما، في الالهوت
 .الغفران صكوك يبيع وهو

 
 .الكامل الغفران تمنحه أنب كفيلة البابا صكوك فإن نفسها العذراء مع الخطيئة ارتكب إذا الرجل إن يقول:      
 تغفر الصكوك هذه تدعى الكنيسة وكانت روما في القديس كنيسة لبناء المال من مبلغ إلى بحاجة البابا وكان

 .الملتوية الطريقة بهذه الناس تخدع كانت الكنيسة أن لوثر فاعتقد ومعاص، آثم من اقترفه قد كان ما لمشتريها
 في الكنيسة باب على فعلق ،1512 اكتوبر وتنبرغ كنيسة في الشهداء بعيد لاالحتفا فرصة لوثر زانته هنا ومن
 الدعوة ووجه الغفران، وصكوك البابوية ضد حجة وتسعين خمس من يتألف طويالا  احتجاجاا  في اليوم ذلك

 .العلماء من شاء من لكل الحجج هذه لمناقشة
 المقدس، الكتاب تفسير يحتكر أن حقه من ليس اباالب أن وأعلن روما، كنيسة إلى الهجوم لوثر مارتن وجه     

 حتى بأنه وأضاف الدين رجال بزواج والسماح روما، إلى الحج وعدم األديرة عدد إنقاص ضرورة إلى ودعي
 في الحق شخص لكل أن وادعى المسيحي، الدين أسرار تفسير في مخطئا يكون قد البابا فيه بما الكنسي المجلس

 ثورية دعوة رأيه وكان وعقيدتها، سلطانها في الكنيسة لوثر هاجم وهكذا .آرائه بحسب هوتفسير االنجيل قراءة
 الغفران من لوثر بحرمان الهجوم هذا على الكنيسة وأجابت وحدها، لها حقاا  تعتبره كانت ما الكنيسة تجرد

 القبض إللقاء محاولة تبذل وقد دمه وإهدار القائمة السلطة على خارجاا  واعتباره المدنية، حقوقه من وتجريده
 وارتبرغ، قلعة في باإلقامة له وسمح ساعده الذي إنجلترا إقليم حاكم إلى فلجأ روما، إلى وترحيله لوثر على

 .عليه االطالع الناس على سهل مما االلمانية، اللغة إلى اإلنجيل ترجمة لوثر استطاع واحدة عام وخالل
 

 ولقد نتي،االبروتست المذهب اسم دعوته على وأطلق النجاح، من راا كبي قسطاا  تلقى لوثر دعوة وكانت        
 األمراء من كثير اعتناق بعد وخصوصاا  وثرية،الل ضد روما كنيسة بها قامت التي المحاوالت جميع فشلت

 أن إال ،العصبية الظروف هذه في توفي لوثر أن ومع .الكاثوليك األمراء ضد ووقوفهم يدالجد المذهب األلمان
 صلح في تسوية إلى الوصول أمكن حتى التالية األعوام في نتاوالبروتست الكاثوليك بين استمر زاعالن

 اإلمبراطورية دويالت من دولة كل بحق االعتراف هو الصلح قرارات أهم وكان ،1555 فبراير في أوجزبرغ
 أوجزبرغ صلح انك هكذاو ،بروتستانتيا أم كاثوليكي أكان اءسو تريده الذي المذهب اختيار في األلمانية
 .دينياا  وروباأل عظيماا  تجزئة في خطوة وكانت ،للوثرية انتصاراا 
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 من وهو nivlaC nhoC (1509-1564) كالفن جون الديني االصالح حركة تزعم سويسرا وفي      

 معتقدات يهف لخص كتاباا  ونشر للتعذيب تجنباا  سويسرا إلى باريس وترك البروتستانتية اعتنق ،فرنسا مواليد
 بروتستانتي مركز أعظم عهده في غدت التي جنيف لمدينة حاكما أصبح ان لبث وما ،الجديد الديني المذهب

 .الوسطى أوروبا في
 :ثالثة مبادى في لوثر مذهب مع كالفن مذهب اتفق وقد     

 .الدينية المسائل جميع في عليه يعتمد الذي المرجع هو سواه ودون وحده المقدس الكتاب - 1
 .هللا لدى للناس يشفع الذي هو وحده المسيح السيد - 2
 .باألعمال وليس باإليمان يكون التبرير - 3

 :هامين مبدأين كالفن أضاف ثم      
 مولده من انسان كل عن تصدر التي االعمال جميع كتب قد وتعالى سبحانه فاهلل وقدره، هللا بقضاء االيمان - 1 

  (.القدرية) المبدأ هذا ويسمى يرهاتغي إلى سبيل فال وفاته حتى
 .روحية مهام لها فالكنيسة الكنيسة، شئون في الدولة تتدخل فال والدولة الكنيسة بين الفصل - 2 
 

 النهضة عصر بعد جاءت مهمة أحداث
 ومنها النهضة عصر تلت التي المهمة االحداث بعض الوحدة  من القسم هذا في معك ،الطالب عزيزي نبحث،
  .بونابرت نابليون وعصر الفرنسية الثورة و األميركية الثورة

 

 األميركية الثورة
 االستعماري الصراع و اوروبا دول

 مراكزها من العالمية التجارة طرق انتقال أهمها جديدة عالمية تطورات إلى الجغرافية الكشوف أدت         
 الكبرى، المحيطات إلى العربي والخليج راألحم والبحر السويس وبرزخ والشام المتوسط البحر في القديمة

 (إيطاليا في) البندقية ومنها - القديمة المراكز أهمية قلت وهكذا .والهندي االطلنطي المحيطان وبخاصة
 (البرتغال في) لشبونةو لندن أهمها من جديدة مراكز وظهرت الشام وموانئ وعدن والسويس واإلسكندرية

 (.هولندا في) وأمستردام
 أن إلى منها كل سعت التي األوروبية الدول بين الحروب آثار أن المستعمرات على الصراع لبث ماو      

 تدفق ازدياد إلى أدى قد كايرأم اكتشاف وأن خاصة البحار، وراء فيما كاتلتالمم من أوفر نصيب لها يكون
 ولكن – الجديد العالم في االستعمار ميدان اقتحم من أول هم اإلسبان وكان .أوروبا على النفيسة المعادن
 وأعطى الدولتين بين الجديدة القارة فقسم البابا تدخل وعندئذ الغنيمة، من نصيبهم البرتغاليون طالب ما سرعان

 ولكن .والشرق الجنوب نحو يندفعون البرتغاليون كان نفسه الوقت وفي .إلسبانيا تبقى وما للبرتغال البرازيل
 ركيوناوالدانم اإلنجليز تطلع وهكذا .التسوية لهذه ترضخ لم كايرأم عن االبوية التسوية استبعدتها التي الدول

 وأدى الغربية الهند وجزر الشمالية كايرأم في ممتلكات على الحصول إلى والفرنسيون والهولنديون والسويديون
 في المتسابقين أنجح مه النهاية في اإلنجليز وكان .االكتشاف حديثة المناطق إلى أوروبا حروب امتداد إلى هذا

 .االستعمار ميدان
Town  تاون جيمس باسم وعرفت 1707 عام الشمالية كايرأم في مستعمراتهم أولى اإلنجليز أسس وقد      

  Jannes حوالي يقطنها عشرة ثالث عشر الثامن القرن منتصف في األميركية المستعمرات عدد بلغ وقد 
 في انتشرت فقد ولذا المستعمرات، تلك سكان من العظمى الغالبية لونيشك اإلنجليز وكان .نسمة ونصف مليون

 للتاج مباشرة ابعةت المستعمرات هذه أكثرية وكان .البريطانية السياسية واألنظمة والعقائد اآلراء المستعمرات
 .هالحساب األراضي استعمار تولت التي البريطانية للشركات تابعاا  كان منها اآلخر والقسم البريطاني،

 
 من كثيراا  دفعت قد  عشر السابع القرن خالل ببريطانيا نشبت التي والدينية السياسية الخالفات وكانت       

 لهذا .باآلمال تفيض فيها الحياة تكون أن باإلمكان أن ثبت التي الشمالية كايربأم الدائم االستقرار إلى اإلنجليز
 امتالك سبيل في نشبت التي وبالحر أثناء في العددي التفوق من مكنهم مما الشمالية ركايأم في عددهم تزايد
 شواطئ معظم على سيطرت قد أوروبا كانت حتى عشر الثامن القرن من الثالث الربع انتهى أن وما .كاأمير
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 الشراعية والسفينة المطبوعة والخريطة المطبوع الكتاب ظهور منها عوامل ةدع ذلك على ساعدتها وقد .العالم
 جنوب كانت كما .أوروبا غرب من عليها وفدوا بأناس الجديدة أميركا قارة امتألت وهكذا .لمحيطاتا عابرة
 .األوروبيين من سكان الستقبال استعداد على نيوزيلنداو وأستراليا أفريقيا
 ييناألوروب فإن ،بالمنتجات والحافل بالسكان اآلهل الشرق في غالباا  ظل التجاري الدافع أن حين وعلى       

 وهكذا .األبد إلى يسكنونها جديدة أوطان وإقامة الزراعة إلى تحولوا ثم والفضة الذهب وراء انجروا كاأمير في
 مناطق إلى وروبيةاأل والعناصر األوروبية الثقافة انتقال إلى البحار وراء ما إلى األوروبية الهجرة ازدياد أدى

 اعتبار على لمواجهتها يستعدوا لم وبالتالي ،العناصر هذه مشاكلب االوروبيون الساسة بأنيت ولم .لعالم من واسعة
 المستعمرات سكان من مواطنيهم يعاملون كانوا كما .الثروة وموارد سكريةالع المؤسسات في إال يفكروا لم أنهم

 .المستعمرة األم للدولة يخضع أن عليه عاجزاا  ذليالا  شعباا  باعتبارهم
        وحين استقر الفرنسيون في كندا، أقام اإلنجليز مستعمراتهم الثالث عشرة على الساحل الشرقي ألميركا 

الشمالية واإلسبان في فلوريدا والمناطق الجنوبية، باإلضافة إلى األمالك االسبانية في أميركا الوسطى 
والجنوبية. وكانت الهجرة إلى أميركا الشمالية قد جرت بطريقة جعلت اللغة والنظم اإلنجليزية غالبة في 

المناطق الشرقية. لهذا حظيت البالد بوحدة عامة خاصة وأن األلمان والفرنسيين لم ينشئوا ألنفسهم مستعمرة 
خاصة منفصلة، بل اختلطوا بالوافدين البريطانيين األوائل متخذين لغتهم ووجهات نظرهم، وحين نشب الصراع 

االستعماري بين بريطانيا وفرنسا خالل حرب السنين السبع )1763-1756(  كان من المؤكد ان يحرز 

البريطانيون النصر في النهاية ألن سكان المستعمرات البريطانية وعددهم مليون ونصف في أواسط القرن 
الثامن عشر شكلوا كتلة كبيرة متماسكة متضامنة واسعة الموارد، على حين أن فرنسا الجديدة كان ال يزيد 

 سكانها على المائة ألف، كما كان للبريطانيين أسطول أفضل مما ساعدهم على سرعة تعزيز قواتهم.
 

 اإلنجليز في أميركا الشمالية
 1763 عام في الصلح معاهدة قضت الهزائم من بسلسلة السبع نالسني حرب في فرنسا منيت أن وبعد      

 اإلمبراطورية ضد لحربا دخلت قد كانت التي إسبانيا من فلوريدا وعلى فرنسا من كندا على انجلترا باستيالء
 المسيسيبي نهر حتى األطلنطي المحيط من بريطانية أصبحت الشمالية كايرأم أن هي والنتيجة .البريطانية

 السيادة إلى الفرنسية السيادة من لويزيانا انتقلت ذاته الوقت فيو .(Orleans New) اورليانز نيو باستثناء

 من الفرنسيون طرد وقد – الهند في انتصاراتهم مع كندا في ينالبريطاني انتصارات تصادفت وقد .االسبانية
 .الهند من طردوا كما كندا

 وتال ذلك ازدياد التوتر بين المهاجرين اإلنجليز في أميركا الشمالية والدولة األم. ولم يعان سكان المستعمرات 
البريطانية من الظلم والطغيان، اذ أنها كانت تتمتع بحرية سياسية ال مثيل لها في أي جزء من العالم خالل 

 القرنين السابع عشر والثامن عشر. فوجود لغة غالبة – هي اإلنجليزية – قد سهل قيام أمة حقيقية. 
 

          كما أن خبرة سكان المستعمرات بأشكال الحكم النيابي قد جعل المعمرين يطمحون إلى المزيد من 
الحرية، فالبريطانيون هم وحدهم الذين سمحوا لمستعمراتهم بأن تقيم مجالس شعبية وأن تقيم حكومات يتمتع 
فيها الناخبون والنواب بمسئولية سياسية فعلية، مما جعل أهالي المستعمرات اإلنجليزية ذوي عقليات وخبرة 

سياسية كما أن احترام الحقوق المدنية الجوهرية كان ناتجاا  عن تمتع أهل المستعمرات بما كان يتمتع به 
البريطانيون في وطنهم من إيمان وطيد بحرية الكالم والصحافة واالجتماع. كما تغلغل مبدآن أميركيان أساسيان 

في عهد االستعمار، أحدهما مبدأ الديمقراطية بمعنى أن لكل البشر حقاا  في المساواة في الفرصة، واآلخر هو 
الشعور بأن قدراا  خاصاا  كان ينتظر الشعب األميركي. فالثراء العام وطاقة الشعب وجو الحرية الذي أحاط 

بالثراء والطاقة قد بث في األميركان  تفاؤالا  شديداا  واعتداد كبيراا  بالنفس. وهكذا كان أينما يحلون يحملون معهم 
 حقوق البريطانيين األحرار المولد وتراثهم الخاص بالصراع اإلنجليزي من أجل الحرية.

 

         وكانت المستعمرات البريطانية تختلف من حيث نشأتها وطابعها العام والعناصر االوروبية التي كانت 
تسكنها. غير أن االتحاد الذي افتقدته الواليات ذات األصول المتباينة والظروف الطبيعية المختلفة لم يلبث أن 
فرضته عليهم أنانية الحكومة البريطانية فقد كانت تفرض عليهم الضرائب دون أن يكون لهم رأي في إنفاقها، 
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كما جرت التضحية بتجارتهم من أجل المصالح البريطانية. فقد حرم على المستعمرات أن تنشى صناعات 
تتنافس صناعة الدولة األم. كما ألزم سكان المستعمرات بشحن صادراتهم على سفن بريطانية وبأن ال ينزلوها 
إال في موانئ بريطانية. ومن األسباب الرئيسة لحرب االستقالل تلك االنتصارات التي حصلت عليها بريطانيا 

دون عناء كبير. فقد خلص طرد الفرنسيين من كندا واالسبان من فلوريدا، المستعمرين من هذين الجارين 
الخطرين، مما أضعف اعتمادهم على الوطن األم. لهذا غدا المستعمرون وقد قلت حاجتهم للمعونة البريطانية، 

أكثر استعداداا  لتحدي ادعاءات إنجلترا. حقيقة أن الكثيرين منهم حملوا السالح بمحض اختيارهم في أثناء 
 الحرب ضد فرنسا. إال أن القليلين منهم قبلوا المشاركة في تصفية المشكالت المالية المترتبة على تلك الحرب.

 

         وكان األميركيون قد بدئوا في الوصول إلى مرحلة االكتفاء الذاتي: فكانت لهم جامعتهم ومكتباتهم 
وصحفهم وعلماؤهم وكانت مستعمرات الشمال تصدر األخشاب والقمح، بينما كانت مستعمرات الجنوب تصدر 

التبغ واألرز والسكر والقطن، إال أن بريطانيا ظلت تعاملها وكأنها لم تتعد سن الطفولة. كما أنها منعت 
المستعمرين إلى األقاليم الغربية البكر ذات اإلمكانيات الكبيرة. وذلك للحيلولة دون وقوع االصطدام مع الهنود 

الحمر. كما أن المستعمرين كانوا خاضعين للقوانين اإلنجليزية التي كان يصدرها البرلمان في لندن الذي لم يكن 
 األميركان  ممثلين فيه، اعتقدوا أنهم قادرون على وضع تشريعهم بأنفسهم.

 

         كان الحكم في المستعمرات يرتكز على ثالث قواعد: الحاكم، المجلس االستشاري، المجلس التشريعي. 
وكان الحاكم يعينه الملك ويتولى قيادة الحامية العسكرية والقيام بالمحافظة على األمن ورعاية مصالح 

المستعمرين وله الحق في االعتراض على قرار المجلسين. أما المجلس االستشاري فكانت سلطاته محصورة 
في إبداء المشورة للحاكم ولكن المجلس التشريعي كان يتمتع بسلطات قوية وذلك لكونه منتخياا  بواسطة سكان 

 المستعمرة.
       وقد كانت لهذا المجلس )وهو أشبه ما يكون بمجلس العموم البريطاني( صالحية فرض الضرائب 
وإمكانية التحكم في رواتب الموظفين ابتداء من الحاكم، وبالتالي استطاع المجلس فرض كلمته وإعطاء 

 المستعمرة مظهراا  من مظاهر الحكم الذاتي في ظل السيادة الملكية البريطانية.

 

 طريق الثورة عند سكان المستعمرات في اميركا
        في الوقت الذي كانت فيه فكرة الحكم الذاتي تعمق جذورها في نفوس سكان المستعمرات وفي الوقت 

الذي بدأ فيه هؤالء السكان يحسون بروح القوة واالعتداد بالنفس نتيجة وقوفهم إلى جانب اإلنجليز وانتصارهم 
على الفرنسيين في حرب السنين السبع )1756 - 1763( وفي هذا الوقت نفسه كانت فكرة السيادة المطلقة 
للدولة األم على مستعمراتها تزداد قوة لدى ملك بريطانيا جورج الثالث وحكومته. فقد كان هذا الملك من أشد 

أنصار الحكم المركزي في المستعمرات ويؤمن بأنه البد أن يستمر سكان المستعمرات خاضعين كلياا  للحكومة 
األم حتى ولو لم يكونوا ممثلين في البرلمان البريطاني وأن تستمر السيادة البريطانية دون االهتمام بآراء السكان 

 ومصالحهم.

 

        كانت بريطانيا تجتاز في عام 1763 أزمة مالية خطيرة بسبب النفقات الباهظة التي كبدتها خالل حرب 
السنين السبع. ولذا فقد عمدت الحكومة البريطانية إلى فرض الضرائب على سكان المستعمرات دون الحصول 

على موافقة المجالس التشريعية في المستعمرات. اعتبر سكان المستعمرات فرض الضرائب على هذا النحو 
إلغاء لمظهر جوهري من مظاهر الحكم الذاتي الذي تمتعت به المستعمرات منذ زمن طويل. وتمسكوا بحقهم 

في رفض دفع الضرائب خاصة وانهم غير ممثلين في البرلمان الذي توطد وجوده على أساس المبدأ الشهير )ال 
 ضرائب اال بالتمثيل النيابي للشعب( ولكن جورج الثالث تشبث بحقوق السيادة المطلقة وبالتالي اتسعت الهوة

 بين الطرفين وأصبحا على طرفي نقيض.
 :اميركا في المستعمرات سكان على فرضها على البريطانية الحكومة أصرت التي الضرائب أهم ومن        
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 نسيةالفر المستعمرات من جلبالمست السكر على ضريبة يفرض وهو ،1764 عام السكر قانون - 1 
 التجار فشعر التهريب لمنع السواحل بمراقبة البريطانية الحربية السفن باشرت القانون صدور وبعد .واإلسبانية

 .بريطانيا على يحنقون جعلهم ما مصالحهم يهدد بالخطر
 إلى سنت من القيمة ةوتمتفا خاصة أوراق استعمال وجوب على صروي 17655 عام الدمغة قانون - 2 

 المستعمرات سكان عارض وقد .القانونية والمستندات والمنشورات والمجالت الجرائد لجميع دوالرا خمسين
 .األعمال ورجال والمحامون الصحفيون وبخاصة القانون هذا
 
 إزاء المستعمرات سكان أبداها التي الشديدة المقاومة طضغ تحت البريطانية الحكومة اضطرت وقد       

 الضرائب فرض في ابحقه نفسه الوقت في تمسكت ولكنها ،الدمغة ضريبة غاءإل إلى الضرائب هذه مثل فرض
 وفوكس بيرك ،تشاتام وهم الوقت ذلك في الثالثة البريطانيين الساسة أعظم اعترض وقد .المستعمرات على
 ظلت فقد وعليه .البريطانية الوسطى الطبقة من عدد الرأي في وأيدهم الضرائب دفع المستعمرات إلزام على
 الزجاج على أخرى ضرائب البريطانية الحكومة أصدرت حينما اندلعت أن تلبث ولم الرماد تحت مشتعلة النار

 أن المستعمرات عم الذي الهيجان إزاء بريطانيا واضطرت .غيرها كثيرة وسلع والشاي والورق والرصاص
 المستعمرات سكان لكنو (Grenville) جرانفيل فرضها التي الشاي ضريبة عدا ما الضرائب جميع تلغي

 المتنكرين الرجال من مجموعة تسلقت 1773 عام ديسمبر 16 وفي ،ضريبية أية دفع على الموافقة ضوارف
 وكان .الماء في الشاي من حمولتها بكل اوالقو ،بوسطن ميناء في سفن ثالثة *بحث؛لموهوكا الهنود زي في

 يهاف يقع التي (ماساتشوستس) مستعمرة وإخضاع التجارة وجه في بوسطن ميناء إغالق الحادث هذا نتيجة
 احتجوا  األميركان أن إال ،الشاي حفلة باسم األميركي التاريخ في هذا ويعرف المباشر لندن حكم إلى الميناء

 فيالدلفيا في مؤتمر أول واجتمع ،بوسطن مع تضامنها المستعمرات لنتفأع ،حرياتهم على االعتداء على
  .المقاومة وسائل لدراسة

 

 المتحدة الواليات استقالل
 سكان سخط اشتد ماساتشوستس ومستعمرة بوسطن مدينة بحق التعسفية اإلجراءات هذه صدرت عندما        

 ضم الذي األول كييراألم الكونجرس عنه تمخض 1774 عام فيالدلفيا في مؤتمرا وعقدوا المستعمرات
 أو بريطانيا على بالثورة األمر بادئ المؤتمر عضاءأ يطالب مل .المؤتمر في المشتركة الواليات مندوبي

 وبناء الضرائب فرض على الشعب ممثلي موافقة بوجوب التمسك إلى اهتمامهم جل صرفوا بل عنها االنفصال
 الحكومة ولكن .التعسفية اإلجراءات وقف لحين زيةاالنجلي البضائع استيراد منع المؤتمر قرر فقد ذلك على

 عسكرية اصطدامات وقوع إلى أدى مما بوسطن إلى اضافية قوات وأرسلت سياستها في استمرت البريطانية
 .مستحيلة باتت الفريقين بين طبيعية عالقات إلى العودة أن واضحاا  وبدا .المستعمرات سكان مع
 
 تالمستعمرا تولىت أن وقرر 1775 عام فيالدلفيا في للواليات الثاني المؤتمر عقد الظروف هذه وفي       

 حد إلى األميركية والمستعمرات بريطانيا بين األمور تصل أن قبل .عنها للدفاع جيشاا  تدشن وأن نفسها حكم
 اإلجراءات في النظر إلعادة الثالث جورج الملك إلى أخير التماس بإرسال المستعمرات قامت ،النهائية القطيعة
 كان الملك ولكن .إقرارها قبل ضريه أية فرض على الموافقة في راتالمستعم سكان بحق واالعتراف التعسفية

 المستعمرات أعلنت أن فكان بالقوة المستعمرات إخضاع على وأصر آخر اعتبار أي فوق المطلقة السيادة يضع
 .األميركية المتحدة الواليات اسم نفسها على وأطلقت 1776 عام (تموز) يوليو 4 في استقاللها

 
 والدولي، المحلي الصعيدين على األميركية االستقالل حركة نجاح إلى تأد أساسية عوامل هنالك وكانت     

 :يلي ما أهمها
 وذلك ،وإسبانيا وهولندا فرنسا خاصةوب األميركية المستعمرات لثورة األوروبية الدول من كثير مساندة - 1 

 بريطانيا محل الحلول ونح تتطلع الدول هذه كانت ،بريطانيا لوجود وبين الدول هذه نبي مرير استعماري تنافس
 .واالقتصادية التجارية المجاالت في خاصة األميركية الواليات في
 الحياة في األميركية المستعمرات سكان مطالب عن يدافعون أخذوا الذين األوروبيين المفكرين ظهـور - 2

 أهم ومن .المستعمرات لكت في بريطانيا ارسهتم كانت الذي المستبد المطلق الحكم من وتحررهم الكريمة العادلة
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 األثر لكتابه وكان ،يركاأم في يعيش كان الذي اإلنجليزي (ThomasPaine بين توماس) المفكرين هؤالء
  .االستقالل فكرة تقبل في الكبير

 .ومعنوياا  عسكرياا  األميركية القوات تفرق - 3
  

 القتال داا وب  األميركان شكله الذي لحرسبا يحتكون االنجليز وبدأ واالشتباكات الحوادث بدأت ما وسرعان     
 االستقالل حرب بدأت ذاوهك ،األميركان الزعماء من اثنين تعتقل أن البريطانية السلطات حاولت حين

 معركة عشرة اثنتا ووقعت مرةمستع كل في القتال خاللها دار سنوات ست من أكثر الصراع وامتد .األميركية
 قطع في الرغبة وعدم القتال عن اإلحجام موقف يقفون عام من أكثر ظلوا  كاناألمير عمرينالمست أن إال .هامة

 إال فيالدلفيا في االستقالل إعالن وثيقة الثائرة الواليات ونواب كونجرس يصادر فلم .األصلية ببالدهم عالقاتهم
 .يالوطن االستقالل قوات لقيادة واشنطن جورج المزارع انتخاب جرى كما 1776 عام منتصف بعد
 

  الثالث المستعمرات ممثلو عليها وافق ثم ،جيفرسون توماس بكتابتها قام فقد االستقالل إعالن وثيقة أما      
 أن رسمياا  تعلن ،عام مؤتمر في  المجتمعين ،األميركية المتحدة الواليات نحن  :يلي ما فيها جاء ولقد عشرة

 خضوع كل من تخلصت قد وأنها ،ومستقلة حرة الدو تصبح أن في قهاح على حصلت قد المتحدة المستعمرات
 تكون أن ويجب تماماا  مقطوعة العظمى بريطانيا دولة وبين بينها سياسية صلة كل وأن ،العظمى بريطانيا جلتا

 .كذلك
 
 الفرنسيون أعلن نفسه العام وفي .التسليم إلى قائده واضطر يطانياا بر جيشاا  واشنطن هزم 1777 عام وفي     

 ثان بريطاني جيش سلم ثم .البحرية شديداا  تهديداا  هامواصالت تهديد إلى أدى مما بريطانيا على الحرب واإلسبان
 مساعدة دون الحرب تكسب أن المتحدة المستعمرات على السهل من يكن ولم 1781 عام في شروط دون
 الفرنسيون اوحي .الحرب في االشتراك عدم أساس على ولكن  األميركان بمساعدة ترحب كانت التي سافرن

 سبانياوإ فرنسا قررت وهكذا إنجلترا من االنتقام في يرغبون الذين المتطوعون وكثر الجديد العالم تحرير فكرة
 .األميركية لمستعمراتها سيئ مثالا  ستعطى الثورة أن ترى نتكا أسباني أن برغم ،أميركا باستقالل االعتراف

 .منها انتزعوه ان لإلنجليز سبق الذي رقطا جبل ميناء استرجاع تود كانت أنها إال
 
 .وسيادتها المتحدة الواليات تقاللباس  األميركانو اإلنجليز بين 1782 باريس معاهدة اعترفت وأخيراا        

 موالية كندا بقيت وإن االستقالل هذا أكدت فقد 1783 والفرنسيين واإلسبان اإلنجليز بين فرساي معاهدة أما
 تنازلت أنها إال الحدود بشأن لتشددت حكومتها شاءت فلو سخية تنازالت بريطانيا متقد وقد .لبريطانيا

 اليةالشم ودالحد جعل مع بيالميسيسي ونهر الليجني جبال بين الواقعة االراضي كل عن الجديدة للجمهورية
 .إلسبانيا فلوريدا تسليم جرى بينما ،تقريباا  اآلن هي حيث

 
 تتولى ضعيفة عامة حكومة إال لها وليست – سنوات أربع لمدة – حديثاا  تقلةالمس الواليات وظلت         

 إلى انقسامها من بد ال أنه البداية في والح .بينها مفكك اتحاد قيام على ينص دستور مواد بمقتضى نالشؤو
 لهم نجليزاإل عداء هما ذلك، دون الحيلولة إلى أديا أمرين أن إال اآلخر، بعضها عن بعضها مستقلة مجتمعات

 اتحادية حكومة بمقتضاه قامت ،1788 دستور وضعوا لهذا .يهمعل االعتداء في محاوالت الفرنسيين وإظهار
 كل في المواطنين الكل الدستور أعطى ولقد .انمنتخب انسومجل جداا  ضخمة سلطاتب يتمتع رئيس لها قوة أشد

 دالبال سكان (الحمر الهنود يشملوا) لم الذين نللمواطني تمنح التي االمتيازات كل في الحق (اليةو أو) دولة
 السكة ثم النهري البخاري رقالزو ظهر ما وسرعان .(افريقيا من استجالبهم جرى الذي) الزنوج أو (األصليين
 .التمزق من المتحدة الواليات أنقذ ما (التلغراف) والبرق الحديدية

 
 المتحدة الواليات تاريخ وسجل .ثرواتهم ازدادت ثم هائلة زيادة ةالمتحد الواليات سكان عدد ازداد وقد       

 المحل في ترجع لها مثيل ال التي الرفاهية وهذه .التاريخ في له مثيل ال المتزايد المتواصل الرخاء من نوعاا 
 واستمر .عليهم الطبيعة بها أنعمت التي رةالوفي الخيرات إلى باإلضافة الفردية  األميركان جهود إلى األول

 األراضي اتسعت وهكذا .الهادي المحيط إلى المطاف نهاية في  األميركان وصل أن إلى الغرب نحو التجاها
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 من بد ثمة يكن ولم .والصناعة المعادن واستخراج مواشيال وتربية الزراعة وازدهرت والمراعي الزراعية
 وهكذا .األخطار من ذلك وغير الطرق وقطاع الضارية والوحوش والمالريا الحمر الهنود غارات مواجهة

 اللتين العظميين الدولتين احدى تصبح أن لها قيض التي الكبرى الدولة هذه ونمو لظهور المجال انفسح

 االتحاد انهيار بعد الجديد العالمي النظام وتتزعم ،1945 الثاني العالمية الحرب منذ لعالما دول تتصدران

 .1989 عام السوفياتي

 
   Monroeمونرو مبدأ

 شئون في أوروبي تدخل أي اعتبرت أنها المتحدة الواليات الستقالل المباشرة تائجنال أبرز من ولعل     
 كل عن لهماستقال الجنوبية كايرأم من واسعة مساحات سكان أكد أن بعد وبخاصة مقبول غير عمالا  كتينيراألم
 إننا) :يلي ما فيه جاء الذي يرالشه بدأهم مونرو الرئيس أعلن 1823 عام ففي .والبرتغال إسبانيا من

 كل نعتبر أننا نعلن أن إلى ،األوروبية والدول المتحدة والياتال بين مةالقائ الودية العالقات برغم ،مضطرون
 أي في تدخلن  لم واننا .وسالمتنا أمتنا يهدد خطراا  هذا مالعال نصف من جزء إلى نفوذها لمد جانبها من محاولة

 أوروبية دولة أي جانب من لتدخ أي نقبل أن يمكننا ال ولكننا .االوروبية للدول حاليةال ستعمراتالم نوشؤ من
 أو فيها التحكم هو التدخل هذا هدف كان ما إذا خاصة ،عليه وحافظت استقاللها أعلنت لتيا الدول نشؤو في

 (.األشكال من شكل بأي مستقبلها على السيطرة
 

 إبعاد في ترغب كانت ألنها ،به ورحبت مغزاه بريطانيا تفهم ةوروبياأل للدول إنذار بمثابة هذا وكان     
 وأن خاصة ،يركياألم االستقالل مقومات حساب في أخطأت ولكنها تينيكيراألم مجال عن لها المنافسين
 الناشئة صناعتها لحماية جمركية رسوم فرض على وعملت التصنيع في بدأت قد كانت المتحدة الواليات
 .البريطانية مصنوعاتال عن واستغنت

 

 1789 الفرنسية الثورة  
 االستنارة، بعصر الفرنسية الثورة قيام سبقت التي السنوات تلك األخص وعلى ،عشر الثامن القرن يعرف       

  فولتير أمثال وفالسفة كتاب ظهر حيث فيوالفلس الفكري والتقدم معرفةوال بالعلم سبقه ،عما يمتاز عصر وهو
 في الحكم نوع على تعترض كتبا وألفوا  والصحف الكنب في الحرة اآلراء بنشر هؤالء وقام ووروس وومونتسك

 في المثقفين عدد وزاد عظيمة زيادة القراء عدد فزاد .الحياة نواحي كافة في شامل إصالحب وتطالب فرنسا
 .كبيرة زيادة الحرف وأرباب والتجار الوسطى الطبقة أفراد

 
 وتغيير الفرد حرية احترام أساس على ميقو لفرنسا جديد نظام وضع حاول :(1775 - 1689) فمونتسكو      

 أوال أساسيتين، فكرتين من هذا كتابه كشفت وقد ،1748 عام ونشره القوانين روح) كتاب ألف .الحاكم سلطات
 فقط، واسعةال االمبراطوريات يالئم االستبدادي الحكم نظام وأن والظروف، البيئة باختالف تختلف الحكومة

 الحكم نقد إلى ترمي كانت التي فكرته وثانيهما .فقط الصغيرة المدن دول في ينجح الديمقراطي النظام وأن
 تحترم انتخابية برلمانية وريةدست ملكية لفرنسا يريد وهو ادي،االستبد بالحكم يسميه حكم وهو فرنسا في المطلق
 .العامة والحريات االفراد حقوق

 
 يتمتع وكان الفرنسية، الثورة وفالسفة مفكري أكثر من فيعتبر :voltaire  (1694-1778) يرفولت أماو     

 وكان شكاله،ا بشتى فرنسا في الحكم مساوئ مهاجمة على تركزت التي ذعةالال اخرةسال الكتابة في بموهبة
 بأن وطالب .لباستيلا سجن في شبابه من شهراا  عشر أحد فولتير قضى وقد .كان أيا المستنيرة الحكومة يؤيد

 تحقيق نحو قدماا  السير من يمكنهم ما والسلطة وةالق من للوطن المخلصين لمستنيرينا ومستشاريه لكللم يكون
 ،(األخالق)و (االنجليز عن فلسفية رسائل) أهمها والمقاالت الكتب من مجموعة فولتير ونشر والعدل االصالح

 .التفاؤل بعنوان واخرى لقدرا ورواية التسامح في رساله المشهور وكتابه
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 في آراؤه تجلت فقد الديمقراطية، رسول فهو :Rousseau (1721-1772) روسو جاك جان أما     
 بأن ،االجتماعي العقد كتابه في نادى وقد .واالعترافات أميل، وتربية ،االجتماعي العقد – الثالثة مؤلفاته
 األفراد انضم ليهاع والمحافظة والمساواة الحرية هذه ولضمان ،الحقوق في لغيره ومساوياا  حراا، ولد اإلنسان
 يحكم الذي الحاكم رأسها على يتواجد التي الدولة وأقاموا ،اجتماعيا عقداا  نهمبي وأبرموا ،بعض إلى بعضهم
 فإن وهكذا ،منصبه عن عزل ذلك عن انحرف وإذا ،األمة تريده بما يلتزم أن وعليه األمة عن وكيالا  بصفته
 .للسلطات الوحيد المصدر الشعب اعتبار إلى يدعو روسو

 
 نقطة وكانت االجتماعي االنقالب عصور من لعصر بداية كانت ثورة فرنسا في قامت 1789 عام وفي      

 .أوروبا غرب بلدان سائر في كما سافرن في واالقتصادية ةواالجتماعي السياسية النظم مسيرة في أساسية تحول
 شعارها ،الشعوب يستهوي جديد قالب في غتهاوصا جديدة مفاهيم أعطت التي لعالميةا الثورات إحدى وهي

 ءوالقضا واستبدادها الملكية طغيان من السياسية الحياة تحرير إلى الثورة وهدفت ،والمساواة إلخاءوا الحرية
 .لرجا الدين لطبقة الواسعة واالمتيازات ،النبالء طبقة طغيان من اإلقطاع رعص مخلفات على

 
 ،أوروبا لك في شائعة أنها إال فرنسا في قامت قد لعل تعالج جاءت كانت وإن 1789 ثورة أن والواقع        

 عوامل وهي ،الثورة هذه أوجدتها التي الحقيقية افعوالدو االسباب تقصي من البد .الثورة هذه أحداث ولفهم
 عملوال ةالثور بها نادت التي المبادئ يتقبل وجعلته الفرنسي الشعب مشاعر حركت واجتماعية وسياسية فكرية
 :التالية بالعوامل األسباب هذه نمكوت .بالقوة تحقيقها على

 

  الفرنسية الثورة قيام ودوافع أسباب
 :الملكي النظام - 1

 لويس بموجبه وعمل به بشر ما وفق تسير تزال ما الفرنسية الملكية كانت عشر الثامن القرن أواخر في     
 في يمارسه ،بها المسلم حقوقه من حقاا  كان ستبداداال إن بل .المطلق االستبدادي الحكم نظريات من عشر عالراب

 التشريعية سلطته يحدد كان وما .قوانين من يريد ما بها يضع كان ذإ ،التشريع في كما التنفيذية لسلطةا مجال
 .للملك ملزمة قراراتها تكون أن وند دراستهاو القوانين مناقشة حق تملك كانت التي العليا المحاكم إال هذه

 وزاد الحكم مساوى إلى الناس إرشاد في ساهمت قد مناقشات من فيها يجري كان بما المحاكم هذه أن والواقع
 كان حكمه أيام في الثورة جرت الذي عشر السادس لويس الملك ان الثورة عشية الملكية موقف صعوبة من

 أعوانه بعض أن ذلك إلى يضاف اليه والمقربين أعوانه وأيضاا  الملكة به تحكمت مستهتراا  متردداا  ضعيفاا 
 أن أدركوا همنأ أو له والؤهم فتر قد كان وسنده النظام دعامة يكونوا أن فيهم يفترض كان الذين منه والمقربين

 بالتحاق اصةخ بصورة الظاهرة هذه برزت وقد .القائم النظام تجاوزت قد عصرهم ممفاهي وأن تخطاه الزمن
 النظام عن بذلك وتخلوا التغيير طلبوا للثورة فدعوا الحرة المبادئ بركب المثقفين من النبالء أبناء من الكثيرين

 .الممتازة طبقتهم والء إلى ارتكز طالما الذي
 

 :الطبقات نظام - 2 
 الملكي النظام تنمسك لمةوالمظ بالغين الشعور فيهم ويثير الفرنسيين مشاعر يؤذي كان ما أكثر ولعل       
 المراتب في تختلف حيث درجات لفرنسيينا يجعل والذي الوسطى العصور أيام من الموروث الطبقات بنظام

 :التالية الفئات االجتماعية الرتب سلم في يزنم أن ويمكننا والواجبات الحقوق في وتتفاوت
 

 يبررها ما لها يعد لم اتامتياز الوسطى ورالعص اقطاعات ادةس أسالفهم عن هؤالء ورث :االشراف طبقة -1

 فرنســا أرض جل يملكون هؤالء كان - والفكري واالجتماعي االقتصادي فرنسا واقع مع تتوافق عادت وما
 يستأثرون هؤالء كان وأيضاا  .مجحفة قاسية ظروف في عليها يعيشون فالحين بواسطة ويستثمرونها الزراعية

 .الضرائب أكثر من باإلعفاء حقهم على يحافظون الوقت نفس وفي واإلدارة الجيش في العليا بالمناصب تقليدياا 
 تقليدية المتيازات جهة من يرتكز طاغ نفوذ لها ممتازة طبقة يشكلون كانوا :الدين ورجال االكليروس طبقة - 2

 الكثيرة ياتوالرهبان األديرة كانت لقد عظيمة مادية لثروة ثانية، جهة ومن ،الوسطى العصور من موروثة
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 خمس مجموعها في تشكل الزراعية األراضي أجود من واسعة مساحات تملك فرنسا أرجاء جميع في المنتشرة
 صناديقها يدخل مما الكنيسة موارد في ويزيد .شديدة قاسية ظروف في الفالحين وفأل فيها يعمل فرنسا أراضي

 ينيمعف كانوا االكليروس رجال فان وكذلك ينالمواطن من جبىت كانت التي العشر ةضريب حاصالت من سنوياا 
  .الضرائب أكثر من
 وتقديم الضرائب عبء تحمل هؤالء وعلى .المدن سكان من والعامة الفالحين سواد وتضم :الثالثة الطبقة - 3

 ال كبيرة بواجبات يلتزمون موجزة وبعبارة .البالد مزارع في والعمل الكنيسة وخدمة الحرب أيام في الجنود
 لهم يعترف الفرنسي القانون يكن ولم الطبيعية، االنسان حقوق أبسط من نمحرومو فهم ضئيلة حقوق إال ابلهايق

 لهم يسمح كان وال .القانون أمام األكليروس أو لنبالء مع المساواة حق يعطيهم وال العامة الحريات في بحقهم
 رغباتهم مع يتالءم الذي واالقتصادي السياسي لنظاما اختيار في بحقهم أو السياسية الحياة في الفعالة بالمشاركة

 .ومصالحهم
 

 الثالثة الطبقة قلب في أوجد قد واالجتماعية االقتصادية األوضاع تطور كان طويلة بمدة الثورة قيام وقبل       
 فوذون وثقافة علم من ألبنائها توفر وبما ثروة من جمعته بما وتميزت البورجوازية باسم تعرف جديدة ةفئ

 الوقت مع وجعلهم هؤالء مهمة سهل ومما .لتجارةا في وبرعوا الحرة االعمال بعضهم مارس وقد .اقتصادي
 ءناالب مثل .األعمال هذه مثل ممارسة عن بالءنلا أبناء ترفع الناشئة والصناعة التجارة على يسيطرون
 مزاحمة في ،وراغبة بل قادرة، شطةالنا مثقفةال الفئات هذه صارت حتى كبير لوقت يحتاجوا ولم .واألساتذة

 تنوير في ساهموا ةوفالسف وعلماء كتاب منهم وكان الدولة في الكبيرة راكزلما على العليا الطبقات أبناء
 .مغتصبة حقوق من لها ما وتدرك ظلم من فيه هي بما تشعر ذلك وجعلها الجماهير

 

 المالي الوضع  
 .عشر الرابع لويس الملك أيام إلى جذوره تعود العامة تهانزيخ في مزمناا  عجزاا  تشكو فرنسا نتكا      

 ولمساعدة األميركية الحرب عمليات تمويل أعبا من الفرنسية لخزينةا تحملته ما بسبب حدة األزمة وازدادت
 ما ازاتهموامتي بالءنال ومصاريف البالط إسراف أن ذلك إلى يضاف اإلنجليز حكم على ثورتهم في االميركيين

 الثالثة، الطبقة بناءأ ،المواطنين تذمر وفي المالية وضاعاأل سوء في يزيد وكان .عنده تقف حد تعرف كانت
 أوضاع إلى النظر دون أبناءها يصيب كان الضرائب من األكبر فالقسم .للدولة الضرائبية السياسة فساد

 وكان .العام الصالح غير في تذهب كلها لنق لم إن الضرائب هذه جل كانت وقت في المتردية منهم الكثيرين
 لتقدير خارجية مظاهر على كثيرة حاالت في الجباة واعتماد القاسية جبايتها أساليب الضرائب وطأة في يزيد
 .الضريبة قيمة

 

 االقتصادي العامل 
 كثرأ إلى جذوره تعود للبالد العام االقتصادي الوضع في تدهور السيئة والمالية السياسية األوضاع رافق      

 ترتفع لم بينما ٪65 بنسبة للثورة السابقة الخمسين السنوات في األسعار معدل ارتفع فقد .قرن نصف من
 إذ العامة األوضاع تردي في 1788 عام حدثت التي االقتصادية األزمة زادت وقد .٪22 من بأكثر األجور
 جاءت .عيشهم لقمة في فالحينوال العمال وتناولت عنيف بشكل مداخيلها في البورجوازية الطبقة أصابت

 إنتاج وانخفض ،البالد أنحاء القحط فعم المذكور العام في عاطلة ،القمح موسم وبخاصة ،الزراعية سمالموا
 سعره وارتفع ،الخبز رغيف قل قد كان 1789 عام ربيع جاء وعندما .فرنسا عرفته مستوى أدنى إلى لقمحا

 ذلك في بريطانيا مع قودةالمع االقتصادية المعاهدة وكانت .الفقيرة ةالطبق ابناء من لكثيرينا بمتناول يعد ولم
 حاجة رغم ،الوفير الربح وراء سعياا  لإلنجليز القمح تصدير من للتجار أتاحته بما االزمة من تزاد قد حينال

 .لقمحهم الفرنسيين

 
 األميركية الثورة أثر

 في بتطبيقها الثورة تلك قامت التي بالمفاهيم الفرنسي بالشع اهتمام إثارة في األميركية الثورة ساهمت        
 بالنسية يحتذى مثاال األميركية الثورة أصبحت فقد .1783 عام بريطانيا عن التام استقاللها بعد خاصة بالدها
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 إلى كيينيراالم الثوار جانب إلى حاربوا الذين الفرنسيون المتطوعون عاد أن بعد وخاصة الفرنسي للشعب
 .التحررية األميركية باآلراء بعينمش بالدهم

 

 الباستيل وسقوط الوطنية الجمعية 
 األولى :فرنسا تاريخ في أثرهما لهما كان فكرتان أسابيع ستة استمرت التي األزمة هذه خالل وبررت      
 17 في راا وأخي .للبالد جديد دستور وضع إلى الدعوة والثانية الشعب مندوبو أنهم الثالثة الفئة ممثلي إعالن
 معهم ليجتمعوا الباقين ودعوا ،الوطنية الجمعية  اسم أنفسهم على الثالثة الطبقة أعضاء أطلق 1789 عام يونية
 أكثر مسلكاا  تسلك بأن الثالثة الطبقة إقناع في شخصيته يستخدم أن الملك حاول وقد ،األحوال إصالح على للعمل

 يحضرها لجلسة إلعدادها جلسالم في االجتماعات قاعة إغالق روتقر ،القديمة بالتقاليد حتفاظالوا داالا اعت
 األعضاء اتخذ لذلك ،اعتراض اي دون به يأمر ما قبول ةالقديم التقاليد حسب على – يقضي وحضوره ،الملك

 واختاروا .ميرابوو Sieyes يزيس األب حركةال وتزعم ،آخر مكان في اجتماعهم عقد في رارباالستم قرارهم
 وضع قبل ينفضوا أال على الجميع أقسم المثيرة الحماسية الخطب سماع وبعد التنس ملعب هو قريباا  مكاناا  لذلك

 .لفرنسا جديد دستور
 
 تحول حدث اسمةالح الساعات هذه وفي ،الفرنسية للثورة حقيقية بداية نسالت ملعب في القسم هذا كان لقد       

 حركةال إلى االنضمام الدين رجال صغار من وفريق ،األحرار ءالنبال من عدد أعلن دماعن ،الثورة لصالح جديد
 .الجديدة
 تأسيسية جمعية تصبح أن وقررت ،القديم لنظاما تقويض في الوطنية الجمعية عتشر الحين ذلك ومنذ        
 قدف ،التغيير لذلك الجمعية تفرغت لكي يرام ما على تسير تكن لم األمور أن على ،للبالد جديد دستور لوضع

 التي العنف أعمال فكثرت .الجديدة حركةال ضد القوة استخدام عشر السادس لويس عزم عن إشاعات انطلقت
 .الباستيل حصن إلى الجموع اتجهت ثم األغذية تاجرم وهو العسكرية المخازن هاجموا حيث العاطلون بها قام

 على رمزاا  انك رهيب سجن ىإل الحصن تحول ثم ،القديمة اإلقطاعية الحصون من تيلالباس حصن وكان
 وطافوا المسجونين وأخرجوا ،الحراس وقتلوا جنوني، حماس في المتظاهرون هاجمه وقد ،واالستبداد الطغيان

 .القديم النظام على االنتصار نشوة في باريس شوارع بهم
 

 االنحناء اولح فقد ،المتزايد الخطر هذا دفع معها طيعيست ال حالة في عشر السادس لويس كان ولما     
 عن رضائه عن كإعالن (تموز) يوليو 17 في بنفسه باريس وزار ،الباستيل حادث على اعتراضه بعد ةللعاصف

 حافالا  استقباالا  الشعب استقبله وهناك .وتردامن كاتدرائية في أقيمت يالت الشكر صالة بنفسه حضر بل ،أهلها
 وإعادة وزرائه بعض كإبعاد المطالب بعض كالمل وأجاب ،الفرنسي للعرش والئه عن بعد تخلى قد يكن لم ألنه

 باريس في ألفتت التي المواطنين لجنةب واالعتراف ،وفرساي باريس عن الجند وإبعاد ،للمالية وزيراا  (نكر)
 في واستمرارها الوطنية الجمعية مركز تدعيم الباستيل سقوط عن نتج كذلك جديدة، ةلديب حكومة باعتبارها

 بتحقيق نصابه إلى النظام إعادة على تعمل الجمعية وبدأت لفرنسا، جديد دستور وضع في مهمتها تحقيق
 تطور في خطورته له كان أمر أيضاا  الباستيل سقوط عن نتج كما الجماهير، بها تنادي كانت التي المطالب

 .ديدةالج ثورةال ضد للعمل الخارج إلى الثورة وأعداء األشراف من كبير عدد هجرة وهو األحداث،
 

 الوسائل عن للبحث 1789 عام أغسطس 4 في الثالثاء مساء خاصة جلسة في الوطنية الجمعية اجتمعت    
  :التالية القوانين الوطنية لجمعيةا وأقرت فرنسا في الشارع إلى والقانون النظام بإعادة الكفيلة

 أو قيد أي من الفالحين تحرير اليوبالت ضائيةق امتيازات من بها يلحق وما طاعيةاإلق النبالء حقوق إلغاء -
 .األرض مالكي تجاه التزام

 .واألفراد المطاحن على المفروضة والضرائب السخرة أعمال إلغاء -

 .الحرفية والجمعيات المقاطعات امتيازات إلغاء -

 .والواجبات الحقوق في الجميع أمامه يتساوى بحيث القضاء إصالح -
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 .العامة الوظائف على الحصول يف المواطنين بين التامة المساواة إعالن -
 
 أنها باعتبار الفالحين أوساط في خاصة وبصورة الفرنسيين لدى كبيراا  استحساناا  القرارات هذه القت      

 ثانية ناحية من أنها إال .اإلقطاعي النظام آثار من فرنسا يف بقي قد كان ما كل قانونية وبصورة نهائياا  أزالت
 تقوم دولةال كانت الضرائب من كثيراا  وتمحيص دراسة دون الغت إذ ،المالي صعيدال على سيئة نتائج :أعلنت
 يةالمال وزير من أشاره على اءبن األمر هذا استدرك قد يرابوم الثوري الزعيم أن ومع .أساسية بخدمات مقابلها

 ال بحيث ليرة ةئماأربع على تزيد التي المداخيل جميع ربع تبلغ ضريبية تقر الوطنية الجمعية وجعل ،نيكر
 الناس وأخذ منتظراا  كان مما أقل كان الضريبة هذه مردود أن إال ،المميزة المداخيل أصحاب إال تصيب

 مصاعبها من فرنسا إلنقاذ يهدف األساس في كان والذي ،(أيار) مايو شهر منذ حدث ما أن تدريجياا  يدركون
 شديدة أمل خيبة بسب وهذا ،األزمة هذه حدة في مستمر تزايد إلى الواقع في انتهى إنما ،واالقتصادية المالية
 .وتغييرها قلبها ال األوضاع إصالح يريدون كانوا الذين ألولئك وخاصة ،الناس من لكثير

 
 الدولة على والمواطنين اإلنسان حقوق حددت وثيقة الوطنية الجمعية أصدرت (آب) أغسطس 26 وفي     

 :فيها ما وأبرز واألمة

 .الحقوق في متساوين أحراراا  ويظلون أحراراا  نيولدو الناس -

 ،األرواح حماية الملكية، الحرية، وهي لإلنسان الطبيعية قوقالح وحماية ضمان الحكومات من الغرض  -
 .المظالم رد وحق

 .القانون يحددها التي الحاالت في إال يوقف أو أحد يسجن ال -

 .الضرائب قريروت القوانين وضع في حكومتها مشاركة في الحق أمة لكل -
 

 أن كما .األميركية اإلنسان حقوق إعالن قةوثي بنصوص واضح بشكل تأثر قد اإلعالن هذا أن ويالحظ      
 الجمعية نشرت وقد .األثر واضحة فيه تبدو وموتنسيكو روسو أمثال من األحرار الفرنسي الفكر أئمة روح

 .للفرنسيين إلعطائه نفسها ندبت قد تكان الذى للدستور مقدمة منه لتجعل اإلعالن هذا الوطنية
 ضرائبال الغيتو المساواة،ب ائبالضر وزعت فقد ،ةترديالم األوضاع صالحا الجمعية تبنت وقد       

 أن واطنم كل حق من وأصبح ،التجارة دانيم في االقتصادية الحرية وطبقت الوطني، اإلنتاج لزيادة يةالجمرك
 سيطرة من حد مما وهذا وأمالكها الدولة اقتصاد في مشارك المواطن فأصبح ،التجارة ميدان في امواله تثمريس

 درةصاوم غيرهم دون لدينا رجال بارك بها يتمتع التي الواسعة هاالكأم نم هاوحرمان االقتصاد على الكنيسة
 انتفض قدف الجديد المدني الدستور وبموجب ديةالما ةاالزم على التغلب يمكن حتى الدولة لمصلحة االموال تلك
 وأصبحت ة،الحكوم خزينة نم اوتصريفه مرتباتهم االنتقاص الكنائس رؤساء من وغيرهم األساقفة من عدد

 .سميهر تبعيتهم
 

 عنى ما أهم ومن ،عشر السادس ويسل عليه ووقع ،الدستور وضع من الجمعية انتهت 1791 عام وفي       
 وعدم نفيذية،توال ،والقضائية التشريعية السلطة بين لافص أي (السلطات فصل) ،دئمب هو الدستور واضعوا به

 حق أن سوى للملك ىيبق ولم صالحياته، معظم من لويس وحرم،(التشريعية الجمعية) في عليةالف السلطة ترسيخ
 أول تشرين /أكتوبر أول في الجديدة التشريعية للجمعية اجتماع أول يكون أن تقرر وقد .القوانين سريان تأجيل

 ظهرت فقد ،الجديدة الحكومة نجاح على تأثر تطورات، عدة حدثت االجتماع هذا يتم أن قبل كنول 1791
 على األجنبية الدول يحرضون أن دواار الذين المهاجرين عدد وازداد الجديد ردستوال أحدثها معارضة  حركة

 1791 يرانحز /يونيو ففي .يحدث كان ما على لويس عترضأ عندما خطورة الموقف وازداد .تدخلال
 ولكي الثورة، رأخطا عن االبتعاد في أمل البالد من الفرار وحاول  وأطفاله أنطوانيت ماري زوجته اصطحب

 فارن بلدة عند الثوار اكتشفه حظة لسوء كنول .المساعدة يد له ايمدو أن أوروبا ملوك مناشدة يستطيع

(Varennes)  النهاية بداية وكانت باريس إلى وأعيد ،ليهع القبض االقوو الحدود من بالقرب الميز نهر على 

 ال كانوا من كل محبة فقد ولكنه الجديد، الدستور احترام على اليمين يقسم أن على بعد فيما لويس وأضطر
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 زوجته وكانت رعاياه، على البالد بأعداء يستعين أن ينوى كان بأنه الناس بين شاع أذ ،به متعلقين يزالون
  يكرهها. الشهب أصبح فقد الدموية( )المرأة تدعوها الجماهير وكان اقنعته، التي هل أنطوانيت ماري

 

  1792 - 1791 الثورة حروب 
 ظمعم أن هاأول فان ،صعاب عدة واجهتها 1791 عام توبرأك أول في التشريعية الجمعية تمعتاج اعندم       

 .ويسار ووسط يمين إلى انقسموا بل حدوا سياسي اتجاه نم يكونوا ولم الخبرة، ذوي غير من كانوا أعضائها

 فكان الوسط زبح أما ،1791 دستور عليها نص كما المقيدة الدستورية الملكية دعاة من اليمين حزب وكان

 محدد رأى وال قيادة، لهم تكن لم ولكن الجديد وبالنظام رةبالثو ويؤمنون بالدستور يتمسكون الذين النواب يضم
 (دالجيرون) أقليم من خاص وبوجه االقاليم من وفدت زعامات يضم فكان  يسارال حزب أما .واضح اتجاه أو

 دون االنتخاب حق جميعاا  الشعب أفراد ومنح ،الجمهورية إلعالن الداعين من نواكا األعضاء من عدد ومنهم
 في كمونيتح يزالون ال كانوا الذين البرجوازيين ضد كانوا أنهم أي ،ما لعقار المواطن امتالك بشرط يدالتق

 العمال الطبقة حقوق إعطاء في التمادي من يخشون البرجوازيين النواب وكان لمصلحتهم الثورة توجيه
 .األهداف متعارضة أحزاب إلى الوطنية معيةالج أعضاء انقسم وهكذا االقتصادية بمصالحهم تضر والفالحين

 الملكية لقبول استعداد على كانوا نم الفرنسيين فمن ،أفراده آراء اختلفت فقد نفسه نسيالفر الشعب أما
 فيما كثيراا  تتغال الثورة أن يرون كانوا المحافظين من جماعات ومنهم ،نجاحها ويتمنى الجديدة الدستورية

 تنجز لم الثورة أن يعتقدون كانوا الذين (الراديكاليين) المتطرفين من فريق هناك كان بينما ،تغييرات من أحدثته
 .أهدافها كل بعد
 
 النوادي وهي الراهنة األوضاع تناقش المتعارضة االتجاهات فيها تلتقي أخرى مجاالت هناك كان وقد       

 يةجمع  باسم األول تأسس وقد nibhcaC اليعاقبة ونادي كوردلييه نادي النوادي أشهر وكان ،والصالونات
 تأسس فقد اليعاقبه نادي أما (.نالراديكاليي) المتطرفين من أعضاؤه وكان ،والمواطن االنسان حقوق أصدقاء

 (االفاييت)و (يزيس)و (ميرابو) أمثال الثورة رجال أشهر أعضائه من وكان (الدستور أصدقاء ةيعجم) باسم
 نسافر أنحاء جميع في فروع له أصبح أن بعد البالد أنحاء جميع في واسع نفوذ النادي لهذا وكان ،(روبسبيرو)

 .الدعاية مطبوعات العاصمة في النادي يمدهاو ،الوسطى الطبقة من أعضاء تجمع
 

 ،(سبيرودوب ودانتن مارات) وهم تطرفاا  الثورة زعماء أشد يعتبرون شخصيات ثالث إلى اإلشارة وتجدر      
 نظام في إصالح إجراء وجوب في آراءه ونشر بالسياسة اشتغل ولكنه ،ماهراا  طبيباا  كان فقد (مارات) األول أما

 أما .البطل الزعيم واعتبرته يسبار في الشعب جماهير وبآرائه به أعجبت وقد الشعب طبقات منه تستفيد الحكم
 قادة من زعيما الجماهير اعتبرته ولذلك ،خطبي عندما سامعيه يأسر اللسان فصيح ذكياا  محامياا  فكان (دانتن)

 .ثمن بأي وخططه آرائه قيقتح إلى وميال ،وتطرفاا  تعصباا  أكثرهم ريسببدو همثالث أن نجد وأخيراا  ،الثورة
 

 ،فرنسا لمستقبل نظرتهم حيث من ئهاأعضا آراء في التناقض ظهر ،التشريعية ةالجمعي انعقدت وعندما       
 في الجمهورية إعالن يفضل نكا من ومنهم الدستور، عليه نص الذي المقيد الملكي بالنظام المتمسك ففيهم
 .فرنسا
 استولت خارجية أخطار الجو في الحت فقد ،داخلي ترابط على الحصول ةللجمعي الفرصة أتتهي ولم        

 للثورة وكان .االجنبي بالتدخل مهددة الثورة حتأصب إذ ،التشريعية الجمعية وأعضاء لزعماءوا القادة انتباه على
 ألنها الجديدة وبيةاألور فلسفةال شكل ادؤهامب أخذت ،الشعبي الصعيد فعلى أوروبا، في البالغة اثارها الفرنسية

 عند أثرها أيضا لها وكان والمساواة واإلخاء بالحرية اا ترحب الناس أكثر واجتذبت اإلنسان، حقوق أعلنت
 وإصالح بالدهم باستقالل ينادون كانوا الذين اتهممجتمع في المحرومة لطبقات نموذجا وكانت عامة، المجاهدين

 .شعوبهم حال
 

 فقد ،مستمرة ومناوأة شديدة معارضة ةالفرنسي الثورة القت فقد ،الحكومي أو الدولي الصعيد على ماأ       
 بروسيا ملك الثاني وليم ريكوفرد ،روسيا إمبراطورة الثانية وكاترين ،السويد ملك الثالث فغوستا عارضها

  .ويةاالنمس اإلمبراطورية تحكم التي سبرجهب أسرة عاهل الثاني ليوبولدو
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 سكسونيا إقليم في تزنبل في بروسيا بملك ليوبولد االمبراطور اجتمع 1791 عام (آب) أغسطس شهر وفي      
 العسكرية الخطوات سيتخذ االمبراطور أن أعلن الذي (تربلن) ريحتص إصدار االجتماع نتيجة وكانت ،بالمانيا

 وتصميمهم نسييالفرن حماسة ازدياد التصريح هذا على وترتب .الدول رسائ وافقت إذا فرنسا في النظام دةإلعا
 ليوبولد اإلمبراطور مات ،للحرب ستعدوني فرنسا زعماء من المتطرفون كان وبينما .بالدهم عن الدفاع على

 العسكرية اإلجراءات خاذبات قياملل بروسيا مع المفاوضات استأنف الذي ،(األول فرنسيس) ابنه وخلفه الثاني
 .1792 (نيسان) ابريل 20 في النمسا على ربالح إعالن من بدا الجمعية تر لم وعندئذ ،فرنسا ضد

 
 من خوفاا  الثورة حول وفالحين وتجار عمال من الطبقات جميع شمل جمع في أثره الحرب إلعالن وكان        

 السادس لويس) ضد االغلبية وانقلبت القديم النظام إحياء عليه يترتب مما األرستقراطيين المهجرين عودة
 وتأييده بمساندته الشعب اتهمه وقد .فرنسا على العدوان يتبت التي المعادية بالدول تاقترن شخصيته ألن ،(عشر

 السويسري الحرس على وتغلبت التويلري قصر الجموع اقتحمتف  عرشه إنقاذ في أمال النمسوي للعدوان
 .عشر السادس لويس عهد نهاية االعدام وكان وقتلت

 

 7921 - 1795 الجمهورية وإعالن المؤتمر حكومة

 باريس في تألفت قد كانت ،الفرنسية ودالحد على العدوان فشل اءأنب باريس وصلت الذي الوقت وفي       
 في الثورة عيمتد أولهما :هدفين تحقيق مهمتها جعلتو فرنسا في الجمهورية قيام أعلنت التي ،(المؤتمر حكومة)

 إلى ذلك تحقيق في لجأوا حركةال تلك زعماء لكنو .المعادية الدول ضد حربية بعمليات يامالق وثانيهما فرنسا
 .االرهاب بعهد عهدهم سمي ولذلك للحكم وسيلة الدكتاتورية واتخاذ ،الدماء و اإلرهاب

 من مائتين حوالي اليمين مقاعد احتل فقد التشريعية، الجمعية عن (المؤتمر) حكومة  تكوين اختلفت وقد      
 عضو مائة حوالي المؤتمر مجلس من العليا المقاعد واحتل المعتدلة لمتوسطةا الطبقة يمثلون الذين الجيرونديين

 من االغلبية تجلس فكانت الوسط في أما .المتطرفين اليعقوبين من وهم ،(الجبل) اسم عليهم أطلق ولذلك
 المتطرفين نحو ميولهم اتجهت األحداث تابعتو األيام بمرور أنهم إال ميولهم تعرف ال الذين المستقلين االعضاء

 .الجبل حزب من
 

 عام ثان كانون / يناير 12 في باإلعدام أسرته ومن منه وتخلصوا عشر السادس لويس المؤتمر حاكم وقد     
 األراضي وغزا الرين عبر المعادية الجيوش اكتساح (ديمورييه) الفرنسي القائد تولى نفسه الوقت وفي 1793

 تحرير على عزمها تعلن المؤتمر حكومة وبدأت )بروكسل( اعاصمته على واستولى ويةالنمسا المنخفضة
 بأن ووعدت القديمة االستبدادية النظم ضد الثورة إلى ودعتها األوروبية لإلمبراطوريات الخاضعة الشعوب

 .تؤيدها سوف الفرنسية الجمهورية
 الفرنسيين احتالل الهاه التي – إنجلترا من كل فيها اشتركت دولية محادثات بدأت التحدي هذا وأمام       

 إلى الحلفاء وعمد ،فرنسا ضد حالفت تكوين عن االتصاالت وأسفرت ،وسردينيا وإسبانيا وهولندا – لبلجيكا
 فيو ،والقواد الضباط بأكفأ مزوداا  داا جدي وطنياا  جيشاا  الفرنسية المؤتمر حكومة جندت وهنا ،بلجيكا استعادة

 من تعاني الداخل في فرنسا كانت وبينما .جديد من بلجيكا اكتساح في فرنسيةال القوات نجحت أسابيع عدة خالل
 االنتصار على ساعدها وقد ،األوروبي التحالف على عظيمة اراتانتص صرنتت جيوشها كانت (االرهاب عهد)

 .بينهم فيما وفاق غير على كانوا ضدها تحالفوا الذين أن أعدائها على
 
 تركت بل ،مشتركة خطة يضعوا لم الحلفاء أن أولها :عوامل أربعة إلى االنتصارات هذه أسباب وترجع       

 كاهل على ملقى انك القتال ءعب أن ثانيهاو الخاصة، بوسائلها فرنسا ضد حربها تدبر دولة لكل األمور
 جيوش بتمويل اكتفت فقد البر في أما ،البحر في تحارب أن تفضل كانت فقد انجلترا أما ،والنمسا بروسيا

 القوات أن الحلفاء أعتقاد ثالثهاو تسنوا معظم خالف على وبروسيا النمسا كانت نفسه الوقت فيو ،ئهاحلفا
 أنفسهم وجدوا أنهم حين في ،الحروب على المدربة والروسية ويةاالنمس الجيوش أمام طويالا  تصمد لن الفرنسية

 مؤمنين كانوا والذين الثورة ناءأب من الجيش فأن عسكرية رابعهاو جديد طراز من يفرنس جيش أمام فجأة
 .أراضيها وسالمة فرنسا استقالل عن الدفاع في ومتفانين بمبادئها
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 سياسة اخلالد في اتبعت التي ،المؤتمر حكومة هي مركزية فرنسية حكومة وجود األسباب هذه إلى أضف      
 وهي روبسبير رأسها على كان التي العام االمن لجنة هي عنها منبثقة لجنة يد على والقوة، واإلرهاب الحزم
 وقد .فرنسا أنحاء جميع في الثورة نحو سلوكه في ارتابت من كل اإلعدام إلى وأرسلت اإلرهاب اتبعت التي
 إلى أرسله ثم باالعتدال، دانتون يلهزم اتهم نفسه روبسبير أن حتى الثورة، زعماء من عدد المصير نفس القى

 ساق التي االعدام مقصلة إلى باقتياده أيضاا  انتهى دكتاتوريا حكما فرنسا كذل بعد روبسبير حكم وقد المقصلة
  .االرهاب حكم انتهى وبموته الئه،وزم خصومه من العديد اليها

 

 الفرنسي 1795 عام دستور

 حكومة وضعته الذي الجديد الدستور على بناء 1795 عام في اإلدارة ةحكوم بإنشاء الحكم ذلك وانتهى      
 :ثالث يئاته اسفرن في الحكم تمارس الدستور هذا وبموجب رالمؤتم

 منهم واحد عضوية وتسقط أشهر ةثالث كل الرئاسة يتناوبون مديرين خمسة من وتتألف اإلدارة حكومة - 
 .التشريعين جلسينالم قبل من المديرين انتخاب ويجري الدولة في التنفيذية السلطات الهيئة هذه تمارس .سنوياا 

 سنوياا  ثلثهم عضوية وتسقط عام ينالثالث على أعمارهم تزيد ممن عضو خمسمائة ويضم مسمائةالخ مجلس -
 .التشريع سلطة المجلس هذا ويمارس

 أعمال مراقبة المجلس هذه ومهمة عام أربعين على أعمارهم تزيد ممن عضواا  250 ويضم الشيوخ مجلس -
 .الخمسمائة مجلس

 
 من كل أعطى الذي الوقت ففي .اليمين إلى نقل لم إن الوراء إلى ردة ما حد إلى الدستور هذا ويعتبر       

 – درجتين على كان االنتخاب أن باعتبار – الثانويين نتخبينالم جعل فإنه التصويت حق والكتابة القراءة يحسن
 به محس مما بكثير أقل الرقم وهذا ألفا عشرين كان عددهم أن بحيث العقارات من معيناا  قدراا  يملكون ممن

 .المجلسين وأعضاء المناطق في الموظفين كبار اختيار هؤالء ويتولى .1791 عام دستور

 تأكيد هذا وفي ،والمالكين االغنياء من الفا شرينلع الحكم خيوط أعطى قد الجديد الدستور يكون وبذا     
 أراد وقد .والهدم العنف أسباب امصالحه بطبيعة تعادي والتي ياسياا س المعتدلة البورجوازية الطبقة ونفوذ لسيادة
 على 1795 عام دستور حافظ وبالمقابل الفرنسية السياسة في االعتدال خط اراستمر ضمان المشروع بذلك

 والدستور االنسان حقوق وإعالن اإلشراف امتيازات على والقضاء الملكية إلغاء مثل األساسية الثورة إنجازات
 .لإلكليروس المدني

 
 مما الكثير وعن الملك إعدام عن مباشرة غير أو ،مباشرة مسؤولين الوطني المؤتمر ءأعضا انك ولما        

 باختيار يقضي تشريعياا  أمراا  الدستور مع فأصدروا مستقبلهم حول الخوف ساورهم فقد اإلرهاب عهد في حدث
 ألنهم عامة واليمينيين الملكيين أغضب القرار هذا .الوطني المؤتمر أعضاء من الجديد البرلمان أعضاء ثلثي
 (أول تشرين) أكتوبر في .االرهاب بعصر بآخر أو بشكل اركينالمش السياسيين كل من التخلص يريدون كانوا

 سالح من شاب إلى وأوكل .الوطني المؤتمر دار هاجمت واسعة مظاهرات والمحافظة الميسورة الفئات نظمت
 ىعل الشاب هذا قضى مدافعه من وجريئة قليلة وبطلقات .مرالمؤت دار حماية بونابرت بليوننا اسمه المدفعية

 التالي عامال في وحصل الداخلية القوات قائد فبات ،سريعة ترقية له أتاح مما والنظام، األمن وأعاد المظاهرات
 .االيطالية الحملة قيادة على

 

  1815 - 1799 بونابرت نابليون

 أطلق حتى بشخصية 1815و 1799 عامي بين ما روبياألو اريختوال الفرنسي التاريخ ارتبط       
 بقيادة المؤتمر حكومة اليه عهدت عندما الظهور في نجمه بدأ وقد ،(نابليون عصر) الفترة تلك على المؤرخون

 أوروبا، غرب الحربي التفوق في بعيدا اشأن المؤتمر حكومة عهد في بلغت قد فرنسا كانت .إيطاليا على الحملة
 األراضي جميع وكذلك لفرنسا نهائيا انضمت قد بلجيكا وكانت ،لفرنسا تابعة جمهورية نداهول أصبحت فقد

  الحرب، من واسبانيا بروسيا وانسحبت االيطالي، الريفيرا إقليم فرنسي جيش واحتل يناالر حدود حتى األلمانية
 بريطانيا هماو الفرنسية لثورةل المقاومة تمثالن التين ينالكبري والدولتين فرنسا بين عنيفال الصراع ظل لكن
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 واالسطول البحر الن اراضيها على مهاتهز أن فرنسا على لسهلا من يكن فلم بريطانيا أما ،والنمسا ظمىالع
 تتزع أن فرنسا استطاعت فقد ختالف،ال تمام النمسا موقف واختلف .عدوان أي من يحميانها القوي البريطاني

 التي اإليطالية الجزيرة شبه واليات لضم حملة تعدأ شرعت ثم ،(بلجيكا) مساويةالن المنخفضة األراضي منها
 .لمباشر النمسا لحكم خاضعاا  بعضها كان

 
 افقوهر الذين الشبان الجنود  عزم وقوة نبوغه بفضل إيطالية على حملته في بونابرت نابليون نجح وقد       

 ينشروا أن وهو ،فرنسا نحو يؤدونه واجب عنقهم في بأن يؤمنون اكانو ألنهم ،متدفقة وطنية حماسة تغمرهم
 من محرومه بالشعو ان يرون وكانوا .الفرنسية الثورة به نادت ما وهو والمساواة الحرية تعميم كي رسالتها
 الشعب أيها) فيها قال التي منشوراته أول أذاع عندما تعبير أبلغ ذلك عن نابليون عبر وقد ،موالتقد الحرية

 فقتالنا الشعوب، لكافة ثقة صديقة هي نسيةالفر األمة وأن ،أغاللكم ليحطم الفرنسي الجيش اءج لقد ،اإليطالي
 مع ونضالنا نزاعنا شرفاء، كخصوم الحرب نشن فنحن واإلجالل، االحترام محل ودينكم فتقاليدكم ضدكم ليس

 (يستعبدونكم والذين الطغاة
 

 من الخروج على وإرغامها سردينيا مملكة بمهاجمة بدأها التي إيطاليا في نابليون انتصارات توالت وقد      
  .إيطاليا في النمساويين هزائم وتوالت النمسا، حليفتها عن واالنفصال الحرب

 
 في داخلية أزمة دبوجو علمت عندما الصلح عقد في تلكأت أنها إال ،الهدنة طلب إلى النمسا واضطرت     

 الشعب وانقسم ،أنفسهم اإلدارة حكومة زعماء بين الخالف سادو ،الثورة ضد انقالب وقوع واحتمال فرنسا،
 بانتصاراته المعتز ،بونابرت نابليون وكان ،الحكومة يناوئون للملكية مؤيدي نم عدد ظهر حيث خطيراا  انقساما

 1797 أكتوبر 17 (فورميو كامبو) صلح النمسا مع فعقد خاصة خارجية سياسة لنفسه واختط ،إيطاليا في
 :بهوبموج

 االلب جمهورية) اسم عليها وأطلق نابليون أسسها التي إيطاليا شمال بجمهورية النمسا اعترفت  -1
 .فرنسا سيطرة تحت (الشمالية

 .الساحل من القريبة األيونية والجزر ،بلجيكا على نهائياا  فرنسا تستولي  -2
 أرض من بها يحيط وما البندقية على حصولها مقابل في إيطاليا في ممتلكاتها كل عن النمسا تتخلى  -3

 .الخسائر من لحقها عما لها تعويضاا 
 انسحابوب ،إيطاليا سيدة فرنسا وأصبحت الفرنسية، الجمهورية فتوحات نمساال تأقر الصلح هذا وبموجب      

 األول صراعهما ميدان وكان فرنسا مع الحرب تواجه وحدها بريطانيا أصبحتو ،بالحر من والنمسا بروسيا
 .مصر في
 
 للعودة استدعى فلما األول فرنسا ورجل ،المستقبل بطل الفرنسي لشعبا نظر في أصبح فقد نابليون أما       

 أن إال ،ترالجإن غزو على يتدرب جيش قيادةب الحكومة إليه وعهدت ،حاراا  حماسياا  استقباالا  استقبل فرنسا إلى
 توجيه اإلدارة حكومة على واقترح ،ألوانها سابقة الغزو عملية أن قديعت نابليون جعل البريطاني األسطول تفوق

 مصر وكانت الهند في وإمبراطورتيهم إنجلترا بين الطريق وقطع مصر بغزو إنجلترا إلى مباشرة غير ضربة
 .العثمانية الدولة إطار وضمن المماليك حكم تحت آنذاك

 
 ،اإلسكندرية من بالقرب فرنسيا يشاج وينزل ،البريطاني األسطول يخدع أن 1798 عام في واستطاع       
 في راسيا كان الذي الفرنسي األسطول تحطيم من تمكن حيث ،نلسن القائد أعقابه في أرسلت ريطانياب ولكن
 يوننابل ووجد .مصر في المرابطة الفرنسية القوات على الطريق قطع وبذلك آخره عن وحطمه ،قير أبي خليج
 ردالموا على واالعتماد مصر، في حكمه تدعيم من بداا  يجد مفل ،فرنسا عن بقواته الوعزم نفسه

 عجز أنه إال ،الشام غزو على فأقدم الشرق في مهحك دائرة توسيع في فكر نفسه الوقت فيو ،وحدها  المصرية
 بمصر قواته ترك قرر ،اليأس به اشتد ولما .مصر إلى قواته بفلول وعاد ،كاع حصن اقتحام عن بجيشه

 والتكريم بالحفاوة الشعب استقبله وهناك ،1799 عام أول تشرين / أكتوبر في وصلها لتيا فرنسا إلى والعودة
 فجأة فرنسا إلى نابليون عودة كانت ولذلك .رجوالخا الداخل في البالد في العصيب الموقف إنقاذ يستطيع كبطل
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 المياه في لفرنسيا األسطول تحطيم أنب ذاع أن بعد وخصوصاا  ،الفرنسيين نفوس إلى األمل عودة ةبمثاب
 .فرنسا ضد وإنجلترا والنمسا روسيا بين (الثالثي التحالف) وتكوين المصرية

 

  القنصلية عهد في فرنسا

 اإلدارة حكومة عضاءأ بعض بمساعدة وتمكن البالد حكم في آماله لتحقيق بونابرت بليونالن الفرصة حانت     
 من جديداا  شكالا  وأعلن السلطة على به استولى كومةلحا على انقالب تدبير من Sieyes يزيس رأسهم وعلى
 لمدة خالشيو مجلس تخبهمني قناصل ثالثة يد في التنفيذية السلطة ضع الجديد دستوره في وقرر الحكم أنواع
 وتعيين وإصدار المعاهدات وإبرام إعالن حق لنابليون نالقانو خول ،أول قنصل بمركز وعهد .سنوات عشر

Lebrun لوبران اآلخران القنصـــالن الجيش ورئاسة مهامه في يساعده .واإلدارة ظفينالمو وكبار الوزراء
 .السلطات كل بالفعل يده في تركزت وبذا .بنفـسـه نابليون اختارهما وقد erescbamCa وكامباسرس

 
  :هي مجالس لثالثة أعطيت فقد تشريعال سلطة أما

 المجلسين أعضاء انتخاب المجلس هذا ةومهم .حياتهم ىلمد أعضاؤه وينتخب :الشيوخ مجلس  -1
 .الدستور أحكام تنفيذ على اإلشرافو اآلخرين

 األول القنصل من المقدمة القوانين دراسة مهمتهم عضو مائة ويضم t(Tribuna( التربيون مجلس  -2
 .قبولها أو رفضها حق لهم يكون أن دون

 .مناقشتها دون القوانين شاريعم لىع االقتراع ومهمتهم عضو ثالثمائة ويضم التشريعي المجلس  -3
 
 ،انجلترا) الثاني التحالف دول مع الحرب قضية أول كقنصل نابليون  جهةوا التي المهمات أولى كانت      

 أن دون إنما عمليا الحرب من انسحبت قد روسيا كانت الحكم نابليون يتسلم أن وقبل (.وروسيا تركيا النمسا،
 عام (أغسطس) آب في الفرنسيين على انتصرت قد كانت التي روسيا أن ذلك .فرنسا مع سلم معاهدة توقع

 من جيوشها فسحبت العام، نفس من أكتوبر /األول رينشت في سويسرا في هافهزمت عادت إيطاليا في 1789
 جنوى عدا ما كلها ايطاليا احتالل أعادوا الذين النمساويين على هجومه يركز أن إذاا  نابليون على وكان .أوروبا

 والتقى .لهنيبع قديماا  نفذها التي الخطة متبعاا  األلب جبال به اجتاز كبيراا  جيشاا  نابليون أعد .الروس انسحاب بعد
 النصر هذا وكان .1800 عام (يونيو) حزيران 14 في Marengo مرنغو معركة في هزمهم بالنمساويين

 في العارم الحماس من موجة المعركة هذه أخبار أثارت وقد .القنصلية عهد في أحرزها التي راتاالنتصا أول
 معاهدة على وقعوا ثم الصلح مفاوضات وإجراء الهدنة النمساويون وطلب السياسي نفوذه في زاد مما فرنسا
  :المعاهدة هذه شروط في ما وأبرز .1801 عام (مارس) آذار في لونفيل
 .الراين نهر نوبي حدودها بين اقعةالو األلمانية اإلمارات على فرنسا تستولى  -1
 لبالد فرنسا باحتالل معترفة ،يريدون كما شؤونها الفرنسيون ولىويت نهائيا إيطاليا من النمسا تنسحب  -2

  .ايطاليا وهولندا سويسرا في لفرنسيون أقامها التي الجمهوريات جميعوب يامونبال
 ةمحارب على تقوى ال فرنسا تكان ولما ،نابليون تقاتل لوحدها انجلترا بقيت الحرب من النمسا حابانس وبعد

 .للمصالحة ميال نابليون أظهر فقد بحريا انجلترا
 
 أن ذلك نابليون مع السلمى التفاهم ضرورة تفرض كانت الداخلية األوضاع فإن بريطانيا في أما       

 هدد نجليزالا للتاج التابع إيرلندا في الثورة قيام إن ثم ،الضرائب تزايد إلى أدت الباهظة بالحر مصاريف
 العصيان يعلنون وكانوا االستقالل يريدون طويل زمن منذ كانوا إيرلندا سكان أن ،أوقاتهم أشد في اإلنجليز
 .1798 عام فعلوه ما وهذا حرج موقف في أو خارجية حرب في انجلترا رأوا كلما والتمرد

 عام(مارس) آذار 25 في توقع إميان صلح معاهدة إلى أدت مفاوضات بدء من البلدان تمكن وبالفعل    
  :خطوطها وأبرز 1802
 إلى اليسرى الراين وأراضي هولندا من وقسم بلجيكا بضم أي الطبيعية فرنسا بحدود انجلترا تقبل  -1

 .الفرنسية الجمهورية
 أجراء بما االعتراف مع .تغييرات دون نابليون عهد منذ الفرنسي نفوذال تحت إيطاليا بقاء انجلترا تقبل  -2

  فيها
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 بجزر وتحتفظ  (*بحث؛مالطا فرسان) منظمة أي األصليين ألصحابها مالطة جزيرة انجلترا تعيد  -3
  .العثمانية للسلطة البالد تاركة مصر من انسحبت فرنسا أن كما الصالح الرجاء ورأس سيالن

 
  النابليونية اإلمبراطورية إنشاء

 ،فرنسا لصالح االوروبية الحدود في القائمة وضاعباأل اعترف الذي الصلح وهو ،اميان صلح عقد وبعد      
 أمام نياته في الشك يزيل ولكي الثورة، بها نادت التي المكاسب يتوتثب ،ليةالداخ لإلصالحات نابليون توجه

 األول اهتمامه وكان مكاسبها، وتدعيم الثورة إنهاء هي مهمته يعتبر أنه األول القنصل بصفته أعلن الشعب
 هناك تعد ولم ،المواطنين جميع على الدولة سلطة وتدعيم ،فرنسا في االقتصادي نشاطال إعادة نحو موجها

 قانون وضع أجل من وجهده وقته من جانبا كرس كذلك .وراثية وظائف أو مميزة طبقات أو ميةإقلي حكومات
 تنعم 0218 عام في الفرنسية الجمهوري وأصبحت التاريخ في القانونية الموسوعات أشهر اعتبر موحد شامل
 االستفتاء في ينجح جعلته كبيرة شعبية األول القنصل لنابليون وكان الخارجي واالستقرار الهدوء من بشيء
 فرنسا جعل جديداا  دستوراا  عام االستفتاء في الشعب أقر 1804 عام وفي .الحياة مدى قنصالا  انتخابه على

  .فرنسا إمبراطور األول نابليون باسم مرة ألول اأيض بونابرت نابليون اسم وظهر ،امبراطورية
 

 بريطانيا كانت فقد ،فرنسا تهدد خارجية ظروف هناك انتك ،فرنسا في مستتبا داخليال الوضع كان وبينما     
 وخصوصاا  ،أطماعه أمام تستكين أن تقبل وال ،ونظامه نابليون إسقاط على تعمل تفتأ ال – إميان صلح رغم –
 تخوف في زاد ومما ،ضخمة توسعية أغراض إلى يرمي ليونناب وأن ،مطرد ازدياد في كانت فرنسا قوة نأ

 هذا وكان) مالطة جزيرة عن الجالء ترفض ولذلك مصر، استعادة على نابليون عزم من علمته ما انجلترا
 في حتونج – المشترك العدوان ضد وروسيا النمسا إلثارة تسعى وبدأت .(اميان صلح في مقرراا  الجالء
 قد نابليون كان ولما (1805) وروسيا والسويد والنمسا بريطانيا يجمع الذي (الثلث التحالف) عقد ثحي مسعاها

 القوات يهزم أن واستطاع المانيا إلى بجيوشه يسير أن رأى فقد ،انجلترا غزو مشروع عن نهائياا  لىتخ
 ثم فيينا فاحتل شرقال نحو حملة وواصل (1805 أول تشرين /أكتوبر 20) MLU “ أولم “ في  النمساوية

 ،(أول كانون /ديسمبر 2) موارفيا في اوسترلتز عند مشتركاا  نمساوياا  روسيا جيشاا  جهةوا حيث شماالا  اتجه
 قبول إلى (االول فرانسيس) اإلمبراطور اضطر فقد النمسا أما ،بولنده داخل إلى الروسي الجيش ولفل فانسحبت

 هزم كذلك .إيطاليا في بممتلكاته ألحقها الذي بونابرت نابليونل دقيةالبن  اقليم عن بموجبه تنازل - برسبرج صلح
 .قواتها عدد تخفيض على وأجبرها 1806 أول تشرين /أكتوبر في برلين ودخل بروسيا جيوش

 
 الشرقية بروسيا في رابضة كانت التي قواتها يتعقب أن رأى ،انتصاره غمرة وفي روسيا، أمامه بقيت      

 مع  تلست في فتقابل ،الروسية األراضي في شرقا يتغلغل أال الحكمة من رأى ثم (،فرالند) واقعة في وهزمها
 إقدامه عدم له ومقدراا  نابليون بشخصية معجباا  القيصر وكان الصلح شروط في ليتفاوضا األول ألكسندر القيصر

 ضد له حليفة روسيا تكون أن سوى نابليون منه يطلب ولم ،العظيم انتصاره بعد الروسية حدودال اقتحام على
 حليف يكون أن القيصر وقبل ،أوروبا في المشكالت لجميع اسأس بأنها للقيصر وصفها التي العظمى بريطانيا
 .انجلترا ضد نابليون

 

  القاري الحصار

 على الحاسم انتصاره بعد نابليون أمام يبق ولم ،نابليون سياسة وفق تسير صغرى ولةد إلى بروسيا تحولت     
 في كؤودا ةعقب ووقفت ،أمامه صمدت التي بريطانيا غير له، حليفة دولة إلى روسيا لهوتحوي وبروسيا النمسا
 1805 عام وقام ،انجلترا غزو في مشروعه نجاح من سيئ قد نابليون أن سبق وقد ،أطماعه كل تحقيق سبيل

 ميناء في) اإلسبانية السواحل على ابطاا مر كان الذي قواده أحد أمر عندما البريطاني األسطول التحطيم بمحاولة
 الفرنسي األسطول يحطم أن استطاع نلسن أن إال (نلسن) يقوده كان الذي البريطاني األسطول يهاجم أن (قادس

 أن إال ،نلسن العظيم قائدهم فقدوا نجليزاال أن ومع ،الطرف موقعة 1805 أول تشرين /أكتوبر 12 في
 في غزوها واستحالة ،البحار على سيادتها وتثبيت البحري، إنجلترا تفوق وهي الواقعة الحقيقة يغير لم مصرعه
 على السياسية سيطرته ذلك في تساعده ،االقتصادية الحرب إلى يلجأ أن وننابلي رأى ولهذا القريب المستقبل
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 1806 عام في برلين مرسوم وأصدر األوروبية الموانئ إلى البريطانية البضائع وصول ليمنع األوروبية القارة
 روسياو روسيابو النمسا على انتصاره ساعده وقد ،اإلنجليزية البضائع على (القاري الحصار) يفرض الذي
 المحايدة الدول تجرؤ لمو ،البريطانية والبضائع السفن وجه في الموانئ واغالق القاري مللنظا انضمامه على
 .النظام هذا مخالفة على األوروبية القاره في
 

 كان التي (البرتغال) هي صغيرة واحدة دولة إال النظام لهذا االوروبية القارة دول جميع ضختور     
 قواته وأرسل لغزوها فرصة نابليون فانتهز .االمتثال فرفضت األول، المقام في بريطانيا على مدعتت اقتصادها

 حليفة البرتغال إخضاع هماأول :غرضين تحقيق إلى الحملة هذه في فيهد كان وقد 1807 إسبانيا عبر إليها
 ملكاا  (جوزيف) أخيه وتتويج الفرنسي للحكم إسبانيا تطويع وثانيهما ،القاري الحصار نظام تطبق كي لتراانج

 ،1808 تموز /وليوي في فعال أخوه توج وقد .الفرنسية اإلمبراطورية فلك في رةاألخي تسير وبذلك إسبانيا على
 يقدر لم إذ ،أوروبا في بونابرت نابليون غامرةالم نجم ألفول بداية أول ةاأليبيري الجزيرة شبه في كذل وكان
 مسلحة شعبية ثورة إسبانيا في الفرنسية القوات ضد قامت فقد ،األجنبي للحكم وكراهيتهم اإلسبان وطنية مدى

 إلى فأض ،الفرنسيين القواد وحيرت الفرنسية المواصالت قطعت التي العصابات حرب اإلسبان فيها استخدم
 فيما أصبح الذي ولزلى قيادة تحت جيشاا   أرسلوا ثم اإلسبان وارللث العسكرية المساعدات أرسلوا البريطانيين أن
 طرد من والبرتغاليين اإلسبانيين بمساعدة تمكن وقد (1808 آب /أغسطس) البرتغال إلى (ولنجتن الدوق) :بعد

 أن بعد 1831 عام حتى استمرت التي إسبانيا في رالتحري حرب ذلك وتال ،الالبرتغ من الفرنسية القوات
 .العواقب أسوأ عليه وجلبت نابليون قوى استنزفت

 

  االمبراطورية وسقوط انحالل

 تلك في أحرزها التي صاراتاالنت عدد برغم 1814 عام حتى 1808 عام منذ تتضاءل نابليون قوة أخذت     

 ذلك إلى أضف ،مستمر أطماعه ظلت بينما نشاطه عفوض حيويته تضاءلت السن به تقدم كلما وكان ،الفترة
 تغيرت قد األطماع تلك يقتحقل عليها يعتمد كان التي جيوشه أن رغم ازدياد في والغزو لتوسعل سعيه أنف

 بإيمانهم ومدفوعين والوطنية الحماسة مألتهم فرنسيين مواطنين من تتألف حروبه بداية في كانت فقد ،أوضاعها
 مختلفة جنسيات ضم إلى لجأ ،فتوحاته في التوسع أمام نابليون، ولكن الفرنسية، الثورة بها نادت التي ئبالمباد
 .ركييناوالدنم واإليطاليين والهولنديين والبولنديين كاأللمان لقواته

 
 الفرنسيين أن األمر بادئ في صدقوا فقد ،بالدهم إلى الفرنسيين ءمجي إلى وبالشع نظرة تغيرت كذلك    

 اوأيقن الوقت بمرور ولكن ،والمساواة واإلخاء لهم الحرية وتحقيق االمبراطوريات استعباد من لتحريرهم اجاءو
 تعرض قد ،يمالقد الحكم عن وتعسفاا  استبداداا  يقل ال أنه الفرنسي الحكم أثبت فقد ،سراب في يأملون كانوا أنهم

 الفرنسيين إلى نظرتهم أصبحت ولذلك ،جبارياال والتجنيد والمصادرات ئبالضرا كقوانين المظالم من لوابل
 على أثر نظام أسوأ القاري النظام وكان .منهم التخلص سبيل في الجهاد من دالب غزاة اعتبارهم إلى تميل

 من وعانت له، خضعت التي الشعوب اقتصاد تحطيم بريطانيا مع التجارة وقف عليه ترتب فقد اليومية حياتهم
 في فاعوارت المؤن في نقص إلى القاري النظام أدى فقد مكان كل في العمال وطبقة الوسطى الطبقات ذلك جراء

  .التجارة في وركود األسعار
 

 كانت أنها إال 1809 عام في عةبالرا للمرة فرنسا على الحرب عالنإل حان قد الوقت أن النمسا اعتقدت      
 واضطرت (واجرام) موقعة في النمساويين وهزم ،فيينا نحو بقواته تقدم نابليون نأل ألوانها سابقة محاولة
 .1811و 1810 التاليتين تيننالس ان من الرغم وعلى ضيهاار من مزيداا  به خسرت آخر صلحاا  تقبل أن النمسا
 فالقارة ،الكبير البناء ذلك لتحطيم هيأت كان االنسحاب أن إال وعظمتها قوتها أوج نابليون امبراطورية شهدتا

 رأس على األول ندراسك القيصر وكان ،بونابرت فرضه الذي القاري النظام بقاء من تعاني كانت األوروبية
 جهنتت بما عيةالزرا محاصيلها تتبادل فهي بريطانيا مع تجارتها من تستفيد كانت بروسيا ألن ،عليه الحانقين
 رسمياا  االنسحاب تقرر ثم ،اإلنجليزية البضائع وجه في موانيها إغالق إلى اضطرت ولما اإلنجليزية المصانع

 واسكندر نابليون بين الخالف واستحكم ،وإنجلترا روسيا بين التجارية العالقات واستأنفت القاري النظام من
 .األول
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 نيمن نهر قواته وعبرت ،1812 عام حزيران يونيو/ شهر في ،روسيا على الحرب نابليون أعلن        

Niemen في العمق إلى يةالفرنس القوات استدراج سياسة الروس اتبع وقد الروسية األراضي اخترق ثم 
 نابليون قوات أصبحت إذا حتى تبعوهم الذين الفرنسيين أمام تتقهقر الروسية القوات فكانت ،الروسية األراضي

 من نابليون جيوش منع تستطع لم ولكنها ،الدفاع موقف إلى الروسية القوات تحولت موسكو مشارف على
 ،ومغادرتها فيها رالنا إشعال إلى اسكانه دفع سقوطها ولكن ،(1812 ايلول /سبتمبر 15) في سكومو دخول
 القيصر مع التفاوض فحاول .واإلعياء التعب أنهكهم جنود مع خربة مدينة في بقواته يعسكر نفسه نابليون ووجد

 أصدر منعزالا  قاءلب من اا خائف يائسا قضاها أسابيع خمسة وبعد ،العروض جميع رفض الذي بافلوفيتش ألكسندر
 الكثيرون فتجمد ثلوجه،و بأمطاره القارس روسيا شتاء داهمه االنسحابب قواته بدأت وعندما النسحاب،با أمره
 العسكرية واجباتهم عن الجنود وتخلى معظمها ونفق الخيول وشردت الجوع من آخر عدد ومات ،البرد من

 ىولق ،الجليد فوق األقدام على مشياا  ارالفر يتلمسون اعاتجم إلى الجيش وانحل ،بينهم األمراض وانتشرت
 ومنى (االعظم الجيش) تبدد وهكذا ،الروس أسر في آخر ألف مائة ووقع ،مليون نصف حوالي قواته من حتفه

 .إمبراطورتيه زوال بقرب جديداا  نذيراا  كانت هزيمة بأكبر نابليون
 
 أن نابليون حكم تحت رزحت التي االوروبية الشعوبو الحكومات وجدت ،العظمى الكارثة هذه وبعد     

 أكثر األلمان وكان ،له معادية أرض إلى بأكملها وروباأ وتحولت ،طغيانه من للتحرر حانت قد الفرصة
 عزم نفسه الوقت وفي ،النصر نحو لتقودهم بروسيا حول وافتجمع التحرير معركة لخوض شوقاا  الشعوب

 الثاني كانون /يناير فيو ،غريمه على للقضاء أخيرة بمحاولة يقوم أن على بافلوفيتش ألكسندر روسيا قيصر
 .التحرير حركة القيصر بدأ 1813

 نابليون ولكن ،مانيةاألل والوسطى الشمالية الواليات جميع ومعها ،روسيا إلى بروسيا متانض ما رعانوس    
 بهما يلحق أن فعالا  واستطاع ،اليهما النمسا تنضم أن قبل روسياوب روسيا ليهزم قواته إحياء سبيل في استمات
 عقد قبل ولذلك ،والمعدات القوات في الخسائر من رالكثي كلفه المؤقت النصر هذا ولكن ،(لوتزن) في الهزيمة

 .حاسم انتصار على الحصول في أمالا  ،هجيش تنظيم ليعيد أعدائه مع هدنة
 

 أن وقبل ،العظمى وبريطانيا والسويد وروسيا وسيار من كال ضم تحالف إلى النمسا انضمت عندئذ       
 مدينة عند الفرنسية القوات بمهاجمة  النمساويةو روسيةبوال الروسية المتحالفة القوات قامت الهدنة مدة تنقضي
 واضطر ،أيام ثالثة (االمم بحرب) سميت التي الموقعة تلك واستمرت (1813 أول تشرين / اكتوبر) ليبزج

 .فرنسا إلى جيشه بفلول نسحاباال إلى نابليون
 اإلسبانية البريطانية الجيوش كانت بينما ،والشرق الشمال من فرنسا غزو بقصد المتحالفة القوات بتهوتعق      
 االحتالل من اإلسبانية األراضي طهر الذي ولنجتن بقيادة الجنوب من فرنسا لغزو البرانس جبال تعبر

 ودخلوا والعدة العدد في متفوقين كانوا الحلفاء ولكن أرضه عن دفاعا الفرنسي الشعب موقا وقد الفرنسي،

 (.1814 آذار /مارس) باريس

  
  إلى داؤهأع أرسله ذلك مقابل وفي العرش عن يتنازل أن نابليون بلق الهزيمة من يوماا  عشر ثالثة بعدو      

 الجزيرة تلك على السيادة حق له ينتارك )البا( بجزيرة تعرف اإليطالي الساحل غرب شمال من القربب جزيرة
  .الفرنكات من ونصف مليونان مقداره سنوياا  ومعاشا (،االمبراطور) بلقب واالحتفاظ الصغيرة

 
 الملك يقشق) عشر الثامن لويس لذلك واختاروا فرنسا، عرش إلى بوربون آل عودة لىع الحلفاء واتفق       
 لويس) لقب لنفسه واتخذ ،ونابليون الثورة عهد طوال لترانجا في عاش الذي ،(عشر السادس لويس السابق
 كان والذي (1795) عام توفي الذي الصغير أخيه ابن أحقية تلى للملك أحقيته أن قدر ألنه (عشر الثامن

 الملك عودة فهي نابليون هزيمة بعد أوروبا في حدثت التي التغيرات أهم أما .العهد وليا يكون أن مفروضاا 
 عرش ايمانويل فكتور لملكا واعتلى ،روما إلى السابع بيوس البابا ودةوع ،أسبانيا عرش إلى ابعالس فردنالد
  .الثورة قبل ما حدود إلى فرنسا دتوعا ،سردينيا
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 على طرأت التي المشكالت لبحث فيينا في مندوبوهم يجتمع أن المنتصرون قرر السالم استتباب وبعد     
 وبولنده مانياوال وهولندا بلجيكا مثل الدول من كثير مستقبل ومناقشة ،الحروب فترة خالل األوروبية ريطةالخ

 ،والتنظيم البحث إلى تحتاج لدوليةا العالقات تخص التي المسائل من كثير هناك كان كما ،وإسبانيا وإيطاليا
 .تمرالمؤ عقد أثناء في كثيرة خالفات إثارة إلى أدت عارضةمت أطماع الحلفاء ولد من لكل وكان

 
 عام شباط /فبراير شهر وفي ،فرنسا إلى العودة إلى تواقاا  كانف عليه فرض الذي فيبالمن نابليون يقنع لم     

 أعضاء آراء انقسمتو فيينا في النقاش واحتد ،أعدائه بين الخالفات اشتدت فقد فالظرو أسعفته 1815
 مواتية الظروف كانت ،وغيرهما وبولندا نياسكسو مصير لحو بروسيا مع وبريطانيا النمسا واختلفت المؤتمر،

 قلق إلى القديمة واآلراء باالمتيازات وتمسكهم البالد إلى الفرنسيين المهاجرين عودة أدت فقد ،فرنسا في له
 .للحكم بوربون أسرة لعودة الكثيرون يتحمس لم بينما الفرنسيين، أغلبية

 

 وأعلن ،باريس دخول واستطاع 1815 آذار /مارس أول يوف )البا( جزيرة من الفرار في نابليون نجح       

 والغزو، الحرب بمعاودة الشعب ووعد وعدهم الذين القدامى وضباطه قواده به ورحب اإلمبراطورية عودة
 مدى وأدركوا بعودته فيينا في المؤتمرون علم وعندما .دستوريه حكومة وتأسيس ،والمساواة الحرية وسيادة

 وأما .جديد من فرنسا غزو وقرروا تحالفهم، وأعادوا خالفاتهم اتناسو ،أوروبا ددته عادت التي الخطورة
 .بلجيكا في ليقابلهم سار جديد بجيش لمالقاتهم يستعد فكان نابليون

 

 االنجليزية القوات وكانت ،Warerloo واترلو عند ،حزيران /يونيه وفي ضارية معركة نابليون خاض       

 ،Blucher بلوخر بقيادة البروسية القوات اليها وانضمت (ولنجتون) بقيادة بلجيكا في تجمعت قد والهولندية
 في العرش عن تنازله األخيرة للمرة أعلن حيث ،باريس إلى فر ثم واترلو، في حاسمة هزيمة نابليون موانهز

 في هيالنه سانت جزيرة في وحيداا  نفيه وتقرر ،لإلنجليز نفسه نابليون سلم (.1815 حزيران /يونيه 22)
 ونصف سنوات خمس النائية الجزيرة تلك في هناك قضىو .االفريقية القارة جنوب األطلنطي المحيط جنوب

 .1821 عام في مات إلى
  

 األولى شروطهم من تسامحا أقل نكا سالما فرنسا ومنحوا شالعر إلى عشر منثاال لويس الحلفاء أعاد       
 ،كبيرة غرامة عليها وفرضوا حدودها، بعض فقدتف ،نابليون بعودة الفرنسي عبالش رضاء على لها عقابا

 الكبرى الدول ممثلو وعاد قبل من غزاها التي البالد من سلبها قد ننابليو كان التي الفنية التحف وإعادة
 .فيينا مؤتمر في لالجتماع

 

 الخالصة

 الموضوعات نم عدداا  أثرنا عشر، التاسع القرن مطلع وحتى نهضةال عصر منذ أوروبا الفصل هذا في        
  :والحضارية التاريخية

 والثقافية والعلمية والسياسية االجتماعية التغيرات في وأثره النهضة عصر أهمية إلى الفصل تطرق حيث     
 مبادئ االمم منها استمدت التي الحضارية الجوانب دراسة على الجهود وتركزت ،عشر التاسع القرن خالل

 العلمي لتطورا نتيجة حصلت التي والمهمة البارزة باألحداث المؤرخين اهتمام الفصل بين ذلكك .حضاراتها
 اليينلبرتغا للرحالة كان فقد ،الديني اإلصالح حركةو الجغرافية، الكشوف أهمها وكان أوروبا، في والثقافي

 تطرقنا كما جوفسبونش،ي وأمريجو المالح وهنري كولومبس كريستوفر ومنهم االكتشافات هذه في كبير دور
 التغيير في هذه في الكبير االثر لها كان الديني اإلصالح حركةو الديني لإلصالح الداعي لوثر مارتن أفكار إلى

  .االوروبية النهضة عصر
 استقالل إلى أدت التي األميركية الثورة موضوع بدراسة الباحثون اهتم فقد عشر الثامن القرن أحداث أما      
 إلى أدت التي والظروف األميركية - البريطانية العالقات على المؤرخون وركز األميركية المتحدة تالواليا

 وهما الفترة هذه خالل مهمين بحدثين المؤرخون اهتم كذلك .االم بريطانيا عن اإلنجليز المهاجرين انفصال
 لفترة ،األوروبي المجتمع في هامة ،تائجن من عليها ترتب وما ،بونابرت ونابليون ومبادئها الفرنسية لثورةا
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 فيينا مؤتمر فكان .األوروبي والمجتمع الفرنسي مجتمعال على سلبية وأخرى إيجابية آثار نابليون حكم كان كذلك
 أو 1830 ثورات سواء أوروبا في المتعددة الثورات قيام أسباب من سبب كانت عنه الصادرة والقرارات

1848. 
 

  المصطلحات مسرد

 الكنسي المجتمع قبل من للتدخل محاولة األكليروس وتعتبر الدين رجال وهم Clericalism: ساألكليرو -
 .الدين تجاه السياسة تبعية وإبقاء الدنيوي المجتمع بشؤون

 تسمية وجاءت ،الفرنسية الثورة أثناء في نشأ فرنسي سيأسى حزب أعضاء Girondins: الجيرونديون -
 جمهوريون والجيرونديون ،جيروند لمقاطعة ينتسبون له نظمينالم القادة معظم ألن سماال بهذا الحزب

 فرنسا على باريس سيطرة من ويخشون الخاصة بالملكية ويؤمنون المتوسطة والطبقة البرجوازية ويمثلون
 على بناء كمالح إلى جاءوا ،فيدرالية جمهورية وإنشاء فرنسا في الملكية من التخلص يفضلون كانوا كما كلها

 المؤتمر باريس في الناس عامة من مظاهرة أجبرت 1793 حزيران /يونيو شهر وفي 1791 عام دستور
  .الجيرونديين واعتقال إزاحة على المحلي

 خطايا كل يفوق الكنيسة ثواب أن أساس على قائمة الفكرة كانت Indulgences :الغفران صكوك -
 وقد .ةللتوب رمز هو للكنيسة المال من مبلغ دفع وان ،الثواب لمنح هللا من يضاوفت يملك اوالباب المؤمنين

 الشعب استاء وقد .المال من خزائنه تفرغ أن بعد الغفران صكوك لبيع رسله رالعاش ليوس البابا أرسل
 رمانهبح قرارا البابا صدرفأ للصكوك، البابا بيع وهاجم لوثر مارتن ظهر وهنا با،باال تصرف من االلماني

 هو جديد مذهبب المسيحية لديانةا في وظهر علنا القرار أحرق لوثر لكن ،الكاثوليكية الكنيسة موهاج
 .كاثوليكيال جانب إلى البروتستانتية

 من تواستمد الفرنسية، الثورة أثناء في وحكمت ثورية سياسية جمعية أكبر أعضاء nibhcaCJ :اليعاقبة -
 يعقوب، أي جاكوب بالفرنسية يعني الذي جيمس نيسةك من بالقرب باريس في مقرهاو اسمها الجمعية
 جمعية أعضاء معظم وينحدر الثورة بداية بعد قصيرة لفترة تكونت التي البالد في الوطنية المنظمة وكانت
 إلى تؤدي أن خشية الخارجية الحروب على األمر بادئ في اعترضوا وقد .الوسطى الطبقة من اليعاقبة

 في أمالا  وذلك والنمسا بروسيا مع نشبت عندما 1792 عام الحرب أيدوا لكنهمو ،العسكرية الديكتاتورية
 إلى الفرنسيين مئات وأرسلوا اإلرهاب عهد وبدأوا 1793 عام السلطة إلى اليعاقبة جاء .الحكم إلى الوصول
 اليعاقبة وفقد وأعدموه 1794 عام عليه انقلبوا أتباعه ولكن نفوذاا  زعمائهم أكثر روبسبيير وكان المقصلة

 .السلطة وفاته بعد
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 الثاني الفصل
 اوروبا في القومية الحركاتو الثورات
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 الثاني الفصل عن مسبقة لمحة
 العلمية للتغيرات أساساا  بصفته األوروبية النهضة عصر أهمية على ،الطالب عزيزي ،اطلعت أن بعد       

 بل ،حضارتها أصول األوروبية الدول لفمخت منه استمدت تراث العصر لهذا وأن واالجتماعية قافيةثوال

 .العالم شعوب جميع إلى العصر هذا آثار وامتدت

 والثورة األميركية الثورة وبخاصة عشر الثامن القرن أحداث أهم على أيضاا  ،طالبال عزيزي ،تعرفت كذلك 
 تاريخياا  وصفاا  الثاني الفصل في لك نقدم فإننا ،أوروبا خيتار في األحداث هذه وأثر نابليون وعصر الفرنسية

 الوحدة وعوامل ونتائجه القومي الفكر نشأة أسباب على لتتعرف ،أوروبا إلى القومية الحركات الثورات ألهم
 بالتفصيل. همانتتبع وسوف االلماني واالتحاد االيطالية الوحدة وهما هامين حدثين ثم األوروبية األقطار بين
 

 المقدمة
 والنتائج ،أوروبا في القومي الفكر انتشار بأسبا يعالج الذي الثاني الفصل إلى الطالب عزيزي ،بك أهال       

 بلدان في وحلت متزايدة بصورة معالمها تتوضح القومية الحدود أصبحت وكيف ،انتشاره على ترتبت التي
 بحث إلى إضافة .الوسطى العصور في اإلقطاعي مالنظا ظل في شائعة كانت التي الطبقية الحواجز محل كثيرة

 رافقه قد أوروبا في القوية القومية الدولة ظهور فإن وهكذا ،األوروبية األقطار في الوحدة املعو وتحليل
 .واالجتماعية االقتصادية األوروبية المجتمعات لبنية األساسي التركيب في وواضحة جذرية تحوالت حدوث

 
 سياسية وحدات في واضحة ودحد وضمن قومية أسس على التجمع نحو كثيرة أوروبية شعوب اتجهت وقد     

 من بد وال .أوروبا ألوضاع مالءمة األنظمة ثرأك باعتبارها القومية الملكيات ظهور ذلك يرافق وكان ،مستقرة
 مؤتمر منذ القومي الفكر عاصرت التي والفكرية واالجتماعية واالقتصادية السياسية التحوالت على التعرف

 قيام على ساعدت التي والظروف العوامل دراسة إلى إضافة عشر التاسع القرن منتصف وحتى 1815 فيينا
 .األلماني واالتحاد اإليطالية الوحدة

 

 الفصل أهداف
 :أن على قادراا  تكون أن الفصل هذا قراءة بعد ،الطالب عزيزي منك، يتوقع     

  .الوحدة في الواردة والمهارات واالتجاهات القيم وتحدد يماتوالتعم والمصطلحات المفاهيم تشرح  -1
 .أوروبا في ونتائجه القومي الفكر بأسباب تلم  -2
  .أوروبا في القومي الفكر انتشار جنتائ إلى تتعرف -3
 .ينافي مؤتمر مقررات تشرح -4
  .األوروبية األقطار في الوحدة املعو تحلل  -5
  .نشأةال منذ اإليطالية الوحدة حركة تطور تتبع  -6
  .األلماني االتحاد نجاح أسباب تستخلص -7
  .الدولي التوازن على األلماني حاداالت أثر تقوم -8

 

 الفصل أقسام 
 الفصل خالل من األول الهدف قيتحق حيث ،السابقة االهداف قائمة مع الستة الفصل هذا أقسام تتسق        

 الثالث القسم أما ،الرابع بالهدف فيرتبط الثاني قسمال ماأ .والثالث الثاني بالهدفين األول مالقس يرتبط فيما ،ككل
 الرابع القسم أما ،الخامس بالهدف فيرتبط والفكرية ةواالجتماعي واالقتصادية السياسية بالتحوالت المتعلق
 االتحاد نجاح  اسباب وهو الخامس القسم يأتي ثم ،السادس بالهدف فيرتبط االيطالية الوحدة بتطور الخاص

 .والثامن السابع بالهدفين يرتبطو نيلمااال
 

 المساعدة القراءات
  :الفصل لموضوع فهمك لتعميق مفيدة ،الطالب عزيزي ،التالية القراءات    
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 (38 - 33) ص بيروت، .العربية النهضة دار .المعاصرة السياسية التيارات :الحميد عبد ،البطريق  -1
1974.  

 . 1990 ص ،1967 ،لبنان الحديث، الفكر دار ،1 ج ية،القوم الحركات تاريخ :الدين نور حاطوم  -2

 

 تاريخية لمحة 
 بأحداث كبيرة بدرجة غنياا  كان عشر السادس القرن أن على ،الطالب عزيزي واضحة دالئل يوجد         

 منه جعلت كما عصور من سبقه عما مختلفاا  آخر شيئاا  منه جعلت بحيث ،الحياة مظاهر مختلف شملت جذرية،
 في السياسية لحياةل األساسية الميزة ولعل .الحديثة بالعصور تسميته على ونالمؤرخ اصطلح لما قوياا  اا منطلق

 فاإلمبراطورية .القوية القومية المركزية لحكوماتا وغياب السياسية السلطة تفكك كانت ،الوسطى العصور
 السلطان ينازعون واكان أوروبا سكان من كبير قسم على القانونية السيادة مارست تكان يالت المقدسة الرومانية

 وافر بقسط منها كل تتمتع الحرة والمدن األسقفية والمدن واألميرية الملكية الحكومات من كبير عدد مع ةالفعلي
 .رسميا اإلمبراطوريات سيدة كثيرة تحاال في هايجعل كان مما والنفوذ السلطان من
 

 النفوذ ينازعهم ضعاف ملوك يمارسها كان فالسيادة وفرنسا انجلترا في وبخاصة أوروبا غرب في أما     
 أقوى أحياناا  يجعلهم ما األتباع ووفرة المال وكثرة األراضي اتساع من لبعضهم وكان كبار، إقطاعيون الفعلي

 الحدود فوق من تمارسه أوروبا سكان على واسع نفوذ الكاثوليكية للكنيسة كان واذا .حاال وأعز الملك من
 سلطانها لفرض محاوالت من تبذله كانت بما طاقاتها من الكثير أضاعت قد فإنها واإلقطاعية السياسية مةواألنظ

 الطويل الصراع ذلك في وبخاصة ،واألباطرة الملوك على وحتى بل الشعوب، على فقط ليس الزمنية دتهاوسيا
 استنفذ والذي ،الوسطى العصور من األخيرة القرون في  اإلمبراطورية ضد البابوية خاضته الذي والمرير

 ،أوروبا في برزت الحديثة العصور رظهو ومع .ومهابتها سمعتها من وحتى قدراتهاو طاقاتها من الكثير
 بصورة معالمها تتوضح أخذت القومية فالحدود .للحكم جديدة أشكال الغربية اطقهامن في خاصة وبصورة
 العصور في االقطاعي ظامالن ظل في محلها وحلت شائعة انتك التي الطبقية الحواجز كثيرة بلدان في متزايدة

 سياسية في واضحة حدود ضمنو قومية أسس على التجمع نحو كثيرة أوروبية شعوب اتجهت وبذا .الوسطى
 أوروبا ألوضاع مالءمة نظمةاأل أكثر باعتبارها القوية الملكيات وحدات ظهور ذلك يرافق وكان .مستقرة

 يتصرفون عشر السادس القرن مطلع منذ األوروبيون صار للدولة الجديد الشكل هذا شارانت تزايد ومع .آنذاك
 الملكية الدولة ظاهرة بدت الوقت هذا وفي .ولحكامهم لدولهم كبير بوالء زمونويلت قومية دعائم إلى ترتكز كأمم

 .وإسبانيا وفرنسا انجلترا في تكون ما أوضح القومية
 

 القومية الدول ظهور 
 من الوسطى قةالطب تمكنت فقد ،اليوم حتى نتائجها وتبلورت ستمرتا مهمة بأحداث الفترة هذه تمتاز       

 .الوسطى الطبقة تنشده كانت الذي مالتقد تعترض كانت التي اإلقطاعية الطبقة لضرب ،الملكية مع التحالف
 تركيز بفضل المجتمع على يطرةالس تأحرز أن تلبث لم التي المتوسطة قةالطب من جزءاا  يؤلفون التجار وكان

 بهما تتمتع صارت اللتين والقوة الثروة مصدر هما والصناعة التجارة كانت ولما .يدها في االقتصادي النشاط
 في االمراء بها عيتمت التي الثروة بمثابة كانت التي الزراعية األرض أهمية قلت فقد ،المتوسطة الطبقة هذه

 فالسياسة .السياسيةو االقتصادية رةالسيطو النبالء بين ترابطاا   هناك أن الحظن أن لنا والبد .الوسطى العصور
 هي الوسطى الطبقة أصبحت أن فبعد ولذلك .ومستمر دائم بينهما والترابط واحدة لعملة وجهان واالقتصاد
 .سياسياا  تسيطر أن لها البد كان اقتصاديا المسيطرة

 
 بكل االستئثار إلى تسعى الوسطى الطبقة جعل قد ،سياسياا  نظاما هبوصف اإلقطاعي امالنظ زوال وكان        
 تستطيع التي القوية المركزية الحكومة إنشاء هي ذلك لتحقيق الوسيلة أن وجدت أن لبثت وما والنفوذ السلطة
 دوإعدا األمن على والمحافظة البالد وتنظيم المنتجات وتصريف األسواق بفتح الوطنية التجارة تنشيط وحدها

 في المركزية الحكومة يجعل ما وغناها ثرائها من الوسطى للطبقة كان ولقد .البالد سالمة عن للدفاع الجيوش
 قد الوسطى الطبقة تكون ذلك تأدية تستطيع حتىو .األكمل الوجه على تهاباواج المالية لمعونتها مستمرة حاجة
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 أن في غضاضة الوسطى الطبقة تجد ولم .(المطلقة الملكية) المركزية الحكومة خالل من السيطرة ضمنت
 ،مصالحهم على الملك هذا يسهر أن رنظي في مطلق ملك لسلطاتل الخضوع ويقبلوا حرياتهم عن فراداأل يتنازل
 ساعد لقدو .الطائلة الحكم بنفقات يتكفلون ينالذ أولئك لنفوذل بدوره المطلق الملك هذا يخضع ان شرط وعلى
 والجنس اللغة في االتفاق جانب إلى المشتركة بالمصلحة الواحد اإلقليم أهل إحساس ،القومية الدول ظهور على

 القومية بهذه واالعتزاز األمة أفراد بين التماسك زيادة إلى أدى الذي القومي الشعور وونم وظهور والدين
 .الجديدة

 

 القومية اللغات ظهور
 اإلنسانيون ذهب فقد والعلماء المؤرخين من كبيراا  اهتماماا  وتطورها القومية اللغات ظهور موضوع نال       

 في كما والمضمون األفكار في ،شيء كل في محاكاته إلى يسعون لهمجع كبيراا  حداا  القديم بالتراث إعجابهم في
 .به منهم إعجابا كتاباتهم في قديمال الالتيني األسلوب تقليد على يصرون كانوا فقد .التعبير أساليب وفي الشكل

 العوام لغة باعتبارها ،السائدة الجماهير لغة اإليطالية، اللغة استعمال النهضة عصر دءب في منهم أحد حاول وما
  .المعقدة واألفكار السامية لمعانيا احتواء على ،القديمة كالالتينية قادرة غير فةمتخل برأيهم ولكونها

 
 زايدالمت واالهتمام الناس فئات مختلف بين ،باعةالط اكتشاف دبع خاصة ،والمعرفة العلم انتشار مع إنما      
 استعمال إلى بقوة مسوقين أنفسهم اإلنسانيين جماعة وجد ،والفنون واآلداب العلوم تجاه المدن سكان أبداه الذي

 تجهل أغلبيتها في تظل المدن جماهير أن ذلك .وانتشاراا  رواجا لكتاباتهم ادواأر هم إذا - اإليطالية - العامية
 النهضة عصر أدباء على نفسها االيطالية اللغة فرضت مدهشة سرعةوب .قواعدها وتعقيد لصعوبتها تينيةالال

 فاستعملها ،والشعري والفلسفي األدبي للتعبير تصلح الالتينية للغة كمساوية األقل على أو كبديلة وشعرائها
  .كثيرون وشعراء كتاب مداولتها في وبرع

 
 وجودها شرع السادس القرن في الفرنسية اللغة فرضت حيث فرنسا في مثله حدث ياإيطال في تم وما         

 القرن في سزنتس أكد إسبانيا وفي Montaigne  مونتاني مثل كبار مفكرون ملهاواستع وثقافة أدب كلغة
 لقومياتا من الحديثة والقومية .كتابه في باعتمادها ومرونتها أولويتهاو االسبانية اللغة وجود عشر السادس
 والحقوق الديمقراطي التفكير عصر ،عشر السادس القرن إلى أصلها يرجعو .المعاصر التاريخ في النشيطة
 تأخذ ،القومية فكرة ان والشك .الفرنسيون الفالسفة ووسعها نجليزاإل الفالسفة بها بشر التي والسياسية الطبيعية

 لم القومية الدول هذه أن بالذكر والجدير .رهاوانتشا وهانم مراحل وبحسب الظروف بحسب مختلفة اشكاال
 لعصر السياسي عالطاب يه المطلقة فالملكية اذن .الجديد بشكلها تظهر أن قبل موجودة كانت بل فجأة تظهر

 بين حدث الذي التحالف الملكية نمو على ساعد ولقد .وإسبانيا وفرنسا إنجلترا في سيماوال ،االوروبية النهضة
 االقتصادي التطور ساعد ولقد ،التحالف لهذا نتيجة االقطاعي نظمال وانهيار الوسطى الطبقةو  القومية الدولة

 .قومي أساس على األمة توحيد من مكنهم مما ،حروبهم في الملوك على االنتصارو األسلحة وانتشار
 

 نوقواني ريعاتلتش طبقاتها بكافة كلها خضوعها هي موحدة أمة لخلق المعقول الوحيد الطريق وكان       
 المطلقة الملكيات كانت االوروبية النهضة عصر على الستار يسدل أن وقبل .واحدة عليا هيئة من تصدر واحدة

 عزيزي وإليك والبرتغال، وإسبانيا رنساوف جلتراان في وبخاصة السيطرة استطاعت قد أوروبا غربي في
  .منها لكل مفصالا  عرضاا  الحكم مقاليد ،الطالب

 

 انجلترا
 عام *بحث،النورماندي الفتح فمنذ ،مركزي ملكي نظام أول بأنه الطالب، عزيزي إنجلترا، تاريخ يجتاز       

 وإخضاعها ،غزوها على النورماندي وليم الملك ساعدت قد والحربية السياسية إنجلترا أحوال كانت 1066
 .تاماا  إخضاعاا  لسلطانه

 
 أن ذلك وتفسير .خافية نعمة سوى يكن لم إنجلترا في ديونالنورمان مهأقا الذي االستبدادي الحكم أن على       
 الحالة لهذه تجد أن دون وبوالحر الفوضى من بحالة الرومانية االمبراطورية انهيار منذ ابتليت كلها أوروبا
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 أن في .النورماندي وليم جحن وقد .انجلترا في االستقرار من حالة إيجاد في النورمانديون نجح ولقد .عالجا
 حق من إنجلترا في اإلقطاعات تمليك وجعل .البارونات على سيطرته بفرض وقام بشدة العصاة جميع يأخذ
 شـؤون نظام وأدخل رجاله أيدي في القضاء وجعل .الملك جيش في الحربية الخدمة ابلمق في مباشرة التاج

  .تراماا واح ةبهي العرش أكسب مما المحاكم في المحلفين
 

 اعتبار إلى بعدها النبالء واضطر ،1171 عام الملكية ضد إقطاعية ثورة الثاني هنري الملك دوأخم      
 القيام في المدن ونواب ماألقالي فرسان مع ذلك بعد وأسهموا .إنكارها إلى سبيل ال حقيقة لملكيةا الحكومة
 الوقت ذلك في إنجلترا أن ،النورماندي لعهدا في القوية المركزية الحكومة ظهور على ساعد وقد .بشؤونها

 ساعد كما .السالم تأكيد في رغباته وتنفيذ عليها فاإلشرا الملك نواب على يسهل المساحة صغير بلداا  كانت
 من وتجريده  اإلقطاع حرية تقييد في سياستها تنفيذ على المركزية الحكومة إنجلترا في الوسطى الطبقة ظهور
 تعلم والقضائية، اإلدارية االصالحات نم بسلسلة (1189 - 1154) انيالث هنري لعهد انجلترا وتدين .أسلحته

 من سلطانها تستمد المحكمة وأن ،ضروري التزام الضرائب دفع ان :هي عظيمة دروس أربعة االنجليز منها
 .الحكم ونشؤ في التعاون وضرورة ،البالد أنحاء كل على يسري واحداا  قانوناا  هناك وأن ،الملك

 

 األقاليم فرسان بين جمعت التي البرلمانات عقد انتشار (1236 - 1272) الثالث هنري عهد إلى ويرجع       

 في القوة مصدر وكان .الكنيسة رجال وكبار البارونات نبجا إلى ،الدين رجال صغار وممثلي ،المدن ونواب
 األقاليم في العامة بالشؤون خبرة ذات متوسطة اجتماعية طبقة من جاءوا أعضائها معظم أن المجالس هذه

 .المختلفة
 طبقة إلى وتحويلهم النورمانديين النبالء طبقة إذابة على واإلدارية القانونية اتقحمالال ساعدت كما      

 إنجليزية أمة قيام تعترض كانت التي الكبرى العقبة بذلك التوز .الطبقات سائر مع منسجمة وطنية يةأرستقراط
 .واحدة

 
 السلطة تأكيد على ومساعدتهم النورمانديين الملوك الزمت التي هي االستبدادية فةالص كانت واذا      

 - 1199) جون الملك ضد المدن وأهل باروناتوال الكنسية رجال شملت التي الثورة فإن ،البالد في المركزية
 العهد انتزاع من الثورة عماءز تمكن فقد .انجلترا في الدستوري الملكي لحكما قيام في البداية كانت (1216
 الدستور في لعامةا نينالقوا أول يعتبر الذي العهد وهو ،جون الملك من 1215 عام Magna Carta األعظم

 كلمة إجماع األعظم العهد من يتضح كما ،اإلنجليزية الحريات بناء في اويةالز حجر وهو اإلنجليزي،
 .المطلقة سلطاتها من والحد الملكية تقييد على العامة والطبقة الدين ورجال البارونات

 
 إنهاء ضرورة على الوردتين وحرب عام المائة حروب انتهاء عقب همهم كل انجلترا ملوك ركز ولقد      
 التيودور ملكية بتأسيس (1509 - 1485) السابع تيودور هنري فقام .الحروب هذه أحدثتها التي الفوضى حالة

  .الحديثة العصور بداية مع يةقو يةمركز حكومة ذات انجلترا تأصبح وبذلك
 

 فرنسا
 مرير راعص في الفرنسية الملكية دخلت لوسطىا العصور قلب وفي عشر الحادي القرن مطلع منذ        
 المركزية الحكومة سلطان جعلو فعليا المملكة توحيد على العمل أجل من وذلك اإلقطاعيين بالءنال مع ومستمر

 ،sivhaJ الواف آل إلى فرنسا عرش انتقل وعندما .نبالءال أنحاء جميع لىإ اإلقطاعيين نفوذ فوق من ،يمتد
 وأكثر تعقيداا  أشد أخرى مهمة الداخل في والدولة العرش سلطان لتقوية المستمر السعي إلى هؤالء أضاف
 ريقط عن اإلنجليزي العرش إلى آلت التي الفرنسية االراضي من كبيرة أجزاء لتحرير ملالع وهي صعوبة

 خاضها لتيا عام المائة حرب :الطويلة الحرب تلك كانت األراضي هذه تحرير أجل ومن .الزواج أو راثةالو
 .االنجليز من أراضيهم كل أخذوا قد الفرنسيون كان 1453 عام الحرب هذه وبانتهاء .اإلنجليز ضد الفرنسيون

 ووثقت الفرنسي الشعب هرتص أنها هو الحرب هذه عنه تمخضت الذي األعظمو األهم اإلنجاز أن إال
 منذ االولى للمرة ربما يتكتل وجعلته ،إقطاعية حواجز من فرنسا في بقي دق كان ما برغم أفراده بين العالقات

 الملك وتقوية الفرنسية لألمة القومية الوحدة إبراز أهمهاو باهرةال نتائج هذا لكل وكان .ملوكه وراء ديدةع قرون
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 يزوترك نفوذه وتوسيع ،األمة لكل أول وقائد كزعيم طويلةال الحرب ناءأث في يتصرف كان الذي الفرنسي
 حينما الحرب هذه من األخيرة السنوات في الفرنسيين الملوك سلطان تأيد وقد .النبالء حساب على دولته سلطان
 دائم جيش بإنشاء له يسمح عظيم دستوري مكسب على الطبقات مجلس من 1429 عام السابع شارل حصل
 وعناد بحزم ألنفسهم بها يتمسكون النبالء كان حقوق وهذه ،مباشرة الشعب كل الشعب من لضرائبا ويجمع

  .اإلقطاع ظهور منذ
 

 متابعة من عشر الحادي لويس ابنه مكنا المواد دائمةال الخزينة وكذلك السابع شارل تركه الذي الجيش إن       
 هذا في الكثير حقق وقد الوسطى، العصور امتيازات نم لهم يبق قد كان ما النتزاع النبالء ضد الصراع
 صاحبها توفي حين وبيكاردي  بورغنديا أراضي ضم من الطويل حكمه خالل الملك هذا تمكن كذلك .المجال
 دون ملوكها آخر وفاة عند ،1481 عام البروفانس لفرنسا ضم وكذلك 1477 عام وريث دون الجسور شارل
 لسلطان نالتمكي مجال في الداخلي الصعيد على ،ضخمة منجزات عشر الحادي لويس حقق وبذا .مباشر وريث
 وحدتها تستكمل فرنسا جعل على العمل طريق عن الخارجي الصعيد وعلى ،النبالء حساب على العرش
 قوية وهي عشر السادس القرن 1483 عام عشر الحادي لويس وفاة بعد فرنسا واجهت فقد هذا لىوع .القومية

 رواسب من بها علق ما آخر من تخليصها على وإصرار .بعناد يعمل ثوري مركزي ملكي نظام تذا متماسكة
 .الوسطى العصور

 

 والبرتغال اسبانيا
 الثامن القرن منذ البالد حكموا الذين المسلمين ضد الصليبي بالكفاح المسيحية إسبانيا دولة قيام يرتبط        

 القرن يف حدودها توسعت أن تلبث لم ثم ،إسبانيا غربي شمال في مسيحية ولةد أول تأسيس وكان .الديالمي
 في ظهرت ثم جديدة، مسيحية كدولة مستقلة قشتالة اصبحت العاشر القرن وفي ،ليون مملكة وسميت التاسع
 .نافار مملكة الشمال

 
 ثم ،مسلمينال ضد النضال أمر قشتالة ةمملك وتولت قشتالة إلى ليون انضمت عشر الحادي القرن وفي     

 واجز عند قشتالة مع أرغونة اتحدت حتى مدة بينهما النزاع هذا واستمر .أرغونة مملكة وبين بينها النزاع
 قامت الذي ساساأل الزواج هذا فكان .1469 عام في أرغونة ملك الثاني فردنند من قشتالة صاحبة إيزابيال

 وانتهزت ،الدين ورجال النبالء حساب على وىتق أن يةالملك استطاعت التالية السنوات وفي .إسبانيا وحدة عليه
 وعلى اليهود على القضاء في استخدمتها 1481 عام في إسبانيا إلى التفتيش محاكم إدخال فرصة الملكية

 إسبانيا توحيد تم 1492 عام الكاثوليك الملوك أيدي في المسلمين معاقل آخر غرناطة سقطت وعندما .المسلمين
 على السيطرة من االمر آخر في الملوك تمكن ثم .المركزية الموحدة الحكومة ذات قةالمطل ةالملكي أساس على

  .وأرغونة قشتالة من كل في لكورتيزا باسم المعروفة الشورى مجالس
 

 القرن بداية في استطاعت ثم ،لقشتالة خضعت التي اإلمارات إحدى األمر بادئ في فكانت البرتغال أما      
 بين حكمت التي يرجندي ســـرةأ من األول الفونسو يد على ائياا نه قشتاله سيطرة من تتحرر نأ عشر الحادي
 وما 1147 عام في لشبونة من المسلمين طرد من البرتغال تمكنت األول الفونسو عهد وفي .1383 - 1097

 بعالقاتها يتعلق فيما اصةوبخ العرش حقوق وتوطيد البالد توحيد استكملت التي البرتغالية الملكية قامت أن لبثت
 .كبيرة بحرية إمبراطورية تأسيس في البرتغال شرعت عشر الخامس القرن بداية وفي ،الكنيسة مع
 

 عشر التاسع القرن في القومية
 غير العالم من أخرى اطقمن إلى وانتقالها للقومية النهائي االنتصار قرن عشر التاسع القرن يعتبر        

 حركات في حاسماا  عامالا  ،قومي أساس على وحدة إنشاء أو القومية، سبيل في الصراع نكا فلقد .األوروبي
 تقوم عاطفية حركات في أيضاا  نلمس بل سواء، حد على السكان جماهير حياة في داخلياا  ودافعاا  الحاكمة األسر
 ويسعى بكيانه يحس شعب كل أخذ وهكذا .الزوال إلى سبيلها في كانت وفنون وآداب ولغات عادات إحياء على
 ولهذا ،أبناؤها يحكمها تيال المستقلة الخاصة دولته قيمي وأن أجنبي عدوان أو تسلط أي هلهكا عن ينفض أن إلى

 عن بلجيكا فاستقلت :االستقالل إلى الساعية القومية تبالثورا عشر التاسع القرن خالل األوروبي التاريخ امتال
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 وبلغاريا ليونانا :هي مستقلة دوالا  وأقامت العثماني الحكم ضد قانالبل شعوب وثارت 1830 عام في هولندا
 كما ،وبروسيا والنمسا القيصرية روسيا اقتسمتها التي بالدهم تحرير إلى البولنديون وسعى .والصرب ورومانيا

 اليها تانقسم التي ماراتاال شتى وتوحيد النمساوية السيطرة على القضاء إلى وااليطاليين األلمان من كل سعى
 .البالد

 
  المصير) عن غريبة مطامح يريث األقوى الشعوب لدى القومي شعورال نجد فإنا هذا إلى وباإلضافة       
 الطبيعية حدودها عن بها الخروج لمحاوالت القومية وبذل ،الوطنية في التطرف من يصاحبه وما (القومي
 إلى القومية من نتقالاال على دليل وهو االندماج عن راضية غير لشعوب البعيدة أو ةيبالقر األقاليم وضم

 في المغاالة ،الشعوب لدى أثار العدوانية نزعاتال واشتداد األضعف األجناس حريات على الهجومف .االستعمار
 الحرب نشوب إلى أدى الكبرى األوروبية الدول بين رهيباا  استعمارياا  تسابقاا  ذلك أثار وقد .القومي الوعي

 عامالا  فكانت الغربية أوروبا في أقدامها توطدت قد كانت الصناعية الثورة وأن خاصة ،1914ولىاأل العالمية

  .المستعمرات على االستحواذ سبيل يف الكبرى الدول بين التسابق إلى أدت التي العوامل من آخر
 

 القومي الفكر تعميق
 في ألمانيا انتصار أدى ولقد ،القومية ركاتالح قرن أنه عشر، التاسع القرن على أطلقت التي الصفات من       

 الذاتي التصاعد مركبات من بمركب ألمانيا مفكري من كثير يصاب أن إلى 1880 و 1866 بين حروبها
 أرجاء مختلف إلى والتقدم الحضارة رسالة ليحمل األلماني الشعب أعد قد هللا ان لبعضهم يلخ لقد حتى ،القومي
 فيه أذنت وقت في ،الزاهر العالم لمستقبل التخطيط ةمسئولي تتولى أن األلمانية العبقريات على وأنه ،العالم
 الجامعات منبر ومن .ورثتها االلمان يصبح وان تغيب، أن البريطانية اإلمبراطورية – حينذاك اعتقادهم حسب

 تلك وبخاصة بيةاالورو الدول مخاوف أثارت التي الدعوات هذه مثل ترددت " فون هنريخ " يد وعلى األلمانية
 أن الممكن من وأصبح .وإيطاليا وسويسرا لمجروا النمسا مثل يسكنها بالد على يدها وتضع المانيا تجاور التي

 (.األلمانية الجامعة) ولتكوين األلمان وحدة الستكمال الحروب شن في الفتية األلمانية اإلمبراطورية تستمر
 

 المتزايد الشاسع االتساع وأدى ،مبكر وقت منذ توطدت قد بريطانيا في القومية الروح كانت بينما هذا        
 البرلماني لكيالم والنظام االقتصادي واالزدهار الصناعي والتقدم ،البحار وراء فيما يطانيةالبر لإلمبراطورية

 ماتهممقو بأن اإلنجليز يشعر أن إلى هذا كل أدى – السياسية الحرية تدعمه كانت الذي ،الحزبي الديمقراطي
 بريطانيا تتحمل أن إلى دعوات ظهرت لقد حتى ،االوروبية القارة شعوب من أي من ىوأسم أعلى ومكانتهم
  .االمبراطوري الفيدرالي االتحاد تأسيس على شجع مما ،(العالمية اإلمبراطورية) تحقيق نحو مسئوليتها

 
 وحدتها تحقيق سبيل في بذلت التي لضخمةا الجهود تلك بعد متأججة القومية الروح كانت إيطاليا وفي       

 تقوى ال كبرى آمال تحقيق إلى بعد من إيطاليا لتطلع ،روما على بالسيطرة 1880 عام في تمت التي
 صاحبة كانت عندما إيطاليا مجد استعادة بذلك ونعني ،تحققها على عشر التاسع القرن في ووضعها بإمكانياتها

  .(الرومانية )اإلمبراطورية ،لمالعا إمبراطوريات  أعرق من واحدة
 

 وأصبح ،واللورين اإللزاس إقليمي المانيا سلبتها أن بعد حدة دادتاز قد القومية روحها فكانت ،فرنسا أما        
 الدولة ظهور يف فعالة مشاركة شاركت التي فرنسا ،الفرنسية القومية الكرامة من ءاا جز اإلقليمين هذين استرداد
 ،الفرنسيين بدماء القومية وحدتها إليطاليا وحققت ،األوروبية القومية الحركات تؤيد وكانت ،يةاإليطال القومية

 شفقة وأثارت الكبرى باريس شوارع عبر ،األلمانية القوات سارت أن بعد ،القومية كرامتها في مهانة أصبحت
 .وعراقة وثقافة حضارة منها أقل نظرها في .كانوا الذين خصومها

 
 ،الشعوب يةلبق وصليبيا قومياا  حافزاا  اإلسالمية العثمانية الدولة عن اليونان استقالل كان ،البلقان فيو         
 وظهرت .األسود والجبل وبلغاريا وصربيا، رومانيا استقلت حتى الثورات فتوالت .القومي استقاللها لتحقيق

 كان لما النمساوية مبراطوريةاإل كيان على كبيراا  خطراا  كانت التي السالفية الجامعة لتكوين القوية الدعوات
 – النمسا) يةائنالث المملكة ضمن كياناا  المجريين إعطاء من عليه أقدمت ولما ،فالسال من ماليين يدها تحت
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 إطار في الواقعة السالفية الشعوب على المجريين سلطات حين القوميات عصر في قاتالا  خطأ مرتكبة ،(المجر
 إليها ضمتهما ثم 1878 في والهرسك البوسنة إقليمي) على سيطرت وحين .(المجر – االنمس اإلمبراطورية)

 ،السالف تحرير حركة بتزعم يامهاوق الصرب لدى القومية المشاعر إللهاب الفرصة أعطى مما 1908 في
 .قديمة سياسية ألخطاء نتيجة هو إنما يوغوسالفيا في قومية مشاكل من حاليا نراه وما
 

 نكبت حتى عليه ثائرة ،العثماني الحكم ضد القومية تأججةم ،البلقانيات زميالتها مثل بلغاريا انتوك         
 وكان ،(1878) الكبرى بلغاريا وظهرت ستيفانو سان معاهدة عليها وفرضت روسيا يد على العثمانية الدولة

 آمال فظلت ،البلغارية الدولة هذه أظافر قلمت لروسيا المعادية الكبرى الدول أن إال البلغاريين أمل هذا
 تخلص البلغارية القومية نمو مظاهر من كان كما .حينذاك اتساع من لبلغاريا كان ما باسترداد معلقة البلغاريين

 .ممحله البلغار الدين رجال وإحالل اليوناني اإلكليروس من البلغارية الكنيسة
 

 - 1861 األهلية الحرب) قاسية محنة عبرت قد يةاألميرك المتحدة الواليات كانت األطلنطي وعبر        
 ،تتأصل األميركية القارة في قوميةال توأخذ تزول المهاجرين قوميات مختلف بين الفوارق وأخذت (1865
 بل فقط الوسطى كايروأم الجنوبية كايرأم في ليس االستقالل والحديثة تخلفاا  قلاأل الدول إلى بعد من لتنطلق

 اليابان بذلك ونعنى القومي، األوروبي األسلوب على نهضت دولة كانت ،الشرق أقصى وفي .ذلك وراء ما إلىو
 وقت فيو مبكر مسيرته في فنجح الصحيح الطريق على نفسه الياباني الشعب وضع ولقد ،ميجي( )حكومة

 .الصينية مبراطوريةاإل جارته عكس على قصير
 

 ولم ،علي دمحم عهد على الحديثة مصر بناء منذ تتأصل المصرية القومية كانت األوسط الشرق وفي         
  .1882 منذ البريطاني االحتالل برغم الروح هذه تضعف

 بها ويقصد السياسية الكاثوليكية الكنيسة سلطة معاداة القومية حركةال نمو رافقت التي المظاهر ومن      
 بالنواحي متعلق غير نشاط أي عن المسؤولة هي الدولة تجعل حتى الكاثوليكية للكنيسة اسيالسي الدور مناهضة

 رجال ةبمطالب حركةال هذه بدأت وقد .ألخرى دولة من متغيرة للكنيسة اةالمعاد هذه طبيعة كانت وقد .دينيةال
 رجال ضاعوإخ والدولة الكنيسة بين الفصل على العمل ثم الكنسية أمالك بمصادرة الكبرى الفرنسية الثورة
 مرسوم وصدور والقومية الليبرالية للحركات ومناهضتها الكنيسة اعتراف عدم كان وقد ،دنيةالم للقوانين الدين
 الجمهورية خالل فرنسا رايكاليو تزعم فقد ،والحكومة الكنيسة بين الصراع داداشت في سبباا  المعنى بهذا بابوي

 في ظهرت وكذلك 1873 في اسبانيا في مشابهة حركة وظهرت ،والتعليم السياسة عن الكنيسة بعادإ ةثالثال
 .الالتينية كايرأم

 سلطاته البابا فقد حتى القومية حركةبال للكنيسة السياسي الدور مناهضة حركة ارتبطت ،إيطاليا وفي       
 .الفاتيكان منطقة باستثناء 1870 في الزمنية
 تلك تصاعدت تياا انتستبرو اآلخر ونصفها كاثوليكي نصفها كان التي ،بسمارك عهد على المانيا وفي      

  .معتقداتال حول الصراع باسم وعرفت حركةال
 للعصر المالئمة الحكم نظم حول رائع دلوبج ،السياسية بالنظريات مليء عشر اسعالت القرن أن والحق       

 ياتالنظر كانت الغربية أوروبا في بسرعة تنتشر واالمبريالية الرأسمالية فيه كانت الذي الوقت ففي ،وللشعب
 فيلسوفها بلورها الخاص طابعها لها اشتراكية فرنسا اصبحت حتى أوروبا في وهناك هنا تظهر االشتراكية

 ظهرت بريطانيا فيو ،االشتراكية نظريته من التطبيقي بالجان يثبت أن وحاول (بالن لوى) في ،مونديسيس
 البرلماني الحزبي للنظام متداداا ا العمال حزب ظهر ىحت ،العمالية التجمعات جانب إلى ابيةالف الجمعية

 .رئيسيين حزبين بين التنافس على القائم االنجليزي
 

 في الكبير نجاحها بعد ةاألوروبي الدول بها أخذت التي النظم من البرلماني الحزبي النظام كان ولقد     
 السلطات أمام ةضعيف ظلت المانيا أحزاب أن كما ،األحزاب تعدد من تعاني فرنسا ظلت ولكن ،بريطانيا
 .الحاكمة
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 المرأة أجل من كفاح ذلك حق منح في التوسع وصاحب الفترة تلك مظاهر من االنتخاب كان كذلك     
 .الحق هذا على للحصول

 

  القومية ومبدأ (1915-1814) فيينا مؤتمر

 تسكت أو بها لتقب أن المعقول من يكن لم أوروبا في شاذة حالة االمبراطوري حكمه زمن نابوليون أوجد      
 كلبش حدودها اتسعت ففرنسا .جذري بشكل السياسية أوروبا خريطة تغيير على عمل فقد .الكبرى الدول عنها

 األراضي وكل بلجيكا بالد األصلية أراضيها على زيادة تضم فأصبحت ،عصورها من عصر أي في تعهده لم
 الفرنسية الحدود من اليااليط احلوالس كل على استولى إيطاليا وفي ،اينرال ونهر يةسنرالف الحدود بين عةالواق
 ثالث من الفرنسية المديريات عدد ارتفع وبذلك المقدسة المدينة على ملكاا  ابنه من جعل أنه كما .روما حتى

 .مديرية وثالثين مائة إلى وثمانين
 مع يتناسب بما األوروبية ولالد معالم يغير أخذ بل الصورة هذه على الفرنسية الحدود وسع بأن يكتف ولم    

 دوقية مأقا فقد بولونيا في أما .بالفعل له تابع صارت هاان اال الشكل في جمهورية بقيت فسويسرا .مصالحه
 .بولونيا في تاريخية وأطماع مصالح من والنمسا لبروسيا ما متجاهالا  ساكسوينا ملك لصديقه وأعطاها فرسوفيا

 
 عدد من شكلها دولة اسوانم بروسيا أراضي وبين بفرنسا الحقها التي األراضي نبي أقام فقد ألمانيا وفي       

 تجاهل ذلك كل وفوق .حمايته تحت المذكورة الدولة جعل وقد (اينرال اتحاد  أسماها االلمانية الدويالت من
 فيجوز اهأخ أعطى فقد وأقربائه إلخوته عروشها ىوأعط عديدة قرون إلى تعود أوروبية مالكة عائالت حقوق
 .وستفاليا عرش وجيروم هولندا عرش ولويس نابولي عرش
 باباال أمالك ومعظم والبندقية بارديالوم أما ،نابولي عرش مورا زوجها أهدى فقد كارولين شقيقته أما        
 ابن (بوهارنية يوجين) عنه نيابة بإدارتها كلف أنه اال عليها ملكاا  نفسه وجعل واحدة مملكة في ضمها السابقة
  .كارديناال فجعله به يليق مركزاا  خاله يعطي أن يفته لم وأخيراا  .جوزفين االولى زوجته
 قبل عنها كبيراا  اختالفاا  مختلفة نابليون زمن في سياسية خارطة ألوروبا نرى الصورة هذه خالل ومن      
 وهذا .بوضوح يظهران مورهاا على فرنسا ةوهيمن القارة في الساسي التوازن عدم إن بل الفرنسية الثورة

 التي الضراوة لنا يوضح هذا ولعل .وروسيا انجلترا وبخاصة الكبرى ولالد مصلحة مع أساسي بشكل يتعارض
 أوروبا في بونابرت خلف وقد .عام وعشرين ثالث طيلة نابوليونو الفرنسية الثورة ،أوروبا دول بها قاتلت
 .الفكريةو واالقتصادية االجتماعية المجاالت في بقاء وأكثر خطراا  أشد أثاراا  الكبرى للدول

 
 سن إلى فوراا  تبادر ينسيرنفال مع متعاونة وطنية حكومة إنشاء عهبيت كان الفرنسي العسكري فالغزو        

 بسيادة اإليمان أشد مؤمناا  نابوليون كان ولما المواطنين حقوق ويصون الحكومة سلطات يحدد للبلد جديد دستور
 الثورة إنتاج من هو لذيا الفرنسي المدني القانون الجديد الدستور مع البلدان هذه يعطى كان دفق القانون

 في الثورة أحدثتها التي لكبت شبيهة داخلي إصالح حركة البلدان هذه في يباشر كان تالية مرحلة وفي .الفرنسية
 الجمهورية ولربيبتها للثورة األمنية ةالحارس الناحية هذه من اعتبارها نيمك نابوليون  فإمبراطورية .فرنسا

 .الفرنسية
 

 في الطبقات نظام على وقضت للجميع المساواة فأعطت ،إقطاعي هو ما كل ضد توجه صالحاتها كانت       
 مكان كل وفي ،اتهمامتياز النبالء أفقدت كما واجبات،وال الحقوق في متساويين ادأفر من يتألف لتجعله المجتمع

 محاكمها وقيدت سلطانها لغيفأ اتها،وامتياز نفوذها بعض الكنيسة أضاعت نابوليون نفوذل خضع أوروبا من
 ظله في يتساوى والقانون ،القاعدة هو الديني التسامح وبات الكنيسة أمالك وصودرت األعشار ضريبة وألغيت
 إلى ضم بلد كل في نابوليون عمل لقد عامة وبصورة .الكاثوليكي وغير والكاثوليكي والكافر المؤمن

 أنصارا تقريباا  مكان كل في نابوليون وجد وقد ،الفرنسية للثورة األساسية المبادئ إدخال على االمبراطورية
 هذه أن بعد فيما عشر الثامن القرن بمبادئ المتشبعة المستنيرة الطبقات أبناء من إلصالحاته ومؤيدين

 أبعد له سيكون مما ألمانيا جنوب وفي وسنرى .تحرريةال إيطاليا في للغاية يداا بع أثراا  خلفت قد اإلصالحات
 .السياسي البلدين تطور في األثر
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 محاولة أو تجديد فيهما احداث فقد وروسيا كبروسيا المباشر نابوليون لحكم تخضع لم التي البلدان وحتى      
 يرفض أن البد كان براطوريةاإلم انهيار وعقب ومبادئها الفرنسية الثورة روح عن بعيدة تكن لم للدولة تجديد
 عليه كانت ما إلى االوضاع إعادة على يصروا وأن يةابولونالن أوروبا خريطة إبقاء تصروننالم أوروبا سادة
 من لهم بدا أنه بل فقط هذا ليس .لمصالحهم مالئمة تكون ما أكثر اعأوض إلى األقل على أو الفرنسية الثورة قبل

 خضعت التي لدانالب في أثارها التي والتقدمية والجمهورية القومية تالتيارا كل على القضاء الضروري
 لحل ينافي مدينة في للصلح عام تمرمؤ عقد على نصت قد األولى ابوليونن باريس معاهدة كانت ولما .لحكمه
 ولئكأ وحتى أوروبا، بلدان كل يمثلون وأمراء كملو النمسا عاصمة إلى توافد فقد ،المعلقة القارة مشاكل جميع
 على للحصول ألقلا على أو دولهم لهم يعيد المؤتمر لجعل محاولة في ايضاا  حضروا فقد إماراتهم التز الذين

  .وفداا  216 الوفود عدد بلغ وقد .فقدوه عما تعويض
 

 (1815 -1814) فيينا مؤتمر أعمال

 بأن تقضي عمل خطة تاتبع الحكام من الضخم العدد هذا ومصالح رغبات بين التوفيق صعوبة أمام       
 المقررات نلغوبي ثم سرية اجتماعات في والنمسا انجلترا ،ابروسي ،روسيا األربع الكبرى الدول ممثلو يجتمع

 جانب مراعاة في الرغبة أن إال المستبعدة الدول من دايةبال في فرنسا اعتبرت وقد .األخرى الدول لمندوبي
 في تشترك فرنسا جعل ذلك كل النادرة تاليران ومهارة حكمه دعائم تثبيت في ومساعدته عشر الثامن لويس

  .الكبرى ولالد إرضاء
 

 أوروبا في هاتحقيق ضرورة على الجميع اتفق عامة أهداف هناك كانت أنه المناقشات مجرى من اتضح       
  .وخالفات نزاعات مثار كانت وهذه حدة على دولة كل تخص وأخرى

 :يلي بما تلخيصها فيمكن جميعال بين المشتركة األهداف أما
 أينما الجديدة األفكار كل من التخلص على والعمل كلها أوروبا في الجمهورية الثورية األنظمة على القضاء -

  .الفرنسية الثورة أحداث تكرار لمنع وجدت
 ظمةاألن إلى والعودة أمكن ما ةالقديم سلطاتهم إلى أصحابها وإعادة الملكية العروش تقوية إلى السعي -

 .التقليدية االجتماعية
 .وسالمها اوروبا أمن تهديد من عهالمن وعسكري سياسيا فرنسا إضعاف على العمل -

 متضاربة خاصـة ومطامع أهداف عامة بصورة الكبرى للدول كانت االهداف هذه جانب إلىو       
 منفاه ترك على وليونناب شجع مما 1814 عام المؤتمر عقد بفشل وهدد اتضح ما وهذا بعيد لحد ومتنافرة

  .ومصالحها الكبرى الدول من كل أهداف باختصار عرضوسن .يوم المئة حكم وأقام باريس إلى دةوالعو
 واعتبارها لدبلوماسيةا مكانتها لبالده يعيد أن يريد المؤتمر في فرنسا ممثل ،تاليران كان :الفرنسية األهداف

 احتلها التي األراضي في لها مطلب كل عن نهائية بصورة لهاتناز أعلن بها الدول ثقة ولتقوية .كبرى كدولة
 إضعاف دتري أيضا فرنسا وكانت .التقليدية واألنظمة الملكي لنظاما شرعية بمبدأ تمسكه أعلن كما ،نابليون

 .اإلمكان قدر إيطاليا في .النمساوي والنفوذ الموروثة
 الموضوع هذا بحث وعدم البحار على انجلترا ةسيطر على المحافظة إلى ترمى كانت :يةاإلنجليز األهداف 

 أن تريد وكانت .المستقبل في توسعها لمنع قوية ولبد جهاتها جميع من فرنسا إحاطة تريد كانت كما إطالقاا 
 .الشرق أو اأوروب في السيطرة في روسيا لمطامع حداا  تضع

 فقد ولذا الفرنسيين يد على هزائمها بعد يمةالقد مكانتها استعادة صعوبة تدرك النمسا كانت :النمساوية األهداف 
 السماح بعدم رغبتها أبدت كما إيطاليا في القديمة مصالحها وصيانة أراضيها على بالمحافظة بالمطالبة اكتفت

 .بولونيا على بالسيطرة لروسيا
 كلها أوروبا على بالزعامة له يعترف وبأن له بولونيا تكون بأن يطالب روسيا قيصر كان :الروسية األهداف

 على واإلبقاء سالمال لتأمين وذلك ،بزعامته الكبرى االوروبية الدول من مكون عام حلف لفأيت أن يريد وكان
 .التقليدية الحكم نظم وعلى الملكية
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 في شديدة رغبة أظهرت كما األلمانية األراضي في بالتوسع البروسية الحكومة طالبت :البروسية األهداف
 الدول لتوحيد بالسعي يطالب الروسي الشعب كان بينما الفرنسيتين ،واللورين اإللزاس يمقاطعت على ولالحص

  .االمكان قدر األلمانية الدويالت عدد اختصار االقل على أو شاملة قوية دولة في األلمانية
 

 امع سبتمبر /أيلول نتصفم من وامتدت كثيراا  المفاوضات طالت الكبرى الدول مصالح تعارض وأمام     
 السرية المفاوضات من سلسلة األغلب في كان فيينا مؤتمر أن والواقع .1815 عام / مارس آذار حتى 1814

 مسألة هي للخالف إثارة القضايا أكثر وكانت .المتفرج دور الصغرى الدول مندوبو فيها لعب الكبرى الدول بين
 روسيابو روسيا :معسكرين إلى الكبرى لالدو انقسامو الموقف تأزم إلى أدى مما وساكسونيا بولونيا مصير
 إال .ذلك تعارضان والنمسا انجلترا انتك اخرى جهة ومن .ساكسونيا والثانية بولونيا الولىا تأخذ ان على اتفقتا

 1814 عام يونيو /حزيران 9 وفي وأخيراا  .لتفاهم ميال أكثر الكبرى الدول جعلت منفاه من ابوليونن عودة أن
 الدول ودعيت للمؤتمر النهائية المقررات وأعلنت بينها فيما تسوية إلى توصلت قد الكبرى الدول كانت

 .الصغرى
 

 (1815 - 1814) فيينا مؤتمر مقررات

  :يلي بما المقررات هذه تلخيص يمكنو      
 أحيطت أنها اال أفينيون بمدينة باالحتفاظ لها سمح ولكن الثورة قبل عليه كانت ما إلى فرنسا أعيدت  -1

 واحدة دولة في وبلجيكا هولندا ضمت فقد ،المستقبل في توسعها دون لتحول المستقلة الدول من سلةبسل
 وحدود سالمة المؤتمر ضمن كما .سردينيا إلى وسافوي نيس وأعطيت جأوروات آلل عرشها وأعطي
  .سويسرا

 غياناو لحالصا الرجاء ورأس مالطة :فأخذت المستعمرات في فقط مكاسب ىعل انجلترا حصلت  -2
  .سيالن وجزيرة وترينيدا

  .ووستفاليا بولونيا من وقسما سكسونيا أراضي من قسما بروسيا أخذت -3
  .والبندقية المبادريا فاحتلت الياإيط في المكاسب بعض على النمسا حصلت  -4
 لها ملكا عين مستقلة دولة جعل بولونيا من تبقى وما .العثمانية سارابياوب فنلندا ضيأرا روسيا أخذت -5

   .روسيا قيصر
 ألماني اتحاد في ضمت 38 عددها أصبح إنما أصلها إلى ترد لم نابوليون أقامها التي األلمانية الممالك  -6

  .وحدودها الداخلية سالمتها لضمان
 إلى أعيدوا نابوليون طردهم الذين اإليطاليون األمراء وكذلك أمالكه للبابا أعيدت بإيطاليا يختص فيما -7

  .سردينيا أو للنمسا اعطيت التي لكت عدا ما إماراتهم
 .للسويد وأعطيت الدانمارك من رويجالن أراضي أخذت -8

 
 إلى العودة :أساسيين مبدأين االعتبار بعين ينآخذ أوروبا خريطة رسم أعادوا قد أوروبا زعماء أن نرى وهكذا

 تجربة جددتت ال ثبحي رةاالق دول بين نتوازال على دوما والمحافظة ذلك أمكن متى القديمة الشرعية
 ذلك أدى ولو حتى الثورات نبتج في والرغبة الفرنسية التجربة من الخوف أن والواقع .الفرنسية اإلمبراطورية

 لما السياسية أوروبا لخريطة الرئيسة الخطوط حددا اللذان هما ،الشعوب ورغبات القوميات مبدأ معارضة إلى
 .1815 عام بعد
 
 توجيه في واضح أثر ،النمسا مستشار Metternich (1859 - 1773) خمترني الشخصية وكان        

 لدول يتحققا لن واألمن السالم بأن يؤمن فكان ،(مترنيخ عصر) الفترة هذه على يطلق أنه حتى المؤتمر سياسة
 ياوإيطال والمانيا النمسا على سيطرته إلحكام استخدم وقد ،الشرعية الملوك حقوق على لمحافظةبا إال أوروبا

 وانتهى ،الحرة الحركات لكل المسلح والقمع الصحف على والرقابة التجسس أساليب أوروبا بالد من وغيرها
 المبادئ من وللحد الثورة تجدد من الخوف وأمام .نايفي من الفرار إلى اضطره مما 1848 ثورات بقيام نفوذ

  :وهي الغاية هذه بتحقيق فيلةك تهارأ التي الترتيبات اتخاذ إلى الكبرى الدول بادرت فقد الحرة
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 1815 المقدس التحالف

 وكان .بعد فيما فرنسا اليه انضمتف والنمسا وروسيا ثم 1815 عام سبتمبر بروسيا من كل عليه وقعت       
 العدل مبادئب قيدتوال المسيحي الدين مبادئ بتطبيق التعهد :مبانه وأهم التحالف هذا فكرة صاحب هو القيصر
 الدول بين العالقات فيها وبما االرض على هللا رسل كأنهم انفسهم الموقعون الملوك ويعتبر .لسالموا والمحبة
 ملزمين أنفسهم يعتبرون فإنهم .الطبقات بين والفروق القائمة عيةاالجتما االنظمة شأأن الذي هللا أنو والشعب
 سوى قعالوا في يكن لم فانه التحالف ذاله الديني اإلطار وبرغم .الطبقية الفروقات وعن االنظمة عن بالدفاع
 .العالمو أوروبا في رريةتح جمهورية أو ديموقراطية محاولة كل على بالقضاء أوروبا ملوك رغبة عن تعبير

 
 الشعبية ياألمان تعارض كانت عملية المقدس فكرة أن بل متزن وغير خيالية كان التحالف أن والواقع       
 أوروبا في الواسعة ومطامعه برجعتيه المعروف روسيا قيصر عن الفكرة صدور أن مث .األيام تلك في السائدة

 وغير غامضة همبادئ العتبار اإلنجليز عليه يوقع ولم .التحالف هذا من الغنيمة حول تنتشر الشكوك جعل
 ريةالفك اآلثار بسبب قامت التي أوروبا في الجديدة األوضاع مواجهة على بقدرته ثقتهم ولعدم ،عملية

 وكانت .الثورة فرنسا جيوش فيه حلت مكان كل في أوروبا في نابوليون أوجدها التي المتحررة واالجتماعية
 .إيطاليا في والقومية الدستورية حركات معوق 1815 عام بعد المانيا في الفكرية الحياة خنق التحالف هذا نتيجة

 الجنوبية كايرأم في االستقاللية الحركات على لقضاءا ومحاولة .المطلق الملكي الحكم على القضاء إسبانيا فيو
  .اوروبا في واالضطرابات الثورات من الكثير بعد فيما سبب مما
 

 1815 الرباعي التحالف

 عام نوفمبر /ثاني تشرين 20 وفي وانجلترا والنمسا وروسيا روسيا :الكبرى األربع الدول وقعت         

 في الراهن الوضع على المحافظة على والعمل فيينا مؤتمر مقررات دعم منه الغاية راعي تحالفا 1815

 واالقتصادية عيةاالجتما المبادئ انتشار منع إلى يهدف أنه كما .عام عشرين لمدة العسكرية بالقوة ولو أوروبا
 ذاه لقى وقد .األوروبية الشؤون في للمشاورة يةدور اجتماعات عقد على التحالف نص وقد .الفرنسية للثورة

  .بعد فيما تدريجيا عنه تتخلى انيةالبريط الحكومة جعل مما البريطاني العام الرأي من شديدة معارضة التحالف
 

 في االيه الوصول أمكن دبلوماسي اتفاق أعظم به الملحقة والمعاهدات مؤتمرين مقررات رااعتب يمكن      
 بنتائج الفرنسيون قبل لقد .هامة ايجابية نواح تالمقررا لهذه كان وقد .1648 عام وستفاليا صلح منذ أوروبا
 أوجدت قد المؤتمر مقررات ان ذلك إلى يضاف ،الخسائر من ممكن قدر أقل بفرنسا أنزلت ألنها فيينا مؤتمر

 من خففت أنها كما .أوروبا في وحروب خالفات مثار عشر الثامن القرن طيلة ظلت التي البولونية للمشكلة حال
 .االلمانية الدول بين الزعامة على والنمسا بروسيا بين تقريباا  عام ينخمس لمدة الصراع

 
 والحكم القومية فدعاة .كثيرة سلبية اخرى نواح اتللمقرر كان فقد اإليجابية النواحي هذه جانب إلى أنه إال      

 مبدأ المؤتمر راراتق أغفلت فقد .ألمانيا في وخاصة اوروبا في مكان كل في أمل بخيبة أصيبوا قد الديموقراطي
 الفرنسية الثورة مبادئ ىعل أوروبا شعوب فاستيقظت ،عشر التاسع القرن في ازدهاره أوج بلغ الذي القومية

 وتوزيع الدول بين الحدود رسم أن كما .القومية والوحدة والديمقراطية يةالحر في بحقها طالبت توأخذ
 ،واالقتصادية القومية ومصالحهم انالبلد هذه شعوب إرادة االعتبار بعين األخذ دون تم قد والمكاسب المناصب

 وهما والديموقراطية القومية األفكار خصوم من نواكا المؤتمر أعمال على أشرفوا الذين أن إلى ذلك مرد ولعل
 .للمؤتمر التالي العصر في فعالية االكثر القوتان

 
 االساسية غايته تحقيق في وفق فإنه المؤتمر لأعما إلى وجهت التي االنتقادات كانت ومهما عامة بصورة    

 استمر الذي السلم ذلك على بالفعل حصلت قد دول .اوروبا بين القوى في توازن إلى ييرم دائم سلم اقامة وهي
 .1848 عامو 1830 عام قامت جزئية ثورية حركات إال صفوه تعكر لم قرن نصف حوالي

 

 والفكرية عيةواالجتما واالقتصادية السياسية التحوالت 
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 اوروبا في 1830 ثورات

 كرد األوروبية البلدان أكثر في انتشرت الداخلية والحروب الثورات من سلسلة قامت 1830 عام في        
 وزير مترنيخ قبل من الصغرى الدول شؤون في لوتدخ ضغط من يرافقها وما المحافظة الرجعية للسياسة فعل

 إقامة االحرار هدف كان الثورة فيها قامت التي البلدان كل وفي .خاصة بصورة روسيا وقيصر النمسا ةخارجي
 بونابرت  نابوليون أن ذلك .مصيرهم وتقرير والمساواة الحرية في حقوقهم للمواطنين يضمن دستوري حكم
 في واحدة الطبقات وكانت .الفرنسية مبادئ االمبراطورية رةالثو زمن الفرنسية الجيوش دخلته بلد كل في زرع
 مبدأ إن ثم .لها بالدعوة وتقوم الثورة الفرنسية مبادئ عن فيها الدفاع  البورجوازية تتولى التي هي البلدان هذه

 األجنبي للحكم اخضعت التي البلدان في وخاصة 1830 عام ثورات في كبيراا  دوراا  أيضاا  لعب قد القوميات
 .مثالا  وبولونيا كبلجيكا فيينا مؤتمر مقررات بموجب

 
 هنا، وسنستعرض .الشرفية أوروبا ودول كفرنسا لدانالب بعض في عنيفاا  شكالا  الثورات هذه اتخذت وقد      

 .1830 عام أحداث أهم ،الطالب عزيزي
 

 فرنسا في الثورة 

 أعداء مع عاوناا مت عشر الثامن لويس باريس عرش وارتقى فرنسا إلى كيةالمل بعودة فيينا مؤتمر قضى        
 أنصار يضطهدون أعوانه ترك أنه كما .المستبد الملكي الحكم إلى ريجياا تد بالبالد يعود فأخذ ،خارجال في فرنسا

 السياسة هذه أساءت وقد .الثورة زمن فقدته الذي نفوذها عضب تسترد بأن للكنيسة وسمح ويالحقونهم نابوليون
 مكانتها تستعيد فرنسا جعل على حكمه امأي في عمل أنه وبرغم .الفرنسيين من الوطنية الفئات اعرمش إلى كثيراا 
 1824 عام توفي ولما .مستمر تزايد في كان البرلمان في ونوابهم األحرار عدد أن إال أوروبا في كبرى كدولة
 تقرير في قوية يد هال صارت بحيث واالدارة الجيش مراكز من كثير في تمركزت قد الرجعية القوة كانت

 القديم نفوذها للكنيسة وأعاد الرجعية للسياسة العنان فأطلق العاشر شارل شقيقه العرش على خلفه .البالد شؤون
 الثورة زمن األشراف من هاجروا من وأعطى المطلقة للملكية المشايعين الجيزويت أيدي في التعليم ووضع
 .فقدوها التي أمالكهم عن كبيرة اتتعويض

 
 بولينياك عين 1829 عام وفي .الدستوريين والملكيين راألحرا نقمة أثارت المتطرفة السياسية هذه       

)cPoligna) البالد وحكم .لوزرائه رئيساا  المتحررة ظمللن الشديد بعدائه والمعروف لندن في فرنسا سفير 
 1830 عام مارس /آذار في النواب فيها اجتمع التي األولى الجلسة وفي ،البرلمان يجمع أن دون أشهر سبعة
 جرت التي االنتخابات أن إال ،البرلمان بحل وأمر الملك  فغضب .السلطة في الحكومة ركةبمشا لمجلسا طالب

 .نائباا  خمسين نوابهم عدد وزاد قوياا  نصراا  األحرار أعطت ذلك بعد
 

 وتعديل الصحافة حرية وتقييد الجديد المجلس بحل قضت مراسيم أربعة فأصدر ذلك على الملك رد لقد      
 بين التفاهم تم يوليو /تموز 27 وفي .االرض مالكي فئة من الناخبين أكثر أصبح حيثب االنتخاب قانون

 إلى والطالب العمال نزل وفعالا  .المسلح العصيان إلى اللجوء ضرورة على العمالية والجمعة الجمهوريين
 .الصناعيين بلق من الناس على سلحةاأل توزيع وجرى أبوابها المصانع لقتأغ كما المتاريس واقاموا الشوارع

 وحاول كلها باريس على الثورة رجال وسيطروا (التويلري) الملك قصر الثوار احتل يوليو /تموز 28 وفي
 إلى العاشر شارل فهرب لعهخ على اصروا همأن إال األربعة مراسيمه عن بالعودة الجماهير استرضاء الملك

 ما وروسيا النمسا وبخاصة أوروبا لكون وذلك ةالجمهوري اقامة أحد يحاول لم فرنسا عرش فرغ ولما .الخارج
 شارك قريب وهو (دورليان دوق) فيليب لوي دعي .كآنذا فرنسية جمهورية لقبول إطالقاا  استعداد على كانت

 على ملكا  ليكون البرلمان قبل من ،فرنسا في األحرار حزب أنصار أشد ومن البوربون عائلة ومن العاشر
 الناقمين استرضاء إلى انتخابه فور بادر وقد .الملكي العلم ظل في وليس األلوان مثلثال العلم ظل في الفرنسيين

 االنتخاب قانون وعدل األعيان مجلس في الوراثة وألغى البرلمان أمام مسؤولة الحكومة جاعالا  الدستور فعدل
 .العرش إلى حمله في الفضل صاحبة متوسطةال الطبقة لمصلحة
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 تم إذ .األحداث سرعة بسبب التدخل من مكنتت لم الرجعية أوروبا دول أن إلى إلشارةا من البد وهنا        
 مكانه قام يالذ ماالنظ إن ثم .(المجيدة األيام) الفرنسيون يسميها فقط أيام ثالثة خالل القديم النظام على القضاء

 الشؤون في وروسيا نمساال جانب من تدخل أي تعارض كانت انجلترا فإن ذلك وفوق .تقليدي ملكي نظام هو
 .أوروبا من أخرى منطقة أي أو رنساف حساب على إقليمية مكاسب لتحقيق المجال لهما يفسح ال لكي الفرنسية

 .عامة أوروبا في نفوذهما ازدياد إلى التدخل هذا مثل يؤدي أن تخاف كانت أنها كما
 

 1830 بلجيكا ثورة

 .ملكا (أورانج وليم) الهولندي  عليها عين واحدة دولة في هولنداو بلجيكا تضم بأن ينافي مؤتمر قضى لقد      
 الجديد الملك وكان .الشعبين بين تفصل لني والدينية ةاللغوي الفروقات تجاهل ألنه حكيما المؤتمر قرار يكن ولم

 وخاصة يينالهولند ويكرهون منه ينفرون نيالبلجيكي جعل مما الحكم شؤون إدارة في مستبداا  للهولنديين متحيزا
 االحرار وحزب الكاثوليكي الحزب اتفق 1830 عام وفي .مدارسهم في الهولندية اللغة يفرض أن حاول حينما
 جميع عمت كبيرة وبسرعة ،1830 أغسطس /آب في بروكسل في الثورة فأعلناها بلجيكا حزابأ أكبر وهما
 شديدة مقاومة األهالي أبدى ،العاصمة حتاللا إلعادة جيشا مرسال أورانج وليم الملك تدخل وحين .البالد أنحاء

 فشكلوا تمردهم في المضي على شجعهم هذا البلجيكيين انتصار وإن أيام، أربعة خالل االنسحاب على أجبروه
  .البالد استقالل أعلن نواب مجلس بالنتخا دعت مؤقتة حكومة

 
 ولما ،الثورة ضد تساعده أن باعيالر التحالف دول يطالب أخذ بل باألمر يقبل لم أورانج وليم الملك نأ إال     

 ،الداخلية بمشاكلها مهتمة انجلتراو ،إيطاليا في الثورات تراقب النمسا وكانت بمشاكلها مهتمة روسيا كانت
 جواب. دون نداؤه بقي فقد بلجيكا يف تدخل أي تعارض وفرنسا

 مقررات تفكك بداية افيه رأت ألنها كيةالبلجي الثورة عن الرضى أشد راضية كانت فرنسا أن والواقع      
 دينية رابطة البلدين بين لما لفرنسا بلجيكا ضم ضرورة رأوا الفرنسيين الوطنيين بعض أن وبرغم .فيينا مؤتمر
 إلثارة تفاديا وذلك التدخل عن عزوفها وأعلنت المعتدل موقف وقفت الحكومة فإن مشتركة وحدود ولغوية

 ودعمت الثورة فيها نتصرتا فقد بلجيكا شؤون في الكبرى الدول تدخل عدم وأمام انجلترا مع المشاكل
 .قواعدها

 

 بلجيكا اتحاد والغى العسكرية الهدنة فأعلن 1831 عام مسالخ الكبرى للدول مؤتمر لندن في اجتمع        

 لندن في وكان نجلتراا ملك البنه سابقاا  زوجا كان نيالمأ أمير وهو - ولدليوب الملك تعيين على ووافق وهولندا
 الحياد هذا ظل وقد .له وضمانها بلجيكا حياد على اتفاقها الكبرى الدول اعلنت كما بروكسل عرش على ملكا –

 .األلمانية الجيوش خرقته حين 1914 عام حتى قائماا 
 الفرنسية يوشالج أن إال الحتاللها جيشا أرسل فقد بلجيكا استقالل على موافق غير هولندا ملك كان ولما      
 ملك فيليب أبنة من تزوج قد كان ليوبولد وأن خاصة البلجيكي العرش دعائم وتثبيت الهولنديين طرد تولت
 .فرنسا

 
 بولونيا ثورة

 أما ،العامة الحريات ضمان على والعمل الدستوري اإلصالح الغربية أوروبا في الثورات هدف كان          
 قيصر يحكمها مستقلة دولة ابولوني هبجعل قضى قد فيينا مؤتمر أن ذلك .تحررية قومية كانت فالغاية بولونيا في

 الثورة وقيام ،المباشر الروسي الحكم تحت كانت دالبال ان ذلك شكلية نتكا االستقالل قضية أن والواقع .روسيا
 نالوطنيي الضباط بعض عامال هذه في أعلن وقد .للتحرك البولونية الوطنية لحركاتا دفع 1830 عام فرنسا في

 قامت ثم .واألرياف المدن إلى كبيرة بسرعة امتدت ومنها ،فرصوفيا في الثورة الروسي الجيش في البولونيين
 انجلتراو فرنسا أن إال ،الروسي القيصر ضد مساعدتها الغربية الدول من طلبت تةقمؤ بولونية حكومة البالد في

 يثير ال لكي الروسي القيصر انتصار تريدان كانتا وبروسيا النمساو  ،البلجيكية بالمشكلة آنذاك تهتمان كانتا
  .الدولتان عليها تسيطر التي األراضي في مشاكل فرصوفيا في الثورة نجاح
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 بولونيا حدود الروسية الجيوش فاجتاحت .الروسي القيصر عدوهم أمام لوجه اوجه البولونيون ترك وبذلك     
 أنهم إال نادرة شجاعة البولونيون الثوار خاللها أبدى أشهر سبعة الحرب امتد وقد .1830 فبراير / شباط في

 ضعف بسبب تكن لم البولونية الهزيمة أن إلى ةاإلشار من البد وهنا .القيصر جيوش أمام النهاية في هزموا
 ماءالزع بعض إن ثم .بينهم فيما الثورة زعماء خالفات عن نتجت ما بقدر عتاده وقلة البولوني الجيش

  .واالستقالل للثورة الحماس شديدي كانوا الذين للعمال كرههم بسبب القيصر مع تعاونوا األرستوقراطيين
 

 ،والفكر والفن األدب ورجال العلماء من أكثرهم بولوني آالف عشرة حوالي هجرة إلى الثورة فشل وأدى     
 .بالدهم لقضية بقوه يعملون وأخذوا فرنسا في أكثرهم استقر

 

 ايطاليا راتثو

 فقد ولذا .فرنسا في يحدث ما بكل التأثر يدةشد كانت التي إيطاليا في قوية فعل ردود لثورةا 1830 كان       
 ثورات قامت كما .حرة دولة البالد وأعلنت نافيي ؤتمرم قبل من المعين حاكمها وفر ،مودينا في الثورة قامت
 يقبل لم الحرة مبادئلل هدائبع المعروف امسنال خارجية وزير نيخمتر أن إال .البابوية الواليات بعض في مماثلة

 قضت جيوشاا  لفأرس النمساوي العرش لحكم الخاضعة ليةااليطا الواليات يخشى كان أنه وخاصة األحداث بهذه
 .عروشهم إلى الشرعيين الحكام .وأعادت الثورات على

 

 انجلتراو سويسرا حوادث

 في أحداث تمت انجلتراو سويسرا ففي ،آثارا تخلف أن دون أوروبا على 1830 عام احداث تمر لم        
 المجاورة فرنسا بأحداث كبير حد إلى الشعب تأثر سويسرا في .والثورة العنف عن وبعيدة الشرعية إطار ضمن
 الحكومة إلى واللوائح العرائض فقدمت ومرونة تحرراا  أكثر الدستورية األنظمة بجعل يطالبون الناس وأخذ

 :اإلصالحات هذه وأهم دامية أحداث لوقوع تالفياا  مهمة إصالحات اجراء إلى بادرت التي السويسرية
 .سويسرا في المختلفة للقوميات ادةالسي بمبدأ االعتراف -
 .الدينية أو االقتصادية االجتماعية أوضاعهم إلى النظر دون المواطنين بين المساواة -
  .والصحافة الرأي ةحري الحترام الضمانات من مزيد إعطاء -

 وحركات بمظاهرات الجماهير قامت فقد .االنتخابية تعديل كان اإلصالح الرج فهدف انجلترا في أما       
 ال باتت التي القديمة نتخابيةاال قوانينهم تعديل يريدون اإلنجليز وكان ،باريس في الثورة نجاح بتأثير بيةشع
 الصغيرة القرى بعض فيه كانت الذي الوقت ففي .عشر تاسعال القرن في السكان حركة تطور مع اسبنتت

 بالنسبة لها قيح مما أقل النواب من عدداا  ترسل كبيرة صناعية مدن كانت البرلمان إلى نائب من أكثر ترسل
 االنتخاب قانون أن ذلك .اإلطالق على ترسل ال وربما ،يحقق مما أكثر النواب من عدداا  أو سكانها العدد

 يقيمون السكان من قسم رأكب كان وقت وفي ،ونموها الصناعية المدن نشوء قبل وضع قد كان آنذاك به المعمول
 غراي اللورد مكانة الحكومة وترأس والبرلمان الشارع ضغط تحت ولينغتون حكومة فسقطت .الريف في

Grey)) كما النيابي مثيلالت من نصيبها الكبيرة المدن وأعطى االنتخاب قانون عدل الذي 1830 عام ديسمبر 
 هذا ويعتبر .الف ةثمانمائ إلى مليون نصف من نالناخبي عدد فارتفع المواطنين من لمزيد االنتخاب حق أعطى
 التغيرات تمت وهكذا .الكبرى المدن في السيادة صاحبة الطبقة هذه نأ ذلك للبرجوازية كبيراا  انتصاراا  التعديل

 .الدستورية الشرعية ارإط ضمن انجلترا في المواطنون أراده التي
 
 

  1830 عام حركات انتهاء

 القضايا إلى نظرتهم وفي الكبرى الدول مصالح في الجذري االختالف 1830 عام أحداث أظهرت      

 التحالف عليها نص التي المؤتمرات سياسة على القضاء على تعمل التي فإنجلترا القومية. والقضايا ألوروبية

 أخذت فقد الذكور. التحالف لمبادئ معارضة أكثر سياسة تتبع 1830 عام بعد نراها 1815 عام بعد باعي رال

 كانت أيا أوروبا لدول الداخلية الشؤون في الكبرى الدول تدخل لمبدأ المعارضة موقف علنية بصورة تقف



 

50 

 

 روبااو االوضاع لبحث 1833 في مؤتمراا  سياورو النمسا :الكبرى الدول عقدت وحين التدخل. هذا مبررات
 المؤتمر. هذا إنجلترا قاطعت

 داخلي أو خارجي بخطر يهدد أوروبي ملك كل أن فيه اأعلنو بياناا  الثالثة المؤتمرون أصدر فقد هذا ومع      
  .الثالث للدول عدوة تعتبر التدخل هذا مثل تعارض دولة وكل الثالثة الملوك بأحد يستنجد أن يمكنه
 في تدخل ألي رفضها معلنة عليه لالعتراض فرنسا بادرت وكذلك ،إلنجليزا سخط البيان هذا أثار وقد      
  .الحرب حتى شيء لكل مستعدة هذه معارضتها في وأنها وسويسرا بلجيكا شؤون

 بات أنه إال والهدوء االستقرار إليها وعاد 1834 عام بعد أوروبا في هدأت قد األحوال أن وبرغم وهكذا    
 معسكر :وهما أساسيا تعارضا مصالحها عارضتت معسكرين إلى انقسمت قد رىالكب الدول أن الواضح من

 البرتغال تؤيدهما انجلتراو فرنسا ويضم الغربية الدول ومعسكر والنمسا وبروسيا روسيا :الثالث الدول
 .وإسبانيا

 

  1848 عام ثورات

 ينافي مؤتمر في رسمت كما التزال أنها نجد 1848 عام في السياسية أوروبا خريطة على نظرة ألقينا إذا      
 لدعاة كبيراا  نصراا  يعتبر هذاو كاوبلجي اليونان االستقالل نتيجة طرأت التي التعديالت عدا ما ،1815 عام

 إال .روسيا وقيصر النمسا خارجية وزير مترنيخ مقدمتهم وفي أوروبا في القديمة األوضاع والمحافظة الرجعية
 خالل الدول أوضاع على طرأت التي والتغييرات قوي بشكل القومية فكرة زبرو فضلوب 1848 العام في أنه
 عن نتحدث أن وقبل .الثورة طريق عن ذلك كان ولو حتى التغيير حدوث من البد بات الطويلة الفترة هذه

  .1848 عام عليه كانت كما الدول أوضاع عرضسن 1848 امع أحداث
 
 االزدهار بفضل مليونا وعشرين ستة إلى 1848 عام في يطانيةالبر الجزر سكان عدد ارتفع :انجلترا - 1

 تضم غنية واسعة إمبراطورية القرن هذا في لإلنجليز وبات .عشر التاسع القرن في البالد عم الذي تصادياالق
 المناطق أهم على طرتسي باتت أنها كما .(وسيالن الهند) اوأسي وكندا المتحدة الواليات في ممتلكات

 المتسعة إلمبراطوريةا هذه ،وسنغافورة الصالح الرجاء ورأس طارق جبلو مالطه مثل العالم في يةاالستراتيج
 التزاماتها من تقلل أن عليها كان فقد وبالتالي االوروبية ارةقال خارج اقتصادية سياسية مصالح إلنجلترا جعلت

 الصناعات أكثر صناعتها ومن العالم في دولة أغنى منها جعل قد ثانية جهة من ماراالستع أن كما أوروبا في
 صار أنه ذلك ،العامة سياستها في جذرية تغييرات إحداث عليها يفرض أخذ مما وهذا وازدهاراا  تطوراا 

 تتوبا كثيرا تحسن قد المالي وضعها إن ثم .وسياستها حياتها في هام دور والتجارية االقتصادية لالعتبارات
 أنحاء جميع في الكبرى المشاريع تمول أخذت يةاإلنجليز المصارف أن اكم .العالم في مالي مركز أول لندن
 .السياسي التدخل على أكبر قدرة البريطانية السياسة يعطي كان مما العالم

 
 أما .انجلترا الصناعة بالنسبة متخلفة بقيت ولكنها الفرنسية الصناعة الفترة هذه في تطورت :فرنسا - 2 

 وضاعأ فإن ،السياسي الصعيد على أما .الجزائر بالد استثنينا إذا اال األهمية ديمةوع قليلة فكانت مستعمراتها
 السنوات في يميل أخذ لالحرار كمرشح العرش ارتقى الذي فيليب لوي أن ذلك .متزايد تدهور في كانت فرنسا

  .والدستوريين األحرار عناصر بعداا م المستبدة الملكية نحو حكمه من االخيرة
 
 عشر أحد سكانها عدد فكان .والثالثين الثمانية االلماني حاداالت دول بين دولة أقوى بروسيا كانت :ابروسي - 3

 فكانت الكلمة موحد األلماني االتحاد يكن ولم ،الفرنسية الصناعات من تطوراا  أقل فكانت صناعاتها أما .مليونا
  .الدينية والقضايا الداخلية الخالفات حكامه تفرق

 
 قوميات إلى موزعين نالسكا من مليوناا  وثالثين ستة من تتألف النمساوية اإلمبراطورية كانت :النمسا - 4

 والبولونيون والمجريون والتشيك فيونالسال ثم السكان من بالمئة شرينع ويشكلون األلمان :أهمها عديدة
 وهي ،إلمبراطوريا لوالءا رابطة هي عوبالش هذه بين الوحيدة الرابطة وكانت ،،،وااليطاليون والرومانيون

 الذي هو الواقع هذا ولعل .أوروبا في وانتشارها القوميات رةفك بروز بعد خاصة واهية رابطة حال كل على
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 في القومية حركةال ويحارب رجعيته في 1848 - 1815 عامي بين يتشدد النمسا خارجية وزير مترنيخ جعل
  .الداخلية النمساوية اإلمبراطورية اعأوض  على ثوري فكر كل على ؤثري أن مخافة أوروبا

 
 هي الدولة لهذه الكبرى والمشكلة .مواطن مليون 65 تضم فهي ،وسكاناا  مساحة أوروبا دول أكبر :روسيا - 5

 كانت ولما .العالم بلدان مع بحريا بواسطته للتص الدافئة البحار أحد على مرفأ إلى بحاجة كانت أنها
 العداء ظل فقد المضائق على سيطرتها بفضل المتوسط إلى روسيا وصول دون تحول العثمانية اإلمبراطورية

 كانت فقد االوروبية الشرقية الحدود صعيد على أما .أوروبا في الروسية السياسة محور العثماني - الروسي
 هيرجما إلى بعد وصلت قد تكن لم الفرنسية الثورة أفكار  عن بعيدة الحكم أنظمة عشر التاسع القرن طيلة

 .النوع هذا من مشكلة أية يعاني يكن لم الروسي العرش فإن يالوبالت روسيا
 

 الفكرة بروز أشعلها التي الثورات اندالع قبل وبالتالي 1848 عام مطلع في عامة أوروبا أوضاع كانت هكذا
 .ريةدستو ديموقراطية حكم أجهزة طةبواس بنفسه نفسه يحكم أن في شعب كل ورغبة أوروبا في القومية

 أوروبا في العام الوضع على الثورات هذه وانعكاسات العام هذا أوروبا أحداث أهم بإيجار هنا ضنستعروس
 .والعالم

 

 فرنسا في الثورة

 على حرصه أن إال له. واحترامه بالدستور اعترافه أساس وعلى األحرار كمرشح  عرشه فيليب لوي اعتلى    
 عن يخرج ألن األحيان بعض في يضطر هجعل مما لنفسه التاج لىع المحافظة في ورغبته الخاصة مصلحته
 .واشمئزازه الشعب سخط يثير كان ما وهذا الداخلي التغيير عوامل لمقاومة الدستورية القواعد

 
 :منظمين حزبين نم قوية معارضة حكمه بدء منذ واجه قد فيليب لوي إن ثم      

  
 عائلة فروع إحدى أورليان عائلة من ألنه ،كملك أصال به بلوايق لم وهؤالء :الشرعية الملكية أنصار - 1

 األصلية بوربون عائلة في أي عشر امنثال لويــس فرع في العرش إبقاء يريدون وكانوا بوربون
 أساس على تقم لم هاألن شرعية غير 1830 عام ملكا فيليب لوي اختيار يعتبرون وكانوا :الجمهوريون - 2

 .شعبي استفتاء
 

 في وساعده رشحه الذي الدستوريين الملكيين حزب على يعتمد ان له المناسب من رأى األسباب لهذه       
 قانون عدل فقد لذا .الفرنسيين من المتوسطة الطبقة اءأبن يمثل المذكور الحزب وكان .العرش إلى الوصول
 بحيث الجيش نظم أنه كما سطةالمتو الطبقة ألبناء التمثيلية المجالس على السيطرة له كفل بشكل االنتخاب

 واحد لحزب ومحاباة تحيز من فيها وما السياسة هذه الضباط كبتر بين من الطبقة هذه ابناء من كبير عدد أصبح
 في الغتياله دبرت تتطرف مؤامرة من أكثر أن كما .حكمهل معارضة في األخرى األحزاب جعلت واحدة وطبقة

 على والملكيين الجمهوريين من خصومه ويالحق الصحافة حرية يقيد هجعل ما وهذا حكمه من االخيرة السنوات
 .السواء

 
 فرنسا عمت التي االقتصادية لألزمة نتيجة اشتراكية حركة فيليب لوي منز فرنسا في تظهر أخذت وقد      
 ذهه رجاالت وأبرز .األجور وتدني البطالة بانتشار ببتس الذي الصناعي ولالنقالب نابوليون سقوط عقب

 خطة يضع أن دون إنما العمل وأصحاب العمال بين واألخوة بالوفاق ينادي كان الذي نسيمو سان :حركةال
 كل بحق ينادي وكان بالن لويس هو آخرو .شتراكياال داعيةال نظريات إلى العمال تحول فقد ولذا .لذلك عملية

 أرباحها ويقتسمون إدارتها بأنفسهم عمالال يتولى أهلية مصانع هي تنشئ أن الدولة بواج وبأن العمل في فرد
 الفرنسيين جماهير عند قبوال النظرية هذه القت .المال رأس من دفعته ما مقابل نصيبها للدولة يدفعوا أن على
 .واقتصادية اجتماعية ثورة أبواب ىعل وكأنهم يشعرون الجميع جعل مما

 المتزايد الملك وتدخل المتزايدة البالد لمشاكل حل دإيجا على المتعاقبة فيليب لوي حكومات جزع وأمام        
 مطالبة ناحية كل من ترتفع االصوات أخذت لخصومه ومحاربته العامة للحريات وتقيده الحكم شؤون في
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 الفرنسي الشاعر العهد هذا في اإلصالح رجاالت أبرز ومن .والفساد الرشوة على والقضاء باإلصالح
  ..المارتين

 والملكيين واألحرار ييناالشتراك ضمي ولنظامه للملك المعارضة للقوى تحالف ظهر أن يلبث ولم       
 شامال البرلماني التمثيل يأتي بحيث االنتخاب قانون تعديل ضرورة حول مطالبهم هؤالء ركز وقد .الشرعيين

 االجتماعات قدوافع الشرعية األساليب األمر أول هؤالء سلك وقد .عادل بشكل الفرنسي مجتمعال طبقات جميع
 النشاط هذا عن تسكت لم الدولة أن إال .باإلصالح مطالبين للملك العرائض وقدموا البالد أنحاء كل في الشعبية
 الجنود بين اصطدام حصل 1848 عام ها،مطلع في السياسية االجتماعات فمنعت بالقوة لقمعه فتوجهة المتزايد
 من العديد وطسق 1848 عام فبراير / شباط 23 في صلوح االضطرابات وقوع إلى هذا أدى وقد والشعب

 متأخراا  جاء هذا تصرفه أن إال ،الشعب مطالب تحقيق على الملك افقو البالد في الوضع تدهور وأمام .القتلى
 من كان مؤقتة حكومة تأليف إلى وعمدوا بذلك يقبلوا مل االصالح رجال ولكن .لحفيده العرش عن فتنازل

 .انجلترا إلى عائلته مع رحل فقد الملك أما .العمال وأحد والمارتين بالن لويس أعضائها
 

 الصحافة حرية وأباحت الفرنسية الجمهورية المؤقتة الحكومة أعلنت 1848 عام فبراير / شباط 25 وفي      
 في ةالثاني لجمهوريةا) الجديدة للجمهورية دستور لوضع العام االقتراع طريق عن نيابي مجلس النتخاب ودعت
 الفرنسي الشعب أن ذلك المعتدلين الجمهوريين من أغلبية يضم الجديد المجلس جاء وقد .(فرنسا تاريخ

 المصانع تجربة وألن منهم خوفهم بسبب االشتراكيين إبعاد على عملوا واألعمال المال رجال خاصة وبصورة
  .فشل قد المؤقتة الحكومة زمن بالن لويس بها قام التي األهلية

 واحد تمثيلي مجلس يد في التشريعية السلطة فوضع للبالد جديد دستور وضع على الجديد المجلس عمل      
 /أول كانون في الجمهورية رئاسة انتخابات جرت .العام باالقتراع سنوات ألربع تخبوين عضواا  750 يضم

 من صوت ليونم ونصف ماليين خمسة بونابرت نابوليون شقيق ابن نابوليون لويس نال  1848 عام ديسمبر

 الحوادث زعزعته الذي المجتمع دعائم تثبيت) أجل من قال كما نفسه رشح وقد .صوت ماليين سبعة أصل
 على إمبراطورا على تعيينه الفرنسي الشعب وافق 1848 عام نهاية وفي .(نصابها إلى والسالم األمن وإعادة
 .التشريعية المجالس توصية على ناءب وذلك فرنسا

 
 فقد .فرنسا في 1848 ثورة من المقدس الحلف اعةوجم أوروبا موقف عن التساؤل من البد وأخيراا       

 أن بذلك تريد وكانت (يةالثان الجمهورية) الجديدة الفرنسية بالجمهورية االعتراف إلى البداية منذ انجلترا بادرت
 بعض أبدى فقد المقدس الحلف أما .فرنسا شؤون في األخرى الدول جانب من تدخل ألي معارضتها تظهر

 القائمة لالتفاقيات احترامها تعلن أن فرنسا من النمسا طلبت فقد .نهائيا اختفائه قبل مرة ألول بماور النشاط
 .فيينا مؤتمر مقررات بذلك وتقصد

 
 سالمقد الحلف دول من واحدة كل جعل مما أوروبا أنحاء كل في انتشرت أن تلبث لم الثورات أن إال       

 شكلوب فيه علنأ الذي فرنسا خارجية وزير المارتين بتصريح مكتفية مصالحها وبصيانة الخاصة بمشاكلها تهتم
 .1815 عام باتفاقية االعتراف عن تعود أن فرنسا نية في ليس أنه غامض

 

 النمسا في الثورة

 الشغب من موجة أشاع أنه لدرجة فاعال النمساوية مبراطوريةاإل في لفرنسيةا ثورة أثر كان لقد      
 حكومة طسقو إلى أدت الجامعات وأساتذة الطلبة تزعمها ،1848 عام أيار /مايو 13 في واالضطرابات

 عارما أييداا ت لقيت الشعب حقوق عن للدفاع مركزية لجنة البالد في الحكم وتسلمت ،البالد من وهربه مترنيخ
 وزير مترنيخ فرضه الذي المحافظ المستبد الحكم لنظام السريع السقوط هذا أن والواقع ،الشعب فئات جميع من

 حتى األخيرة سنواته في الدعائم قوي يعد لم النظام هذا أن ذلك .مستغربا يكن لم االمبراطورية على الخارجية
 الكبرى المدن كل على هبت أن الثورية الموجة تلبث ولم .متهدما نظاما يسند بأنه يصرح كان نفسه مترنيخ أن

 العامة الحريات للمواطنين ليكف دستوري حكم إقامة في واالمل الرغبة االمبراطورية في القوميات موعواص
 في وخاصة بالءنال به يتمتع كان التي الواسعة اتواالمتياز الفالحون منها يشكو كان تيال للمظالم حدا ويضع
 بين النزاع أن إال الدولة، في لكبرىا المركز واحتكار الضرائب دفع وعدم العسكرية الخدمة من اإلعفاء مجال
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 كيان في جذرية بإصالحات مايالق دون يحول وأخذ عنيف بشكل ظهر أن يلبث لم نالسكا عناصر مختلف
  .الدولة

 
 في السالفية الشعوب يضم عام مؤتمر غبرا مدينة في عقد 1848 عام حزيران / يونيو ففي      

 ونظراا  .الشعوب لهذه اتحاد قيام إمكانية في النظر المؤتمر هدف انوك .والتشيك فيينالسلو مثل االمبراطورية
 احتقار من واأللمان النمساويون يكنه كان ولما االمبراطورية لكيان تهديد من االتحاد هذا مثل في كان لما

 صبت 1848 عام حزيران / يونيو 17 وفي .براغ للعاصمة قويا جيشا المانيا أرسلت فقد يفالسال للجنس
 إلى بلدهم استقالل ذلك واخر ،الحرية على الحصول السالف محاولة على فقضت المدينة على قنابلها دفعيةالم
  .األولى العالمية الحرب بعد ما
 

 ضدهم تحرض حكومةال أخذت فقد والحرية االستقالل نحو بقوة ونينزح كانوا الذين المجريون اما       
 من لجيرانهم أيضاا  رههموبك وصالبتهم بشدتهم المعروفون نتيوالكروا وبخاصة لهم المجاورة الشعوب

 التي الثورات في النمساويين انشغال أن إال .الثائر الشعب هذا إلخضاع نمسوياا  جيشاا  أرسلت كما .المجريين
 الديموقراطيةب المنادية اتالفئ جعل مما بسرعة المجريين خضاعإ دون حال 1848 عام في إيطاليا في قامت

 ديموقراطية حكومة 1849 نيسان /ابريل في وتعلن األمور زمام على تقبض  htSSsoK قوسوط  بزعامة

 اتئف اليه انضمت أن تلبث لم النمسا على مستقلة الجمهورية عن يدافع قوي جيش تألف كما .وجمهورية
  .االمبراطورية أنحاء جميع من راالحرا

 
 عن الثوري المد انحسر االمبراطورية شعوب عند يةاالنفصال النزعات وظهور التطورات هذه أمام      

 ديموقراطي دستور وضع لمحاوالت حد ووضع الديموقراطية الحريات فيها وأخمدت فيينا العاصمة
 تمكن الذي nebergzSchwat  زنبرغشوات لكونتل الحرجة الفترة هذه في الحكم سلموت لإلمبراطورية

 ،االمبراطورية سالمة يؤمن وان مركزية اسس على فيينا في الحكومة دعائم تثبيت من وحزمه شدته بفضل
 تفاقم وأمام .جوزيف فرانس شقيقه البن العرش عن التنازل على الضعيف فردينان اإلمبراطور يجبر وأن

 القيصر بجنود االستعانة في يتردد لم المتمردين إخضاع عن النمسا وعجز ،المجر في االستقاللية حركةال
 /أغسطس شهر في الثائرين على قضى يجند ألف وخمسين ةمائ من جيش إلرسال فورا رباد الذي الروسي

 على وبسيطرتها السياسية بوحدتها مؤقتاا  ولو النمسا احتفظت وهكذا .عقوبات عليهم وفرض 1849  عام آب
 .مختلفة شعوب من فيها من وعلى أراضيها كل
 

 إيطاليا في الثورات

 دورص في األمل إشعال في سبباا  االستبدادي نظامه انهيار بعد مترنيخ وهروب اينفي في الثورة قيام كان      
 كل في تألفت فقد .النمساوي السلطة من التحرر مكانيةإ فيو والبندقية اللومبارديا ،االيطاليتين الواليتين أحرار
 اولم .البالد من يالنمساو الجيش وطردت النمساوية االمبراطورية عن االنفصال أعلنت وطنية حكومة منهما
 ونبيامال ملك البرت شارل الملك من العون طلبتا فقد التطرف هذا تقبل لن ساالنم أن تدركان الواليتان كانت
 ملك أرسل كذلك .1848 عام آذار /مارس 25 في النمسا على الحرب وأعلن الشمال إلى جيشا أرسل الذي

 أن إال .االجنبي االستعمار من الوطني حررالت ابعط الحرب اتخذت وبذلك الواليتين لنجدة جيوشه نابولي
 معركة في اإليطالية الجيوش على كبيراا  نصراا  حققت أن تلبث لم رادتكسي الجنرال بقيادة النمساوية الجيوش

 أنه إال .الهدنة قبول على ألبرت شارل لملكا وأرغم 1848 عام آب /اغسطس شهر في nzJohuui كوستوزا
 أحرزها جزئية انتصارات فرصة النتهاز للنمسويين المناهض اإليطالي العام الرأي ضغط تحت اضطر

 الجيوش أن غير .1849 عام آذار /مارس شهر في للقتال وعاد الهدنة فخرق النمسا جيوش على المجريون
 الملك تنازل عندئذ .نوفار معركة في االيطاليين على رنص إحراز من فقط أيام عشرة بعد تمكنت النمساوية

 في الوضع أعادت النمسا مع صلح معاهدة وقع الذي الثاني عمانوئيل فيكتور البنه العرش عن البرت ارلش
 .الحرب قبل عليه كان ما إلى طالياإي وشمال والبندقية لومبارديا
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 بقيادة روما العاصمة في ثورية حكومة وتشكلت البابوية األمالك في ثورية حركات قامت وكذلك         
 باطال وإسبانيا والنمسا فرنسا الكاثوليكية بالدول البابا استنجد وقد .منها البابا فرار بعد مازيني طنيالو الزعيم

 بدور القيام عن عاجزة تجعلها الضعف من حالة في آنذاك إسبانيا كانت ولما .أمالكه الستعادة مساعدته منها
 وحدها فرنسا بإمكان بات فقد المجريين ثوارال مع مشاكلها في منشغلة النمسا وكانت بالدها خارج إيجابي
 يؤيد الذي الفرنسي الكاثوليكي الحزب إلرضاء العون ذلك تقديم في يرغب تابوليون لويس وكان .البابا مساعدة

 1848 عام حزيران /يونيو 30 في روما مدينة فاحتل إيطاليا إلى أرسلته جيشا فرنسا جهزت ولذا .حكمه
 .الجمهوريون منها طرده أن بعد عرشه إلى االب وأعاد

 

 ألمانيا في الثورة 
 في به وعد ما بتحقيق رعاياه قبل من عنيفة مطالب بروسيا ملك الرابع وليم فريدريك واجهت 1847 في      

 المؤمنين من كان 1840 عام العرش ترقى حين كان الملك هذا أن ذلك دستورية إصالحات من السابق
 اضطر وقد .لأللمان أطلقها التي الوعود من وأ به يؤمن كان مما شيئا ذلك بعد يحقق لم أنه إال الحرة المبادئب

 سن حق لنفسه يحتكر أن المذكور البرلمان حاول ولما ،لبروسيا برلمان أول لعقد العام يالرأ ضغط تحت
 ثورة أخبار وصلت أن وما .اإلصالحية سمعته من الكثير ففقد حله إلى بادر الدولة مالية ومراقبة القوانين
 الملك أرغم مما ءالدما فيها هدرت خطيرة فتنة آذار /مارس شهر في برلين اجتاحت حتى 1848 عام باريس

 في وذلك األلمانية للوحدةو الحرة حركةلل دعمه أعلن اكم المنحل البرلمان بإعادة وعدف ،للرضوخ البروسي
 .الجميع تأييد لكسب محاولة

 
 والوحدة الحرية سبيل يف العمل طريق االرجح في الثورة اتخذت فقد األلمانية اطقالمن يبباق في أما          
 حراراأل األلمان زعماء .1848 عام أوروبا على هبت التي الحرية وفكرة فرنسا ثورة شجعت لقد .االلمانية

 مؤتمرينال هدف وكان فرانكفورت في أيار /مايو 18 في لالجتماع ألمانيا كل يمثل تحضيري برلمان دعوة
 على يعملوا أن المؤتمرين اصر ديمقراطيا، نظاما المانيا اعطى وفكر نيرة عقول المانيا في ما أحسن يمثلون
 االلماني االتحاد عرضل بروسيا مع كثيرة مداوالت حدثت  هاوبعد .حراا  دستوراا  إعطائها ثم نياألما توحيد

 كانت التي االستبدادية النزعة تأثير تحت البروسي لكالم أن إال .ألمانيا يوحد ملكي تاج ىعل إنشاؤه المزمع
 األلقاب تعديل حق يملك ال فالشعب .شعبية سلطة عن صادراا  باعتباره رضالع هذا رفض احيانا عنده تظهر

 دون يينالبرلمان أكثر وتفرق الوضع تأزم هذا بروسيا ملك لموقف ونتيجة .شرعية غير سلطة الشعبية والسلطة
 الملك قضى  وبذلك بالقوة، وفرقتها روسيبال الجيش فقام فرقتال رفضت المتطرفين الوطنيين ةئفال أن إال ضجة

 الطريق فيه وجدوا الذي فرانكفورت مؤتمر انعقاد عند األلمان األحرار أثارها التي اآلمال جميع على البروسي
 .سياسياا  موحدة المانية أمة إيجاد نحو

 

 االيطالية الوحدة 

 فوذن تداعى قدو  ،المقدسة مانيةالرو اإلمبراطورية من جزءاا  الوسطى العصور في طالياإي نتكا      
 وخاض ،اباالب مع اإلمبراطور اصطدمو ثالثال عشر القرنو عشر الثاني القرنين خالل اإليطالية اإلمبراطورية

 تناقضاتال ظهرتو اإلمبراطور نفوذ ضعف ضةالنه جاءت فلما ،صوره وتعددت أمده استطال صراعا ناالثنا
 ناهضت سياسية وحدات بين موزعة ظلت لب ،موحدة مركزية حكومة لها تستقم لمو والسياسية االجتماعية

 ملكي بين رهيب لصراع ميدانا أصبحت بل ،المباشر األجنبي للنفوذ بعضها ضعوخ ،العداء البعض بعضها
 كانت أنها كما ،األوروبية الحروب من كثير ءورا ةالقومي وكانت .أوروبا على السيطرة أجل من واسبانيا فرنسا
 االفكار انتشرت ولقد .رقعته وتوسيع الوطن رفعة على عملال أجل من واالستعمار التوسع في الرغبة وراء

 .شعب كل ظروف بحسب مختلفة بأشكال نفسها عن وعبرت أوروبا في القومية

 شرح ينماح واضح تأثير Michiavilli Nicoolo (1469 - 1527) لىليفكامي نيقوال آلراء وكان       

 تحرير ضرورة على أكدو ،القومية األماني تحقيق إلى تؤدي التي الوسائل موضحا ،السياسة وفن الحكم أصول
 .البالد يحمي قوي وطني جيش وإنشاء الممزق الوطن شتات تجمع سياسية وحدة قيام بضرورة طالب ،األمير
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 ،النمسا عن استقاللها على تصر اإليطالية المدن كل كانت حيث بينها التنافس وقام التجارة من أثرت وقد      
 بين تقوم وحدة مثلت وال اجغرافي جيرانها تابعه تعبير سوى الحديثة العصور بداية في إيطاليا تكن لم ولذلك
 في قامت التي كتلك الشاملة القومية الوحدة تحقيق في آنذاك تفكر لم واليات كانت بل ،الجزيرة شبه سكان
 إلى االيطالية الوحدة قيام تأخير ويرجع .الملكية ظل في بوحدتها تمتعت لتيا الغربية الدول من وغيرها فرنسا
 الزعيم هو ،روما في نفوذ منحه الذي االمر انسلطال قوة له البابا كان حيث البالد، يوحد زعيم وجود عدم

 ألنه األخرى الشخصيات جميع على شخصيته طغت ،العالم في المسيحيين جميع قلوب هالي تهفو الذي الوحيد
 البابا وأقحم .حكمه تحت موحدة دولة الياايط جعل عن عجز فقد ذلك ومع ،والدينية السياسية الزعامة امتلك
 بعض أن الموقف خطورة من زاد وقد ،اإلمبراطور مع صراعه في اليطاليةا الواليات الوسطى العصور خالل

 على بااالب لنصرة إيطاليا إلى قوات سالإر إلى أخرى تارة وإسبانيا ،تارة فرنسا دعوني كانوا االبوات
 االستقالل تفضل وجعلها االيطالية المدن بين عنه تحدثنا الذي التجاري التنافس هو الثاني والسبب ،اإلمبراطور

 اتباعب اال وجودها تدعيم عتستطي ال أنها منها كل ورأت ،اليها تنضم أو اخرى لدولة تخضع واال جيرانها عن
 صغر من كان وبعضها ،حجما تختلف صغيرة واليات تكون التي المدن وكانت .التجارية المنافسة سياسة

 نفسها وتطور تنمو أن إيطالية واليات خمس استطاعت ولكن .ايطاليا تاريخ في أثر لها يكن لم بحيث المساحة
 وميالنو، ونابولي، االبوية، الواليات وهي .بعد فيما ابأكمله إيطاليا مصير لتقرير مراكز أصبحت حتى

 .فلورنسهو ،والبندقية
 

 البابوية الواليات 
 ذىلا التسيبر نهر مصب جنوب من اإليطالية الجزيرة شبه وسط في تمتد فكانت البابوية الواليات أما     

 ابابال مركز ألهمية ونظراا  ،لطانهلس البابا لسيادة ويخضعون صونوح مدن عدة على شتملوت البو نهرب هرفونيع
 من كبير عدد استغل لقد بل فحسب ايدين مركزه يكن لم إذ ،اإليطالية السياسة دةايق في الصدارة مركز له أصبح

 بحكم يؤمنون الذين فكرة وكانت ،والترف لغنى حياة وعاشوا السياسة في بأنفسهم وزجوا مراكزهم واتباالبا
 .دنيوي ملك أيدها إذا إال فعالة نتكو ال المسيحي العالم في الروحية زعامته بأن عتقادهما من تنبع ةالدنيوي االباب
 العالقات في فعاالا  عنصراا  أصبحوا حتى ،واالوروبية اإليطالية السياسة في تباواباال تدخل كان هنا ومن

  .االخرى االوروبية الدول وبين كلها إيطاليا بين الدولية
 

 ميالنو

 ذلك جانب إلىو ،الموارد كبيرة لديها توفرت ولذلك ،لماردي سهل ووسط الشمال في دتمت يةدوق هي      
 أسرة هي عريقة أسرة تحكمها ميالنو وكانت صناعاتها، تازدهرو زراعية ةثرو الحريرية المنسوجات

 حون تميل ةحكوم وتأسيس المجاورة المدن نحو للتوسع مركزاا  لجعلها سعت التي onticVis  تينفسكو
 لقب نفسه ىعل وأطلق دوقية إلى ميالنو بتحويل فسكونتي أسرة من الحكام أحد قام وقد .العسكرية الدكتاتورية

  .فلورنسهو البندقية وهما لها رتينالمجاو الكبيرتين الدولتين وبين ميالنو دوقية بين التنافس وقام ،الدوق
 

 أسس الذي ،سفورزا فرانشسكو وهو عسكرية، شخصية إلى الدوقية في حكمال انتقل 1450 عام وفي      
 الملكية األسرة تربط قرابة صلة هناك وكانت .فسكوتني أسرة ساللة آخر من الحكم اقتنص أن بعد جديدة أسرة

  لفرنسا بالنسبة باستقاللها محتفظة ميالنو لتوظ ،سياسية أهمية لميالنو جعل مما زاسفور بأسرة فرنسا في
 ويعد فسكونتي، ألسرة الحكم السترجع روسيا تدخلت وهنا .بفرنسا االتصال على االسرة هذه أفراد وبقي

 للتدخل اإلسبانيين دعا مما ،اإليطالية لألرض فرنسا ملك الثامن شارل غزو عن ةالمسؤول روسيا المؤرخون
 .اإليطالية الحروب باسم التاريخ في عرفت التي الحروب وقيام

 

 البندقية 

 بحر شمال في الممتدة الجزر فوق أمرها أول في نشأت اإليطالية، الواليات أهم من البندقية كانت       
 لكثرة بالجندول تعرف قوارب ومواصالتها شوارعها كانت ولذلك بالبحر المتصلة الضحلة المياه في اإلدرياتيك

 وتقيم المتوسط البحر بوتج سفنها كانت حيث والتجارية حةبالمال أهلها يشتغل أن طبيعيا وكان .المائية قنواتها
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 وقد ،األقصى الشرق بالد من اآلتية ائعالبض وتنقل اإلسكندرية سيما وال العربي الشرق بموانئ تجارية عالقات
 مصر سالطين مع البندقية وعقدت ،الوسطى العصور منذ التجارة هذه تنشطو واقتصادية سياسية قوية كانت

 وأصبحت ،أوروبا في الشرق تجارة تصريف تكرتح وكادت ،الوفير بالخير عليها درت اهداتعم مماليكال
 مع التجارية العالقات لتدعيم البنوك تأسيس هذا واستلزم ،كبيرة ثروات تجارها جمع حتى سعاراأل في تتحكم
 أصحاب حيث الحكم، فيها انحصر التي هم طبقة اوكونو ،المدينة أهل هم التجار كبار وأصبح ،االوروبية المدن
 وكريت كورفو جزيرةو اشيامدل ساحل ضمت الشرقية المياه في االمبراطورية يشبه ما أسسوا ذيال النفوذ

 عبر الطريق طول على تمتد المواقع من سلسلة البندقية أصبح وبذلك إيجة بحر جزر من كبير وعدد وقبرص
 .المتوسط األبيض البحر شرقي

 هو العشرة ومجلس أشخاص عشرة من مكون مجلس يد في فيها والسلطة مستقلة جمهورية البندقية وكانت    
 هذا ظل في الجمهورية وتمتعت ،الدولة في الكبيرة المناصب على نموزعو وأبناؤهم ،الحاكم تخبني الذي

 كان التي األخرى اإليطالية الواليات عند مرموق مركز ذات أصبحت حتى جيرانها به يتمتع لم باستقرار النظام
 أينار كما البندقية حدود وظلت .بها األشراف طبقة لمصاهرة أو روضالق لعقد هاالي يلجأون أمرائها بعض

 إلى الموصلة لمياها في الواقعة الجزر وحكم بها تحيط األرض من صغيرة وقطع البندقية مدينة على قاصرة
 وهمها البحر نحو موجهة كانت غايتها ألن اإليطالية االراضي في الداخل نحو تتوسع ولم ،المتوسط البحر

  .البحرية خطوطها لتأمين وذلك لشرقا بمنطقة تربطها تجارية إمبراطورية تأسيس في منحصر
 

 ،الصالح الرجاء رأس طريق كشف بعد تضعضع أن لبث ما البندقية به تمتعت الذي المركز أنف هذا على     
 من ينضب المال داا ب بذلك .ادقةالبن فيه يتحكم ال آخر طريق نم الهند إلى الوصول على البرتغاليين عزم بسبب
 بيد القسطنطينية قوطس بعد خصوصا أيديهم من تفلت بدأت البحرية الزعامة أن وجدوا ينالذ ،البندقية حكام

 البندقية كانت التي الجزر حيث المتوسط البحر حوض شرقي إلى ووصولهم 1453 عام العثمانيين األتراك
 بدال األرض شطر وجوههم فولوا المأزق لهذا مخرج عن البحث من ةالبنادق بدا يجد لم عندئذ ،عليها تسيطر

 اعتبرت الواليات بقية أن االتجاه هذا نتيجة وكانت .نفسها إيطاليا في حدودها لبندقيةا تمد أن ورأوا ،البحر من
 تحققه اتساع أي أن واضحاا  كان فقد ،منها كل كيان يهدد خطراا  اتباعها البندقية تريد التي الجديدة السياسة في أن

 فلورنسه من تكون ذلك وعلى ،شديد بحذر البندقية إلى تنظر دأتب ولذلك ،حسابها على يتم سوف البندقية
  .أراضيها حساب على التوسع فكرت جماحها كبح مهمته كانت حلف نووميال ونابولي

 

   فلورنسه 

 الثقافة حيث من هاوتفوق البندقية عن اقتصاديا تقل ال ،ازدهاراا  اإليطالية المدن أكثر نم فلورنسه كانت        
 الصناعة عمال األخص وعلى السكان فيها تكاثف ولذلك األول المقام في صناعياا  مركزاا  وكانت .الفنون ونشر
 التجار كبار من طبقة فيها ظهرت الوسطى العصور ومنذ .الصوفية األقمشة بصناعة يشتغلون كانوا الذين

 وحرصوا ،األسد نصيب الحكومة في لهم ويصبح الشعب مقادير في يتحكموا أن ااستطاعو البنوك وأصحاب
 .مصالحهم على والمحافظة أنفسهم تنظيم أعضاؤها حاول التي الحرف نقابات حركة إخماد على

 
 السياسية، الحرية من قدر على كانا البالد أهل أن إال ،العهد ذلك بها اتسم التي لداخليةا الخالفات تلك وبرغم

 تمكنت عشر الخامس القرن من األول النصف فيو .الجمهوري النظام من نوعاا  تؤسس أن فلورنسه وفضلت
 رؤسائها أحد تمكن عندما الحكم على االستيالء من ciMidi (مديتشي أسرة) البنوك وأصحاب التجار من أسرة

 جمهورية ويؤسس كمالحا ضد بثورة قيامه عبر .للحكم الوصول من 1434 عام في (مديتشي يموديكوز)
 (1492-1469) دي لورنزو هو سرةاأل هذه ماحك أشهر من وكان .األسرة تلك من رؤساء هاحكم على لىتو

 كان وقد ،الفنية النهضة راعي بأنه واشتهر ،أوروبا أنحاء في صيته صار الذي الفاخر، بلورنزو ملقبا كان الذي
 مجدها قمة عهده في فلورنسه وبلغت ،والفنانين والفالسفة الشعراء ولهح من ويجمع الشعر يحب شاعرا

 .واالدب الفن في وشهرتها
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 نابولي مملكة  

 مملكة ففي ،الواليات في الواقعة اإليطالية دالبال عن بينا اختالفاا  تختلف فكانت الجنوب أقصى في تقع      
 ،الشمال في اإليطالية اتالوالي في نمت التي  بالنهضة تتأثر ولم ،ملك يحكمها إقطاعية حكومة كانت ينابول
 مجرى في القوي أثرها لها كان فقد رقعتها التساع نظرا ولكن الوسطى، العصور بطابع مجتمعها تفظواح

 الخامس القرن في العرش انتقل ،ملكية أسر ثالث الوسطى العصور في حكمتها أن وبعد ،االيطالية السياسة
 .اإلسبانية أراجون في المالكة باألسرة قوية صلة لها كان أسرة إلى عشر

 
 1265 عام إلى ويرجع إيطاليا خارج االوروبية الدول لصراع فريسة – قرون لعدة - نابولي وكانت      
 فرنسا ملك التاسع لويس الملك شقيق  أنجو شارل إلى – صقلية ذلك في بما – نابولي مملكة ابابال منح عندما

 ،أنجو أسرة ضد بالثورة الصقليون .فقام1282 عام الرومانية ةراطورياإلمب مع البابا صراع خالل ذلك وكان

 بصلة تمت اسرة حكم تحت وصقلية نابولي وظلت حكمه إل ويضمها نابولي يغزو أن ارجوان ملك ودعوا
 التي لفرصةا إلى تتطلع نابولي تاج في االسرة تلك بأحقية أبدا تسلم لم فرنسا أن اال ،أراجون ألسرة القربي
 عندما عشر الخامس رنالق أواخر في نشبت التي طويلة الحروب في ذلك تجلى وقد ،نابولي السترداد لها تسنح
 الجزيرة شبه وجه الغزو هذا غير وقد 1494 عام إيطاليا غزو على فرنسا ملك الثامن شارل الملك أقدم

 منهما كل وإسبانيا فرنسا بين زاعالن قام عندما وذلك الحديث. أوروبا تاريخ في واضحاا  أثراا  وأحدث اإليطالية
 .االيطالية الجزيرة شبه في العرش ةوراث حق تدعي

 
 :بفكرتين منها نخرج طالياإي عن عامة نظرة هي تلك      
 للظروف نظرا ،المنال بعيد أمال ظلت التي قوميةال الوحدة تحقق أن قرون لعدة تستطع لم ايطاليا أن :األولى 

 ،احدةو لغة ويتكلمون واحد جنس أبناء أبناءها أن برغم ف،وخال فرقة في عاشتها تيال ماعيةواالجت السياسية
 .عشر التاسع القرن من الثاني النصف في اال الشاملة الوحد لهم تتحقق ولم

 ورقي ،اقتصادي برخاء يتمتع تالواليا في االيطالي الشعب وكان عريقة حضارة مهد كانت إيطاليا أن :الثانية 
 .االوروبية للنهضة إشعاع مركز إيطاليا جعل واآلداب للفنون يقعم وحب علمي

 
 استمرت بل ،الدولة شخصية تظهر ولم ،رافياجغ مصطلحا ايطاليا كانت عشر التاسع القرن بداية وفي      

 اإليطالي أتيح وقد .بونابرت نابليون حكم ثناءأ في الفرنسي األجنبي للنفوذ جميعاا  خضعت اقسام عدة إلى مقسمة
 الفرنسية الثورة مبادئ إيطاليا إلى نابليون نقل وقد ،الفرنسي الحكم تحت الهدوء من يرةقص فترة تشهد أن

 ومع ،البالد في واإلدارة القانون وحيدبت وقام الدين رجال سلطة من وحد اإلقطاعي، النظام ايابق على وقضى
 مما القومي الوعي إيقاظ على ساعد بدوره وهذا ،دهلبال احتالالا  الفرنسية الحملة الياإليط الشعب اعتبر فقد ذلك
  .إيطاليا توحيد على للعمل المختلفين بالقادةو بالشعب دفع

  

 السرية الجمعيات

 أشهر ومن ،القومية أهدافه لتحقيق تسعى التي السرية الجمعيات تكوين إلى اإليطالي الشعب لجأ      
 وأنشأت والمثقفين العسكريين صفوف بين شرتتوان نابولي، في تأسست التي (الكربوناري جمعية)الجمعيات

 جديدا دستورا منح على الملك وأرغموا الثورة إشعال من تمكنت 1820 عام وفي .ايطاليا أنحاء في فروع لها
 إلى انتقلت ثم ،عهده لولي العرش عن التنازل على الملك أرغم حيث بيدمونت، إلى الثورة انتقلتو للبالد

 ارسلتو المبادرة زمام استعادت ما رعانس النمسا ولكن ،النمساوي الحكم من لتتخلص هبت تيال مبارديال
 .مكان كل في الثورة وأخمدت جيوشها

 

 الواليات في المرة هذه وتركزت ،)الكاربوناري)ثورات تجددت فرنسا يف 1830 عام ثورة قيام اثر وعلى    

 النمساوية الجيوش ولكن ،الدوقيات هذه بعض على يطرةالس من الثوار وتمكن ،الوسط ودوقيات البابوية
 كان التي المساعدة - فيها الثورة نجاح بعد – فرنسا تقدم ولم .جموعهم وبددت أخرى، مرة تحركت
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 عام البابوية الواليات في تجددت عندما الثورة عقم في النمسا مع اشتركت إنها بل ،ينتظرونها الكاربوناري
1832. 

 
 صفوف بين انتشارها عدم إلى إخفاقها يرجع التي ،الكاربوناري جمعية اضمحلت لثوراتا هذه شلف وبعد       

 شخصية بررت السابقين ريالكاربونا أعضاء بين ومن .أهدافها وضوح وعدم المختلفة، طبقاتهو الشعب
 يلسب يف وتعرض ،اإليطالية الوحدة لتحقيق حياته سكر الذي Mazzini (1872 - 1805) ينىماز جوزيف

 في وهو 1831 عام مازيني أسس وقد ،باإلعدام غيابي حكم ضده وصدر بل ،والنفي للسجن الهدف ذلك تحقيق

  بأن األمل بقوة وزودهم ،الوطنية نار مواطنيه قلوب في شعلوأ ،)الفتاة إيطاليا)معيةج – مارسيليا في فيالمن

 بل تموت، لن والحرية النور مبعثو ة،النهض مهد ،ويةباابال مركز ،بحث؛ *دانتي أرض عالم،ال ملكة إيطاليا
 وتحملوا ،للوطن فداء أرواحهم اإليطاليون مقد إذا إال يحدث لن ذلك إن وقال ،،،،االولى سيرتها وتعيد ستبعث

 في الجمهورية مةإقا وهو تحقيقه إلى يسعى الذي الهدف مازيني وأكد ،واأللم والفاقة والسجن النفي ارةمر
 إيطاليا في سرت روحا كانت وإنما جمعية او حزب مجرد ،(الفتاة ايطاليا  تكن لم وهكذا .ةالموحد إيطاليا

 روح) مازيني على أطلق ولهذا ،التضحية على وترتكز اإليمان على تقوم وعقيدة ،واإلقدام الحيوية فيها تثعبو
  .(اإليطالية الوحدة نبيو) (،االيطالية الثورة

 

 السياسية األحزاب
 نهوضوال إيطاليا توحيد إلى أيضا سعت التي األخرى األحزاب بعض ظهرت (الفتاة إيطاليا) انبج إلى     

 :االحزاب هذه أهم ومن ،الجمهوري  باالتجاه إيمانها عدم في (الفتاة الياإيط) عن اختلفت وإن ،بأبنائها
 
 قام الذي (1846 عام ةابويبال تولى) Ix Pius التاسع بيوس تزعمه الذي (االتحادي البابوي لحزب)ا – أ

 محل يحل أهلي وجيش ين،نيالعلما من استشاري مجلس إنشاء على ووافق ،السياسيين المعتقلين سراح بإطالق
 األعمال هذه أزعجت وقد .الضرائب دفع في باألهالي القسس ىوسو ،روما لمدينة بلديا مجلسا وأنشأ .المرتزقة

 ،رح بابا ظهور عدا ما شيء كل نتوقع كنا لقد) :قائال رحص الذي *بحث؛مترنيخ النمسا يةطاغ اإلصالحية
 .(المستقبل في سنراه لما حد فال ظهر وقد واآلن

 
 مع يتجاوب أخذ لذيا وهو ،1831 منذ ،بيدمونت ملك البرت شارل الملك مهتزع الذي (الملكي الحزب) – ب

 قانون وتعديل ،المطبوعات لىع الرقابة وتخفيض ئيالجنا القانون مراجعه على ووافق ،الحرة الحركات
  .لياايطا لتحرير النمسا ضد الحرب لخوض استعداده وأعلن ،العامة االجتماعات

 الثورة لهذه وكان ؛الجمهورية وأعلنت 1848 عام شباط /فبراير في فرنسا في جديد من الثورة قامت      

 وغادر مترنيخ استقال حيث مساالن في وحتى ،مكان كل في الثورات اشتعلت فقد أوروبا، في هائل صدى
 من وكان .االمبراطورية مدن لفمخت الثورة وعمت ،دستورا بالده منح إلى اإلمبراطور واضطر البالد،

 وأجبرت لمبارديا في الثورة فقامت ،النمساوي النفوذ من ليتحرروا رصةالف هذه اإليطاليون ينتهز أن الطبيعي
 وفي ،فيها الجمهورية وأعلنت  منها النمساويين البندقية وطردت ،نوميال من االنسحاب على لنمساويةا القوات

 ونشط ،الوسط دوقيات اليه وانضمت النمسا على الحرب وأعلن ،للبالد دستور البرت شارل أصدر بيدمونت
 .روما في الجمهورية قام وأعلن مازيني

 
 الهزائم لأنز ثم ،فيها الثورة على وقضى والنمسا، سينا على السيطرة استعاد النمساوي الجيش ولكن       
 أخرى ومرة ،روما جمهورية على بالقضاء فرنسا قامت كما ،مكان كل في الثورة وأخمد بيدمونت بجيش
 ،الجمهوريين ينيماز أنصار بين وقع الذي االنقسام أسبابها من كان ،بنكسة اإليطالية الوطنية حركةال تصاب

 كما ،المعارضة أشد يعارضونه الذي هوريالجم الفكر االنتشار نتيجة ثورةلل حماسهم فتر الذين الملكية وأنصار
 .الوحدة في اإليطاليين بآمال طاحةاإل في الحاسم الدور النمساوي الجيش لعب
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 كافور بزعامة بيدمونت مملكة 
 ،لكفاحا من جديدة ،لجولة االستعداد وبدأت الحرب، دروس وعت إذ للهزيمة، ترضخ لم ايطاليا ولكن      

 بعد 1849 عام العرش لىتو الذي ،عمانويل فيكتور الجديد بيدمونت كبمل المرحلة هذه في اآلمال وانعقدت
 ،الدستوري للحكم يدهيتأ استمرار يلعمانو فيكتور أعلن وقد ،النمسا من لهزيمته تيجةن البرت رلشا والده تنازل
 .منها المرجوة بالمهمة القيام لتستطيع جيشها وتعزيز ثورتها وتنمية بالمملكة النهوض على وعمل

 

 وزارة كافور تولى وقد Cavour (1018 - 1861) كافور العظيم السياسي نجم لمع الفترة هذه وفي      

 مبادئ يعتنق كان أنه إال النبالء الطبقة انتسابه ورغم .1852 عام للوزراء رئيسا وأصبح 1850 عام الزراعة
 بإصدار المطالبة في أساسي بشكل وساهم ،السياسية باألساليب والمعرفة رةبالخ ىإل باإلضافة والوحدة الحرية

 كافور كان ذلك جانب إلىو ،حر اتجاه ذات يومية جريدة الوقت ذلك في يتولى وكان ،1848 عام الدستور
 توحيد يف األساسي الدور ليلعب الصفات تلك كل أهلته وقد ،الوحدة ولقضية إليطاليا الشديد صباإلخال يتصف
 إيطاليا
 دورها تلعب أن من بيدمونت تتمكن حتى وذلك ،وخارجي داخلي :شقين ذات سياسة كافور وضع وقد      

 :المنتظر التاريخي
 

 ،والصناعة الزراعة فاهتم االقتصادية، بالناحية النهوض على كافور عمل الداخلية السياسة مجال في  -1
 الخطوط إنشاء في ونشط والبنوك، وشـجع التعاونية لجمعياتا تأسيسو التجارية المعاهدات وعقد

 .وتسليحه الجيش تنظيم أعاد كما ،الحديدية

 مع القادمة الحتمية حربها في قويا حليفا لبالده يكتسب أن على عمل الخارجية السياسة مجال وفي  -2
 في روسيا دض وبريطانيا فرنسا إلى انضم ولذلك ،فرنسا هو الحال بطبيعة الحليف ذاه وكان ،النمسا
 .الخصوص وجه على فرنسا وتأييد صداقة كسب بهدف 1856 - 1853 القرم حرب

 

 واتفق ،1858 عام تموز يوليو/ وفي الثالث نابليون فرنسا إمبراطور وبين كافور بين سري اجتماع عقد     

 هي النمسا نتكو أن بشرط ،النمسا ضد الحرب في مونت بيد إلى فرنسا تنضم أن على سرية بصورة الطرفان
 منها وتتكون دمونتلب وموريا وبارما والبندقية ارديالمب تنضم إيطاليا من النمسا طرد وبعد .بالحرب البادئة
 البابا ويتولى ،وروما نابولي، وملكة إيطاليا، وسط مملكة مع اتحاد في لتدخ التي ،إيطاليا شمال مملكة جميعا

 .بيدمونت من وسافوي نيس مقاطعتي ىعل الحصول فرنسا مكافأة وتكون ،االتحادية الدولة هذه عامةز
 

 النمسا مع الحرب

 وهزم ،الحرب أعلنت حتى النمسا استفزاز إلى عمد الثالث نابليون مع االتفاق هذا كافور عقد أن بعد        
 ،باويةالبا الواليات وفي وبارما ومورينا توسكانيا في الثورات امتوق االنسحاب، إلى واضطروا النمساويون

 يوليو في إمبراطورها مع واتفق مساالن مع منفردة هدنة فعقد ،الثورية  الروح هذه من تتخوف نابليون أن ويبدو
 عن العفو بشرط إمارتهم إلى االمراء ويعاد لبدمونت بارديالم عن النمسا تتنازل أن على ،1859 عام تموز /

 .(بيدمونت إلى االنضمام وأعلن بطردهم قام قد الشعب وكان) الثوريين رعاياهم
 قبول إلى عمانويل فيكتور الملك اضطر ،نمساال مواجهة في وحيدة نفسها بيدمونت وجدت وعندما        
 على الحصول اعتبر وألنه ،الملك تخاذل ومن نابليون خيانة نم غاضبا كافور واستقال ،السابقة الشروط
 .الحرب نتائج ىعل يعقدها كان التي األماني يحقق ال فقط لمبارديا

 
 على وأصر نالسابقي لحكامه الخضوع رفض ورومانا ومورينا وبارما توسكانيا في التأثر الشعب ولكن       

  جديدة مفاوضات في ودخل ،1860 عام في السلطة إلى العودة إلى بكافور حدا مما ،بيدمونت إلى االنضمام
 على فرنسا حصـــول مقابل بيدمونت إلى ماراتاإل كتل ضم على موافقته على ليحصل الثالث نابليون مع

 استفتاء إجراء بشرط نابليون ووافق (الحرب من النسحابها نتيجة عليها تحصل لم اللتين) ونيس سافوي
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 وفي بيدمونت إلى االنضمام على األغلبية ووافقت 1860 عام آذار /مارس في استفتاء أجري وفعال ،لألهالي
 وسافوي. نيس مقاطعتا وهو الثمن على فرنسا حصلت نفسه الشهر

 سوى الكاملة الوحدة لتحقيق قبي ولم ،النجاح طريق في كبيرة وةخط اإليطالية الوحدة حركة طتخ وهكذا    
  .(روما فيها بما) ابويةبال والممتلكات والبندقية نابولي ضم

 
 غاريبالدي

 وعهد ،نابولي بضم البدء آثر فقد ،البابوية والممتلكات البندقية مض تعترض جمة صعوبات هناك كانت لما      
 تهاأنجب التي الفذة الشخصيات من (1882 - 7180) غاريبالدي ويعتبر .غاريبالدي إلى المهمة بهذه كافور
 لعبه الذي الدور عن يقل ال اإليطالية الوحدة حركة في عظيما دورا لعب ولقد ،عشر التاسع القرن في إيطاليا

 كان غاريبالدي فإن ،المدبر عقلها هو كافورو ،حركةال روح هو تنيماز كان إن ،روكافو  مازيني من كل
 .أعدائها وجه في المشهر وساحها الضاربة حركةال ويد الباسل والمقاتل الشجاع الجندي

 
 ،1835 عام قامت التي امراتوالمؤ وراتثال في واشترك مازيني بأفكار شبابه مطلع في غاريبالدي آمن      

 إيطاليا إلى عاد ثم ،اإلسبان ضد هناك العصابات حرب في ركاشت حيث ،الجنوبية اميركا إلى أثرها لىع روف
 مع ساهم الحرب هذه في بيدمونت هزيمة وبعد ،1848 عام النمسا ضد حربها في دمونتبي بقوات لتحقوا

 قوات ضد جمهوريةال هذه عن دفاعا المستميت نضال وناضل ،1849 عام روما جمهورية تأسيس في مازيني
 وفيكتور كافور سياسة وأيد الجمهورية أفكاره عن تراجع الفاشلة التجربة هذه بعد ولكنه ،الغازية فرنسا

  .1859 عام النمسا ضد الحرب بطل هو وكان عمانويل،

 القمصان) باسم عرفت المتطوعين من رجل 1000 من فرقة ريبالدياغ كون 1860 عام آيار /مايو وفي     
 (،باليرمو) العاصمة على فستولى قواته، إلى المتحمس لشعبا وانضم ،صقلية جزيرة في بهم ونزل راء(،حمال

 ولم ،1860 في المملكة عاصمة نابولي مدينة دخل حتى شماال وتقدم المضيق عبر مث مؤقتة، حكومة بها وأقام

 .قبضته في المملكة تصبح حتى الشمالية الحصون بعض إال أمامه يبق
 على الغاضب البابا مؤامرات ولوقف ،غاريبالدي لمعاونة بيدمونت قوات تتحرك بأن كافور أمر وهنا       

 البابوية بالقوات الهزيمة وحلت ،بيدمونت ضد الدينية الحرب بإعالن يهدد البابا وكان ،رومانا لضمه بيدمونت
 ،غاريبالدي قوات إلى وانضم وليناب أراضي في تقدم ثم ،روما عدا ما ،البابا أمالك بيدمونت جيش واحتل

 في استفتاء اجرى 1860 عام أول تشرين /اكتوبر وفي ،نابولي أراضي باقي إخضاع في يشانالج وتعاون
 .بيدمونت إلى االنضمام على الموافقة نتيجته كانت وصقلية نابولي
 بفيكتور نوديو ،(ياايطال مملكة) قيامو إيطالي برلمان أول علنأ 1861 عام آذار /مارس 17 وفي       

 من حزيران /يونيو 6 وفي .1848 عام بيدمونت دستور أساس على حكومةال وقامت ،عليها ملكا عمانويل
 بالجرأة الحكم فيها تولى التي الفترة خالل اتصف وقد ،الخدمات أجل إليطاليا دمق أن بعد وركاف توفي نفسه العام
 ولم ،الفرص هازتوان المناورة على لقدرةوا الفائقة السياسية رةوبالمها ،النظر بعد مع وبالصبر االعتدال، مع

 .وفاته حتى الدستورية الحرة للمبادئ تأييده يهتز
 

 اإليطالية الوحدة إتمام 

 ضد الحرب الطرفان دخل اليالت الشهر وفي ،روسيابو إيطاليا بين تحالف عقد 1860 عام أيار /مايو في       
 إلى لتنضم البندقية عن النمسا تناول إلى أدى بروسيا انتصار فأن ،لبحروا البر في ياإيطال هزيمة وبرغم ،النمسا
 مركز بحماية تقوم فرنسا وكانت ،إيطاليا نطاق خارج اوحده روما وبقيت .1860 تموز /يوليو في إيطاليا

 عند 1870 عام روما من الفرنسية القوات سحابان ولكن .عليها االستيالء في تمحاوالال كل وفشلت ،البابا
 روما فدخلوا ،الفرصة لإليطاليين أتاح ،(سيدان) موقعة في فرنسا وهزيمة روسيةبال – الفرنسية الحرب قيام
 ،سيئة والبابوية إيطاليا بين قاتالعال وظلت .لها عاصمة وأصبحت 1870 عام ايطاليا إلى انضمت التي

 دولة بمقتضاها أنشئت الطرفين بين معاهدة وقعت ماعند ،1929 عام حتى ،الفاتيكان سجين نفسه باباال واعتبر
 على دنيوية سلطة بااللب هذا فأتاح ،لبابوية مالية تعويضات بدفع الياإيط وقامت ،روما داخل المستقلة يكانالفات

 .الكاثوليكية الكنيسة رعايا على الروحية سلطته إلى باإلضافة ،فدان 109 حوالي تبلغ االرض من مساحة
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 األلماني االتحاد 

 أنظمة ذات وإمارة دوقية الثالثمائة على يزيد ما إلى مجزأة عشر التاسع القرن مطلع في المانيا كانت      
 هي مستقلة واحدة مملكة ألمانيا في وكانت .النمساوية اإلمبراطورية قبل من اغالبيته تحكم متعددة سياسية
 رهبي قوية كمملكة ذلك بعد وازدهرت ،برلين لحو صغيرة مقاطعة من أمرها أول في تكونت التي بروسيا
 نهنزلرهو أسرة مؤسس وهو 1740 عام العرش تولى الذي ،االكبر فردريك عهد في جانبها

 nrhenzolleHi 1918 االولى العالية الحرب نهاية حتى الموحدة المانيا ثم ابروسي تحكم استمرت التي. 

 عن بعيدا بقاءها لتضمن وتمزق ضعف حالة في المانيا إبقاء على جاهدة تعمل الكبرى األوروبية الدول وكانت
 وعلى .وانجلترا وفرنسا روسيا من كل مسانال إلى باإلضافة الدول تلك أهم من وكان ،التوسعية مصالحها تهديد
 زيادة في ويرغب الوطنية الوحدة رومي ظل االلماني الشعب فإن الحكم ئلوسا في االختالفات هذه كل من الرغم

  .قوة األلمانية روابطال
 توحيد أجل من العمل وتنبيهه ضرورة إلى األلماني الشعب يقظة في بارزا دورا الفرنسية الثورة لعبت وقد    

 التجزئة حدة من خفف الذي بونابرت نابليون طريق عن ذلك وتم ،األجنبية الدول سيطرة من تحريرهاو ألمانيا
 الفرنسي الحكم لمقاومة البالد عمت التي الواسعة النهضة الثاني ثرواأل ،فقط مقاطعة 39 بجعلها األلمانية
 ومقررات نابليون هزيمة ذلك على اعدس وقد ،االلماني الوطن عن يدافع قوي اتحاد جادإي إلى الشعب وتطلع

 دوليا فااعترا قيامه اعتبر والذي ،(الدايت) األلماني االتحاد إنشاء قراراته بين من كان ذيال 1815 فيينا مؤتمر

 الشعب وحدة تعارض كانت النمسا ألن ضعيفا ولد االتحاد هذا أن إال ،الوحدة في األلماني الشعب بأحقية
 ،األلمانية الوحدة وتحقيق النمسا ضد بالثورة مطالبة ألمانيا في ترتفع المفكرين أصوات بدأت هنا .األلماني

 المانية وحدة إقامة وضرورة األلماني الجنس تمجيد لىع السياسية فلسفته بنى الذي هيجل المفكرين أولئك وكان
  .جانبها بويره العام يخشاها  قوية دولة جسدهات

 
 عن مندوبين من اتحادي مجلس تكوين طريق عن مترنيخ بها قام التي ةالزائف الوحدوية المحاولة وكانت     

 لم إذ .الذريع الفشل سوى تحقق لم فإنها يالتالوب األلمان القوميين بين شديد نقاد مثار (الديات) االلمان الحكام
 وجهة ،النمساوية السياسة يوجه كان الذي مترنيخ لدى وكان ،متحدة المانية دولة قيام في صلحةم للنمسا يكن
 من نابليون طرد إلى يدعون القادة هؤالء كان فبينما .برلين في القادة أفكار تغاير نياالما مستقبل بشأن نظر

 من نابليون وإخراج ،المتناحرة الفرق بين توسطه فرض في بيرغ مترنيخ كان ،متحدة دولة لخلق لقوةبا ألمانيا
 لتزعم خاضعة متساوية ياتوال من مؤلف العرى وهى المانيا اتحادا جبين وبذلك ضةالمفاو طريق عن المانيا
  .النمسا
 قيام عن 1819  عام أعلنت عندما لمانياأ لتوحيد ىاألول الخطوة بروسيا خطت الرجعي المناخ هذا وفي      

 على وزيدت ،اليه المنضمة الواليات بين مركيةالج المكوس فألغت ،(الشمالية أللمانيا الجمركي تحاداال)
 حتى ،بالتدريج اإليه االلمانية ياتالوال معظم انضمام إلى أدى مما ا،عنه الخارجة الواليات من الواردة البضائع

 االتحاد هذا خارج النمسا إبقاء على بروسيا حرصت وقد ،(االلماني مركيالج االتحاد) إلى ،1834 عام تحول
 مهد مما األلمانية الواليات بين االقتصادية األواصر تقوية على االتحاد ساعد وقد ،بزعامته فردنلت الجمركي

  .بعد مافي السياسية للوحدة
 فترة في ةصخا منهم والشباب االلمان صفوف بين شرتانت دوق  والمبادئ االفكار كانت رأخ جانب ومن      

  رأسهم وعلى والفالسفة المفكرين من عدد المبادئ تلك نشر على ساعد وقد أللمانيا، الفرنسي االحتالل
 هذه قتفو على كتاباته في وأكد االلمانية، ةماال إحياء بضرورة نادى يالذ teFich (1762 - 1814) فيخته
 وأقاموا االجتماعات بالشبا وعقد ،الوطنية واألندية الجمعيات وتألفت ،بنائهاأ مواهب وعظمة األمة

 فدعى ،روسيا قيصر لحساب بالتجسس اتهم يصحف باغتيال الطلبة أحد قام 1819  عام وفي .االحتفاالت
 رجعية قرارات المؤتمر هذا عن صدرت وقد كارلسباد، مدينة في الواليات أمراء من مؤتمر لعقد مترنيخ

 :القرارات هذه أهم ومن ،(كارلسباد مراسيم) باسم رفتع
 .السياسية االجتماعات عقد ومنع ،أنديتهم وإغالق الطلبة جمعيات اءإلغ -
 .الحكومة الرقابة تحت وأساتذتها الجامعات وضع -
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  .الصحف على الرقابة تشديد  -

 .بهم والتنكيل رالثوا عن والبحث السرية الجمعيات مطاردة مهمتها تكون مركزية لجنة تشكيل  -

 
 ألمانيا في الدستورية حركةال ونم - االلمانية الواليات كل بتنفيذها التزمت التي ،القرارات هذه أعاقت وقد

 نتيجة ألمانيا نم مختلفة أنحاء في الثورات قامت عندما 1830 عام المراسيم هذه أثر ظهر وقد ،كامل لجيل
 .مكان كل في الشعب على القيود ادتوز شفقة يربغ الثورات هذه أخمدت فقد فرنسا، في الثورة

 

  1848 عام فرانكفورت مؤتمر

 النمسا وحتى ،فرنسا في الثورة لقيام نتيجة 1848 عام كلها أوروبا الثورات عمت كيف قبل من بنا مر        
 وتم ،األلماني لشعبل القومي االتحاد قتحقي نحو الثورية حركةال اتجهت فقد ألمانيا في أما ،نهام تسلم لم نفسها

 عام أيار /مايو 18 في فرانكفورت في اجتماعاته أول عقد ،عضوا 550 حوالي من يتألف برلمان انتخاب
1848. 

 فدرالية امبراطورية إقامة على نص الذي فرانكفورت دستور المؤتمر أعلن 1849 آذار /مارس 27 وفي      
 كما ألمانية، غير عناصر من سكانها غالبية ألن النمسا، عدا ما األلمانية الواليات جميع إليها تنضم المانية
 أبلغ الملك ولكن ،ألمانيا على إمبراطورا بروسيا لكم الرابع وليم فردريك الملك التالي اليوم في المؤتمر انتخب

 كما ،الشعب أفراد تخبهاني جمعية أيدي من تاج قبول يستطيع ال اإللهي حقه بمقتضى أنه البرلمان وفد
 ،بروسيا ملك إلى اإلمبراطور منصب إسناد وعلى ،المقترح االتحاد من استبعادها لىع النمسا عترضتا

 .أعضائه وتشتيت البرلمان اجتماعات بفض الحكومة وقامت
 طريق عن ،الخاصة آرائه مع تتفق المانية وحدة تحقيق بروسيا ملك حاول فقد ،هذا من الرغم وعلى     

 تتدخل النمسا ولكن ،بروسيا بزعامة االلماني االتحاد إنشاء على موافقتهم على ولوالحص باألفراد االتصال
 من عمل أي على تقدم ال بأن بروسيا انذرت جيشها حشدت أن وبعد ،المشروع لرفض األمراء على وضغطت

 مع دوعق التراجع إلى اضطر فقد ،للحرب مستعدا يكن لم بروسيا ملك إن وحيث ،القديم النظام تغيير شأنه
 في ضاعاألو بقاء أقرت التي itslmO  (زولمتا) اتفاقية 1850 عام ثاني تشرين /نوفمبر 29  في النمسا
 بل ،صيراألعا وجه في االتحاد صمد فقد ،بروسيا سياسة في الفشل هذا ورغم عليه، كانت ما على ألمانيا
 محاوالت برغم نطاقة خارج مساالن إبقاء في بروسيا ونجحت إليه انضمامها أخرى المانية والية أعلنت

 .مزاياه من لإلفادة إليه االنضمام

 ال حتى الجيش تقوية عينية نصب وضع وقد ،1861 عام في االول وليم الملك بروسيا في العرش تولى        

 من نكا الذي Roon Von  ونر فون الجنرال إلى المهمة بهذه عهد وقد ،أخرى مرة لإلذالل بروسيا تتعرض
 ستنفذ التي االدة هو يشهاج وأن ،الهدف تحقيق في االمل معقد هي يابروس وبأن ،األلمانية بالوحدة ينالمؤمن

 زويدهوت أفراده كفاءة ىمستو ورفع البروسي الجيش عدد زيادة على الدفاع وزارة توليه منذ عمل لهذا الوحدة،
 .ةاالسلح بأحدث
 ولىتت ثم لمانياا من مساالن طرد أوال تستطيع عسكرية قوة ءإنشا على التركيز الضروري من اصبح وقد      

 يد على اال يتم ال القوى هذه مثل إيجاد أن على الماني إجماع هنالك وكان ،االلمانية الوحدة تحقيق ذلك بعد
 قيام في أساسيا دورا لعبا رجالن بروسيا في ظهر أن بعد وخصوصا التوحيد بدور  مرشحة وهي بروسيا
  .بسمارك أوتوفون والمستشار رون فون بيةالحر وزير هما الرجالن هذان – يةااللمان الوحدة

 

 وسياسته بسمارك

 في علومه تلقى لسلطة،وا النفوذ ذوي ،البروسيين المالكين لطبقة (1898 - 1815) بسمارك تميني        
 عضوا انتخب 1848 عام وفي .مزارعه إلدارة لتفرغ اعتزلها كنهول ،الحكومة بخدمة التحق ثم برلين، جامعة

 هو المطلق الملكي النظم أن يؤمن سماركب كان ،بروسيا لملك النظير منقطع والء هرأظ حيث البرلمان في
 قوة على يعتمد قوي ملك بوجود وإنما الديمقراطية بالطرق يتم ال المانيا اتحاد وأن الحكومية، االنظمة أصلح
 .البروتستانتية نيسةوالك الموظفين وطبقة األشراف وتأييد الجيش
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 (األول فيلهلم) تولى ولما ،باريس في ثم بطرسبرغ في السفارة منصب سماركب تقلد قليلة سنوات وبعد      

 .1862 عام الوزراء رئاسة ليتولى باريس من ماركسبــ استدعى بروسيا حكم

 في ممتلكاتها عن التخلي على وفرنسا النمسا إجبار على تنطوي سماركب وضعها التي العمل خطة كانت      
 ولذا ،الروسي الجيش بقوة إال يتم لن ذاه أن البداية منذ أدرك وقد ،المانيا جميع على بروسيا نفوذ سطوب المانيا

 كما – االلمانية المسالة ألن الجيش تقوية على لإلنفاق مالية اعتمادات فتح البروسي البرلمان على عرض فقد
 إلى سارع الالزمة األموال إعطاءه رفض ولما ،(والحديد بالدم بل البرلمانية شاتوالمناق بالخطب تحل ال) قال

 العمل فوأوق ،الصحف على لرقابة وفرض ،السجون في المعارضين وألقى ملكية، بأوامر االعتمادات إصدار
 .النسا مع حرب في ليدخل الفرصة ينتهز أخذ الجيش إعداد أمر له تم ولم بالدستور،

 

  1866 لنمساا مع الحرب 

 ضد البولنديين ثورة إخماد في إياها بمساعدته وذلك النمسا مع نزاعه في روسيا حياد بسمارك ضمن       
 بعض على نسافر حصول مقابل الحياد على يقف أن على لثالث نابليون مع اتفق كما ،1863 عام روسيا

 مشكلة برزت حينما النمسا مع هبرح يف للدخول مناسبة لفرصةا بسمارك ووجد ،الراين منطقة في المكاسب
 التاج تتبعان كانتا تينالدوقي هاتين أن المشكلة هذه وملخص .1864 عام األلمانيتين وهولشتاين شلزويج دوقيني

 سكان طالب 1863 عام الدانمارك ملك توفي فلما ،األلماني االتحاد ضمن اتكان تالوق نفس وفي يالدانمارك
 الحرب إعالن في ،بروسيا مع االشتراك على النمسا بسمارك وحرض ،لدانماركا عن بانفصالهما لدوقتينا

 كان بسمارك أن على روسيابو للنمسا الدوقيتين عن وتنازلت الدانمارك أذعنت ما وسرعان الدانمارك على
  تشجيع فرصة فأنتهز أليدي، مكتوفة تقف لن النمسا أن معرفته برغم بروسيا إلى الدوقيتين ضم على مصمما
 ضد الحرب النمسا فدخلت  للنمسا تابعة وكانت ينهولشتا باحتالل قامو الدوقيتين بعرش المطالب االمير النمسا

 .بروسيا
 روسيةبال القوات استطاعت أسابيع سبعة من أكثر تستمر لم خاطفة حربا وبروسيا النمسا بين الحرب كانت      

 روسيةبال القوات باستطاعة وكان .1866 عام بوهيميا في (Sadwa) سادوا موقعة في النمسا هزيمة خاللها
 فرنسية محالفة تقوم لئال الحرب وأوقف الثالث نابليون لوساطة استجاب بسمارك أن إال فيينا نحو التقدم
 .فرنسا مع المقبل صراعه في الحياد على بقاءها يضمن كي النمسا اذالل عدم في منه ورغبة ،اويةنمس

 
 االتحاد من النمسا خرجت وبروسيا النمسا بين 1866 عام عقدت التي (براغ) الصلح دةمعاه وبموجب        
 في الراين نهر شمال في الواقعة الدويالت جميع وانضمت مترنيخ عهد منذ عليه تسيطر كانت الذي األلماني

 وهى نوبيةج دويالت ثالث سوى االتحاد خارج يبق ولم بروسيا، زعامة تحت شمالي الماني يفيدرال اتحاد
 وحيدة بقائها خطر الدويالت لهذه فيها وأظهر إال فرصة يترك لم بسمارك ولكن .وباريا وفورتمبرج بادن

 ولذلك ،المجاورة األلمانية الدويالت حساب على بالتوسع يهدد بات الثالث نابليون وأن سيما االتحاد خارج
 .بروسيا مع عسكريا تحالفا الدويالت هذه عقدت ما فسرعان

 

  1870 البروسية - الفرنسية الحرب 

 ،سيةالفرن الحدود على قوية دولة قيام يعني كان ألنه ،لفرنسا بالسوء ينذر الشمالي مانياألل االتحاد نجاح كان   
 فكرة دض دائماا  تقف فرنسا كانت ولذا ،أوروبا النفوذ صاحبة فرنسا غرب في يجعل وتفككها المانيا قسامفان

 في النمسا على الخاطف بروسيا انتصار من فرنسا تنزعج أن هذه ولحال الطبيعي فمن ،لمانيةاأل القومية الوحدة
 لخوض مستعدة فكانت بروسيا أما ،ساعدها يقوى أن قبل الجديدة المانيا على القضاء على وتصمم (سادوا)

 .انياأللم االتحاد إلى الجنوبية نيةاأللما الواليات ضم تستطيع حتى فرنسا ضد الحرب غمار
 لنفسها ثأرال من النمسا تتمكن فال سريعة الحرب تكون أن فرنسا إزاء بسمارك اعتمدها التي الخطة كانت       
 إلى النمسا انضمت ما إذا هجانب إلى دخولها بل روسيا، حياد يضمن نفسه الوقت وفي ،الحرب طالت لو فيما

  .فرنسا
 لتكون الفرصة جاءت  بروسيةال  النمساوية للحرب ذريعة وهولشتاين شلزويخ يتيدوق مشكلة كانت وكما     

 رارف أعقاب في اختارت إسبانيا أن ذلك وملخص ،البروسية الفرنسية للحرب ذريعة ةاإلسباني الوراثة مشكلة
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 العرش ليتولى بروسيا لكلم القرابة بصلة ويمت هوهنزلرن آل من ليوبولد االمير فرنسا إلى إيزابيال الملكة
 بوقل والبروسية اإلسبانية دولتينال سياسة توحيد شأنه من هذا يكون أن خشية فرنسا جتاحت عندئذ ،اإلسباني
 ذلك بعد غالت فرنسا أن إال االسباني التاج قبول عن ليوبولد اعتذار من وبالرغم أوروبا. في الدولي التوازن
 فرفض .إسبانيا لتاج هوهنزلرن ال من أحد ترشيح على تقبلالمس في توافق باال تتعهد أن بروسيا من فطلبت

 الملك أرسل وحينما ،الفرنسي السفير وبين بينه مقابلة اثناء في وذلك بكرامته الماس لمطلبا هذا بروسيا ملك
 بعد ضبمقت بشكل الصحف في نشرها إلى األخير سارع الجلسة بمحضر لبسمارك برقية ايمز من بروسيال

 وسع في وكان ،الحرب إعالن بطلب األصوات ارتفعتو فرنسا رةثائ فثارت ،منها المجاملة عبارة حذفه
 يبدو ما على ولكنها ،حدث ما حقيقة طرفها من بنشرها لكذ في راغبة كانت لو الحرب تجنب الفرنسية الحكومة

 كانت نحي في للحرب مستعدة تكن لم أنها فرنسا حظ سوء من وكان بسمارك توقع كما الحرب إلى تتوق كانت
  .استعدادها كامل في بروسيا
 الواليات فهبت ،1870 عام تمور /يوليو 19 في الحرب إعالن على فرنسا حمل في بسمارك ونجح       

 كارثة بفرنسا حلت ايلول /سبتمبر 2 ,1 وفي ،فرنسا االلمانية الجيوش واجتاحت ،كبسمار لمساعدة الجنوبية
 اإلمبراطور رأسهم على جندي 100,000 اسرو (سيدان) موقعه في الفرنسي الجيش هزم حيث كبرى قومية

 عام أيلول /رسبتمب 4 في الثالثة الجمهورية وأعلنت باريس في الفور على لثورة فقامت .نفسه الثالث نابليون
 الجيش ولكن ،بها المحدقة العظيمة األخطار من فرنسا إنقاذ على لتعمل الوطني للدفاع حكومة تألفت ،1870
 /يناير 28 في التسليم إلى المدينة اضطرت حتى اشهر أربعة من أكثر اريسب حاصرو الزحف واصل االلماني

 .1871 عام ثاني كانون
 االلزاس إقليمي علي المانيا تستولي أن على نص الذي الصلح عقد 1871 عام أيار /مايو 10 وفي        

 راضيلأل األلماني الحتاللا يبقي وأن ،فرنك مليارات 5 تبلغ حربية غرامة اسفرن تدفع وأن ،واللورين
 ألماني جندي آخر وعبر وطنية قروض عقد طريق عن بسرعة دفعها تم وفعال ،الغرامة تدفع حتى الفرنسية

 .1873 عام أيلول /سبتمبر 16 في الحدود

 

 األلمانية االمبراطورية إعالن 

 كل مع فاوضبالت بسمارك وقام نوبهاج مع المانيا شمال باتحاد الحرب ناءثأ في األلماني العام الرأي طالب      
 فرساي قصر وفي .الجميع موافقة على حصل حتى بيرينك وتساهال مرونة وأبدى ،حدة على جنوبية والية
 اإلمبراطورية وكانت ،1871 عام ثاني كانون /يناير 18 في المتحدة ألمانيا على إمبراطورا األول بوليم نودي

 .والية 25 تضم الجديدة
 
 يشبه منهما فكل ،االلماني واالتحاد االيطالية حدةالو حركتي بين سريعة بمقارنة الدراسة هذه ختمون        

 في كافور هو بارز اسم يظهر الحركتين كلتا ففي .أخرى وجوه في عنها وتختلف الوجوه بعض في االخرى
 بشن إال تتم لم اإليطالية لوحدةا في األساسية الخطوة أن كما ،االلماني االتحاد في وبسـمارك اإليطالية الوحدة
 النمسا من كل ضد اوروبيتين بينحر بروسيا دخول بعد إال نهائيا االتحاد يتم لم وكذلك النمسا ضد الحرب

 .فرنساو
 

 في وضوحه ،األلمانية حركةال في واضح غير صرعن الشعبية البطولة عنصر أن في انتالحرك وتختلف     
 القمصان ذوي من لمتطوعينا وآالف وغاريبالدي مازيني به قام الذي الدور لخال من اإليطالية، الوحدة حركة

 هو األهمية من بالغة درجة على آخر اختالف وهناك .العمل الحكومي العنصر تولى ألمانيا في ولكن ،الحمراء
 دولة من كلتتش فقد االلمانية حركةال أما ،تاما اتحادا اتحدت فإيطاليا كتانالحر عنها أسفرت التي النتيجة
 .وسلطاتها وحقوقها ينظمها السياسية أقسامها فيها احتفظت تعاهدية
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 الخالصة

 القارة ذهه من كثيرة شعوب اتجهت حيث أوروبا في هامة تاريخية أحداث على الفصل هذا اشتمل لقد       
 يشعرون إقليم لك أهل أصبح بحيث أقاليم داخل مستقرة سياسية حدود ضمن قومية أسس على التجمع نحو

 أدى الذي القومي الشعور ونمو وظهور  والجنس والدين اللغة في االشتراك جانب إلى المشتركة بالمصلحة
 األنظمة أكثر باعتبارها القومية الملكيات ظهور ذلك عن ونتج األمة افراد بين التماسك ازدياد إلى بدوره

 .والبرتغال وإسبانيا اوفرنس جلتراإن في وخاصة آنذاك أوروبا ألوضاع مالءمة
 التي ةوالفكري واالجتماعية واالقتصادية السياسية التحوالت على ،الطالب عزيزي تعرفت، لقد كذلك    

 التاسع القرن منتصف وحتى القوميات مبدأ أهمل والذي 1815 عام في فيينا مؤتمر منذ القومي الفكر عاصرت
 .عشر

 التاسع القرن في أوروبا تاريخ جعل للقوميات 1815 فيينا مؤتمر إهمال أن إليه اإلشارة تجدر ومما       

 الثورة مبادئ على لشعوبا  استيقظت وقد خاصة ،االستقالل إلى الساعية القومية بالثورات يزخر عشر
 وثارت 1830 عام هولندا عن بلجيكا فاستقلت ،والوحدة مقراطيةوالدي الحرية في تطالب وأخذت ،الفرنسية
 من كل وسعى بالدهم تحرير إلى البولنديون وسعى ،مستقلة دوال مشكلة العثماني لحكما ضد البلقان شعوب

 .األلماني واالتحاد اإليطالية الوحدة وقيام النمساوية السيطرة على القضاء إلى واإليطالي األلماني الشعبين

 
 المصطلحات مسرد 

  :1648Westphalia وستفاليا صلح - 

 مؤتمرين في 1644 ة عام بدأت قد المفاوضات وكانت ،عاماا  الثالثين حرب انهت مةعا أوروبية تسوية      
 الدول أهم وكانت ،الصلح تسوية كونتا معاهدتين بإبرام وانتهيا وزنابروكوا ونسترم في واحد وقت في عقدا

 المقدسة نيةالروما واالمبراطورية إسبانيا :وخصومهما والسويد، فرنسا الحليفتين مفاوضاتال في المشتركة
 المطالب 1648 العام في وقعتا اللتان المعاهدتان تارض وقد ،وهولندا لإلمبراطورية التابعة والدويالت

 داتحا مجرد االمبراطورية وصارت ،هابسبورغ وال االمبراطورية ونفوذ سلطة وأضعفتا والسويدية الفرنسية
 الحدود على صنةالمح المدن وبعض اساإللز بمعظم افرنس وظفرت ،سيادة ذات دول من يتألف تعاقدي

 لألراضي المتحدة واألقاليم السويد ونالت ،وفرون بريمن واسقفيتي بومرانيا غرب على السويد صلتوح
 في استمرت الجانب قوية مظفرة دولة الحرب من خرجت التي فرنسا ولكن التام استقاللهما (هولندا) المنخفضة

 .1659 صلح حتى اسبانيا ضد القتال
 
 :Magnacarta الماجناكارتا -

 ،دستوري بحكم مطالبين المدن وأهل والبارونات الكنيسة رجال فيها اشترك جون الملك دض ثورة قامت      
 وهو ،البريطاني الدستور في العامة القوانين أول يعتبر الذي (الماجناكارتا) االعظم العهد انتزاع من وتمكنوا

 .المطلقة سلطاته من والحد الملكي الحكم وتقييد نجليزيةاال الحريات بناء في الزاوية حجر
 

 :Machiavelli Niccolo (1469- 1527) ميكافيللى نيقوال -

 وأربك الحكام شغل الذي (األمير) كتاب صاحب بيةواألور النهضة عصر أعالم من إيطالي وسياسي كاتب     
 ،التاريخية الحقبات أخصب إحدى في عاش ،ثالحدي السياسي الفكر مؤسس يعتبرو القرون مر على المحللين

 مدينة في ولد ،أوروبا تطور في كبير أثر لها كان هامة استراتيجية تحوالت إيطاليا فيها شهدت التي الحقبة تلك
 توزيع ايحكمه  مدينة في سيرته ديدتح في أثر النسب لهذا وكان ريقةع فلورنسية عائلة إلى ينتمي وهو فلورنسا
 خارج مهام بعدة القيام وظيفته وتطلبت المدينة تسيير في مركزياا  دوراا  لعب وقد ،االجتماعية للوظائف صارم

 أنه إال ،رنسافلو باسم والرؤساء الملوك يفاوض واستمر إيطاليا أنحاء في وجال والمانيا فرنسا فزار فلورنسا
 ميكافيللي انصرف منفاه وفي رنسافلو في اإلقامة من ومنع الجبرية إقامة في ووضع فسجن مؤامرة بتدبير اتهم

 .مؤلفاته أبرز الفترة هذه في وضع وقد للكتابة سراا ق
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  المراجع

 :العربية المراجع –
 .2 ج، 1946 القاهرة المتنبي، دار مكتبة الذنوب، سنح ترجمة ، الحديث العالم تاريخ :روبرت بالمر، -1

 .1974 بيروت العربية، النهضة دار ،المعاصرة السياسية التيارات :الحميد عبد البطريق، - 2

 سجل مؤسسة عزت، أحمد ،فهمي ءبها ترجمة ،(20 -19)،القرنين في أوروبا :تمبرلي هارولد ،جرانت - 3
 .1،ج1950 ،العرب
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 لمحة مسبقة عن الفصل الثالث
 علمي لن تقدم من قيامها بوأسبا أوروبا الصناعية الثورة موضوع الثالث الفصل يعالج ،الطالب عزيزي       
 واالجتماعية يةالقتصادا ونتائجها الثورة هذه مظاهر أهم ثم العاملة الطبقة وظهور األموال رؤوس وتوفر

 ،استيطاناا  أو عسكرياا  غزواا  أو انقالباا  أكان سواء وأشكاله األوروبي االستعمار موضوع يعالج كما .والسياسية
 إليها يلجأ التي والذرائع والقومية والثقافية والسكانية والعسكرية االقتصادية ظهوره وعوامل االستعمار ودوافع

 استخدامه أو الحديث والفكر الحضارة نشرل ةلدعائيا أو اإلنسانية األساليب هباستخدام ،مآربه لتحقيق االستعمار
 في ستعمارياال التوسع عن بالحديث إال الوحدة تنتهى وال .له حربة كرأس والبترول التجارية الشركات
 الوطن ومقاومة واإلفريقي اآلسيوي شقيه في العربي الوطن في االستعمار مع قياوأفري آسيا قارتي في وخاصة
 االستعمار. لهذا العربي
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 الثالث الفصل
 االوروبي االستعمار و الصناعية الثورة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

68 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الرابع
 ثالثة من أعالم الفكر األوروبي الحديث

 في مطلع عصر النهضة
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