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  مقدمة فريق الترمجة

  هللا احلمد من قبل ومن بعد ,,,

  

ولكن ويف زمن  ،التجارب الناجحة والفاشلة منا ومنهم ، لطاملا كنا نتعلم منلطاملا تأثرنا بالغرب وأثرنا به

حناسب ونسأل  ،أرى لزاماً علينا أن نقف مع أنفسنا وقفة تأمل ،ويف زمن التكنولوجيا املتقدمة ،العوملة الطاغي

  ؟ف تارخينا وتاريخ اآلخر األورويبوهل فعالً نعر ،أنفسنا عن حقيقة معرفتنا مبا جرى وما جيري

  

اختلطت عليه األمور بني فهم سقيم  ،قلب أن نرى الشباب العريب واملسلم اليوم تائها يف معارفهإن مما يدمي ال

 ،ويف املشرق اإلسالمي عموماً ،ومعرفة سطحية بتارخيه وتاريخ من يقامسه العيش على هذا الكوكب ،للماضي

لعالقات اإلجيابية والسلبية مع وفلسفتنا يف بناء ا ،أبرزها أمناط فهمنا وأمناط عيشنا ،حنن أمام حتديات مجة

ومن ال يفقه تارخيه ال حيق له احلديث عن  ،ال سيما وقد كنا مع الغرب على صلة كبرية يف التاريخ ،اآلخر

  مستقبل .

  

ووقفت على مؤلفات  ،وقرأت العديد من العناوين الرباقة اجلذابة ،لقد جتولت يف املكتبات التركية طويال

ولكين تعلقت ذا الكتيب الصغري يف  ،وتارخيها وعالقاا باملشرق اإلسالمي ومصنفات تتحدث عن أوروبا

وجدت املعلومات  ،وملا قرأته ومتعنت فيه ،فرغبت يف الوقوف على معطياته ،حجمه والكبري يف قيمته املعرفية

يخ أوروربا املختصرة واملوجزة والسهلة فيه هي منطلقات عامة وهامة ومركزية يف تشكيل الفهم العام لتار

  وهو التاريخ الذي يتم ترسيم املستقبل األورويب يف ظالله بكل أسف . ،السياسي واملعريف

  

 



 ،فقد طلبت اإلذن منه لترمجة كتابه للغة العربية ،األستاذ ويل شريين ،ومبعرفيت باملؤرخ التركي الكبري

ة آمنة نور فيصل قافايل، واليت وقد تشرفت بأن تساعدين يف ذلك األخت الفاضل ،وقد مسح يل مشكورا بذلك

  كانت هلا بصمة واضحة يف العون يف مسرية هذه الترمجة .

  

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

  

  املترمجون:

  د. نزار نبيل أبو منشار " احلرباوي "

  آمنة نور قافايل

  اسطنبول

  م 2014/  20/5

  

    

 



  مة املؤلفمقد

  اجة إىل معرفة تاريخ أوروبااحل

  

  تاريخ أوروبا مبا يكفي؟ شرقية كشعوبهل نعرف 

  ليست "نعم".  :أعتقد أن اإلجابة اليت ينبغي إيالؤها للسؤال  

  

و  ،الف السننيآلأخرى باحلرب بأحيان يف حني إننا نعيش معهم بعض األحيان بالسلم و كيف يكون ذلك ؟ 

  .عتبارا من أواخر القرن الثامن العشرام  اسعوحنن نعيش حتت تأثر 

  

) يعيش قرابة مخسة ماليني  مواطن هذا  حىت يومنا 1960عام  (منوحتديداً  ،احلايلخر 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  "اإلحتاد األورويب" لدخول يفاحناول  ناالزل

  تاريخ الغرب) خبطوطه العريضة على األقل.( 

 

إال أن اليت تشرح تاريخ أوروبا جبوانبه املتعددة ,  والعامةبالرغم من وجود عدد كبري من الكتب األكادميية 

منذ  قراءة الكتاب يف دفعة واحدة كان يشد إنتباهيل هوجتذب ،ملة للقارئالنقص يف كتب تكسب املعلومة ا

  . فترة

  

 



خالل بضعة أعوام للقارئ  ليهافأحببت أن أقدم الدراسات اليت حصلت ع ،وقد فكرت فيما ميكنين فعله

ها للقارئ يف التعبري واختزال املعلومات وبسط وبسيطاً واضحاً ستخدمت أسلوباًاو قد  ،باختصار و مبوضوعية

  .لتتحقق االستفادة املرجوة 

  

فيمكنه  -ذلك  إن كان يريد -من يقرئ هذا الكتاب الصغري بعدما يدرك اإلطار الواسع و التسلسل الزمين  

كم. و مما تما أسعدين إذا أفد ،وهنا، ال بد يل من القول:أن يتعمق يف ما يريده من ااالت الواردة يف الكتاب

  منا والعون من اهللا. اجلهدأن ال شك فيه 

  

  2010ديسمرب  30دار, وأسك

  التركي املؤرخو الكاتب

  ويل شريين

  

  

  

    

 



  

  

) 1(  تاريخ أوروبا  

  )ةر احلديثور الوسطى إىل العصو(من العص

  

  تأسيس املمالك املركزية واحنالل اإلقطاعية  - أ

   احنالل اإلقطاعية:

باإلضافة إىل املتغريات السياسية  –الوسطى  روالعصبنظام اإلقطاعية يف ايار  من أسباب أكرب سببإن 

أسهم بتغيري  يف األسلحة النارية جديد ستخدام مسحوقاهو  -واملعرفية ونسبة الوعي العام لدى الشعوب 

  القذائف.منظومة السيطرة من خالل صناعة وتطوير 

  

يف هدم قالعهم و يسهمون  الذين باتوامل يستطع جملس اللوردات أن يواجه امللوك اجلديدة و بفضل القذائف  

 احنالل اإلقطاعيةعد فترة و قد مت تأسيس املمالك املركزية ب ،فيما بينهم واختفوا على حنو متزايد، منازهلم

  .مباشرة لينشأ بذلك عهد جديد 

   

 



  أملانيا

امللكية  ةاللسالو ،ر الوسطىومدى العصعلى لقوة لترمز كانت اليت  ،إلمرباطورية أملانيا كانت مدينة فينا مركزاً

  احلاكمة هي هابسبورغ.

 "هو :  عليها بطرق خمتلفة يف العصر اخلامس عشرت سيطر تاليبدو تمرباطورية أملانيا اليت تقوالاسم آخر 

يف  هلذه اإلمرباطورية (شاركلن) أصبح رئيساًأو و تشارلس كوينت  ،مرباطورية الرومانية اجلرمانية املقدسة"اال

  .عديدةاملتكونة من الدويالت ال يف أملانيا م 1519سنة 

  

إال  ،ابدأ يسيطر على أوروبا بكاملهو ،أعلن الزحف اجلغرايف لتوسيع نفوذه ،بعد تقوية نظام ملكهشاركلن  

  .للدولة العثمانية  كبرياً وأصبح منافساً ،بريطانيا و فرنسا

  

  سبانياإ

  .756عام  سبانيا منذإمن حكم  هي ندلسية املسلمةاألموية األدولة الكانت 

  

بعد يوم ومل تستطع  إال أن هذه الدولة تدهورت يوماً ،ورغم النفوذ اإلسالمي يف املنطقة،ونتيجة عوامل متعددة

 ضد التقدم املسيحي املنطلق من الشمال.النفوذ الغريب ومل تصمد حتمل 

  

يف ألوروبا جلنوبية اإلسالمية يف السواحل ا ة(غرناطة) عالق احلاكمة يف محراألبين أو دولة  ،كان الدولة املسلمة

 ،ال يروق هلا حكم الدولة اإلسالمية هناكيف شبه اجلزيرة متعددة هناك ممالك  تكانالقسطنطينية، وفتح  زمن 

  قشتالة وأراغونيا والربتغال.  : منها

  

 



محر األ ومت هدم دولة بين -الربتغال عدا -سبانيا يف أواخر القرن اخلامس عشر إاحتدت املمالك املتواجدة ب

  سبانيا والربتغال يف شبه اجلزيرة األيربية كمملكتني قويتني.إوظهرت  ،م )1492( ة عام كامل

  

أحبر يف  أوائل من منوكانتا  ،الدول املستفيدة من اجلغرافيا يف تلك املنطقةل ائسبانيا والربتغال من أوإصبحت أ

وشجعتا عليها بأمهية التمدد والتوسع يف  أوروباستعمارية يف اال تا املفاهيم واملخططاتأنشأقد و ،احمليطات

  . بقاع العامل املختلفة 

  

، وعلى إثر مباحثات استعماريةا امتلكتاه من وسائل و يف القرن السادس عشر صارتا ثريتان و قويتان مب

  لضمان استمرارية القوة والتوسع حنو عامل جديد . سبانيا بأملانيا إاحتدت  واستراتيجيات ثنائية

  

إلسبان وفق خمططام االستعمارية اجلديدة باتوا يتمددون بفعل القوة العسكرية البحرية لديهم يف مناطق ا

  يف أمريكا اجلنوبية والوسطى.اخلاصة م  أنشؤوا املستعمرات وقد ،جديدة

  

  فرنسا

ب ادعاء ) املنطلقة بسب1453-1337رد يف احلروب العصرية (افرنسا, رغم ضعف ملك بريطانيا الثالث أدو

  دارة ساللة كابيت احلاكمة.ختضع إلكانت  ،حقه يف العرش الفرنسي

  

صبحت قوية أو على إثره، دارة امللكيةإاستقرت و ،هدم يف أواخر القرن اخلامس عشرننظام اإلقطاعية يبدأ 

 يف القرن السادس عشر. ومتجذرة كمفهوم وسلوك بفرنسا 

  

 



 ،لوا على خط املواجهة مع العديد من الدول يف املنطقةويدخن يكافحوا ألمضطرين  واملوك فرنسا كان

  يف أوروبا.  مامن أجل تنفيذ سياس ،أملانياوخاصة 

  

" فرانسوفا " ملك فرنسا أبرزها ما قام به  ،فقد قامت املمكلة الفرنسية خبطوات متعددة يف تلك احلقبة،هلذا 

  قانوين.لطان سليمان السالدولة العثمانية يف عهد المع ع بعض اإلتفاقيات يوقمن ت

  

قرين اخلامس عشر والسادس عشر. وجنت الة يف يناحية الثقافاليف أوروبا من  أصبحت فرنسا مركزا مؤثراً

 -جامعة باريسو ،قد بدأت بإنشاء مراكزها املعرفية واألكادمييةو ،يف تلك الفترة من ضغط الالتينية افرنس

    نت داللة على هذا التوجه اجلديد . وكا ،العاملية مبكراً 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 واحلروب الداخلية إضافة إىل عامل  ،فيها ت امللكيةأاهتر

  
وكانت هذه عالمة  ،اخلاصة ابابوية وأسست كنيستهالن عخالل حركات اإلصالح  مملكة بريطانية فصلتان

  .فارقة على حجم التحول احلاصل فيها 
  

 امللكة إليزابيث األوىل جعلتفقد  ،بدأت بريطانيا ختط طريقها من جديد ،وىلث األيليزابإلكة امل وبقدوم
وحصلوا  ،يف القرن السادس عشرل الربيطاين على املستوى العسكري البحري من خالل األسطوالدولة قوية 

   بعد فترة. حضورهم الدويل املستعمرات و تعزز العديد من على
 

   

 



  

  واليات إيطاليا
  

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

  
وفعلياً . واملتنوعة التجارة الضخمةوقد اشتهروا أيضاً ب ،ية حبرية قوية وضاربةساطيل حربأ نيلفيناديكيلكان 

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

تقدم إشكالية تواجه ول كانت أ ،و لذا ،خمتلفة يف جغرافيا واسعة قالعوسود بحر األنفوذ يف الو ،جياحبر إيف 
  هاتان القوتان النافذتان .  هي قسطنطينيةاألتراك بعد فتح 

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

عند  وافر روحي احترامبابوية فقد كان لل ،يطالياإتيكان) دولة أخرى هامة يف افالابوية (باحلاضرة ال كما كانت
  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 وهنا جتدر اإلشارة إىل أنه قد ،األمميةوالتحالفات الدولية والعالقات  سياسة بني األممال

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

  
يف احتاد الدول املسيحية احلفاظ على عن  داًمل يتخلو أب يف الفاتيكان باباواتإال أن ال ،على الرغم من كل هذاو

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

  

 



  

 هلستان (بولندا)
  

  كانت مملكة هلستان مملكة قوية يف القرن اخلامس عشر. 
  

  ملانيا و من اجلنوب نغاريا. أومن الغرب ب رضا"ألنت آالشرق ب" حماطة منهذه اململكة كانت 
  
يف  اوفقدت مملكة هلستان قو ،نتيجة رؤيتها وسياساا اخلاصةوروبية األصبحت هلستان مشكلة بني الدول أ

  القرن السادس عشر. 
  

انية على حتقيق توازن نوعي وحرصا من الدولة العثم ،بعد رؤية الدولة العثمانية للمعادلة الدولية يف أوروبا
تايل لباو ،هلستانمملكة مور تسيري أيف و ،يف ترتيب أوضاع املنطقةصكلو حممد باشا فقد تدخل القائد  ،فاعل

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

  هنغاريا
ا للدولة العثمانية وناصبتها لدود اغاريا عدوصبحت هنأروملي منطقة اعتبارا من سيطرة الدولة العثمانية على 

  . العداء يف كل احملافل 
  

قد ولذلك، ف ،وكانت لديها أطماعها وأحقادها جتاه الدولة العثمانية ،قوياً برياً لك جيشاًتكانت هنغاريا مت
 نيلعثمانيضد ا توحارب ،"هابس بورغ " سسته الساللة احلاكمة أورويب السياسي الذي األحتاد االشاركت يف 

  القرن السادس عشر.بضراوة يف يف الصفوف األوىل 
  

ىل إ امهاوانضم ،القانوينوحتديداً يف عهد السلطان سليمان  ،العثماينراضي 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 1502/1391-1242مارة موسكو حنو الشرق بايار دولة النت ارضا (إت اتسع
  ورال. جبال األحىت والتوسع اجلغرايف أرست أسس روسيا احلالية بالتقدم 

  
مل تكف و ،تركستانية والدولة العثمانيةال كثري من الدول واملمالك ال سيما القياداتثارت قلق أتقدم روسيا 

يف اجتاهات متعددة  روسيا تقدمها دون توقففواصلت  ،يف احلد من هذا النمو الروسي املتزايد تدابري املأخوذةال
  .مستفيدة من املتغريات الدولية يف تلك احلقبة 

  

  وروبا الشماليةأدول 
  

  .رارها الذايتوهي دول هلا رؤاها وق ،منها السويد والنرويج والدمناركو ،هناك ما يعرف بدول أوروبا الشمالية
  

احلصول على استقالليتهم وذلك بغية  ،باستقاللية وبصمت السياسيةا ومساراا طرقه ددت حتكان هذه الدول
  ببطء يف القرن اخلامس عشر. 

  
 وسلكوا طريقاً ،حدثت اصالحية إبعد فترة وجيزة بتأثري حركات   يتربوتستانالذهب امل تهذه الدول تبن

 وبية اجلنوبية.ورألعن الدول ا خمتلفاً
 
  

    

 



  التطورات التقنية -ب
  

  سحوقامل
  

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

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

  طنطينية. سأقوى مثال ألمهية "املدفع" يف احلروب هو فتح القومما ال شك فيه بأن 
  

ن تقف أ -طويلة  طوال قروناليت مل تستطع أي قوة املسمس ا  - بيزنطيةاإلمرباطورية السوار أمل تستطع 
  يف عصرها. اليت مل تكن معهودة م مدافعه الكربى طلق عليهأالذي  ،سلطان حممد الفاتحالقائد الفذ الأمام 

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

و مصدرهم الثاين للحصول على  ،)١٠٩٥-١١٩٧من العامل اإلسالمي يف غضون احلروب الصليبية (
   ندلس".يف األموية األدولة ال"  من  كان قة باملشرق اإلسالميات والبيانات املتعلاملعلوم

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

قطاعي م اإلالنظاإىل تدمري  ىبعضها أدف ،املتعددة لعبت دوراً بارزاً يف تغيري الواقع يف أوروباواألسلحة النارية 
   وظهور الدول املركزية و تقوية املمالك أيضا. ،يف أوروبا

  

  بوصلةال
  . من قبل الصينيني و املسلمني منذ القدم البوصلة كانت تعرف 

  
جمال استخدام الدراسات اجلارية يف و ،واحمليطات يف البحارواملسارات ديد اجلهات يف جمال حتآلة تفيد  وهي

 ،أوجدت قراءات جغرافية ومعرفية جديدة – على سبيل املثال -اخلامس عشر  بدايات القرنيف البوصلة 
 ،وس يف احمليطات وما تالها من اكتشافات جغرافيةكولومب ردراسة زاوية احنراف كرستوف ها وجدتبفضلف
  قبل.ذي ر أسهل من احبأصبح اإلو

 



  
تطويرها بناء على متطلبات اإلحبار ، واملاضيمع 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  معروفاً كان الورق 
  .والعراق ومصر

  
عصر احلديث الا يف بدايات أم ،بصورة جديدةالورق يف عهد احلضارة اإلسالميةأنظمة االستفادة من مت تطوير 

   .وتشكيلها وتنوعت جماالت االستفادة املعرفية منها يف خمتلف ااالت قاوراأل ةعاصنت عمليات رعاتسف
  

    

 



 ورويباألنتشار اال -ج
  

 والتوسع نتشارأسباب اال -
  

رن اخلامس  طوال القنيكتشافات اجلغرافية لألوروبياال التوسع األورويب : تلك أسباب استمراريةأبرز من 
  وقد ساعد على ذلك : ،عشر

  
  . بدء استخدام البوصلة وتطور املعلومات اجلغرافية -１

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

  
  . على البحر األسود و البحر األبيض املتوسط املسلمني األتراكسيطرة -٣
  
  . بسبب تزايد الفقر و نسبة السكان يف الدول األوروبية ،أوروباالذي عصف بقتصادي ضيق االال-٤
  
  على املستوى الفردي والعام . والثراء الترفقمة يف م كانوا يعيشون فإأما الدول الشرقية  
  
 واالستفادة من الفرص املتاحة على مستوى التعلمو ،قارة األوروبية املغلقةال يف اخلروج من نيرغبة األوروبي-٥

  .نشر املسيحية أيضاًإضافة إىل أهدافهم الكربى املتمثلة يف  ،ملالعا
  

   

 



 كتشافات:اال
  

 شاف أمريكاكتا
  

 وسكولومب ركرستوفمعروف، وهو من قبل حبار جنوي  ١٤٩٢يف عام  األمريكية مت اكتشاف هذه القارة
 .الكتشاف اجلديد امللكية لتحقيق أهداف هذا ا وبتوفري سفنه ،يف ذلك الوقتساعدة امللك اإلسباين مب
 

، ال املتوسطاألبيض من التجارة حول البحر األسود و البحر  من أوائل الدول اليت حرمتاليون غاإلسبان والربت
  .على هذه املناطق  واألتراك ثانياً مع سيطرة املسلمني أوالً سيما

  
البنادقة مع  إالتجارة البحرية ان بالتقومهاتان الدولتان مل تعد  ،ذه السيطرة على البحار من قبل املسلمني

  . ينيواجلنو
  

ا على وكي حيصل ،وخيارات بديلة ،حديثة سبالًهلم ا وأن جيد ونن يريدواليغربتالسبان وكان اإل وهلذا 
إىل اهلند  وصلواوبفضله  ،نيل هلا لعاب األوروبياو س ،عاشها عهد ماركو بولوعرفها واليت  ‘‘ثروات الشرق‘‘

  و الصني. 
  

طرحها اجلغرافيون وهي نفس الفكرة اليت  "شكل األرض دائرية الأن " تبىن فكرة  وسكولومب رفوكريست
  و يف قلبه القدس. مسطّح  رؤية املسيحيني بأن العامل لاملسلمون رفضا 

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

  اهلند.أطراف  صل إىلظن أنه و
  
 اإليه يف البقعة اجلغرافية اليت وصلالبحار اإليطايل أمريكو فسبجي بعدما جتول فقد قام  1507أما يف عام  

وقد أطلق على القارة  ،قارة جديدة هيبل ،ليست اهلند اجلغرافية املكتشفة وأعلن أن هذه البقعة ،وسكولومب
  .نسبة إليه  سم أمريكاا

 

 



بقوة وتغلب  ،كسيكاملإىل  1519ز اإلسباين يف عام يو كورتدذهب فرنانفقد  ،األحداثتالحقت بعدها 
قد أخذ الذهب و الفضة فو مع هذا   ،)زتكيونمن يعرفون باسم ( األأي  ،على من يعيشون هناكالسالح 

سبان أمريكا استعمر اإلالتاريخ وبعد هذا  ،للعمل فيها كعبيدمنهم ورفعهم إىل السفينة و محلهم إىل إسبانيا 
  . وتوسعوا ا اجلنوبية بسرعة فائقة

  

  شاف طريق اهلنداكت
  

  ظلوا مملكة منفصلة . بلاليون باحتاد إسبانيا غمل يلتحق الربت
  

وهذا ما دفعهم للتفكري  ،إال عن طريق البحراالقتصادي  فرص كسب الرزق والتطور مل يكن لدى الربتغاليني
الصني واهلند كانتا التجارية يف  سلع الألن  ،خرىاألوروبية األدول ال أن جيدوا طريق اهلند مثلجدياً يف 

ان يتم احلصول على وك ،،  وحتقق فرقاً حقيقياً يف املعادلة االقتصادية للبلدانمهمتان بأوروبا يف تلك القرون
  .ابفضله العالية األرباح

  
 مري هنري الذي يهتم بالبحريةية من األمعمقة وختصصاليون سواحل إفريقيا الغربية بدراسة غلقد عرف الربت 

يف  "  برتلمي دياز سفينة "وجد الطرف اجلنويب من إفريقيا نتيجة إجنراف وقد  ،وعلومها وعامل االستكشافات
  .م 1487عام 

  
ا هذا اجلزء اجلغرايف املكتشف باسم مسو فقد ،نيوروبيوألن هذا االكتشاف املميز يعرب عن أمل حقيقي لدى األ

  ألمل. طرف ا: 
  

استمر يف البحث ومن مث  ،مرورا بطرف األملي إىل احمليط اهلند " وصكو دو غاما"  ايل غربتالبحار الوصل 
  . يف تلك الفترة  اهلندمع تجارة الال زمام املبادرة يف غأخذت الربت ، وقداهلندواإلحبار حىت وصل إىل 

  
بإلتحاق مصر إىل الدولة العثمانية يف ف ،العثمانيةال سيما بتوسع الدولة  ،ولكن الظروف تغريت جداً بعد ذلك

والبعد  كبريةالنال طرف األمل األمهية  ،اهلند إىلوسيطرة الدولة العثمانية على طريق أوروبا  1517عام 
  . االستراتيجي احلقيقي املؤثر 

 

 



  ل حول العاملاالتجو

  

وحىت بعد ،غالق الطرق الشرقية عليهمبسبب إ دائماً وهذاوروبيون يودون أن يذهبوا جتاه الغرب األكان 

  .وأحباثهم وترحاهلم  ماأمريكا استمروا يف دراسقارة كتشاف ا

يف عام  "  شارلكن" ملاين األمربطور من اإلبدعم حبثياً جديداً  يأخذ طريقاً "النيجام" ايلغربتالبحار البدأ  

  .م 1519

فليبني مرورا الوصل إىل و ،احل جنوب أمريكاقد سافر عن طريق سوفشمال بالثلج الجبال  ةبسبب تغطيو 

  ي أيضا.سيط األطلاحملمبضيق جمال و

دال " قبطان الأكمل  ،وأسهم حبرب إبادة عرقية مع اجلند املرافقني له  هناكنياحمللي جمالن السكان بعد أن قتل

  .م1552ورجع إىل إسبانيا يف سنة  ،سفر جمالن" كانو 

 

  كتشافاتنتائج اال -3

قتصادية والعلمية اال وكانت هلا نتائجها ،أمام الدول اليت قامت ا ت اجلغرافية أتاحت النتائج املتعددةكتشافااال

  والسياسية أيضا. 

احمليطات  ترسيم وجد ومن خالهلا ،نتيجة اإلكتشافات اجلغرافيةتعرف الناس إىل طبيعة وجغرافيا العامل 

  . املستحدثة  ةيرديدة و الطرق التجااجلوالقارات 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 بعيداً عن مواقع واهلند يةسلع الصينالعلى  تالدول األوروبية حصلأن  جتدر اإلشارة هنا إىل 

لدول اإلسالمية والبحر املتوسط االقتصادية واالستراتيجية لقيمة المل يكن باإلمكان إعادة و ،سيطرة املسلمني

  . 1869يف سنة االستراتيجية  سويسالبفتح قناة ومتثل ذلك  ،إال بعد عصور طويلة

  

وأمريكا وسبوجي) الذين أجنزوا مهمات كبرية يف  وساإليطاليون(مثل كولومب ةاليون واإلسبان و البحارغتالرب

ربيطانيون فقد حترك ال ،بالشكل األمثل فاتاكتشأن يستفيدوا من نتائج اال اعويهذه الدراسات مل يستط

  .إغتنموا هذه الفرصة جيداًوولنديون اهلفرنسيون والو

  

اهلنود د قبائل يمت تعبو ،سبان جنوااإل ذأخ ،ربيطانيون مشال أمريكاالإىل قسمني وبينما أخذ  مت تقسيم أمريكا 

  .يف محلة استئصال شاملة  احمللية أو حموهم احلمر

 

واملستحقات  رباحذلك من خالل األسواء كان نقالت نوعية بعد هذه االكتشافات، قلت تالدول األوروبية أن

ونقلها لدول املستعمرة يف ااملدخرة  أو من خالل االستيالء على الكنوز ،مع الزمن ااالقتصادية املتحصل عليه

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

  

  : على سبيل املثال

فضة جبنوب الومع إكتشاف املعادن  ،م1545 عام من ألف كيلو إعتباراً 300جتاوز يف أوروبا نتاج الفضة ا 

يف  م1521-1544ألف كيلو على األكثر بني عامي  200 يتم مبعدل بينما كان إنتاج الفضة ،أمريكا

  أوروبا.

  

 



هلا تأثري كبري كان م اوعقائدهم وحضاراملكتشفة اتمعات وكتشافات نتيجة اال تالدول اليت وجدكما أن 

ائم والنباتات واملنتجات اليت ال توجد يف أوروبا البه فحىت على مستوى،، وعلى منط معيشتهمنيعلى األوروبي

  يف أوروبا وبعدها يف كل أرجاء العامل. بدأت تنتشر أوالً

  

النباتات أهم و ،أمجعنتشرت يف العامل اومن مث  ،مت جلب بعض النباتات من أمريكا:  مثال على ذلك كو

  :انتالوبة من أمريكا ك

  التبغ  -

  الطماطم -

  البطاطس  -

  كذلك نتيجة جتديد املعارف وتوسعها . ى املعلومات اجلديدة واهلامة لإلنسانيةمت احلصول عل

    

 



  اإلسالميشرق كتشافات على املآثار اال

  

والدول اإلسالمية والدول التركية يف  ،األمم الشرقية بشكل عام نالتكتشافات اجلغرافية هناك أضرار بالغة لال

  .ت ومواقع القوى فقد حدث انقالب نوعي يف التوازنا ،نفس الوقت

  

الدول التركية املنتجات وتنوعها يف لوفرة  ند قد وضع حداًاهلصني وللطرق التجارة احلادث يف التغري 

  . كما أثر بصورة مباشرة على اقتصادها العام  ،التجارة تلك واإلسالمية اليت تستفيد من

  

الدول التركية وبينما تفقر الدول اإلسالمية ف ،اًاملتغريات االقتصادية الناشئة تالعبت باملوازين االقتصادية فعلي

أمراً صعباً،  الراهن ايف وضعه اافظة عليهاحملباتت  ،بعد افتقادهم للسيطرة على ممرات الطرق االقتصادية العاملية

  . وبات الواقع االجتماعي والسياسي يف حالة غري مستقرة

  

وضعفت  املتوسعة،  خاصة أن تواجه القوى الروسية ةيمل تستطع خانات تركستان ،على سبيل املثال ال احلصر

  .مما أدى إىل ذوباا وضعفها الشديد  ،بعد يوم يوماً

  

يف والطرق املؤدية هلا   على اهلندلينياغالتدابري ضد حماوالت حصول الربت سلسلة منإختذت الدولة العثمانية  

بينهم وبني الربتغاليني الذين حاربوا يف جبهات  وهو ما أدى إىل نشوء نزاعات مسلحة ،قانوينالسلطان الفترة 

  .  ياحمليط اهلندو ،املغربمنها  ،متعددة

  

 



يستطيعوا الوصول إىل مل إال أم  ،وبرغم احملاوالت املستمرة من قبلهم للسيطرة على البحار وطرق التجارة

  بحر األبيض املتوسط. للسيطرة على ال اإلسبانحىت يف ظل خوض احلروب املستمرة مع  ،احمليط األطلسي

  

دورها طول سواحل جنوب ومشال إفريقيا  على روب الدفاع واحلماية اليت خاضتها الدولة العثمانية كان حل

على مشال إفريقيا والبحر املتوسط،  بينيضد سيطرة األوروفقد جهزت أساطيلها وخاضت احلروب  ،الفارق

  إندونيسيا.  وصلت إىل  دس عشر حىتيف اية القرن الساأساطيلها الضاربة نتشرت ا كما

  

 التقدم الروسيملواجهة عوامل ومسارات ا) غإىل ر إيديل (فول ت الدولة العثمانيةوصلفقد  ،ومن جهة أخرى

وهو ما جعلهم  ،نيشرقي" أمام األوروبيالدرع الجعلت هذه احلالة الدولة العثمانية "وقد  ،يف تلك املناطق

نتيجة احلمالت اليت استهدفتها من بالغة  اًوتكبدت الدولة العثمانية أضرار ،يرةيناصبوا العداء بصورة مغا

  .ايارهاحىت وحلفائهم  نيوتعرضت هلجمات األوروبي ،الشرق والغرب

  

    

 



  نتشارها و نتائجهااأسباب النهضة و  -ج

  النهضة و أسباا -1

  

  .والعهد اجلديد املستحدث  "الوالدة اجلديدة" هي النهضة

  

  طانيا.يوبر ،وأملانيا ،ومن مث فرنسا ،نهضة يف الدول األوروبية مثل إيطاليا أوالًبدأت ال

  

 بتكارات والرؤىاالاألدب والفنون اجلميلة والتطورات يف جمال العلم و وتشمل جماالت والنهضة تعين 

  . أيضاً والسياسات الداخلية واخلارجية

  

عصر احلديث بفضل الدراسات للبل ولدت كنتاج  ياًالتطورات اليت شوهدت يف عصر النهضة مل تظهر تلقائ

  مدى العصور الوسطى.على املستمرة و الطويلة املتواصلة 

  

حضارات روما القدمية واليونان القدمية  حدثوا تيار النهضة قد أخذوا آثارأالشعراء والكتاب والفنانون الذين  

  بكثري.  ابل قاموا بأعمال أروع وأمجل منه ،كمثال

  

من  وواحداً ،يف الرقييف بداية العصر احلديث من أهم العوامل اإلصالحية الشمولية  تهاوحرك النهضة يارتيعترب 

  .القائمة  أسس احلضارة الغربية احلالية

  

 



  لألسباب التالية: ولد تيار النهضة عموماً

اهتموا بالعلم والفن و ،كتشافات اجلغرافيةنتيجة االأصاا الثراء الفاحش و ة جغرافياًاألوروبي القارة انفتحت

 ،أثناء احلروب الصليبية أوالً تمع الشرق الذي بدأ م املعرفيةتعزيز عالقا إضافة إىل ،وحافظوا عليهما

صادر املو  ةيونان القدميالالعلماء الذين يعرفون مصادر لعب و ،قسطنطينيةالبعد فتح  ت وتوسعتواشتد

وهلذا توسعت رؤية  ،وحضاراا فوا العامل الغريب بالقرون القدميةعر فقد ،دوراً أساسياً يف تلك الفترةالبيزنطية 

  . شكالً ومضموناً نيآفاق األوروبي

  

مدى العصور على فارايب الوعلى رأسها آثار  ،مثلت منطلقاً معرفياً واسعاً للغربالترمجات يف العامل اإلسالمي 

على الثقافة اإلسالمية و حضارا بالتعرف ريب زادت من رغبة العامل الغو ،وابن رشد ،وابن سينا ،الوسطى

لالستفادة من هذا املوروث الشرقي الكبري يف عملية النهضة  ،اًواملصادر اليونانية القدمية و املصادر العربية أيض

  الغربية ومستوياا املعرفية والفلسفية . 

  

 ،األوروبية النهضةسارات وعوامل م سط القرن اخلامس عشر إىل تسريع اوأتطور املطبعة يف ى ميالد وأد 

ا يف التعريف بالنهضة مهم  يف هذه الفترة عامالًنيونشأة الفنانكما كان بروز  ،نشرهاوأسهم يف عملية 

  .ورسائلها وأمناطها

   

 



  انتشار النهضة -2

طرق تقع يف املتوسط  ألن إيطاليا كدولة من دول البحر األبيضوذلك  ،النهضة يف ايطاليا أوالً اتظهرت تيار

مع مناطق الشرق األوسط الذي هو مركز دائم ومستمر تواصل ، وكانت على منذ القدمالعاملية التجارة 

  .ومركز اإلشعاع ا  احلضارات القدمية

  

بالرغم  ،يف املشرق اإلسالمي عالقات ثقافية و سياسية وجتارية مع الدول اإلسالمية إليطاليا كذلك وكانت 

  اطورية روما القدمية.رياث امربمن كوا وارثة مل

  

جيدة بسبب تربتها الزراعة فيها كانت و ،الناشط قتصاديوضعها االكما امتازت إيطاليا يف تلك احلقبة ب

، وهو ما أوجد حالة بالتجارة وهو ما حقق هلا قدرات اقتصادية وتنموية فاعلة ال سيما يف ظل اشتغاهلا ،اخلصبة

  ونابويل وجنوة وفينيسي.  كل من مدن فلورنسامن الثراء الواضح يف 

  

كما يف  موجودة ومقرة فيهامل تكن حقوق اإلنسان  ،اجلمهوريالنظام دار بتقوية و  مقاطعةكانت فينيسي 

  . تقريباً يف نفس الوضع تإيطاليا األخرى كان مناطقو ،الدول األخرى

  

 وكان ،لديانة النصرانيةلبع التاوليكي ثلمذهب الكال كانت مركزاًحتديداً روما وإيطاليا فإضافة إىل هذا 

  .بكثرة ضمن السياحة الدينية مما أثرى واقعها يف ااالت املختلفة  وروبيون يزورون تلك املدينةاأل

  

-1559احلروب فيما بينهم بني عامي  العديد من الدول األوروبية مثل إسبانيا و فرنسا و أملانيا خاضوا

تأثرت الدول األوروبية و ،الداخلية بعضهم للتدخل يف شؤونأو  ،من أجل أن يكبحوا مجاح إيطاليا 1494

  احلروب اإليطالية.تارخيياً با يسمى مبعلى رأسها أملانيا و فرنسا  و

 



  : نهضة يف قسمنيالحركات اآلن يف سندقق 

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

  

  األخرى.  األوروبية ركات النهضة يف الدولح : فيشمل قراءة يف أما الثاين

  

  النهضة اإليطالية

الفنون اجلميلة  جماالت واستمرت يف ،عموماًاإلنسانية) العلوم (و النهضة اإليطالية بدأت يف جمال األدب 

  اهليكلتراش).( الرسم واهلندسة و ك

"اإلنسانية".  الدراساتمسيت ب صوصهااليت أجريت خبالتدقيق يف احلضارة اليونانية وروما القدمية و الدراسات  

  ة: نسانياملشتهرين ذه الدراسات اإلوأول 

  .)1321دانيت ( -

  .)1374بترارك ( -

 ).1375بوكاتشيوس ( -

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

  أبرزهم :
  .)1530ماكياوال( -
  .)1540دن (غيشار -
  .) 1535آريوستا ( -
  ).1595تاسو ( -

  
  

 



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 املسم ،الدول وجماالا التخصصية

   األندلس.  يف ربوعاملسلمني
  

االستيالء على القدس أمهية وضرورة وأشكال ومربرات "  حترير أورشليم وقد وصف تاسو يف كتابه املسمى "
    .1097عام يف من حكم املسلمني يف احلروب الصليبية 

  
) يف املدرسة 1519) وليوناردو دافنشي ( 1564) يف مدرسة البندقية، وميكالنج (1576هر تيسييان(توأش

  عمارية وفن النحت. املندسة اهل) يف املدرسة الرومية مبجال الرسم و1520ل(ورافي ،الفلورنسية
  

املتطاولة مبا حوته من  ن بعد القرونون األوروبيوميكن أن يتجاوزها الفنان ال هؤالء الفنانني أعماالً صنع وقد 
   .معان ورسائل فنية بادية وخمبوءة 

  

   

 



  حركات النهضة يف البالد األوروبية األخرى
 
   .1530النهضة يف فرنسا بتأسيس فرانسوا األول الكلية الفرنسية يف عام  ةدأت حركب

  
اللغة اليونانية والعربية  من أبرزها : ،وعة من املعارف والقيم واملواد الدراسية س يف هذه الكليةيدرتم التكان ي

وهكذا احتضنت فرنسا   ،تعددة، وهو ما يعين ميالد جيل معبأ وواعٍ بلغات وثقافات موالالتينية والعربية
   وتيارات جديدة. اًأفكار

  
ن لإلنسانية الذين ترعرعوا يف فرنسا؛ هم واب األساسيالكت :  

  .) 1585رونسارس ( -
  .) 1555رابال ( -
 ).1592مونتني ( -
-   

ت ووضعوا منهجية التعليم والفهم هلا ولدالال اب أساس اللغة الفرنسية احلديثة وآداابىن هؤالء الكتوقد 
   .ألفاظها ومراميها على مستوى املفردة واملعىن 

 

" يف  جان بوالن" ر تويلري صومعمار ق "  لور بريلسكو" ترعرع معمار القصر فقد  ،عماريةاملندسة اهلأما يف 

فكانت أعماهلم ومنشآم حتمل دالالت تلك احلقبة بصورة فنية  ،وتشربوا مبادئها ،ظالل حركة النهضة

  . واضحة ومميزة

  

السارية يف  من أحداث اإلصالح تتأثرو األوروبية نسانية الدينيةاإلركات احلقد بدأت مع فالنهضة األملانية أما 

أوروبا برمتها، وحاول رواد اإلصالح فيها أن يرمسوا طريق النهضة األملانية برؤية متجددة ومميزة عن الدول 

  .األوروبية األخرى 

   

 



  من أمههم :  ،كثر رواد النهضة األملانية الشهرية 

  .) 1465-1536أرمسوس (

  .) 1522روكالن (

  ).1546مارتن لوثر (

  

  .وقد كان ذلك حدثاً كبرياً وفارقاً جنيل إىل اللغة األملانيةاإللوثر هو ترمجة ملارتن أهم عمل  

  

الفنون على ية البدااملعتمد يف القوطي الفن اهلندسي استمر األملان يف طراز  وعلى الصعيد اهلندسي املعماري 

 كهيدل بر" قلعة  ولعل  ،العصري طراز اإليطايلإنشاء ثقافتهم ومدنيتهم من خالل الومن مث واصلوا  ،اجلميلة

  هي نتاج هذا التأثري." 

  

ملع جنمه من خالل الفنون اليت أرساها يف تلك الفترة واليت  ،يف هذا العصر اشتهرهو رسام أملاين " ألرب دورر  "

  .ديدية أثرت يف الفهم والسلوك الفين العام يف الدولة محلت دالالت جت

  

وتركت بصمة واضحة يف  ،وفنونه املتنوعة النهضة الربيطانية يف جمال األدب ةجتلت حركفقد  ،أما يف بريطانيا

يف ) الذي نشأ 1616قد كتب شكسبري (ف ،هذا اال من خالل كبار الكتاب واألدباء الذين صدرم للعامل

وكانت له جمموعة مميزة من الصناعات األدبية  ،(دراما و مأساة): يف القرن السادس عشر مسرحية  يابريطان

  .ختارة من تاريخ العصر القدمي و من تاريخ بريطانيا أيضاًواملتعددة  امل

  

 



يف  مث منو ،قد مت متثيل مسرحياته أوال يف الدول املسيحيةف ،مت إشهار وليام شكسبري يف العامل على مراحل

" و " أوتلو "و " هاملت الكربى : " أعماله الرئيسة بعد سلسلة جناحاته العاملية بواشتهر  ،الدول األخرى

  . "  روميوو جوليت

  

أيضاً " يف الصورة  ظهرو ،النهضة اإلسبانية ةحرك إبان "شوتيدون ك" بعمل  " جرفنتاس" اشتهر وكذلك 

  ).. 1660( " عامفالسكس

  

 والفنان رسامال وقد كان ،بعد ذلك قد ظهرتفدول فلمنك ويف أوروبا الشمالية  حركات النهضة يفأما 

  .  تشريح"الاشتهر بعمل "درس وقد  ،صاحب بصمة واضحة فيها) 1669رامرباند (

  

قد دمر كوبرنيك وذا الصدد ف ،والدراسات البحثية قد ظهرت يف جمال العلمف ا النهضة يف بولند ةحركأما 

  .ينظام الشمسلفهم أفضل لحنو وتقدم بل  ،موسيلطبالذي اشتهر به  فلكي الالنظام ) 1543(

  

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

  

حصل على جائزة  وقد  ،طور هذا اال كثرياًالفالماين الباحث واملوسيقار ) 1543( " أرولندوا دي الصو "

  .ىوسيقاململاين نتيجة دراساته يف جمال األمرباطور اال مت تكرميه من قبلو ،باباالمن تقديرية 

  

منتشرة بكثرة يف أعمال امللحنني الفالمانيني  وباتت ،وعلى إثره سار العديد من الفنانني واملوسيقيني الكبار

يف النمط املوسيقي يف  وصوالً إىل إحداث التغيري ىوتقدموا يف تطوير املوسيق ،إيطاليا وفرنسا وأملانيا فيما بعد

 . بريطانيا أخرياً

 



  نتائج النهضة -3

، وقد أوجدت خاصة يف جماالت العلم والفن واألدب ،يف الدول األوروبية اًجديد اًأحدثت النهضة رؤية وفكر 

من  ،حركة النهضة األوروبية العديد من النظريات السائدة يف تلك احلقبةودمرت   ،شكالً جديداً من الفهم

وهي تلك  ،و باملسيحيةطعن مزج  رؤى أرس ةرؤية تقليدية شكلية مفرطة ناجتوهي  ،"دراسي" رية :بينها نظ

  . ىالرؤبناء التصورات ومساحة مفتوحة يف ، وهذا ما أوجد اليت كانت سائدة يف العصور الوسطىالنظرية 

  

ويات متجددة من الوعي وانتشار مست ،األوروبيةاية حركات النهضة وهي أنه مع  ،نقطة هامة وحساسة هنا

 يف سلطة الكنيسةكبرية هزات  القارة األوروبية تعاين من أصبحت ،والتغري يف املستويات املعرفية الشعبية

ومكانتها ورسالتها، وحجم الصالحيات املمنوحة هلا، كما أن هناك مراجعات حقيقية قد متت فيما يتصل 

وقد  ،متعددة مت فحصها و تعليقها من جديدءات أخرى وقرا ،ورسائله وتأويلهارؤى املسيحية واإلجنيل ب

  . املتصاعدة  صالحاإلحركات من رحم الضغط الناجم عن ولدت هذه احلالة 

  

جماالت جذرية يف وروبية تطورات الدول األاليت شاعت يف قد أبرزت حركات النهضة ف ،إضافة إىل ذلك

مرباطورية اإلزعامة وأمناط العالقات القائمة يف ظل وكذلك يف شكل  ،املستمروالبحث  ،احلضارة والفن والعلم

  .  الدول اإلسالمية :خاصة والدول الشرقية  مع  نيةروماال

  

    

 



  اإلصالح وانتشاره ونتائجهحنو  التوجه أسباب -د

  صالح وأسبابهالتوجه لإل -1

 

يت أسهمت بالتغري وال من أهم األحداث املشهودة يف أوروبا اًعصر احلديث واحدالاإلصالح 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  ،ثعصر احلديالاملسيحية بأوروبا بداية الديانة 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 املذهب ،نتيجة اخلالفات داخل الصف النصراين

واملذهب اآلخر " األرثوذكسي " ومركزه يف مدينة  ،اروم يفاملذهب الكاثوليكي الذي كان مركزه ولد 

  إسطنبول.

  

  األرثوذكس. اً للنصارىالبطريرك رئيسيف حني كان  ،الكاثوليكيني النصارى رئيسميثل بسلطته بابا الكان     

  

  يف أراضي الدولة العثمانية.ن يف غالبيتهم العظمى بطريركية األرثوذكسية كانو يعيشوالمسيحيو  

  

 



عليه  – عيسى الذي ينوب عن ئبناالبابا هو فإن ال ،لمذهب الكاثوليكيلسب عقيدة املسيحيني التابعني وحب

  حمل سان بيتروس. على األرض والذي حلّ -السالم 

  

وات الذين يعيشوا يف اكانوا حيترمون الباب برمته  والشعب املسيحي واحلكومات املتعاقبة ن يف الدولةواإلداري 

مجيع الكاثوليكيني و ،-كتقليد سائر حىت يومنا هذا  زالوا يعيشون هناك وما -فاتيكان مبدينة روما القصر 

  . يف كل ما يفعله وال خيطئ أبداً مرتّه عن اخلطأ والزيفبابا اليعتقدون أن 

  

ني يكانوا يغفرون ذنوب املسيحفقد  ،وفق املذاهب النصرانية  -عليه السالم  – نظرا ألم نواب النيب عيسىو

ض الذي ينالوه من سيدنا عيسى وقد سادت ثقافة أم أصحاب الصالحيات بذلك من قبل التفوي ،اخلاطئني

قد يتم إخراجه  أو ينتقص من قدرها ومكاتنتها ويةاجرمية ضد الباب من يرتكبويشار هنا إىل أن  ،عليه السالم

  .واعتباره كافراً وزنديقاً من الدين

  

اليت ة يلبابا واملنظمات الكنسلضد هذه السلطات التابعة  تحدث نتيجة حلركات (اإلصالح) اليته وكإال أن 

ووجود تيارات رافضة هلذا النمط من اهليمنة والتسلط على القرار  ،عصر احلديثاللبابا يف بداية تعمل لصاحل ا

وبات هذا املذهب يتوسع جغرافيا  ،قد ظهر مذهب مسيحي جديد بإسم "الربوتستانية"ف ،السياسي من قبلهم

  . بشكل الفت 

  

  :يف أوروبا  سباب الرئيسة يف ظهور حركات اإلصالحاأل دميكننا أن نعد ،وبعد هذا االستقراء ،هنا

  

يف أذهان الناس من خالل الصورة الظلية اليت عصور الوسطى بدأت الكنيسة الكاثوليكية تتشوه اليف بداية 

  . بصورة الفتة  ضطرابات يف القرن السادس عشراال توازداد ،رمستها

 



  

شون مثل امللوك ويبنون القالع ييعفهم  ،لترف والفسادبات عنواناً لالبابوات شعر الشارع الغريب بأن نظام 

  . الشخصية ال على املصاحل العامة  جيمعون املال من املسيحيني وينفقونه للمتعةو ،والقصور

  

بادئ األوىل املأمام  التناقض بني  بشدة ووقف مذهوالً قد تعجبف 1511وأثناء زيارة لوثر لروما يف عام 

الرهبان ف ،السائد يف اتمعات املسيحية والفراغ الروحياحلاصلة ثروة التيكان وبني فاالللمسيحية بواألساسية 

" ينفقون مال الشعب ألنفسهم وليس يف سبيل  -وفق رؤيته  –والراهبات الذين جيتمعون يف األديرة كانوا 

  يف أعني الناس. وهذا ما قد تأكد اهللا" 

  

 .وهو أمر له دالالته  دة إنشاء كنيسة سان بيترو يف روماإلعا ظهرت شهادة إعفاء من اخلطيئة أوالًهنا 

  

 وملن يعطون النقود للكنيسة ،خطاياهم علىعطى للذين يندمون من اإلعفاءات من الذنوب باتت تهذه الوثائق 

   .وخطاياهم  قون أم ينجون من جرمهموهكذا يصد ،بغية دعمها

  

 اًوأصبح "التخلص من اخلطيئة" شيئ ،على حنو متزايد العقدي والفلسفيالوضع يف  ريتغيهذا معناه وجود 

عن تركوا فكرة التخلص من اخلطيئة ومعناه أيضاً : أم  ،باملال بعيداً عن البعد الروحي والتغيريي يشترى

  "اإلميان".طريق 

  

يق طرفكرم العقدية القائمة على مبدأ أن كانوا يدافعون عن فقد  ،أما رجال الدين مثل لوثر وكالون 

  ده".اع أحد أن يدخل بني اهللا و عبي"لن يستط:  فكرة وعززوا  ،فقط التخلص من اخلطيئة ب"اإلميان"

    

 



  ) 1483-1546مارتن لوثر (-2

  اوالدة الربوتستانية و انتشاره

 الهوت و علوم الديناليف ( اًوقد أصبح أستاذ ،بسيط يعيش حياته املتواضعة لوثر ابن حطابمارتن كان 

  .)الكنسية 

  

وخطايا  ،يف العامل الكنسيتصرفات اخلاطئة البيان يعلن عن لوثر أفكاره ومعتقداته اليت آمن ا يف أثبت  

(وثائق التخلص وعرفت بعد ذلك باسم :  ،خاصة يف أندجلانس ،اليت يعيشها الناسكان مبختلف القضايا يفاتال

  . 1517من اخلطايا) يف عام 

  

وال يغفر ذنوب العباد  ،"" لن يستطع أحد أن يدخل بني اهللا و عبده ت بأنه :وثر كانارتن لفكرة األساسية ملال

  . "  اآلخرةمن العذاب يفللنجاة  أن "اإلميان كافيؤمن بكان وإال اهللا." 

  

واعتربه شخصاً متناقضاً مع القيم  بابا ليون العاشرالحظره  ،بعد هذه التوجهات اجلديدة لدى لوثر وأتباعهو

حرق لوثر وثيقة احلظر أمام أقد ف ،هو ما استدعى أن يرد لوثر بقوة وصراحةو ،ؤمن ا الكنيسةالدينية اليت ت

من يرفض علناً  أولذا الفعل و أصبح  ،واجلمهور يف خطوة واضحة تدل على املواجهة واملفاصلة الشعب

   ).1519مرة يف تاريخ املسيحية( قرارات الكنيسة والبابا ألول

  

حكم قد و ،قوة السياسية للبابويةالممثل وهو  ،جرمان املقدس شارلكن -بابا امرباطور روماال هذه املرة راجعيف 

أن لوثر ملارتن  وهو ما أتاح،عن األنظار مري سكسونيا أخفاهأإال أن  ،نتيجة ردته وعصيانه على لوثر باإلعدام

  .   ه من عيون البابا وقياداته أ فيمدى العام الذي اختبعلى اإلجنيل إىل اللغة األملانية  ةترمجيقوم ب

 



 

  والدة الربوتستانية

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

  ما يقارب مخسمائة شخص. 

  

قطعوا عالقة الكنائس أن يبألمراء ا. أوصى لوثر احلاكم  على سلطة اإلمرباطور العصياندعمت هذه الدويالت 

وجملس الكنائس  إنشاء الكنائس املتفرقة يف كل مكان للقضاء على قوة الكنائسأن يقوموا بو ،احمللية مع روما

  . األعلى

  

، أيدي الكنائساخلاضعة حتت سحب األراضي الواسعة فكرة استعادة وويف نفس الوقت كان لوثر يدافع عن 

عتبارا من سنة العتراضية والرافضة للخضوع للسلطات املركزية ااقد شهدت أملانيا احلركات الشعبية و

1525 .  

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 بالتينا. واجهة االمرباطور املنتفضني يف ماألمراء وأبرز أهم  

 1529شارلكن يف عام  هاألمري لوثري القرار الذي أخذقد كان إلصدار و ،املدنوتوسعت االحتجاجات يف 

  . ردة فعل عكسية أكثر فأكثروتوسعه لوثر مارتن لعدم انتشار مذهب 

  

املعروف اليوم سم املذهب اجلديد ال ت مالزمةأصبح فقد ،جديداًوصفاً  حتجاج"كلمة "االبعد ذلك أخذت   

من مث شنوا احلروب اليت استمرت مدى   ،اليت مل جيد قادة الكنائس بداً بعدها من املواجهةو ،ربوتستانيةباسم ال

  .م الشهري1555مت عقد اتفاق أوكسبورك يف عام  النهايةو يف  ،مخسة و عشرين سنة

 



  

 االعترافومت  على جمموعة من البنود التوافقية،  مرباطور صارلكنالقد اتفق األمراء و اف ،مبوجب هذا االتفاق

يف تقع وافقوا على أم املسؤولون عن الكنائس اليت  أما األمراء فقد،وبصورة رمسية بالربوتستانية شرعياً

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

  

  انتشار حركات اإلصالح

  ). 1500-1564الفرنسي ( " كالون" هو  لوثرمارتن كان أهم عامل دين يف حركات اإلصالح بعد 

  

ء يرد من أي شيبم يعترف او، قاسية جتاه الكنيسة الكاثوليكيةالتصرفات جموعة من الو قد تصرف كالون مب

وانتشر من شاع مذهبه  وقد ،لوثرمارتن كار كان يدافع عن نفس أف ، وقدإال اإلجنيل قبل الكنائس العليا

  ). اجنورة (سويسر

  

  سكتالندا وهوالند وفرنسا.أو اسويسركل من يف  ه يف أفكارهمن يؤيدكالون وجد 

  

 منع مذهب كالون فقد مت ،وبناء على ذلك،سياسة كاثوليكية متشددةلكانت تتبع فقد  ،فرنساأما بالنسبة ل

  اءات عقابية.واختذت حبق من يواليه إجر ،فيها

  

 يف مناطق متعددة يف أوروبا، كالون والكاثوليك يشتباكات بني مؤيداالالعديد من املناكفات ووقد حدثت  

قبل ليلة  اكالون يف باريس وما حوهل يمؤيدوقعت ضد أنصار وهي جمزرة كبرية  دمويةشتباكات وأكثر اال

وراح ضحيتها ،زرة هو ملك فرنسا شارل التاسعوالذي قام ذه ا ،م1572آب  25تاريخ بعيد املسيحيني 

 



وبعد ذلك قاموا مبجازر ،وشيوخاً و نساًء الناس أطفاالً من الفاآلقتل عشرات  حيث ،الكثري من األبرياء

  .مع بعضها البعض لترويع الناس وتنفريهم من مذهب كالون متشاة

  

 املذاهب عريشمت ت فقد ،اجهة اهلجمة ضدهمه ونتيجة للثبات والقبول الشعيب لكالون ومؤيديه يف موإال أن 

  .م 1598مرسوم نانت يف سنة معروف باسم :  بقرار  والرؤى اخلاصة به

  

مع قيادة اامع عالقته  ءسووذلك انطالقاً من  ،ملك بريطانيا الثامن املذهب اجلديد تبىن ،ويف حتول كبري

  . الفاتيكان مع باباالكنسية و

  

بابا ألن اليستطيع أن يستأذن من  إال أنه مل ،ة أخرىأو يود الزواج من امر ،زوجتهكان امللك يريد أن يطلق 

وعلى قرارها السيادي ها علي بابا ليسيطرالأخذ الكنيسة من سيطرة ، فالطالق ممنوع يف املذهب الكاثوليكي

  . م )1534( فرع من فروع املذهب الربوتستاينكجنليكي األذهب املقد تأسس ف من هنا و ،بنفسه

  

رؤيتهم وأسسوا مذهب "بريس بتريان"وفقا ل ،باباال سلطة نعانفصلوا قد 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.  

   

 



  حنتائج اإلصال-3

مثل  ،ظهرت املذاهب املختلفةو ،، وتفككت عوامل الوحدة الدينيةسرت الوحدة املذهبية يف أوروباكُ

سلطة الوقد تفرقت  ،إضافة إىل الكاثوليكية ةالربوتستانية واألجنليكية والكالفينية و الربيس بتريانية واللوثري

 -سمى "أنكزيسيوناملشددة واليت كانت تئية أسست الكنيسة الكاثوليكية احملاكم اجلزاو ،بدورها الكاثوليكية

  . أو املخربون السريون مفشي السر"

  

حل  الكاثوليكية والرعب الذي ساد أوساط دول كثرية من ظاهرة املخربين السريني اخلوف الناجم عن احملاكم

  . ولو ظاهرياً مشكلة التفكك

  

كما  ،يةإصالحت يف خطوات ت خاصة وتقدمبترتيباالكنيسة الكاثوليكية قامت  ،ولتعزيز سيطرا وسطوا

تأسيس أكرب طريقة مسيحية يف العامل وهي من خالل  1534ر املذهب الكاثوليكي يف عام حاولت جاهدة نش

  (مجاعة عيسى). أو طريقة جزويت 

  

وبلغة القوة والبطش واحملاكم  املذاهب اجلديدة قسراًوإقصاء وتشويه الكنيسة الكاثوليكية حاولت توقيف 

ولعل  ،من جهة أخرىوالفعاليات اليت تظهرها مبظهر السيطرة عدد من النشاطات بوقامت  ،من جهة لتعسفيةا

  : واألنشطة من أبرز هذه الفعاليات

  .جتماعية املساعدات اال -

  .افتتاح املدارس   -

  .تأسيس األديرة  -

   .إنشاء املشايف -

 



  

وحافظت على  ، تفقد مؤيديها متاماًبعة هلا يف تلك الفترة ملوتوجيه وسائل اإلعالم التاوبفضل الدعاية املكثفة 

  .حضورها على مسرح احلدث

  

مثل  أخرى سبانيا واستراليا وبولند وفرنسا والربتغال وأمريكا اجلنوبية ودولإيف اية حراك اإلصالح استقرت  

الشمالية وأمريكا الشمالية  تبنت أملانيا و بريطانيا ودول أوروبايف حني  ،هنعاريا يف املذهب الكاثوليكي

  الربوتستانية.

  

يف أوروبا مل يكن هلا تأثري على املسيحيني  يةاملذهبواالصطفافات هذه األحداث  أن ،اجلدير بالذكر هنا

،  والذين كانوا ينعمون بنوع من االستقرار الديين واملعريف يف املشرق عموماً ويف اسطنبول حتديداً األرثوذكس

  .رهماليت احتضنت حضو

   

 



  املسيحيون يف األراضي العثمانية و اإلصالح -4

  .ي يف غالبيتهم العثمانية هم من املذهب األرثوذكسن الذين يعيشون يف الدولة سيحيواملكان 

  

ضد املذهب  الذي فهم على أنهاملذهب الربوتستاين ظهور وأجواء اإلصالح وحركاته اآلخذة بالتوسع يف  

 "، كانت الدولة العثمانية جغرافياً مبنأى عن هذه التحوالت،بابا"ال ةمازعب  الكاثوليكي املهيمن على أوروبا

ية والتضاربات الفكرية والفلسفية اليت سادت يف األحداث اإلصالحبالعثمانية  و الدولةوهلذا مل يتأثر مسيحي

  .أوروبا يف تلك احلقبة 

  

الذي كانوا  تقدات الدينية املسيحية ومنط حياماملعبالعثمانية  الدولة هو عدم تدخل: والسبب الثاين واهلام   

ي احلنيف والسسياسة الدين اإلسالم وذلك انطالقاً من فهم العثمانيني لتوجيهات،يطبقونه يف الدولة العثمانية

  . الشرعية مع أهل الكتاب والذميني 

  

، وكانت وبا الوسطىأور يوأيضا كانت الدولة العثمانية حتفظ املسيحيني األرثوذكس من ضغوط كاثوليكي

  تسعى على الدوام إلبقاء احلياة الدينية هلم بعيدة عن التجاذبات العقدية اليت جتري يف أوروبا واجلغرافيا العاملية.

  

من  ت لهأعطي اليتاملتعددة املميزة وعلى احلقوق  اًكان حائزوالذي يف اسطنبول  يالبطريك األرثوذكسولعل   

 ي يف إسطنبول عاصمة اخلالفةك األرثوذكسركان للبطري فقد ،مثال على ذلك خري قبل السلطان حممد الفاتح

  . ويف أوساط اتمع  مكانة حمترمة عند الدولة العثمانية

   

 



  لقراءةتارخيي لنص 

  للمذهب الربوتوستانيت مساعدة الدولة العثمانية

   

 باباالجتاههم من قبل املمارس يد العون من اخلارج بسبب العنف عن املذهب اللوثري  وحبث فالندر ومؤيد

سليمان القانوين العثماين سلطان بأن الا ووجد  ،األعلى لديهمالس من بقرار و ،نيذلك احلويف  والفاتيكان،

للحفاظ على  ساعدةاملمنه  واوطلب ،هو وجهتهم األهمشارلكن  الذي هو على خالف كبري وصراع حمتدم مع

  .معتقدام وفكرهم ومذهبهم 

  

ود السلطانية قد يعرف من الرد إال أنه،واملراسالت بني الطرفنيثة وم من عدم وجود الرسائل املبعبالرغ

ال يعبدون األصنام  اللوثرينيال سيما وأن  ،الدولة العثمانية قررت التدخل غري املباشرن والسياسات العامة أ

 مع بابا واضحة ومفتوحة معركة و أيضا كانوا يف ،اخلاصة ممن الكنيسة والتماثيل وأخرجوا األصنام 

  .الفاتيكان وسطوة وسيطرة الكنيسة الكاثوليكية اليت تكن العداء للمشرق اإلسالمي برمته

  

 أن الدولة العثمانية ستساعد من الرب والبحر ،" مرحم" شخص يدعى قيادام من خالل  أبلغت ،عندئذ 

  . وستدعم حقهم يف معتقدهم 

  

بدقة منعاً للتسريب أو  تم حتديد هويتهسيمن حيمل الرسالة أمنية لضمان أن إشارات يف الرسالة  تتبكو

حتت  اجرح أن به ،ويف األوصاف املرفقة للرسالة عن حامل الرسالة التالعب بالرسالة أو الفحوى أو املرسل،

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

  . من الرسالة موجزاً اًأنقل بعض ،هنا

   

 



  "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 األرض 

واألمة اإلسالمية تؤمن بأن ال إله اهللا وأن حممداً  ،نا نؤمنوقد منحنا أن نكون حكاماً على البلدان املتعددة. إن

وحنن مستعدون ألن ندعوكم إىل الدين احلق منجاة من أيدي الظاملني، ونسعى لدعمكم من الرب  ،رسول اهللا

 ،والبحر حىت ولو أدى ذلك لشن احلرب ضد البابا الذي ال يعترف بوحدة اهللا ويسند للسيد عيسى أنه إله

ويتسبب يف سفك دماء عديد من الناس، ومن املعروف أنكم ال تعبدون  ،اس إىل الطريق الضالويوجه الن

  األصنام وخترجون األصنام واهلياكل والنواقيس من الكنيسة وتؤمنون بوحدة اهللا وأن السيد عيسى هو نيب اهللا. 

  

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

  

وهو يعرف لغة ووضع اجلهة املقابلة ويعرف مدى صداقتنا مع  ،رم" موجود حالياً يف العاصمةممثلنا "حم

سادة اللوثرية وأتباعها جيداً. عندما تريدون إنزال اجلنود على ساحل العدو مع بدء احلرب ميكنكم أن ترسلوا 

  رجالكم املوثوقني إىل ممثلنا املذكور امسه للتعبري عن حالكم وتوجهاتكم .

  

. ووفقا لذلك الرجاء االنتباه كي ال تنتقل جرح حتت ثديه األمين وعرقوب قدمه اليسرى مثلنامل  

  مرسوماتنا السلطانية ومراسالتنا إىل أيديهم فيوقعوا الفتنة ويضروا الصداقة فيما بيننا. 

  والسالم..."

  تاب "التاريخ العثماين".)(هذه الرسالة مؤرشفة لدى األستاذ الربوفيسور إمساعيل حقي أوزون تشاريلي/ك

 

  

 



  )1600-1918(فترة   )2تاريخ أوروبا (

  أوروبا يف القرن السابع عشر و الثامن عشر

  

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

  

مئات احلكومات بسبب أا تتكون من تتسم بالشمولية والتماسك الداخلي مل تكن  ذه االمرباطوريةه إال أن

وامللك الكاثوليكي فليب الثاين كان حياول أن مينع  ،حصة ملك إسبانيا باتت من اوهوالند ،الصغريةالفرعية 

 ،على استقالهلا ايف اية احلروب وقد حصلت هولنديت الربوتستانمن حتويل والئهم للمذهب  نياهلولندي

العاملية هلا يف  املستعمراتوأقامت العديد من  ،إندونيسيااستولت على  حىت إا،قويةالبحرية قواا الوأنشأت 

 . بيئة متناحرة متضاربة على املستوى األورويب

  

حروب بدأت بسبب الدراسات وهي  ،1618 -1648ثالثني عام" اليت وقعت بني عام ال"حروب انطلقت 

  ها إمرباطور أملانيا فرديناند الثاين لتأسيس إحتاد املذاهب.االيت أجر

  

ودول السويد والدمنارك وفرنسا وأمراء أملانيا يف جهة  ،احلرب كانت دولة أملانيا وإسبانيا يف جهة هذه يف

  مرة أخرى. الربوتستانية شرعياً ومت االعتراف بالديانة،فعلياً يف هذه الفترةأملانيا  وقد خسرت،أخرى

  

 النظام القمعي ني اعتمدواالالحق امللوكو ،م1603بريطانيا يف عام يف ليزابث  األوىل إ حكم انتهت فترة

الكبريان اللذان اندلعا  اية التمردان ويف  ،استمرت حالة التجاذب السياسي والفلسفي ،وفوق هذا ،التسلطي

  . بانتهاء هذه احلقبة استقرت إدارة امللكية الربملانية والدستورية ،م 1688و  1648عامي يف 

 



  

وهو ما حداها خلوض سلسلة من احلروب  ،لقرن السابع عشرأرادت فرنسا أن تسيطر على أوروبا يف ا

بسبب إحتاد الدول األوروبية ضد و ،ولكن ،وأملانيا اخاضت املعارك ضد إسبانيا وهولندوالرتاعات الدولية، ف

  . على أي نتيجة األخرية فرنسا مل حتصل

  

وهو  ،ملك فرنسافقد كان  ،روين الرابع عشيلكانت سدة احلكم الفرنسية يف تلك احلقبة مشغولة من قبل  

  يف هذا العصر. ةمشهورشخصية 

 

دولة تبين نفسها بصمت ودون الدخول يف نزاعات واضحة  ،بينما كانت روسيا دولة منفصلة عن كل شيء

إال اا ونتيجة التغريات الدولية بدأت بإقامة العالقات مع أوروبا يف القرن  ،للسيطرة على املساحات الدولية

  . السابع عشر

  

والذي ترأس روسيا يف اية القرن  ،رومانوف الذي ترأس روسيا يف فترة استمرارية نشأا أحدث دولة قوية

وهو الشخص الذي حول الدولة الروسية إىل دولة األوروبية بأكملها،  ،هو القيصر بيترو األول (بيترو انون)

  فوذها وتوسعها عاملياً . وقد حدد لروسيا أهدافا تارخيية استراتيجية تضمن قوا ون

  

  

  

وأن ترتل إىل عامل "البحار  ،كان على روسيا أن خترج من أراضي شرق أوروبا املغلقة ،يف فلسفة القيصر بيترو

حيث كانت السيطرة عليها من أوىل أهدافه  ،وحبر قزوين، وحبر البلطيق ،الدافئة"، وهي البحر األسود

  وأولوياته.

 



  

قصري بيترو يسعى للوصول إليه هو السيطرة على البحر األبيض املتوسط و احمليط اهلدف الثاين الذي كان ال

كان من الضروري أن يسيطر على إسطنبول واملضائق املوصلة  ،اهلندي. و ولتحقيق هذه األهداف التوسعية

  ومن أمهها :تشناك قلعة. ،للبحار

  

وبعد سعي حثيث   ،سيا القيصرية الراغبة بالتوسعكانت الدولة العثمانية يف تلك احلقبة متثل أكرب عقبة أمام رو

وقد حقق بذلك هدفاً من  ،م 1967حصل " بيترو انون" على ميناء آزك التركي على البحر األسود يف عام 

  بني أهدافه التوسعية. 

   

 



 

  من احلكم املطلق إىل النظام برملاين-أ

  احلكم املطلق (النظام امللكي)-1

  

جرمان املقدسة -صور الوسطى كانت "عاملا مسيحياً صرفاً" يدار من قبل إمرباطورية روماقلنا إن أوروبا يف الع

  ومن خالل شخصية البابا ذاته .

  

وبدأت الواليات امللكية تتعزز ضد منظومة حكم الكنيسة وطبقة  ،إال أن الوضع تغري يف القرن السادس عشر 

بإسبانيا وبريطانيا وفرنسا أو ما يعرف باسم :(املمالك املركزية) النبالء املتنفذة، وهو ما قاد مليالد احلكم املطلق 

  وعزز من قواها السياسية والفرص اإلقتصادية هلا.

  

كانوا حيتاجون طبقة النبالء(بالريوقراطية)   ،وبسبب عدم تأسيسهم لنظام اخلدمة املدفوعة ،امللكيات الناشئة

إضافة إىل عوامل الطبيعة البشرية من حيث التزام  ،لكاملولذلك مل تكن ضوابطهم وشعارام مصانة با ،أيضاً

  اإلنسان بأسرته ومسقط رأسه والسادة أكثر من إلتزامه بامللوك أنفسهم أو بالسياسات. 

  

، يأيت أكثر قوةعلى مصادر دعم القرار بشكل  املطلق عتماداالحباجة إىل ويف هذا الصدد كانت هذه التجربة 

أصبحت مملكة ملكية مطلقة وعرفت بريطانيا يف تلك الفترة  بريطانيا ثلبية أخرى مأورو دوالً ذلك يف حني أن

وهو ما جعلها  ،م ألول مرة ما كان يعرف باسم "ماغنا كارتا" (الشرط عظيم أو الدستور) 1215حتديداً 

  تتطور تدرجييا وتظهر فيها املرحلة الربملانية. 

 



تطورات يف امللكية - 2  

  ملكية عصر اإلشراق  -  أ

  

هرت فيما بني مفكري أوروبا وكتاا ومفكريها عقيدة ونظريات فلسفية ومعرفية جديدة حول الوصول إىل ظ

وهذه الفترة اليت تبدأ فيها معامل  ،حقيقة البشر والطبيعة من خالل االستدالل العقلي يف القرن السابع عشر

  االكتشاف اجلديد عرفت باسم: "عصر اإلشراق". 

  

) جلب نظرة مريبة يف كثري من املواضيع اليت كانت تعترب 1637ائح حول املناهج" (الكتاب املسمى ب"نص

  من املسلّمات يف الفترة السابقة.

  

حيث ضاعف اإلميان والثبات على احلقوق  ،جاء إعدام تشارلس األول كحدث فارق يف احلياة السياسية

وهو ما أثر يف أذهان  ،وقد كان ذاك العهد وثيق الصلة مبنشأ  التعليق النقدي على اإلجنيل ،املقدسة للملوك

  وضعضع احلالة املعرفية يف كثري من أوساطهم. ،املسيحيني برمتهم

  

وضد املعارف التقليدية  ،مرحلة اإلشراق باختصار؛ نشأت كحركة فلسفية أدبية ضد اخلرافة واجلهل 

) فكريا 1632-1704وهي مرحلة بدأت يف زمن جون لوك ( ،ضمناً ال عقالً ووعياً واألصول املتفقة عليها

  وسياسياً واستمرت حىت الثورة الفرنسية اليت حدثت بعد مائة عام من هذا التاريخ.

  من أبرز املمثلني الرئيسني لفلسفة عهد "اإلشراق": 

 ).1729-1781لسنك بأملانيا ( -

 ).1749-1832كوثة ( -

 ).1706-1790كا (فرنكلني بأمري  -

 



 ).1754-1826جفرسن (  -

 أجلوراتيت وألفري وبكاريا بإيطاليا.  -

 دراسات كاترينا الثانية .  -

 القيصر بيترو.  -

 منتيسكيو وفولترييا وروصا وديدروت دي أملربت بفرنسا  -

 آدم مسيث بربيطانيا .. وحنوهم . -

 

وتوسعت أفقياً وعمودياً يف القرن أحدثت حركات "اإلشراق" اليت بدأت يف القرن السابع عشر واستمرت 

على املستوى الفردي واجلماعي، وولد بعد ذلك الوضع الذي  ،الثامن عشر تأثريات هامة يف احلياة السياسية

وقد مسى األوروبيون رواد حركة اإلشراق يف تلك الفترة   ،ظهر بسبب إجراءات السالطني، واألخذ والرد

 إستبدادية املثقفني"  -"ملكية املثقفنيمن أمهها:  ،بألقاب ومسميات متعددة

  

ومن أمهها : احلكومات  ،كان مفكرو عصر اإلشراق يدافعون عن جمموعة من املفاهيم والقيم اليت آمنوا ا

وسعوا جاهدين لوضع حد  ،التسامح الديين ،املؤسسات، املساواة، وضع حد لعبودية األراضي ،الدستورية

قة النبالء،  ووقف العقوبات الالئقة بكرامة اإلنسان، وبناء اإلقتصاد احلر، لالمتيازات بني رجال الدين وطب

  واحلد من تدخل الدولة يف احلياة االقتصادية إىل احلد األدىن.

  

على سبيل املثال فريدريك الكبري  ،إال أم مع هذا عملوا كمستشارين عند امللوك الذين كانوا ينتقدوم 

كانت قصورهم حمضناً لرواد حركة  ،)1726-96ة كترينا الثانية  () وإمرباطورية روسي86-1712(

  اإلشراق . 

  

 



كثري من حكام أوروبا الذين ينطبق عليهم وصف : "املثقف املستبد" بدؤوا بتطبيق وتنفيذ أفكار الفالسفة 

األراضي بني حبسب وضعهم الداخلي، ويف هذا اال دعموا مجيعهم تقريباً فكرة : "إزالة اإلمتيازات اخلاصة ب

  رجال الدين وطبقة النبالء "، ألم يرغبون يف تعزيز دخلهم الشخصي من خالل تأييد هذا األمر. 

  

جرمان املقدسة  -أما احلكام الذين قاموا بتطبيقات وإصالحات واسعة يف هذا الصدد فهم: إمرباطور روما

  سيا كترينا الثانية.وإمرباطورة رو ،وملك بروسيا فريدريك ،)1741-1790جوزيف الثاين (

  

  احلركات الدميقراطية يف بريطانيا  - ب

أصبح شقيقه  ،أثناء ابتعاد ملك بريطانيا ريتشارد قلب األسد عن دولته بسبب قيادته لزحوف احلروب الصليبية

ألنه  ،وصدارة جون املشرد للمشهد السياسي زاد الفوضى يف البالد برمتها ،جون املشرد ملكاً يف بريطانيا

 ،فعمد إىل زيادة الضرائب وتوسيعها ،قسوة مفرطة مع شعبه وكان غري موهوب سياسياً وإدارياًتعامل ب

واختلف مع البابا بصورة واضحة أيضا، عندئذ ثار البارونات أو (طبقة  ،وتسبب خبالف مستمر مع فرنسا

رضوه على جون وف 1215وأعدوا الدستور العام املعروف باسم :( ماكنا كارتا ) يف عام  ،النبالء) ضده

  املشرد قسراً. 

  

وكانت حتمل يف بنودها التفصيلية أوصافاً ومواداً تضمن  ،يف الواقع هذه الوثيقة كانت مؤلفة باللغة الفرنسية

ولن يلمس مرياثهم  ،ووفقا لذلك؛ سيتم إحترام إمتيازات البارونات قانوناً ،احلقوق اإلقطاعية لطبقة النبالء

ولن تسلب  ،ى اإلنسان احلر إال بالقانون امللكي أو بقرار من جملس اللورداتولن يتم القبض عل ،الشخصي

أرض (طبقة النبالء) إال بأحوال صعبة جداً وال ميكن وقوعها بعد إقرار الدستور والتفصيالت الشكلية اليت مت 

ه آخذ وهكذا أصبحت صالحيات امللك نفسه حمدودة ونفوذ ،اعتمادها، وهو ما أتاح هلم نفوذاً واسعاً

  باالحنسار تدرجيياً.

  

 



وشعر فعلياً حبجم  ،شعر البابا إنوسينتوس الثالث بقلق بالغ  نتيجة فرض ( ماكنا نارتا) على أرض الواقع

  ألن ا يتم حتديد امللكية اليت حتد من هيمنته ونفوذه.  ،التهديد الذي متثله لسلطانه

  

وإستخدما معاً أساليب التأثري السياسي واالقتصادي  ،ددعم البابا إنوسينتوس الثالث مملكة امللك جون املشر

وهو ما أدى إىل حظر الطبقة  ،ومت توسيع التأثري على الدول املسيحية ،كسالح يف مواجهة الدساتري امللكية

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

  

حيث طلب البارونات املساعدة من ملك  ،عون من حلفائهمتوجه املتنفذون لطلب ال ،وكخطوة مضادة 

  فرنسا. 

  

حيث مت فرض  ،خالل الصراعات األوروبية الداخلية كانت بريطانيا تسري حنو الدميقراطية خطوة بعد خطوة

فقد قاتل  ،م 1272م، أما امللك أدوارد األول 1258"تدابري أوكسفورد" على امللك الربيطاين يف سنة 

وطور جملساً ذا منط برملاين من جهة أخرى، إضافة إىل جلنة عينها  ،ساعياً لزعزعة نفوذهم ،ن جهةالبارونات م

وهنا بدأت تظهر  منظومة "قمرة طبقة العموم" املكونة من الربجوازية احلضرية و الفرسان الصغار  ،طبقة النبالء

.  

  

حيث انفجرت اخلالفات بني  ،متدحرجةتتابعت األحداث يف بريطانيا وتعاقبت بصورة  ،وبعد هذا التاريخ 

  اليت استمرت أكثر من قرن كامل مع فرنسا. ،وبدأت "حروب القرن" الشهرية ،البابا  وامللوك

  

حيث أن امللوك حمترمون قانوناً مبا تنص عليه وثيقة الدستور العامة (  ،يف هذه الفترة حظي امللوك مبكانتهم

  ماكنا كارتا) .

 



  

وحاول أن يسيطر  ،وبسط نفوذه على اجلغرافيا ،بتطوير سالح البحرية 1509يف عام  قام امللك هنري الثامن

ولكن من اجلهة األخرى بدأت تنتشر حركات اإلصالح يف الوقت الذي حكم فيه. وهو ما  ،على أوروبا

اش يف وكانت فترة ازدهار وانتع ،أوصل لواقع جديد يف فترة امللكة أليزابيث األوىل اليت حكمت البالد بعده

  شىت ااالت، وكانت النمطية الربملانية فيها حتظى باحترام واضح أيضاً.

  

  

كانا يؤيدا فكرة امللكية،  1603إال أن تشارلز األول وجيمس األول اللذان وصال للحكم كملكني بعد عام 

  . 1215وفكرا بإزالة الربملانية الربيطانية التقليدية املستمرة منذ عام 

  

ونتيجة احلروب الداخلية األوروبية، وكرد على التداعيات الداخلية   ،لثورة املنطلقة يف أسكتلندانتيجة اندالع ا

مت إعدام امللك تشارلز األول من قبل كروم وال الذي أسس اجلمهورية، إال أن ابن الدكتاتور كروم وال الذي 

وهكذا استقر  ،الثاين ملكاً من جديدو مت تعيني تشارلز  ،قد مت خلعه 1658أخذ مكان أبيه بعد وفاته يف عام 

  واقع احلكم الربملاين يف بريطانيا على وجه التحديد وترسخت معامله . 

   

 



  تأسيس الواليات املتحدة -ج

وكان  ،توزع اإلسبان يف أمريكا اجلنوبية والوسطى ،م1492بعد اكتشاف القارة األمريكية يف سنة 

ؤوا املستعمرات اخلاصة م يف العديد من بالدها املعروفة اليوم، الربتغاليون موجودون جبنوب أمريكا وقد أنش

واستقر الربيطانيون يف سواحل احمليط األطلسي جبنوب أمريكا وأنشؤوا املستعمرات اخلاصة م .أما الفرنسيون 

  فقد ضبطوا بعض األماكن يف سواحل كندا وسيطروا عليها.

  

نزعوا ثقافة وحضارة القبائل  ،واألسلحة املتفوقة ،ودة يف تلك احلقبةاألوروبيون احلائزون على قوة املعرفة املوج

وسعت القوى  ،وهم السكان احملليون يف هذه القارة كاملة ،املوجودة يف أمريكا، واملعروفون باسم اهلنود احلمر

العرقية االستعمارية بالتدريج لسلخهم عن هويتهم وثقافتهم ومنط حيام الذي كان يعرف تبعاً لتوجهام 

  وإنكا. واستعبدوا الشعوب األمريكية احمللية.  ،مايا ،باسم:  آزتاك

  

  املستعمرات الربيطانية 13

كانت املستعمرات الربيطانية املنشأة بسواحل شرق أمريكا تدار من قبل احملافظني أو املندوبني الذين أرسلتهم 

   تلك احلقبة.وكانوا ميثلون املصاحل االستعمارية الربيطانية يف ،بريطانيا

  

وضعت احلكومة الربيطانية ضرائب جديدة على  ،1763الفرنسية يف عام  -وبعدما انتهت احلرب الربيطانية

وبدأت تنفذها بتشدد يف كافة املستعمرات التابعة هلا، هذه الضرائب أوجدت حالة من النفور ،سكان أمريكا

لى الضرائب املفروضة على كل السلع األساسة ومل توافق املستعمرات ع،الشعيب ضد السياسات الربيطانية

مستعمرة بريطانية مبدينة فيالدلفيا يف عام  13وعندئذ وكنتيجة لألحداث املتفاقمة، إجتمع ممثلوا  ،)1765(

  م، وقرروا الدخول يف مواجهة مع الربيطانيني. 1774

  

 



عندها قام ،م1775يطانيني يف سنة بدأت الصراعات املسلحة يف أمركيا بني سكان املستعمرات الربيطانية والرب

امللك بريطاين جورج الثالث بإرسال التعزيزات العسكرية وحشد اجلنود اجلدد حماوالً ضبط مستعمراته 

وصوالً إىل مؤمتر فالدلفيا الثاين الذي مت عقده يف عام  ،بأمريكا، واستمرت هذه الثورة تتوسع تدرجييا

  . 1776احلكم الربيطاين يف متوز سنة والذي أعلن إستقالل البالد عن  ،م1776

 

  وأعلنته  يف كل أرجاء العامل. ،اللجنة اليت تواجد فيها فرانكلني وثوماس جفرسن أعدت بيان حقوق اإلنسان

  

وبدأ اجلنرال جورج واشنطن  ،قام الفرنسيون مبساعدة األمريكيني ضد بريطانيا ،يف هذه املرحلة التحررية

الربيطانية اليت  -ودخل احلرب األمريكية  ،حيث عني رئيسا للجيش األمريكي ،ديدالفرجيين العمل مبوقعه اجل

حيث وافقت بريطانيا  من خالل إتفاقية فرساي  ،م1783وانتهت بتاريخ  ،استمرت على مدى مثانية أعوام

  على إستقاللية املستعمرات التابعة هلا يف أمريكا. 

  

  الواليات املتحدة

من املستعمرات الربيطانية السابقة على كيفية تأسيس  13مل يتفق أعضاء إدارة  ،طانيابعد انتهاء احلرب مع بري

إىل أن انعقد املؤمتر العام برئاسة جورج  ،وهنا بدأت احلرب األهلية الداخلية بينهم ،اإلدارة للدولة اجلديدة

مت اإلتفاق على إقامة إدارة و  ،ومت عمل الدستور األمريكي الذي ال يزال ساريا بالبالد 1787واشنطن يف عام 

وأن تكون كل دولة حرة يف أمورها الداخلية وأما يف أمورها اخلارجية والسياسة الدولية  ،اجلمهورية الفيدرالية

وعلى إثر ذلك، مت إنتخاب جورج  ،وهكذا مت حسم اخلالفات بينهم ،فتتمحور يف مركز قرار واحد ومجاعي

  واشنطن كأول رئيس يف أمريكا.

   

 



  ثورة الفرنسية, أسباب الثورة ونتائجهاال-3

مما ال شك فيه أن أحد أهم األحداث التارخيية يف أوروبا يف القرن الثامن عشر هو انفجار الثورة الفرنسية اليت 

وثانياًَ يف  ،م، وهو احلدث العاملي الفارق الذي ترك آثاراً ملموسة وواضحة أوالً بأوروبا 1789انطلقت عام 

  ة والدولية األخرى . الدول اإلقليمي

  

  :األسباب الرئيسة للثورة الفرنسية  - أ

مت تقسيم البنية الطبقية يف اتمع إىل  ،كما كان احلال يف مجيع الدول األوروبية والذي استشرى يف فرنسا أيضا

  ".القرويون البسطاء و(العبيد) ،الطبقة الربجوازية ،الرهبان والكهنة ،عدة شرائح، أمهها : "طبقة النبالء

  

هذه التفرقة هي سبب رئيس يف ميالد الثورة الفرنسية، ألن القرويون الذين ليس لديهم أي حق  مكفول 

قانوناً، والعبيد الذين مت استعبادهم من مستعمراا العاملية الذين يشكلون النسبة العظمى واملناطق اجلغرافية 

  حقوقهم. األكثر إكتظاظا بالسكان يف اتمع أرادوا أن حيصلوا على 

  

إال أم كانوا  –رغم حريتهم  -أما الربجوازيون الذين يشكلون القسم الثاين من حيث انتشارهم يف اتمع 

  ويريدون املساواة مع طبقة النبالء.  ،مفتقدين حلقوقهم السياسية

  

ويف ،اواة"وكان الربجوازيون يطالبون ب "املس ،فقد كان العبيد يودون احلصول على "احلرية" ،واختصاراً

وهم :"طبقة النبالء والكهنة" الذين مل يرغبوا يف املوافقة على هذه  ،الطرف اآلخر،من ميلك إدارة الدولة

  احلقوق، ومنحها ملستحقيها . 

  

 



توسعت اإلدارة العليا والطاغية من أتباع نظام امللكية يف سياساا اليت دف للسيطرة على  ،من جهة أخرى

وكانت تقوم باالضطهاد الفعلي ومبنهجيات عظيمة للشعوب اخلاضعة  ،املنافع اخلاصةاملوارد االقتصادية و

  حلكمها وسلطتها. 

  

ويف فترة اإلشراق اليت ظهرت يف  ،بعد نشوء حركات اإلصالح اليت بدأت يف القرن اخلامس والسادس عشر

حنو واسع كلمة حقوق اإلنسان بدأت تذكر على  ،جمال العلم والثقافة والفكر يف القرن السابع والثامن عشر

  الطبيعية كمفهوم.

  

توسع املثقفون واملؤلفون يف هذا الشأن ينبهون الشعب و يثقفوم يف نفس الوقت حبقوقهم  ،يف تلك الفترة 

  وقد بزغ جنم ثالثة منهم :  ،األساسية

 مونتسكيو.  -

 فولتر .  -

 جان جيك روصو  -

وقد كتب كل منهم آثاراً للتعبري عن هذه  ،أبرز املدافعني عنهومن  ،وهؤالء كانوا من الرواد يف هذا املوضوع

وكتب مونتسكيو عن  ،وكمثال على ما تركوه من آثار :كتب فولتر عن حرية الدين بتوسع ،املفاهيم اإلنسانية

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

  

وجناح  ،رنسية هو اآلثار اليت تركتها املعادلة السياسية الدولية بعد تأسيس أمريكاالسبب اآلخر يف الثورة الف

أمريكا يف اعتماد إدارة مجهورية تقوم على نظام "التمسك باملبادئ الدستورية"، يف مقابل نظام تعسفي يقوم 

  على (وجود الس مع امللك) املطبق يف بريطانيا. 

  

 



أن فرنسا كانت تعيش يف ظالل أزمة مالية كبرية تطال أشكال احلياة  ،أيضايضاف إىل هذه العوامل األساسية 

  يف تلك السنوات.

  

  الثورة الفرنسية واحلروب الثورية

  بدأت الثورة الفرنسية بسبب تراكم األسباب العديدة فوق بعضها. 

ن مثلما فعلت أمريكا  وقد أضاف الفرنسيو ،قام الفرنسيون بالتأسي باألمريكيني يف الكثري من مالمح جتربتهم

وحتديداً إىل القسم األول من  ،لتكون مكفولة بالدستور ،بنداً تشريعياً عن "حقوق اإلنسان واملواطنة" 17

  لتعيني حقوقهم اإلنسانية غري املوجودة يف بالدهم. 1789آب  4الدستور املدون يف عام 

   

ومت إعدام امللك لوي  ،ري من األصقاعيف كث –إن جازت تسميتها بذلك  –واندلعت الثورة التصحيحية 

وظهر الزعماء الشعبيون واجلماهرييون مثل مريابو, دانتون, روبيس بيار  ،السادس عشر وزوجته يف الثورة

  كرواد وقادة من رحم الشعب وكإفراز لثوراته .

  

واستمرت  ،يداًعلى إثر ذلك مت تأسيس االس التكوينية وتشكلت األحزاب والتيارات السياسية رويداً رو

ومل تعني  ،الصراعات الداخلية لفترة طويلة يف حماولة لتحديد املسارات والتوجهات وفرض النفوذ والرؤى

فرنسا كيفية اإلدارة الذاتىي يف البالد  بعد إزالة امللكيةنتيجة هذه الصراعات،واستمر ذلك حىت تأسيس 

  م .  1804اإلمرباطورية يف سنة 

 راحل هامة ومركزية، منها:عاشت الفترة الثورية م

  .1789-1791أو الس الوطين والس التأسيسي:  ،إيتاجينريو -

  1791-1792فترة االس الدستورية : -

 



  1792-1795جملس املؤمتر الوطين : -

  1795-1799فترة النقل اإلدارية : -

 1799-1804فترة النقل القنصلية والسياسية : -

 

اجلنرال نابليون الشاب الذي ظهر يف فترة الثورة قد  ،من ابرزها نابليون ،القيادية هنا نشأت العديد من الوجوه

  .1804وأسس إمرباطوريته يف عام  ،واستطاع جتاوز العديد من سلبياا ،أى هذه الفترة املعقدة

  

وبروسيا  ،منها : النمسا بشكل رئيسي ،أثارت األحداث اجلارية يف فرنسا قلقاً يف بعض الدول العاملية 

  وبريطانيا وإسبانيا.

  

  م. 1815ونتيجة اخلالفات بني هذه الدول وفرنسا بدأت موجة احلروب واستمرت حىت عام 

  

ومفاهيم حقوق اإلنسان اليت ظهرت  ،ويف هذه املعارك الطاحنة انتشرت األفكار حول آليات إدارة الدول

امللكية تز بصورة كبرية، وهو ما أفرز أيضا وبدأت األنظمة  ،وقد انتشرت إثر ذلك يف كل أوروبا ،بفرنسا

وهي الفكرة اليت يفاد عنها باملصطلح الدميقراطي املعاصر،  ،انتشار فكرة اإلدارة الذاتية من اجلمهور يف أوروبا

وهي فكرة القت قبوالً واسعاً أدى  ،وأن يكون الشعب مبكوناته صاحب الرأي يف إدارة شؤون الدولة والبالد

  ا يف الدول األوروبية األخرى.إىل انتشاره

  

فهاجم نابليون أراضي الدولة العثمانية  ،كانت لنابليون يف تلك الفترة أطماع استعمارية تتعدى احلدود لفرنسا

  م. 1802إال أنه اضطر أن ينسحب من فلسطني مهزوماً بتاريخ  ،واحتل مصر ،يف أثناء احلروب

 



  

  نتائج الثورة الفرنسية-ب

ئج الثورة الفرنسية هي فرض حقوق اإلنسان غري املوجود حىت ذلك الوقت على جدول أهم نتيجة من نتا

و إنتشار فكرة  ،امللكية ،القومية ،األخوة ،وانتشار مبادئ احلرية، العدل، املساواة ،األعمال الفردي واجلمعي

  الدميقراطية يف الوقت نفسه. 

  

حيث  ،وفتحت الباب مشرعاً أمام عهد الدول الوطنية هذه التغريات الفكرية أت عهد اإلمرباطوريات ائياً

  بات كل جمتمع يطالب حبقوقه الطبيعية ويرسم سياساته الذاتية.

 

  آثار الثورة الفرنسية على الدولة العثمانية -ج

قضية حقوق اتمعات الوطنية كانت إحدى أهم األفكار اليت طرحتها الثورة الفرنسية، وهذه الفكرة هي 

ونعين به: ميالد  التيارات القطرية وميالد  ،برز من االحتالل الفكري الذي أثر يف الدولة العثمانيةاجلانب األ

  "القومية".

  

ألن الدولة العثمانية كانت أكثر تقدماً يف حقوق  ،قضية حقوق اإلنسان مل جتد هلا صدى يف العهد العثماين

ئة الفقراء املسحوقني أو العبيد أو فئة متس لغياب كما مل يكن مثة وجود لف،اإلنسان إذا ما قورنت بأوروبا

  تطبيقات حقوق اإلنسان يف الدولة العثمانية.

  

وهنا كان    ،كانت الدولة العثمانية جتمع عشرات من مكونات الشعوب حتت مسمى األمة وحتت مظلة اخلالفة

البلغار، الرومان) دوهلم املستقلة  ،تأسيس اتمعات الوطنية لبعض اإلثنيات والعرقيات مثل : (الصرب،  اليونان

 



وهو ما أثر يف البنية الداخلية  ،ومطالبتهم باإلستقالل الذايت كنتيجة متعلقة مبجريات ومآالت الثورة الفرنسية

  للدولة العثمانية بصورة قوية ومباشرة.

  

ى القضاء على اجليوب وركزت عل ،واجهت الدولة العثمانية التمردات الداخلية العديدة يف القرن التاسع عشر 

 ،والسبب املباشر : أا ال تريد أن تنسحب من املناطق اليت تعترب جزءاً من هويتها اجليوسياسية ،املرتبطة بالغرب

  وال تريد أيضا أن تترك هذه اتمعات.

  

ت املظلة وجدت أوروبا يف هذه الدعوات العنصرية واليت تدعوا للتفرقة واالنعزال عن جسد األمة اإلسالمية حت 

وحالة من التغيري السياسي ال  ،وال سيما مترد األقليات املسيحية داخل األراضي العثمانية فرصة ساحنة ،العثمانية

وإسراع انطالق شرارة   ،ولذلك قاموا بدعم توجهات االنفصال ،بد من اقتناصها من قبل الدول األوروبية

ة العثمانية اليت تعترب العدو االستراتيجي ألطماعهم وهدفهم :كسر وحدة الدول ،أعمال الشغب أكثر فأكثر

  االستعمارية التوسعية . 

  

  جهود للرجوع إىل النظام القدمي وردود أفعاله-4

  مؤمتر فيينا-أ

وهو ما  ،م دون أن حيقق النصر 1815انتهت احلروب اليت شنها نابليون للسيطرة على مجيع أراضي أوروبا يف 

  صته أوروبا.أوجد متغرياً سياسياً اقتن

اجتمعت يف مؤمتر فيينا لتعيني  ،الدول املنتصرة على نابليون وعلى رأسها بريطانيا، النمسا، بروسيا، روسيا 

  ورسم االستراتيجيات اخلاصة به بعد النصر على نابليون.  ،مستقبل أوروبا وحتديد مالحمه

  

 



ى شكالً جديداً ألوروبا، وقد حاول إزالة آثار مؤمتر فيينا املنعقد برئاسة رئيس وزراء النمسا كونت مترنيه أعط

  . 1830الثورة الفرنسية وبداية مرحلة جديدة، واستمر نظام مترنيه حىت سنة 

   

 



  الثورات-ب

  1830ثورات 

  

م حاول امللك شارل العاشر تأسيس اإلدارة امللكية يف فرنسا وفق منهجية شاملة، ولكن 1824يف عام 

وبدؤوا سلسلة من اإلجراءات ضدها  ،لفة له يف هذا التوجه قد عارضوا هذه احملاولةالليرباليني واموعات املخا

  على املستوى السياسي والشعيب .

  

وحىت يلفت امللك شارل النظر إىل اخلارج يف حماولة منه المتصاص النقمة الليربالية ضده، دعم امللك التمرد  

ولكن عندما فاز معارضو امللك يف  ،خ الس وإلغاء دورهاليوناين وأنزل اجلنود إىل اجلزائر ومن مث قام بفس

  االنتخابات اجلديدة جمدداً بدأت األوضاع تتفاقم بصورة تراكمية .

  

وهو ما أدى بعد ،مت وضع الصحافة حتت الرقابة، وبدأت إجراءات الكبت تظهر بصورة تدرجيية ،يف تلك الفترة

ارل، وأصبح مبوجب مآالت هذه الثورة لوي فيليب ملكا فترة معينة إىل اندالع ثورة عظيمة ضد امللك ش

حىت أطلقوا هذه املرة  ،بسبب أنه ليربايل يرفع شعار (اإلستقالل)، وهي ثورة مست مفاهيم جديدة ألول مرة

  وهذا كان يفيد بوجود نظام ملكي خمتار بإرادة الشعب. ،على امللك مسمى "ملك الفرنسيني"

  

وباتت التيارات السياسية حتاول أن تقتدي بالتجربة  ،ألوروبية األخرىأثرت هذه احلركة على الدول ا

وانفصلت  ،فقد سيطر احلزب الليربايل على احلكومة يف بريطانيا، وانفصلت بلجيكا عن هولندا ،الفرنسية

تكن السويد عن النرويج، وهو ما اجرب القيادات السياسية اجلديدة أن تعطي بعض احلقوق اجلديدة ملواطنيها مل 

  معهودة يف الدول األوروبية. 

  

 



  

  1848ثورات 

  

هم من أطلقوا مرحلة تطوير الصناعة يف اية  ،يشهد التاريخ بأن اتمعات احلرة يف املدن، خاصة يف بريطانيا

 ،وأما أول سبعني عاما من القرن التاسع عشر،القرن الثامن عشر اليت مثلت أساس الثورة الصناعية يف أوروبا

) فقد شهد هذا العهد التطورات التقنية والتوجه إىل التصنيع بشكل سريع مل تعهد 1800-1870: ( وحتديداً

  أوروبا نظرياً له.

  

فانتشار التجارة الواسعة، وتطور تنظيم اإلنتاج يف املصانع، واستخدام  ،هنا بدأ ميالد متغريات كبرية وفعلية

 السريع، كلها عوامل زادت من عدد املدن املليئة باملشاكل اآللة البخارية يف البحار، وزيادة التعداد السكاين

أربعة عشر  1801املتعددة، فبينما كان عدد املدن األوروبية اليت يبلغ عدد سكاا مائة ألف فأكثر يف عام 

  .1870وصل عددها إىل ألف مدينة أوروبية يف عام  ،مدينة

  

انيا وبعدها الدول األوروبية األخرى يف أوروبا قد جلب هذا التغري االقتصادي واالجتماعي الذي شهدته بريط 

  الكثري من القضايا معه.

  

أبرز املتغريات الفاعلة على الساحة كان وجود وميالد فئة حديثة ظهرت تبعاً للثورة الصناعية،أال وهي شرحية 

إضافة إىل الفئات  فتم طرح األفكار اجلديدة والقواعد يف شأن حقوق العمال وأرباب العمل ،العمال أنفسهم

  السابقة يف اجلغرافيا األوروبية.

  

 



املسألة األساسية كانت يف كيفية تنظيم احلقوق و العالقات يف ااالت الرئيسة اليت تتصل بالعمل وبيئة  

وهو ما أدى إىل ظهور تيارات جديدة يف ،الدولة-العمال ،املصنع-العمال، العمال-العمل، وحتديداً:  األعمال

ومن روادها  سان سيمون (سينت سيمون) وفرييا (فوراير)  ،بريطانيا ال يسمى تيار "اإلشتراكية"فرنسا و

وهؤالء قد ألفوا بعض الكتب واملؤلفات اليت اعتربت تأييداً لفكرم وأسساً يف هذه املنطلقات  ،وأوفن الربيطاين

  والتوجهات اليت اعتمدوها.

  

وقد توسعت املفاهيم اليت  ،ه الفئة حديثة النشوء بأوروباكان هؤالء يطرحون األفكار حول قضايا هذ 

 ،طرحوها وصوالً ملا قام به لوي بالن (لويس بالنك) بفرنسا من دعوة لسحب احلق يف امللكية من الشخص 

ليأيت بعد ذلك كارل ماركس وهو مفكر  ،وهكذا تكونت أول أفكار التيار املسمى ب"الشيوعية" يف أوروبا

طرح افكاره يف بريطانيا وأملانيا حىت أصبح ممثالً رئيساً لتطوير فلسفة وتوجهات وديناميكية من أصل يهودي لي

  هذا التيار. 

  

  الثورة يف فرنسا

واإلشتراكيون،  ،، حيث مترد الليرباليون1848انطلقت الثورات الفرنسية يف عام  ،ويف هذه البيئة العاصفة ،هنا

وقاموا بطرح فكرة  عجز امللك عن القيام باإلصالحات  ،باريس والشيوعيون، واجلمهوريون،والكاثوليك يف

  الالزمة يف البالد.

  

 ،وأعطيت للفرنسيني جمموعة من احلقوق ،على إثر ذلك مت خلع امللك وتشكلت احلكومة املؤقتةيف فرنسا

إعالن النظام  ومت االنتهاء من ملفات جتارة العبيد، كما مت ،وأزيلت عقوبة اإلعدام ،كحق االقتراع والتصويت

اجلمهوري، وأعلن  نابليون الذي كان يدير الدولة اعتمادا على احلزب الكاثوليكي يف السابق إمرباطوريته مثل 

  ومسي بنابليون الثالث. 1852عمه نابليون األول يف عام 

  

 



 

  الثورة يف الدول األوروبية األخرى

حيث بدأت أهم أثارها  ،لواقع العام يف أوروبابدأت تفرض نفسها على ا ،1848الثورات اليت اندلعت يف عام 

  تظهر يف النمسا بعد فرنسا.

  

متردوا من أجل االنفصال عن أراضي إمرباطورية النمسا،  ،والكروات، و اهلنغاريون، والتشيكيون ،اإليطاليون 

 ،دخل الروسيوبعد الت ،وهو األمر الذي دعا النمسا لطلب يد العون من الروس ملواجهة هذه القالقل الواسعة

ومل ترجعهم الدولة العثمانية  ،والتجأ مخسة ماليني منهم إىل الدولة العثمانية ،خسر الثوار اريون أمام الروس

  برغم التهديدات باحلرب اليت تعرضت هلا وآثرت محايتهم. 

  

  1848نتائج الثورات 

  : ورات األوروبية املتالحقة ما يليكان من أبرز نتائج الث

وهو ما عىن يف ذلك الوقت بداية لبناء  ،تراف الرمسي بالدستور يف روسيا وإيطالياحتقيق االع -

  ومن بعدها القوات األملانية. ،القوات اإليطالية

وما كان يعرف باسم : "عبودية  ،مت إاء ظاهرة العبودية اليت سادت يف أوروبا ردحاً من الزمان -

  األرض" ال سيما يف إمرباطورية النمسا.

ونتيجة مطالب الثورات املتالحقة قامت  ،الة املعرفية واالقتصادية واالجتماعية يف أوروباتغريت احل -

  الدول األوروبية مبنح احلقوق املتعددة ملواطنيها.

  إزدواجية املعايري املمارسة من قبل الدول األوروبية ضد الدولة العثمانية-ج

  

 



عن بعضهما يف مسألة واحدة. كمثال على ذلك : ال  هو استخدام قياسني خمتلفني ،تعبري إزدواجية املعايري

وإن كان القتلى من  ،هذا املبدأ إن كان املدنيون القتلى من املسلمني ال يطبق ،يصح قتل املدنيني يف احلرب

   املسيحيني و حيظون باإلهتمام البالغ فهذه هي إزدواجية املعايري نفسها.

  

نانية بينما يغضون النظر عن املدنيني املسلمني الذين قتلتهم هاتان األوروبيون يف أثناء الثورة الصربية واليو

على الرغم من أا ليست  ،الدولتان كانوا يثريون الضجة بأن األتراك أو العثمانيني قتلوا املدنيني املسيحيني

  حقيقية. 

  

القتلى حوايل عشرة  حيث كان عدد املدنيني املسلمني ،م1876تكرر املشهد نفسه يف التمرد البلغاري يف عام 

ثالث آالف يف ثورة بدأت بدعم الروس لزعزعة -آالف بينما كان عدد القتلى من البلغاريني ال يتجاوز إثنان

  األمن يف الدولة العثمانية .

  

ففي الوقت الذي كانت فيه القوات العسكرية العثمانية حتاول قمع املتمردين املسلحني وتضمن األمن  

"مركز الدعاية أوروبية" قد إختذ سلسلة من اإلجراءات اإلعالمية املضادة واليت تثري حنق إال أن  ،واالستقرار

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

  

يف تلك احلقبة غري املستقرة كان الرأي العام األورويب وإعالمه جاهز كي يصدق كل خرب خاطئ عن األتراك 

وهكذا كانت الدول األوروبية اليت ال تذكر  ،يصدق هذه الدعاية لتخوفه من الدين اإلسالمي وكان،العثمانيني

شيئا عن قتل ماليني من املسلمني األتراك يف البلقان يف القرن التاسع عشر تأخذ موقفاً متهماً جتاه األتراك 

  باستمرار.

  

 



فرغم وجودهم حتت احلكم العثماين على  ،اأما األمم األخرى مثل الصرب واليونان والبلغار والرومان وحنوه

وطوروها يف  ،إال أم قد حافظوا على قيمهم الوطنية والدينية واالجتماعية والثقافية أيضا ،مدى مخسمائة سنة

ظل تسامح الدولة العثمانية ورعايتها لإلثنيات،  ولكن ال نستطيع أن نقول الشيء نفسه عن اتمعات احمللية 

هذه هي إزدواجية املعايري اليت تنفذها أوروبا ضد الدولة  ،أماكن ذهبوا إليها يف أوروبامن املسلمني يف 

  واليت ال زالت ظالهلا ممتدة حىت يومنا هذا.  ،العثمانية

  

  تأسيس االحتاد السياسي يف إيطاليا وأملانيا -5

  

  تأسيس االحتاد السياسي يف أملانيا  -  أ

 ،قدسة، وتبين حركات اإلصالح يف كثري من البقاع األوروبيةجرمان امل-انفصال إسبانيا عن إمرباطورية روما

فلم يبق من أثر  ،وانتشار دور األمراء من املذهب الربوتستانيت قد قلل من قيمة اإلمراطورية ومكانتها الدولية

فمن أهم أسباب ضعف النمسا هو هزميتها املتواصلة  ،ومن جهة أخرى ،لإلمرباطورية إال يف النمسا وهنغاريا

  يف املعارك أمام الدولة العثمانية.

  

) من أمراء أملانيا الفاعلني واملؤثرين، فقد أصبحت بالده يف عهده 1740-1688األمري الكبري فريدريك (

  ).  1740-1786دولة قوية ومركزية، وكتب امسه يف قائمة الدول القوية يف أوروبا يف عهد فريدريك الثاين (

 

الرن اليت ينتمي إليها هؤالء امللوك قد وصلت إىل درجة قوة الساللة احلاكمة أما الساللة احلاكمة ههان زو

  هابس بورك املسيطرة على النمسا.

  

 



 ،قام رئيس الوزراء مملكة بروسيا بيسمارك بتحديد مسار جديد ،ومع تتابع األحداث ونشوء املصاحل املتجددة

وبعد توحيد نظام اجلمارك  ،اد األمراء األملانمن أجل حتقيق نظرية احت 1862فقد انطلق جبيش جرار يف عام 

وتطوير الطرق احلديدية أزال كثرياً من العوائق اجلامثة أمامه، وتوسع بيسمارك يف حروبه وبسط نفوذه بشكل 

عقب فوزه  1870. وحقق نصراً واضحاً يف روسيا وفرنسا  يف عام 1864فقد هزم الدمنارك يف عام  ،كبري

. و هكذا استطاع بيسمارك الذي انتصر على فرنسا و النمسا أن 1870اضوفا عام على النمسا يف معركة ص

، واستطاع كذلك حتديد الركائز األساسية  هلذه الدولة 1871يؤسس اإلحتاد األملاين بزعامة بروسيا يف عام 

  ألسلحة القوية). وحتقيق السلطة العسكرية (اجليش القوي ووجود ا ،أال وهي : أفكار القومية األملانية ،احلديثة

  

  تأسيس اإلحتاد السياسي يف إيطاليا  - ب

كان قد خطى خطوات هامة  1852) الذي كان رئيس مملكة بيومنت يف عام 1810-61الكونت كاور (

وهلا  ،فقد حول هذه الدولة الصغرية إىل دولة لديها جيش قوي ومتقدم يف الصناعة والزراعة ،يف بناء الذات

  وهلا نظام قضائي وقانوين مطبق أيضاً.   ،االنتشار منظومة سكك حديدية واسعة

أدت هذه احلالة النهضوية إىل تعليق اآلمال على بيومنت لتشكيل احتاد إيطايل فاعل ومؤثر على الساحة 

وبدأ يشرد األستراليني من أراضيه  ،الدولية،  وهو ما قاد بيومنت لعقد اتفاق احتاد التعاون الدفاعي مع فرنسا

  لتوسعة املطروح.وفق خمطط ا

  

و يف هذه  ،ومن خالل اإلجنازات العسكرية اليت حققها بشكل متتابع فقد جنح يف جتميع الدول اإليطالية حوله

ونتيجة جلهوده اشتركت سيجيليا  ،األثناء بدأ اجلنرال اإليطايل جاريبالدي بإختاذ اإلجراءات الالزمة من طرفه

  يف اجلنوب ونابويل أيضا يف هذا اإلحتاد.

  

أخذ اإلحتاد الذي يدعم بروسيا فينيسي أيضا. ومل تبق دولة  ،1866بروسيا يف سنة  -أثناء حرب النمسا

وهو ما دفع امللك  ،تقصد لتشترك يف االحتاد اإليطايل إال روما، حيث كان يتواجد هناك البابا واجلند الفرنسي

 



وليصبح ملكاً يف  ،ضيف روما إىل االحتادلي 1870فرنسا أمانوال الستغالل فرصة حرب بروسيا فرنسا يف عام 

  وذا متت إقامة االحتاد يف إيطاليا فعلياً.  ،م1871إيطاليا حبلول عام 

  

  التجزئة يف أوروبا -ج

كان بيسمارك يريد متكني الدولة من كسب القوة لتعزيز مكاسبها أيضا بعد بناء الوحدة األملانية، فعقد اتفاقا 

حيث مت عقد االتفاق األمين الدفاعي ما بني أملانيا وروسيا يف  ،ق استراتيجي دفاعياتفا ،1879ثنائياً يف سنة 

) الذي حدث فيه تقسيم أراضي الدولة العثمانية يف البلقان 1878وهلذا كان مؤمتر برلني ( ،1887عام 

  كان حتت قيادة وتأثري نفوذ بيسمارك الفعلي.  ،والذي عقد يف العهد القوي لألملان

  

السالم وإشاعة أجواء من االستقرار يف أوروبا يف هذه الفترات من خالل توقيع تلك اإلتفاقاتالثنائية  مت توفري

  يف اتفاق ثنائي نظمته النمسا وأملانيا. 1882واشتركت إيطاليا يف عام  ،واجلماعية

  

مصادر القوة  وهكذا بعدما فهمت أملانيا أا تأخرت ومل تأخذ نصيبها الكايف من السيطرة العاملية على 

واهليمنة، وأا أصبحت تتمتع بقوة خارقة من خالل االتفاقات املربمة فقد قررت التحرك بصورة مغايرة ملا 

  تقبله بقية الدول واالحتادات يف املنطقة.

  

كانت تقف ضد التحالفات النامجة عن اتفاقات أملانيا.  -على رأسها بريطانيا  -فهناك جمموعة دولية كربى 

مع بعض لتأمني جبهام، كما انعقد اإلتفاق بني كل من بريطانيا  1891ق الفرنسيون والروس يف وقد اتف

  . 1907وبني بريطانيا وروسيا يف عام  ،1904وفرنسا يف عام 

  

 



وهكذا باتت الساحة األوروبية والعاملية مقسمة بني هذين القطبني الكبريين : أملانيا والنمسا وإيطاليا يف طرف،  

انقسمت أوروبا  ،وهو ما أدى مليالد كيانات واصطفافات جديدة ،يا وروسيا وفرنسا يف طرف آخروبريطان

  وهي احلالة اليت كان عليها الوضع قبل احلرب العاملية األوىل. ،على إثرها إىل قسمني

  

وىل إىل فبعد بداية احلروب واالصطفافات الدولية،دخلت احلرب العاملية األ ،أما خبصوص الدولة العثمانية 

  جانب أملانيا. 

   

 



  

  تطورات يف الثورة الصناعية واإلستعمار-ب

وقد كان للتطورات العلمية  ،وصلت حركات النهضة إىل الفترة الكالسيكية يف أوروبا يف القرن السابع عشر

 ،اليت ظهرت استمرارا للحركات اإلصالحية ومسار النهضة دور بارز يف توجيه املسارات وحتديد املصاحل

  كننا عد التطورات الرئيسة اليت متت بالصورة اآلتية:ومي

  

  التطورات العلمية والتكنولوجية- 1

متثلت التطورات املعرفية والتكنولوجية اليت أفرزا تلك املرحلة مبجموعة من املكتشفات اهلامة اليت شكلت 

ولعل من أمهها  ،الفترة أيضاًوقد ارتبطت بأمساء بارزة يف تلك ،مفترق طرق يف هوية ومنهجية التفكري البشري

  وأبرزها:

  

  ): الذي أجرى دراسات واسعة يف على الرياضيات واملنهج .1596-1650ريين ديكارت ( -

ويف الرياضيات ويف علم  ،ايساك ( اسحق )نيوتون: والذي أجرى دراسات يف جمال يف اجلاذبية األرضية -

  الفلك أيضا.

ريا الدراسات يف الرياضيات ويف جمموعة منوعة من العلوم واملعارف وقد أج ،جونس كابالر و جاليو جاليال -

  اإلنسانية والكونية األخرى.

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

قرن الثامن هذه الزيادة يف املعلومات أدت إىل التسارع يف التطورات التقنية املتبادلة بني الدول واتمعات يف ال

  عشر بصورة واسعة.

  

 



وعلى سبيل املثال، التطور احلادث يف معرفة واكتشاف ساعة التوقيف وآلة السدس قد سهل السفر البحري 

ولعل القبطان الربيطاين جيمس كوك الذي أحبر ثالث مرات مبساعدات هذه التقنيات اجلديدة عرف  ،كثرياً

  ت عديدة.فبهذه الطريقة قام باكتشافا ،أثرها الفعلي

  

م، ومت العثور على كوكب أورانوس يف سياق الكشوفات  1871وقد طور هريشال منظاراً جديداً يف عام 

واكتشف لوجي جلواين التيار  ،كما بدأ استخدام املوازين الدقيقة يف جمال الكيمياء وعلومها ،الفلكية على إثره

التحليل الكهربائي، كما أجرى الوزيا الدراسات يف وصنع فولتا البطارية، ومت إجراء  ،ووضع قوانينه الناظمة

وقام لنايوس السويدي بتصنيف  ،بينما اكتشف بريستلي األكسجني يف جمال الكيمياء ،التفاعالت الكيميائية

وإضافة إىل ذلك فقد طور دارفني والرمارك نظرية التطور ووضعا  ،النباتات يف جمال علوم النباتات التخصصية

  جيمس وات الطاقة البخارية وآلتها. واخترع  ،أسسها

  

التطورات واالكتشافات يف كل من علوم الرياضيات والفيزياء والكيمياء والنباتات واجليولوجيا واجلغرافيا 

ريكاردو،  ،آدم مسيث ،فاالقتصاديون مثل ثوماس مالثوس ،أظهرت تأثريها يف جمال السياسة واالقتصاد أيضا

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

  

 ،كذلك أحدثت الصحوة الفكرية يف القرن السابع عشر والثامن عشر أثراً كبرياً يف املعتقدات الدينية للمسيحيني

فني يف كتابه على سبيل املثال : األفكار املختلفة من العهد القدمي واإلجنيل عن "خلق اإلنسان" اليت طرحها دارو

قد أطلقت عصفاً ذهنياً وسلسلة من األطروحات والتجاذبات امتدت  1859املسمى ب"أصل األتراك"  بعام 

  حىت يومنا هذا.

  

كما  ،وطور قوانني املرياث يف الوقت نفسه ،قدم العامل الروسي مندل الدراسات العلمية اهلامة ،إضافة إىل هذا

ل التسوس التخمريي وعن مرض دودة القز يف القرن التاسع عشر، قدم لويس باستور االختراعات يف جما

 



 ،ووجد طرق إكساب املقاومة واملناعة للمريض عن طريق التطعيم ضد األمراض املميتة مثل داء الكلب وحنوه

ل ويف تلك الفترة أيضاً مت تطوير معارف متنوعة يف جما ،وهذا ما دفع الدولة العثمانية ملنح جائزة كربى لباستري

  املطهرات وعلوم التخدير. 

  

طرح جون دالتون نظرية الذرة، وبدأت الدراسات حول هذا املوضوع بعد ذلك بصورة  ،يف سياق متصل

كبرية وواسعة، كما قام علماء مثل فرادي ديوي, ماكسفال, يونج باإلختراعات اهلامة يف الفيزياء. ففي سنة 

كما كشف بيار وماري كوري عن نظرية  "النشاط  ،مت بيان أن اليورانيوم يبعث أشعة عالية 1896

اإلشعاعي" بعد دراستهما يف هذا اال، كما أن أينشتاين طرح النظرية "النسبية" أو (اإللتزام) يف عام 

قدم فرويد الدراسة يف جمال حتليل ودراسة اإلنسان نفسيا وسلوكياً وطور نظرية  ،م، ويف غضون ذلك1905

  علم النفس.  "العقل الباطن" يف جمال

  

  التطورات يف جمال التجارة-2

كان ارتفاع األسعار مستقراً ومتماشياً مع منط الدخل وأسلوب احلياة يف النصف األول من القرن التاسع عشر، 

إال أن ارتفاع األسعار نتيجة استرياد اإلسبان لكمية كبرية من الفضة من القارة األمريكية أوجد تضخماً عالياً 

 ،فهذا التضخم جاء يف ظل إخنفاض مستمر يف قيمة النقود وارتفاع األسعار للسلع ،حنو متزايدجداً  وعلى 

  بدءاً من إسبانيا. ،وأثر يف كل أوروبا اقتصادياً

  

وكان له انعكاساته على  ،هذه احلالة أدت إىل ارتفاع األسعار بصورة خمتلفة ومتباينة يف الدول األوروبية 

  دادت بعد اكتشاف القارة األمريكية وأصبحت أكثر حتركاً وديناميكية.التجارة العاملية اليت إز

  

إىل  1450بينما تصل هذه النسبة يف عام  ،مليون نسمة 100إىل  1600وصل عدد سكان أوروبا يف عام  

  وهذا اإلزدياد السكاين زاد من ارتفاع أسعار املواد الغذائية بصورة كبرية . ،مليون نسمة تقريباً 60

 



  

من خالل حركة نقل بضائع الدول ،وقت نفسه أصبحت هولندا دولة مهمة يف جمال االقتصاد العاملييف ال

  ومن خالل مشاركتها يف التجارة مع اهلند من ناحية أخرى. ،األخرى من ناحية

  

اليت كانت من أهم مراكز التجارة قبل إكتشاف  -يف هذه الفترة فقدت موانئ البحر األبيض املتوسط 

  مهيتها يف القرن السادس عشر بشكل تدرجيي. أ -أمريكا

  

األوروبيون الذين استغلوا فرصة التسهيالت اليت قدمتها االكتشافات اجلغرافية والعلمية يف القرن السادس عشر 

  وأثبتوا أنفسهم فيها. ،والسابع عشر قد قطعوا شوطاً كبرياً وملحوظاً يف جمال التجارة العاملية

  

وكان  ،أما اإلسبان قد سيطروا على التجارة مع جنوب أمريكا ،هلندية بيد الربتغالينيكانت جتارة التوابل ا 

  الربيطانيون واهلولنديون يف سباق وتنافس كبري مع الربتغال وإسبانيا . 

  

أما نسبة التطور والنمو ،شهدت بريطانيا، فرنسا، هوالند، وأملانيا تطورات اقتصادية هامة يف القرن الثامن عشر

  مقارنة مع الدول املذكورة أعاله.  فكانت أقل بكثري وب وشرق أوروبايف جن

  

وأصبحت يف اية القرن أول دولة  ،حرصت بريطانيا يف هذه الفترة على الصدارة الفعلية يف جمال التصنيع

  صناعية يف العامل.

  

 



يزداد باستمرار  حينها كان يستمر نظام العصور الوسطى يف روسيا بنسبة كربى، وكان عدد سكان أوروبا

م، وقد استمرت 1800مليون نسمة يف سنة  190حيث وصل عدد السكان إىل  ،كما كان يف القرن السابق

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

  

فقد كانت  ،سكاين اآلخذ باالزدياديف تلك الفترة أيضاً كانت الدولة العثمانية تكتفي ذاتياً برغم التعداد ال

الدولة العثمانية اليت حتكم دول البلقان واألناضول يف هذه القرون توفر إنتاجاً زراعياً كبرياً يف أراضيها اخلصبة 

  يليب تطلعات سكاا.

  

يا وفرنسا فقد تقدمت بريطان ،صارت التجارة العاملية يف القرن الثامن عشر أساساً القتصاد  العديد من البلدان 

وذا العصر  ،وكان باستطاعتهما الوصول إىل أسواق أمريكا وإفريقيا وآسيا ،يف عامل التجارة بصورة كبرية

  أيضا مت التقدم يف جمال شق الطرق والنقل النهري. 

  

وقد مت توظيف املال الذي ،الزيادة يف عدد السكان والزيادة يف الثروة كانت تشجع على "االستهالك الواسع"

كما طور الربيطانيون  ،كتسبته بريطانيا من أرباح كبرية يف جتارا العاملية للتطور الصناعي يف هذا القرنا

قدرام التجارية من خالل اعتمادهم على أسلوب يسمى "التجارة املثلثية"، وهذا األسلوب يعتمد على أن 

وقت مت اختطاف الزنوج من إفريقيا وأتوا م إىل يف  ،البضائع اليت مت إنتاجها يف أوروبا تباع يف إفريقيا واهلند

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

   

 



  الثورة الصناعية-3

ومن مث التغيري  ،بدأت الثورة الصناعية يف وسط القرن الثامن عشر واستمرت حىت اية القرن يف بريطانيا

والتقدم التكنلوجي الكبري واالكتشافات اليت شوهد يف الدول األوروبية مثل أملانيا وفرنسا ويف الواليات 

  املتحدة أيضا تدخل يف تسمى "الثورة الصناعية". 

  

  م. 1870كانت بريطانيا مركز "الثورة الصناعية" حىت عام 

  

  بريطانيا

كما أنه أدى إىل التطور التجاري والزراعي  ،يف أوروبا النمو السكاين زاد من طلب كافة املواد االستهالكية

وهلذا السبب وجدت الضرورة إلجادة  ،نتيجة حالة الطلب، أما النمو اإلسهالكي؛ فقد أدى إىل إنتاج أكثر

وبعد أن مت توفري املال الالزم لتفعيل هذه األمور من  ،وإلتقان التقنيات الصناعية واإلنتاجية اجلديدة واملتقدمة

ومن التجارة العاملية الواسعة، شوهد تكوين  ،ستعمرات اليت تزداد حتت سيطرة القوى االستعمارية تدرجياًامل

فظهر النمو  1800-1870املدن الصناعية األوىل ألصحاب املشاريع احلرة  يف بريطانيا، أما بني عامي 

  ة. االقتصادي الكبري يف بريطانيا وبآليات ال شبيه هلا يف األعوام الفائت

  

واعتماد نظام التصنيع الشامل،  ،كان بناء أسس عهد التصنيع مرتبطاً بصورة مشولية باالنتشار التجاري الواسع

وهذا الوضع أدى إىل التحضر وبدء حياة مدنية مغايرة،  ،واستخدام اآلالت البخارية يف خمتلف جماالت اإلنتاج

كما مت تعميم  ،نيع البواخر والناقالت البحريةوتص ،ال سيما مع صنع السكك احلديدية ومدها بشكل واسع

  القوة البخارية يف جمال املواصالت. 

   

 



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

احلديد بالفحم، وهكذا بدأ احلديد يستخدم أكثر يف جماالت التصنيع  1730صهر " أ. داريب" يف عام  ·

 امة .واحلياة الع

 

القوة البخارية واآللة البخارية، وإلستخدام هذه القوة، فقد مت  1796إخترع جيمس وات يف عام  ·

إستخدام اآللة البخارية أوال لتفريغ املياه يف املعادن، وعلى إثرها إزداد إنتاج الفحم بسرعة، فالفحم 

 يشكل أساس صناعة احلديد الفعلية. 

 

بدأت هذه اآلالت تستعمل يف تشغيل  ،م1774وحتديداً  يف عام  بعد أن مت تطوير اآللة البخارية، ·

كما دخلت يف جمال  ،األجهزة واملعدات األخرى،  فقد مت استعمال القوة البخارية يف جمال احلياكة

صنع األجهزة اجلديدة اليت تقلص من حجم اإلنفاق، وحتول إنتاج النسيج اليدوي إىل اإلنتاج 

الذي أحدث لربيطانيا جمال  ،دأ صنع األقمشة بكمية كبرية من القطنوب ،اإللكتروين يف املصانع

 تصدير جديد وواسع. 

  

كان مبىن املعرض املصنوع بالكامل من الزجاج واحلديد ألجل معرض كريستال بالص يف عام  ·

 مؤشراً على القدرة التصنيعية لربيطانيا. 1851

 

سكة احلديدية اليت تربط املوانئ واملدن الكبرية حيث مت بناء ال ،مت تسريع بناء خطوط السكك احلديدية ·

 م. 1845ببعضها البعض يف فترة تسمى "هوس السكك احلديدية" يف عام 

 

 

ألن  احلاجة إىل رؤوس األموال   ،شهدت بريطانيا تقدماً يف جمال العمل املصريف مع التقدم التصنيع ·

 كانت تتطلب البنوك الكبرية والفاعلة.

 



 

 .1807ينة خبارية يف عام صنع فولطون أول سف ·

 

 .1837الربقية يف عام نظام مت إختراع  ·

 

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

1866. 

 

مت إختراعها من قبل مركوين اإليطايل يف عام  ، فقدتعمل مبوجات الراديواليت الالسلكية -أما الربقية ·

 .م1895

 

ربيطانيني العن  بذلك خمتلفة ،التطبيقوالنظرية  اعتماداً على مبدأ اجلمع بنيواصلت أملانيا أعماهلا  ·

بل كانت سياسة  ،الفردية ختراعات تعترب من الصدفات أو من املهاراتلم تعد االف ،والدول األخرى

صبحوا الرواد يف جمال أو ،عرب مدارسهم وجامعامكبار املنظرين  رعرعفت ،ترعاها الدولة وتدعمها

 أسسوا أحتاداً، وذلك لكوم الكيمياء والكهرباء يف اية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين

 متينا بني الدراسات العلمية والتطبيقات التكنولوجية.

 

 .1903واليات املتحدة يف عام يف الصنع هانري فورد أول سيارة  ·

 

 .1903ام أول طائرة يف ع تخوان رايصنع األ ·

 



 

عام بعد  مااليت وجدت والتطورات  ،األوىل ةشتان ما بني التطورات التكنولوجية املتواصلة قبل حرب العاملي

ختراعات التقنية اهلائلة يف هناك اال تكان،الظروف املوضوعية التراكميةرغم كل هذه وب هنم، حيث إ1914

  :متثلت باآليت الكربى ختراعاتوهذه اال، القرن التاسع عشر

 .الفوتوغراف -

 .الدراجة -

 .كاتبةاللة اآل -

 .ياطةاخلآلة  -

 .اتفاهل -

 .كهرباءاكتشاف ال -

 .سيارةإجياد ال -

 والسينما . األفالمميالتد علم  -

 .راديواكتشاف ال -

 .وحنوها  لطائرة والبالون ا -

 

بتكار ولد ال ك حبيث أن ،بتكارامل تبق جمرد اليت األشياء املخترعة ب ، متثلت ومثة جانب آخر للثورة الصناعية

  . آخر اًبتكارا

  

ات وتصنيعها بأحجامها وأشكاهلا وآليات طارالتعرف على أمناط اإلالسيارة تطلب كمثال على ذلك: اختراع 

على والزيادة يف احلياكة تطلبت آلة اخلياطة و ،ةك النحاسيسالألواليت حتتاج ل ،الكهرباءحتتاج إىل و تشغيلها،

  .ذلك ميكن لنا القياس 

  

 



  الثورة الصناعيةنتائج 
  

بصورة كبرية  الثورة الصناعية زادت من ثروة العامل الغريبأال وهي أن  ،هناك حقيقة ال بد من فهمها بعمق هنا

  .وواضحة

  

مثل : الصحة، الراحة واالستقرار ومستويات  ،كنتيجة هلذه الثورة مت التقدم يف أبعاد مفصلية يف احلياة

ق بني الطبقات الغنية من جهة والطبقات الفقرية العاملة يف إطار املصانع وقد كشفت الفوار ،والتحضر،النظافة

  من جهة أخرى. 

  

املنظمات واملؤسسات مثل : الشرطة املدنية, التأمني ضد احلوادث, املنظمات اإلغاثية اليت تساعد الفقراء, 

أليتام , املدارس, مؤسسات مجع القمامة, شبكات الصرف الصحي, النقابات العمالية, السجون, مساكن ا

كما ولدت التيارات الفكرية  ،كلها نتجت عن الثورة املعرفية اليت رافقت التصنيع والتحضر ،املشايف, احلدائق

  االقتصادية مثل: الشيوعية واالشتراكية يف مثل هذا الوقت يف القرن التاسع العشر.

  

والدفع باجتاهها لضرورات ومستجدات التحليل  النمو السكاين كان له أمهية كبرية يف يف وقوع الثورة الصناعية

  الواقعي، إال أن الثورة الصناعبة من جهة أخرى زادت من النمو السكاين.

  

  

مليون إنسان حنو  60رغم هجرة  -فقد بلغ عدد سكان أوروبا  ،بالنسبة للتعداد السكاين وتوزيعه ومنوه

  .1900نسمة يف عام  مليون 400قرابة  -أمريكا وذهاب الروس إىل شرق األورال 

  

 



ال سيما التطورات احلاصلة يف جمال الطب  ،العامل األكثر أمهية كان قضاء احلاجات البشرية اهلامة واملصريية

  واألمراض الوبائية والزيادة يف توافر التغذية كماً ونوعاً . 

  

فقد مت انتقال العنصر  ،أيضاً أسهمت الثورة الصناعيةبعدة عوامل وتغيريات يف اهلوية الذاتية للمجتمع األورويب

وبدأ التدفق على املصانع من  ،كما انتقل من الصيد إىل الزراعة ،البشري ورأس املال من الزراعة إىل الصناعة

  احلقول ومن الريف إىل احلضر. 

  

  األنشطة اإلستعمارية-4

ن األخرى و إستخدامهم األنشطة اإلستعمارية أو "اإلمربيالية" هي سيطرة األوروبيني على األمم والبلدا

  ملصاحلهم اخلاصة. وتعترب هذه األنشطة قد بدأت مع األكتشافات اجلغرافية عامة. 

   

 



  االستعمار حىت القرن التاسع العشر 

  م. 1453تشتت آمال األوروبيني يف الشرق األوسط والشرق األدىن مع فتح القنسطنطينية  يف عام 

  

ضي الصني واهلند وأجزاء أكرب من اليابسة يف العامل، فقد كانوا يبحثون كان األوروبيون يودون الوصول إىل أرا

أحبروا باجتاهات متعددة،  ،وبالتايل ،عن خمرج حقيقي وآمن هلم كي خيرجوا من أوروبا الشرقية والغربية أيضاً

من االستعمار ومن خالهلا أسست الدول األوروبية أشكاالً  ،وقاموا باالكتشافات اجلغرافية اليت أسلفنا ذكرها

بينما كانت فرنسا وبريطانيا تسيطر على  ،العسكري والثقايف يف سواحل جنوب آسيا وسواحل قارة إفريقيا

  وكان اإلسبان يسيطرون على جنوب أمريكا. ،مشال قارة أمريكا

  

 ،ت املائيةخاضت الدولة العثمانيةالعديد من احلروب مع الدول األوروبية الطامعة بالسيطرة على البحار واملمرا

وخاضت العديد من احلروب مع الربتغال يف احمليط اهلندي، أما إعتبارا من اية القرن السابع عشر فقد حاربت 

ودخلت يف حروب طاحنة مع االستعمار  ،الدولة العثمانية ضد التوسع الروسي يف البلقان ومشال البحر األسود

  األورويب يف شرق ومشال سواحل قارة إفريقيا.

   

 



  مربيالية يف القرن التاسع العشراإل

أثرت أوروبا على مسار األحداث من خالل السيطرة الكبرية هلا جغرافيا وسياسياً واقتصادياً يف بقية العامل يف 

القرن التاسع العشر، هذه السيطرة والتأثري مل تكن تتضمن مناطق معينة فقط كما كان يف العصور السابقة، بل 

م والبلدان واألديان وخمتلف األجناس اليت تصل إىل الدول ما وراء البحار، مثانني يف املائة كان تأثرياً يشمل األم

  .1914) من أراضي العامل كانت حتت سيطرة الدول األوروبية يف عام 80(%

  

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

  

دثت يف جنوب أمريكا يف منتصف القرن الثامن العشر والتاسع العشر وضعت حداً هليمنة أعمال الشغب اليت ح

وهو ما  ،وضعفت قوما ،اإلسبان يف املنطقة، كما اهتز وجود الربتغال واهلولنديني يف جنوب آسيا وإفريقيا

كز التجارية يف كندا، فقد امتلك الربيطانيون املستعمرات العديدة واملرا ،اتاح ملنظومة توسع بريطاين جديد

وجزر اهلند الغربية، وجنوب إفريقيا، وأستراليا، ونيوزيلندا، ويف سواحل آسيا وإفريقيا أيضا، يف وقت استوىل 

احتل الربيطانيون  1882، ويف عام 1880وعلى تونس يف عام  1830فيه الفرنسيون على اجلزائر  يف عام 

  يف املنطقة . مصر يف حتول كبري ملصادر القوة اجليوسياسية

   

 



 أهداف اإلمربيالية األوروبية -

مثل نشر املسيحية يف فترة  ،األوروبيون أشاروا إىل أهداف متعددة اعتمدوا عليها يف توسعهم اجلغرايف

  وحماصرة اتمعات اإلسالمية من الشرق يف القرن السادس عشر والسابع عشر. ،االستعمار الربتغال واإلسباين

  

ر الربيطاين واهلولندي والفرنسي، كانت لديهم أهداف تتعدى البعد الديين، كتوفري املنافع يف فترات االستعما

  وحيازة األرض والقوة اجليوسياسية.  ،االقتصادية

  

فقد حاولوا تربير سيطرم التوسعية  ،إال أنه بسبب اعتقاد األوروبيني بتفوقهم العسكري واجلغرايف واالقتصادي

وقاموا ذا الفعل كوظيفة  ،قائلني بأن الديانة املسيحية واإلدارة األوروبية مفيدة وناجحةاإلحاللية واالحتاللية 

لرفع حضارة أمم العامل ونقل النجاح األورويب إليهم لنقلهم من حالة " اجلهل والظالم " إىل عهد النور 

  األورويب.

  

بدأت نزاعام تظهر للعلن يف عام  1914األوروبيون الذين تقامسوا العامل دون  أي نزاع مهم حىت عام  

نتيجة التطورات اليت  ،)م، ومت تدمري القوى والنظريات االستعمارية سريعاً بعد احلرب العاملية األوىل1914(

ولكن  مل يقض على تأثريه  -ولو بصورة شكلية  –فقد نالت العديد من األمم استقالهلا  ،شهدا املنطقة

  اماً.وتفوقه االقتصادي والسياسي مت

   

 



  عصر التنوير-ج

ظهر تيار فكري جديد بني املفكرين األوروبيني والكتاب يف القرن الثامن عشر مع تأثري أحداث النهضة 

  واإلصالح، وكان هذا الفكر  يعتمد على "إمكانية التوصل إىل حقيقة الطبيعة والبشر عن طريق العقل".

  

  ا هذا العصر بعصر التنوير.و مسو  ،أطلق على هذا التيار اسم : " التنوير " 

  

فأوروبا القرون الوسطى؛ كانت قارة حتت حكم  البابا  ،تيار التنوير بدأ ضد " أوروبا القرون الوسطى" 

ورجال الدين املسيحي الذين يسمون "الرهبان"، كما أن اإلمرباطور وطبقة النبالء اليت كانت تابعة للبابا 

واإلدارة كانت بيد البابا ووفق توجيهات  ،لرغبة البابوية العلياوالرهبان كانت تتمتع بسلطات حمصورة با

  جرمان املقدسة. -اإلمرباطورية الكربى: روما

  

وليس من املمكن أن يتم فهم أو  ،مل يكن بإمكان أحد التعبري عن فكره إذا كان خمتلفاً عن أفكار رجال الدين

ال يقبل تدخل الشعب بإدارة الدولة اليت تدار من  ،ذلك وإضافة إىل ،تأويل اإلجنيل بغري توضيح الرهبان وبيام

كان التفكري  ،وذا الصدد ،بل ال ميكن للفرد التفكري ذه املواضيع اخلطرة ،قبل اإلمرباطورية وطبقة النبالء

  إثنني من املنطلقات اهلامة اليت أثارها ودعمها عصر التنوير. ،واإلرادة احلرة ،احلر

   

 



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

  تطورات يف احلياة الفكرية-1

مثل الرياضيات وعلم اهلندسة  ،حيث جتمعت القوة الفكرية األوروبية يف القرن السابع عشر يف ااالت املتعددة

  وعلم الفلك أيضاً.

  

ف يف العلوم العقلية : جي كابلر، جليالي، من أبرز  العلماء الذين أسهموا يف جتميع الفكر  واملعار

وهؤالء كانوا من املفكرين املهمني يف  ،ليبنيز يف أملانيا ،سبينوزا يف هوالند، يت هوبز يف بريطانيا ،ودسكارتس

  هذا القرن مبجاالم التخصصية .

  

اف، يف حني أن أدب كشف أن الكون يعمل بالقوانني اليت هي قابلة لالكتش ،يف الدراسات اليت أجراها نيوتن

عصر التنوير ركز على املشاكل البشرية، ويف الوقت ذاته كان الفالسفة يستخدمون األماكن غري األوروبية يف 

وقد كان ألف مونتيسكو كتابا امسه "رسائل   ،جمال التأليف للكتب السياحية واخليالية للتعبري عن أفكارهم

  اثالً هلذا الكتابفي فحواه ومضمونه . وكتب فولتري أيضاً كتاباً مم ،بريس (إيران)"

  

  .1762كما طرح روسو األفكار اجلديدة حول اتمع واإلدارة يف كتابه "العقود االجتماعية" يف عام 

  

الفكرة األساسية األخرى لعصر التنوير : أن "املعرفة هي القوة"، وقد برع املفكرون املوسوعيون يف فرنسا 

ا اقتصاديو عصر التنوير فقد كانوا ملفتني حول آراء الفيزيقراطيني بفرنسا وآدم بالتعبري عن هذه الفكرة، أم

  مسيث يف بريطانيا. 

   

 



  التطورات يف العلوم الطبيعية والبشرية-2

  

كما قام بوفون الفرنسي مبحاولة  ،السويدي كارل قام بتصنيف النباتات يف جمال العلوم النباتية التخصصية

ف عن ذلك يف كتابه "تاريخ الطبيعة"، وقد أجرى تشارلس ليل الدراسات املهمة وأل ،لتفحص تشكيل العامل

  يف جمال اجليولوجيا، وطور دارفني وليمارك النظريات حول خلق اإلنسان واحليوان والنبات أيضاً. 

  

 حيث اكتشف عقالنيو القرن ،مل مبض وقت طويل حىت أثرت التطورات يف العلوم يف جمال العلوم االجتماعية

الثامن عشر الكثري من قوانني الكون املادي، وقد وجدوا بعد فترة السند والدعم ممن يقفون معهم من املفكرين 

  الدارسني يف مواضيع السياسية والعلوم االجتماعية  املشاة. 

  

كانا كتابان ،وكتاب سويفت "رحالت جوليفر" ،كتاب دانيال ديفوي "روبينسون كروزو " يف بريطانيا

للغاية يف البيئة الثقافية األوروبية/ وكذلك كانت رواية كريفانتيس "دون كيشوت" اليت اكتسبت مسعة  مؤثران

ويف هذه الفترة  ظهرت الصحف واالت والنشرات الدورية وتطورت يف القرن  ،واسعة يف كل أرجاء أوروبا

  الثامن عشر يف أوروبا. 

  

وأما يف اهلندسة املعمارية قد برزت العديد من  ،جمال األدبومع هذه التطورات، ظهر تيار "الرومانسية" يف 

أبرزها مدرسة  ،اهلياكل الفلسفية مثل طراز "باروكي"، كما نشأت يف جمال املوسيقى مدارس معرفية متعددة

  كل من هاندل وباتش وهايدن. 

  

 



والسبب يف ذلك احلاجة لفهم  ،أصبح التقدم اهلام يف العلوم البشرية يف القرن التاسع عشر عنواناً لتلك املرحلة

فقد كان املثقفون حياولون أن يفهموا جميئ كتل بشرية ومعرفية حتت سيطرة  ،طبيعة ومآالت اتمع الصناعي

  و إنتقاهلم من نظام القرية والزراعة املعينة إىل النظام الصناعي واملدينة املعقدة. ،الكنيسة والنبالء إىل املدن

  

ظرية تطور اتمعات، وقام باحتساب القوانني األساسية املرتبطة بعملية التكيف طرح هاربرت سبينسر  ن 

وكان كومين يدعي يف فرنسا أن هناك قوانني  ،واالنتقاء الطبيعي والبقاء على قيد احلياة كطبيعة بشرية

له اتمع، بعد ذلك اجتماعية معينة تشمل اتمع كله، وأن على اإلنسان أن يقبل الوظيفة واملكانة اليت مينحها 

مت تطوير آراء كومت صاحب رأي الفلسفة الوضعية من قبل أميل دوركايهم، حيث طرح دوركهم موضوع 

  علم االجتماع بطريقة منهجية و طور مفاهيمه وأسسه أيضاً. 

  

ل مت تطوير فكر هيج ،شدد وهاردر وهيجل على أمهية تفعيل ذهن اإلنسان وعوامل اللغة والثقافة، بعد ذلك

  من قبل كارل ماركس بصورة توائم واقع اتمعات يف تلك احلقبة الزمنية.

 

 

   

 



  متت عملية الترمجة حبمد اهللا وتوفيقه

  اسطنبول

  م 2014

  

  آمنة نور فيصل قافايل      د. نزار نبيل أبو منشار " احلرباوي"

  

  

 

 

   

 



  اخلامتة

  

ملفاهيم اليت جيب علينا يف املشرق اإلسالمي أن بفضل اهللا تعاىل ومنه وكرمه مت االنتهاء من نقل املعارف وا

  نعيها من حمتويات هذا الكتاب القيم من اللغة التركية " لغة التأليف " إىل اللغة العربية . 

  

لقد جهد فريق الترمجة يف حماولة منه لنقل هذه احملتويات املعرفية اليت أبدع املؤرخ التركي الكبري األستاذ ويل 

وذلك غيماناً منا بأمهية هذه  ،أسلوب موجز مقتضب للدارسني والباحثني إىل اللغة العربيةشريين يف بسطها ب

  املعارف وضرورة تعميمها على الشباب العريب كما يتم تعميمها على الشباب التركي. 

  

ى منهح وعل ،نتقدم جبزيل الشكر والتقدير إىل املؤرخ الكبري األستاذ ويل شريين على جهده وحبثه وتأليفه ،هنا

  سائلني اهللا تعاىل أن جيعل ذلك يف ميزان حسناتنا مجيعاً .  ،اإلذن لنا بالترمجة

  نسأل اهللا التوفيق والسداد 

  آمنة نور فيصل قافايل    د. نزار نبيل أبو منشار " احلرباوي" 

 



  

  

 

  احملتويات
 مقدمة املترجم 

  مقدمة املؤلف 
 ) 1(  تاريخ أوروبا 
احنالل اإلقطاعيةة  وتأسيس املمالك املركزي   
 التطورات التقنية 
 توسع أوروبا 
  أسباب التوسع 
  كتشافاتاال 
  كتشافاتنتائج اال 
النهضة (ريناسانس)  عصرمظاهر أسباب تفشي  

  نتائجهاو
  نشوئه عصر النهضة وأسباب 
  عصر النهضة انتشار 
  نتائج عصر النهضة 
  نتائجهاإلصالح وانتشار أسباب  
  أسبابهو اإلصالح 
  مارتن لوثر و ميالد الربوتستانتية 

 



  نتائج اإلصالح 
  اإلصالحن يف األراضي العثمانية وواملسيحي 
  نص للقراءة 
  ) 2( تاريخ أوروبا  
  كم الدكتاتوري املطلق إىل الربملانيةاحلمن  
  كم الدكتاتوري املطلق والنظام امللكياحل 
  تطورات يف احلكم الدكتاتوري املطلق 
  الثورة الفرنسية, أسباب الثورة  ونتائجها 
  فعالاألردود جهود العودة إىل النظام القدمي و 
تكتالت بأملانيا و الإنشاء اإلحتاد السياسي و 

  إيطاليا
  ستعمارالثورة الصناعية و اال 
  تطورات العلمية و التكنولوجيةال 
  تطورات يف جمال التجارةال 
  الثورة الصناعية 
  ستعماريةشطة االاألن 
  عصر التنوير 
  يةياة الفكراحلتطورات يف ال 
  البشريةالعلوم تطورات يف علوم الطبيعية وال 
  اخلامتة  
  احملتويات 

  

  

  

  

 


