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  ةترمجفريق المقدمة 

  هللا احلمد من قبل ومن بعد ،،،

  

لطاملا كنا نتعلم من التجارب الناجحة والفاشلة منا ومنهم ، ولكن لطاملا تأثرنا بالغرب وأثرنا به  ، 
ويف زمن العوملة الطاغي ، ويف زمن التكنولوجيا املتقدمة ، أرى لزامًا علينا أن نقف مع أنفسنا وقفة تأمل ، 
حناسب ونسأل أنفسنا عن حقيقة معرفتنا مبا جرى وما جيري ، وهل فعًال نعرف تارخينا وتاريخ اآلخر 

  ألورويب ؟ا

  

فه ، اختلطت عليه األمور راليوم تائها يف معاواملسلم إن مما يدمي القلب أن نرى الشباب العريب 
بني فهم سقيم للماضي ، ومعرفة سطحية بتارخيه وتاريخ من يقامسه العيش على هذا الكوكب ، ويف 

وأمناط عيشنا ، وفلسفتنا يف بناء برزها أمناط فهمنا عمومًا ، حنن أمام حتديات مجة ، أاملشرق اإلسالمي 
العالقات اإلجيابية والسلبية مع اآلخر ، ال سيما وقد كنا مع الغرب على صلة كبرية يف التاريخ ، ومن ال 

  يفقه تارخيه ال حيق له احلديث عن مستقبل .

  

فت على لقد جتولت يف املكتبات التركية طويال ، وقرأت العديد من العناوين الرباقة اجلذابة ، ووق
مؤلفات ومصنفات تتحدث عن أوروبا وتارخيها وعالقاا باملشرق اإلسالمي ، ولكين تعلقت ذا الكتيب 
الصغري يف حجمه والكبري يف قيمته املعرفية ، فرغبت يف الوقوف على معطياته ، وملا قرأته ومتعنت فيه ، 

كزية يف تشكيل الفهم ة وهامة ومروجدت املعلومات املختصرة واملوجزة والسهلة فيه هي منطلقات عام
أوروربا السياسي واملعريف ، وهو التاريخ الذي يتم ترسيم املستقبل األورويب يف ظالله بكل  العام لتاريخ

  أسف .

  



ومبعرفيت باملؤرخ التركي الكبري ، األستاذ ويل شريين ، فقد طلبت اإلذن منه لترمجة كتابه للغة 
خت الفاضلة آمنة نور فيصل وقد تشرفت بأن تساعدين يف ذلك األلك ، وقد مسح يل مشكورا بذالعربية ، 

  العون يف مسرية هذه الترمجة .، واليت كانت هلا بصمة واضحة يف قافايل

  

  أسأل اهللا تعاىل أن ينفع ذا اجلهد ، وأن يعمق به الفهم ، وأن يتحقق املنشود واملراد

  

  ون:املترمج

  احلرباوي "د. نزار نبيل أبو منشار " 

  آمنة نور قافايل

  اسطنبول

  م ٢٠١٤/  ٢٠/٥

  

    



  مقدمة املؤلف

  اجة إىل معرفة تاريخ أوروبااحل

  

  مبا يكفي؟أوروبا  تاريخ ةشرقي كشعوب هل نعرف

  ليست "نعم".  :ة اليت ينبغي إيالؤها للسؤال أعتقد أن اإلجاب 

  

و  ،الف السننيآلأخرى باحلرب بأحيان م و بعض األحيان بالسل إننا نعيش معهم يف حنيكيف يكون ذلك ؟ 
  .الثامن العشر قرنعتبارا من أواخر الا م واسعحنن نعيش حتت تأثر 

  

) يعيش قرابة مخسة ماليني  مواطن هذا  حىت يومنا ١٩٦٠عام  (مناحلايل ، وحتديدًا خر نصف القرن أوامنذ 
من جهة أخرى ولكن  ويسهمون بصناعة أشكال وأمناط احلياة يف الغرب، هناك ونو يعمل، تركي يف أوروبا 

بامسه اآلخر أو .و هلذا علينا أن نعرف تاريخ أوروبا حىت يومنا هذا  لدخول يف "اإلحتاد األورويب"احناول  نالزال
  تاريخ الغرب) خبطوطه العريضة على األقل.( 

 

إال أن ، اليت تشرح تاريخ أوروبا جبوانبه املتعددة  العامةوبالرغم من وجود عدد كبري من الكتب األكادميية 
منذ  قراءة الكتاب يف دفعة واحدة كان يشد إنتباهيل هوجتذب، سب املعلومة املجملة للقارئ النقص يف كتب تك

  . فترة

  



خالل بضعة أعوام للقارئ  ليهاأن أقدم الدراسات اليت حصلت ع فأحببت ،وقد فكرت فيما ميكنين فعله
يف التعبري واختزال املعلومات وبسطها  وبسيطًا واضحًا لوبًاستخدمت أساو قد  ، باختصار و مبوضوعية

  .للقارئ لتتحقق االستفادة املرجوة 

  

فيمكنه  -ذلك  إن كان يريد -بعدما يدرك اإلطار الواسع و التسلسل الزمين  هذا الكتاب الصغري من يقرئ 
كم. و مما تدما أسعدين إذا أف ،وهنا، ال بد يل من القول:يف ما يريده من املجاالت الواردة يف الكتاب أن يتعمق

  اجلهد منا والعون من اهللا.أن ال شك فيه 

  

  ٢٠١٠ديسمرب  ٣٠دار، وأسك

  التركي املؤرخو الكاتب

  ويل شريين
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) ١(  تاريخ أوروبا  

  )ةاحلديثر ور الوسطى إىل العصو(من العص
  

  تأسيس املمالك املركزية واحنالل اإلقطاعية  -أ

   احنالل اإلقطاعية:

باإلضافة إىل املتغريات السياسية  –ر الوسطى والعصب نظام اإلقطاعيةيف ايار  من أسباب أكرب سبب إن
أسهم بتغيري  يف األسلحة النارية جديد مسحوقستخدام اهو  -واملعرفية ونسبة الوعي العام لدى الشعوب 

  القذائف.صناعة وتطوير منظومة السيطرة من خالل 

  

هدم قالعهم و يف الذين باتوا يسهمون أن يواجه امللوك جملس اللوردات مل يستطع اجلديدة و بفضل القذائف  
 اإلقطاعيةاحنالل عد فترة و قد مت تأسيس املمالك املركزية بفيما بينهم ،  واختفوا على حنو متزايد، منازهلم

  .مباشرة لينشأ بذلك عهد جديد 

  

  أملانيا

  

 ةساللالو، ر الوسطى ومدى العصعلى لقوة لترمز كانت اليت ، أملانيا مرباطورية إل ًامركزفينا  ت مدينةكان
  احلاكمة هي هابسبورغ.امللكية 



 "هو :  اخلامس عشر عليها بطرق خمتلفة يف العصرت سيطر تاليبدو تاليت تقّومرباطورية أملانيا ال آخر اسم
يف  هلذه اإلمرباطورية (شاركلن) أصبح رئيسًاأو و تشارلس كوينت  ،مرباطورية الرومانية اجلرمانية املقدسة"اال

  .عديدةدويالت اليف أملانيا املتكونة من ال م ١٥١٩سنة 

  

إال ،  اوروبا بكاملهبدأ يسيطر على أ، أعلن الزحف اجلغرايف لتوسيع نفوذه ، وبعد تقوية نظام ملكه شاركلن  
  .للدولة العثمانية  كبريًا وأصبح منافسًا،  بريطانيا و فرنسا

  

  سبانياإ

  

  .٧٥٦سبانيا منذ عام إحكم من  هي ندلسية املسلمةاألموية األدولة الكانت 

  

بعد يوم ومل  تدهورت يومًاإال أن هذه الدولة  ونتيجة عوامل متعددة ،ورغم النفوذ اإلسالمي يف املنطقة ،
 ضد التقدم املسيحي املنطلق من الشمال.النفوذ الغريب ومل تصمد حتمل تستطع 

  

يف ألوروبا ية اإلسالمية يف السواحل اجلنوب ة(غرناطة) عالق احلاكمة يف محراألبين ، أو دولة كان الدولة املسلمة 
 يروق هلا حكم الدولة اإلسالمية هناك ،ال يف شبه اجلزيرة متعددة هناك ممالك  تكان، وقسطنطينيةالفتح  زمن 
  قشتالة وأراغونيا والربتغال.  : منها

  

محر األومت هدم دولة بين  -الربتغال عدا - سبانيا يف أواخر القرن اخلامس عشر إاحتدت املمالك املتواجدة ب
  قويتني.شبه اجلزيرة األيربية كمملكتني سبانيا والربتغال يف إوظهرت م ،  )١٤٩٢( ة عام كامل



  

أحبر يف  منأوائل  منالدول املستفيدة من اجلغرافيا يف تلك املنطقة ، وكانتا ل ائسبانيا والربتغال من أوإصبحت أ
وشجعتا عليها بأمهية التمدد والتوسع يف  ستعمارية يف أوروبااال ا املفاهيم واملخططاتتأنشأقد و ،املحيطات

  . بقاع العامل املختلفة 

  

، وعلى إثر مباحثات استعماريةا امتلكتاه من وسائل مب س عشر صارتا ثريتان و قويتانو يف القرن الساد
  لضمان استمرارية القوة والتوسع حنو عامل جديد . سبانيا بأملانيا إاحتدت  واستراتيجيات ثنائية

  

لديهم يف مناطق اإلسبان وفق خمططام االستعمارية اجلديدة باتوا يتمددون بفعل القوة العسكرية البحرية 
  يف أمريكا اجلنوبية والوسطى.اخلاصة م  أنشؤوا املستعمرات جديدة ، وقد

  

  فرنسا

  

املنطلقة بسبب ادعاء  )١٤٥٣-١٣٣٧( يف احلروب العصريةرد املك بريطانيا الثالث أدو رغم ضعففرنسا، 
  احلاكمة.كابيت دارة ساللة ختضع إلكانت ، حقه يف العرش الفرنسي 

  

صبحت قوية أو على إثره، دارة امللكيةإاستقرت و ، هدم يف أواخر القرن اخلامس عشرناإلقطاعية ينظام بدأ 
 يف القرن السادس عشر. ومتجذرة كمفهوم وسلوك بفرنسا 

  



ويدخلوا على خط املواجهة مع العديد من الدول يف املنطقة ، ن يكافحوا ألمضطرين  واملوك فرنسا كان
  يف أوروبا.  ماسياس فيذمن أجل تن، أملانيا وخاصة 

  

" فرانسوفا " ملك فرنسا ،فقد قامت املمكلة الفرنسية خبطوات متعددة يف تلك احلقبة ، أبرزها ما قام به  هلذا 
  قانوين.سلطان سليمان العهد الالدولة العثمانية يف مع يات ع بعض اإلتفاقيوقمن ت

  

جنت عشر والسادس عشر. و قرين اخلامسالة يف يالثقافناحية اليف أوروبا من  أصبحت فرنسا مركزا مؤثرًا
 -جامعة باريست بإنشاء مراكزها املعرفية واألكادميية ، وأقد بدو يف تلك الفترة ، من ضغط الالتينية افرنس

    ، وكانت داللة على هذا التوجه اجلديد .  مبكرًا العاملية سوربون نالت السمعةال

  
قد فروب العصرية فترة احل ، وإباناآلخر من اجلزيرة ما عدا اسكتلندا ءزاجل متتلك تكانفقد مملكة بريطانيا أما 
  جعلتها ضعيفة أكثر فأكثر. اليت عصفت ا و احلروب الداخليةفيها ، إضافة إىل عامل  ت امللكيةأاهتر

  
، وكانت هذه عالمة  اخلاصة ابابوية وأسست كنيستهالن عة بريطانية خالل حركات اإلصالح مملك فصلتان

  .فارقة على حجم التحول احلاصل فيها 
  

 امللكة إليزابيث األوىل جعلت، بدأت بريطانيا ختط طريقها من جديد ، فقد وىل ث األيليزابإلكة امل وبقدوم
وحصلوا  ، يف القرن السادس عشرعلى املستوى العسكري البحري من خالل األسطول الربيطاين الدولة قوية 

   بعد فترة. حضورهم الدويل املستعمرات و تعزز يد منالعد على
 

   



  
  واليات إيطاليا

  
  

، وقد و فنديك  اجلنويون ( أهل جنوى)الكربى ، مها :  ةيطالياإلواليتان من الواليات كانت هناك يف إيطاليا 
   يف املجاالت البحرية منذ القدم . عمالن كانتا ت

  
وفعليًا . واملتنوعة التجارة الضخمةقوية وضاربة ، وقد اشتهروا أيضًا بية حبرية ساطيل حربأ نيلفيناديكيلكان 

  .املتوسط بقدرام وإمكانام  كمون البحر األبيضكانوا حي
  
و موانئ  املتوسط بيضبحر األاللديهم اجلنويني مساحات حراك بري وحبري واسعة، فقد كان  قد كان لدىو 

إشكالية تواجه ول ، كانت أو لذا  خمتلفة يف جغرافيا واسعة ، العقوسود بحر األنفوذ يف الو،  جياحبر إيف 
  هاتان القوتان النافذتان .  هي قسطنطينيةتقدم األتراك بعد فتح 

  
  كذلك ولديهما اقتصادمها القوي . ثريتان بفضل جتارما كانتا  جنوىنديك و ف
  

 وافر روحي احترامبابوية ، فقد كان لل يطالياإتيكان) دولة أخرى هامة يف افالبابوية (احلاضرة ال كما كانت
  عند مجيع الدول املسيحية.

  
توجيه تيكان يف افإدارة الا ه هلكانت تنفذ غالبا ما ختططاملنتشرة يف اجلغرافيا األوروبية ن الدول املسيحية إ
مت دعم مارتن لوثر د والتحالفات الدولية والعالقات األممية ،وهنا جتدر اإلشارة إىل أنه ق بني األممسياسة ال

 إلضعاف بشكل سري  القانوينالسلطان سليمان من قبل الدولة العثمانية بعهد يف أوروبا صالح وحركة اإل
  .وسيطرته على القرار األورويب تيكانافالقوة 

  
احتاد الدول املسيحية احلفاظ على عن  مل يتخلو أبدًا يف الفاتيكان باباواتال ن، إال أعلى الرغم من كل هذا و

اليت كانت تستهدف  روب الصليبيةودميومة احل تهيئةكان سعيهم مستمرًا لو، الدولة العثمانية  يف مواجهة
  .املشرق اإلسالمي برمته 

  



 هلستان (بولندا)
  

  كانت مملكة هلستان مملكة قوية يف القرن اخلامس عشر. 
  

  نغاريا. ملانيا و من اجلنوب أومن الغرب ب رضا"ألنت آحماطة من الشرق ب"هذه اململكة كانت 
  
يف  امملكة هلستان قوفقدت ونتيجة رؤيتها وسياساا اخلاصة ، وروبية األصبحت هلستان مشكلة بني الدول أ

  القرن السادس عشر. 
  

ازن نوعي بعد رؤية الدولة العثمانية للمعادلة الدولية يف أوروبا ، وحرصا من الدولة العثمانية على حتقيق تو
تايل لبا، وهلستان مملكة مور تسيري أيف يف ترتيب أوضاع املنطقة ، وصكلو حممد باشا فاعل ، فقد تدخل القائد 

   دة يف أواخر القرن السادس عشر.ملظلت اململكة حتت حكم العثمانيني 
  

  هنغاريا
  

ا للدولة العثمانية وناصبتها لدود اعدوهنغاريا صبحت أروملي منطقة اعتبارا من سيطرة الدولة العثمانية على 
  . العداء يف كل املحافل 

  
قد ، وكانت لديها أطماعها وأحقادها جتاه الدولة العثمانية ، ولذلك، ف قويًا بريًا لك جيشًاتمتهنغاريا كانت 

ضد  تحاربو" ، هابس بورغ " سسته الساللة احلاكمة أورويب السياسي الذي األحتاد االشاركت يف 
  القرن السادس عشر.بضراوة يف  يف الصفوف األوىل نيالعثماني

  
ىل إ امهاوانضم، القانوين العثماين ، وحتديدًا يف عهد السلطان سليمان راضي هنغاريا يف العهد أمت فتح  هغري أن

  .كان له أثر كبري على كل املعادلة األوروبية ومستقبل القارة برمتها راضي العثمانيةاأل
  

   



  روسيا
  

) يف القرن اخلامس عشر و ١٥٠٢/١٣٩١-١٢٤٢دولة النت ارضا (مارة موسكو حنو الشرق بايار إاتسعت 
  ورال. جبال األحىت والتوسع اجلغرايف أرست أسس روسيا احلالية بالتقدم 

  
مل تكف و ، تركستانية والدولة العثمانيةال كثري من الدول واملمالك ال سيما القياداتثارت قلق أروسيا  تقدم
يف اجتاهات  روسيا تقدمها دون توقففواصلت  يف احلد من هذا النمو الروسي املتزايد ، ابري املأخوذةالتد

  .متعددة مستفيدة من املتغريات الدولية يف تلك احلقبة 
  

  وروبا الشماليةأدول 
  

، وهي دول هلا رؤاها وقرارها  منها السويد والنرويج والدمناركهناك ما يعرف بدول أوروبا الشمالية ، و
  .الذايت

  
ستقالليتهم احلصول على اباستقاللية وبصمت ، وذلك بغية  السياسيةا ومساراا طرقه ددت حتكان هذه الدول

  عشر.  ببطء يف القرن اخلامس
  

 طريقًاوسلكوا حدثت ا ، صالحية إبعد فترة وجيزة بتأثري حركات   يتربوتستانالذهب امل تتبنهذه الدول 
 وروبية اجلنوبية.ألعن الدول ا خمتلفًا

 
  

    



 

  

  

۩    



  التطورات التقنية -ب
  

  سحوقامل
  

يف القرون الالحقة مت و، الذي هو خمترع الصيين كان يستخدم يف األلعاب النارية اجلديد ( البارود ) املسحوق 
 استخدامه يف األسلحة النارية.

     
 ،وتطور وتوسع استخدامها بعد ذلك يف اجلغرافيا العاملية ،ظهرت البنادق واملدافع البدائية عشر يف القرن الرابع

  طنطينية. س"املدفع" يف احلروب هو فتح الق أقوى مثال ألمهيةومما ال شك فيه بأن 
  

ن تقف أ -طويلة  قرونطوال اليت مل تستطع أي قوة املسمس ا  -  بيزنطيةاإلمرباطورية السوار أمل تستطع 
  يف عصرها. اليت مل تكن معهودة طلق عليهم مدافعه الكربى أالذي ، سلطان حممد الفاتح الالفذ قائد الأمام 

  
أم تعلموا أشياء  نعرف جيدًا ، فنحن األتراك املسلمني عن طريق بعد ذلك وروبيون أخذوا املسحوق األ

و مصدرهم الثاين للحصول على  ،)١٠٩٥- ١١٩٧كثرية من العامل اإلسالمي يف غضون احلروب الصليبية (
   ندلس".يف األموية األدولة ال"  من  كان ات والبيانات املتعلقة باملشرق اإلسالمياملعلوم

  
املدافع ف ، يف احلروب والبنادق املدافع استخداميف جمال خاصة ،  بعد ذلك أمهية بالغةبحظي  اجلديد املسحوق

قطاعي النظام اإلإىل تدمري  ىبعضها أداملتعددة لعبت دورًا بارزًا يف تغيري الواقع يف أوروبا ، فواألسلحة النارية 
   وظهور الدول املركزية و تقوية املمالك أيضا.، يف أوروبا 

  
  بوصلةال

  
  . مني منذ القدممن قبل الصينيني و املسل البوصلة كانت تعرف 

  
جمال استخدام الدراسات اجلارية يف واملحيطات ، و يف البحارواملسارات ديد اجلهات يف جمال حت آلة تفيد وهي

أوجدت قراءات جغرافية ومعرفية جديدة ،  – على سبيل املثال - بدايات القرن اخلامس عشريف لبوصلة ا



 وس يف املحيطات وما تالها من اكتشافات جغرافية ،كولومب ردراسة زاوية احنراف كرستوف ها وجدتبفضلف
  قبل.ذي ر أسهل من احبأصبح اإلو
  
بناء على متطلبات اإلحبار  ، وتطويرهااملاضيمع صنع السفن املتينة و الضخمة باملقارنة كما مت بعد ذلك  

   .املستجدة حينها 
  

  الورق و الطباعة
  

الصني على سبيل املثال منها ، ومراكز احلضارات يفواعه منذ العصور القدمية أنمبختلف  معروفًا  الورقكان 
  .والعراق ومصر

  
عصر احلديث الأما يف بدايات بصورة جديدة ، يف عهد احلضارة اإلسالمية الورقأنظمة االستفادة من مت تطوير 

   .جماالت االستفادة املعرفية منها يف خمتلف املجاالت توتشكيلها وتنوع قاوراأل ةعاصنت عمليات رعاتسف
  

    



 

  

۩  
    



 ورويباألنتشار اال - ج
  

 والتوسع نتشارأسباب اال -
  

 طوال القرن اخلامس نيألوروبيكتشافات اجلغرافية لاال تلك: التوسع األورويب  أسباب استمراريةأبرز من 
  على ذلك :وقد ساعد  ،عشر

  
  . املعلومات اجلغرافيةبدء استخدام البوصلة وتطور  - １

  
  . ني) حتت سيطرة املسلمالتارخيي  الصني و اهلند (طريق احلرير و البهاراتوقوع  - ２

  
  . على البحر األسود و البحر األبيض املتوسط املسلمني األتراكسيطرة -٣
  
  . تزايد الفقر و نسبة السكان يف الدول األوروبيةبسبب الذي عصف بأوروبا ، قتصادي ضيق االال-٤
  
  على املستوى الفردي والعام . والثراء الترفقمة يف م كانوا يعيشون فإأما الدول الشرقية  
  
واالستفادة من الفرص املتاحة على  التعلم، وقارة األوروبية املغلقة ال يف اخلروج من نيرغبة األوروبي-٥

  .نشر املسيحية أيضًا، إضافة إىل أهدافهم الكربى املتمثلة يف  العامل مستوى
  

   



 كتشافات:اال
  

 شاف أمريكاكتا
  

 وسكولومب ركرستوفوهو  ،معروفمن قبل حبار جنوي  ١٤٩٢يف عام  األمريكية مت اكتشاف هذه القارة
 .امللكية لتحقيق أهداف هذا االكتشاف اجلديد  وبتوفري سفنهيف ذلك الوقت ، ساعدة امللك اإلسباين مب
 

، ال املتوسطاألبيض من التجارة حول البحر األسود و البحر  اليت حرمتمن أوائل الدول اليون غوالربت اإلسبان
  .على هذه املناطق  واألتراك ثانيًا مع سيطرة املسلمني أوًال سيما

  
البنادقة مع  إالان بالتجارة البحرية تقومهاتان الدولتان مل تعد ذه السيطرة على البحار من قبل املسلمني ، 

  . ينيواجلنو
  

ا على وكي حيصل، وخيارات بديلة ، حديثة  سبًالهلم ا ودأن جي ونن يريدواليغربتالو سبانكان اإل وهلذا 
إىل  وصلوابفضله و،  نيل هلا لعاب األوروبياسو ، و بولو عاشها عهد ماركعرفها واليت  ‘‘ثروات الشرق‘‘

  اهلند و الصني. 
  

طرحها اجلغرافيون وهي نفس الفكرة اليت  "شكل ال األرض دائريةأن " تبىن فكرة  وسكولومب رفوكريست
  و يف قلبه القدس. ح مسّط رؤية املسيحيني بأن العامل لاملسلمون رفضا 

  
، أن هذه قارة جديدة  يعرفمل  يةمريكالقارة األحينما وصل إىل  وسكولومبالغريب يف األمر أن كريستوفر 

  اهلند.أطراف  ظن أنه وصل إىلبل 
  
 اإليه يف البقعة اجلغرافية اليت وصلالبحار اإليطايل أمريكو فسبجي بعدما جتول فقد قام  ١٥٠٧أما يف عام  

وقد أطلق على القارة  ، قارة جديدة هيبل ،د ليست اهلن اجلغرافية املكتشفة أعلن أن هذه البقعةو وس ،كولومب
  .نسبة إليه  سم أمريكاا

 



بقوة وتغلب  ، كسيكاملإىل  ١٥١٩ز اإلسباين يف عام يو كورتدذهب فرنانتالحقت بعدها األحداث ، فقد 
قد أخذ الذهب و الفضة فو مع هذا  ) ، زتكيونمن يعرفون باسم ( األأي ، على من يعيشون هناك السالح 

أمريكا استعمر اإلسبان التاريخ وبعد هذا  للعمل فيها كعبيد ،منهم ورفعهم إىل السفينة و محلهم إىل إسبانيا 
  . وتوسعوا ا ة فائقةاجلنوبية بسرع

  
  شاف طريق اهلندكتا

  
  ظلوا مملكة منفصلة . بلليون باحتاد إسبانيا اغالربتمل يلتحق 

  
، وهذا ما دفعهم للتفكري  إال عن طريق البحراالقتصادي  التطورفرص كسب الرزق و مل يكن لدى الربتغاليني

كانتا  الصني واهلندالتجارية يف  سلع الألن  ، خرىاألوروبية األدول الأن جيدوا طريق اهلند مثل جديًا يف 
لى ان يتم احلصول عوحتقق فرقًا حقيقيًا يف املعادلة االقتصادية للبلدان ، وك ، مهمتان بأوروبا يف تلك القرون

  .ابفضله العالية األرباح
  
 يهتم بالبحريةنري الذي مري همعمقة وختصصية من األسواحل إفريقيا الغربية بدراسة اليون غلقد عرف الربت 

يف  "  برتلمي دياز سفينة "يب من إفريقيا نتيجة إجنراف وجد الطرف اجلنووعلومها وعامل االستكشافات ، وقد 
  .م ١٤٨٧عام 

  
ا هذا اجلزء اجلغرايف املكتشف مسو ، فقد نيوروبييعرب عن أمل حقيقي لدى األاملميز كتشاف وألن هذا اال

  طرف األمل. : باسم 
  

استمر يف البحث من مث و، طرف األمل مرورا بي إىل املحيط اهلند " وصكو دو غاما"  ايل غربتالبحار الوصل 
  . يف تلك الفترة  اهلندمع تجارة الال زمام املبادرة يف غأخذت الربت ، وقداهلندواإلحبار حىت وصل إىل 

  
ق مصر إىل الدولة العثمانية بإلتحاولكن الظروف تغريت جدًا بعد ذلك ، ال سيما بتوسع الدولة العثمانية ، ف

والبعد  كبريةالاألمهية نال طرف األمل ، اهلند  إىلوسيطرة الدولة العثمانية على طريق أوروبا  ١٥١٧يف عام 
  . االستراتيجي احلقيقي املؤثر 

 



  ل حول العاملاالتجو

  

حىت بعد و، بسبب إغالق الطرق الشرقية عليهم وهذا دائمًان أن يذهبوا جتاه الغرب وروبيون يودواألكان 
  .وأحباثهم وترحاهلم  ماوا يف دراسأمريكا استمرقارة كتشاف ا

  

يف عام  "  شارلكن" ملاين األمربطور من اإلبدعم حبثيًا جديدًا  طريقًايأخذ  "النيجام" ايلغربتالبحار البدأ  
  .م ١٥١٩

  

فليبني مرورا الوصل إىل ، و قد سافر عن طريق سواحل جنوب أمريكا فشمال بالثلج الجبال  ةبسبب تغطيو 
  ي أيضا.سحيط األطلاملمبضيق جمال و

  

دال " قبطان الأكمل  ،وأسهم حبرب إبادة عرقية مع اجلند املرافقني له   هناكنياملحلي السكانجمالن  بعد أن قتل
  .م١٥٥٢ورجع إىل إسبانيا يف سنة ، سفر جمالن " كانو 

 

  كتشافاتنتائج اال -٣
  

قتصادية اال أمام الدول اليت قامت ا ، وكانت هلا نتائجها كتشافات اجلغرافية أتاحت النتائج املتعددةاال
   والعلمية والسياسية أيضا.

  



املحيطات  ترسيم وجد ، ومن خالهلانتيجة اإلكتشافات اجلغرافية تعرف الناس إىل طبيعة وجغرافيا العامل 
  . املستحدثة  ةيديدة و الطرق التجاراجلوالقارات اجلديدة والدول 

  

فقدت مدن إيطاليا قيمتها وحظيت ، و احلرير والبهارات)طريق طرق التجارة الصينية و اهلندية (ت وقد تغري
وهو ما عىن حتول النفوذ والقوة والسيطرة يف  ،أمهية كبريةبكل من موانئ لزبون وروتردام وبورضو ولوندرا 

  .تلك الدول بشكل كبري 

  

ية بعد ذلك بعيدًا عن مواقع ندواهل يةسلع الصينالعلى  تالدول األوروبية حصلجتدر اإلشارة هنا إىل أن  
ر املتوسط البحلدول اإلسالمية واالقتصادية واالستراتيجية لقيمة الإعادة  مل يكن باإلمكانسيطرة املسلمني ، و

  . ١٨٦٩يف سنة االستراتيجية  سويسالبفتح قناة ، ومتثل ذلك بعد عصور طويلة إال 

  

وأمريكا وسبوجي) الذين أجنزوا مهمات كبرية يف  وساإليطاليون(مثل كولومب ةو البحار اليون واإلسبانغالربت
ربيطانيون بالشكل األمثل ، فقد حترك ال فاتاكتشأن يستفيدوا من نتائج اال اعويهذه الدراسات مل يستط

  .إغتنموا هذه الفرصة جيدًاونديون ولاهلفرنسيون والو

  

د قبائل يمت تعب، و جنوا سباناإل ذأخ ،ربيطانيون مشال أمريكا الأخذ قسمني وبينما  مت تقسيم أمريكا إىل 
  .يف محلة استئصال شاملة  املحلية أو حموهم نود احلمراهل

 

واملستحقات  رباحذلك من خالل األسواء كان  ،نقالت نوعية بعد هذه االكتشافاتقلت تاألوروبية أنالدول 
ونقلها لدول املستعمرة يف ااملدخرة  ، أو من خالل االستيالء على الكنوزمع الزمن  االقتصادية املتحصل عليها

  أوروبا. يفنسبة الثراء  ، وهو ما عىن زيادة غري طبيعية يف إىل أوروبامجيعًا 



  

  : على سبيل املثال

الفضة جبنوب ومع إكتشاف املعادن  م ،١٥٤٥ عام من ألف كيلو إعتبارًا ٣٠٠جتاوز يف أوروبا نتاج الفضة ا 
يف  م١٥٢١-١٥٤٤ألف كيلو على األكثر بني عامي  ٢٠٠ يتم مبعدل بينما كان إنتاج الفضة، أمريكا 
  .أوروبا

  

هلا تأثري كبري كان م اوعقائدهم وحضاراملكتشفة املجتمعات و كتشافاتنتيجة اال تالدول اليت وجدكما أن 
وبا البهائم والنباتات واملنتجات اليت ال توجد يف أور ، وعلى منط معيشتهم ،فحىت على مستوىنياألوروبيعلى 

  بعدها يف كل أرجاء العامل.يف أوروبا و بدأت تنتشر أوًال

  

النباتات أهم و، مجع أنتشرت يف العامل امن مث و، مت جلب بعض النباتات من أمريكا :  مثال على ذلك كو
  :انتاملجلوبة من أمريكا ك

  التبغ  -
  الطماطم -
   اطسالبط -

  رف وتوسعها .اكذلك نتيجة جتديد املع إلنسانيةعلى املعلومات اجلديدة واهلامة لمت احلصول 

    



  اإلسالميشرق كتشافات على املآثار اال
  

يف والدول اإلسالمية والدول التركية ، األمم الشرقية بشكل عام  نالتكتشافات اجلغرافية أضرار بالغة لالهناك 
  .، فقد حدث انقالب نوعي يف التوازنات ومواقع القوى  نفس الوقت

  

الدول التركية املنتجات وتنوعها يف لوفرة  ند قد وضع حدًااهلصني وللجارة طرق التاحلادث يف التغري 
  . ثر بصورة مباشرة على اقتصادها العام ، كما أ ةالتجار تلك واإلسالمية اليت تستفيد من

  

الدول التركية وبينما تفقر الدول اإلسالمية املتغريات االقتصادية الناشئة تالعبت باملوازين االقتصادية فعليًا ، ف
أمرًا  الراهن ايف وضعه احافظة عليهامل بعد افتقادهم للسيطرة على ممرات الطرق االقتصادية العاملية ، باتت

  . ، وبات الواقع االجتماعي والسياسي يف حالة غري مستقرةصعبًا

  

عفت ضو املتوسعة،  خاصة أن تواجه القوى الروسية يةمل تستطع خانات تركستانعلى سبيل املثال ال احلصر ، 
  .دى إىل ذوباا وضعفها الشديد أ، مما  بعد يوم يومًا

  

يف والطرق املؤدية هلا   على اهلندينيلاغالتدابري ضد حماوالت حصول الربت سلسلة منإختذت الدولة العثمانية  
، وهو ما أدى إىل نشوء نزاعات مسلحة بينهم وبني الربتغاليني الذين حاربوا يف جبهات  قانوينالسلطان الفترة 

  .  يحيط اهلندامل، واملغرب متعددة ، منها 

  



يستطيعوا الوصول إىل مل وبرغم املحاوالت املستمرة من قبلهم للسيطرة على البحار وطرق التجارة ، إال أم 
  للسيطرة على البحر األبيض املتوسط.  اإلسبان، حىت يف ظل خوض احلروب املستمرة مع لسي املحيط األط

  

دورها سواحل جنوب ومشال إفريقيا   طولعلى روب الدفاع واحلماية اليت خاضتها الدولة العثمانية كان حل
 ،على مشال إفريقيا والبحر املتوسط بينيضد سيطرة األوروالفارق ، فقد جهزت أساطيلها وخاضت احلروب 

  إندونيسيا.  وصلت إىل  يف اية القرن السادس عشر حىتأساطيلها الضاربة نتشرت ا كما

  

 التقدم الروسيملواجهة عوامل ومسارات  ا)غإيديل (فولإىل ر  ت الدولة العثمانيةوصل، فقد من جهة أخرى و
، وهو ما جعلهم  نيشرقي" أمام األوروبيالدرع الثمانية "الدولة الع هذه احلالة جعلتيف تلك املناطق ، وقد 

نتيجة احلمالت اليت استهدفتها من بالغة  ًاروتكبدت الدولة العثمانية أضرايناصبوا العداء بصورة مغايرة ، 
  .ايارهاحىت وحلفائهم  نيوتعرضت هلجمات األوروبيالشرق والغرب ، 
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  نتشارها و نتائجهااأسباب النهضة و  -ج

  النهضة و أسباا - ١
  

  .والعهد اجلديد املستحدث  "الوالدة اجلديدة" هي النهضة

  

  طانيا.يروب ، وأملانيا ، من مث فرنساو ، أوًالبدأت النهضة يف الدول األوروبية مثل إيطاليا 

  

 بتكارات والرؤىاالالفنون اجلميلة والتطورات يف جمال العلم واألدب و وتشمل جماالت تعين والنهضة 
  . أيضًا والسياسات الداخلية واخلارجية

  

ضل الدراسات عصر احلديث بفللج بل ولدت كنتا التطورات اليت شوهدت يف عصر النهضة مل تظهر تلقائيًا
  مدى العصور الوسطى.على لة املستمرة و الطويلة املتواص

  

ة اليونان القدميحضارات روما القدمية و حدثوا تيار النهضة قد أخذوا آثارأالذين  الكتاب والفنانونالشعراء و 
  بكثري.  اأمجل منهبل قاموا بأعمال أروع و ،كمثال

  

 واحدًاويف الرقي ،  من أهم العوامليف بداية العصر احلديث اإلصالحية الشمولية  تهاوحرك النهضة تياريعترب 
  .القائمة  حلضارة الغربية احلاليةمن أسس ا

  



  لألسباب التالية: عمومًاتيار النهضة  ولد

 

والفن  اهتموا بالعلم، و كتشافات اجلغرافيةنتيجة االأصاا الثراء الفاحش و ة جغرافيًااألوروبي القارة انفتحت
،  أوًالأثناء احلروب الصليبية  تالذي بدأ مع الشرق م املعرفيةتعزيز عالقا ، إضافة إىل حافظوا عليهماو

صادر املو  ةيونان القدميالالعلماء الذين يعرفون مصادر لعب و، قسطنطينية البعد فتح  ت وتوسعتواشتد
توسعت وهلذا وحضاراا ،  العامل الغريب بالقرون القدميةفوا عرّ دورًا أساسيًا يف تلك الفترة ، فقد البيزنطية 

  . شكًال ومضمونًا نيرؤية آفاق األوروبي

  

مدى على فارايب الوعلى رأسها آثار مثلت منطلقًا معرفيًا واسعًا للغرب ، الترمجات يف العامل اإلسالمي 
على الثقافة اإلسالمية و بالتعرف  ريبزادت من رغبة العامل الغ، و وابن رشد ، وابن سينا، العصور الوسطى 

ًا ، لالستفادة من هذا املوروث الشرقي الكبري يف القدمية و املصادر العربية أيض اليونانيةحضارا واملصادر 
  عملية النهضة الغربية ومستوياا املعرفية والفلسفية . 

  

األوروبية ،  ةالنهضرات وعوامل مسا سط القرن اخلامس عشر إىل تسريع اوأتطور املطبعة يف ى ميالد وأد 
ا يف التعريف بالنهضة مهم  يف هذه الفترة عامًالنيونشأة الفنان، كما كان بروز  نشرهاسهم يف عملية أو

  .ورسائلها وأمناطها

   



  

  انتشار النهضة -٢

  

تقع يف طرق املتوسط  ألن إيطاليا كدولة من دول البحر األبيض، وذلك  النهضة يف ايطاليا أوًال اتظهرت تيار
مع مناطق الشرق األوسط الذي هو مركز دائم ومستمر تواصل ، وكانت على منذ القدمالعاملية التجارة 

  .ومركز اإلشعاع ا  احلضارات القدمية

  

رغم اليف املشرق اإلسالمي ، ب جتارية مع الدول اإلسالميةعالقات ثقافية و سياسية و إليطاليا كذلك وكانت 
  رياث امرباطورية روما القدمية.كوا وارثة ملمن 

  

جيدة بسبب تربتها الزراعة فيها كانت و الناشط ، قتصاديوضعها االكما امتازت إيطاليا يف تلك احلقبة ب
، وهو ما أوجد بالتجارة ، وهو ما حقق هلا قدرات اقتصادية وتنموية فاعلة ال سيما يف ظل اشتغاهلا اخلصبة

  دن فلورنسا ونابويل وجنوة وفينيسي. كل من محالة من الثراء الواضح يف 

  

كما يف  موجودة ومقرة فيهامل تكن حقوق اإلنسان  ، اجلمهوريالنظام دار بتقوية و  مقاطعةكانت فينيسي 
  . تقريبًا يف نفس الوضع تإيطاليا األخرى كان مناطقو ،الدول األخرى

  

 لديانة النصرانية ، وكانلالتابع وليكي ثكالمذهب الل كانت مركزًاحتديدًا روما وإيطاليا فإضافة إىل هذا 
  .ثرى واقعها يف املجاالت املختلفة بكثرة ضمن السياحة الدينية مما أ وروبيون يزورون تلك املدينةاأل

  



 ١٤٩٤-١٥٥٩بني عامي  احلروب فيما بينهم العديد من فرنسا و أملانيا خاضوا الدول األوروبية مثل إسبانيا و
على وتأثرت الدول األوروبية ، و الداخلية بعضهم أو للتدخل يف شؤون، إيطاليا  من أجل أن يكبحوا مجاح

  احلروب اإليطالية.تارخييًا با يسمى مبرأسها أملانيا و فرنسا  

  

  : يف قسمنينهضة الحركات اآلن يف  سندقق

  

  .أول دولة ظهرت فيها النهضة هي حركات النهضة يف إيطاليا اليت :ا مأوهل 

  

  األخرى.  األوروبية حركات النهضة يف الدول : فيشمل قراءة يف أما الثاين

  

  النهضة اإليطالية

  

الفنون اجلميلة  جماالت واستمرت يفعمومًا ،  اإلنسانية)العلوم (و  النهضة اإليطالية بدأت يف جمال األدب
  اهليكلتراش).( الرسم واهلندسة و ك

  

 ".اإلنسانية" الدراساتمسيت ب اليت أجريت خبصوصهاروما القدمية و الدراسات لتدقيق يف احلضارة اليونانية وا 
  ة: نسانياملشتهرين ذه الدراسات اإلأول و

  

  .)١٣٢١دانيت ( -



  .)١٣٧٤بترارك ( -
 ).١٣٧٥بوكاتشيوس ( -

  
فمن لقرن اخلامس و السادس عشر أو الفالسفة املؤسسون للنظريات النهضوية اإليطالية يف ا " اإلنسانييون" أما 

  أبرزهم :
  .)١٥٣٠ماكياوال( -
  .)١٥٤٠غيشاردن ( -
  .) ١٥٣٥آريوستا ( -
  ).١٥٩٥تاسو ( -

  
  

ومستويات الفهم ألنظمة احلكم وإدارة  هو كتاب عن اإلدارة احلكومية الالزمة "أمري"  الكتاب املسمى ب
يقاتل ضد  نصراينبطل قصة ، حتكي عن  " روالن غاضب ة ب"اوامللحمة املسمالدول وجماالا التخصصية ، 

   األندلس.  يف ربوعاملسلمني
  

االستيالء على القدس أمهية وضرورة وأشكال ومربرات "  شليمرحترير أو وقد وصف تاسو يف كتابه املسمى "
   .١٠٩٧عام يف يف احلروب الصليبية  من حكم املسلمني

  
) يف املدرسة ١٥١٩( ) وليوناردو دافنشي ١٥٦٤يكالنج (مدرسة البندقية، وم) يف ١٥٧٦هر تيسييان(توأش

  عمارية وفن النحت. املندسة اهل) يف املدرسة الرومية مبجال الرسم و١٥٢٠ورافيل( ، الفلورنسية
  

املتطاولة مبا حوته من  ن بعد القرونون األوروبيونانميكن أن يتجاوزها الف ال هؤالء الفنانني أعماًال صنع وقد 
   .فنية بادية وخمبوءة  معاٍن ورسائل

  

   



  حركات النهضة يف البالد األوروبية األخرى
 

    .١٥٣٠فرانسوا األول الكلية الفرنسية يف عام النهضة يف فرنسا بتأسيس  ةحرك بدأت
  

اللغة اليونانية  ملجوعة من املعارف والقيم واملواد الدراسية ، من أبرزها : س يف هذه الكليةيدرتم التكان ي
وهكذا احتضنت  ، وهو ما يعين ميالد جيل معبأ وواٍع بلغات وثقافات متعددة ، والالتينية والعربيةلعربية وا

    .جديدة وتيارات ًافرنسا أفكار
  

  : يف فرنسا؛ هم  وان لإلنسانية الذين ترعرعواب األساسيالكّت
  .) ١٥٨٥رونسارس ( -
  .) ١٥٥٥رابال ( -
 ).١٥٩٢مونتني ( -
-   

ووضعوا منهجية التعليم والفهم هلا ولدالالت  اللغة الفرنسية احلديثة وآداااب أساس بىن هؤالء الكّتوقد 
   .ألفاظها ومراميها على مستوى املفردة واملعىن 

 

" يف  جان بوالن" ر تويلري صومعمار ق "  لور بريلسكو" ترعرع معمار القصر ، فقد عمارية املندسة اهلأما يف 
ظالل حركة النهضة ، وتشربوا مبادئها ، فكانت أعماهلم ومنشآم حتمل دالالت تلك احلقبة بصورة فنية 

  . واضحة ومميزة

  

السارية يف  من أحداث اإلصالح تتأثرو األوروبية نسانية الدينيةاإلركات احلقد بدأت مع فالنهضة األملانية أما 
برؤية متجددة ومميزة عن الدول ، وحاول رواد اإلصالح فيها أن يرمسوا طريق النهضة األملانية برمتهاأوروبا 

  .األخرى وروبية األ

  

  كثر ، من أمههم : رواد النهضة األملانية الشهرية  



  

  .) ١٤٦٥-١٥٣٦أرمسوس (

  .) ١٥٢٢روكالن (

  ).١٥٤٦مارتن لوثر (

  

  .وقد كان ذلك حدثًا كبريًا وفارقًا اللغة األملانيةجنيل إىل اإللوثر هو ترمجة ملارتن أهم عمل  

  

الفنون على البداية املعتمد يف القوطي الفن اهلندسي األملان يف طراز  استمر وعلى الصعيد اهلندسي املعماري 
هيدل " قلعة  العصري ، ولعل  طراز اإليطايلإنشاء ثقافتهم ومدنيتهم من خالل الومن مث واصلوا ، اجلميلة 

  هي نتاج هذا التأثري. " كبر

  

، ملع جنمه من خالل الفنون اليت أرساها يف تلك الفترة واليت  يف هذا العصر اشتهرهو رسام أملاين " ألرب دورر  "
  .محلت دالالت جتديدية أثرت يف الفهم والسلوك الفين العام يف الدولة 

  

وفنونه املتنوعة ، وتركت بصمة واضحة  النهضة الربيطانية يف جمال األدب ةجتلت حركأما يف بريطانيا ، فقد 
) الذي نشأ ١٦١٦كتب شكسبري ( قدرم للعامل ، فيف هذا املجال من خالل كبار الكتاب واألدباء الذين صّد

ت ، وكانت له جمموعة مميزة من الصناعا(دراما و مأساة) : مسرحية يف القرن السادس عشر  يف بريطانيا
  .ختارة من تاريخ العصر القدمي و من تاريخ بريطانيا أيضًاواملتعددة  األدبية امل

  



مث يف  منو، قد مت متثيل مسرحياته أوال يف الدول املسيحية مت إشهار وليام شكسبري يف العامل على مراحل ، ف
" و " أوتلو "و " هاملت الكربى : " أعماله الرئيسة بعد سلسلة جناحاته العاملية بواشتهر ، الدول األخرى 
  . "  روميوو جوليت

  

أيضًا " يف الصورة  ظهرو ،النهضة اإلسبانية ةحرك إبان "شوتيدون ك" بعمل  " جرفنتاس" اشتهر وكذلك 
  ).. ١٦٦٠( " عامفالسكس

  

 والفنان رسامال بعد ذلك ، وقد كان قد ظهرتف النهضة يف دول فلمنك ويف أوروبا الشماليةحركات أما 
  .  تشريح"الاشتهر بعمل "درس صاحب بصمة واضحة فيها ، وقد ) ١٦٦٩رامرباند (

  

قد دمر كوبرنيك والدراسات البحثية ، وذا الصدد ف قد ظهرت يف جمال العلمف ا ندالنهضة يف بول ةحركأما 
  .يالشمسنظام لفهم أفضل لحنو وتقدم ، بل موس يلطبالذي اشتهر به  الفلكي النظام ) ١٥٤٣(

  

  .ىيف جمال املوسيق ومسارات التغري قد بدأت ويف منطقة فالمان كانت النهضة

  

حصل على طور هذا املجال كثريًا ، وقد الفالماين الباحث واملوسيقار ) ١٥٤٣( " أرولندوا دي الصو "
  .ىوسيقاملال ملاين نتيجة دراساته يف جماألمرباطور اال مت تكرميه من قبلو، بابا المن تقديرية جائزة  

  

منتشرة بكثرة يف أعمال امللحنني الفالمانيني  وعلى إثره سار العديد من الفنانني واملوسيقيني الكبار ، وباتت
وصوًال إىل إحداث التغيري يف النمط املوسيقي يف  ىوتقدموا يف تطوير املوسيق ، فرنسا وأملانيا فيما بعدإيطاليا و

 . بريطانيا أخريًا



 

  نتائج النهضة - ٣

  

، وقد خاصة يف جماالت العلم والفن واألدب، يف الدول األوروبية  ًاجديد ًارؤية وفكرالنهضة أحدثت  
وروبية العديد من النظريات السائدة يف تلك حركة النهضة األودمرت  أوجدت شكًال جديدًا من الفهم ، 

و طعن مزج  رؤى أرس ةناجتشكلية مفرطة رؤية تقليدية ، وهي  "دراسي"  احلقبة ، من بينها نظرية :
بناء مساحة مفتوحة يف ، وهذا ما أوجد اليت كانت سائدة يف العصور الوسطى، وهي تلك النظرية  باملسيحية

  . ىالرؤالتصورات و

  

األوروبية ، وانتشار مستويات متجددة من اية حركات النهضة نقطة هامة وحساسة هنا ، وهي أنه مع 
يف سلطة كبرية هزات  القارة األوروبية تعاين من أصبحتاملعرفية الشعبية ،  الوعي والتغري يف املستويات

كما أن هناك مراجعات حقيقية قد متت فيما ، ومكانتها ورسالتها، وحجم الصالحيات املمنوحة هلا الكنيسة
 ،ديدمتعددة مت فحصها و تعليقها من جورسائله وتأويلها ، وقراءات أخرى اإلجنيل رؤى املسيحية ويتصل ب

  . املتصاعدة  صالحاإلحركات من رحم الضغط الناجم عن وقد ولدت هذه احلالة 

  

جماالت جذرية يف وروبية تطورات الدول األاليت شاعت يف قد أبرزت حركات النهضة ، فإضافة إىل ذلك 
زعامة ، وكذلك يف شكل وأمناط العالقات القائمة يف ظل املستمر ، والبحث احلضارة والفن والعلم 

  .  الدول اإلسالمية :خاصة والدول الشرقية  مع  نيةروماالمرباطورية اإل

  

    



  اإلصالح وانتشاره ونتائجهحنو  التوجه أسباب - د
  

  صالح وأسبابهالتوجه لإل - ١

 

واليت أسهمت بالتغري  من أهم األحداث املشهودة يف أوروبا ًاواحدعصر احلديث الاإلصالح يف بداية يعترب 
  .اجلذري يف منهجية التعامل الداخلي واخلارجي فيها 

  

  حي دون تغيري األصل.واواإلصالح يعين تنظيم بعض الن، التغيري يف لغتنا : قابل مصطلح اإلصالحي

  

، وهي  احلديثعصر البأوروبا بداية  املسيحيةالديانة يفيد معىن التغريات اليت وقعت يف فأما يف املفهوم التارخيي  
  .تغيريات جذرية شاملة وواسعة ومتعددة التوجهات 

  

، فقد القرن السادس عشر يفن ي الكبرينيانقسمت املسيحية إىل املذهبنتيجة اخلالفات داخل الصف النصراين ، 
مدينة مركزه يف و" ي رثوذكساألاآلخر " املذهب و، ا روم يفثوليكي الذي كان مركزه املذهب الكاولد 

  إسطنبول.

  

 ًا للنصارىالبطريرك رئيس، يف حني كان  الكاثوليكيني النصارى رئيسميثل بسلطته بابا الكان     
  األرثوذكس.

  



  يف أراضي الدولة العثمانية. العظمى ن يف غالبيتهمبطريركية األرثوذكسية كانو يعيشوالمسيحيو  

  

عليه  – عيسى الذي ينوب عن نائبالبابا هو ال ، فإنلمذهب الكاثوليكي لسب عقيدة املسيحيني التابعني وحب
  حمل سان بيتروس. على األرض والذي حّل -السالم 

  

وات الذين يعيشوا يف اكانوا حيترمون الباب برمته  والشعب املسيحي واحلكومات املتعاقبة ن يف الدولةواإلداري 
مجيع الكاثوليكيني ، و -  يومنا هذا كتقليد سائر حىت زالوا يعيشون هناك وما -فاتيكان مبدينة روما القصر 

  . يف كل ما يفعله وال خيطئ أبدًا مّرته عن اخلطأ والزيفبابا اليعتقدون أن 

  

ني يكانوا يغفرون ذنوب املسيحوفق املذاهب النصرانية ، فقد   -عليه السالم  – نظرا ألم نواب النيب عيسىو
، وقد سادت ثقافة أم أصحاب الصالحيات بذلك من قبل التفويض الذي ينالوه من سيدنا عيسى اخلاطئني 

قد يتم إخراجه  أو ينتقص من قدرها ومكاتنتها ويةاجرمية ضد الباب من يرتكبعليه السالم ، ويشار هنا إىل أن 
  .واعتباره كافرًا وزنديقًا من الدين

  

اليت ة يلبابا واملنظمات الكنسلضد هذه السلطات التابعة  تحدث ليتنتيجة حلركات (اإلصالح) اه وكإال أن 
، ووجود تيارات رافضة هلذا النمط من اهليمنة والتسلط على القرار  عصر احلديثاللبابا يف بداية تعمل لصاحل ا

يا يتوسع جغرافهذا املذهب وبات ،  قد ظهر مذهب مسيحي جديد بإسم "الربوتستانية"ف السياسي من قبلهم ،
  . بشكل الفت 

  

  :يف أوروبا  ة يف ظهور حركات اإلصالحسباب الرئيساأل دميكننا أن نعدوبعد هذا االستقراء ،  هنا ،

  



يف أذهان الناس من خالل الصورة الظلية اليت تتشوه بدأت الكنيسة الكاثوليكية عصور الوسطى اليف بداية 
  . بصورة الفتة  ضطرابات يف القرن السادس عشراال تازدادورمستها ، 

  

شون مثل امللوك ويبنون القالع ييعبات عنوانًا للترف والفساد ، فهم البابوات شعر الشارع الغريب بأن نظام 
  . ال على املصاحل العامة الشخصية  جيمعون املال من املسيحيني وينفقونه للمتعة، و والقصور

  

بادئ األوىل املأمام  التناقض بني  بشدة ووقف مذهوًال قد تعجبف ١٥١١وأثناء زيارة لوثر لروما يف عام 
السائد يف املجتمعات املسيحية ،  والفراغ الروحياحلاصلة ثروة الفاتيكان وبني الللمسيحية بواألساسية 

" ينفقون مال الشعب ألنفسهم وليس يف  -وفق رؤيته  –الرهبان والراهبات الذين جيتمعون يف األديرة كانوا ف
  يف أعني الناس. وهذا ما قد تأكد " سبيل اهللا

  

 .وهو أمر له دالالته  إلعادة إنشاء كنيسة سان بيترو يف روما هرت شهادة إعفاء من اخلطيئة أوًالظهنا 

  

 ملن يعطون النقود للكنيسةو، خطاياهم  علىعطى للذين يندمون من اإلعفاءات من الذنوب باتت تهذه الوثائق 
   .وخطاياهم  أم ينجون من جرمهم قونهكذا يصّدوبغية دعمها ، 

  

 ًاوأصبح "التخلص من اخلطيئة" شيئ، على حنو متزايد العقدي والفلسفي الوضع يف  ريتغيهذا معناه وجود 
عن تركوا فكرة التخلص من اخلطيئة أم : يضًا أباملال بعيدًا عن البعد الروحي والتغيريي ، ومعناه  يشترى
  "اإلميان".طريق 

  



طريق فكرم العقدية القائمة على مبدأ أن كانوا يدافعون عن ، فقد كالون الدين مثل لوثر وأما رجال  
  ده".ابني اهللا و عبأن يدخل أحد ع ي"لن يستط:  فكرة ، وعززوا فقط  التخلص من اخلطيئة ب"اإلميان"

    



  

۩ 

   



  

  ) ١٤٨٣-١٥٤٦مارتن لوثر (-٢
  اوالدة الربوتستانية و انتشاره

  

 الهوت و علوم الديناليف ( ًاقد أصبح أستاذو بسيط يعيش حياته املتواضعة ، ابن حطاب لوثرمارتن كان 
  .)الكنسية 

  

وخطايا يف العامل الكنسي ،  تصرفات اخلاطئةالبيان يعلن عن لوثر أفكاره ومعتقداته اليت آمن ا يف أثبت  
(وثائق ، وعرفت بعد ذلك باسم : خاصة يف أندجلانس اليت يعيشها الناس ، كان مبختلف القضايا يفاتال

  . ١٥١٧التخلص من اخلطايا) يف عام 

  

وال يغفر ذنوب العباد  " ،أن يدخل بني اهللا و عبدهأحد " لن يستطع  ت بأنه :وثر كانارتن لفكرة األساسية ملال
  . "  اآلخرةمن العذاب يفللنجاة  أن "اإلميان كاٍفيؤمن بكان وإال اهللا." 

  

واعتربه شخصًا متناقضًا مع القيم  بابا ليون العاشرالحظره اجلديدة لدى لوثر وأتباعه ، بعد هذه التوجهات و
حرق لوثر وثيقة احلظر أمام أقد هو ما استدعى أن يرد لوثر بقوة وصراحة ، فوالدينية اليت تؤمن ا الكنيسة ، 

من يرفض علنًا  أولذا الفعل و أصبح  واجلمهور يف خطوة واضحة تدل على املواجهة واملفاصلة ، الشعب
   ).١٥١٩مرة يف تاريخ املسيحية( نيسة والبابا ألولقرارات الك

  



قد و،  قوة السياسية للبابويةالممثل ، وهو جرمان املقدس شارلكن  -امرباطور رومابابا الراجع هذه املرة يف 
ملارتن  عن األنظار ،وهو ما أتاح اهأخف مري سكسونياأإال أن  ته وعصيانه ،نتيجة رّد باإلعدام حكم على لوثر

     .أ فيه من عيون البابا وقياداته مدى العام الذي اختبعلى اإلجنيل إىل اللغة األملانية  ةترمجأن يقوم بلوثر 

 

  والدة الربوتستانية

  
و كان عددهم  ، مرباطورية أملانياإمع الذين كانوا على خالف لوثر كانوا أمراء أملانيا أفكار مارتن  يأهم مؤيد

  ما يقارب مخسمائة شخص. 

  

أن يقطعوا عالقة الكنائس بألمراء ا. أوصى لوثر احلاكم  سلطة اإلمرباطورعلى  العصياندعمت هذه الدويالت 
وجملس الكنائس  إنشاء الكنائس املتفرقة يف كل مكان للقضاء على قوة الكنائسأن يقوموا بو، املحلية مع روما 

  . األعلى

  

، أيدي الكنائساخلاضعة حتت سحب األراضي الواسعة فكرة استعادة ووقت كان لوثر يدافع عن ويف نفس ال
عتبارا من سنة االعتراضية والرافضة للخضوع للسلطات املركزية ا يةركات الشعباحلقد شهدت أملانيا و

١٥٢٥.   

  

، للتأثري على قوة ونفوذ الكنيسة السلع زاجتحبااألمراء قام و،  الكنائساملتوجهة إىل سلع المت ب بعد ذلك ، 
  مرباطور شارلكن واألمراء.البدأت احلروب بني ا على إثر ذلك

  



. كانوا من أمراء سكسونيا و براندربورق و بالتينااملنتفضني يف مواجهة االمرباطور األمراء وأبرز أهم  
 ١٥٢٩شارلكن يف عام  هذالقرار الذي أخاألمري لوثري صدار إلقد كان و، املدن وتوسعت االحتجاجات يف 

   .ردة فعل عكسية أكثر فأكثروتوسعه لوثر مارتن لعدم انتشار مذهب 

  

املعروف سم املذهب اجلديد ال ت مالزمةأصبح وصفًا جديدًا ، فقد حتجاج"كلمة "االبعد ذلك أخذت   
من مث شنوا احلروب اليت  اليت مل جيد قادة الكنائس بدًا بعدها من املواجهة ، و ، ربوتستانيةاليوم باسم ال

  .م الشهري١٥٥٥مت عقد اتفاق أوكسبورك يف عام  النهايةو يف  ،استمرت مدى مخسة و عشرين سنة

  

 االعترافومت  على جمموعة من البنود التوافقية،  مرباطور صارلكنالقد اتفق األمراء و امبوجب هذا االتفاق ، ف
يف تقع وافقوا على أم املسؤولون عن الكنائس اليت  وبصورة رمسية ،أما األمراء فقد بالربوتستانية شرعيًا

  . الذي يريده أي شخص مسيحي  اختيار املذهبحبرية اعتناق ووقد صرحوا  ،بالدهم

  

  انتشار حركات اإلصالح

  
  ). ١٥٠٠-١٥٦٤الفرنسي ( " كالون" هو  لوثرمارتن دين يف حركات اإلصالح بعد كان أهم عامل 

  

ء يرد من أي شيبم يعترف او، قاسية جتاه الكنيسة الكاثوليكيةالتصرفات جموعة من الو قد تصرف كالون مب
وانتشر من شاع مذهبه  ، وقد لوثرمارتن كان يدافع عن نفس أفكار  ، وقدإال اإلجنيل قبل الكنائس العليا

  ). اجنورة (سويسر

  



  فرنسا.سكتالندا وهوالند وأو اسويسركل من يف  فكارهه يف أمن يؤيدكالون وجد 

  

 منع مذهب كالون ،وبناء على ذلك ، فقد مت سياسة كاثوليكية متشددةلكانت تتبع فقد  ،فرنسا بالنسبة لأما 
  .، واختذت حبق من يواليه إجراءات عقابيةفيها 

  

 ،يف مناطق متعددة يف أوروبا كالون والكاثوليك يشتباكات بني مؤيداالالعديد من املناكفات وقد حدثت و 
قبل ليلة  اكالون يف باريس وما حوهل يمؤيدوقعت ضد أنصار وهي جمزرة كبرية  دمويةشتباكات وأكثر اال

،وراح  والذي قام ذه املجزرة هو ملك فرنسا شارل التاسع م ،١٥٧٢آب  ٢٥تاريخ بعيد املسيحيني 
قاموا  وبعد ذلكوشيوخًا ، و نساًء الناس أطفاًال من الفاآلقتل عشرات  يثضحيتها الكثري من األبرياء ، ح

  .مع بعضها البعض لترويع الناس وتنفريهم من مذهب كالون مبجازر متشاة

  

 املذاهب عريشمت ت ه ونتيجة للثبات والقبول الشعيب لكالون ومؤيديه يف مواجهة اهلجمة ضدهم ، فقدإال أن 
  .م ١٥٩٨مرسوم نانت يف سنة معروف باسم :  بقرار  والرؤى اخلاصة به

  

مع قيادة املجامع عالقته  ءسو، وذلك انطالقًا من ملك بريطانيا الثامن املذهب اجلديد  تبىنويف حتول كبري ، 
  . الفاتيكان مع باباالكنسية و

  

بابا ألن اليستطيع أن يستأذن من  إال أنه مل ، ة أخرىأو يود الزواج من امر ، كان امللك يريد أن يطلق زوجته
وعلى قرارها السيادي ها علي بابا ليسيطرالأخذ الكنيسة من سيطرة ، فالطالق ممنوع يف املذهب الكاثوليكي

  . م )١٥٣٤( فرع من فروع املذهب الربوتستاينك جنليكياألذهب امل قد تأسسف من هنا وبنفسه ، 

  



رؤيتهم وأسسوا مذهب "بريس بتريان"وفقا ل، بابا ال سلطة نعوا انفصلقد سكتلنديون اال يف هذه املرحلة كان
السويد والنرويج مثل وروبية الشمالية كل من الدول األ تتبن، كما من املذهب الربوتستاين طمن اخلاصة، وهو

  والدمنارك الربوتستانية مع مرور الزمن.  

  

  نتائج اإلصالح-٣

  

مثل ، ظهرت املذاهب املختلفة عوامل الوحدة الدينية ، ووتفككت  ،سرت الوحدة املذهبية يف أوروباُك
سلطة القد تفرقت و ،إضافة إىل الكاثوليكية ةللوثريالربوتستانية واألجنليكية والكالفينية و الربيس بتريانية وا

سمى املشددة واليت كانت تاملحاكم اجلزائية أسست الكنيسة الكاثوليكية ، و بدورها الكاثوليكية
  . أو املخربون السريون مفشي السر" -"أنكزيسيون

  

 الكاثوليكية والرعب الذي ساد أوساط دول كثرية من ظاهرة املخربين السريني عن املحاكم اخلوف الناجم
  . ولو ظاهريًا حل مشكلة التفكك

  

ية ، كما إصالحت يف خطوات خاصة وتقدم بترتيباتالكنيسة الكاثوليكية قامت ولتعزيز سيطرا وسطوا ، 
هي ويف العامل مسيحية تأسيس أكرب طريقة من خالل  ١٥٣٤املذهب الكاثوليكي يف عام  راولت جاهدة نشح

  . (مجاعة عيسى)أو طريقة جزويت 

  

وبلغة القوة والبطش واملحاكم  املذاهب اجلديدة قسرًاوإقصاء وتشويه الكنيسة الكاثوليكية حاولت توقيف 
،  من جهة أخرىوالفعاليات اليت تظهرها مبظهر السيطرة عدد من النشاطات بوقامت ، من جهة  التعسفية

  : واألنشطة برز هذه الفعالياتولعل من أ



  

  

  

  .جتماعية املساعدات اال -

  .افتتاح املدارس   -

  .تأسيس األديرة  -

   .إنشاء املشايف -

  

، وحافظت على  متامًا  تفقد مؤيديهارة ملوتوجيه وسائل اإلعالم التابعة هلا يف تلك الفتوبفضل الدعاية املكثفة 
  .حضورها على مسرح احلدث

  

مثل  أخرى دولند وفرنسا والربتغال وأمريكا اجلنوبية وليا وبولسبانيا واستراإاإلصالح استقرت  يف اية حراك 
 الشماليةأمريكا أوروبا الشمالية ودول تبنت أملانيا و بريطانيا ويف حني  ،هنعاريا يف املذهب الكاثوليكي

  الربوتستانية.

  

يف أوروبا مل يكن هلا تأثري على املسيحيني  يةاملذهبواالصطفافات هذه األحداث  اجلدير بالذكر هنا ، أن
،  والذين كانوا ينعمون بنوع من االستقرار الديين واملعريف يف املشرق عمومًا ويف اسطنبول حتديدًا األرثوذكس

  .اليت احتضنت حضورهم

   



  

  يف األراضي العثمانية و اإلصالح املسيحيون -٤

  

  .ي يف غالبيتهم م من املذهب األرثوذكسالعثمانية هن الذين يعيشون يف الدولة سيحيواملكان 

  

ضد املذهب  الذي فهم على أنه املذهب الربوتستاينظهور وأجواء اإلصالح وحركاته اآلخذة بالتوسع يف  
 ، كانت الدولة العثمانية جغرافيًا مبنأى عن هذه التحوالت،"باباال" ةمازعبالكاثوليكي املهيمن على أوروبا  

ية والتضاربات الفكرية والفلسفية اليت سادت يف األحداث اإلصالحبالعثمانية  و الدولةوهلذا مل يتأثر مسيحي
  .أوروبا يف تلك احلقبة 

  

الذي كانوا  ة املسيحية ومنط حياماملعتقدات الدينيبالعثمانية  الدولة هو عدم تدخل: اهلام و السبب الثاينو  
احلنيف والسسياسة  يالدين اإلسالم يطبقونه يف الدولة العثمانية ،وذلك انطالقًا من فهم العثمانيني لتوجيهات

  . الشرعية مع أهل الكتاب والذميني 

  

وكانت  ،أوروبا الوسطى يالدولة العثمانية حتفظ املسيحيني األرثوذكس من ضغوط كاثوليكيكانت  وأيضا
  .تسعى على الدوام إلبقاء احلياة الدينية هلم بعيدة عن التجاذبات العقدية اليت جتري يف أوروبا واجلغرافيا العاملية

  

من  ت لهأعطي اليتاملتعددة واملميزة على احلقوق  ًاكان حائزوالذي يف اسطنبول  يالبطريك األرثوذكسولعل   
 ي يف إسطنبول عاصمة اخلالفةك األرثوذكسرللبطريكان  لك ، فقدخري مثال على ذ قبل السلطان حممد الفاتح

  . ويف أوساط املجتمع  مكانة حمترمة عند الدولة العثمانية



  لقراءةتارخيي لنص 

  للمذهب الربوتوستانيت مساعدة الدولة العثمانية

   

 باباالمن قبل جتاههم املمارس يد العون من اخلارج بسبب العنف عن املذهب اللوثري  وفالندر ومؤيد حبث
سليمان العثماين سلطان بأن الا ووجد األعلى لديهم ، املجلس من بقرار ، و نيذلك احلويف  والفاتيكان،

 ساعدةاملمنه  واوطلبهو وجهتهم األهم ، شارلكن  الذي هو على خالف كبري وصراع حمتدم معالقانوين 
  .للحفاظ على معتقدام وفكرهم ومذهبهم 

  

ود السلطانية قد يعرف من الرد واملراسالت بني الطرفني ،إال أنهثة وعدم وجود الرسائل املبعبالرغم من 
ال يعبدون األصنام  اللوثرينيالدولة العثمانية قررت التدخل غري املباشر ، ال سيما وأن ن والسياسات العامة أ

 مع بابا واضحة ومفتوحة عركةو أيضا كانوا يف ماخلاصة م ، من الكنيسة والتماثيل أخرجوا األصنام و
  .الفاتيكان وسطوة وسيطرة الكنيسة الكاثوليكية اليت تكن العداء للمشرق اإلسالمي برمته

  

 أن الدولة العثمانية ستساعد من الرب والبحر،  " مّرحم" شخص يدعى قيادام من خالل  أبلغت، عندئذ  
  . وستدعم حقهم يف معتقدهم 

  

بدقة منعًا للتسريب أو  تم حتديد هويتهسيمن حيمل الرسالة إشارات أمنية لضمان أن  يف الرسالة تتبكو
حتت  اجرح ويف األوصاف املرفقة للرسالة عن حامل الرسالة ، أن به التالعب بالرسالة أو الفحوى أو املرسل،

  . حاملهاوذلك كحماية وضمانة أمنية لوصول الرسالة من خالل  ، وعرقوب قدمه اليسرى ثديه األمين

  

  . من الرسالة موجزًا ًاأنقل بعضهنا ، 



  "إىل السادة وأبناء السادة اللوثريني ومن يتبع مذهب اللوثري يف فالندرا واسبانيا.

عندما تصل رسالتنا إليكم ومسعتنا ذات صيت يف احلكم واإلدارة ومنتشرة بني احلكام بوجه  
ألمة اإلسالمية تؤمن بأن ال إله وا ، على البلدان املتعددة. إننا نؤمن أن نكون حكامًا وقد منحنا ، األرض

ونسعى  ،من أيدي الظاملني اةندعوكم إىل الدين احلق منجن ن ألووحنن مستعد، رسول اهللا  ًاحممدأن هللا وا
بابا الذي ال يعترف بوحدة اهللا ويسند الشن احلرب ضد ل حىت ولو أدى ذلكلدعمكم من الرب والبحر 

ومن ، سبب يف سفك دماء عديد من الناستوي، ويوجه الناس إىل الطريق الضال ، سيد عيسى أنه إله لل
املعروف أنكم ال تعبدون األصنام وخترجون األصنام واهلياكل والنواقيس من الكنيسة وتؤمنون بوحدة اهللا 

  وأن السيد عيسى هو نيب اهللا. 

  

  لكم من زمن طويل.  عن صداقتنا وودنا يف الواقع كنا نود أن نعرب

  

هة املقابلة ويعرف مدى اجليعرف لغة ووضع  ، وهويف العاصمة  موجود حاليًاممثلنا "حمرم" 
 بدء احلربمع تريدون إنزال اجلنود على ساحل العدو عندما . جيدًا اوثرية وأتباعهلصداقتنا مع سادة ال

  .وتوجهاتكم  ميكنكم أن ترسلوا رجالكم املوثوقني إىل ممثلنا املذكور امسه للتعبري عن حالكم

  

نتباه كي ال تنتقل . ووفقا لذلك الرجاء االجرح حتت ثديه األمين وعرقوب قدمه اليسرى مثلنامل  
  يننا. الصداقة فيما ب وايضرالفتنة و فيوقعوا إىل أيديهم ومراسالتنا نا السلطانيةاتمرسوم

  والسالم..."

  وزون تشاريلي/كتاب "التاريخ العثماين".)ربوفيسور إمساعيل حقي أستاذ الهذه الرسالة مؤرشفة لدى األ(

 

  



  
  



۩ 

   



  )٢تاريخ أوروبا (

  

  )١٦٠٠-١٩١٨(فترة 

  

  أوروبا يف القرن السابع عشر و الثامن عشر

  

  إسبانيا) كانت أكرب دولة يف أوروبا. -روما واجلرمان (أملانياإمرباطورية 

  

مئات احلكومات بسبب أا تتكون من تتسم بالشمولية والتماسك الداخلي مل تكن  ذه االمرباطوريةه إال أن
فليب الثاين كان حياول أن مينع الكاثوليكي وامللك ، إسبانيا  ملك حصة باتت من اوهوالند ،الصغريةالفرعية 
 ،على استقالهلا انديف اية احلروب وقد حصلت هوليت الربوتستانمن حتويل والئهم للمذهب  نياهلولندي

العاملية هلا يف  املستعمرات، وأقامت العديد من استولت على إندونيسيا  ،حىت إا قويةالبحرية قواا الوأنشأت 
 . بيئة متناحرة متضاربة على املستوى األورويب

  

روب بدأت بسبب الدراسات ح، وهي  ١٦١٨ -١٦٤٨ثالثني عام" اليت وقعت بني عام الب "حروانطلقت 
  ها إمرباطور أملانيا فرديناند الثاين لتأسيس إحتاد املذاهب.االيت أجر

  



ودول السويد والدمنارك وفرنسا وأمراء أملانيا يف جهة ، دولة أملانيا وإسبانيا يف جهة كانت  احلرب هذه يف
  مرة أخرى. الربوتستانية شرعيًا فعليًا يف هذه الفترة ،ومت االعتراف بالديانةأملانيا  ،وقد خسرت أخرى

  

 النظام القمعي ني اعتمدواامللوك الالحقم ، و١٦٠٣بريطانيا يف عام يف ليزابث  األوىل إ حكم انتهت فترة
الكبريان اللذان  اية التمردان ، استمرت حالة التجاذب السياسي والفلسفي ، ويف وفوق هذا  التسلطي ،
  . بانتهاء هذه احلقبة استقرت إدارة امللكية الربملانية والدستوريةم ،  ١٦٨٨و  ١٦٤٨عامي اندلعا يف 

  

وهو ما حداها خلوض سلسلة من احلروب  ،يف القرن السابع عشر فرنسا أن تسيطر على أوروبا أرادت
بسبب إحتاد الدول األوروبية ضد ، ولكن ، و وأملانيا اندإسبانيا وهولخاضت املعارك ضد والرتاعات الدولية، ف

  . على أي نتيجة األخرية فرنسا مل حتصل

  

، وهو ملك فرنسا ، فقد كان  وين الرابع عشر يلكانت سدة احلكم الفرنسية يف تلك احلقبة مشغولة من قبل  
  يف هذا العصر. ةمشهورشخصية 

 

، دولة تبين نفسها بصمت ودون الدخول يف نزاعات واضحة عن كل شيء  بينما كانت روسيا دولة منفصلة
أوروبا يف القرن بإقامة العالقات مع بدأت للسيطرة على املساحات الدولية ، إال اا ونتيجة التغريات الدولية 

  . السابع عشر

  

والذي ترأس روسيا يف اية القرن ،  أحدث دولة قوية يف فترة استمرارية نشأا رومانوف الذي ترأس روسيا
إىل دولة األوروبية  الروسية حول الدولة، وهو الشخص الذي قيصر بيترو األول (بيترو املجنون) هو ال

  . استراتيجية تضمن قوا ونفوذها وتوسعها عامليًا  تارخيية احدد لروسيا أهداف ا، وقدبأكمله



  

  

  

 عامل رتل إىلأن تو، رج من أراضي شرق أوروبا املغلقة ختن على روسيا أ، كان  بيترو  يف فلسفة القيصر
من أوىل ، حيث كانت السيطرة عليها حبر البلطيق ، وحبر قزوين، والبحر األسود  ، وهي"البحار الدافئة"

  .وأولوياته أهدافه

  

و املحيط  بحر األبيض املتوسطال يسعى للوصول إليه هو السيطرة على بيتروالقصري كان اهلدف الثاين الذي 
املوصلة ق واملضائمن الضروري أن يسيطر على إسطنبول  ولتحقيق هذه األهداف التوسعية ، كان. و اهلندي

  .قلعةناك للبحار ، ومن أمهها :تش

  

وبعد سعي حثيث  القيصرية الراغبة بالتوسع ،  أكرب عقبة أمام روسيا يف تلك احلقبة متثل الدولة العثمانية كانت
 هدفًابذلك وقد حقق م ،  ١٩٦٧البحر األسود يف عام " على ميناء آزك التركي على جنونبيترو امل" حصل 

  . التوسعية من بني أهدافه

   



 

۩   



  من احلكم املطلق إىل النظام برملاين- أ

  

  احلكم املطلق (النظام امللكي)- ١

  

 ةجرمان املقدس-إمرباطورية روما" يدار من قبل ًا صرفًامسيحي ا"عامل تأوروبا يف العصور الوسطى كانقلنا إن 
  .ذاته  باباال من خالل شخصيةو

  

الكنيسة وطبقة منظومة حكم تعزز ضد ت ةوبدأت الواليات امللكي، إال أن الوضع تغري يف القرن السادس عشر  
لك املركزية) (املماأو ما يعرف باسم :رنسا احلكم املطلق بإسبانيا وبريطانيا وف املتنفذة، وهو ما قاد مليالد النبالء

  .هلا السياسية والفرص اإلقتصادية عزز من قواهاو

  

 (بالريوقراطية) كانوا حيتاجون طبقة النبالء ،نظام اخلدمة املدفوعة لبسبب عدم تأسيسهم ، وامللكيات الناشئة 
 ، إضافة إىل عوامل الطبيعة البشرية من حيث بالكاملوشعارام مصانة تكن ضوابطهم لذلك مل و ، يضًاأ
  . أنفسهم أو بالسياسات أكثر من إلتزامه بامللوكبأسرته ومسقط رأسه والسادة  اإلنسانلتزام ا

  

، يأيت أكثر قوةعلى مصادر دعم القرار بشكل  املطلق عتماداالحباجة إىل كانت هذه التجربة ويف هذا الصدد 
يف تلك الفترة  بريطانيا عرفتو مملكة ملكية مطلقةأصبحت  بريطانيا ثلأوروبية أخرى م دوًال حني أن يفذلك 

 ، وهو ما جعلهادستور) أو ال شرط عظيمال"ماغنا كارتا" ( م ألول مرة ما كان يعرف باسم ١٢١٥ حتديدًا
  ربملانية. فيها املرحلة ال تتطور تدرجييا وتظهر



تطورات يف امللكية -٢  

 

  ملكية عصر اإلشراق  - أ

  

لوصول إىل حول اعقيدة ونظريات فلسفية ومعرفية جديدة  ا ومفكريهااأوروبا وكّت فيما بني مفكريظهرت 
فيها معامل الفترة اليت تبدأ  ، وهذه قرن السابع عشريف الحقيقة البشر والطبيعة من خالل االستدالل العقلي 

  "عصر اإلشراق".  االكتشاف اجلديد عرفت باسم:

  

اليت كانت تعترب  كثري من املواضيعيف  مريبة جلب نظرة) ١٦٣٧الكتاب املسمى ب"نصائح حول املناهج" (
  .من املسّلمات يف الفترة السابقة

  

على احلقوق والثبات  مياناإلضاعف كحدث فارق يف احلياة السياسية ، حيث إعدام تشارلس األول  جاء
ن أثر يف أذها ، وهو ما إلجنيلالنقدي على اتعليق ال ، وقد كان ذاك العهد وثيق الصلة مبنشأ  املقدسة للملوك

  .برمتهم ، وضعضع احلالة املعرفية يف كثري من أوساطهم املسيحيني

  

املعارف التقليدية ضد و، حركة فلسفية أدبية ضد اخلرافة واجلهل ك تنشأ اإلشراق باختصار؛مرحلة  
فكريا ) ١٦٣٢-١٧٠٤جون لوك ( ضمنًا ال عقًال ووعيًا ، وهي مرحلة بدأت يف زمن واألصول املتفقة عليها

  .من هذا التاريخ حىت الثورة الفرنسية اليت حدثت بعد مائة عام تواستمر سياسيًاو

  

  شراق": اإل"فلسفة عهد املمثلني الرئيسني لمن أبرز 



 .)١٧٢٩-١٧٨١لسنك بأملانيا ( -
 ).١٧٤٩-١٨٣٢كوثة ( -
 ).١٧٠٦-١٧٩٠فرنكلني بأمريكا (  -
 ).١٧٥٤- ١٨٢٦جفرسن (  -
 أجلوراتيت وألفري وبكاريا بإيطاليا.  -
 .ترينا الثانية ادراسات ك  -
 قيصر بيترو. ال -
 منتيسكيو وفولترييا وروصا وديدروت دي أملربت بفرنسا  -
 .. وحنوهم .آدم مسيث بربيطانيا  -

 

يف القرن  وتوسعت أفقيًا وعموديًايف القرن السابع عشر واستمرت  ت بدأيتحركات "اإلشراق" الأحدثت 
الوضع الذي  ، على املستوى الفردي واجلماعي، وولد بعد ذلك السياسيةتأثريات هامة يف احلياة  الثامن عشر

رواَد حركة اإلشراق يف تلك الفترة األوروبيون  ىوقد مس ، واألخذ والرد ، ظهر بسبب إجراءات السالطني
 إستبدادية املثقفني"  - "ملكية املثقفنيبألقاب ومسميات متعددة ، من أمهها: 

  

احلكومات  جمموعة من املفاهيم والقيم اليت آمنوا ا ، ومن أمهها : عن نافعوكان مفكرو عصر اإلشراق يد
 ، وسعوا جاهدين لوضع حد التسامح الديين ، وضع حد لعبودية األراضي ، املساواة،املؤسسات ، الدستورية

قتصاد احلر، ، وبناء اإلالعقوبات الالئقة بكرامة اإلنسانووقف  ، رجال الدين وطبقة النبالءلالمتيازات بني 
  .دىناألد احلقتصادية إىل واحلد من تدخل الدولة يف احلياة اال

  

على سبيل املثال فريدريك الكبري  ، الذين كانوا ينتقدوم عند امللوك إال أم مع هذا عملوا كمستشارين 
، كانت قصورهم حمضنًا لرواد حركة  )١٧٢٦-٩٦) وإمرباطورية روسية كترينا الثانية  (١٧١٢-٨٦(

  . اإلشراق 



  

ذ أفكار الفالسفة ينفبدؤوا بتطبيق وت "املثقف املستبد" الذين ينطبق عليهم وصف :كثري من حكام أوروبا 
متيازات اخلاصة باألراضي بني "إزالة اإل:  ةفكرمجيعهم تقريبًا دعموا ي، ويف هذا املجال سب وضعهم الداخلحب

  . الشخصي من خالل تأييد هذا األمر دخلهم تعزيزألم يرغبون يف  ،قة النبالء "طبرجال الدين و

  

جرمان املقدسة  -هم: إمرباطور رومافواسعة يف هذا الصدد  وإصالحات احلكام الذين قاموا بتطبيقاتأما 
  كترينا الثانية. اوإمرباطورة روسي، وملك بروسيا فريدريك ، ) ١٧٤١-١٧٩٠يف الثاين (زجو

  

  بريطانيااحلركات الدميقراطية يف   -ب

  

أصبح ة ، ب الصليبيواحلرقيادته لزحوف سد عن دولته بسبب ريتشارد قلب األملك بريطانيا أثناء ابتعاد 
برمتها ، د زاد الفوضى يف البالقه جون املشرد ملكًا يف بريطانيا ، وصدارة جون املشرد للمشهد السياسي شقي
وتوسيعها ، الضرائب  ةاديزسياسيًا وإداريًا ، فعمد إىل  غري موهوب كانشعبه و تعامل بقسوة مفرطة معألنه 

(طبقة أو عندئذ ثار البارونات  ،أيضابصورة واضحة بابا الختلف مع او ، الف مستمر مع فرنساخبسبب وت
جون على  هوفرضو ١٢١٥يف عام ) ماكنا كارتا  الدستور العام املعروف باسم :( وأعدواضده ، النبالء) 

  . املشرد قسرًا

  

رنسية ، وكانت حتمل يف بنودها التفصيلية أوصافًا وموادًا تضمن يف الواقع هذه الوثيقة كانت مؤلفة باللغة الف
 ولن يلمس مرياثهمقانونًا ، وفقا لذلك؛ سيتم إحترام إمتيازات البارونات ، و لطبقة النبالء ةقطاعياحلقوق اإل

سلب لن تو، جملس اللوردات قرار من ولن يتم القبض على اإلنسان احلر إال بالقانون امللكي أو ب الشخصي ،
إال بأحوال صعبة جدًا وال ميكن وقوعها بعد إقرار الدستور والتفصيالت الشكلية اليت مت  أرض (طبقة النبالء)



ونفوذه آخذ  حمدودةنفسه ك صالحيات املل توهكذا أصبح اعتمادها، وهو ما أتاح هلم نفوذًا واسعًا ،
  .باالحنسار تدرجييًا

  

) على أرض الواقع ، وشعر فعليًا حبجم ماكنا نارتا( فرض  بقلق بالغ  نتيجةبابا إنوسينتوس الثالث شعر ال
  . اليت حتد من هيمنته ونفوذه حتديد امللكية يتم األن  التهديد الذي متثله لسلطانه ،

  

معًا أساليب التأثري السياسي واالقتصادي ما إستخدو، املشرد جون مملكة امللك إنوسينتوس الثالث  البابا دعم
الطبقة  حظر ، وهو ما أدى إىل على الدول املسيحيةكسالح يف مواجهة الدساتري امللكية ، ومت توسيع التأثري 

  .) يف تلك البالد ماكنا كارتا صاغوا (الذين  ) البارونات املتنفذة أو (

  

البارونات املساعدة من ملك كخطوة مضادة ، توجه املتنفذون لطلب العون من حلفائهم ، حيث طلب و 
  فرنسا. 

  

مت فرض حيث  ، بريطانيا تسري حنو الدميقراطية خطوة بعد خطوةخالل الصراعات األوروبية الداخلية كانت 
قاتل ، فقد  م ١٢٧٢رد األول اأدوأما امللك  م،١٢٥٨يف سنة  الربيطاين على امللك "تدابري أوكسفورد"
إضافة إىل جلنة  ،برملاين من جهة أخرىذا منط  وطور جملسًالزعزعة نفوذهم ،  ساعيًا، البارونات من جهة 
الفرسان املكونة من الربجوازية احلضرية و  "قمرة طبقة العموم"منظومة  بدأت تظهر ، وهنا عينها طبقة النبالء 

  .الصغار 

  

بني الفات وتعاقبت بصورة متدحرجة ، حيث انفجرت اخل بريطانيا يفالتاريخ ، تتابعت األحداث وبعد هذا  
  مع فرنسا.كامل اليت استمرت أكثر من قرن  ، "حروب القرن" الشهريةبدأت و، امللوك وبابا  ال



  

الدستور العامة (  ا تنص عليه وثيقةمبقانونًا امللوك حمترمون  يف هذه الفترة حظي امللوك مبكانتهم ، حيث أن
  .) ماكنا كارتا

  

وحاول أن يسيطر  ، وبسط نفوذه على اجلغرافيا ،البحرية سالح ر يطوبت ١٥٠٩يف عام هنري الثامن امللك  قام
حكم فيه. وهو ما بدأت تنتشر حركات اإلصالح يف الوقت الذي األخرى  من اجلهة، ولكن على أوروبا 

ازدهار وانتعاش يف كانت فترة ، وفترة امللكة أليزابيث األوىل اليت حكمت البالد بعده أوصل لواقع جديد يف 
  .واضح أيضًا حتظى باحترامفيها  الربملانيةشىت املجاالت، وكانت النمطية 

  

  

، امللكيةفكرة ؤيدا كانا ي ١٦٠٣اللذان وصال للحكم كملكني بعد عام األول وجيمس األول  زإال أن تشارل
  . ١٢١٥ عام ستمرة منذاملربيطانية التقليدية الربملانية الة الفكرا بإزو

  

 األوروبية، وكرد على التداعيات الداخلية  ونتيجة احلروب الداخلية، الثورة املنطلقة يف أسكتلندا نتيجة اندالع 
إال أن ابن الدكتاتور كروم وال الذي  ،األول من قبل كروم وال الذي أسس اجلمهورية زلك تشارلاملمت إعدام 

وهكذا  ، من جديد الثاين ملكًا زو مت تعيني تشارل ه ،خلعمت قد  ١٦٥٨عام يف  تهأخذ مكان أبيه بعد وفا
  . وترسخت معامله  يف بريطانيا على وجه التحديد الربملاينواقع احلكم استقر 

   



 

  تأسيس الواليات املتحدة - ج

  

يف أمريكا اجلنوبية والوسطى ، وكان سبان اإل م ، توزع١٤٩٢يف سنة  يةمريكاألقارة الكتشاف بعد ا
اخلاصة م يف العديد من بالدها املعروفة اليوم،  ا املستعمراتوقد أنشؤوجبنوب أمريكا  موجودون ربتغاليونال

.أما م اخلاصة  املستعمرات اربيطانيون يف سواحل املحيط األطلسي جبنوب أمريكا وأنشؤوالواستقر 
  .وسيطروا عليها نداقد ضبطوا بعض األماكن يف سواحل كففرنسيون ال

  

حضارة ونزعوا ثقافة ،  املتفوقةواألسلحة  املوجودة يف تلك احلقبة ، وروبيون احلائزون على قوة املعرفةاأل
 كاملة ، املحليون يف هذه القارة اهلنود احلمر ، وهم السكان املوجودة يف أمريكا، واملعروفون باسم القبائل

ومنط حيام الذي كان يعرف تبعًا  وثقافتهملسلخهم عن هويتهم ج يبالتدروسعت القوى االستعمارية 
  . ةاملحلي ةمريكيالشعوب األوإنكا. واستعبدوا  ، مايا ، آزتاك لتوجهام العرقية باسم: 

  

  ربيطانيةالستعمرات امل ١٣

  

م هتأرسلالذين  أو املندوبني نيدار من قبل املحافظتربيطانية املنشأة بسواحل شرق أمريكا الاملستعمرات كانت 
  .، وكانوا ميثلون املصاحل االستعمارية الربيطانية يف تلك احلقبة بريطانيا

  

على ربيطانية ضرائب جديدة الكومة احلوضعت ،  ١٧٦٣يف عام  يةفرنسال -ةربيطانيالرب احل تبعدما انتهو
التابعة هلا، هذه الضرائب أوجدت حالة من النفور  يف كافة املستعمرات بتشدد وبدأت تنفذهاأمريكا ،سكان 



املفروضة على كل السلع األساسة وافق املستعمرات على الضرائب الشعيب ضد السياسات الربيطانية ،ومل ت
مبدينة فيالدلفيا يف عام  طانيةبري ةمستعمر ١٣ اإجتمع ممثلو املتفاقمة، ألحداثوكنتيجة لعندئذ ، و )١٧٦٥(

  .نيالربيطانيمع يف مواجهة الدخول  واقررم، و ١٧٧٤

  

 م ،عندها قام١٧٧٥يف سنة يف أمركيا بني سكان املستعمرات الربيطانية والربيطانيني ت الصراعات املسلحة بدأ
ضبط مستعمراته  نود اجلدد حماوًالالتعزيزات العسكرية وحشد اجلامللك بريطاين جورج الثالث بإرسال 

ر فالدلفيا الثاين الذي مت عقده يف عام مؤمت ، واستمرت هذه الثورة تتوسع تدرجييا ، وصوًال إىلبأمريكا
  . ١٧٧٦سنة متوز يف البالد عن احلكم الربيطاين  أعلن إستقالل الذيوم ، ١٧٧٦

 

  وأعلنته  يف كل أرجاء العامل. ، أعدت بيان حقوق اإلنسانس جفرسن انكلني وثوماواجد فيها فراللجنة اليت ت

  

اجلنرال جورج واشنطن  ا ، وبدأ ضد بريطانينيمريكياأل ةساعدمبفرنسيون يف هذه املرحلة التحررية ، قام ال
 يتال ةربيطانيال -ية مريكاألاحلرب  دخلو ، عني رئيسا للجيش األمريكيالعمل مبوقعه اجلديد ، حيث الفرجيين 

فرساي إتفاقية ت بريطانيا  من خالل وافق م ، حيث١٧٨٣بتاريخ  تنتهوا ، ممدى مثانية أعواعلى  تاستمر
  أمريكا. التابعة هلا يف على إستقاللية املستعمرات 

  

  الواليات املتحدة

  

كيفية تأسيس الربيطانية السابقة على املستعمرات من  ١٣إدارة أعضاء مل يتفق  مع بريطانيا ، بعد انتهاء احلرب
برئاسة جورج  العام املؤمترة الداخلية بينهم ، إىل أن انعقد احلرب األهلي تبدأللدولة اجلديدة ، وهنا  اإلدارة

إقامة  و مت اإلتفاق علىد ، يزال ساريا بالبال الالذي ومت عمل الدستور األمريكي  ١٧٨٧واشنطن يف عام 



والسياسة  أمورها اخلارجية أما يفداخلية وأن تكون كل دولة حرة يف أمورها الو، إدارة اجلمهورية الفيدرالية 
مت إنتخاب مت حسم اخلالفات بينهم ، وعلى إثر ذلك، وهكذا  ومجاعي ، واحدقرار  تتمحور يف مركزف الدولية

  .اأمريكيف كأول رئيس جورج واشنطن 

  

  الثورة الفرنسية، أسباب الثورة ونتائجها-٣

  

و انفجار الثورة الفرنسية اليت وروبا يف القرن الثامن عشر هيف أية أهم األحداث التارخي أحدمما ال شك فيه أن 
يف  وثانيًَا ، بأوروبا أوًال ًا ملموسة وواضحةآثارهو احلدث العاملي الفارق الذي ترك وم،  ١٧٨٩عام انطلقت 

  .  األخرى اإلقليمية والدولية الدول

  

  :سباب الرئيسة للثورة الفرنسية األ  -أ

  

املجتمع يف م البنية الطبقية يتقس، مت  فرنسا أيضايف  استشرىوروبية والذي األمجيع الدول  يفاحلال  كانكما 
  .(العبيد)"البسطاء والقرويون  ة ،الربجوازيالطبقة  ، الكهنةالرهبان و ، "طبقة النبالء عدة شرائح، أمهها : إىل

  

مكفول   ليس لديهم أي حق الذينألن القرويون  التفرقة هي سبب رئيس يف ميالد الثورة الفرنسية، هذه
النسبة العظمى واملناطق اجلغرافية يشكلون الذين الذين مت استعبادهم من مستعمراا العاملية د يوالعبقانونًا، 

  مع أرادوا أن حيصلوا على حقوقهم. األكثر إكتظاظا بالسكان يف املجت

  



 اكانوإال أم  –رغم حريتهم  - يف املجتمع من حيث انتشارهمقسم الثاين الأما الربجوازيون الذين يشكلون 
  طبقة النبالء. اة مع ساواملويريدون  ، قوقهم السياسيةحل دينمفتق

  

،ويف  "املساواة" يطالبون ب زيوناالربجو، وكان "احلرية"  احلصول على د يودونيكان العب واختصارًا ، فقد
هذه  املوافقة علىمل يرغبوا يف الذين والكهنة"  "طبقة النبالء: وهم ، من ميلك إدارة الدولةالطرف اآلخر،

  . ، ومنحها ملستحقيها احلقوق

  

يف سياساا اليت دف للسيطرة على نظام امللكية العليا والطاغية من أتباع اإلدارة ، توسعت من جهة أخرى 
اخلاضعة  بولشعلعظيمة الفعلي ومبنهجيات  دضطهاكانت تقوم باالاملوارد االقتصادية واملنافع اخلاصة ، و

  . حلكمها وسلطتها

  

ويف فترة اإلشراق اليت ظهرت يف ، حركات اإلصالح اليت بدأت يف القرن اخلامس والسادس عشر نشوء بعد 
 ُتذكر على حنو واسع كلمة حقوق اإلنسان تبدأ ، جمال العلم والثقافة والفكر يف القرن السابع والثامن عشر

  .كمفهوم الطبيعية

  

حبقوقهم  ينبهون الشعب و يثقفوم يف نفس الوقت ن يف هذا الشأنواملؤلفون واملثقفتوسع ة ، يف تلك الفتر 
  م : ثالثة منه األساسية ، وقد بزغ جنم

  

 .مونتسكيو  -
 .فولتر   -
  جان جيك روصو -



 ًا للتعبري عنكتب كل منهم آثار ، ومن أبرز املدافعني عنه ، وقد كانوا من الرواد يف هذا املوضوعوهؤالء 
وكتب  بتوسع ، فولتر عن حرية الدين على ما تركوه من آثار :كتب كمثالو هذه املفاهيم اإلنسانية ،

   جان جيك روصو عن حقوق اإلنسانية الطبيعية.، وكتب  مونتسكيو عن القانون والقضايا القانونية

  

، وجناح  تأسيس أمريكا اليت تركتها املعادلة السياسية الدولية بعد ثاراآلالسبب اآلخر يف الثورة الفرنسية هو 
، يف مقابل نظام تعسفي يقوم "التمسك باملبادئ الدستوريةنظام "تقوم على إدارة مجهورية  أمريكا يف اعتماد

  املجلس مع امللك) املطبق يف بريطانيا.  وجود( على

  

 كبرية تطال أشكال احلياة أزمة ماليةيف ظالل ا كانت تعيش فرنس، أن  أيضا يضاف إىل هذه العوامل األساسية
  السنوات. تلكيف 

  

  الثورة الفرنسية واحلروب الثورية

  

   تراكم األسباب العديدة فوق بعضها.بدأت الثورة الفرنسية بسبب 

  

 فعلت أمريكا  اممثلبالتأسي باألمريكيني يف الكثري من مالمح جتربتهم ، وقد أضاف الفرنسيون فرنسيون قام ال
قسم األول من الإىل ، لتكون مكفولة بالدستور ، وحتديدًا ة" ًا تشريعيًا عن "حقوق اإلنسان واملواطنبند ١٧

  وجودة يف بالدهم.امللتعيني حقوقهم اإلنسانية غري  ١٧٨٩آب  ٤الدستور املدون يف عام 

   



لك لوي املمت إعدام يف كثري من األصقاع ، و –إن جازت تسميتها بذلك  –واندلعت الثورة التصحيحية 
 مثل مريابو، دانتون، روبيس بيارالشعبيون واجلماهرييون ظهر الزعماء ، و الثورة السادس عشر وزوجته يف

  .كرواد وقادة من رحم الشعب وكإفراز لثوراته 

  

واستمرت  والتيارات السياسية رويدًا رويدًا ، األحزاب تشكلتو التكوينية س املجالسيأسعلى إثر ذلك مت ت
مل تعني و يف حماولة لتحديد املسارات والتوجهات وفرض النفوذ والرؤى ، الصراعات الداخلية لفترة طويلة

حىت تأسيس  نتيجة هذه الصراعات،واستمر ذلكبعد إزالة امللكية الذاتىي يف البالد  فرنسا كيفية اإلدارة
  م .  ١٨٠٤يف سنة اإلمرباطورية 

  

 منها: مراحل هامة ومركزية،عاشت الفترة الثورية 

  .١٧٨٩- ١٧٩١املجلس التأسيسي: املجلس الوطين و ، أو إيتاجينريو -

  ١٧٩١-١٧٩٢فترة املجالس الدستورية : -

  ١٧٩٢-١٧٩٥جملس املؤمتر الوطين : -

  ١٧٩٥- ١٧٩٩ة :يفترة النقل اإلدار -

 ١٧٩٩-١٨٠٤: والسياسية فترة النقل القنصلية -

 

اجلنرال نابليون الشاب الذي ظهر يف فترة الثورة هنا نشأت العديد من الوجوه القيادية ، من ابرزها نابليون ، 
  .١٨٠٤وأسس إمرباطوريته يف عام ، واستطاع جتاوز العديد من سلبياا ، قد أى هذه الفترة املعقدة 

  



وبروسيا  ، رئيسي بشكل النمسا : منها العاملية ، الدوليف بعض  فرنسا قلقًاأثارت األحداث اجلارية يف  
  وبريطانيا وإسبانيا.

  

  . م١٨١٥ عام احلروب واستمرت حىتموجة ت أهذه الدول وفرنسا بد ونتيجة اخلالفات بني

  

حقوق اإلنسان اليت ظهرت مفاهيم و، إدارة الدول  الطاحنة انتشرت األفكار حول آلياتويف هذه املعارك 
أيضا بصورة كبرية، وهو ما أفرز  وبدأت األنظمة امللكية تز ، كل أوروبايف  ت إثر ذلكنتشراقد ، وبفرنسا 

 املعاصر، باملصطلح الدميقراطيعنها اليت يفاد يف أوروبا ، وهي الفكرة اإلدارة الذاتية من اجلمهور فكرة  رانتشا
، وهي فكرة القت قبوًال واسعًا أدى  الدشؤون الدولة والبإدارة صاحب الرأي يف  الشعب مبكوناته وأن يكون

  األخرى. األوروبية يف الدولإىل انتشارها 

  

راضي الدولة العثمانية أهاجم نابليون كانت لنابليون يف تلك الفترة أطماع استعمارية تتعدى احلدود لفرنسا ، ف
  . م١٨٠٢يخ تارب مهزومًامن فلسطني إال أنه اضطر أن ينسحب  ، واحتل مصر ، يف أثناء احلروب

  

  الثورة الفرنسية نتائج-ب

  

وجود حىت ذلك الوقت على جدول املأهم نتيجة من نتائج الثورة الفرنسية هي فرض حقوق اإلنسان غري 
و إنتشار ،  امللكية،  القومية ، األخوة ، املساواة ، العدل،احلريةنتشار مبادئ اوالفردي واجلمعي ، األعمال 

  . هنفسالوقت فكرة الدميقراطية يف 

  



، حيث  عهد الدول الوطنيةالباب مشرعًا أمام وفتحت  ائيًا عهد اإلمرباطوريات تالتغريات الفكرية أهذه 
  .ويرسم سياساته الذاتية قوقه الطبيعيةحبجمتمع يطالب كل بات 

 

  العثمانية الدولةآثار الثورة الفرنسية على  -ج

  

هي  ، وهذه الفكرةطرحتها الثورة الفرنسيةاليت فكار األقضية حقوق املجتمعات الوطنية كانت إحدى أهم 
القطرية وميالد تيارات ال ، ونعين به: ميالد  الذي أثر يف الدولة العثمانية الفكري حتاللمن االاألبرز اجلانب 

  قومية".ال"

  

يف حقوق  تقدمًاية كانت أكثر ألن الدولة العثمان قضية حقوق اإلنسان مل جتد هلا صدى يف العهد العثماين ،
متس لغياب أو فئة أو العبيد  املسحوقني فئة الفقراءلجود مثة ومل يكن ،كما  أوروباإذا ما قورنت باإلنسان 
  .يف الدولة العثمانية حقوق اإلنسان تطبيقات

  

  كان  وهنا وحتت مظلة اخلالفة ، األمةمن مكونات الشعوب حتت مسمى الدولة العثمانية جتمع عشرات  تكان
م دوهل الرومان) ،البلغار ، اليونان لبعض اإلثنيات والعرقيات مثل : (الصرب، سيس املجتمعات الوطنية تأ

أثر يف البنية  ، وهو ما الثورة الفرنسية املستقلة ومطالبتهم باإلستقالل الذايت كنتيجة متعلقة مبجريات ومآالت
  .بصورة قوية ومباشرة لدولة العثمانيةلالداخلية 

  

، وركزت على القضاء على عديدة يف القرن التاسع عشر الالدولة العثمانية التمردات الداخلية واجهت  
اليت تعترب جزءًا من هويتها  أا ال تريد أن تنسحب من املناطقاملباشر : سبب اجليوب املرتبطة بالغرب ، وال

  تترك هذه املجتمعات.أن وال تريد أيضا  اجليوسياسية ،



  

هذه الدعوات العنصرية واليت تدعوا للتفرقة واالنعزال عن جسد األمة اإلسالمية حتت املظلة وجدت أوروبا يف  
ساحنة ، وحالة من التغيري السياسي  املسيحية داخل األراضي العثمانية فرصة قلياتمترد األالعثمانية ، وال سيما 

 انطالق شرارة  إسراعاالنفصال ، و ، ولذلك قاموا بدعم توجهاتوروبية لدول األال بد من اقتناصها من قبل ا
اليت تعترب العدو االستراتيجي ألطماعهم  كسر وحدة الدولة العثمانية، وهدفهم : أعمال الشغب أكثر فأكثر

  . االستعمارية التوسعية 

  

  جهود للرجوع إىل النظام القدمي وردود أفعاله-٤

  

  مؤمتر فيينا-أ

م دون أن حيقق النصر ، وهو  ١٨١٥يف  مجيع أراضي أوروباها نابليون للسيطرة على احلروب اليت شنانتهت 
  .ما أوجد متغريًا سياسيًا اقتنصته أوروبا

  

يف مؤمتر فيينا لتعيني  تاجتمع، روسيا  ،بروسيا ، النمسا،على رأسها بريطانياوعلى نابليون  نتصرةالدول امل 
  . ستراتيجيات اخلاصة به بعد النصر على نابليون، ورسم اال وحتديد مالحمه مستقبل أوروبا

  

وقد حاول إزالة آثار ، ألوروبا جديدًا مؤمتر فيينا املنعقد برئاسة رئيس وزراء النمسا كونت مترنيه أعطى شكًال
  . ١٨٣٠حىت سنة نظام مترنيه واستمر  ،وبداية مرحلة جديدة الثورة الفرنسية

   



 

  الثورات-ب

  ١٨٣٠ثورات 

  

 يف فرنسا وفق منهجية شاملة، ولكنحاول امللك شارل العاشر تأسيس اإلدارة امللكية م ١٨٢٤يف عام 
، وبدؤوا سلسلة من اإلجراءات  قد عارضوا هذه املحاولة له يف هذا التوجه  واملجموعات املخالفةنيالليربالي

  .ضدها على املستوى السياسي والشعيب 

  

دعم امللك التمرد يف حماولة منه المتصاص النقمة الليربالية ضده،  اخلارج النظر إىلامللك شارل لفت حىت يو 
لك يف عندما فاز معارضو امل وإلغاء دوره ، ولكن فسخ املجلسقام بر ومن مث اجلزائأنزل اجلنود إىل اليوناين و

  .بصورة تراكمية  األوضاع تتفاقمبدأت  نتخابات اجلديدة جمددًااال

  

 ، وبدأت إجراءات الكبت تظهر بصورة تدرجيية ،وهو ما أدىحافة حتت الرقابةالص ضعيف تلك الفترة ، مت و
لوي فيليب ملكا مبوجب مآالت هذه الثورة وأصبح  ضد امللك شارل، ع ثورة عظيمةندالإىل ابعد فترة معينة 

أطلقوا هذه املرة حىت  اإلستقالل)، وهي ثورة مست مفاهيم جديدة ألول مرة ،(يرفع شعار بسبب أنه ليربايل 
  خمتار بإرادة الشعب. يملك بوجود نظام وهذا كان يفيد ، "ني"ملك الفرنسي مسمى مللكعلى ا

  

، وباتت التيارات السياسية حتاول أن تقتدي بالتجربة  خرىاألوروبية األأثرت هذه احلركة على الدول 
ت وانفصل،  اندت بلجيكا عن هولانفصلو ،سيطر احلزب الليربايل على احلكومة يف بريطانياالفرنسية ، فقد 

، وهو ما اجرب القيادات السياسية اجلديدة أن تعطي بعض احلقوق اجلديدة ملواطنيها مل تكن ن النرويجالسويد ع
  . معهودة يف الدول األوروبية



  

  

  ١٨٤٨ثورات 

  

يف اية  تطوير الصناعةمرحلة  أطلقواهم من ، بريطانيا يشهد التاريخ بأن املجتمعات احلرة يف املدن، خاصة يف 
، من القرن التاسع عشر  اأما أول سبعني عاماليت مثلت أساس الثورة الصناعية يف أوروبا ،و القرن الثامن عشر

 تعهد سريع ملبشكل  التصنيعالتوجه إىل تقنية والتطورات الشهد هذا العهد فقد ) ١٨٠٠-١٨٧٠(وحتديدًا : 
  .أوروبا نظريًا له

  

ستخدام وا ،املصانعيف تطور تنظيم اإلنتاج و ،نتشار التجارة الواسعةد متغريات كبرية وفعلية ، فاهنا بدأ ميال
زادت من عدد املدن املليئة باملشاكل ، كلها عوامل السريع السكاينالتعداد وزيادة  ،اآللة البخارية يف البحار

أربعة عشر  ١٨٠١يف عام  فأكثر اليت يبلغ عدد سكاا مائة ألف عدد املدن األوروبية بينما كانف ،املتعددة
  .١٨٧٠يف عام  مدينة أوروبية وصل عددها إىل ألفمدينة ، 

  

أوروبا قد جلب يف خرى األي شهدته بريطانيا وبعدها الدول األوروبية ذجتماعي القتصادي واالهذا التغري اال 
  الكثري من القضايا معه.

  

 ي شرحيةوه ،أاللثورة الصناعيةعلة على الساحة كان وجود وميالد فئة حديثة ظهرت تبعًا لأبرز املتغريات الفا
وأرباب العمل إضافة إىل الفئات  عمالاجلديدة والقواعد يف شأن حقوق الاألفكار  تم طرحم ، فنفسهأالعمال 

  ية.وروبالسابقة يف اجلغرافيا األ

  



يف املجاالت الرئيسة اليت تتصل بالعمل وبيئة  العالقات احلقوق و تنظيم كيفيةيف  كانت األساسية املسألة 
 ،وهو ما أدى إىل ظهور تيارات جديدة الدولة- العمال ، املصنع- العمال ،العمال-الاألعم العمل، وحتديدًا: 

) ومن روادها  سان سيمون (سينت سيمون) وفرييا (فوراير، شتراكية" اإلتيار "ال يسمى يف فرنسا وبريطانيا 
واملؤلفات اليت اعتربت تأييدًا لفكرم وأسسًا يف هذه  ألفوا بعض الكتب ، وهؤالء قدربيطاين الوأوفن 

  .املنطلقات والتوجهات اليت اعتمدوها

  

وقد توسعت املفاهيم اليت  ، النشوء بأوروبا ةيطرحون األفكار حول قضايا هذه الفئة حديث كان هؤالء 
،    من الشخص احلق يف امللكية سحبمن دعوة ل بالن (لويس بالنك) بفرنسالوي طرحوها وصوًال ملا قام به 

وهو مفكر كارل ماركس ، ليأيت بعد ذلك  أول أفكار التيار املسمى ب"الشيوعية" يف أوروبا تكونتوهكذا 
فلسفة وتوجهات وديناميكية تطوير ل رئيسًا أصبح ممثًالحىت بريطانيا وأملانيا من أصل يهودي ليطرح افكاره يف 

  هذا التيار. 

  

  فرنساالثورة يف 

  

، حيث مترد الليرباليون ، ١٨٤٨عام العاصفة ، انطلقت الثورات الفرنسية يف  يف هذه البيئة، وهنا 
، وقاموا بطرح فكرة  عجز امللك عن القيام الكاثوليك يف باريس ،واجلمهوريون، والشيوعيون، واإلشتراكيونو

  .يف البالد الالزمةحات باإلصال

  

جمموعة من احلقوق ، أعطيت للفرنسيني يف فرنسا ، ومت خلع امللك وتشكلت احلكومة املؤقتةعلى إثر ذلك 
 مت إعالن ، كماة العبيدجتارمت االنتهاء من ملفات و ، عقوبة اإلعدام توأزيل والتصويت ، قتراعكحق اال

زب الكاثوليكي يف السابق احلعتمادا على االدولة يدير كان أعلن  نابليون الذي ، واجلمهوري النظام
  ومسي بنابليون الثالث. ١٨٥٢إمرباطوريته مثل عمه نابليون األول يف عام 



  

 

  خرىاألدول األوروبية الالثورة يف 

  

بدأت أهم ، بدأت تفرض نفسها على الواقع العام يف أوروبا ، حيث  ١٨٤٨ اليت اندلعت يف عام ثوراتال
  يف النمسا بعد فرنسا. تظهر رهااأث

  

اطورية ربنفصال عن أراضي إممتردوا من أجل اال، تشيكيون وال ون،اهلنغاري اإليطاليون ، والكروات، و 
ملواجهة هذه القالقل الواسعة ، وبعد التدخل  يد العون من الروسلطلب النمسا  ، وهو األمر الذي دعاالنمسا

 هممل ترجعو ، لتجأ مخسة ماليني منهم إىل الدولة العثمانيةاو، أمام الروس  ونالثوار املجريالروسي ، خسر 
  . اليت تعرضت هلا وآثرت محايتهم احلرببرغم التهديدات بالدولة العثمانية 

  

  ١٨٤٨نتائج الثورات 

  

  كان من أبرز نتائج الثورات األوروبية املتالحقة ما يلي : 

  

بداية لبناء ، وهو ما عىن يف ذلك الوقت روسيا وإيطاليا يف دستور البالرمسي عتراف االحتقيق  -
  األملانية.من بعدها القوات و، القوات اإليطالية 

ظاهرة العبودية اليت سادت يف أوروبا ردحًا من الزمان ، وما كان يعرف باسم : "عبودية مت إاء  -
  إمرباطورية النمسا.األرض" ال سيما يف 



ادية واالجتماعية يف أوروبا ، ونتيجة مطالب الثورات املتالحقة تغريت احلالة املعرفية واالقتص -
  .انح احلقوق املتعددة ملواطنيهمبالدول األوروبية قامت 

  

  من قبل الدول األوروبية ضد الدولة العثمانية ةإزدواجية املعايري املمارس-ج

  

ال  ذلك :مثال على ك. واحدة مسألة عن بعضهما يف ني خمتلفاستخدام قياسني وه، تعبري إزدواجية املعايري 
من  القتلىوإن كان ، املدنيون القتلى من املسلمني ال يطبق هذا املبدأ إن كان  ، يصح قتل املدنيني يف احلرب

   هذه هي إزدواجية املعايري نفسها.فاملسيحيني و حيظون باإلهتمام البالغ 

  

هم هاتان تيغضون النظر عن املدنيني املسلمني الذين قتلبينما  ةواليوناني ةوروبيون يف أثناء الثورة الصربياأل
على الرغم من أا ليست ، املسيحيني  قتلوا املدنيني أو العثمانيني أن األتراكب يثريون الضجةالدولتان كانوا 

  . حقيقية

  

حوايل عشرة القتلى كان عدد املدنيني املسلمني  م ، حيث١٨٧٦نفسه يف التمرد البلغاري يف عام تكرر املشهد 
لزعزعة  يف ثورة بدأت بدعم الروس آالف ثالث-ال يتجاوز إثنانبينما كان عدد القتلى من البلغاريني  آالف

  .األمن يف الدولة العثمانية 

  

 حتاول قمع املتمردين املسلحني وتضمن األمنالعثمانية القوات العسكرية  ففي الوقت الذي كانت فيه 
ات اإلعالمية املضادة واليت تثري حنق جراءسلسلة من اإللدعاية أوروبية" قد إختذ إال أن "مركز ا واالستقرار ،

  وحنوها . !الشعوب ضدها، كزعمهم :بأن األتراك يقضون على البلغار

  



وإعالمه جاهز كي يصدق كل خرب خاطئ عن األتراك  الرأي العام األورويبيف تلك احلقبة غري املستقرة كان 
الدول األوروبية اليت ال كانت وهكذا لتخوفه من الدين اإلسالمي ،  هذه الدعايةان يصدق كوالعثمانيني ،

جتاه األتراك  متهمًا تذكر شيئا عن قتل ماليني من املسلمني األتراك يف البلقان يف القرن التاسع عشر تأخذ موقفًا
  باستمرار.

  

 عثماين علىكم الاحلرغم وجودهم حتت والرومان وحنوها ، ف والبلغار األخرى مثل الصرب واليوناناألمم  أما
ا وطوروه ، جتماعية والثقافية أيضاعلى قيمهم الوطنية والدينية واال قد حافظوا، إال أم مدى مخسمائة سنة 

عن املجتمعات نفسه الشيء ولكن ال نستطيع أن نقول  ورعايتها لإلثنيات،  تسامح الدولة العثمانيةيف ظل 
الدولة نفذها أوروبا ضد تهذه هي إزدواجية املعايري اليت  ا ،أوروبيف اكن ذهبوا إليها يف أممن املسلمني املحلية 

  . العثمانية ، واليت ال زالت ظالهلا ممتدة حىت يومنا هذا

  

  إيطاليا وأملانيا يفحتاد السياسي تأسيس اال -٥

  

  حتاد السياسي يف أملانياتأسيس اال  - أ

  

يف كثري من البقاع األوروبية ، وتبين حركات اإلصالح  ة،املقدسجرمان - ن إمرباطورية روماانفصال إسبانيا ع
لم يبق من أثر ومكانتها الدولية ، ف قد قلل من قيمة اإلمراطورية يتاملذهب الربوتستانمن األمراء وانتشار دور 

واصلة املت انمسا هو هزميتهالأسباب ضعف  هممن أ، فومن جهة أخرى ،  اطورية إال يف النمسا وهنغارياربإلمل
  يف املعارك أمام الدولة العثمانية.

  



 دولةبالده يف عهده أصبحت  الفاعلني واملؤثرين، فقدمن أمراء أملانيا ) ١٧٤٠- ١٦٨٨( األمري الكبري فريدريك
  ).  ١٧٤٠-١٧٨٦يف عهد فريدريك الثاين ( اأوروبيف وكتب امسه يف قائمة الدول القوية  ،مركزيةقوية و

 

قد وصلت إىل درجة قوة الساللة احلاكمة  ههان زوالرن اليت ينتمي إليها هؤالء امللوكالساللة احلاكمة أما 
  هابس بورك املسيطرة على النمسا.

  

بتحديد مسار جديد رئيس الوزراء مملكة بروسيا بيسمارك ومع تتابع األحداث ونشوء املصاحل املتجددة ، قام 
مراء األملان ، وبعد توحيد نظام حتاد األنظرية احتقيق من أجل  ١٨٦٢ عام قد انطلق جبيش جرار يف، ف

يف حروبه وبسط بيسمارك  ، وتوسعأمامه اجلامثةمن العوائق  ًاك وتطوير الطرق احلديدية أزال كثرياجلمار
فرنسا  يف عام وروسيا وحقق نصرًا واضحًا يف . ١٨٦٤الدمنارك يف عام هزم قد نفوذه بشكل كبري ، ف

 انتصر علىبيسمارك الذي استطاع . و هكذا ١٨٧٠ عام يف معركة صاضوفا النمساعلى عقب فوزه  ١٨٧٠
الركائز  واستطاع كذلك حتديد ،١٨٧١سس اإلحتاد األملاين بزعامة بروسيا يف عام أن يؤنمسا الفرنسا و 

العسكرية (اجليش القوي  حتقيق السلطةو ، القومية األملانية أفكار:  هي، أال و األساسية  هلذه الدولة احلديثة
  وجود األسلحة القوية). و

  

  إيطاليايف تأسيس اإلحتاد السياسي   -ب
  

كان قد خطى خطوات هامة يف  ١٨٥٢) الذي كان رئيس مملكة بيومنت يف عام ١٨١٠-٦١كونت كاور (ال
وهلا ، جيش قوي ومتقدم يف الصناعة والزراعة  يهاقد حول هذه الدولة الصغرية إىل دولة لدبناء الذات ، ف

  .  نوين مطبق أيضًااققضائي ووهلا نظام  واسعة االنتشار ، حديديةمنظومة سكك 



فاعل ومؤثر على الساحة  حتاد إيطايلتشكيل ابيومنت لعلى  إىل تعليق اآلمالالنهضوية ت هذه احلالة أد
 وبدأ يشرد األستراليني من أراضيه، مع فرنسا  يلتعاون الدفاعحتاد ااعقد اتفاق وهو ما قاد بيومنت ل الدولية، 

  .وفق خمطط التوسعة املطروح

  

 هو يف هذ،  حوله ةع الدول اإليطالييف جتمياليت حققها بشكل متتابع فقد جنح  جنازات العسكريةومن خالل اإل
سيجيليا  تهوده اشتركجلنتيجة ، و الالزمة من طرفه جاريبالدي بإختاذ اإلجراءاتاإليطايل األثناء بدأ اجلنرال 

  اإلحتاد. هذا يف اجلنوب ونابويل أيضا يف

  

بق دولة تمل وفينيسي أيضا. اإلحتاد الذي يدعم بروسيا ، أخذ  ١٨٦٦بروسيا يف سنة  -أثناء حرب النمسا
امللك وهو ما دفع  ، بابا واجلند الفرنسيال ككان يتواجد هناحيث  ،حتاد اإليطايل إال روماشترك يف االتقصد لت

 صبح ملكًا، وليحتاد روما إىل اال ليضيف ١٨٧٠فرصة حرب بروسيا فرنسا يف عام  لستغالالفرنسا أمانوال 
  . فعليًا إيطاليات إقامة االحتاد يف مت م ، وذا١٨٧١لول عام يف إيطاليا حب

  

  التجزئة يف أوروبا -ج

  

تفاقا اعقد ، فلتعزيز مكاسبها أيضا بعد بناء الوحدة األملانيةكان بيسمارك يريد متكني الدولة من كسب القوة 
ا روسيوما بني أملانيا   الدفاعيتفاق األمين، اتفاق استراتيجي دفاعي ، حيث مت عقد اال ١٨٧٩يف سنة  ثنائيًا

 بلقانال) الذي حدث فيه تقسيم أراضي الدولة العثمانية يف ١٨٧٨مؤمتر برلني (وهلذا كان  ، ١٨٨٧يف عام 
  . الفعلي بيسمارك قيادة وتأثري نفوذكان حتت ، ألملان لقوي العهد الوالذي عقد يف 

  



الثنائية تلك اإلتفاقاتمن خالل توقيع أوروبا يف هذه الفترات مت توفري السالم وإشاعة أجواء من االستقرار يف 
  .وأملانياه النمسا تنظم ثنائي تفاقيف ا ١٨٨٢عام يف إيطاليا  تاشتركوواجلماعية ، 

  

العاملية على مصادر القوة  يف من السيطرةالكا اأخذ نصيبهتومل  تتأخر اأأملانيا  تبعدما فهموهكذا  
املربمة فقد قررت التحرك بصورة مغايرة ملا تفاقات من خالل االة قوة خارقتتمتع ب تأصبحواهليمنة، وأا 

  تقبله بقية الدول واالحتادات يف املنطقة.

  

. كانت تقف ضد التحالفات النامجة عن اتفاقات أملانيا -على رأسها بريطانيا  -دولية كربى هناك جمموعة ف
كل من بريطانيا بني اإلتفاق كما انعقد  مع بعض لتأمني جبهام، ١٨٩١فرنسيون والروس يف الوقد اتفق 

  . ١٩٠٧بريطانيا وروسيا يف عام بني و،  ١٩٠٤وفرنسا يف عام 

  

 ، وإيطاليا يف طرف النمساو أملانيا ت الساحة األوروبية والعاملية مقسمة بني هذين القطبني الكبريين :بات وهكذا
أوروبا  انقسمت، وهو ما أدى مليالد كيانات واصطفافات جديدة ،  فرنسا يف طرف آخرو روسياو بريطانياو

  لعاملية األوىل.الوضع قبل احلرب اعليها كان  ، وهي احلالة اليت إىل قسمنيعلى إثرها 

  

إىل دخلت احلرب العاملية األوىل ، فبعد بداية احلروب واالصطفافات الدولية، الدولة العثمانيةخبصوص أما  
  أملانيا.  جانب

   



  

  تطورات يف الثورة الصناعية واإلستعمار-ب

  

لتطورات العلمية قد كان لو ، أوروبا يف القرن السابع عشرإىل الفترة الكالسيكية يف حركات النهضة وصلت 
دور بارز يف توجيه املسارات وحتديد املصاحل ،  النهضة ية ومسارظهرت استمرارا للحركات اإلصالحاليت 

  :اليت متت بالصورة اآلتية ةوميكننا عد التطورات الرئيس

  

  لوجيةوالتطورات العلمية والتكن-١

  

املرحلة مبجموعة من املكتشفات اهلامة اليت شكلت متثلت التطورات املعرفية والتكنولوجية اليت أفرزا تلك 
ولعل من  وقد ارتبطت بأمساء بارزة يف تلك الفترة أيضًا ،مفترق طرق يف هوية ومنهجية التفكري البشري ،

  :وأبرزهاأمهها 

  

  . الرياضيات واملنهج واسعة يف علىأجرى دراسات الذي ): ١٥٩٦-١٦٥٠ريين ديكارت ( -

ويف الرياضيات ويف علم  ية ،اذبية األرضاجلأجرى دراسات يف جمال يف والذي نيوتون: ( اسحق )ايساك  -
  الفلك أيضا.

 العلومجمموعة منوعة من ا الدراسات يف الرياضيات ويف يقد أجر، واليو جاليال ججونس كابالر و  -
  .األخرى واملعارف اإلنسانية والكونية

  ساروا على خطى ديكارت.وهؤالء قد  ، وغريهم ، سبينوزا، توماس هوبس، ليبرت  -



يف القرن الثامن  ة بني الدول واملجتمعاتالزيادة يف املعلومات أدت إىل التسارع يف التطورات التقنية املتبادلهذه 
  .بصورة واسعة عشر

  

 يساعة التوقيف وآلة السدس قد سهل السفر البحر احلادث يف معرفة واكتشاف تطوروعلى سبيل املثال، ال
عرف التقنيات اجلديدة هذه  أحبر ثالث مرات مبساعداتالذي جيمس كوك الربيطاين قبطان ، ولعل ال ًاكثري

  فبهذه الطريقة قام باكتشافات عديدة.أثرها الفعلي ، 

  

يف سياق الكشوفات  ومت العثور على كوكب أورانوسم،  ١٨٧١يف عام  ًاجديد ًاوقد طور هريشال منظار
اكتشف لوجي جلواين و وعلومها ، م املوازين الدقيقة يف جمال الكيمياءاستخدابدأ الفلكية على إثره ، كما 

أجرى الوزيا  ، كماومت إجراء التحليل الكهربائي ،فولتا البطاريةووضع قوانينه الناظمة ، وصنع  التيار
ام لنايوس وق ، كتشف بريستلي األكسجني يف جمال الكيمياء، بينما ااعالت الكيميائية فالدراسات يف الت

قد طور دارفني والرمارك فوإضافة إىل ذلك التخصصية ،  النباتاتعلوم السويدي بتصنيف النباتات يف جمال 
  ات الطاقة البخارية وآلتها. وواخترع جيمس  ووضعا أسسها ، نظرية التطور

  

غرافيا اجللوجيا ويووالنباتات واجل كيمياءوال فيزياءوال كتشافات يف كل من علوم الرياضياتاالالتطورات و
 ،ريكاردو ، آدم مسيث قتصاديون مثل ثوماس مالثوس ،اال، ف قتصاد أيضاهرت تأثريها يف جمال السياسة واالأظ

  . وتوجهام يف شىت مناحي احلياة طرحوا فكرة ضرورة عدم تدخل احلكومات بسلوك الناس الطبيعي

  

كذلك ،  يف املعتقدات الدينية للمسيحيني كبريًا أثرًا أحدثت الصحوة الفكرية يف القرن السابع عشر والثامن عشر

 طرحها دارفني يف كتابه يتالاألفكار املختلفة من العهد القدمي واإلجنيل عن "خلق اإلنسان"  : على سبيل املثالو
عصفًا ذهنيًا وسلسلة من األطروحات والتجاذبات امتدت قد أطلقت  ١٨٥٩املسمى ب"أصل األتراك"  بعام 

  نا هذا.حىت يوم



  

نفسه ،  وطور قوانني املرياث يف الوقت، اهلامة  العلمية عامل الروسي مندل الدراسات، قدم الإضافة إىل هذا 
، التسوس التخمريي وعن مرض دودة القز يف القرن التاسع عشر يف جمالختراعات قدم لويس باستور اال كما

وحنوه ،  للمريض عن طريق التطعيم ضد األمراض املميتة مثل داء الكلب واملناعة ساب املقاومةووجد طرق إك
معارف متنوعة يف جمال مت تطوير استري ، ويف تلك الفترة أيضًا لب ملنح جائزة كربى الدولة العثمانيةوهذا ما دفع 
  التخدير. علوم املطهرات و

  

بعد ذلك بصورة ول هذا املوضوع وبدأت الدراسات ح ،ةنظرية الذرجون دالتون يف سياق متصل ، طرح 
قام علماء مثل فرادي ديوي، ماكسفال، يونج باإلختراعات اهلامة يف الفيزياء. ففي سنة كما  كبرية وواسعة،

"النشاط  عن نظرية  كشف بيار وماري كوري ، كما يورانيوم يبعث أشعة عاليةالأن مت بيان  ١٨٩٦
(اإللتزام) يف عام أو نظرية "النسبية" الأن أينشتاين طرح كما ، اإلشعاعي" بعد دراستهما يف هذا املجال

 جمال حتليل ودراسة اإلنسان نفسيا وسلوكيًا وطور نظرية فرويد الدراسة يف، قدم ويف غضون ذلك  م،١٩٠٥
  "العقل الباطن" يف جمال علم النفس. 

  

  التطورات يف جمال التجارة-٢

  

يف النصف األول من القرن التاسع  منط الدخل وأسلوب احلياةًا ومتماشيًا مع رتفاع األسعار مستقركان ا
 ًاتضخم األمريكية أوجدقارة الكمية كبرية من الفضة من لسترياد اإلسبان األسعار نتيجة ا عارتف، إال أن اعشر
 رتفاع األسعاراإخنفاض مستمر يف قيمة النقود وجاء يف ظل هذا التضخم ، ف على حنو متزايدو  جدًا ًاعالي

  من إسبانيا. ًابدء اقتصاديًا ، أثر يف كل أوروباو سلع ،لل

  



 األوروبية ، وكان له انعكاساته علىيف الدول  بصورة خمتلفة ومتباينةرتفاع األسعار اهذه احلالة أدت إىل  
  .وديناميكية أصبحت أكثر حتركًاو يةمريكاألقارة الكتشاف تجارة العاملية اليت إزدادت بعد اال

  

إىل  ١٤٥٠صل هذه النسبة يف عام تبينما نسمة ، مليون  ١٠٠إىل  ١٦٠٠وصل عدد سكان أوروبا يف عام  
  بصورة كبرية . رتفاع أسعار املواد الغذائية زاد من ازدياد السكايناإل ، وهذا تقريبًا نسمة مليون ٦٠

  

نقل بضائع الدول ل حركة العاملي ،من خال قتصادا دولة مهمة يف جمال االندت هوليف الوقت نفسه أصبح
  اهلند من ناحية أخرى. عيف التجارة م امشاركته، ومن خالل األخرى من ناحية 

  

مراكز التجارة قبل إكتشاف اليت كانت من أهم  -موانئ البحر األبيض املتوسط فقدت  يف هذه الفترة
  . بشكل تدرجيي أمهيتها يف القرن السادس عشر -أمريكا

  

يف القرن السادس عشر والعلمية كتشافات اجلغرافية اليت قدمتها االتسهيالت التغلوا فرصة ساألوروبيون الذين ا
  .، وأثبتوا أنفسهم فيها التجارة العاملية جمال يف ملحوظًاو قد قطعوا شوطًا كبريًاوالسابع عشر 

  

 ، وكان جنوب أمريكامع تجارة القد سيطروا على  ، أما اإلسبان ربتغالينيالجتارة التوابل اهلندية بيد  تكان 
  .  اربتغال وإسبانيال يف سباق وتنافس كبري معولنديون اهلربيطانيون وال

  

 والنمو نسبة التطور أما، قتصادية هامة يف القرن الثامن عشرا وأملانيا تطورات ،هوالند ،فرنسا ،شهدت بريطانيا
  مقارنة مع الدول املذكورة أعاله.  فكانت أقل بكثري يف جنوب وشرق أوروبا



  

ول دولة حت يف اية القرن أأصبحرصت بريطانيا يف هذه الفترة على الصدارة الفعلية يف جمال التصنيع ، و
  .صناعية يف العامل

  

استمرار عدد سكان أوروبا يزداد ب، وكان كربىنظام العصور الوسطى يف روسيا بنسبة  حينها كان يستمر
وقد استمرت م، ١٨٠٠نسمة يف سنة مليون  ١٩٠سكان إىل الوصل عدد  رن السابق ، حيثكما كان يف الق

  خطورة املجاعة يف القرن التاسع عشر رغم تطوير إنتاج البطاطا يف شرق أوروبا وجنوا.

  

انت ك يف تلك الفترة أيضًا كانت الدولة العثمانية تكتفي ذاتيًا برغم التعداد السكاين اآلخذ باالزدياد ، فقد
 يف أراضيها اخلصبة ريًازراعيًا كب إنتاجًاتوفر ضول يف هذه القرون االيت حتكم دول البلقان واألنالدولة العثمانية 

  .يليب تطلعات سكاا

  

تقدمت بريطانيا العديد من البلدان ، فقد  قتصاد ال ًاصارت التجارة العاملية يف القرن الثامن عشر أساس 
ذا وا ، وآسي اوإفريقي الوصول إىل أسواق أمريكا اكان باستطاعتهمبصورة كبرية ، و التجارةعامل وفرنسا يف 

  الطرق والنقل النهري.  جمال شق أيضا مت التقدم يفالعصر 

  

لذي املال ا ،وقد مت توظيف "الواسع ستهالكعلى "االسكان والزيادة يف الثروة كانت تشجع الالزيادة يف عدد 
ربيطانيون ، كما طور ال يف هذا القرن يللتطور الصناع ا العامليةأرباح كبرية يف جتارته بريطانيا من كتسبا

 ، وهذا األسلوب يعتمد على أنيسمى "التجارة املثلثية"قدرام التجارية من خالل اعتمادهم على أسلوب 
م إىل  االزنوج من إفريقيا وأتو افختطا ، يف وقت مت يف إفريقيا واهلند تباعالبضائع اليت مت إنتاجها يف أوروبا 

  وقد محلوا البضائع املنتجة يف دوهلم املستعمرة إىل أوروبا.  لتشغيلهم كأيد عاملة جمانية ، أمريكا



  

  الثورة الصناعية-٣

  

ومن مث التغيري ، الثورة الصناعية يف وسط القرن الثامن عشر واستمرت حىت اية القرن يف بريطانيا بدأت 
كنلوجي الكبري واالكتشافات اليت شوهد يف الدول األوروبية مثل أملانيا وفرنسا ويف الواليات والتقدم الت

  سمى "الثورة الصناعية". تدخل يف تاملتحدة أيضا 

  

  م. ١٨٧٠كانت بريطانيا مركز "الثورة الصناعية" حىت عام 

  

  بريطانيا

  

 كما أنه أدى إىل التطور التجاري والزراعي االستهالكية يف أوروبا ، زاد من طلب كافة املواد النمو السكاين
 جادةوجدت الضرورة إلذا السبب هلو، إىل إنتاج أكثر فقد أدى أما النمو اإلسهالكي؛  نتيجة حالة الطلب،

ذه األمور من هلتفعيل مت توفري املال الالزم  ة ، وبعد أنديدة واملتقدمالتقنيات الصناعية واإلنتاجية اجلن اتقوإل
شوهد تكوين  ،ومن التجارة العاملية الواسعة،  ًاجيتدر حتت سيطرة القوى االستعمارية املستعمرات اليت تزداد

النمو  ظهرف ١٨٠٠-١٨٧٠بني عامي  ، أمابريطانياحاب املشاريع احلرة  يف املدن الصناعية األوىل ألص
  يف األعوام الفائتة.  اال شبيه هلوبآليات بريطانيا يف  الكبري قتصادياال

  

 الشامل، عيصنتنظام ال، واعتماد  نتشار التجاري الواسعمرتبطًا بصورة مشولية باالالتصنيع بناء أسس عهد كان 
وبدء حياة مدنية مغايرة،  وهذا الوضع أدى إىل التحضر، نتاج ية يف خمتلف جماالت اإلالت البخاراآلستخدام وا



 والناقالت البحرية ، كما مت تعميم البواخرتصنيع و ومدها بشكل واسع ، مع صنع السكك احلديدية ال سيما
  املواصالت.  يف جمالقوة البخارية ال

  

  وبإجياز ، فقد كانت جوانب التقدم التكنولوجي الرئيسة مبينة على النحو اآليت :

  

  االت التصنيع يف جم يستخدم أكثراحلديد وهكذا بدأ  ،احلديد بالفحم ١٧٣٠صهر " أ. داريب" يف عام
 .واحلياة العامة 

 
  مت  ، فقدإلستخدام هذه القوةو ية،واآللة البخار يةقوة البخارال ١٧٩٦ات يف عام وإخترع جيمس

الفحم ، فإزداد إنتاج الفحم بسرعةوعلى إثرها  ،أوال لتفريغ املياه يف املعادن يةلة البخاراآلإستخدام 
 . الفعلية يشكل أساس صناعة احلديد

 
  ستعمل يف تشغيل ت هذه اآلالت تبدأ م ،١٧٧٤يف عام  ية، وحتديدًا لة البخاراآلمت تطوير بعد أن

 ، كما دخلت يف جمالاحلياكة جمال القوة البخارية يف ستعمال فقد مت ا  ،األخرىواملعدات األجهزة 
 نتاجاإلحتول إنتاج النسيج اليدوي إىل ، واإلنفاق حجم صنع األجهزة اجلديدة اليت تقلص من

جمال  لربيطانيا أحدث، الذي ة من القطن  بكمية كبريصنع األقمشة اإللكتروين يف املصانع ، وبدأ 
 تصدير جديد وواسع. 

  

  ل بالص يف عام امبىن املعرض املصنوع بالكامل من الزجاج واحلديد ألجل معرض كريستكان
 ربيطانيا.ية لتصنيعالقدرة العلى  مؤشرًا ١٨٥١

 
 ة اليت تربط املوانئ واملدن يمت بناء السكة احلديد تسريع بناء خطوط السكك احلديدية ، حيث مت

 م. ١٨٤٥يف عام سمى "هوس السكك احلديدية" تالبعض يف فترة  االكبرية ببعضه



 

 

 رؤوس األموال   إىلألن  احلاجة  ، املصريف مع التقدم التصنيع ًا يف جمال العملشهدت بريطانيا تقدم
 .والفاعلة تتطلب البنوك الكبريةكانت 

 
  ١٨٠٧صنع فولطون أول سفينة خبارية يف عام. 

 

  ١٨٣٧الربقية يف عام نظام مت إختراع. 

 

  تصاالت ما بني أوروبا وأمريكا بتركيب األسالك حتت البحر يف عام عامل االمت قطع شوط كبري يف
١٨٦٦. 

 

 مت إختراعها من قبل مركوين اإليطايل يف عام  فقد، تعمل مبوجات الراديواليت الالسلكية -أما الربقية
 .م١٨٩٥

 

  ربيطانيني العن  بذلك خمتلفة، التطبيق والنظرية  اعتمادًا على مبدأ اجلمع بنيواصلت أملانيا أعماهلا
الفردية ، بل كانت  ختراعات تعترب من الصدفات أو من املهاراتلم تعد اال، ف والدول األخرى

أصبحوا الرواد ، و عرب مدارسهم وجامعامكبار املنظرين  رعرعسياسة ترعاها الدولة وتدعمها ، فت
أسسوا ، وذلك لكوم لكهرباء يف اية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرينيف جمال الكيمياء وا

 جية.متينا بني الدراسات العلمية والتطبيقات التكنولو أحتادًا



 

  ١٩٠٣واليات املتحدة يف عام يف الصنع هانري فورد أول سيارة. 

 

 ١٩٠٣أول طائرة يف عام  تخوان راياأل صنع. 
 

عام بعد  مااليت وجدت والتطورات ، األوىل  ةشتان ما بني التطورات التكنولوجية املتواصلة قبل حرب العاملي
ختراعات التقنية اهلائلة يف هناك اال تكانالتراكمية ،الظروف املوضوعية رغم كل هذه وب هنم، حيث إ١٩١٤

  :متثلت باآليت الكربى ختراعاتهذه االو، القرن التاسع عشر

  

 .الفوتوغراف -
 .الدراجة -
 .كاتبةاللة اآل -
 .ياطةاخلآلة  -
 .اتفاهل -
 .كهرباءاكتشاف ال -
 .سيارةإجياد ال -
 والسينما . األفالمميالتد علم  -
 .راديواكتشاف ال -
 .وحنوها  لطائرة والبالون ا -

 

بتكار ولد اكل  حبيث أن ، بتكارامل تبق جمرد اليت األشياء املخترعة ب ، متثلت ومثة جانب آخر للثورة الصناعية
  . آخر ًابتكارا



  

ات وتصنيعها بأحجامها وأشكاهلا وآليات طارالتعرف على أمناط اإلتطلب السيارة كمثال على ذلك: اختراع 
على والزيادة يف احلياكة تطلبت آلة اخلياطة و،  ةك النحاسيسالأل، واليت حتتاج ل الكهرباءحتتاج إىل و تشغيلها،

  .ذلك ميكن لنا القياس 

  

  نتائج الثورة الصناعية
  

بصورة  الثورة الصناعية زادت من ثروة العامل الغريبهناك حقيقة ال بد من فهمها بعمق هنا ، أال وهي أن 
  .كبرية وواضحة

  

واالستقرار ومستويات النظافة  لراحة، االصحةمفصلية يف احلياة ، مثل : مت التقدم يف أبعاد يجة هلذه الثورة كنت
يف إطار املصانع من العاملة الفقرية  الطبقات الغنية من جهة والطبقاتالفوارق بني قد كشفت ، ولتحضر ،وا

  جهة أخرى. 

  

 اليت تساعد الفقراء،اإلغاثية ظمات نالتأمني ضد احلوادث، املة، نيشرطة املدال : املنظمات واملؤسسات مثل
، املدارس، ت العمالية، السجون، مساكن األيتام مجع القمامة، شبكات الصرف الصحي، النقابا مؤسسات

الفكرية  ولدت التيارات، كما  التصنيع والتحضرالثورة املعرفية اليت رافقت  نتجت عن، كلها املشايف، احلدائق 
  مثل هذا الوقت يف القرن التاسع العشر.يف شتراكية الشيوعية واال تصادية مثل:االق

  

والدفع باجتاهها لضرورات ومستجدات التحليل  و السكاين كان له أمهية كبرية يف يف وقوع الثورة الصناعيةمالن
  من جهة أخرى زادت من النمو السكاين.الثورة الصناعبة إال أن  الواقعي،



  

  

مليون إنسان حنو  ٦٠رغم هجرة  -سكان أوروبا  للتعداد السكاين وتوزيعه ومنوه ، فقد بلغ عددبالنسبة 
  .١٩٠٠يف عام نسمة مليون  ٤٠٠ قرابة -أمريكا وذهاب الروس إىل شرق األورال 

  

لطب  جمال ايف احلاصلة تطوراتاحلاجات البشرية اهلامة واملصريية ، ال سيما القضاء كان األكثر أمهية العامل 
  . كمًا ونوعًا  والزيادة يف توافر التغذية ةاألمراض الوبائيو

  

العنصر نتقال امت بعدة عوامل وتغيريات يف اهلوية الذاتية للمجتمع األورويب أيضًا ، فقد الثورة الصناعيةأسهمت 
بدأ التدفق على املصانع من ، و نتقل من الصيد إىل الزراعةاكما ، من الزراعة إىل الصناعة  ي ورأس املالالبشر

  احلقول ومن الريف إىل احلضر. 

  

  األنشطة اإلستعمارية- ٤

األنشطة اإلستعمارية أو "اإلمربيالية" هي سيطرة األوروبيني على األمم والبلدان األخرى و إستخدامهم 
  ملصاحلهم اخلاصة. وتعترب هذه األنشطة قد بدأت مع األكتشافات اجلغرافية عامة. 

   



۩   



  

  ستعمار حىت القرن التاسع العشراال 

  

  . م١٤٥٣عام رق األدىن مع فتح القنسطنطينية  يف تشتت آمال األوروبيني يف الشرق األوسط والش

  

 نكانوا يبحثو امل، فقداليابسة يف العمن أجزاء أكرب وإىل أراضي الصني واهلند  ون الوصوليوداألوروبيون كان 
 باجتاهات متعددة، أحبروا، وبالتايل  ، كي خيرجوا من أوروبا الشرقية والغربية أيضًا حقيقي وآمن هلم عن خمرج

ستعمار اال أشكاًال منأسست الدول األوروبية  اجلغرافية اليت أسلفنا ذكرها ، ومن خالهلا كتشافاتوقاموا باال
ا وبريطانيا تسيطر على بينما كانت فرنس، يف سواحل جنوب آسيا وسواحل قارة إفريقيا العسكري والثقايف 

  اإلسبان يسيطرون على جنوب أمريكا.كان و ، مشال قارة أمريكا

  

العديد من احلروب مع الدول األوروبية الطامعة بالسيطرة على البحار واملمرات املائية ، خاضت الدولة العثمانية
قد فعشر ة القرن السابع إعتبارا من ايأما  ،يف املحيط اهلندي وخاضت العديد من احلروب مع الربتغال

، ودخلت يف حروب طاحنة مع حاربت الدولة العثمانية ضد التوسع الروسي يف البلقان ومشال البحر األسود 
  قارة إفريقيا.االستعمار األورويب يف شرق ومشال سواحل 

   



  

  اإلمربيالية يف القرن التاسع العشر

  

يف بقية العامل يف  هلا جغرافيا وسياسيًا واقتصاديًا الكبريةالسيطرة على مسار األحداث من خالل رت أوروبا أث
بل  ،هذه السيطرة والتأثري مل تكن تتضمن مناطق معينة فقط كما كان يف العصور السابقة، القرن التاسع العشر

يف املائة مثانني  ،األمم والبلدان واألديان وخمتلف األجناس اليت تصل إىل الدول ما وراء البحار يشمل كان تأثريًا
  .١٩١٤) من أراضي العامل كانت حتت سيطرة الدول األوروبية يف عام ٨٠(%

  

  ال تغرب فيها الشمس". اليت مرباطورية اإل اإلمرباطورية الربيطانية كانت تصف نفسها ب" 

  

 منتصف القرن الثامن العشر والتاسع العشر وضعت حدًا يفيف جنوب أمريكا  تأعمال الشغب اليت حدث
،  ضعفت قوما، ونديني يف جنوب آسيا وإفريقيا واهلول هتز وجود الربتغال، كما اهليمنة اإلسبان يف املنطقة

امتلك الربيطانيون املستعمرات العديدة واملراكز التجارية يف  وهو ما اتاح ملنظومة توسع بريطاين جديد ، فقد
 إفريقيا أيضا، يف وقتويف سواحل آسيا و ،نيوزيلنداو، أسترالياو ،جنوب إفريقيا، وجزر اهلند الغربيةو ،كندا

 احتل ١٨٨٢ويف عام  ،١٨٨٠وعلى تونس يف عام  ١٨٣٠عام  الفرنسيون على اجلزائر  يففيه  استوىل
  . يف حتول كبري ملصادر القوة اجليوسياسية يف املنطقة الربيطانيون مصر

  

 أهداف اإلمربيالية األوروبية -
  



مثل نشر املسيحية يف فترة متعددة اعتمدوا عليها يف توسعهم اجلغرايف ، ىل أهداف إاألوروبيون أشاروا 
لسابع اوحماصرة املجتمعات اإلسالمية من الشرق يف القرن السادس عشر و، ستعمار الربتغال واإلسباين اال

  عشر.

  

 عنافاملتوفري الديين، كتتعدى البعد  لديهم أهداف تكان ،اهلولندي والفرنسيوستعمار الربيطاين االيف فترات 
  . اجليوسياسية حيازة األرض والقوة، وقتصادية اال

  

حاولوا تربير سيطرم العسكري واجلغرايف واالقتصادي ، فقد تفوقهم بعتقاد األوروبيني ه بسبب اإال أن
وقاموا ذا الفعل ،  أن الديانة املسيحية واإلدارة األوروبية مفيدة وناجحةبقائلني التوسعية اإلحاللية واالحتاللية 
ونقل النجاح األورويب إليهم لنقلهم من حالة " اجلهل والظالم " إىل عهد  كوظيفة لرفع حضارة أمم العامل

  .النور األورويب

  

 عاميف  بدأت نزاعام تظهر للعلن ١٩١٤األوروبيون الذين تقامسوا العامل دون  أي نزاع مهم حىت عام  
، نتيجة التطورات اليت  رب العاملية األوىلاحلبعد  ستعمارية سريعًااالالقوى والنظريات مت تدمري م، و)١٩١٤(

لكن  مل يقض على تأثريه و -ولو بصورة شكلية  –ا ستقالهلالعديد من األمم انالت شهدا املنطقة ، فقد 
  .متامًا والسياسيقتصادي وتفوقه اال

  

  عصر التنوير-ج

  

عشر مع تأثري أحداث النهضة اب يف القرن الثامن املفكرين األوروبيني والكّتبني جديد  ظهر تيار فكري
  وكان هذا الفكر  يعتمد على "إمكانية التوصل إىل حقيقة الطبيعة والبشر عن طريق العقل". ،واإلصالح



  

  عصر التنوير.بو مسوا هذا العصر  " ،  التنويراسم : " أطلق على هذا التيار  

  

بابا الأوروبا القرون الوسطى؛ كانت قارة حتت حكم  ، ف " أوروبا القرون الوسطى"ضد  تيار التنوير بدأ 
بابا لتابعة لكانت اإلمرباطور وطبقة النبالء اليت ، كما أن "الرهبان" ونيسمالذين ورجال الدين املسيحي 

وفق توجيهات و البابواإلدارة كانت بيد ا كانت تتمتع بسلطات حمصورة بالرغبة البابوية العليا ، والرهبان
  جرمان املقدسة. -روما الكربى: اإلمرباطورية

  

تم فهم أو من املمكن أن ي يسول ، عن أفكار رجال الدين خمتلفًاإذا كان مل يكن بإمكان أحد التعبري عن فكره 
اليت تدار تدخل الشعب بإدارة الدولة  يقبلال  ، إضافة إىل ذلك، و مالرهبان وبيا توضيحبغري اإلجنيل  تأويل

 ، كان ذا الصددو اخلطرة ، ذه املواضيعالتفكري  للفرد ال ميكن، بل من قبل اإلمرباطورية وطبقة النبالء 
  عصر التنوير.ودعمها اهلامة اليت أثارها  تااملنطلقإثنني من  ، ة احلرةدارواإل، التفكري احلر 

  

  وخالصة هذا العهد ، أنه أسس ملرحلة جديدة ، أرست متغريين اثنني يف الواقع : 

  

  تطورات يف احلياة الفكرية- ١

  

مثل الرياضيات وعلم ، عشر يف املجاالت املتعددة كرية األوروبية يف القرن السابع قوة الفالجتمعت حيث 
  .اهلندسة وعلم الفلك أيضًا

  



، جليالي، جي كابلر :يف العلوم العقلية واملعارف  سهموا يف جتميع الفكر أالعلماء الذين  من أبرز 
كانوا من املفكرين املهمني  ، وهؤالء ليبنيز يف أملانيا ، يت هوبز يف بريطانيا ،سبينوزا يف هوالند ، ودسكارتس
  .مبجاالم التخصصية  يف هذا القرن

  

أدب  ، يف حني أنكتشافهي قابلة لال مل بالقوانني اليتكشف أن الكون يع، يف الدراسات اليت أجراها نيوتن 
غري األوروبية يف األماكن  يستخدمونالفالسفة  التنوير ركز على املشاكل البشرية، ويف الوقت ذاته كانعصر 
وقد كان ألف مونتيسكو كتابا امسه "رسائل  ،  اخليالية للتعبري عن أفكارهموة يلكتب السياحلالتأليف جمال 

  . في فحواه ومضمونه ذا الكتابهل مماثًال كتابًا وكتب فولتري أيضًا ، يران)"بريس (إ

  

  .١٧٦٢جتماعية" يف عام مع واإلدارة يف كتابه "العقود االطرح روسو األفكار اجلديدة حول املجتكما 

  

 يف فرنسان وقد برع املفكرون املوسوعيو ،"املعرفة هي القوة" : أنفكرة األساسية األخرى لعصر التنوير ال
آدم حول آراء الفيزيقراطيني بفرنسا و ملفتنيقد كانوا فأما اقتصاديو عصر التنوير  ،هذه الفكرة نع بالتعبري

  بريطانيا. مسيث يف 

  

  التطورات يف العلوم الطبيعية والبشرية- ٢

  

 ةحاولمببوفون الفرنسي  ة التخصصية ، كما قامالنباتي العلوم كارل قام بتصنيف النباتات يف جمالالسويدي 
تشارلس ليل الدراسات املهمة ، وقد أجرى يف كتابه "تاريخ الطبيعة" ، وألف عن ذلكتفحص تشكيل العامل ل

  . طور دارفني وليمارك النظريات حول خلق اإلنسان واحليوان والنبات أيضًا، ويولوجيااجليف جمال 

  



عقالنيو القرن  ، حيث اكتشف جتماعيةجمال العلوم اال التطورات يف العلوم يفمل مبض وقت طويل حىت أثرت 
ن يقفون معهم من املفكرين السند والدعم ممقد وجدوا بعد فترة ، وقوانني الكون املادي الكثري من الثامن عشر

  شاة. املجتماعية  السياسية والعلوم االالدارسني يف مواضيع 

  

كانا كتابان ، وكتاب سويفت "رحالت جوليفر"  ، بريطانيايف " و "روبينسون كروز دانيال ديفوي كتاب
 مسعةاليت اكتسبت " تشويف البيئة الثقافية األوروبية/ وكذلك كانت رواية كريفانتيس "دون كي مؤثران للغاية

الدورية وتطورت يف واملجالت والنشرات  الصحفظهرت  ، ويف هذه الفترة  يف كل أرجاء أوروبا واسعة
  أوروبا. شر يف القرن الثامن ع

  

أما يف اهلندسة املعمارية قد برزت العديد من و ، ظهر تيار "الرومانسية" يف جمال األدبومع هذه التطورات، 
مدارس معرفية متعددة ، أبرزها مدرسة  ىيف جمال املوسيق تنشأكما  ،طراز "باروكي" الفلسفية مثلاهلياكل 

  كل من هاندل وباتش وهايدن. 

  

والسبب يف ذلك احلاجة لفهم  عنوانًا لتلك املرحلة ، عشرلعلوم البشرية يف القرن التاسع ام يف اأصبح التقدم اهل
حتت بشرية ومعرفية ن حياولون أن يفهموا جميئ كتل وكان املثقففقد  طبيعة ومآالت املجتمع الصناعي ،
املعينة إىل النظام الصناعي واملدينة نظام القرية والزراعة و إنتقاهلم من  ، سيطرة الكنيسة والنبالء إىل املدن

  املعقدة.

  

ساسية املرتبطة بعملية التكيف اب القوانني األستحقام باو، تطور املجتمعاتنظرية  طرح هاربرت سبينسر  
كان كومين يدعي يف فرنسا أن هناك قوانني و بشرية ، نتقاء الطبيعي والبقاء على قيد احلياة كطبيعةواال

بعد  واملكانة اليت مينحها له املجتمع،الوظيفة وأن على اإلنسان أن يقبل ل املجتمع كله، تشمجتماعية معينة ا



طرح دوركهم  ايهم، حيثمت تطوير آراء كومت صاحب رأي الفلسفة الوضعية من قبل أميل دوركذلك 
  . أيضًا مفاهيمه وأسسه جتماع بطريقة منهجية و طورعلم االموضوع 

  

جل يمت تطوير فكر ه، بعد ذلك ، اللغة والثقافةعوامل ذهن اإلنسان وتفعيل جل على أمهية يشدد وهاردر وه
  .بصورة توائم واقع املجتمعات يف تلك احلقبة الزمنية من قبل كارل ماركس

 

 



۩ 

  

  



  

  متت عملية الترمجة حبمد اهللا وتوفيقه

  

  اسطنبول

  

  م ٢٠١٤

  
  نور فيصل قافايلآمنة         د. نزار نبيل أبو منشار " احلرباوي"

  

  

 



 

۩  
   



  الخاتمة

  
بفضل اهللا تعالى ومّنھ وكرمھ تم االنتھاء من نقل المعارف والمفاھیم التي یجب علینا في 

المشرق اإلسالمي أن نعیھا من محتویات ھذا الكتاب القیم من اللغة التركیة " لغة التألیف " 

  إلى اللغة العربیة . 

  

منھ لنقل ھذه المحتویات المعرفیة التي أبدع المؤرخ لقد جھد فریق الترجمة في محاولة 

 التركي الكبیر األستاذ ولي شیرین في بسطھا بأسلوب موجز مقتضب للدارسین والباحثین

إلى اللغة العربیة ، وذلك غیمانًا منا بأھمیة ھذه المعارف وضرورة تعمیمھا على الشباب 

  العربي كما یتم تعمیمھا على الشباب التركي. 

  

ھنا ، نتقدم بجزیل الشكر والتقدیر إلى المؤرخ الكبیر األستاذ ولي شیرین على جھده وبحثھ 

وتألیفھ ، وعلى منھح اإلذن لنا بالترجمة ، سائلین اهللا تعالى أن یجعل ذلك في میزان حسناتنا 

  جمیعًا . 

  نسأل اهللا التوفیق والسداد 

  یصل قافاليآمنة نور ف    د. نزار نبیل أبو منشار " الحرباوي" 

  



  

 

 

۩  



  المحتويات
 مقدمة املترجم 

  مقدمة املؤلف 

 ) ١(  تاريخ أوروبا 

ةتأسيس املمالك املركزية  و احنالل اإلقطاعي   

 التطورات التقنية 

 توسع أوروبا 

  أسباب التوسع 

  كتشافاتاال 

  كتشافاتنتائج اال 

عصر النهضة (ريناسانس) و مظاهر أسباب تفشي  
  نتائجها

  نشوئه عصر النهضة وأسباب 

  عصر النهضة انتشار 

  نتائج عصر النهضة 

  اإلصالح و نتائجهانتشار أسباب  

  اإلصالح و أسبابه 



  مارتن لوثر و ميالد الربوتستانتية 

  نتائج اإلصالح 

  ن يف األراضي العثمانية و اإلصالحواملسيحي 

  نص للقراءة 

  ) ٢( تاريخ أوروبا  

  الدكتاتوري املطلق إىل الربملانيةكم احلمن  

  كم الدكتاتوري املطلق والنظام امللكياحل 

  تطورات يف احلكم الدكتاتوري املطلق 

  الثورة الفرنسية، أسباب الثورة  ونتائجها 

  فعالاألجهود العودة إىل النظام القدمي و ردود  

  تكتالت بأملانيا و إيطالياالإنشاء اإلحتاد السياسي و 

  ستعمارالثورة الصناعية و اال 

  تطورات العلمية و التكنولوجيةال 

  تطورات يف جمال التجارةال 

  الثورة الصناعية 

  ستعماريةاألنشطة اال 

  عصر التنوير 



  يةياة الفكراحلتطورات يف ال 

  البشريةالعلوم تطورات يف علوم الطبيعية وال 

  اخلامتة  

  املحتويات 

  

  

  

  

 

  


