


تأليف

رزقلبيبيونان. د
والمعاصرالحديثالتاريخأستاذ

شمسعينجامعة

حامدعباسرءوف. د
والمعاصرالحديثالتاريخأستاذ

القاهرةجامعة



1الرأسماليةعصرفىأوروبا

المحتويات

6........................................................................................................................تقديم

9....................................................التجارىواإلنقالبالمالرأسظهوراألولالفصل

Manor.................................................................................................9االقطاعية

11...................................................................................االقطاعىالعهدفىالمدينة

15.............................................................................االقطاعىالنظامانهيارعوامل

17............................................................................................التجارىالمالرأس

17............................................................................................الصليبيةالحروب

18.......................................................................................الجغرافيةاإلكتشافات

22.....................................................................................................التجارةتطور

24...................................................................................................اليدوىالمصنع

29.....................................................................األوروبيةالنهضةعصرالثانىالفصل

31........................اإلنسانيةالحركةأووالالتينيةاليونانيةالدراساتإحياءحركة: أوًال

31................................................................................................الكنسيةالفلسفة

32..............................................................................................المدرسيةالفلسفة

33..................................................اإلنسانيةالحركةوقيامالمدرسىالتفكيرسقوط

34....................................................................................القديمالتراثإحياء) 1(

37.....................................................................................المخطوطاتجمع) 2(

38.................................................................والخاصةالعامةالمكتباتإنشاء) 3(

38...............................................................................................األكاديميات) 4(

40.........................................................................................التاريخعلمتقدم: ثانيًا

41..................................................................................الحديثةاللغاتظهور: ثالثًا

43.................................................................................الجميلةالفنونتطور: رابعًا

47..............................................................................................العلومتقدم: خامسًا



2الرأسماليةعصرفىأوروبا

49...............................................................................السياسىالفكرتطور: سادسًا

51.......................................................................................إيطاليافىالنهضةأفول

52.......................................................................اإليطاليةالحروب: األولالعامل

52................................................................الدينىاإلصالححركة: الثانىالعامل

53..........................................................................................إيطالياخارجالنهضة

53.............................................................................................................فرنسا

55...........................................................................................................إنجلترا

56...........................................................................................ايبيرياجزيرةشبه

57.......................................................................المنخفضةاألراضىفىالنهضة

58............................................................................................ألمانيافىالنهضة

60...........................................................................القوميةالدولظهورالثالثالفصل

60...................................................................فرنسافىالملكيةالحكومةتدعيم) 1(

62.............................................................إنجلترافىالدستوريةالحكومةتطور) 2(

62........................................................................البريطانيةالجزيرةتوحيدجهود

63.......................................................................................المؤسساتدولةإقامة

65...............................أوروباغربفىالقوميةالدولتدعيمفىعامالمائةحربأثر

68........................18القرنإلى15القرنمناألولىاالستعماريةالموجةالرابعالفصل

68....................................................المرحلةهذهفىلالستعمارالعامةالمالمح: أوًال

81..........................................................................االستعماريةاألدوارتعاقب: ثانيًا

83.........................................................................................البرتغالىاالستعمار

99..........................................................................................األسبانىاالستعمار

105........................................................................................الهولندىاالستعمار

111........................................................................................الفرنسىاالستعمار

114......................................................................................البريطانىاالستعمار

126...................................................................الدينىاإلصالححركةالخامسالفصل

129..............................................................ألمانيافىالدينىاإلصالحوحركةلوثر



3الرأسماليةعصرفىأوروبا

133..................................................................................اإلصالحيةالكنيسةحركة

135......................................................................إنجلترافىالدينىاإلصالححركة

139.........................................1715 – 1660عشرالرابعلويسعصرالسادسالفصل

139...........................................................عشرالرابعلويسحكمتحتفرنسا: أوًال

140...................................................................................المطلقةالملكيةعوامل

140....................................................................................المطلقةالملكيةتطبيق

144............................................................................االقتصاديةوسياستهكولبير

146............................................................الديمقراطيةودعماإلنجليزيةالثورة: ثانيًا

147........................................والبرلمانالملكيةبينالصراعوجذوراألولجيمس

148.......................................................والبرلماناألولشارلالملكبينالصراع

151.....................................................................................كرومويلأوليفرعهد

152............................................................................الملكيةوعودةالثانىشارل

154........................................................................البيضاءوالثورةالثانىجيمس

158...........................................................عشرالثامنالقرنفىأوروباالسابعالفصل

158............................................................عشرالثامنالقرنخاللالعامةاألوضاع

158...................................................................واالجتماعيةاالقتصاديةاألوضاع

162...............................................................................................السياسيةالنظم

166...........................................................................................العسكريةالقوات

168...........................)1763 – 1756 (السبعالسنواتوحرباالستعمارىالصراع

169..............................................................................................الحربدالالت

174.........................................................1756 – 1748الحربنحوتتجهأوروبا

179.........................................................................................أوروبافىالحرب

184.......................................................................االستعمارىالميدانفىالحرب

186.................................................................................................الحربنتائج

187................................................................................................االستنارةحركة

187.....................................................................................االستنارةحركةبداية



4الرأسماليةعصرفىأوروبا

189.................................................................................................العبقريةقرن

192............................................................................الجديدالفكرىالمنهجمعالم

195.........................................................................الجديداألوروبىالفكرسمات

201................................................................................الفرنسيةالثورةالثامنالفصل

203.....................................................................................فرنسافىالطبقىالنظام

204............................................................................................................الكنيسة

204..............................................................................................................النبالء

205.....................................................................................................الثالثةالطبقة

205............................................................................................البورجوازية) أ(

208...............................................................................................الفالحون) ب(

210...........................................................................................العقالنىالفكردور

213................................................................................الثورةوبدايةالماليةاألزمة

229...........................................................................الثورةوتطورالوطنىالمؤتمر

234.....................................................................اإلرهابعصرسقوطبعدالموقف

239............................................................................1815 – 1799نابليونعصر

242.......................................................1804 – 1799لنابليوناألولىاإلنجازات

246...............................................................1814 – 1804األولىاإلمبراطورية

263....................................................................................1815يومالمائةحكم

266.............عشرالتاسعالقرنخاللأوروبافىالبورجوازيةسيطرةأمامالتاسعالفصل

266.....................................................................)1832 (اإلنجليزىاإلصالحقانون

270.................................................................................................الميثاقينحركة

272.................................................................................فرنسافى1830عامثورة

275.............................................................................الصناعيةالثورةالعاشرالفصل

Factory System...............................................279المصنعنظامأواآلليةالصناعة

282..........................................................................................الصناعيةالرأسمالية

286...............................................................................................الفردىاالقتصاد



5الرأسماليةعصرفىأوروبا

288...............................................................................إنجلترافىالصناعيةالثورة

301.................................................................................فرنسافىالصناعيةالثورة

306...............................................................................ألمانيافىالصناعىالتطور

313.......................عشرالتاسعالقرنفىالحديثةالقوميةالحركاتعشرالحادىالفصل

313..........................................................................األلمانيةالقوميةالحركة – أوًال

313..........................................................................األلمانيةالوحدةتأخرتلماذا

315............................................................................األلمانيةالقوميةنموعوامل

319.............................................1848إلىفيينامؤتمرمناأللمانيةالقوميةحركة

324.............................................................1850 – 1848األلمانيةالوحدةحركة

328.......................................................1862 – 1850مناأللمانيةالوحدةحركة

329.....................................................................األلمانيةالوحدةوحركةبسمارك

337.....................................................................................اإليطاليةالوحدة – ثانيًا

338..........................................................1848 – 1815اإليطاليةالقوميةالحركة

339.........................................................اإليطاليةللوحدةالمتعارضةالمشروعات

341..........................................................................1949 – 1848اآلمالتداعى

343.................................................................................اإليطاليةوالوحدةكافور

345..........................................................................................النمسامعالحرب

346............................................................................................غاريبلدىمسيرة

347........................................................................................وروماالبندقيةضم

349...............................................................................................................المراجع

349...........................................................................:معربةأوعربيةمراجع: أوًال

349............................................................................................أجنبيةمراجعثانيًا



6الرأسماليةعصرفىأوروبا

تقديم

إلىتنظرأنأوروبا، علىأومصرفى، سواءالتاريخكتابةفىالتقليديةالمسألةدرجت
تغييراتمنعليهاطرأماكلتفسر، وأنبحتسياسىمنظورمنالحديثأوروباتاريخ

نشأتأنذلكعلىترتبوقد. المنظورهذاضوءفىواجتماعيةاقتصاديةوتطورات
أحسنفى–تقرؤهبالمقلوب !، أوالحديثاألوروبىالتاريختقرأبالدنافىأجيال

األحداثمعالسياسية، واألحداثالنتائجمعالمقدماتفيهمختلطًا، تتشابك–األحوال
.تمييزواالجتماعية، دوناالقتصادية

العصربدايةنقطةتحديدفىالمدرسةهذهفرقبينخالفمنجرىفيماذلكتمثلوقد
الدولةفيهظهرتالذىالقرنأنهأساسعشر، علىالسادسبالقرنبدأفبعضها. الحديث
.حروبمنالعظيمينالحادثينهذينعننتج، وماالدينىاإلصالحوحركةالحديثة
انتقالمرحلةأنهأساسعشر، علىالرابعالقرنفىالنهضةبعصربدأاآلخروالبعض

عشر، علىالسابعبالقرنبدأالثالثوالبعض. الحديثوالعصرالوسيطالعصربين
–إنجلترافىالعظمىعامًا، والثورةالثالثينحربفيهوقعتالذىالقرنأنهأساس
سبيلعلى (السوفييتيةالمدارسبعضإنبل. األسبانيةالوراثةفرنسا، وحربوتفوق
الحديثالعصربدايةحددتA. Z. Manfred: A Short History of the World: المثال

.عشرالسابعالقرنفىإنجلترافىالبورجوازيةبالثورة

تاريخمراحلتقسيمفىالمدرسةتلكالمنظور، اختلفتهذاعلى، وبناءنفسهالوقتوفى
عشر، وآخرالسادسللقرنبابازمنيًا، فخصصتقسيمًاقسمهفالبعض. الحديثأوروبا
أساسعلىقسمهاآلخروالبعض. عشر، وهكذاالثامنللقرنعشر، وثالثالسابعللقرن
التقسيمبينمزجالثالثوالبعض. أوروبيةدولةكلفىالعظمىاألحداث، فتتبعإقليمى

.اإلقليمىوالتقسيمالزمنى
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بينتربطالتىالعضويةالوحدةإلىمشتتًا، يفتقدالحديثاألوروبىالتاريخبداوهكذا
هويتهيبرزالذىاأليديولوجى، واإلطارأحداثهحركتالتىالدافعة، والقوىأجزائه

.العامالبشرىالتاريخمجرىفىواالجتماعيةاالقتصادية

جديد،منظور، منالعربىللقارئالحديثاألوروبىالتاريختقديمعلى، إتفقناالسببلهذا
فىهوالحديثأوروباتاريخألنوالمآخذ، ونظرًاالعيوبهذه، ويعالجقدميهعلىيعيده

تاريخهوالوسيطأوروباتاريخيعتبرالتىالدرجةالرأسمالية، بنفسالطبقةتاريخحقيقته
االقتصاديةالبدايةهوأوروبافىالطبقةهذهظهوراعتبرنافقد–االقطاعيةالطبقة

، الذىاألولبالفصلللكتابوقدمنا. الحديثاألوروبىللتاريخالحقيقيةواالجتماعية
.التجارىواإلنقالبالمالرأسظهورعنيتحدث

.تغييرمنأوروباعلىطرأماكلالجديدةالرأسماليةالطبقةهذهظهورعلىبنيناثم
فىنشأتالنهضة، التىهذهاألوروبية، باعتبارالنهضةعصرعنفصًالفخصصنا

كما. الرأسماليةالطبقةهذهظهورنتائجمننتيجة، أولاألولىبالدرجةالتجاريةالمدن
الطبقة،هذهلظهورالثانيةالنتيجةوهى. القوميةالدوللظهورثالثًافصًالخصصنا
التىالموحدةاالقتصاديةالقوميةالسوقاالقطاعية، وتكوينالحواجزتحطيمفىوجهودها

والفتوحالجغرافيةالكشوفلحركةرابعًافصًالخصصناكما. االقتصاديةمصالحهاتؤمن
النتائجالرأسمالية، إحدىالطبقةأكتافعلىقامتالحركة، التىهذهاالستعمارية، باعتبار

أبرزها، كحركةالدينىاإلصالحلحركةخامسًافصًالخصصناثم. لظهورهاالمباشرة
للتطوراتفصلينخصصناثم. االقطاعىالعصرفكرعنيختلفبورجوازىفكر

لقيامعشر، ومهدتوالثامنعشرالسابعالقرنينفىأوروبافىحدثتالتىالسياسية
الفصلينهذينوأتبعنا. االقطاععلىبورجوازيةثورةأكبرتعدالفرنسية، التىالثورة
–1815منالفرنسيةالثورةأعقابفىأوروبافىالبورجوازيةالسيطرةإتمامعنبفصل
الثورةنتائجمنتعتبرأوروبا، التىفىالقوميةللحركاتفصًالخصصناكما. 1848

النتقالنتيجةأبرزتعدالصناعية، التىللثورةفصًالخصصناثم. الفرنسيةالبورجوازية
.القديمةاالقطاعيةاإلنتاجعالقاتوتحطيمالبورجوازيةالطبقةيدإلىاإلنتاجوسائل

واإليطالية،األلمانيةالوحدتينعنبفصلينأوروباتاريخمنالجزءهذاواختتمنا
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هيمنةبعدأوروباعلىطرأالذىواالجتماعىاالقتصادىالتغيرنتائجمنباعتبارهما
.األوروبيةالرأسمالية

جامعاتنافىالسياسيةوالعلومواالقتصادالتاريخطالبالكتابهذايفيدأناللهندعو
واجههللتحدىمصدرًاكانتالتى–أوروبافهمعلىالعربىالمثقفيعينالمصرية، وأن

،واإلعجابالنفوربين، تراوحتالنبرات، متباينةاإليقاعمختلفةباستجابةالعربىعالمنا
أكثرأسسعلىللغربنظرتناتقييمإعادةعلىيساعدبما–والرغبةوالرهبة

.موضوعية

.السبيلقصداللهوعلى

1982عامأكتوبرأولفىالقاهرة

المؤلفون
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األولالفصل
التجارىواإلنقالبالمالرأسظهور

بالبنيةلحقخطيربتطوريقترنإنماالحديثأوروباتاريخأنعلىالمؤرخونإصطلح
مراحلمنبعينهامرحلةأنهى–واجتماعيًااقتصاديًا–األوروبىللمجتمعاألساسية
طابعكانالذىFeudalismاالقطاعىبالعصراقترنتاالجتماعىاالقتصادىالتطور
ذلكمراحلمنجديدةمرحلةأمامالطريق، وفتحالوسطىالعصورأوروبامجتمع
تدريجىانهيارثمتفسخمناالقطاعىالمجتمعبنيةلهتعرضتبماارتبطتالتطور
،االقطاعىاإلنتاجىالنظامحسابعلىونموهالتجارىالمالرأسظهورنتيجة

، فلملحمتهوالتجارةسداتهالرأسماليةكانتمحلهجديدإنتاجىنظاموإحاللبهواإلطاحة
تعد، ولمقبلمنلهاكانتالتىالمميزةالمالمحتلكتحملاألوروبىالمجتمعبنيةتعد

مجتمعأمامأصبحنا، بلقبلمنالسائدةالقوىنفسهىوالسياسيةاالجتماعيةالقوى
:األساسيةالبنيةحيثمناالقطاعىالمجتمععنتمامًايختلف" حديث "رأسمالى

.السياسية، والفكرية: العلويةواالجتماعية، والبنيةاالقتصادية

التجارى،المالرأسبظهورارتبطالذىالتحولهذاحدوثكيفيةعلىأيدينانضعوحتى
سادالذىاالقطاعىاإلنتاجىالنظامأمامقليًالنتوقف" إنقالب "أوتغيرمنصحبهوما

الظروفعلىالتغير، ولنقفذلكطريقهاعنحدثالتىالكيفيةلنتبينلعصورأوروبا
.حسابهعلىنماالذىالمالرأسلصالحاإلنتاجىالنظامذلكتفسخعلىساعدتالتى

Manorاالقطاعية
بتوفيرتقومأنعليها، وكاناالقطاعىالنظامظلفىاإلنتاجوحدةهىاالقطاعيةكانت

أساسًايقتصرالعصرذلكفىاالقتصادىالنشاطجميعًا، وكانسكانهاحاجاتيشبعما
علىالمسلمينسيطرةنتيجةالسبلأمامهاسدتقد–رأيناكما–الزراعة، فالتجارةعلى

.اليدويةالصناعاتتقدميتعذرالتجارةالمتوسط، وبتأخرالبحر
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هذادخلوتوزيعاألرضاستغاللتنظيمأساسعلىاالقطاعىالنظامقامذلكلكل
.الطبقاتمختلفبيناالستغالل

تسددوالتقومال، فاإللتزاماتالخالصالزراعىالمجتمعمعالمفيهاتبدوواالقطاعية
بانتشارإالتنتشر، الللتداولأداةأساسًا، فالنقود، وهىبالمحصوالتوإنمابالنقود

السلعمنمحدودعددفىالمبادالتفيهتنحصرالذىالزراعىالمجتمعبالتجارة، أما
بالمبادلةيكتفىماوكثيرًاللنقودماسةبحاجةيشعرالفهومعلومةمناسباتفىوتتم
.عينًا

، وليسالعرفمنثابتأساسعلىفيهااالقتصاديةالعالقاتبقياماالقطاعيةتمتازكذلك
الرأسماليةتغزهلمالذىالزراعىالمجتمعمميزاتمنأيضًاعقدى، وهذاأساسعلى

إلىعاممنالشكلبنفستتجددالتىالعملياتمنمجموعةباعتبارهابعد، فالزراعة
يتغيروالدائمةبصفةشكلهايتحدداالقتصاديةالعالقاتمنمعينعددفيهاآخر، يقوم

قدمثًالاألرضفرقيقالعقدنظريةإلىحاجةثمخارجية، فليسظروفتحتإالعادة
جديدمنالعالقةهذهمناقشةإلىيحتاجالدائمة، وهوبصفةاالقطاعىمععالقتهحدد
عالقاتتنشأحيثالتجارةفىالحالبعكسمحصولكلجنىعندأوعملموسمكلفى

.المعنيةاألطرافبيناتفاقمنمنهاكللحكمالبدالطبيعةومختلفةمتعددة

إالاالقطاعياتبينمبادالتثميكنسكانها، فلمبإطعامالقيامهواالقطاعيةهدفوكان
أسرة، فكلالربحتحقيقإلىالسعىبعدميمتازاالقطاعىاالقتصادكانندر، ولذلكفيما
فىأيضًاوتساهمألفرادهاالقوتلتوفيرأساسًاوتهدفاألرضمننصيبهابزراعةتقوم

أنالذكرعنوغنى. والمدنية) الفرسان (العسكريةوحاشيتهاالقطاعلسيدالقوتتوفير
األرضجودةحسبعلىأخرىإلىاقطاعيةمنتختلفالزراعىاإلنتاجظروف

أنتستطيعوالاألخرىمنأفقراقطاعياتهناككانتفقدولذلك. الجويةوالظروف
دوناقطاعيةبسكانتفتكالمجاعاتكانتماوكثيرًا. السكانمنمحدودًاعددًاإالتطعم

الاقطاعيةكلأنحيثاألخرىاالقطاعياتمن" االستيراد "إمكانوطأتهامنيقللأن
.موجودةتكنلمالمؤنلنقلالكافيةالمواصالتطرقيكفيها، وأنماإالتنتج
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منوأسرتهاألرضرقيقإليهيحتاجمالتوفيرأساسًاتكفىالمنزليةالصناعةوكانت
االقطاعيةسكانبعضوكان... ونحوهاالزراعيةواآلالتكالمالبسصناعيةمنتجات

وحاشيتهاالقطاعلسيدمصنوعاتمنيلزمماإلنتاجاليدويةالحرففىيتخصصون
.األرضمنتجاتمنيعيشونبالطبعالصناعهؤالءوكان

الكثيفة،الزراعةطرقفيهاتطبقمتكاملةكوحدةالزراعةفىتستغلاالقطاعيةتكنولم
األرضرقيقمنكبيرعددبينمقسمةفاألرض.. القديمةالزراعةطرقبكلاحتفظبل
يلزمماتوفيرإلىيهدفواإلنتاج... الكبيراإلنتاجمزايامناالستفادةإذنيمكنوال

، وذلكبيعهيمكنفائضتوفيرإلىيهدفوالفحسبوأسرتهاألرضرقيقالستهالك
،االقطاعلسيدمنهاحصةستذهبزيادة، فكلاإلنتاجلزيادةحافزلديهليسالرقيقألن
.بيانهاسبقالتىلألسباباالقطاعيةخارجيبيعهأناألرضلرقيقيمكناليتبقىوما
المنتجاتبعضمبادلةيتعدىالجدًامحدودفمجالهاالقطاعيةداخلالبيععنأما

األرضرقيقفيهاينتجالالتىالنادرةالحاالتفىصناعيةمنتجاتمقابلالزراعية
.صناعيةأدواتمنيلزمهماكلأسرتهأفرادوبمساعدةبنفسه

نتيجةمحدودالسكان، فعددضخمإنتاجإلىيحتاجيكنلمنفسهاالستهالكإنبل
إلىيدفعحافزأىهناكفليسولذلك. المجاعاتوتعدداالستقرارولعدمالسابقةللحروب

.اإلنتاجزيادةفىرغبةاإلنتاجطرقتحسينأوالمزروعةالمساحةزيادة

القديمة،األدواتبعينهاهىالزراعةفىالمستعملةاألدواتأنيفسرماهوهذاولعل
أدواتفىتقدمأى، والحديثاختراعأىوالاإلنتاجفنفىتطورأىهناكفليس

.اإلنتاج

االقطاعىالعهدفىالمدينة
اإليطالية،المدنعن، ففضًالالمدنمنكبيربعددتزخرالرومانيةاإلمبراطوريةكانت
الحامياتفيهاتعسكرالتىاألماكنفىاإلمبراطوريةأجزاءمختلففىمدنتنشأكانت

، وإنمااألرضيفلحونوالالريففىيعيشونالكانواالرومانالرومانية، فالجنود
والصناعالتجاروكان. البلدأهليؤديهاالتىالجزيةمنصغيرةمدنفىيعيشون
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المدنبينفيماويتجرونالريفثروةإليهاينقلونالحامياتهذهمنبالقربيستقرون
ثيابمنيلزمهمماالحاميةلرجالروما، ويصنعونمنالنادرةالسلعالمختلفة، ويجلبون

.زينةأوحربوأدوات

التجارة،تعطلتأجزاءهاوالحروبالفوضىوعمتالرومانيةاإلمبراطوريةانهارتفلما
المدنوقعتأوروبايسوداالقطاعىالنظامبدأ، ولماالمدنواضمحلتالصناعوتشرد
األرضفالحةعلىأهلهامعظم، وأرغماالقطاعيينالسادةسلطانتحتالقديمة

إندثارًاالقديمةالمدنبعضاندثارإلىذلكأدى، وقداألرضرقنظامفىواالنخراط
البعض، وظلالريفبالدمنغيرهاعنتختلفالقرىإلىبعضهاتامًا، وتحول

اقتصاديةوتبعيةاالقطاعلسيدتامخضوعحالةفىوجودهرغمالحيويةمنبشئمحتفظًا
المدينةإلىمنهاالمصرىالريف" بنادر "بعضإلىأقربتجعلهاوللزراعةللريف

.الصحيحبالمعنى

وسيادةالمدنيةالحياةمعالمبضياعاالقطاعىالعهدمناألولىالقرونتميزتهكذا
أوتجارىنشاطكلعلىالزراعىاالقتصادبتغلبتميزتأخرىوبعبارةالريف

.صناعى

كامًال، فلقداستقرارًااالقطاعىالعهداستقرحينتغيرتأنلبثتماالحالهذهولكن
الترفحياةتجديدإلىيسعونمترفينأمراءبرابرة، إلىقوادمناالقطاعسادةتحول
أيامصاغواالذينالصناعأولئكساللةنحوفيها، فاتجهوايعيشونالرومانكانالتى

بصنعهايقومبدائيةأسلحةأوخشنةبثيابيكتفونيعودوا، ولمالترفأدواتالرومان
الصناعيةالتقاليدذاتاألسرالمدينة، وبدأتفىتدبالحياة، فبدأتالفالحينمنتابعوهم
كانكبيرأميرعددها، فكلإزدادقداالقطاعيينطبقةأنذلكعلىوساعد. القديمنشاطها

تحتيعملونالذينالفرسانبينمنويبرزونينبغونللذيناقطاعياتهمنأجزاءيمنح
منأجزاءفرسانهبعضبدورهيمنحالجددالسادةهؤالءمنواحدكلوكانإمرته

،تابعينسادةتضممنهاحلقةكلسلسلةمناالقطاعىالهرمتكونوهكذا.. اقطاعيته
ثم–الرومانألباطرةخليفةيعدالذى–الجرمانىاإلمبراطوريوجدالهرمرأسوعلى
، وكلالفرسانطبقةحتىبعضفوقبعضهااالقطاعيينمنطبقاتذلكيلى، ثمالملوك
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االقطاعيينمنعددلهوتخضعبالوالءلهيدينLordسيديعلوههؤالءمناقطاعى
.الصناعمنتجاتأمامالسوقاتساعإلىكلههذاأدىوقد" Vassalsتابعيه "يسمون

وساعدالحروبقلتواإلسالميةالبربريةالغزواتوانتهاءاالقطاعىالعهدوباستقرار
التجارنوعًا، وعاوداألمنفاستتباالقطاعيينبينالحروبمنالحدعلىالكنيسةنفوذ

ثماالقطاعيةداخلالسلعتداولفىتخصصتطبقةالمدنأهلبينمنوظهر.. النشاط
.أخرىإلىمملكةمنثمأخرىإلىاقطاعيةمن

صناعات، فهىبقوتهاإلنسانيحركهاأدواتعلىتعتمدالعهدذلكفىالصناعةوكانت
الخاصلحسابهمنهمكليعملعمالالصناعىباإلنتاجيقوموكان. Hand Craftsيدوية

منمحدودعدد، ويعاونهمنزلهفى" ورشة "لنفسه، يتخذلهملكهىأدواتويستعمل
يعملمنهمكلوكان".. صبيان"و" عرفاء "إلىالفنيةدرايتهمحسبينقسموناألشخاص

"العربون "يدفعكانالمستهلك"، الذىمنسابقطلبعلىبناءينتجأى "الطلبتحت
لممجهوللمستهلك، إنتاجللسوقإنتاجهناكيكناألولية، فلمالمادةبتقديمأحيانًاويقوم

.سنرىكماالرأسمالىالنظامفىالحالهوكمابعديعرف

كانتكماالنطاقمحدودةالسوقدامت، ماللسوقإنتاجهناكيكونأنمقصودًايكنولم
يخاطرأنالصانعيستطيعمحدود، والعددهمفالمشترون. االقطاعىالعهدفىالسوق

إنبل.. مشتريًاتجدالقدأشياءإنتاجفىمالهورأسوأدواتهوأعوانهوقتهباستخدام
مصالحهميكفلدقيقًاتنظيمًاأنفسهمتنظيمإلىالصناعدفعالصناعةكسادمنالخوف
بنظامعرفما، وهوالسوقضيقأخطارمنويقللالحرةالمنافسةمخاطرويجنبهم

".Guildsالطوائف"

ويحرم.. للطائفةعامتنظيمفىمعينةبصناعةالمشتغلينكلانتظمالنظامهذاوبمقتضى
داخل" ورشة "فتحأوالصناعةبهذهالقيامالتنظيمهذافىعضوًايكونالمنكلعلى
Mastersالمعلمون: "فئاتثالثإلىبالصناعاتالمشتغلونوينقسم. المدينةنطاق

العرفانعدديزيدأالعلى" ورشة "فتححقوحدهموللمعلمين" والصبيانوالعرفاء
منمعينًاعددًايعملأنالصبىعلىوكان. معينعددعنمنهمكللدىوالصبيان
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يصيرأنيريدكانالذىالعريفعريفًا، أمايصيرحتىالمعلميرضىبشكلالسنين
بتمكنمنهالمعلمونيقتنع" ممتازًاعمًال "الطائفةلمجلسيقدمأنعليهمعلمًا، فكان

.الصنعةمنالعريف

وماليةإداريةسلطاتالطائفةاكتسبتماالمهنية، سرعاناإلختصاصاتهذهجانبوإلى
علىالمفروضةالضرائبتجمعوأنالورشفىالعملتنظمأنعليهاوقضائية، فكان
 .العمالءوبينبينهمأوبينهمتنشبالتىالمنازعاتتفضأعضائها، وأن

السوقضيقفىاالقتصادىتبريرهيجدكانالطائفىالتنظيمهذاأننالحظأنالمهمومن
علىالدخالءأمامالمنافسةبابوسدنشاطهماستمرارضمانفىالصناعورغبة

.الصناعة

بحيثالمدينةداخلاالقتصادىالنشاطأوجهكلإلىالدقيقالطائفىالتنظيمهذاامتدولقد
.االقتصادىتبريرهاالستثناءلهذاوكان.. التجارطبقةإاللهالخضوعبعدمينفردلم

أى" والتصديراالستيراد "تجارةنسميهأنيمكنماتعنىكانتالعهدذلكفىفالتجارة
أما. وأخرىمملكةبينحتىوأخرى، أواقطاعيةبينوأخرى، أومدينةبينالسلعتداول

التنظيم، وكانأنفسهمالصناعبهيقومكانفقدالمدينةنفسفىالمحليةالمنتجاتبيع
أمامتكنولم.. غيرهيصنعهمابيعوظيفتهكلشخصوجوددونيحولالطائفى
منيتلقونهاالتىلألوامروفقًاينتجونكانواألنهم" اإلنتاجتصريف "مشكلةالصناع

.مقدمًامباع، فالناتجالمستهلكين

األمنتوافرلعدمالمخاطرة، نظرًامنالكثيرتتضمنوالتصديراالستيرادتجارةوكانت
رأسيملكأنبهايقومفيمنتفترضكانت، كماالمواصالتولسوءالطريقفىالكامل

بطبيعةكانالخطيرةالمهنةبهذهللقيامتصدواالذينعددفإنولذلك. نسبيًاكبيرمال
منعيكفلتنظيمفىصفوفهمضمإلىبحاجةالتجارمعهيحسلممحدودًا، بشكلالحال
يقومكانالتىالتنظيموفكرةتتسقالمخاطرةمنفيهابماالتجارةأنالدخالء، كماتطفل

.الطوائفنظامعليها
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النشاطيتضمنهالذىالخطرمعطرديًاتناسبًا، يتناسباالقتصاديونيقول، كماوالربح
مندعمتطائلةأرباحًاحققواالمخاطرهذهتفادواالذينالتجارفإناالقتصادى، ولذلك

لفظأصبحبحيثاألخرىالطبقاتعلىالسيادةلطبقتهمالمدينة، وحققتداخلمركزهم
.التجارإلىأساسًاينصرف" Bourgeoisالمدينةأهل"

منأوروباأخرجالذىوالسياسىاالقتصادىالتطورمحورالطبقةهذهكانتولقد
التىالحديثةالرأسماليةنواةكانتفقد. االقطاعىالنظامعلى، وقضىالوسطىالعصور

تحقيقعلىوساعدها.. العالموعلىأوروباعلىنظامهافرضتحتىوترعرعتنبتت
.الجغرافيةواإلكتشافاتالصليبيةالحروبأهمهاوخارجيةداخليةعواملعدةالتطورهذا

االقطاعىالنظامانهيارعوامل
كثيرةقوىنشوءنتيجةالرأسماليةللزراعة–تدريجيًا–السبيليخلىاالقطاعنظامأخذ

.التطورهذانحواالقطاعبنظامدفعت

عشرالتاسعالقرنفىأوروباشهدتهاالتىالفكريةالنهضةالقوىهذهمقدمةفىويأتى
إلىوالدعوةاألرضرقيقنظامومهاجمةاإلنسانحقوقبلورةمنعليهاترتبوما

فىوالسيماأوروباشعوبكافةمنالكتابالحركةهذهلواءحملوقدوالمساواةالحرية
.وغيرهمومونتسيكوفولتيرأمثالفرنسا

مماالمدنفىالعاملةاأليدىعلىالطلبزيادةإلىمستقلةكحرفةالصناعةنمووأدى
األيدىوتتطلبتنموبدأتالتىالصناعاتفىالستخدامهماألرضرقيقتحريراستدعى
.الرخيصةالعاملة

فعدلتالشخصيةاإللتزاماتمناألرضرقيقطبقةتحرير–بالضرورة–ذلكوتطلب
بالحرفاإللتحاقمنتحدالتىالقيودكلوألغيتاإلقامةقوانينعشرالتاسعالقرنخالل
رغبواإذابالصناعةللعملالمدنإلىويذهبواالزراعةيتركواأنالمحررينللعبيدفأمكن

والبيعالشراءفىالحريةمطلقولهيشاءحيثيذهبحرًاالمزارعأصبحكما. ذلكفى
.االقطاعيينالسادةسلطةمحلحلتالتىللدولةالضرائبأداءمقابلالممتلكاتورهن
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اإلنتاجعلىالشخصىالحافزإيجادهوالكبرىالتحريرحركةإليهسعتماأهموكان
حركاتهدفتثمومنسلطتهموتقويضونبالئهاالقطاعسادةتفوقعلىوالقضاء
االقطاعوسادةوالنبالءوأسرهموالقياصرةالملوكأراضىتوزيعإعادةنحواإلصالح
.الفالحينعلىالكنيسةورجال

فرنسافالحى، فحررت1789فىقيامهامنذالحركةهذهمنطلقالفرنسيةالثورةوكانت
إقراضتولىبنكأنشئحيث1850ألمانيافىالشئنفس، وحدثعليهماألرضووزعت
لدىاألراضىتلكرهنمقابلاألراضىشراءعلىبهاليستعينواللفالحيناألموال

الزراعصغارثورةأثرعلىاألرضملكيةحقعلىالروسىالفالحوحصل.. البنك
فىاألهليةالحروببعداألمريكيةالمتحدةالوالياتفىالعبيدوحرر).. 1905–1902(

.عشرالتاسعالقرنمنالستيناتمنتصف

التىووسائلهاإلنتاجأساليبتغييرضرورةإلىتدعوالحاجةكانتذلكإلىوباإلضافة
أخذالذينالسكانبمطالبالوفاءعلىقادرةتعدلموالتىاالقطاعىالنظامظلفىسادت
فىالتفكيرالفردية، فبدأالملكيةانتشاربعدوخاصةالمستمرالتزايدفىعددهم

وحولتالبوراألراضىفاستصلحتالزراعةفىوالرأسىاألفقىالتوسعمشروعات
.مزارعإلىالمراعى

الدينية، فالثورةاالقطاعنظامزوالأسبابأهممنالكاثوليكيةالكنيسةنفوذضعفوكان
إلىأدتالكنيسةضدعشرالسادسالقرنمطلعفىألمانيافىلوثرمارتنقادهاالتى

الكنيسةاستقاللذلكألمانيا، وتبعفىالواسعةألمالكهافقدهاوإلىالكنيسةإضعاف
.الكنيسةأمالكومصادرةالبابويةعناإلنجليزية

بسببتطورمناألوروبىباالقتصادلحقمانتيجةتمتكلهاالتغييرهذاعواملأنعلى
.بعدفيماسنوضحهالذىالنحوعلىالبورجوازيةكعبوعلوالتجاريةالرأسماليةنمو
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التجارىالمالرأس
حياةعلىتسيطربدأت، وكيفاالقطاعىالنظامظلفىالتجارطبقةتكونتكيفرأينا

التجارطبقةإثراءفىوبالتالىالتجارةتنشيطفىتاريخيانعامالنشاركالمدينة، وقد
.الجغرافيةالصليبية، واإلكتشافاتالحروبوهمااالقتصادىمركزهاوتدعيم

الصليبيةالحروب
التىالكامنةالبواعثمعرفةومحاولةالصليبيةالحروبطبيعةتفسيرحولاآلراءتباينت
والسياسيةالدينيةالعواملمنعددتفاعلنتيجةكانتأنهانرىولكننا.. ورائهامنتقف

وجدكماالوسطىالعصوربهتميزتالذىالدينىللحماسثمرةكانتفقدواالقتصادية
نفسفى–الجرمانفيهاووجدعليهالجرمانلضغوطمنقسمًاالرومانىالمجتمعفيها

، هذاوالترحالالقتالنحونزعتهموإرضاءللمسيحيةوالئهمإلظهارفرصة–الوقت
.المسلمينبيدكانتالتىالشرقتجارةعلىالحصولفىالرغبةإلىباإلضافة

عشر،الحادىالقرنأواخرمنذاإلسالمىالشرقعلىالصليبيةالحمالتتوالتوقد
هذهفىمسيحيةممالك، وأنشأواالشاممنمتفرقةومناطقفلسطينالصليبيونواحتل

بروابطتارةبهاالمحيطةاإلسالمبدولوارتبطتالزمانمنقرنينقرابةعاشتاألقطار
حروبفىمعهااشتبكتكما. السيادةبروابطالتبعية، وثالثةبروابطالصداقة، وأخرى

.المتنازعتانالقوتانتتبادلهفيهاالنصرطاحنة، كان

منهدفأىتحققأندونعشرالثالثالقرنأواخرفىالصليبيةالحروبوانتهت
صحارىإلىوجبالهاأوروباسهولاألولىفرقتهاغادرتيومأعلنتهاالتىاألهداف
بالشرقاالتصالأنبل.. األثربعيدةكبرىتاريخيةحركةكانت، ولكنهاووديانهالشرق
التجارةتنشيطاآلنمنهايهمناالمدىبعيدةآثارًااألوروبىاالقطاعىالمجتمعفىأحدث
.والغربالشرقبين

التجارةأساطيللبثتالمتوسط، فماالبحرفىاألمنمنشيئًاالصليبيينأساطيلكفلتفقد
الربحويحققونالسلعمختلفيشترونالشرقأرضاألوروبيونالتجارتبعتها، وقدمأن

علىهؤالء، فحرصوملوكهاإلسالمسالطينلخزائنالمالويوفرونالمسلمينللتجار
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محاربةفىوساهمواوالسالماألمنالغربتجارومنحواالمريحالنشاطهذااستمرار
.مسلمينكانوالوحتىالقراصنة

–أنطاكيةومملكةالمقدسبيتمملكةوأهمها–الشامفىالمسيحيةالممالكوكانت
بينالحروبتكنولم. السلعولتبادلاألسواق، ولعقداألوروبيينالتجارلتجمعمراكز

هوالصيففصلكانالتجارى، فقدالنشاطهذالتمنعاإلسالميةوالدولالممالكهذه
مبادالتمحلهاوحلتالعملياتهذهتوقفتالشتاءحلالحربية، فإذاالعملياتموسم

.اإلنسانيةعلىمنهاتعودالتىالفائدةفىشكالاقتصادية

هولنداتجارتالهمإيطاليا، ثمتجارهمالتجاريةالمبادالتهذهمنأفادمنأولوكان
شمالوفىإنجلترافىويبيعونهاالشرقمنتجاتاإليطاليينمنيشترونكانواالذين

.أوروبا

الجغرافيةاإلكتشافات
البالدلتجارحافزًاالشرقمعالتجارةمنإيطالياتجارحققهاالتىالطائلةاألرباحوكانت

سالطينمعتفاهمواقدكانوااإليطاليين، ولكنالسبيلهذهفىللسيراألخرىاألوروبية
معالتجارةاحتكارلصالحهمأقاموابحيثوالشاممصرعلىالسيادةأصحابالمماليك
األبيضالبحرطريقعنالكشفإلىاألخرىالبالدتجار، فسعىاإلسالمىالشرق

.األقصىالشرقدولمعلالتجارالمتوسط

قد–عشرالخامسالقرنفى–المالحهنرىأميرهاعهدمنذالبرتغالمالحووكان
إلىالسفرمنجامافاسكوداويدعىأحدهمتمكن، وأخيرًاالغربىأفريقياساحلارتادوا
لالستعماراألساسحجربذلكالهند، واضعًاإلىوصلحتىالصالحالرجاءرأسشرقى

.األقصىالشرقفىعامةبصفةاألوروبىولالستعمارالبرتغالى

فىالنجاححققتالتىالمحاولةبهذهفيهيقدمونالبرتغاليونكانالذىالوقتنفسوفى
لتطبيقبمحاولةقامقدكولمبسكريستوفرعشر، كانالخامسالقرنتسعيناتمطلع

غربًااألطلنطىالمحيطيعبربأن، وذلكاألرضكرويةعنوجاليليوكوبرنيكسنظريات
.1492عامأمريكااكتشافإلىقادتهالمحاولةالهند، ولكنإلىيصلحتى
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إنجليزمنالمستكشفينرحالتتوالتالكشفينهذينتالالذىالقرنربعخاللوفى
وتمكنالجنوبيةوأمريكاالشماليةأمريكااكتشاففتموأسبانوفرنسيينوهولنديين
.العالمحولبحريةرحلةبأولالقياممنماجالن

العالماكتشاف، فإناألقصىالشرقمعالتجارةنشطقدالهندطريقاكتشافكانوإذا
تزخرالجنوبيةأمريكاأراضىكانت، فقداألوروبىالمجتمعفىثورةأحدثقدالجديد
وإرسالهماالنفيسينالمعدنيناستخراجفىوالبرتغاليوناألسبانوأخذ. والفضةبالذهب

المعامالتسهلتالنقودمنوافرةكميةالتجارةوجدتأنذلكأثرمنأوروبا، وكانإلى
علىالتجارإثراءإلىأدىبشكلاألثمانرفعفىساهمتاإلتجار، كماعلىوساعدت

حقوقمنمالهمباعواقدكانواالذينكاالقطاعيينالثابتالدخلذاتالطبقاتحساب
الطبقاتمنوغيرهمالمدنفىالصناعوكذلكمعينةنقديةمبالغنظيرأتباعهمعلىعينية

الذيناألوروبيينأمريكا، وتموينإلىللسفرالحمالتإعدادأنكما. األخرىوالفئات
التجارةأمامجديدةأسواقًافتحذلكدائمة، كلأومؤقتةبصفةالجديدالعالمإلىهاجروا

هذهإحضاراألولية، وكانالموادفىغنيةكانتالجديدةاألرضفإناألوروبية، وأخيرًا
.التجاروإلثراءللتجارةجديدًاوجهًاأوروبافىلبيعهاالمواد

األرباحوغيرتاالجتماعىمركزهاالتجار، قوىلطبقةاالقتصادىالمركزتدعمولما
السعىإزدراءمنالوسطىالعصورفىالسائدةالفكرةمنالتجارحققهاالتىالطائلة
هدفًاالربحأجلمنللربحوأصبحالماديةالرغباتفىاإلعتدالوإكبارالثروةوراء

أخرى،بسلعةسلعةلمبادلةوسيلةمجردالنقودكانتأنوبعد. األعناقإليهتشرأب
رأسفىزيادةتحقيقمعبيعهاإعادةبقصدالسلعالتاجربهيستبدل" مالرأس "أصبحت

.المال

تدعيمإلى–الوقتذلكفىيسمونهاكانواكما–Bourgeoisالبورجوازيةالطبقةوسعت
تعبيرحدعلى" ملكفيهالتاجرعالمًا "أوروباصارتحتىالدولةفىالسياسىمركزها
.جونارالفرنسىاالقتصادىالمؤرخ
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داخلسلطانهالفرضالطبقةهذهسعتحتىيقوىاالقتصادىالتجارمركزكادما
الكثيرتوصلوقد. االقطاعىاالستبدادضدكفاحهموقادتالمدينةأهلالمدينة، وتزعمت

ككلالمدينةأنبالسيادة، أىلهتدينالذىاالقطاعىالسيدحقوقشراءإلىالمدنمن
كانالتىاالقطاعيةالخدماتمنإعفائهانظيرمعينةسنويةجزيةللسيدتدفعبأنتتعهد

.األرضرقنظامعليهايفرضها

للمدينة، ولقدوماليًاإداريًاتنظيمًايفترضالمدينةسكانمنالجزيةمبلغجمعوكان
تجمعهيئةوهى" Municipalityالبلدية "، فنشأتالتنظيمهذالخلقالتجارطبقةتصدت
جمعبتنظيموتقوم–التجارمنالحالبطبيعةوهم–فيهاالرأىوذوىالمدينةأعيان

.االقطاعبسيداالتصالفىكافةالمدينةأهلعنالجزية، وتنوب

االستقاللإلىسعتأنالبورجوازيةلبثتللمدينة، فماالذاتىللحكممدرسةالبلديةوكانت
.البلديةبواسطة–وتنفيذًاوقضاءًاتشريعًا–المدينةالسياسية، وحكماالقطاعسلطةعن

بحرب، وإمااالقطاعسيدمنبشرائهاإماحريتهاعلىللحصولتسعىمدينةكلوكانت
أهلهابدأالتىالمدينةإخضاعيستطيعبحيثالقوةمنيكنلمالسيد، إذاهذامع

بحيثالقوةمنالملككانإذاالملكمنبمنحةباألسوار، وإماويحيطونهايحصنونها
.قراراتهاحترامعلىاالقطاعسيديرغم

سلطانإزاءكاملةبحريةنشأتهامنذجديدة، تمتعتمدنالتجارة، أنشئتنشطتولما
.الحرةبالمدنعرفتاالقطاع

.الحكمسلطاتداخلهالها، تتولىمعاقلعدةتنظيمإلىالبورجوازيةتوصلتوهكذا

،ونزواتهمنازعاتهوتتهددهااالقطاعسلطانبهايحيطالتىالضيقةبحدودهاالمدينةولكن
سعتفقد، ولذلكالسوقمعباإلتجارأثرتالتىالتجارلطبقةكافيًاحيويًامجاًالتعدلم

بالسلطةقانعةكانتأنبعدالدولةفىالسياسيةالسلطةمنقسطًالتنالالبورجوازية
.المدينةداخلالمحلية

اإلسالمبالدمعالتجارةوفتحالصليبيةالحروبمناستفادمنأولإيطالياتجاروكان
متنافسة، وكانتمتنازعةصغيرةإماراتإلىممزقةالوقتذلكفىإيطالياوكانت
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االستقرارعدمعواملمنإيطاليافىالزمنيةالسلطةعلىواإلمبراطورالبابابينالمنافسة
–الكبرىالتجاريةالمدنفىالبورجوازيةسارعتفقدولذلك. البلدهذافىالسياسى
استقاللهاوإعالنوتحصينهاالمدينةرقعةتوسيعإلى–وأمالفىوفلورنسةجنواكالبندقية

وكان. فقطالدينيةالبابالسلطةتخضعجمهورياتباعتبارهااالقطاعيينعنالتام
القويةاألساطيل، فبنتالجمهورياتهذهعنالدفاعمنمكنهاماالثراءمنللبورجوازية

.االستقاللهذاعنللدفاعالمرتزقةالجنودومنالمدنأهلمنالجيوشوكونت

حتىعاشتفقدطويلةقرونًامحترمًااستقاللهاظلأنالجمهورياتهذهقوةمنبلغوقد
إلىنفوذهااألثرياء، امتدالتجارمنأسرالجمهورياتوحكمت. عشرالتاسعالقرنمطلع
لقداألمراء، بل، وأقرضتالمصرفىبدورقامت، إذالسياسىسلطانهاحدودخارج
التىMedicisعائلةمثل (المصاهرةطريقعنالنبالءطبقةفىاألسرهذهبعضاندمج
فىالبورجوازيةقوةعلىأدللفرنسا)، وليسملكتانمنهاكانوقدفلورنسهتحكمكانت
يزدرونالوقتذلكحتىاالقطاعيونالنبالءكانالمصاهرة، فقدهذهمنالعهدذلك

.بالخضوعلهمدانتساللةمنأنهينسونوالالتاجر

بقيةفىتتوافرتكنلمالجمهورياتهذهمثلبوجودسمحتالتىإيطالياظروفأنعلى
تعلنأنمنأخرى، فبدًالسياسةإلىعمدتالبورجوازيةفإنولذلكأوروبابالد

.االقطاعوسادةالملوكبينالصراع: السياسيةالسلطاتوتخلعاالستقالل

وواضحاالقطاعأمراءسلطاتعلىوالقضاءسلطانهمتدعيمإلىيسعونالملوككانفقد
فىالملوكالبورجوازيةحالفتفقد، ولذلكالملوكمعتتفقكانتالتجارمصالحأن

يكونونماأحوجالملوكوكان. االقطاعيينسلطانعلىالقضاءعلىوساعدتهمنضالهم
تكنلموقتفىحروبهملتمويلنقودمنيلزممالهمتقدمكانتالتىالبورجوازيةإلى

المركزيةاإلدارةيتولونالذيناألكفاءالرجاللهمبعد، وتقدمعرفتقدالحديثةالضرائب
.المحليةاإلداراتفىالملكعنوينوبون

موت: منهااالقطاعييننفوذإضعافإلىأدتعواملوالبورجوازيةالملكيةساعدتولقد
إثرمنهمبالكثيرحلالذىالصليبية، والفقرالحروبفىاالقطاعأمراءمنالكثير
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تمكنوبذلك... فيهاوالفضةالذهبمواردواستغاللأمريكاإكتشافأعقبهالذىالتضخم
.والنمساوانجلتراوفرنساأسبانيا: الحديثةالموحدةالدولإنشاءمنالملوك

االقتصادوحدةوهىالمطلقالملكسلطانيسودهاالتىالمركزيةالدولةأصبحتوقد
معينةأمةأساسًاتضمدولة، فكلالقومياتمبدأعلىترتكزالوحدةهذه، وبدأتالدولى
.قومىأساسعلىاالقتصادىسكانهانشاطويقوم

شاركالزمانمنقرنينعنيزيدماالمطلقةالملكياتمعالبورجوازيةتعاوناستمروقد
واالستعمارية،  ووضعتالتجاريةالمشروعاتالتجارة، وفىتنظيمفىالتجارفيهالملوك
الستعمارتتكونالتىالشركاتوكانت. لحمايتهاالتجارةخدمةفىوسلطانهاقوتهاالدولة

وتحتفظالملكمنخاصبإذنوتتكون" ملكيةشركات "تسمىحديثًاالمكتشفةاألراضى
مابكلمصالحهاعنالملك، ويدافعالملكعلمأسطولهاربحها، ويرفعمنبحصةله

.سلطانمنأوتى

التجارةتطور
ونريد. واجتماعيًاوسياسيًااقتصاديًاالتجارةمركزتدعموكيفالتجارةتمتكيفرأينا
بينوثيقاتصالإلىأدىبشكلتغيرتقدالتجارةاتجاهاتأنكيفنبينأناآلن

.اآلثار، بعيدالنتائجخطيرتطورًاالصناعةتطورتأنأثرهمنكانوالصناعةالتجارة

منأوروبافىالمطلوبةالنادرةالسلعجلبفىأساسًاتنحصرالتجارةكانتالبدايةففى
أما... واألسلحةوالتوابلالحريريةالمنسوجات: األوروبيةاألسواقفىوبيعهاالشرق
المنتجينالصناععلى–قدمناكما–مقصورًاكانفقدالمحليةالمنتجاتفىاإلتجار
.أنفسهم

صارفقد. التجاريةالتياراتطبيعةمنإليها، غيرالهجرةوبدأأمريكاكشفولكن
منهااألوليةالموادأمريكا، وجلبإلىالصناعيةالمنتجاتتصديرعلىيعملونالتجار
الصناعة، وأنبعالميتصلواأنالتجارعلىكانوبذلكالمستعمراتمنغيرهاومن

.بتطورهايهتموا
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األوليةالمواديعطىالتاجر، فكانلحسابهمالعملالصناعإلىيطلبونالتجارفأخذ
أكبر، ولكنهبثمنالبيعأجلمنللشراءدائمًايسعى، فهولتصديرهالناتج، ويأخذللصانع
.لالستهالكويعدهشكلهمنيحولالذىبالصانعيمريشتريهمايجعلألنمضطراآلن
العملفىسرعتهمومدىالصناعأجورتحديدبطرقيهتمونالتجاربدأاللحظةهذهومن

.اإلنتاجفىوكفاءتهم

االقتصادمقتضياتمعمتسقغيرغداالذىالطوائفلنظامخاضعينالصناعوكان
الصانعتهديدالتاجرعلىالعسيرمنيجعلاحتكارًاتفرض، فالطائفةالحديثالتجارى
ومحاولةالصانعمساومةمنالتاجريحرمبشكلاألجورتحديدآخر، وهىبمنافس
تصلحالالتىالقديمةاإلنتاجطرقعلىتحافظوهىاألجرةلتخفيضعليهالضغط
.التصديرتجارةأمامهافتحتهاالتىكتلكاألرجاءمتسعةسوقإلشباع

نظامبإنشاءعليهحربهم، وبدأتالطوائفنظامعلىللقضاءالتجارسعىفقدولذلك
النظامهذاوخالصة. الطائفةنفوذمنطقةخارجDomestic System" المنزلفىالعمل"

ويعطيهاالالزمةالعملأدواتلهيشترىأنعلىCrafts manحرفىمعيتفقالتاجرأن
خارجفيهيعملمنزلفىاالستقرارعلىاألولية، ويساعدهالموادلهكأمانة، ويوردله

لحسابالحرفىهذايعملأنعلىالطائفةسلطةداخلهتنحصرالذىالمدينةنطاق
.التاجر

إلىانجلترافىالمنزلىالعملصورأقدمتدريجية، فترجعبطريقةالتطورهذاتموقد
المنخفضةاألراضىفىالمنسوجاتصناعةعلىأدخلالنظامأن، كما1464عام

منهمكلكانوإنماواحدمنزلفىيتجمعونالحرفيونيكنولمالتاريخذلكقبلوإيطاليا
منالصبيةوبعضأوالدهبمعاونةمنهالمطلوبالعملوينجزالخاصمنزلهفىيقيم

أواإلنتاجعمليةمباشرةيتولى" Entre Preneurالمنظم "التاجريكن، ولممعاونيه
.المحددةالمواعيدفىاإلنتاجاستالمعلىالحرصحالةفىإالاللهمعليهااإلشراف

فقدالمنسوجاتبصناعةمرتبطًاانجلترافىوازدهارهالمنزلىالعملنظامظهوروكان
التجارمنفئةوظهرتالصوفيةالمنسوجاتصناعةعشرالخامسالقرنفىانتشرت
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منهمكليؤدىالمجهزينالنساجينثمالغزالينعلىوتوزيعهالخامالصوفشراءتولت
فىيسوقهالذىالتاجرلدىالنهايةفىالقماشيتجمعثممعينأجرمقابلاإلنتاجفىدوره

.وخارجهاالبالدداخل

كليتخصصمتعددةمنازلفىيتمواحد، أومنزلفى–أحيانًا–كلهيتمالعملوكان
،إلخ.... الصباغةأوالنسجأوكالغزلاإلنتاجبهايمرالتىالعملياتمنواحدةفىمنها

توافدنتيجةعشروالسابععشرالسادسالقرنينخاللالمنسوجاتصناعةتطورتثم
وإدخالالمكوكواختراعانجلتراإلىالفنهذايتقنونكانواالذينوالهيجونوتالهولنديين

.المغازلعلىالتحسيناتبعض

مستوىوتحسيندخولهمزيادةفرصة" األرضألقنان "المنزلىالعملنظامهيأوقد
أوقاتفىالحرفيينبعض، فعاونواالكفافحدلهاتكفلالاألرضكانتالتىعائالتهم
كصناعةعاليةفنيةمهارةتتطلبتكنلمالتىالصناعاتبعضهمواحترففراغهم

علىالملقاةالواجباتمعيتعارضالعملهذايكنوالفخار، ولموالصابونالمسامير
سريعبربحعليهيعودوكانجيرانهأحدمنزلأومنزلهفىيتمكانالعملألنالفنعاتق
كبيرتغييريدخلأنودونالمدينةإلىوالنزوحاألرضمغادرةإلىيضطرهأندون

.االجتماعيةالحياةأسلوبعلى

الفالحرفىالتاجرلمصلحةاإلحتكاريحول" المنزلىالعمل "نظامأنالمالحظومن
يملكالوألنهالالزمةالعملأدواتيملكالألنهالتاجر، وذلكلحسابإالالعمليستطيع

عميلمنلهالطائفة، وليسفىعضويتهعدمبحكمالمدينةداخلالعملفىالمستقلالحق
علىيفرضبأنلهيسمحمركزفىالتاجرفهذا، ولذلكالعمللهيوفرالذىالتاجرسوى

.الناتجومقدارالعملوكميةاألجرحيثمنالشروطأقصىالصانع

اليدوىالمصنع
،العملفىيتهاونالحتىالصانععلىالرقابةإحكامفىمنهرغبة–التاجررأىثم

توزيعنفقةتوفيرفىمنه، ورغبةإهمالأوعمدعنتتلفالحتىالعملأدواتوعلى
الصناعيجمعأنرأى–منهاالمصنوعاتوجمعمنازلهمفىالصناععلىاألوليةالمواد
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حجمهألنمصنعفهو. اليدوىالمصنعنشأوبذلك. واحدمكانفىلحسابهيعملونالذين
علىيعتمدألنهيدوى، وهوالعمالمنالمحدودالعددذات" الورشة "حجمبكثيريفوق

.MachinesاآلالتاستخدامعلىيعتمدالToolsاألدواتاستخدام

لتقسيممهدأوًالفهو: المدىبعيدةواقتصاديةفنيةنتائجإلىأدىأنالتطورهذالبثوما
تخصصلوأنهالتاجريكتشفواحدمكانفىالصناعمنكبيرعدداجتماع، فعندالعمل

السلعةبإعدادمنهمكليقومأن، بدلاإلنتاجعملياتمنواحدةعمليةفىمنهمواحدكل
نظاماليدويةالمصانعطبقتماسرعانكثيرًا، ولذلكيزدادالكلىاإلنتاجكاملة، فإن

.االقتصاديةبفائدتهالكتاب، تغنىالعملتقسيم

منهوفالصانعLabourerعاملإلىArtisanالصانعتحويلإلىالعملتقسيمأدىوقد
األوليةوالمواداألدواتوجدمتىمهنة، يستطيعصاحبكلها، وهوالسلعةبصناعةيقوم
فهوالعاملأما. صناعتهنطاقفىتدخلالتىالسلعةمكانأىوفىوقتأىفىينتجأن
يتقنالالسلعة، فهوإنتاجعليهايقومالتىالعديدةالعملياتمنواحدةعمليةإاليتقنال
داخلللعملمضطرهو، وإنماالخاصلحسابهالعملبالتالىيستطيعمهنة، والأى

بكثيرأضعفالمصنعخارجلهحياةالالذىالعاملأنالتاجر، وبديهىولحسابالمصنع
.المهنةصاحبالصانعمنللتاجرمساومتهفى

إنشاءالمتيسرمنكانالصناعة، فقدفىالطبيعةقوىالستخدامأيضًاالمصنعمهدوقد
قوةتفوقأدواتإدارةفىالطبيعةقوىاستغاللفيهايمكنالتىاألماكنفىالمصانع
الصناعة،أدواتتسييرفىاألنهارفىالماءإندفاعوقوةالرياحكاستعمالاإلنسان

.الناتجكميةوزيادةاإلنتاجتيسيرمنيمكنالضخمةاألدواتهذهواستعمال

رأسكان، فقديمًااإلنتاجعناصرمنكعنصرالمالرأسدوراليدوىالمصنعفىوظهر
".الورشة "وإنشاءشراؤهاالمتيسرمناألدواتمنمحدودعددفىينحصرالصانعمال
المالمنكبيرمبلغإنفاقيعنىفإنهاألدواتمنبالعديدوتزويدهاليدوىالمصنعبناءأما

.ضخمنقدىمالرأسيملكالذىالثرىالتاجرإالعليهاإلقداميستطيعفال
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أيامالحالهوكماسابقةطلباتعلىبناءيعمل، واللسوقينتجاليدوىفالمصنعوأخيرًا
ينجحالقدألنهيخاطريديرهالذىفالرأسمالىالصغيرة، ولذلكوالصناعةالطوائفنظام
.السوقمشكالتيواجهحالأيةعلى، وهوالناتجتصريففى

للتجارة، فالتاجرتابعةظلتذلكمعكبيرًا، ولكنهاتطورًاالصناعاتتطورتوهكذا
نشاطهفىيستمرال، وهوممكنثمنبأرخصالسلعلتجارتهليوفراليدوىالمصنعينشئ

كيان–النموهذاعلى–لهاليسفالصناعة. الرواجلتجارتهيتوقعكانإذاإالالصناعى
نشاطًاليستوهىالنشاطهذاحدودوفىالتجارةنشطتإذاتنشطهى، وإنمامستقل

هىاألرباحلجنىالرئيسيةالتجارة، فالصورةمنمتفرعنشاط، بللذاتهيقصداقتصاديًا
إالهىفماالصناعة، أماأعلىبثمنالبيعأجلمنالشراءأى: فحسبوالتجارةالتجارة
األهميةحيثمنتفوقثمنها، والمنيرفعحتىالسلعةعلىالتاجريجريهاتحويلعملية

.التخزينعمليةأوالنقلعمليةاالقتصادية

مالرأسمنجزءتجارى، هومالرأسهوالصناعةفىالمستخدمالمالفرأسولذلك
النشاطأوجهعلىالتجارىالمالرأس، فسيادةبذاتهقائمكيانلهالتجار، وليس

.واضحةظاهرةاالقتصادى

الثامنالقرنمنتصفإلىعشرالسادسالقرنمنيمتدالذىالعصرعلىأطلقولهذا
".التجاريةالرأسمالية "اسمعشر

االقتصاد، وهومنجديدًانوعًاتخلقأنفىنجحتالتجارطبقةأنإلىسبقممانخلص
سائدًايزالالكانالذىاالقطاعىاالقتصادأماملوجهوجهًا، يقفالرأسمالىاالقتصاد

جانبومنالملوكجانبمنلهااستهدفالتىالقويةالضرباترغمالوقتذلكفى
.البورجوازية

كانتالتىالقانونيةوالنظمالعقودمنمجموعةنشأتالرأسمالىاالقتصادوبوجود
إلىجنبًاوتطورهالرأسمالىاالقتصادنشأةأنكما. الجهلكلتجهلهاالوسطىالعصور

بأوثقتحتفظالتجاريةالرأسماليةجعلانهيارهيتملمالذىاالقطاعىاالقتصادمعجنب
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يتمكانالتدخلهذاألناالقتصاديةالحياةفىالدولةتدخلوتحبذالملوكمعالعالقات
.حمايتهاويستهدفلمصلحتها

إنشاءالتجار، وضرورةيتداولهاالتىالسلعقيمةوزيادةالتجارةنطاقاتساعوكان
يدفعأنالبدذلكإليها، كلنقلهاأوالنائيةاألماكنمنالسلعجلبوتنظيماألساطيل

كثرتفقد، ولذلكبمفردهتمويلهاعنالتاجريعجزالتىباألعمالللقيامالتجمعإلىالتجار
النظامدعائممنبعدفيماجديدة، صارتقانونيةصورةفيهاوظهرتالشركات

".المساهمةشركة "وهىالرأسمالى

ليكفلوامشروعاتهمبعضفىلهمالملكمشاركةتنظيمإلىالتجارمنكثيرعمدكذلك
شركاتبشكل" المختلطاالقتصادشركة "صورةأول، فظهرتالملكحمايةألنفسهم

.التجاروبعضالملكملكيتهافىيساهميدويةومصانعاستعمار

منهمالكثيريحققونها، فأنشأالتجاركانالتىالطائلةاألرباحجذبتهمقدالملوكإنبل
المشروعات "صورأولبذلكخالصًا، فظهرتملكًالهممملوكةتجاريةمشروعات

".العامة

، ولذلكواإلقتراضاإلقراضعنتستغنىأنيمكنال–معلومهوكما–والتجارة
وتنظيمواإلقراضاالقتراضفىتتخصصمنشآتظهورإلىأدىقدالتجارةفنشاط
بالفائدةيتعلقفيماالقانونيةاألحكامتعديلإلىذلكوأدى". البنوك "هى: النقودتداول

التطورهذاعلىوساعدالوسطىالعصورفىمحظورةكانتأنبعدمباحةفصارت
بعضنقضإلىأدتلوثر، والتىمارتنبهاقامالتىالدينىاإلصالححركةالقانونى
منالثروةاعتبارذلكوكانالجديدالمذهبفيهاسادالتىالبالدفىالكاثوليكيةالمبادئ
أيضًاذلكشأنها، ومنمنتقللالكاثوليكيةالكنيسةكانتأنبعداللهرضىعالمات
.الفائدةتبرير

إنالتجارة، بلأرباحفىالمشاركةعلىاالقتصاديةالحياةفىالدولةتدخليقتصرولم
العمللتنظيملوائحالتجارة، فظهرتربحبزيادةالكفيلةواللوائحالقوانينشرعواالملوك

الغلة، وتدخلتحيثمناإلنتاجطرقأحسنوتطبيقاإلنتاجوفرةلضمانالمصانعفى
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أثمانهاتحديدعلىوعملتالزراعيةوالمنتجاتالحبوبتصديرفحظرتالعامةالسلطات
ارتفاعأنالصناعة، إذعمالأجورزيادةتمنعأنتستطيعلكىمنخفضمستوىفى

المطالبةإلىعادةالعماليدفعالزراعيةالحاصالتأثمانالرتفاعنتيجةالمعيشةنفقات
.األجوربرفع

، تلكالوطنيينالمنتجينبينالمنافسةلتفادىالمصانععددلتحديدالدولةتدخلتكما
.األرباح، وتقليلاألثمانانخفاضإلىتؤدىقدالتىالمنافسة

المنتجاتمنافسةمنالمحليةالمنتجاتحمايةيكفلبشكلالجمركيةالقوانينسنتكما
.ثمنًامنهاأقلتكونقدالتىاألجنبية

عنتنظمالتجارية، كانتالرأسماليةعصرفىاالقتصاديةالحياةأنالقولوخالصة
عناصرواكتمالالصناعيةالثورةبعدالوضعسيكونكماحرةتتركوالالتشريعطريق

التجاريةالرأسماليةعصر: "العصرهذاالكتاببعضيسمىالرأسمالية، ولذلك
القرنفىأوروباسادتالتىالحرةالصناعيةالرأسماليةعصرعنلهتمييزًا" والتنظيمية

.الرأسماليةعناصرفيهاإكتملتوالتىعشرالتاسع
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الثانىالفصل
األوروبيةالنهضةعصر

تطلقوهى. اإلحياءأوالبعثأىRenaissanceلكلمةالعربيةالترجمةهىالنهضةكلمة
األدبمجاالتفىأوروبافىحدثالذىواإلبتكاروالخلقوالنهوضالتجديدعلى

أنيتضحذلكومن. والقانونوالسياسةوالعلموالنحتوالتطويروالعمارةوالدينوالفلسفة
انعكاسهوالفوقىالبناءكانلما. األوروبىللمجتمعالفوقىالبناءهوالنهضةمجال
قداالقطاعيةاإلنتاجيةالعالقاتكانتاإلنتاجية، ولماالعالقاتمنالمكونالنحتىللبناء
فىالبورجوازيةالطبقةبظهوربورجوازيةعالقاتإلىالحينذلكفىتتغيرأخذت
التجديدتشملالتىالنهضةعشر، فإنالحادىالقرنمنذاإليطالىالمجتمعأحشاء

للعالقاتانعكاسًابالضرورةتكونذكرناهاالتىاإلنسانيةالمجاالتجميعفىوالنهوض
.البورجوازيةوهىالجديدةاالجتماعيةالطبقةوبروزالجديدةاإلنتاجية

الطبقةظهورقبلتقملمالنهضةهذهأنعرفناإذاتبينه، ويمكنطبيعىأمروهذا
سيطرةظلالحقيقة، فىفىالممكنمنيكن، ولمالوسطىالعصورفىالبورجوازية

ليعكسأوليفرزيكنلماالقطاعىالنظامألن. تقوم، أنالمطلقوالكنيسةاالقطاعنظام
.وقواعدهأسسهمعيتناقضتغييرًا

الدولمنغيرهاقبلإيطاليافىالنهضةبدءهوالحقيقةهذهعلىدليلأهمولعل
المدنأنكيفالبورجوازيةالطبقةلظهوردراستنامنرأينافلقد. األخرىاألوروبية

األخرى، فقداألوروبيةاألقطارفىمثيالتهامنأقوىإيطاليافىكانتالبورجوازية
األخرى، وأصبحتالمدنمنغيرهاقبلاالقطاعسيطرةمناإليطاليةالمدنتحررت

تحكمكانتميالن، ففىمطلقونحكامالمدنهذهحكموقد. صغيرةدويالتعنعبارة
.وهكذاMedicciمديتشىألسرةالسيطرةكانتفلورنسا، وفىViscontiفسكونتىأسرة

منها، وهوالشمالىالقسمفىبدأتأنهاإيطاليا، إالفىبدأتوإنالنهضةأنآخرودليل
تسكانيا،ومقاطعةوالبندقيةالبحر، كجنواعلىالمطلةوالبالدلمباردياسهليشملالذى
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ذلكفىمنها، بماالجنوبىالقسمأما. للمدنكبرىمنطقةأصبحالذىالقسمآخروبمعنى
ظهوربحركةكثيرًايتأثرلم، والذىنابولىمملكةلها، وفيهاالمجاورةواألراضىروما
محافظًابقى، إذالشمالىالقسممنتطورًاأقلظل، فقداالقطاعنظاميسوده، وظلالمدن

فرديناندوصفإذانعجبفالولذلك. متطورًاحضريًاالشمالىالقسمكانزراعيًا، بينما
بأنهالنهضةعصر" اإليطاليةالنهضةعهدفىالمجتمع "عنكتابهفىSchevillسكيفيل
.المتحررةالمدنعصر

بفضلاقتصادىبرخاءتمتعتقدالشماليةاإليطاليةالبورجوازيةالمدنأنالواقعوفى
توابلبنقلتقومانكانتااللتينوجنوةالبندقيةالتجارة، وخصوصًاأسواقعلىسيطرتها

إلىاأللبممراتعبراإليطالية، ومنهاوالمدنالموانىإلىوجواهرهوحريرهالشرق
البورجوازيةالطبقةنموإلىالتجارىالنشاطهذاأدىوقد. األخرىاألوروبيةاألسواق

، فعنواوذوقفنأهلالتجارهؤالءأغلبوكان. والغنىبالثراءوتمتعهاكبيرًانموًافيها
.والفنالعلمرجالوشجعوابالثقافة

بالقراءةاالهتمامازديادإلىأدىقدالبورجوازيةالطبقةظهورأنكيفأنفًاذكرناوقد
والماليةالحسابيةاألعمالفىإليهاالبورجوازيةلحاجةوانتشارها، نظرًاوالكتابة

أوجد، وقدالدينىالتعليمجانبإلىالعلمانىالتعليمانتشروغيرها، وكيفوالمعامالت
، فاخترعتاإلختراعأم، والحاجةالتعليمانتشاربهايسهلوسيلةاختراعإلىالحاجةذلك
ذكرنا، وكانمانحوعلىالمدنانتشرت، حيث1454عامألمانيافىأوًالالطباعةآلة
يوحنامطبعةفىالالتينيةباللغةالمقدسالكتابهوالمصفوفةبالحروفطبعكتابأول

ثم–بألمانياالراينعلىMainzمينزمدينةمن) Gutenberg) 1367–1468جوتنبرج
إيطاليافدخلت–أوروبابقيةإلىالراينمدنمنالتاليةالسنواتخاللالطباعةانتشرت

عامبأسبانياValenciaوفالنسيا1473عاموستوكهلم1470عام، وباريس1464عام
.1476عامولندن1474

اإلقبالوازديادثمنهاوانخفاضالكتبانتشارالطباعةآلةاختراعنتيجةمنكانوقد
أصبحتبلالكنيسةرجالعلىمقصورةوالمعرفةالثقافةتعدفلم. والمعرفةالعلمعلى
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الماكانعشرالسادسالقرنمطلعحتىأنهالبعضليقدرحتى. الناسعامةمتناولفى
.أوروبافىظهرتقدالكنيسةمنمختلفةطبعةألف30عنيقل

:اآلتىفىإيطاليافىالنهضةمظاهرتمثلتوقد

اإلنسانيةالحركةأووالالتينيةاليونانيةالدراساتإحياءحركة: أوالً
عنهاتفرعوماوالالتينيةاإلغريقيةالدراساتإحياءحركةعلىاإلنسانيةالحركةتطلق

التغييرهو) القديمة (الكالسيكيةالدراساتإحياءفىالدافعويعتبر. أخرىحركاتمن
ترتبجديدة، وماإنتاجيةعالقاتلنموكنتيجةاألوروبيةالروحعلىطرأالذىالكبير
.العالقاتهذهتسندالتىالمؤسساتوتدهورالقديمةالعالقاتتدهورمنذلكعلى

الفكريةالقديمةاإلنتاجيةالعالقاتأداةهىذكرناكماالكنيسةوكانتالكنيسةوخصوصًا
الجسداحتقارعلىتقومالتعاليمهذهوكانت. والنظرياتوالمبادئبالعلمتدعمهاالتى

سلبيًا،موقفًاالحياةمنيقفأنعلىاإلنسانولذاتها، وتحرضومتاعهاالدنياواحتقار
الطبقةنظرةمعوتتعارض، بلتتفقالالتعاليمهذهكانتعنها، ولمايعرضوأن

منحياتهاتستمدالنشاطدائبةطبقةالحياة، فهىمنوالماديةالعلميةالجديدةالبورجوازية
النظرةهذهتصطدمأنالطبيعىمنكان، فقداالستمتاعإلىوحاجتهاواجتهادهانشاطها

.معهاوتتصارعالكنيسةبنظرةاألخيرة

اإليطاليةالمدنفىبدأتقدالكالسيكيةالدراساتإحياءحركةأنكيفيفسروهذا
.واألدبىالمادىالدعمبهاالمشتغلينعلىأضفواالذينحكامهامنوبتشجيعالشمالية

الطبقةأيدىعلىقامتقدوالالتينيةاليونانيةالدراساتإحياءحركةأنذلكمعنىوليس
القديمة،اإلنتاجيةللعالقاتوتغييرهاالطبقةهذهوجودأنتعنىذاتها، وإنماالبورجوازية

كانتالتىوجههامنالعقبات، وأزالالدراساتهذهلنموالمناخوهيأالمجالأفسحقد
.بهاأتتالتىاإلنتاجيةوالعالقاتالجديدةالطبقةهذهتظهرلملوبإحباطهاكفيلة

الكنسيةالفلسفة
أوالكنسيةللفلسفةإماخاضعةاالقطاعىالعصرفىوالعلميةالفكريةالحياةوكانت
القرنأواخرمنذانفردتقدكانتالكنيسةفإنالكنسيةللفلسفةالمدرسية، وبالنسبةالفلسفة
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رجالليصبحواالشبابإعدادهدفهبحتًادينيًاأصبحالذىالتعليمعلىباإلشرافالسابع
ومدارساألديرةمدارسعلىإشرافهافىالتعليمعلىإشرافهاتمثلوقد. دين

وقد. األخرىالمدارسأنواعغالبيةفىبالتدريسالدينرجالقياموفىالكاتدرائيات
الحرةالفنون "منهجباسمالمعروفالتقليدىالوسطىالعصورمنهجالكنيسةوضعت

، وينقسمالتعليممراحلمنالثانيةالمرحلةفىيدرسكانSeven Liberal Arts" السبع
، ومجموعةوالمنطقوالبالغةالنحوثالثية، تضممجموعة: مجموعتينإلىالمنهجهذا

االهتمامكانعشرالحادىالقرنوقبل. والموسيقىوالفلكوالهندسةالحسابتضمرباعية
الثانىالقرنالدينية، وخاللللدراساتالطالبإلعدادالالتينىالنحودراسةإلىموجهًا
الطبيعةوراءمامسائلأصبحتأنبعد -الرئيسيةالدراسةهو" المنطق "أصبحعشر

تغيروعلومهأرسطوبفلسفةاالهتمامازدادوحينما–العصرموضوعاتأهموالالهوت
.والهندسةوالحسابالفلكدراسةإلىالعنايةووجهتاالتجاه

المدرسيةالفلسفة
حركةشاهداقدكاناعشروالثانىعشرالحادىالقرنينالمدرسية، فإنالفلسفةوأما

فىالحريةمنبنوعتمتعتالتىالكاتدرائيةالمدارسعددمضاعفةفىتمثلتتعليمية
منتدريسهيئاتلهاتوافرتالتىالمدارسهذهازدهارأدىوقد. الدراسيةبرامجها
أطلقأنتلبثلمالعالىللتعليممعاهدإلىتحويلهاالعلمية، إلىوالكفاءةالشهرةأصحاب

الدرسفىالحريةلهاكفلتمعنويةشخصيةتكتسبأخذتثم. تدريجيًا" جامعات "عليها
الجامعاتهذهبشخصيةالمدنفىالرسميةالسلطةاعترافعلى، وترتبوالتحصيل

وقد. العلميةالدرجاتمنحجانبإلىأمورهاتنظيمفىاستقاللهاعلىالمعنوية، حصولها
مدينةبإيطاليا، وفىبولونيامدينةفىعشرالثانىالقرنأبانالظهورفىالجامعاتبدأت

مقدمتهاوغيرها، وفىأوروباشمالجامعاتباريسجامعةمنبفرنسا، وتفرعتباريس
باريسجامعتاواشتهرت. أوروباأرجاءسائرفىانتشرتثمبإنجلتراأكسفوردجامعة

فى" مونتيلييه "جامعةواشتهرت) المدرسيةالفلسفة (والالهوتالفلسفةبدراسةوأكسفورد
فىوأورليانإيطاليافىبولونيا، وجامعاتالطببدراسةإيطاليافىوساليرنوفرنسا
ازدهارعصرهوعشرالثالثالقرنكانوقد. القانونبدراسةألمانيافىوكولونىفرنسا
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فىأرسطوكتبكانتفقد. والدينالعقلبينالتوفيقإلىاتجهتالتىالمدرسيةالفلسفة
منطقىلتأييداألداةفيهاتلمسوا، حيثالجامعاتأساتذةبهااهتمالتىهىبالذاتالمنطق
المنطقبينالمزجهذاكانفقدوبالتالى. صرفةكعقيدةأصًالظهرتالتىالكنيسةلتعاليم

الذينالمدرسونالعلماءبهاقامالتىالفلسفةهذهقوامهوالمسيحيةوالعقيدةاألرسطو
.المدارستلكفىبالتدريسقاموا

أكويناستوماسهومنازعبالالفلسفةهذهوزعيمالمدرسىالتفكيرهذاأستاذوكان
Thomas Aquinas) 1225–1276 (العصورفىالمسيحىالالهوتفالسفةأكبر

مؤيدةالدينيةالعقيدةيعرضأن" الالهوتيةالخالصة: "كتابهفىاستطاع، والذىالوسطى
ومستلزماتالمسيحيةالعقيدةمفرداتبينتوفيقًاوإقناعبمهارةالفعلية، ويخلقبالبراهين

.أخرىناحيةمنوالمنطقالعقل

اإلنسانيةالحركةوقيامالمدرسىالتفكيرسقوط
، فقدالمدنفىالبورجوازيةالطبقةالمدرسىالتفكيرهذايالئمأالالطبيعىمنكانولقد
،وقتهمنضئيًالقدرًاإالالعلميولىال–" بيكونروجر "رأىكما–التفكيرهذاكان
عنفضًال. والميتافيزيقىالمنطقىالجدلفىوقتهممنالكثيرينفقونالمدرسونوكان
التفكيركانولما. أكويناستوماسبعدالجموديعتريهاآلخرهوبدأالتفكيرهذافإنذلك
دراسةإلىاهتمامهامعظمتوجهكانتالجامعاتأن، كمالإلنساناهتمامأىيوجهال

مثلكانتولمااإلنسانيةللدراساتمعاديةتقفوكانت. والقانونالطبمثلالعمليةالعلوم
اإلنسانلمشاكلالحلتقدمالالسابقةالكنسيةالفلسفةأوالمدرسيةالفلسفةهذه

إلىمشاكلها، فاتجهتلحلفلسفةعنلنفسهاتبحثالطبقةهذهأخذتالبورجوازى، فقد
منومشاكلهباإلنساناهتمامًاأكثركانتالحياةالقدماء، فهذهحياةهوآخرمصدر
الروحانية، وموقفهاعنالنسبىوبعدهاوثنيتهابحكم، ألنهاالوسطىالعصورفلسفات

الحياةهذهفإنالبشرى، وبالتالىالنشاطمحوروسعادتهاإلنسانتجعلالحياةمناإليجابى
.للحياةالعمليةالبورجوازيةالطبقةنظرةمعتتجاوب

إحياءإلىتتجهالمدنفىظهرتالتىالجديدةالفكريةالحركةأخذتفقدالنحوهذاوعلى
اإلنسانيةالحركةاسمالحركةهذهعلىأطلقالقديمة، قدواليونانيةالالتينيةالدراسات
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Humanism .الوسيطةالفلسفاتمنالعكساهتمامها، علىمحوراإلنسانتجعلألنها
:اآلتيةالمظاهرفىوتمثلت. سلبيًاموضعًااإلنسانمنتقفالتى

القديمالتراثإحياء) 1(
الالتينىالطور

ذكرناكما–الرومانىالتراثإلىاألمربادئفىاإليطاليةالمدنفىاالهتماماتجهوقد
التراثإلحياءالالتينىبالطورالنهضةعصرمناألولىالمرحلةهذهعرفتولذا–

.القديم

الوسطىالعصوربيناالنتقالالمرحلة، مرحلةهذهPetrarchبتراركفرانشيسكوويمثل
وقد. الالتينيةالدراساتتنشيطفىاألولالفضلإليهيعزى، إذالمتكاملبشكلهاوالنهضة

أنهعلىأحيانًافيصور. الالتينيةالدراساتإحياءفىبتراركدورتقديرفىالبعضبالغ
هوالالتينية، وكمااللغةأنالحقيقةأنعلى. النسيانمنالالتينيةللكتاباتالمنقذ

تتمثلكانتالمشكلة، ولكنالوسطىالعصورفىوالعلماألدبلغةهى، كانتمعروف
بالتفكيرمنشغلينكانواالوسطىالعصورأساتذةمنالمدرسىالتفكيرأصحابأنفى

يبدونكانواالذينالقدماءروحفىالتعمقفىجهدأىيبذلوافلمثمومن. والدينىالفلسفى
فىيتمثلبتراركفضلفإنلذلك. مكروهأومفهومغيرعالمفىويعيشونوثنيينلهم
أن، واستطاععقلهلهاتفتحإنسانيةاتجاهاتمنالقدماءكتاباتتحملهمااكتشفأنه

أنها، هوبتراركنفسإلىطريقهاتجدالالتينيةالمؤلفاتهذهجعلماأنذلكيتذوقها
المدينةاإلنسانية، فمجتمعللمشاكلمواجهتهفىالمدينةلمجتمعالحرالتعبيربمثابةكانت

األدبفإنلهذا. الرومانأسالفهبهامرالتىالتجاربنفسفىيمركانإيطاليافى
منيحتويهلما، وإنمالذاتهأدبًاباعتبارهالبتراركقبليقرأكانالذىالقديمالالتينى
الالتينيةالوسطىالعصوركتاباتفى - ضئيًالاألدبىتأثيرهكان، وبالتالىومعانحقائق

أكثرالحياةفىجديدةفكرةيشملترحيبًا، ألنهيلقىبتراركظهورمنذأصبحقد–
اإلنسانيةللمشاعرواسعًامجاًالتفتح، فكرةالوسطىالعصورأفكارمنوحيويةانطالقًا
:آدابهاعلىأطلقأنهفىالسببهووهذا. اإلنسانىالنشاطأنواعولجميعالجماللتذوق
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بها، علىيتصلومااإلنسانحياةحولتدورألنهاLitterae Humanaeاإلنسانيةاآلداب
.اآلخروالعالمالروحانياتفىاهتمامهاانحصرالتىالوسطىالعصورثقافةمنالعكس

نحوعلىاإلنسانلجسدالرقيقوصفهفىبترارككتاباتفىاإلنسانيةالروحوتتضح
يعبرفهو. Lauraلورامعشوقتهعنكالمهفىتتضح، كماالوسطىالعصورتقاليدتأباه
روحمنبتراركلتحررآخرمثاًالونجد. تحرجودونبصراحةوعواطفهحبهعن

وخالفاتهاالسياسيةإيطاليابأحوالشغلفقد. السياسىتفكيرهفىالوسطىالعصور
الحالةهذهتغييرإلىفيها، فدعاوالفوضىوبالفساداإلماراتبينتنقطعالالتىالداخلية
السياسية، مماإيطاليابوحدةالقديمة، وطالبالرومانيةالجمهوريةبعهدذلكفىمتأثرًا
اإلنسانية"،الحركةأبو: "بتراركعلىأطلق، لذلكلعصرهبالنسبةحتىجديدةدعوةتعد

الشهيرةالالتينيةملحمتهأجلمن1341عامرومافىالكابتولفىعظيمكشاعروتوج
.وفاتهحتىيكملهاأنلهيقدرلمإفريقية"، وإن"

كتبأنهفىخالفه، وقدبتراركتالميذأنشطBocaccioبوكاشيوجيوفانىويعتبر
اسمتحت1349عامكتبهاالتىقصصهإلىشهرتهالالتينية، وترجعجانبإلىباإليطالية

فيهاأظهرقصةمائةوليلة، وتضمليلةألفطرازعلىDecameron" ديكاميرون"
تعتبرالدنياللحياةباسمةنظرةفيهاوتشيع. الوسطىالعصوروخرافاتتقاليدمنسخريته

ولم. الدنيويةالحياةواحتقاربالتزمتاتصفتالتىالوسطىالعصورعلىجديدةنظرة
ينشدالقسطنطينيةإلىوذهبالرومانمؤلفاتدرس، فقدذلكعلىبوكاشيويقتصر
بعضيحرزأناستطاعالنهضةفىإيطالىأولاإلغريقية، فكانالدراساتفىالتعمق
منالالتينيةاللغةإلىلهوميروسواألوديسةاإللياذةاليونانية، وترجمدراسةفىالتقدم
.بتراركأستاذهأجل

يسمونأخذواأنهمالرومانىوالتراثالفصحىالالتينيةللغةالناستحمسمنبلغوقد
،وخصالهمكالمهموطريقةملبسهمفىالرومانمحاكاةوحاولوا. رومانيةبأسماءأبناءهم

القوميةاإليطاليةباللغةكتبمنأولكانالذىدانتىالعظيمإيطالياشاعرأنحتى
"العاميةاللغةعن "كتابهمثلبهاالصغرىمؤلفاتهبعضوكتبالالتينيةالحديثة، درس

".الملكيةعن "اآلخروكتابه
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اإلغريقىالطور
القديماليونانىالتراثاستعادةنحويتجهاإلنسانييناهتمامأخذحتىطويلوقتيمضولم

األفريقيةاللغةتكنولم. الهللينيةبالحضارةتأثرواقدالرومانأنوجدواأيضًا، إذ
بينفكرىتقاربحدثوقد. اإلنتشارمحدودةكانت، ولكنهاالوسطىأوروبافىمجهولة

منالعلميةالزيارات، وتبودلتالمدنحكامبتشجيعالبيزنطيةوالدولةاإليطاليةالمدن
اللغةدراسةفىللتخصصالقسطنطينيةاإليطاليينالبحاثمنعددفزارالجانبين

نخبةاإليطاليةالمدنمنوغيرهافلورنساعلىوفداألساتذة، كماكباريدعلىاإلغريقية
فىاإلغريقيةإحياءحركةيديهعلىانتعشترجلأولويعتبر. البيزنطيينالعلماءمن

قبلمنسياسيةبعثةفىإيطاليازارالذىChrysolorasكريزولوراسهوالغرب
إيطالياحكوماتمساعدةعلىللحصولPalaeulugosباليولوجوسالبيزنطىاإلمبراطور

جامعةفىاإلغريقيةللدراساتأستاذَافلورنساإلىعاد، ثمالعثمانييناألتراكضد
.1400–1397سنةمنفلورنسا

.األوروبيةاآلدابتاريخفىحقبةتبدأفلورنساإلىالثانيةللمرة" كريزولوراس "وبمجئ
فىوقديرًا، لبقًااألولالطرازمنباحثًاكانبلفحسباإلغريقيةاللغةبتدريسيقمفلم

اإليطالية،المدنبينينتقلراحوشرحهما، وقدالقديميناليونانيينوالشعرالنثرقراءة
ماوسرعان. والبندقيةوميالنرومافىاإلغريقةاللغةلتعليممدارسافتتاحفىوأسهم
بروزًابرزتإغريقيةفكريةمدرسةكونواالمتحمسينالتالميذمنعددحولهتجمع

العلماءيدعلىانتشارًاوزادتالحركةواستمرت. اإلنسانيةالدراساتنشرفىواضحًا
المدنهذهحاجة، وأدركوالكريزولوراساإليطاليةالمدنبتقديرشعرواالذيناليونانيين

االستاذيةمناصبوآدابها، وأغرتهماإلغريقيةاللغةفىالمتخصصيناألساتذةمنلمزيد
.1453فىالقسطنطينيةوسقوط1400بينماالفترةفىإيطالياعلىيتوافدونفأخذوا

رحالهمالبيزنطيينالعلماء، شدالبيزنطىالمجتمعوانهارالقسطنطينيةسقطتإذاحتى
أنبعدفيهاالهللينيةالدراساتإنعاشإلىأدىالذىمكثفة، األمرهجرةفىإيطالياإلى

.اإلزدهارطريقفىبعيدًاشوطًاالدراساتهذهقطعت
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إحياءحركةفىفقطمساعدًاعامًالكانتالبيزنطيينالعلماءهجرةأنيتضحذلكومن
اإلغريقيةالدراساتهذهتأثيركان، وقدالسببهىتكنالكالسيكية، ولمالدراسات

آفاقًا، وفتحتوالبحثوالمقارنةالنقدمولدتعنىكانتفقد. األوروبيةالنهضةفىعظيمًا
األولية،العلممبادئ، وحفزتوالرهبانالكنيسةلرجالاألحالمعالممنمدىأبعدفلسفية

.واألدبالفنفىالجمالمعنىأحيتجديدة، كمافلكيةبافتراضاتوأوحت

المخطوطاتجمع) 2(
الحركةمظاهرمنواحدمظهرسوىواإلغريقيةالالتينيةبالدراساتاإلهتماميكنلم

مكتباتبهاغصتالتىالقديمةالمخطوطاتجمعفىفيتمثلالثانىالمظهراإلنسانية، أما
جمعفىاإليطاليةالمدنفىالحاكمةاألسراتأمراءساهموقد. والكاتدرائياتاألديرة

أوروبافىالغرضلهذاالعمالءالنادرة، وأوفدواالقديمةوالكتبالمخطوطاتهذه
عنللبحثطائلةأمواًالالحركة، وأنفقواهذهوالكارديناالتالباباواتشجع، كماوالشرق

أمراءوكان. أوروباأقطارمنوغيرهااأللمانيةواإلماراتإيطاليافىالمخطوطاتهذه
المخطوطاتهذهاقتناءأصبح، حتىالمخطوطاتجمععلىيتنافسونوأثرياؤهاإيطاليا
حولتنشأأنالطبيعىمنكانولذا. إيطاليافىالنهضةمظاهرمنسائدًامظهرًا

حيثالتجارةهذهمركزسقوطهابعدالقسطنطينيةوكانت. منتشرةتجارةالمخطوطات
.مضىقرنلنصفبهمةعنهايبحثوناإلنسانيونكان

القديمة،الدراساتإحياءحركةفىاألولالمصدركانتالقديمةالمخطوطاتأنوالواقع
مخطوطة، بلمائتىحوالىوجمعالقديمةالمخطوطاتعنبنفسهيبحثبتراركوكان
اقتناءعلىوأصدقائهتالميذهيحث، وكانشيشرونكتاباتبيدهنسخأناألمربهوصل

الذى) Francesco Filelfo) 1398–1481فيليلفوفرانشيسكواستطاعوقد. المخطوطات
ضخمةمكتبةعلىيحصلأنالقسطنطينيةفىاليونانيةدرسأنبعدمبرزًاإنسانيًاأصبح

شملتأتيكا، كمامنالدراميين، ومؤلفاتالمبرزيناليونانشعراءتشملكانتهناكمن
كتاباتالخطباء، وكلمن، والكثيربولبيوسإلىهيردوتمنالمؤرخين: النثرفى

حوتمكتبةماركوالقدبسديرفىجمعتعشرالخامسالقرنمستهلوفى. أرسطو
فىوأنشئت–ذكرناكما–مدتشىكوزيمودىاألميراشتراهاقديممخطوطثمانمائة
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علىمنصبًاالبدايةفىاإلهتماموكانالفاتيكانفىعظيمةمكتبةالقرنأواخر
.اليونانيةالمخطوطاتإلىاإلهتمامانتقلثمالالتينيةالمخطوطات

والخاصةالعامةالمكتباتإنشاء) 3(
الثانىالمظهرالقديمة، وهوالمخطوطاتجمععلىيترتبأنالطبيعىمنكانوقد

للحركةالثالثالمظهروهووالخاصةالعامةالمكتباتبإنشاءاإلنسانية، اإلهتمامللحركة
.اإلنسانية

مكتبةفلورنسافىماركوالقديسديرفىعشر، جمعتالخامسالقرنمستهلففى
كوزيموالتاجراألميربمالهاشتراهاالتىالقديمةالمخطوطاتمنثمانمائةعلىاحتوت

فىعظيمةمكتبةالقرنذلكأواخرفىأنشأكماCosemo de Medicciميدتشىدى
).رومافىالباباقصروهو (الفاتيكان

الالتينيةاللغةإلىوبلوتاركوأفالطونأرسطوكتبالقسطنطينية، ترجمتسقوطوقبل
هؤالءوكان. جامعاتهافىوالفلسفةاللغةليعلموافلورنساإلىاإلغريقبعضوجاء

سقوطبعد1453عامأوروباإلىرحلواالذينلزمالئهمالسبيلمهدواالذينهمالعلماء
.القسطنطينية

أميرهاأنشأأوربينووغيرها، ففىوبافيانابولىفىجديدةعديدةمكتباتأنشأتوقد
الالتينيةالمخطوطاتمنوافرًاعددًاتضموكانتطائلةأمواًالعليهاأنفقعظيمةمكتبة

.عشرالرابعالقرنفىاإليطاليينالكتابومؤلفاتالموجودةالطبكتبوجميعوالعبرية

.فيهاماعلىاإلطالعيسهلحتىالكتالوجاتوضعالمكتباتهذهإنشاءفىروعىوقد
ومكتبةبفلورنساماركووسانالفاتيكانلمكتباتبكتالوجاتتحتفظأوربينومكتبةأنبل

.بإنجلتراأكسفوردمكتبةوحتىبافيا

األكاديميات) 4(
، أواألكاديمياتقيامفىفيتمثلالكالسيكيةالدراساتإحياءلحركةالرابعالمظهرأما

،األكاديمياتعصريعتبرعشرالخامسالقرنمنالثانىالنصفأن، حتىالعلممجمعات
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حولالطلبةعشراتفيهايجتمعحلقاتأومراكزعنعبارةاألكاديمياتهذهوكانت
فىانتشرتالتىاألكاديمياتهذهطريقوعن. المناقشةثموالدراسةلالستماعاألساتذة
تكنولم. عظيمًاانتشارًااإلنسانيةالحركةاإليطالية، انتشرتالمدنمختلففىإيطاليا

التىالحقيقيةالعلميةالنهضةالعالمفىتنشرالتىكتلكعلميةأكاديمياتاألكاديمياتهذه
.بحتةأدبيةكانتعشر، ولكنهاالسابعالقرنبهااتسم

الخامسالفونسويدعلىنابولىالنهضة، فىعصرفىاألكاديمياتأقدمنشأتوقد
بالطهفىيجمعأن، واستطاع1442عامنابولىفىحاكمًاكانالذىاراجونةصاحب

تتصلالتىالموضوعاتجميعتناقشاألكاديميةهذهالمدينة، وكانتفىالعلماءمنعددًا
وفاةبعداألكاديميةهذهاختفتوقد. خاصةبصفةاألدبية، والناحيةالقديمبالتراثغالبًا

جوفيانوسهوقديركاتبيدعلىالظهورإلىعادتولكنها1458سنةالفونسو
.الالتينيةاللغةفىالضليعبونتانوس

األكاديميةباسمعرفتأكاديميةفيهانشأتوالتجار، فقدالصيارفةمدينةفلورنساأما
)1499–1423 (فيتشينومارسيليوأمرهاتولىاألفالطونية، وقداألكاديميةأوالفلورنسية

وقد. األفالطونيةالفلسفةوخاصةاإلغريقيةالفلسفيةالدراساتإلىموجهًااهتمامهاوكان
الخامسالقرنأواخرفىفلورنسافىالعقليةالحياةفىهامبدورتقوماألكاديميةظلت

.عشرالسادسالقرنوأوائلعشر

الشهير، والناقدالطباعةبيت، صاحبمانوتيوسالدوسأكاديميتهاأسسالبندقيةوفى
واهتمت1500سنةاألكاديميةهذهأسسوقد. األخالق، وعالماألدبالنحوى، ومؤرخ

أبرزوكان. أوروباأنحاءفىالعلميةبالدوائراتصاالتوأقامت. الهللينيةبالدراسات
وجهتوقد. اليونانيةالدراسةفىالضليعالسكاريسجوناألكاديميةهذهأعضاء

الكالسيكيةالكتبواختيارالمخطوطاتجميعإلىخاصةبصفةعنايتهااألكاديمية
.لطبعها

يوليوسيدعلىفيهاAcademia Romaniaالرومانيةاألكاديميةتأسستفقدرومافىأما
علىغلبتوقد. الالتينىاألدبفىتخصصالذى) 1498–1425 (التيوسبومبونيوس
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هذهمنالباباواتمواقفاختلفتوقد. واألثريةالتاريخيةالدراساتاألكاديميةهذه
علىخطرًاالوثنيةدراستهافى) 1471–1364 (الثانىبولسالبابارأىفبينما. األكاديمية

وحظيت. الرابعسكستوسعهدفىالبابوىالبالطموظفىكبارعليهاترددالمسيحية، فقد
.الفكرىوإنتاجهاالنهضةبنشاطيهتمكانالذى) 1521–1513 (العاشرليوالبابابحماية

رافنا: أمثالاإليطاليةالمدنفىانتشرتأنتلبثلماألكاديمياتفإنحالكلوعلى
.وأوربينووبيرودجاوفبريانوMacerataوماتشيراتاFaenzaوفاينزا

التاريخعلمتقدم: ثانياً
فألول. إيطاليافىواإلحياءالنهضةمظاهرمنالثانىالمظهرهوبالتاريخاإلهتمامكان
الروايةأساسعلىوليسالموثوقةالمادةأساسعلىطريقهاالدراسةأخذتمرة

رجاليدمنالزمنية، وتنتقلبالصبغةتصطبغالتاريخيةالدراسةأخذتكما. والسماع
ونشأولدالذىفالاللورنزوالنهضةعصرمؤرخىأبرزمن، وكانالعلمانيينإلىالدين

سنةفىأراجونة، وقامصاحبالخامسالفونسسرفكاتبقسيسًاصارثمرومافى
"قسطنطينمنحة "المشهوركتابهالبابوية، بكتابةلنفوذخاضعةنابولىكانت، حين1400

الهبةبأنالوثائقبهاتكتبكانتالتىللغةدراستهواقعمنالقاطعبالدليلفيهأثبتالذى
أسلوبها،منيبدو، كماتكتبلمالزمنيةبالسلطةادعائهافىالبابويةعليهاارتكزتالتى

متأخرزمنفىرومافىافتعلتمزورةكانت، وإنماقسطنطيناإلمبراطورزمنفى
الخامسنيقوالهوالوقتذلكفىالباباوكان. بهاالواردالتاريخعنقرونخمسةنحو

.البابويةالحكومةفىموظفًاوعينهفالالببحثوسياسيًا، فأعجبباحثًاوكان

Leonardo Bruniبرونىليونردوأيضًاإيطاليافىالنهضةعصرمؤرخىأبرزومن

كليحوىهاممؤلفأول" كتابًاعشرإثنىفىفلورنساتاريخ: "مؤلفهيعتبرالذى
.باألفرادوعنايةلألشياءوتعقلللقديمزمنية، وحبصفةمنالحديثةالمدرسةخصائص

وفالفيوPoggio Braccioliniبراتشيولينىبوجيوأيضًاالنهضةمؤرخىأبرزومن
الدولةسقوطمنابتداءالنصرانيةتاريخفىكتابًاوثالثينواحدًاكتبالذىبلوندى

الثانىبيوسالبابابعدفيماصارالذىبيكرولومينىسلفيوساينياسثم. النصرانية
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"إيطالياتاريخ "كتبالذى) 1540–1482 (جويتشاردينىبييرو)، ثم1464–1405(
)1542–1469 (مكيافيللىكلها، ونيكولوالجزيرةشبهيشملنوعهمنتاريخأولوهو

"األمير "المشهوركتابه1512سنةفىكتبوالذى" فلورنسةتاريخ "كتابصاحب
Principeوالعمليةالنظريةالناحيتينمناالستبدادعنواسعةدراسةيتمضنالذى.

الحديثةاللغاتظهور: ثالثاً
األدبلغةكانتالتىالالتينيةاللغةعلىالتدريجىواعتداؤهاالوطنيةاللغاتنمويعتبر
المظهريعدبالتالىالحديثة، وهووالعصورالنهضةعصربيناإلتصالحلقة. والعلم
العصورقيودمنالمتحررينواألدباءالكتاببعضعمدالنهضة، فقدمظاهرمنالثالث

مستقلةلهجاتوأسبانياوفرنساإيطاليافى، فنشأتشعوبهمبلغةالكتابةإلىالوسطى
أصلإلىترجعأخرىلهجاتأوروباشمالفى، وظهرتالالتينىاألصلعلىتعتمد

بمستواها، حتىواإلرتقاءجديدةوعباراتكلماتنحتإلىلغةكلعلماءوعمد. تيوتونى
نشرعلىطرأمهمًابها، وعامًالواآلدابالعلوملتدوينصالحةاللغاتهذهأصبحت
منطائفةالوطنيةاللغاتهذهنموأوجدكما. النهضةبهااتسمتالتىالجديدةاألفكار
.للشعبملكًااألدبفأضحىوغيرهافرنساوفىإيطاليافىواألدباءالقراء

.اإليطاليةاللغةأساسأصبحتالتىهىتوسكانيالهجةمثًال، فإنإيطاليااتخذناوإذا
بحكمالبرابرةالغزاةبلهجاتالتأثرعنبعيدةكانتأنهاإلىتوسكانيالهجةتفوقويرجع
باللهجةالشعرفرضواتوسكانيينممتازينشعراءإيطاليا، وظهورفىتوسكانياموقع

.العامية

دانتىهوالتعبيرفىالحديثةاإليطاليةاللغةيستخدمإيطاليافىكاتبأولكانوقد
Devina" اإللهيةالكوميديا "المشهوركتابهكتبالذىDante) 1321 – 1265 (اليجيرى

Commediaبعضيؤكداآلخرالعالمإلىخياليةرحلةعنعبارةوهواإليطاليةباللغة
ناحيةمنالمعرىالعالءألبى" الغفرانرسالة "بـكتابتهافىتأثردانتىأنالباحثين

وتنقسم.. واألهدافوالمضمونوالتفصيالتالبناءحيثمناختلفتالفكرة، وإن
PurgatorioوالمطهرInferoالجحيم: تقريبًا، وهىمتساويةأقسامثالثةإلىالكوميديا

.الطولمتقاربةاألناشيدمنمجموعةإلىبدورهينقسمقسموكلParadisoوالفردوس
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،درجاتتسعيقسم، وهووالعذابواإلثمالخطيئةعالمالجحيمفىدانتىويصور
والفلسفةوالحربالشعررجالأعاظممنعددًادرجةكلفىشاهدأنهويتصور
بينفرقوهناك. واألملوالتطهروالتوبةالنصحيمثلالمطهر، فهوأما. والسياسة

اآلثمونفيهفيوجدالمطهرفىأبدًا، أمافيهاآلثمونيبقىالجحيموالمطهر، ففىالجحيم
دانتىعندفيمثلالفردوسأما. موتهمقبلذنوبهمعنوكفرواتابواألنهممؤقتةبصفة

األتقياء، ويصورهالصالحينأرواح، ويضماإللهىوالنوروالحريةوالصفاءالطهارة
مندانتىإتخذوقد. اإللهيةالذاتإلىتصلحتىترتقىعشرسماواتشكلعلىدانتى

قبلاألولالقرنفىعاشوالذىاإللياذةصاحبالقديمالالتينىالشاعرفرجيلوسالشاعر
التىBeatriceبياتريشىمنفإتخذالفردوسفىأما. والمطهرالجحيمفىالميالد، مرشده

شديدًا،حزنًادانتىعليهاوحزنعمرهامنوالعشرينالخامسةفىوماتتيحبهاكان
.ومرشدًادليًال

باللغة) de Montaigne) 1533–1592مونتانىكتبفقدفرنسافىأماإيطاليافىهذا
RabelaisرابليهفرانسواوكتبEssaisباسمعرفتاألخالقفىرائعةرسائلالفرنسية

النثركانولما. Pentegruel et Gargantuaوجارجانتوابنتجرولمخاطراتعنقصته
منهاويؤلفباأللفاظيلعبأناستطاعوليدًا، فقديزالالكتابتهرابليهبدأحينالفرنسى
.غريبةتراكيب

دونالمشهورةقصتهاألسبانيةباللغة) 1616–1557 (سرفانتيزألفأسبانياوفى
بهاقصد، وقد1547سنةDon QuichotteكيشوتدونأوDon Cuixoteكويكزوت
وفى. أكثرأوبجيلينالعهدذلكقبلمعظمهاكتبالتىالفروسيةبرواياتالسخرية
باللغةCanterbryكانتربرىقصص) Chaucer) 1340–1400تشوسركتبإنجلترا

سبنسرظهركمااإليطالىالنثرأبوببوكاشيوشعرهفىتشوسرتأثروقد. اإلنجليزية
Sponserظهورحتىاألدبىإنجلترافخارموضعظلوقد. العظاماإلنجليزالشعراءثانى
فىظهرواممنآخركبيرعددجانبإلىهؤالءكل. النهضةعهدأخرياتفىشكسبير
الذىوالتحديثالتطويروبفضل. وطنهبلغةمنهمكلوكتب.. األوروبيةالبالدمختلف
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المجتمعأفرادوإعدادالعلمنشرفىشأنلهاأداةالحديثة، أصبحتاللغاتهذهعلىطرأ
.الجديدةوالمفاهيمالجديدةاآلراءلتقبل

الجميلةالفنونتطور: رابعاً
أوروبا، معفىاالجتماعيةالحياةعلىالكنيسةقبضةخفتأنبعدالطبيعىمنكان

الفنونعلىذلكينعكسالبورجوازية، أنكالطبقةالحياةإلىالنظرةماديةطبقةظهور
، إذعامبوجهالدينيةواألغراضالكنيسةلخدمةموجهالوسطىالعصورفىكانتالتى
خاصةبصفةذلك، وتمثلالوسطىالعصورتزمتمنمتحررةعلمانيةروحفيهادبت
.العمارةوفنالنحتوفنالرسمفنفى

بصفةإصطبغإيطاليا، وقدفىالنهضةلعصراألولالفنفيعتبرالرسملفنوبالنسبة
أجزاءإبرازفىذلك، وتمثلالوسطىالعصوروتزمتقيودمنسافرة، وتحرردنيوية
الفنهذافىاإليطاليةالمدنتنافستوقدوالطبيعةالوجهجمالوتصويراإلنسانجسم

.فلورنسة، والبندقية: ، هماإثنتانفيهاوبرزت

Michelأنجلوومايكل) Leonardo da Vincci) 1452–1519دافنشىليوناردوويعتبر

Angloالرسمعلىيقتصرالالفنىنشاطهمابأنالفلورنسية، ويتميزانالمدرسةزعيما
علىنشاطهاشتمل، فقددافنشىلليوناردووبالنسبة. األخرىالفنونبعضإلىيتعداهبل

قامتالطبيعية، وإنالعسكرية، والعلوم، والهندسةواألدبوالموسيقىوالنحتالتصوير
باسمأيضًاالمعروفةLa Giocondaالجيوكنداصورهأشهرومن. الرسمفنعلىشهرته

تجلسسيدةتمثلفنيةمعجزةالصورةوتعتبر. صاحبتهاإلىنسبةMonalisaموناليزا
تبدوالالسيدةأنومع. اليسرىيدهامعصمعلىاليمنىيدهاواضعةرخاميةشرفةأمام
أنإال. هدبدونعينهاتركليوناردوأن، كماالجمالمنقليلأوكبيرجانبعلى

سحرموضعوشفتيها، ظلتوجنتيهاعلىوترتسموجههاتكسوالتىالغامضةاإلبتسامة
.الفنانينمنوإعجاب

الفتاةMedusa" ميدوسا "وصورة" العاصفة "صورةأيضًادافنشىصورأشهرومن
العشاءصورة، ثمأفاعإلىشعرهاالبحارربPoseddn" بوسايدون "حولالتىالجميلة
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معهيتناولونالذينحوارييهبينكبيرةمائدةعلىجالسًاالمسيحالسيدوتصوراألخير
،والحركاتواألجسامالوجهعلىترسمالتىباإلنفعاالتمألىوهىاألخيرةللمرةالطعام

األسخريوطيهوذاخيانةعنلحوارييهكالمهالمسيحفيهاأنهىالتىاللحظةتصورألنها
.Iscariotaله

والشعرالبناءوهندسةالنحتفىالرسمجانبإلىأيضًابرعفقدأنجلومايكلأما
يومصورةالرسمفنفىأعمالهأهمومن. رفيعًامستوىذلككلفى، وبلغاإليطالى
إنجازهااستغرقالتىالفاتيكانفى" سستين "كنيسةقبةفىLast Judgementالحساب

سادهمالقبور، وقدمنيخرجونوهمونساءرجاًالالبشرتمثل، وهىسنواتثمانى
لماغاضبًاعرشهعلىمنقائم، والمسيحالعقابمنينتظرهملماوالفزعاإلضطراب

عارية،كلهاوالنساءالرجالأجسامأنجلومايكلصوروقد. الخطايامنشعبهارتكبه
الفاتيكانفى" سستين "كنيسةفىالسقفصورالفنيةأنجلومايكلأعمالأهممنكذلك
خلق "األولىالمجموعةفىتاريخية، تناول، وهىسنواتثمانىإنجازهااستغرقالتى

،الكواكبيخلقواإللهالظالمعنالنوريفصلاألعظم، اآللهةلوحاتثالثفى" العالم
، واإلغراءآدمخلقالثانيةالمجموعةفىوتناول. ونباتهابمياههااألرضيباركواإلله

:هىلوحاتثالثفىالسالمعليهنوحفيهافتناولالثالثةالمجموعةأما. والخطيئة
.نوح، ونشوة، الطوفاننوحتضحية

بسبباختلفتالبندقية، فقدبمدرسةيتصلمافلورنسا، أمابمدرسةيتصلفيماهذا
نمتالتجارة، وبالتالىفىعظيمةمكانةتحتلكانتواالجتماعية، فقداالقتصاديةظروفها

فىبحيويةالبندقىالرسمامتازلذلك. الثراءمنكبيرجانبعلىبورجوازيةطبقةفيها
هذهالصرفة، وإمامالدنيويةوبنزعتهاألرستقراطيةالحياةلنواحىوبعرضهاللون

اإلمبراطورمثللمعاصريهصورهتتميزالتى) 1576–1477 (تزيانوتيتانهوالمدرسة
والعظمةالمادىباإلزدهار" المقدسةاألسرة "، وصورةالثالثبولوالباباالخامسشارل

.االجتماعية

–Raffaello Sanzio) 1483" سانزيورافايلو "الفنانالنهضةرسامىأعظممنويعتبر
صلب "صورةأعمالهومن. اإلنشاءعلىخارقةبمقدرةصورهتنطبقالذى) 1520



45الرأسماليةعصرفىأوروبا

مناستوحاهاالتى" أثينامدرسة"وTransfiguration" التجلى"و" العذراءتتويج"و" المسيح
أوضاعفىوقفواوقداألقدمينوالعلماءالفالسفةالكوميديا"، وتمثل "فىلهادانتىوصف
.مختلفة

تشينودىلورنزو: مثلالعظامالفنانينمنطائفةيدعلىأيضًاازدهر، فقدالنحتأما
البرونزيةاألبوابحفرالذى) Lorenzio di Cino Ghiberte) 1378–1455جيبرتى

المعمدانليوحناتمثالروائعهأهمأنجلو، ومنمايكلقبلفلورنساكنيسةبمعمودية
Baptistالمرمرمنواآلخرالبرونزمنأحدهما" داود "لـسيينا، وتمثاالنكاتدرائيةفى.

التىوتلك. لعبهمأونومهموقتاألطفالتمثلالتىتلكونقوشهتماثيلهأشهرمنكذلك
تالميذمنأنجلومايكلويعتبر. طبيعتهاعلىمعاصريهبعضوأجساملرؤوسنحتها

بهتميزتبمااحتفظالتقليدى، فقددوناتللوفنعنقليًالباإلبتعادتميزدوناتللو، ولكنه
الذىالفردىالشكلبينمزجالطبيعة، ولكنهمنيستمدهاواقعيةمندوناتللومدرسة

عبروقد. القديماإلغريقىالطابعيميزالذىالمثالىوالشكلالمدرسةهذههدفكان
تمثال: أعمالهومن. والحريةالقوةتسودهجديدعصرعنالعظيمةبتماثيلهأنجلومايكل

Madonna andوالطفلوالعذراءMoses" موسى"وDavid" داود"وBacchus" باخوس"

the Childعامةبصفةالنحتفنعلىيغلبكانفقدحالكلوعلى. المقيدانواألسيران
تزالالكانتالرومانخلفهاالتىالرائعةالتماثيلألن، نظرًاالقديمالوثنىالمظهر
ساعدمما–النهضةعصرلنحاتىإلهاممصدرالتماثيلهذهفكانت. إيطاليافىموجودة

بكلالجسممفاتنإبرازعلىالفنانينحرصوراءالنحت-، وكانفنازدهارعلى
.مبدعًافنيًاإنتاجًاغيرها، فأخرجواأوبأخالقياتالتقيددونأعضائه

هذانهضةعلىالقديمةالدراساتإحياءإلىاإلتجاهانعكسالعمارة، فقدلفنبالنسبةأما
الفنبنماذجالحالبطبيعةمتأثرًاالوسطىالعصورأوائلفىالعمارةفن، وكانالفن

تميزالذىGothicالقوطىالطرازهوجديدطرازذلكبعدأوروباشمالفى، ثمالقديم
الكنائسبناءفىالعالية، وانتشرواألقبيةFlying Bettressesالطائرةالدعائمبكثرة

الثالثالقرنأواخرفىإيطاليافىالقوطىالطرازهذاأدخلالضخمة، وقدوالكاتدرائيات
نفسهالوقتوفى. بالدهمفىالطقسحالةمعيتفقتجعلهعليهتعديالتإدخالبعدعشر
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ذلكالبرابرة، وتمثلغزواتمنالخوف، بسببالدفاعطابععليهاغلبقدالمبانىفإن
.المحصنةالقالعفى

الطرزعلىفأدخلتالعمارةفنفىتدخلجديدةروحبدأتالنهضةجاءتولما
القديمة،مبانيهمفىالرومانيتبعهاكانالتىالهندسيةوالرسوماتالخصائصالمعمارية

الجزء، أىوالعتببالعموديتميزالذىالكالسيكىالشكلإلىالرجوعفىذلكوتمثل
السقفاستعمالفىتمثل، كماالكورنيشثماالفريزويليهمباشرةالعامودعلىالمحمول
.والقوس، والعمودوالروماناإلغريقاستعملهالذىالمسطح

بمبانأوروباخارجها، فمألتإلىإيطاليافىمركزهامنالنهضةعمارةتدفقتوقد
المنزلأصحابها، وحللمتعةأنشئتمابقدرالدفاعألغراضتنشألمرحبةوقصور
.أسوارهاخارجتزحفالمدينةمبانىالحصينة، وأخذتالقلعةمحلالريفى

تقليدًاأوالكالسيكيةبالنظرياتتمامًامقيدًاالنهضةعصرفىيكنلمالعمارةفنأنعلى
الجديدة،الحياةأساليبمعلتتمشىالماضىقوالبتعدلتالرومانية، وإنماللنماذجأعمى

.وترفهاالحياةرخاءولتالئم

العمارةفنيميزماأهمالضخامةأصبحتالنهضةعصرمنالمتأخرةالمراحلوفى
الجديدةبطرسالقديسكنيسةفىذلكوتمثل. Baroqueالباروكىبالعصرتعرفوالتى

تصدعتأنبعد1506أبريل18فىالثانىيوليوسالباباأسسهاوضعالتى. رومافى
الكنيسةبناءفىاشتركوقد. هدمهاوتقررالكبيرقسطنطينأقامهاالتىالقديمةالكنيسة
وبيروتزىBramanteبرامانتىأمثالوالفنانينالمعماريينالمهندسينأفذاذالجديدة

Peruzziألف60لحوالىتتسعوهىالدنياعجائبمنأنجلو، وتعتبرورافايللو، ومايكل
.شخص

Fillippoبرونيلليسكىفيليبوسالنهضةعصرفىالروادالعمارةأعالمومن

Brunelleschi) 1377–1446 (الشكلإلىالبناءبفنعادوقد. المولدفلورنسىوهو
هذا، وبتطبيقوالقوسالعامود، أووالعتببالعامودذكرناكمايتميزالذىالكالسيكى

.بالتاجينتهىالذىالعمودنموذجشاعالمعاصرةاألبنيةعلىالقديمالشكل
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القرنمناألولالنصففىإيطالياأنحاءبقيةإلىفلورنسافىالجديدالبناءانتشروقد
عشرالخامسالقرنمنالثانىالنصففىوالبندقيةرومااحتلتعشر، حتىالخامس
.أنجلومايكلعندالكمالدرجةالبناءفنوصلفلورنسا، وقدمكانة

العلومتقدم: خامساً
بينالمتاجرنقلاألساسىتجارية، عملهابورجوازيةطبقةظهورمعالطبيعىمنكان

المالحةكانت، ولماالمواصالتوسائلتحسينإلىالحاجةتنشأوالبالد، أنالجهات
تمملموسًا، فقدتقدمًاأحرزتما، فسرعانالمواصالتأدواتمنهامةأداةالبحرية
آلةوهو. اإلسطرالبأوالمغناطيسيةاإلبرةأوالبوصلةمثلنافعةآالتإلىاإلهتداء
تقدمتالبحار، كماأعالىفىوهىالسفينةاتجاهوتبينالمسافاتتقديرفىتستخدم
حدبهابلغواحتىالكرافيلالسفينةصنعمنالبرتغاليونتصميمها، فحسنالسفنصناعة
جدًاقريبًاالسيرعلىقادرةالبناءقويةالصنعمحكمةخفيفةسريعةسفينة، وهىاإلتقان

سفن، وهىالغاليينصناعةحسنواكماالساحليةالمستنقعاتاختراقوعلىالشاطئمن
علىالسفنتجاسرتالتقدمهذا، وبفضلالمدافعحملتستطيعالحركةبطيئةالبناءثقيلة
الشاطئقرببالسيرتلتزمكانتأن، بعدواالطمئنانالجراءةمنكثيرفىالبحرشق

الجغرافىالكشفأساسذلكوكان. البحاروسطالطريقتضلأنأوالغرقمنخوفًا
.بدونهيتمأنالممكنمنيكنلمالذى

فىاألوروبيوناعتمدالجغرافيا، وقدعلمعلىطرأالذىالتقدمالبحريةبالمالحةويتصل
Claudiusبطليموسكالوديوسخاصةالقدامىالجغرافيونكتبهماعلىذلك

Ptolemaeusالعربيةعنالالتينيةإلىنقلتقدوالفلكالجغرافياعنمؤلفاتهكانتالذى.
مفصلةخرائطتملكأوروباكانتحتىعشرالرابعالقرنمناألولالنصفيأتولم

منرجلالخرائطوراسمىالجغرافيينأشهرمن، وكاناألرضبقاعمنلكثيرودقيقة
علىاسمهأطلقGerlad Kremer Mercaterميركاتوركريمرجيرارديدعىالفالندر
متوازيةمستقيمةبخطوطوالعرضالطولخطوطفيهاتمثلالتىالخرائطرسمطريقة
Mercutorالمركاتورىاإلسقاططريقةوهى. القطبينعندتلتقىمنحنيةخطوطمنبدًال

Projectionالنباتمثلالعلمبهذاتتصلالتىالمعرفةنواحىتقدمتالجغرافياعلموبتقدم
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أثبتجديدة، فقدفلكيةحقائقإلىالتوصلوأمكنالفلكعلمتقدم، كماوالمعادنوالحيوان
حولهتدورمركزالشمسأنالبولندىالعالم) Copernicus) 1473–1543كوبرنيكوس

منشؤهاظاهريةحركةإالهىماوالكواكبالشمسحركة، وأنالكواكبوبقيةاألرض
فىالسائدةالقديمةالفلكيةالنظريةوكانت. يومكلمرةنفسهاحولاألرضدوران

تعتقدكانتإذالعكسعلى، تقومبطليموسكالوديوسنظرية، وهىالوسطىالعصور
Galileo) 1564جاليليوأيدوقد. حولهاتدوروالكواكبوالشمسالمركزهىاألرضأن

،كوبرنيكوسرأىالكواكبرصدفىالمنظاراستعملمنأولكانالذى) 1642–
الوسطىالعصورفىالسائدةالفكرةفإنهامة، كذلكعلميةاكتشافاتعدةإلىووصل

منبأنالقائلةالقديمةاإلغريقيةالفكرةإلىاإلقتناع، واتجهاختفتقداألرضتسطحعن
.الغربجهةاإلنسانإتجهإذاالشرقإلىالوصولالمستطاع

تتقدموالتنقيبالعلمىالبحثروحالبورجوازية، أخذتللطبقةالعلميةالروحظهورومع
الركودبعدتنطلقالرأىوحريةالنقدروحأخذتكما. والجهلالتأخرحسابعلى

باآلراءيهزأعشرالثالثالقرنفىRoger Baconبيكونروجرقاموقد. والتجمد
التجريبىالمنهجقيمةإلىفطنأنبعدالقياسىالمنهجويهاجمعصرهفىالسائدة
علىتعينالتىباآلالتواالستعانةوالتجربةالمالحظةاستخدامإلىيدعووأخذ. ومنفعته
".التجريبىالعلم "اسمالمنهجهذايتبنىالذىالعلمعلىأطلقمنأولى. الحقائقكشف

لعصرتمهيدخيركانأنه، إالالوسطىالعصورإلىينتمىبيكونروجرأنومع
المطلقالتسليمعدمقاعدةووضعرقادهامنوالشكالبحثروحأيقظالنهضة، فقد

الطبيبإلمامضرورةعلىأصرمنأولكانلقدللتجربة، بلإخضاعهدونشئبمعرفة
.لتكوينهأساسىكشرطالكيمياءعلمبأصول

الفالسفةقدماءمنالحقائقاستقاءيستهجنونمفكروهأخذالنهضةعصركانفلما
عنبالكشفالصورية، وطالبواوبراهينهالجدلىأرسطومنهجمن، وسخرواومشاهيرهم

والطبالفلكفىالمحاولةهذهوبدتوالتجربةالمالحظةطريقعنالطبيعةأسرار
Francis Baconبيكونفرانسيسلظهورذلكمهدوقد. الطبيعىالعلممجاالتوسائر

الجديداألورجانومكتابومؤلفالحديثالتجريبىالمنهجأسسواضع) 1626–1561(
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Norum Organumالقياسىالتفكيربنموذجمستبدًالأرسطوأورجانومعلىبهردالذى
.االستقراءبمنهجيعرفالذىهووالتجربةالمالحظةقوامهجديدًانموذجًاالصورى

العقلتطهيراألولالجانبوغرض. بنائىنقدى، وجانبجانب: جانبينمنويتألف
:هىأربعةبأوهامبيكونحددهاأوهاممنيحويهمماوتنقيته

الجنسأوهامIdols of the race

الكهفأوهامIdols of Cave

السوقأوهامIdols of the Market – Place

المسرحأوهامIdols of the Theatre

اإليجابىالجانبأما. العلمىالبحثسبيلفىعثرةحجراألربعةاألوهامهذهاعتبروقد
والتبويبوالترتيبالحقائقجميعفىتتمثلالتىالتجريبىالمنهجمراحلفيضم

.الحقيقىواالستقراء

السياسىالفكرتطور: سادساً
الفكرعلىطرأالذىالتطورفىتمثلتماأكثرالعمليةالبورجوازىالعصرروحتمثلت

نظرياتهفى) Niccolo Madhiavelli) 1469–1527ميكيافيللىعنهعبروالذىالسياسى
II Principe" األمير: "كتابه، وخاصةكتبهفىأقوالهمجموعةمنتتألفالتىمبادئهأو

كانتحيثفلورنسافىولدأنهالقديمة، إالالنبالءطبقةمنولدقد" ماكيافيللى "أنفمع
روالسافوناالثائرالراهبحكمشهدوقد. القوةمنكبيرةدرجةعلىالبورجوازيةالطبقة
وكانت. واألخالقبالفضيلةالتمسكطريقعنإالإليطاليااإلخالصيرىكانالذى
شرحهاالتىالسياسيةدروسهمنهااستقىميكيافيللىأمامعمليةتجربةروالسافونامأساة

إيمانهفىمتعسفًاخياليًاكانألنهحتفهلقىقد" روالسافونا "أنرأى، فقدكتبهبعضفى
عليهاقامتالتىاإلنسانىاإلخاءفكرةأن، ورأىالناسبينلهاوجودالالتىبالفضيلة

تعليماتتضمنتهاالتىالقيودالسخافة، وأنفىغايةالدينيةوحملته" روالسافونا "دعوة
عنفضًال. نظامبينهميسودوأنالناسيحكمأنالبدكانإذابهاالتقيديمكنالالمسيح

قامبفلورنسا، فقدعصفتالتىباألحداثمتصًالالعمليةحياتهماكيافيللىعاشفقدذلك
مكسميلياناإلمبراطوربالدإلىأوفدوفرنسا، كماوسيالنروماإلىدبلوماسيةببعثات
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سيرازىجهة، وبمرتزقةمناألجنبيةبالجيوشمهددةفلورنساكانتالذىالوقتفى
البابوية،أخالقياتمنوتحررهمالسياسيةالبابواتأطماعوشاهدأخرىجهةمنبورجيا
المشهوركتابهكتبعندماألهمتهالتىهىوالحوادثوالظروفاألحوالهذهفكانت

اإلماراتحكمفىالحكامإلرشادوضعهاالتىوالقواعداآلراءمنهامستخلصًا" األمير"
.عمومًا

فىوالفسادبالشرتتصفاإلنسانيةالطبيعةأنفىالسياسيةميكيافيللىفلسفةوتتلخص
هذهعلىوبناء. ذلكإلىإضطرإذاإالالخيريفعلالخبيثًاولدفاإلنسان. جوهرها

السياسية، فإنهالعلومفىالسياسيةالمبادئأولىبهاالتسليمماكيافيللىيعتبرالحقيقة، التى
التغلبيمكنالنفسها، فالشرإلصالحوحدهااإلنسانيةالطبيعةعلىاإلعتماديمكنال

فإنثم، ومنالحكامنجاحأساسهىالقوةأن: ثانيًا. عليهوالضغطبكبحهإالعليه
السالمالدولة، ألنكيانعلىللمحافظةضرورةآخرإلىوقتمنالحربإلىاإللتجاء

اتحادهمإلىوالخطرالخوفيؤدىالدولة، بينماأبناءضعفإلىيؤدىأنشأنهمنالدائم
تنظيمعلىالقدرةلهأميرحكومةفىوطنىجيشتأسيسمنفالبدثم، ومنوتماسكهم

.الوطنيةوحدتهاعلىوالحفاظالبالدعنالدفاعفىهؤالءاستخدام، ثمجنودهوقيادة

:تقولالتىبالفلسفةيرحبأنالمطلقة، البدالسلطةإلىالحكاممنيتطلعمنأن: ثالثًا
،الظروفحسبأخالقهيكيفأنفعليهولذلك" تغتفرالالتىالجريمةهوالحاكمفشلإن"

الصالحيحتمهاضرورةالتحررهذاباعتبارالمقررةاألخالقيةالقيودمنيتحرروأن
عدلفىاإلنسانيفكرأالللخطر، وجبالوطنحياةتعرضتإذا: يقولذلكوفى. العام

ينبذكماالمبادئكلتنبذأنالحالهذهفىيجبعار، بلأوشرفأوقسوةأوظلمأو
كانآخروبمعنىحريتهلهوتحفظالوطنتنقذالتىالسبلإالتسلك، وأالالبالىالثوب

العنفأعماليرتكبأنالحاكمحقمنوأنالوسيلةتبررالغاياتأنيرىمكيافيللى
.بالدهلمصلحةالظروفاقتضاءحسبوالغشوالخداعوالشدة

الحربالشعبيعجبكانأنهالقوى، إالبالمستبدمكيافيللىإعجابمنالرغمعلى: رابعًا
أوصىبأنالمتناقضيناإلعجابمنالنوعينهذينبينوفقوقد. بنفسهنفسهيحكمالذى

:الثانيةدولة، والحالةإنشاء: األولىالحالة: خاصتينحالتينفىاالستبدادىبالحكم
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مناستمرارهالضمانالبدالدولةتأسيس، فبعداألولىالناحيةومن. فاسدةدولةإصالح
وفقًاالدولةشئونعندئذالحاكميدبرأنوالبدالحكومةفىبنصيبللناسيسمحأن

بإصالحتختصالتىالثانية، وهىالناحيةمنأما. رعاياهحقوقيراعى، وأنللقانون
استخدامهمنالبدقوىسياسىدواءاالستبدادىالعنفأنمكيافيللىرأىفاسدة، فقددولة
.بحذراستخدامهيجبكالسمالفاسدة، ولكنهالدولةفى

أعمالمنأخرجهماكلجديدًا، فإنشيئًايبتدعلمماكيافيللىأنالمؤرخينبعضويعتبر
والمسائلالطرق، وشرحعصرهفىالسائدةاآلراءعنالتعبيرتعدوالونظريات
يرىولذلك. صادقتفسيروهذا. السياساتلتنفيذعصرهفىاستخدمتهالتىالسياسية

فىالسياسيةاألخالقتبينتاريخيةوثيقةاعتبارهيمكن" األمير "كتابأنالمؤرخينبعض
أوأفالطونبجمهوريةشبيهًامثاليًاعمًالمنهعشر، أكثرالسادسالقرنأوائلفىإيطاليا

.مورسيرتوماس" يوتوبيا"

رأىفىيضارعيكادالعالمتاريخفى" األمير "كتابأحدثهالذىاألثرفإنذلكومع
أوروباأثر، فإنمنروسوجاكلجان" االجتماعىالعقد "كتابتركهماالمؤرخينبعض

الماكيافيللية، وإماللمبادئخاضعةإماكانتموتهأعقبتالتىعامًاوالخمسينالمائتينفى
ملكالثانىهنرىزوجةميدتشىدىكاترينالمبادئهذهعلىسارتفقد. عليهاثائرة
منكبيرعددفيهاقتلالتىبوتولوميوسانمذبحةأيامهافىوقعتالتىفرنسا

Richelieuرشيليوالمبادئهذهعلىسار، كماالفرنسيين" البروتستنت "الهوجونوت

ثم. بروسياملكاألكبروفردريكالياصاباتوالملكةالثامنوهنرىعشرالرابعولويس
.التقاليدهذهفيهتمثلتمنأعظمنفسهنابليون، وكاناألعلىالمكيافيلليةمثلبسمارك

إيطاليافىالنهضةأفول
أخذتأنتلبثلماإليطاليةالمدنفىفاقتالتىالعظيمةالنهضةهذهفإنحالكلعلى
عامالنوهناك. 1527سنةفىتمامًاانطفأتثم. عشرالخامسالقرننهايةمنذتخبو

:إيطاليافىالنهضةأفولإلىأدياأساسيان
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اإليطاليةالحروب: األولالعامل
فاتحةذلكوكان.. األلبعبرإيطاليافرنساملكالثانىشارلغزا1494عامففى

إيطاليا، واشتركتميدانهاكانالكبرى، والتىاألوروبيةالدولبيناإليطاليةالحروب
.اإليطاليةالنهضةعلىفادحًاتأثيرهاكانوالتى. نفسهااإليطاليةاإلماراتفيها

.النهضةحركةفىأسهمتكيفرأينافلورنسا، والتىمنمديتشىأسرةطردتفقد
فردنانداستولىكماOttimatiواوتياماتىPiagnoniبيانونىأسرتاالحكمتنازعوأخذت

الجيوشيدعلىخربتفقدميالنوأما. 1504سنةفىنابولىعلىاراجونةملك
.والسويسريةواأللمانيةالفرنسية

للنهضةاإلشعاعمركز، فأصبحت1527عامحتىالتخريبعنبمنأىروماظلتوقد
للدراساتالتحمسشديدالعاشرليواإلنسانية، وكانالحركةاإليطالية، ومحور
عهدفىفلورنسامنوأكبرأوسعمركزًاعهدهفىروماأصبحتالكالسيكية، حتى

البابويةعالقةتطورتوقد. وعبقريتهاعمقهافىمنهاأقلكانت، وإنمديتشىلورنزو
مناصبإلىللوصولسبيًالاإلنسانيةالدراساتفىاإلمتيازأصبححتىاإلنسانيةبالحركة
.الكبرىالكنيسة

إلىأدىأنيلبثلماألجنبيةالعسكريةالقواتيدفى1527سنةفىروماسقوطأنعلى
كلالخامسشارلاإلمبراطورقواتنهبتفقد. تامًاانهيارًااإليطاليةالنهضةانهيار

،الراهباتمنعددوقساوستها، واغتصبترهبانهارؤوسواألديرة، وقطعتالكنائس
.للخيولاسطبالتإلىبطرسالقديسكنيسةوتحولت

الدينىاإلصالححركة: الثانىالعامل
الكنيسةسيطرةمنوالتحررالدينىالتحررمعنىتحملالحركةهذهكانتلمافإنه

ماذلككاناإلنسانية، فقدالحركةثمراتمنثمرةنفسهالوقتفىالكاثوليكية، وكانت
فىالدينىاإلصالححركةظهورمنذبقوةاإلنسانيةللحركةالبابويةمعارضةإلىأدى

سنةفىالسابعكليمنتعهدفىالبابويةعشر، فتواطأتالسادسالقرنمنالثانىالربع
.إيطاليافىاإلنسانيةالحركةتصفيةعلىأسبانياملكالخامسشارلمع1520
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أنحاءبقيةإلىاأللبعبرانتقلتقدإيطاليا، كانتفىالنهضةشعلةإنطفاءقبلأنهعلى
قدكانواالذينالطالبيدعلىوشمالهاغربهافىاألخصاألوروبية، وعلىالقارة

حصلوهمالينشروابالدهمإلىعادواثم. اإليطاليةالمدنفىالجديدةالمعارفحصلوا
وخصائصهاسماتهالهاتتخذأخذتبلدكلفىجديدةنهضةفقامتمواطنيهمعلى

.والحضاريةوالسياسيةواالقتصاديةاالجتماعيةاألحوالحسبالمنفردة

إيطالياخارجالنهضة
فرنسا
والعقليةاإليطاليةالعقليةبينالخالفبسببإيطاليافىعنهافرنسافىالنهضةإختلفت

مطابقةصورةفىالقديمةاإليطاليةالعقليةأحيتفبينما. بالقديميتعلقفيماالفرنسية
وإخراجهاالكالسيكيةالمخلفاتإلىتحفظدونواستسلمتالقديمقلدتأنها، أىلألصل

راقهامامنهاقتبست، فقدالقديمإزاءباستقاللهاالفرنسيةالعقليةاحتفظتوأمانة، فقدبدقة
كانالذىإيطالياإلنتاجمخالفًاوالفنىاألدبىإنتاجهافجاءالذاتيةبخصائصهاوطعمته

.األدبوفىالفرنسيينوالبناءالنحتفىذلكويتمثل. للقديممطابقةصورةكبيرلحد

المتأخرةالوسطىالعصورفرنسا، فىفىدائمًامزدهرةالكالسيكيةالحضارةوكانت
أنعلى. أوروبافىآخربلدأىمنأكثرالالتينىباألدباإلهتمامفيهاانتشرحيث

هذهأعقبماإنجلترا، وبسببمعسنةالمائةحروببسببتوقفتالثقافيةالحركة
الصراعوهواالقطاعيةوالبالدعشرالحادىلويسالملكبينداخلىصراعمنالحروب

التاجإلىوبريتللنىوأنجوولينوبيكاردىبرجاندىوضمالنبالءبهزيمةانتهىالذى
.الفرنسى

الخامسالقرنمناألولالنصففىإيطاليافىالنهضةازدهرتفبينماالنحوهذاوعلى
فرنسابيناإلتصالبدأأنبعدولكنالثقافىنموهاتوقفمنتعانىفرنساعشر، كانت

تتسرباإليطاليةالنهضةعناصرأخذت1494سنةإليطالياالثامنشارلبغزووإيطاليا
النصفمنذمعالمهابدأت، وإنماالفرنسىالغزوعقبفجأةتبدألمولكنهافرنساإلى

Tifernasتيفرناسجريجورىعين1458سنةعشر، ففىالخامسالقرنمنالثانى
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اليونانيةفىLascarisالسكاريسجونحاضر، كماباريسجامعةفىلليونانيةمدرسًا
منذباريسفىوالعبريةوالالتينيةاليونانيةفىاليانديرجيرومحاضر، كذلكباريسفى

.باريسلجامعةمديرًاوأصبح1508سنة

المسيطرةهىالمدرسيةالدراساتضعيفة، فظلتكانتالمتفرقةالمحاوالتهذهولكن
القرنمنتصفحوالىإاليكن، ولمبالذاتباريسوجامعةالفرنسيةالجامعاتفى

حركةنشأت، فقدباريسفىتمامًاالكالسيكيةالدراساتاستقرتحينماعشرالسادس
ببناءاإلنسانيةالدراساتانتشارالفرنسيونالملوكشجعكما. اليونانيةالكتبلنشرواسعة

باريسفىالملكيةالكلية1530سنةفىاألولفرانسواأنشأفقدواألكاديمياتالكليات
هذهلتشجيعجامعتها، وذلكنطاقخارجLe Collège de France) فرانسدىالكوليج(

.الدراسات

Guillaumبوديهجيومإلىفرنسافىالكالسيكياتانتشارفىاألكبرالفضلكانوقد

Budè) 1467–1540 (حثالذىهووكان. والياندرالسكاريسيدعلىالعلمتلقىالذى
أعالممنكانكما. فرانسدىالكوليجإنشاءفىفكرتهتنفيذعلىاألولفرانسواوشجع

.إليهأشرناالفكاهية، وقدبرواياتهاشتهرالذى) 1553–1495" (رابليه "الفرنسيةالنهضة
نقدكما. عصرهفىوالسياسيةوالعلميةاالجتماعيةالحياةبشدةونقدبالفرنسيةكتبوقد

كانولما. القضاءوحالةالتربيةوطرقعمومًاالدينىوالتفكيروالرهبانالكنيسةرجال
هذافقام. اإلنسانيونعنهايرضىالتىاألسسعلىللتربيةنظامًاوضعفقداإلنسانيينمن

والفلكوالقانونالنفسوالعبرية، وعلموالالتينيةاليونانيةاللغاتتعليمعلىالبرنامج
أيضًاMontaigneمونتانىويعتبر. األجساموقوانينها، وتربيةالطبيعةوظواهروالطب

مذكراتتركالذىPhilippe de Commineكوميندىالنهضة، وفيليبأعالممن
العلماءتفوقكذلك. الثامنوشارلعشرالحادىلويسعهدىعنقيمةتاريخية

Cojasكوجازجاكفقهائهممقدمةوفى. القديمالرومانىالقانوندراسةفىالفرنسيون

)1522–1590.(

اضطراألولفرانسواالملكأنحتىإيطاليافىمبلغهالتصويريبلغ، فلمالفنونعنأما
Fontainebleuبلوفونتينفىقصرهلتزيينإيطاليينرسامينأومصوريناستدعاءإلى
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يظهرلمالفنذلكأنغير. والعمارةالحفرفىتمثلتالحقيقيةالنهضةأنالحقيقةوفى
وبلغت. القصوروفىالعامةاألماكنفىظهرإيطاليا، بلفىحدثكماالكنائسفى

ومن. عشرالسادسالقرنمنالثانىالنصففىدرجاتهاأعلىالفنهذافىفرنسانهضة
فرانسواعهدفىبدأالذىاللوفرقصر، بناءالميدانهذافىظهرتالتىاألعمالأهم

قصرتزيينفىالحفرأعمالأهمظهرتوقد. عشرالرابعلويسعهدفىيتمولماألول
.واجهتهزينتالتىالتماثيلفىاللوفر، وخصوصًا

إنجلترا
الدراساتتراثإلىجديدشئبإضافةالعامةاألوروبيةالنهضةفىإنجلتراتسهملم

المائةبحروبشغلتقدإنجلتراعشر، وكانتالسابعالقرنفىإالاألوروبيةاإلنسانية
فىاإلنسانيةللدراساتالسبيلتمهدتيودورأسرةعهدكانفلما. الوردتينبحروبثمسنة

Grocinجروسينوليمإيطاليا، ومنهمإلىسافرواقدكانواالذيناإلنجليزيدعلىإنجلترا

John Coletكوليتوجون) 1460–1524 (Linacreليناكروتوماس) 1519–1446(

Thomasمورتوماسوسير) 1468–1521 (Lillyليللى)، ووليم1519–1466(

More) 1478–1535 (القديمة،بالدراساتالمشتغلونهؤالءعرفوقد. وايرازموس
القديمةالدراساتوجدتأكسفوردجانبوإلى". أكسفوردمصلحى "اليونانية، باسمخاصة
الكالسيكىالتعليمدخلعشرالسادسالقرنمناألولالنصفوفى. كمبردجإلىطريقها

هىاإلنسانيةللدراساتخصصتالتىالمدارسأقدماإلنجليزية، وكانتالمدارسفى
إنجلترابينسنةالمائةحروب، وكانتكوليتأسسهاالتىPaulبولسانتمدرسة
إنجلترافىالقوميةاللغةفأخذت. البلدينبينالحضارىالتبادلعمليةإلىأدتقدوفرنسا

وفىوالكنيسةوالبرلمانوالمحاكماألدبيةالمؤلفاتفىالفرنسيةاللغةمحلتحل
.المثقفةالطبقةومكاتباتالملوكمراسالت

اللغةكانتالثانىالقرنومطلععشرالسادسالقرنمنالثانىالنصفكانفلما
يضارعأيضًاأصبححتىكبيرًاإزدهارًااإلنجليزىاألدب، وازدهرأينعتقداإلنجليزية

اللغةمنأفقر1579عامحتىكانأنبعداإلغريقىالشعبحتىآخرشعبأىأدب
الذروةإلىاإلنجليزىاألدبوصلالرفيعة، وقداآلدابمجالفىاألسبانيةأوالفرنسية
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Cristopher Marlowe) 1563مارلوكرستوفركتب1587عامففى. الدرامافىخاصة

شكسبيروليموتالهFaustusفاوستس، وهىتراجيدياتهوأعظمأول) 1593–
Shakespeare) 1564–1666 (أمثالالتاريخيةومسرحياتهوكوميدياتهبتراجيدياته

وشكسبيرمارلوجانبوإلى. ، ومكبثوعطيلالبندقية، وهاملت، وتاجروجولييتروميو
الشعر) 1586–1554 (سدنىوفيليب) 1599–1552 (سبنسرأدموندالشاعرانرفع

األدبفىإطالقًاالعصورأبدععصرهماصارمستوى، بلأرفعإلىاإلنجليزى
.الحديثاألوروبى

دولمنبغيرهالنقارنهاإنجلترافىاإلنسانيةالحركةإلىعدنافإذاحالكلوعلى
تشتملوثنيًا، ولموفرنسا، إتجاهًاإيطاليافىحدثكماتتجهلمأنهانجدأوروبا، فإننا

االتجاههذافىالفضلويرجع. أيضًاالكنيسةلخدمةاتجهتإنها، بلفحسبوالفناألدب
.كوليتولصديقهاليرازمساإلنسانى

ايبيرياجزيرةشبه
كبقيةاإلنسانيةللدراساتمهيأةعشرالسادسالقرنأوائلفىايبيرياجزيرةشبهكانت
زارواالذينالتالميذبعضيدعلىإليهاالدراساتهذهبذورانتقلتأوروبا، فقدأنحاء
فىليحاضروابالدهمإلىوعادواجامعاتهافىودرسواعشرالخامسالقرنفىإيطاليا

جامعةفىArias Barbosaباربوساارياسهؤالءأبرزاإلنسانية، ومنالدراسات
SevilleأشبيليةفىحاضرالذىLebrixaليبريكساوأنطونيوSalamancaساالمانكا

.لشبونةفىResendeريسندىالكبيروالشاعرالبرتغالىالمؤرخثمAlcalaوالكاال

كليمنتوالباباالخامسشارلدعاالدينىاإلصالححركةبوادرمنالخوفأنعلى
فىاإلنسانيةالدراساتتأثيرجعلاإلنسانية، مماالدراساتضدالوقوفإلىالسابع

رؤوسعلىسيفًااألسبانيةالتفتيشمحاكموكانت. عامةبصفةمحدودًااألسبانىالمجتمع
.اإلنسانيينهؤالء

استخدامفىأوضحبدرجةتمثلاأليبيريةالجزيرةشبهفىاإلحياءحركةأثرأنعلى
قصتهCervantesسرفانتيزفكتب. والمسرحاألدبمجالفىالقوميةاألسبانيةاللغة
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de Cameons) 1524كاميونسدىلويسإليها، وكتبأشرناالتىكيشوتدونالمشهورة

المعاصرLope de VegaفيجادىلوبوكتبLusiadلوزيادالشهيرةملحمته) 1580–
.دراماتعدةلسرفانتيز

ايبيرياجزيرةشبهفىالنهضة، اقترنتالقومىواألدبالقديمةالدراساتجانبوإلى
نظرًاالدينيةبالناحيةتأثرتالتىالفنونعن، فضًالالسفنوصناعةبالمالحةباالهتمام

الفنكانفإذاولذلك. المتعصبينالكاثوليكمنكانواأسبانياملوكمنالفنرعاةألن
متميزكانأنهاألوروبية، إالللمستوياتبالنسبةاألهميةقليلالنهضةعصرفىاألسبانى

.الشخصية

المنخفضةاألراضىفىالنهضة
.برجنديادوقيةممتلكاتمنعشرالخامسالقرنفىالمنخفضةالبالدمقاطعاتكانت
دوقيةمارىوجدتهمكسمليانجدهعنأسبانياملكالخامسشارلإلىآلتوعندما
علىفرضتالتىالقيودالبالدهذهعلىالمنخفضة، انسحبتواألراضىبرجنديا

المنخفضةاألراضىفىالثورةاندلعتأنبعدولكن. ذاتهاأسبانيافىاإلنسانيةالدراسات
إرادتهااستخالصفىوأفلحتWilliam of Orangeاورانجوليمبزعامةأسبانياعلى

،أصبحتحتىبسرعةواإلزدهارالنموفىفيهااإلنسانيةالدراساتأخذتواستقاللها
وتركزاإلنسانيةللدراساتعالميًامركزًاقرننصفغضونفىLydenليدنجامعة

، وكانتوالطبوالالتينيةاإلغريقيةوالدراساتواآلثاربالتاريخخاصةبصفةاهتمامها
التىالمؤلفاتونقدترتيبأصًالتستهدفالمنخفضةاألراضىفىاإلنسانيةالدراسات

اإلنسانيينمقدمةفىايرازموسويقفأصيلبعمقوتتميزاألوائلاإلنسانيونجمعها
.Joest Lipsبعده، ويأتىالبولنديين

بورجوازيةقاعدةمنانطالقهمافىاإليطالىالفنمعالمنخفضةاألراضىفنويستوى
تقديرهمفىوالبندقيةفلورنساسكانالمنخفضةاألراضىسكاننافسفقد. المدنهى

الحياةمنرسومهمFlemishالفلمنكيونالرساموناستمدوقد. والفنيةاألدبيةللجهود
فرنسا،إلىبرجندياعبرغربًاالفلمنكىالفنمشرقة، وانتشرأصباغفىولكنالواقعية

رمبرانتقاطبةالهولنديينوالنقاشينالمصورينأعظمويعتبر. الشماليةألمانياإلىوشرقًا
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Rembrandt) 1606–1666 .(بفرشاتهصورةوخمسينثالثمائةرمبرانتصوروقد،
.الفضةبماءنقشًاومثلها

ألمانيافىالنهضة
التىإيطاليامنالعكس، علىوالعلمىالدينىباتجاههاألمانيافىالنهضةتميزت

ألمانيافىالنهضةطالئعوكان. الوثنىالطابععلىفيهااإلنسانيةالدراساتاقتصرت
إلىعودتهمبمجردونقلوهاإيطاليافىالقديمةالدراسةجذبتهمالذينالمبتدئينمنجماعة
وتنميةالنشئوتربيةالنفوستهذيبالقديماألدبدراسةمناأللمانهدفوكان. ألمانيا

.التقوىشعور

رويخلنجونإلىألمانيافىالجديدةالدراساتبهذهاالهتمامإثارةفىالفضلويرجع
العبريةعلىإهتمامهانصبثموالالتينىاليونانىاألدبيندرسالذى) 1522–1455(

لخدمةبالعبريةرويخلناهتمامكانوهكذاالقديمالعهدلدراسةمفتاحًاباعتبارها
فىاألولىمرحلتهافىاإلنسانيةللحركةالمميزاالتجاههوهذاأنالواقعالمسيحية، وفى

االئتالففكانالمقدسالكتابلخدمةاإلنسانيةالدراساتاإلنسانيونأخضعألمانيا، فقد
تعتمداإلنسانيةالدراساتأن، فكماالدينىاإلصالحوحركةاإلنسانيةالحركةبينقويًا
المصادرإلىالرجوععلىتعتمدالدينىاإلصالححركةفكذلكالقديمةالدراساتعلى

النهضةاتجهتلذلك. وغيرهامدرسيةمنالوسطىالعصورفلسفةدونللمسيحيةاألولى
كتبكما. المقدسالكتابدراسةفىأشكالهاواتخذتالدينىاإلصالحلخدمةألمانيافى

هذاتبلوروقد. الدينيةوالخرافاتالبدعومحاربةالدينرجالمهاجمةوفىباليونانية
المعاديةReformationالدينىاإلصالححركةقيامفىبعدفيماصارخةبصورةاالتجاه

.مدمرةدينيةبحروبانتهتالكاثوليكية، والتىللكنيسة
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فيهاالقوميةالدولونمو1494عامأوروبا
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الثالثالفصل
القوميةالدولظهور

والفنونللعلومإحياءحركةمنذلكصحب، وماالمالرأسونمواالقطاعسقوطكان
وقياماالقطاعيةالتبعيةروابطتحللفىتمثلتجديدةسياسيةلظاهرة، دافعًاواآلداب

بها، ونعنىالتغيراتتلكأفرزتهاالتىالجديدةالطبقةتلعبالتىالقوميةالدولة
اتجهتالتىالقانونيةأطرهاووضعالسياسيةمؤسساتهابناءفىهامًاالبورجوازية، دورًا

.للدولةالقومىالبناءتدعيمأجلمنالملكيةسلطةتدعيمإلى

للدولةالقومىالبناءلعمليةنموذجأصدقاإلنجليزيةوالتجربةالفرنسيةالتجربةوكانت
.البناءهذافىالصاعدةالبورجوازيةلعبتهالذىوللدورالحديثة

فرنسافىالملكيةالحكومةتدعيم) 1(
للغايةهامةتحولخطوة) 1314–1285 (بالعادلالمعروفالرابعفيليبالملكعهديمثل
.الفرنسيةالملكيةتاريخفى

علىإليهينظرأنيمكنماواتباعالمركزيةالحكومةتدعيمفىالملكهذانجحلقد
الملكهذاأناإلعتقادعلىيبعثما، وهناكوالخارجالداخلفىقوميةسياسةأنهاعتبار

Flotteفلوتبييرأمثالمناقطاعيةأصولمنليسواممنوزرائهببعضكثيرًاتأثر

الملكىالبالطفىتربواحاذقينإداريينالرجالهؤالءوكانNogaretنوجاريهودى
سوىيعنيهمأالالطبيعىمنكانفقدثمومن.. الملكعلىمركزهمفىتمامًاواعتمدوا
تعملأخرىسلطةأىأووالبابويةلالقطاعطبيعيينأعداءكانوافقدوبالتالى. الملكية
.الملكحقوقمناالنتقاصعلى

إدواردإنجلتراملكمعصدامإلىفرنساداخلالملكيةلسلطاتهفيليبتقويةأدتولقد
وجاسكونىGwynneجوييناقطاعياتامتلكحيثفرنسيًااقطاعيًابصفتهاألول
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Gasconyاقطاعيتهتضمالتىالفالندرز، وكونتأسالفهمنكإرثفرنساغربجنوب
.إنجلترامعالوطيدةالصالتذاتوالصناعيةالتجاريةالمدنأغنىالغربىالشمالفى

تبعهاهدنةعقدعلىالطرفاناتفقأعوامأربعة، وبعد1294األولمعالحرببدأتوقد
.سنواتبخمسذلكبعدسالممعاهدة

توقيعفىمعهيشتركلمأنهإالالحربفىإدواردشاركأنهبرغمالفالندرزكونتأما
.الفرنسىالملكإلىالغنيةبالدهوتسليمالخضوعإلىأخيرًااضطروقدالهدنة

بعدأخيرًاإخمادهااستطاعفيليبأنإال1302عامذلكبعدالبالدفىثورةحدوثورغم
الحقوقتثبيتفىفيليبممثلونجحالوقتنفسالمرير، فىالصراعمنسنواتثالث

األراضىإلىكبيرةأجزاءضماستطاعواحيثالشرقيةالحدودطولعلىالفرنسية
أبنائهأكبروتزويجضمهافيليباستطاعالتىجندىبوركونتيةأهمهاكانتالفرنسية
الشئونفىالثامنبونفياسالباباتدخلبشدةعارضفيليبأنثم.. الكونتبوريثة

.بعيدةآثارلهكانمماالفرنسية

الفرنسيةالخزانةاستنزافإلىوالفالندرزإنجلترامعالطويلةفيليبحروبأدتوقد
الباباعلىانتصارهأدى، وقدخسائرهلتعويضوسيلةعنيبحثأنإلىدعاهمماتمامًا
بجماعةالمعروفةالدينيةالجماعةهناككانالخسائر، فقدهذهلتعويضلهطريقفتحإلى

الملكأقرضتأنإلىوعملالثراءفىغايةالجماعةهذهوكانتالتمبالرزفرسان
انتهاءبعدوجودهاسببفقدتقدكانتالجماعةهذهأنذلكإلىكبيرة، يضافقروضًا

.الصليبيةالحروب

ومصادرةلهاديونهمنالتخلصبهدفالجماعةهذهيلغىأنفيليبقررفقدثمومن
إلىوصلتالتىالتمبالرزجماعةتصفية1307عاممنبدأتوبالفعل.. الكبيرةثروتها
الجماعةهذهبحلقرارإصدارعلىالخامسكليمنتالباباإجبارفىفيليببنجاحقمتها
.1312عام

مجلسًااستدعىعندمافإنهاالقطاعيةالطبقةعلىاعتمادًافرنساملوكأقلفيليبكانولما
المجلسهذا، وكانالوسطىوالطبقةالدينورجالاالقطاعيينفيهمثلاألمةلطبقات
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قبولكانالعامة، فقدالضرائببفرضيتعلقفيماخاصةفحسباألزماتأوقاتيستدعى
إعتادوقد... ممثليهممنالعامةالموافقةلقيتأنهاطالماسهالالضرائبلهذهالناس

الذىوالجديدالستشارتهماالقطاعيينمنأتباعهماستدعاءفيليبقبلالسابقونالملوك
.االقطاعممثلىمعالمدنممثلىدعوةهوالملكهذافعله

إنجلترافىالدستوريةالحكومةتطور) 2(
العادلفيليبالملكومعاصرإنجلترافى) 1307–1272 (األولإدواردالملكعهدشهد

مدفىأيضًاالملكهذانجحفرنسا، فقدفىحدثلماكبيرحدإلىمشابهةتطورات
الحصولواستطاععهدهعلىالمركزيةالحكومةقوةفزادتواسعةأراضىإلىسلطته
.البرلمانفىالعامةمنممثلينبتعيينالشعبيةالمعونةعلى

قدإلدواردالسابقينالملوكعهدفىتمماأنفىفرنساعناختلفتإنجلتراأنوالواقع
وشديدةعامةسلطةالتاجسلطةجعلفىنجحواالملوكهؤالءأنإالكثيرًاالسبيللهمهد

.التأثير

سواءأسالفهبهقامماإتمامعلىتعاونهبأنكفيلةإدواردبهاتميزالتىالصفاتوكانت
اإلنجليزفيهويرىالمؤسساتتنظيمعلىالخارقةالقدرةأواإلتزانأوالمظهرحيثمن

.اإلنجليزىالبرلمانأبيعتبرونهبلويلزقاهرفحسبليس

البريطانيةالجزيرةتوحيدجهود
أجزاءكللتوحيدمحاوالتإلىوموحدةقويةإنجلتراجعلفىإدواردرغبةأدتوقد

المحلىأميرهاحكمتحتزالالويلزنصفمنأكثركان، ولماحكمهتحتالجزيرة
لهوالئهلعدماألميرهذاإعالنفرصةإدواردانتهزفقدإنجلترالملكتابعًابصفتهللولين
عليهبالقضاءثم1277سنةللولينبهزيمةمراحلعلىويلزغزوتم، وقدبالدهليغزو
.1282سنةنهائيًاعاونوهممنالثواروعلى

الحكومةسلطةتحتوجعلهااإلنجليزىالنمطعلىإداريةأقسامًاالبالدقسمذلكوبعد
مناليومحتىويلزأميرلقبظلعليها، وقدأميرًاأبنائهأكبرنصبثممباشرةالمركزية

.اإلنجليزىالعهدولىحق
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قدإدواردأنفيهشكالمماأنهإالذلكبعدالبالدفىالمنقطعةالثوراتاستمرارورغم
.اإلنجليزيةالدولةمعدائمًاقسمًاويلزجعلفىنجح

وكاناسكتلندهسوىإدواردحكمعنخارجًاالجزيرةأجزاءمنيبقلمويلزغزووبعد
الأنهاإالمملكتهمنتقدمًاأقلتكونقداقطاعيةمملكةالحالةهذهفىيواجهأنعليه

.عنهاكثيرًاتختلف

ليتدخلإلدواردالفرصة1290سنةاالسكتلندىالعرشحولنشبالذىالصراعمنحوقد
اسكتلندهعرشعلىBaliolبليولجونتوليةفىنجحالشمالية، وقدالمملكةشئونفى

فيليب "معتحالفهوأعلنثارأنلبثمابليولأنإلدوارد، إالبتبعيتههذاواعترف
معبالحربإدواردانشغالورغم.. الحقبةهذهفىإنجلترامعحربفىكانالذى" العادل
االسكتلنديونيلبثلم، ولكن1296سنةغزوهاواستطاعاسكتلندهنحوتقدمأنهإالفرنسا

عامأخرىمرةالبالدغزوإلىإضطرهمماWallaceوالسوليمبزعامةعليهثارواأن
أنقبلالمنيةوافتهالذىإدواردضدأخرىثورةبروسروبرتتزعمولكن1305
أدتبالعكساسكتلندهفىبغيتهيحققلمالملكهذاأنالقولعليها، ويمكنيقضى

تحالفعقدإلىدفعهمممالإلنجليزاالسكتلندىالشعبكراهيةإلىلهاالمتتاليةغزواته
.فرنسامعدائم

المؤسساتدولةإقامة
حكوميةمؤسساتإقامةفىنجاحهمننبعتإنماكسياسىإدواردشهرةأنوالواقع
علىوذلكعاليةكفاءةذاتمركزيةسلطةإنشاءعاتقهعلىأخذفقد. المعالمواضحة
الوزراءعلىهذاعملهفىبعد، واعتمدتمامًاأجنحتهمتقصلمممنالباروناتحساب

جهازأقامالحكومية، كمااألعمالفىالطويلةالخبرةأصحابمنالوسطىالطبقةمن
ذلكإلىكلهماإلنجليزينظرأنإلىأدىمماالملكأمامتمامًامسئوًالوالقضاءلإلدارة
.العدلعنبحثًاومحاكمتهالملك

القانونيصدرأناستطاعفقداإلنجليزالمشرعينأولإدوارديعتبرأنيمكنكما
أنالقولطويلة، ويمكنلقرونكبيرتغييرعليهيطرأأندونبقىالذىالعاماإلنجليزى
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كلهاللمملكةقانونًاكانفقدكبيرحدإلىإنجلتراوحدةفىساعدقدالعامالقانونهذا
.المحلىوالعرفاالقطاعيةالقوانينأمامهضعف

واضحفيهالوسطىالطبقةوإدخالاإلنجليزىالبرلمانبناءفىإدوارددورفإنوأخيرًا
.تمامًا

ظلالعهدهذاحتىولكنهإدواردعهدعلىجديدةمؤسسةاإلنجليزىالبرلمانيكنلم
يضيفأنإدوارداستطاعاقطاعية، وقدأصولمنلرجالأواالقطاعيينلكبارممثًال

.المدنوممثلىالفرسانمنالوسطىالطبقةممثلىمنأعدادًا

العديدةلحروبهنتيجةأنهذلكعهدهبدايةمنذالبرلمانأعضاءدعوةفىإدواردبدأوقد
وأدىاإلدارةهذهعلىإنفاقاتهزيادةإلىأدىمماكبيرحدإلىالحكوميةإدارتهتضخمت

منسواءاإلنفاقاتهذهلمواجهةيكفىماعلىالحصولضرورةإلىبالتالىهذا
.واالقطاعيةالقضائيةالرسومأوالعاديةالضرائب

وأنالمالكوصغارالمدنسكانعلىسيقعالضرائبلهذهاألكبرالعبءأنرأىوقد
)العمومأو (العامةممثلوكانولقد.. عليهاهؤالءممثلووافقماإذاسهًالسيكونجميعها

ضرورىوجودهمأنرؤىعندما1297عامحتىالبرلمانمنهامًاقسمًايكونونال
.اقطاعيةغيرضرائبأىعلىللموافقة

سببهيكنلماإلنجليزىالبرلمانفىالسياسىالتمثيلقاعدةتوسيعزيادةأنالواقعولكن
علىحكومتهإقامةفىإدواردرغبةأنشكفالفحسبالضرائبفرضفىالرغبة
علىقصرهوعدمالبرلمانفىالعمومتمثيلوراءالدوافعأهممنكانتقومىأساس
قدالحكوميةاألجهزةفىالوسطىالطبقةأبناءاستخدامأنكما. االقطاعيةالطبقةأفراد
.تحكمهالذىالشعببأبناءودرايةاتصالعلىتبقىأناإلنجليزيةللملكيةكفل

اإلنجليزيةالملكيةالقتالذى) 1327–1307 (الثانىإدواردإبنهاألولإدواردخلفوقد
غزوعنوعجزه1314سنةاالسكتلنديينمنهزيمتهبعدخاصةعهدهعلىالكوارث

قدكانواالذىنفوذهمبعضالستعادةالفرصةاالقطاعيينمنحمماأخرىمرةبالدهم
األصغرأخوهالتاليةالخمسينوللسنواتبعدهتولىأنلبثماولكنأبيهعهدعلىفقدوه
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علىتأثيربدورهالهاكانالتىعامالمائةحربعهدهعلىنشبتوالذىالثالثإدوارد
.األمامإلىالقومىاإلتجاهدفع

أوروباغربفىالقوميةالدولتدعيمفىعامالمائةحربأثر
بحربعرفتالتىهى) 1453–1337 (طويلةلفترةوإنجلترافرنسابينالصراعاستمر
مساهمةأكبروساهمتالفرنسيةاألراضىعلىتمامًاالحربهذهدارتوقد. عامالمائة

لتقويةأفضلفرصةالجديدةالملكيةالدولومنحتالقديمةاالقطاعيةالنظمإضعاففى
.النظمتلكحسابعلىوجودها

فىعناصرهمأفضلفقدواالذين" الفرنسيينبالفرسان "نزلتقاسيةبهزائمالحرببدأ
.اإلنجليزأيدىفىأسيرًا" الطيبجون "فرنساملكفيهاوقعالتى1356بواتييهموقعة

الفالحينعلىالضرائبمنمزيدبفرضالفترةتلكفىالفرنسيونالنبالءقاموقد
ثورةإلىأدىهذاأنغيرالملكأسرلفكالالزمةالفديةلتجميعالحربنفقاتلمواجهة

إذجارفًاكانتأثيرهاأنغيرقصيرةفترةسوىتمتدلمأنهابرغم1358الفالحينمن
منشيئًاالقرنأواخرفىالعبوديةمعهأصبحتمماأراضيهموأحرقواالنبالءهؤالءدمر

.التاريخمخلفات

بالرغمالفرنسيونعاناهمايعانىلماإلنجليزىالشعبفإنإنجلترافىأمافرنسافىهذا
الواقعفىالحربكانتفقداإلنجليزىالشعبعلىفرضتالتىالعاليةالضرائبمن

منالعاديينالشعبأبناءمناإلنجليزىالجيشأغلبتكون، فقدطبقاتهكافةمنمرغوبة
، كلغنائممنيكسبوهماجانبإلىمجزيةرواتبلهميدفعالملكالنبالء، وكانغير
أنالحربانتهاءعننتجولكن.. القتالميادينفىأحرزوهاالتىاألمجادجانبإلىذلك

حربأمدواوممنللعنفمصدرًاكانواممنالمقاتلينمنكبيرةبأعدادتفيضالبالدبدأت
.الرجالمنبوقودهاالوردتين

الفترةتلكفىاالجتماعىإنجلتراتطورعلىالمؤثرالوحيدالعاملهىالحربتكنولم
الوقتمعيحلالنقدىاالقتصادأنعشرالرابعالقرنأوائلفىالواضحمنأصبحإذ

.القديماالقطاعىاالقتصادمحل
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أوروباغرباجتاحالذىالطاعونوباءاالقتصادىالتحولهذاسرعةفىزادومما
قدالعالممنالمنطقةدولكافةأنعشر، ومعالرابعالقرنمنالثانىالنصفخاللعامة
تغييرلحدوثاستعدادًاالبلدانأكثركانتإنجلتراأنإالالوباءهذامنكثيرًاعانت

.السكانعددثلثعنمعدلهازادوالتىالوباءعننتجتالتىللوفياتنتيجةاجتماعى

أنوالطلبالعرضلقانونطبقُاالمفروضمنوكانالعاملةاأليدىقلةذلكعننتجوقد
نتجوقدالقديممستواهاعلىاألجورتثبتأنالحكومةحاولتهذاولكلاألجورترتفع

ورغم... 1381سنةللفالحينكبيرةثورةفىانفجرالعامباالستياءشعورالثورةفشلعن
الريففىسواءمناسبةأجورًاونالواحصلواأنلبثوامااألجراءأنإالالثورةهذهفشل
.المدينةفىأو

منتتحددالبرلمانصورةأخذتفقداإلنجليزىالدستورتطوراستمرالوقتنفسوفى
أصبححيثحديثبشكلاألولإدواردالملكأوجدهاالتىالغامضةالقديمةالصورة

انقسمعشرالرابعالقرننهايةوقبل. الحكمسلطاتمنوضروريةدائمةسلطةيكون
.العمومومجلساللورداتمجلسالمعروفينقسميهإلىالبرلمان

وضعفناحيةمنالمالإلىالملوكحاجةفرصةالبرلمانانتهزكيفقبلمنرأيناوقد
العمومأعضاءأنوالواقع.. السلطاتمنالمزيدعلىليحصلأخرىناحيةمنبعضهم

مشروعاتعليهمعرضتكلماأنهذلكيساومواكيفالسنواتهذهخاللتعلمواقدكانوا
بعضرفعتتضمنبالتماساتبدورهميتقدمونكانواعليهاللموافقةجديدةضرائب
.قوانينإلىتتحولأنتلبثالاإللتماساتهذهوكانتعنهمالمظالم

الدولةحافةعلىوفرنساإنجلترامنوكلجاءتقدعامالمائةحربنهايةأنوالواقع
.الواحدةالملكية
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الجغرافيةالكشوفاتعصرخاللالعالم



68الرأسماليةعصرفىأوروبا

الرابعالفصل
18القرنإلى15القرنمناألولىاالستعماريةالموجة

المرحلةهذهفىلالستعمارالعامةالمالمح: أوالً
ساهمت، وكيفاالقطاعىالمجتمعأنقاضعلىالحديثةالقوميةالدولنشأتكيفرأينا

صراعهافىللملكيةمساندتهاطريقعنالدولهذهنشأةفىالجديدةالبورجوازيةالطبقة
أصبحتقدالحديثةالقوميةالدولهذهأنعليهترتبالذى، األمراالقطاعيينالنبالءمع

.األمةيشخصالذىهوالملكأصبحمطلقة، حيثملكياتتحكمهاموحدةمركزيةدوًال
والتعصبالقوميةالعزة، بدافعتتطلعأخذتالحديثةاألوروبيةالدولهذهظهوروبعد

تالهاوماالجغرافيةالكشوفحركةأنتجماأوروبا، وهذاخارج، إماالتوسع، إلىالقومى
أواخرإلىعشرالخامسالقرنمناستمرتالتى، وهىاألولىاالستعماريةالموجةمن

عشر)، وأماالتاسعالقرنفىالصناعىاإلنقالببعدالثانيةالموجة (عشرالثامنالقرن
تحتالدولخاضتهاالتىلهاالتاليةوالحروباإليطاليةالحروبأنتجأوروبا، وهذاداخل

البحار،وراءفيمااألوروبيةالقارةخارجاألوروبىالتوسعهناوسنعالج.. مختلفةأسباب
.األولىاالستعماريةوالموجةالجغرافيةالكشوفحركةذكرناكماأنتجالذىوهو

أنالبحاروراءفيمااألوروبىاالستعمارىالبورجوازىالزحفنتتبعأنقبلويهمنا
االقتصاديةالفلسفةهىوالسماتالمالمحهذهوأولى. العامةوسماتهمالمحهأهمنبرز
المذهبأوMercantile Systemالمركانتيليةظلها، وهىفىالزحفهذاتمالتى

.التجارى

العبودية،مرحلةففى. طويلبزمنالرأسماليةظهورسبققداالستعمارأنالمعلومومن
مرحلةوفى. العبيدإلجتالبواسعةمستعمراتوروماوقرطاجةوفينيقيةأثيناملكت

، فالغزوممتلكاتهمرقعةلتوسيعاألراضىعلىاالستيالءإلىاالقطاعيوناحتاجاالقطاع
االقطاعىالتشبعمشكلةعنتنفيسًاإالجوهرهفىيكن، لمالمثالسبيل، علىالصليبى

إلىأدىالعاشر، والذىالقرننهايةعندأوروباغربفىاالقطاعىالنظامبلغهالذى
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هذهلها، وكانتتتسعالأصبحتحتىالزراعيةاألرضعلىاالقطاعيةالطبقةتكاثر
.اقطاعيةأراضعنتبحثالشرقإلىوخرجتالصليبيةالحروبقادتالتىهىالطبقة

وتأسيساالستعماريةالسياسةانبعثتبصددها، فقدنحنالتىالحديثةالعصورفىأما
المجتمعرحمفىنشأتالتىالبورجوازيةالطبقةمناالستعماريةاإلمبراطوريات

وهوالبورجوازيةهذهتمارسهكانتالذىاالقتصادىالنشاطنوع، وكاناالقطاعى
االستعمارحركةإلىأوًال، ثمالجغرافىالكشفحركةإلىخطاهاقادالذىالتجارة، هو

.ثانيًا

هىالمتفوقالعنصر، أوالمناخ، أووالجنوبالشمالنظرياتتكنلمأنهذلكومعنى
وتخلفها،األوروبىاالستعمارتحتالالتينيةوأمريكاوأفريقياآسياشعوبسقوطسبب
الحتمىوتحولهااألوروبيةالبورجوازيةالطبقةظهوركانوإنمااالستعماريونيدعىكما
التىهىالطبقةهذه، وكانتالسببتطورها، هومراحلمنكمرحلةاالستعمارإلى

،المستعمراتبالدفىالشعبطبقاتمنغيرهادوناألرباحوجنتالمكاسبحققت
Religion and the" الرأسماليةوظهورالدين: "كتابهفىTawneyتاونىاألستاذيقول

Capitalism :جنىالذى، ولكنوالغربالشرقخزائنبمفاتيحوأسبانياالبرتغالأمسكت
بقلةالبرتغاليكن، لمحومتهفىالدولتاندخلتالذىاإلمبريالىللتوسعالماديةالثمار

آالفعشرةيمتدوالمصانعالقالعمنخطعلىتزيدتكنلمالتىوإمبراطوريتهاسكانها
المتناثرة،الضخمةإمبراطوريتهامسئولياتوطأةتحتتترنحأخذتالتىأسبانيا، والميل

االقتصادية، وإنماالمسائلفىالكفايةعدمدينها، وتظهرالدينىالتعصبتجعلوهى
ودهاء، ولشخصياتمكرًاأشدلقومسياسيينوكالءمجردتعدوانالالدولتانهاتانكانت
.السلمبفنونوأعلمأخبر

تلكفىالتجاريةاألوروبيةللرأسماليةاالستعماريةالموجةتتبعيمكنأنهالحقيقةوفى
العصورفىأوروباوكانت. الحينذلكفىاألوروبيةالتجارةحركةالمرحلة، بتتبع

الالسلعبعضينقصهاكانأنه، إالالسلعمنلكثيربالنسبةبنفسهانفسهاتكفىالوسطى
وموادوالحريرالقطنلزرعها، مثلالمناخصالحيةعدمبسببمحليًاإنتاجهايمكن

الماشيةلحوملحفظالضروريةالمواد، التوابلهذهرأسوالعقاقير، وعلىالصباغة
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هوالتوابللهذهالوحيدالمصدروكان. الطعممقبولةالشتاء، وجعلهافصلفىالمذبوحة
البرىالطريقعبرإما: أوروباإلىالمنتجاتمنهاتصلكانتالتىالشرقيةالهندجزر
األوروبية،األبيضالبحروموانىفالقسطنطينيةالصغرىآسياثمفارسإلىالصينمن
والموانىالفراتنهرإلىومنهالخليجإلىإمايصلالذىالبحرىالطريقعنوإما

البحرإلىيصلالمتوسط، أوالبحرطريقعنالجنوبيةأوروباموانىإلىومنهاالسورية
.األسكندريةإلىثمالنيلإلىومنهاألحمر

جزئهافىالتجارةهذهتحتكرالبندقيةفىاإليطاليةالتجاريةالبورجوازيةكانتولما
أحست، فقدالشرقىجزئهافىتحتكرهاالعربيةالبورجوازيةكانت، بينماالغربى

فىجديًاتفكراالقتصادى، وبدأتاإلحتكارهذابوطأةالبرتغاليةاألسبانيةالبورجوازية
.الشرقيةالهندجزرإلىللوصولأفريقياحولالبحرىالطريقكشف

هىالشرقىجزئهافىالتوابلتجارةتحتكرالتىالعربيةالبورجوازيةكانتولما
ذهنفىواختلطاالدينىبالعاملالمادىالعاملاصطبغهناإسالمية، فمنبورجوازية

علىالقضاءشعاراتالحينذلكفىرفعتالتىواألسبانيةالبرتغاليةالبورجوازية
ألقاهالذىخطابهفىالبوكيرك، يقولأيديهممنالشرقتجارةانتزاعطريقعنالمسلمين

نرجوالتىالوسيلةهوالتوابلتجارةعنالعربإبعادأن "Malaccaملقافىجندهعلى
إبعادوليساإلسالمإضعافهواإلستراتيجىالهدففكأن". اإلسالمقوةإضعافبها

مصلحتهابينالمزجفىالبورجوازيةمهارةتتبدىهناومن. التوابلتجارةعنالعرب
التوابلتجارةاحتكارشعاررفعأنتعرفأنهاوذلكالعامةوالمصلحةالخاصة

رفعأما. وحدهمالتجاركبارصدورفىإالالحماسيبعثالالعربيدمنوانتزاعها
البرتغالىالشعبمنالعظمىالغالبيةفىالحماسيبعث، فإنهاإلسالمإضعافشعار

.واألسبانى

التىاالقتصاديةالسياسةأواالقتصادىالمذهبهىالمركانتيلية، كانتالحينذلكفى
تنشأالاالقتصاديةالنظرياتأننعرف، ونحناألوروبىاالستعمارحركةبإلهامهاجرت

أديانًاليستالنظرياتإليها، وهذهندعواقتصاديةلظروفإنعكاسهىوإنما. فراغمن
قابلةبالتالىمصالحها، وهىتنظملكىومجتمعاتأفرادوفلسفهاوضعهامنزلة، وإنما
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قامالذىاالقتصادىالمذهبهىالمركانتيليةكانتولقد. المصالحهذهتتغيرحينللتغيير
مجموعةعلىتطلق، وهىالحينذلكفىالحديثةاألوروبيةالمجتمعاتمصالحعنليعبر
1500بينفيماالفترةالخصوصوجهعلىبهاتميزتالتىاالقتصاديةواألعمالاآلراء

منالوسطىالعصورأعقابفىظهرتالتىالحديثةالقوميةالدولةمكنت، والتى1800و
.وقوتهاوحدتهاتحقيق

النظامأنقاضعلىالحديثةالعصورأوائلفىالحديثةالقوميةالدولنشأتكيفرأينافلقد
، فلمالوسطىالعصورفىظهرتالتىالملكياتعنالدولهذهاختلفتوقد. االقطاعى

السلطةإلىكبيرة، الفتقارهاميزانيةعلىتعتمدالوسطىالعصورفىالدولةتكن
يسدماتدرالمدنيةالخدمات، وكانتأمالكهمندخلهعلىيحصلالملكالمركزية، وكان
تطلبكبير، فقدلحداختلفتالمركزية، فقدالسلطةالحديثة، ذاتالدولةمصروفاتها، أما

هىاألموالهذهعلىالحصولطائلة، وكانأمواًالالداخليةواإلدارةواألسطولالجيش
أغنىوإعدادها، فإنالجيوشتعبئةعلىالقدرةمعناهالمالكانفلما. الدولهذهمشكلة
.العالمتحكمأنتستطيعأقواها، وهىثممنكانتالدول

مركزبيرو، وانتقالمناجمواستغاللاألمريكيةالقارةعنالكشف، كانالحينذلكفى
إلىأدى، قداألطلنطىسواحل، إلىالبلطيقوبحرالمتوسطالبحرالقديمة، منالتجارة

والهولنديينوالبرتغالييناألسبانيينيدعلىأوروباغربإلىالنفيسةالمعادنتدفق
فىاالقتصاديينآراءذهبت، فقدبحقثرورةيعتبرانوالفضةالذهبكانولما. واإلنجليز

اعتقدواثم، ومنالحربوعصباالقتصاديةالقوةأساسأنهماإلىالحديثةالقوميةالدول
يكوندولة، ولكنأقوىتصبحخزانتهافىالثروةمنقدربأكبرتحتفظالتىالدولةأن

صالحها،فىالتجارىميزانهايكونأنالنفيسة، يجبالمعادنمنفائضالحديثةللدولة
أوذهبًاالفرقدفععليهيترتبالعكسوارداتها، ألنعلىصادراتهاتزيدأنبمعنى

السياسةقامتالنظريةهذهعلىاقتصاديًا، وبناءالدولةضعفإلىيؤدىفضة، مما
:اآلتىعلىالفترةتلكفىأوروبالدولاالقتصادية

ذلكيقتضيهمحليًا، بماإنتاجهاوتشجيعالصناعيةالوارداتعلىعاليةضرائبفرض1.
.الدولةتدخلمن
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إلىاألرباحكلالداخلية، ونقلالتجارةعلىالخارجية، وتفضيلهابالتجارةاإلهتمام2.
.األمالوطن

.الربحمنقدرأكبرالتجارة، واجتالبالحتكاراالستعماريةبالفتوحاإلهتمام3.

.النفيسةالمعادنتصديرعلىالقيودفرض4.

.والفضةالذهبالستخراجالدولةداخلالمناجمباستغاللاإلهتمام5.

.وفضةذهبمناجمبهاالخارجفىممتلكاتعلىالحصولإلىاالتجاه6.
تستوردالتىالبالداعتمادناحيةمنالسياسةهذهلخدمةكبيرتجارىأسطولتوفير7.

منكبيرقدرتوفيرناحية، ومنجانبمناألسطولهذاعلىاألوروبيةالبضائع
.آخرجانبمنالمستوردةالدولةسفنعلىتملوفيماالنقلنفقات

.األغراضهذهلتحقيقونفوذهاوتدخلهاالدولةجهوداستخدام8.

فقطنبعتالدولة، قدتدخلعلىالقائمةالمركانتيليةالسياسةهذهأنالذهنإلىيتطرقوقد
،المطلقالحكملنظامتخضعالتى، وهىالحينذلكفىالمركزيةالدولةملوكرغبةمن
على. الدولةوتقويةوالسياسيةاالقتصاديةالوحدةتحقيقفىالدولةهذهأهدافتحقيقفى
أنوجدتالتىالبورجوازيةالطبقةرغبةمنأيضًانبعتقدالسياسةهذهأنالحقيقةأن

التىالقويةالمركزيةالحكومةإنشاءهىالقوميةالدولةفىبالنفوذالستئثارهاالوسيلة
الالزمةالعسكريةالقوةوبناءالجديدةاألسواقبفتحالوطنيةالتجارةتنشيطوحدهاتستطيع
هذهألنالقويةالمركزيةالحكومةوجودمنتخشىتكنالتجارة، ولمهذهلحماية

كلفىبوضوحالحقيقةهذهوتظهر. الماليةلمعوناتهامستمرةحاجةفىكانتالحكومة
حالكلعلىيخفىوال. قويًاالتجاريةالبورجوازيةنفوذكانحيثوإنجلتراهولندامن

الطبقاتضدتحالفصلةوهى. الفترةتلكفىوالملكيةالبورجوازيةبينالوثيقةالصلة
الدولةفىاالقتصادىالنشاطعلىيهيمنالذىهوالبورجوازىفالطابع. االقطاعية
.الحديثةالقومية

االستعماريةاالقتصاديةالسياسةهذهعلىترتبتالتىالنتائج، فيهمناحالكلوعلى
:اآلتىفى، وتتمثلللمستعمراتبالنسبة
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واالستنزافالنهبأسلوبوهو. المرحلةتلكفىاالستعمارىاألسلوب: أوًال
نهبالالتينية، وهووأمريكاوآسياأفريقيالشعوبالكبيريناالستعماريين
أيضًا،البشريةالثروةإلىتعداهابلالطبيعيةالثرواتعلىيقتصرلمواستنزاف

.األمريكتينفىوبيعهمالسودإلصطيادمزرعةإلىأفريقياتحولتحيث

االقتصادعليهااالستعمارفرضأنبعدالعالميةالسوقفىالمستعمراتهذهإدماج: ثانيًا
الزراعىاإلنتاجعلىقائمةاالقتصاديةالمستعمراتهذهحياةوكانت. التجارى
المجاورة، فأصبحتالدولمعالمحليةالخارجيةالتجارةالداخلية، وبعضوالتجارة

.الدوليةالتجارةعلىتقوم

الحديثةالعصورإلىالوسطىالعصورمنالعموموجهعلىالمجتمعاتهذهإنتقال: ثالثًا
أكثرحضاراتذاتدولمعجديدةدوليةعالقاتفىالدخولإلىاضطرارهابعد

المرحلةفىالسياسيةحياتهاطابعهىالحضاراتهذهعنالعزلةوكانت. تقدمًا
.السابقة

حياتهاالنقالبتبعًاوالسياسيةاالجتماعيةالمستعمراتهذهحياةإنقالب: رابعًا
فىالتجارمنطبقةنموفىتتمثلالتىهىالتغيراتهذهأهموكانت. االقتصادية

القوةإلىالطبقةهذهالتجارية، وتطلعاألجنبيةالمصالحمعمتحالفةالبالدهذه
تبعًاالداخليةوالسياسيةاالجتماعيةالعالقاتفىتغييرات، وحدوثالسياسىوالنفوذ

والقوةاالقتصادمراكزانتقالذلكوفوق. القبلىالنظامهدمرأسهاعلىلذلك
.الساحلإلىالداخليةالمناطقمنالسياسية

استنزافعننتجتوأفريقيا، التىالمتحدةالوالياتمنكلفىالعنصريةالتفرقة: خامسًا
أخرىناحيةناحية، ومنمنالسلعمنكسلعةالخارجفىلبيعهاالبشريةالثروة
السكانزيادةعنالناتجاألوروبيةالشعوبمنالبشرىالفائضتصديرنتيجة
.فيها

المرحلةخصائصمناألولىالعامةبالخصيصةيتصلفيماحالكلعلىهذا
اإلجمالوجهعلىالمرحلةهذهأنالثانية، فهىالخصيصة، أمااألولىاالستعمارية
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ابتداءالمرحلة، وحتىهذهففى. القاربةالدولعلىاألوروبيةالبحريةالدولسيادةمرحلة
سياساتتصريفعلىقادرةاألطلنطىعلىتسيطرالتىالدولة، كانتالحالىالقرن

فىالهندى، فالسيطرةالمحيطعلىالسيادةمعناهكاناألطلنطىفىفالتحكم. المحيطات
األطلنطىعلىالسيادةكانتاألولىسنةالمائةأثناءوفى. الهادىالمحيطعلىالنهاية

لمالسيادةهذهولكن. أيديهمافىالتجاريةالسيادةكانت، وبالتالىااليبيريتينللدولتين
هزيمةوبعد. البرتغاليينمنقسرًاانتزعوهاالذينالهولنديينأيدىإلىانتقلتأنتلبث

فرنساوبينبينهاقائمًاالصراعبريطانيا، وظلإلىالسيادةانتقلت1588سنةاألرمادا
البحريةالبريطانيةالسيادةتتعرضلمالحينذلكومنذ. عشرالثامنالقرنأواسطحتى
.الثانيةالعالميةالحربأوائلحتىخطيرتحدألى

للدولكانتوأندونيسيا، التىوسيالنللهندبالنسبةفقطليسالحقيقةهذهتمثلتوقد
، بلالسياسىالسلطانوبعضتجاريةمستوطناتسواحلهاامتدادعلىالبحريةاألوروبية

الجزرمعالقويةالصينيةلإلمبراطوريةكانتفقد. واليابانللصينبالنسبةوأيضًا
هناكالبرتغاليونضربهاالتىالبحريةالسيادةضخمة، لكنتجاريةعالقاتاألندونيسية

إلىالبحرفىالمتفوقةالصينيةاإلمبراطوريةفصمًا، واضطرتالعالقاتهذهفصمت
جاوة، بلأوملقاإلىذلكبعدتبحرالصينيةالسفنتعدالبحار، ولممنالمطلقاإلنسحاب

حتىدامقوىلحصارفريسةعشرالسادسالقرنبدايةمنذوقعتأنتلبثلمالصينأن
معأيضًاتجاريةعالقاتلهاكانفقدلليابانبالنسبةأما. عشرالتاسعالقرنمنتصف
،الفليبينوجزرفورموزاحولسياسيةأطماعلهاكانتلقدالجنوبية، بلوالجزرالماليو

اللهماليابانىالنشاطدائرةتضييقإلىأدىالهادىالمحيطإلىالبرتغاليينوصولولكن
.البحريةللدولالسيطرةكانتوهكذا. الكورىوالبحرالشمالىالصينبحرفىإال

فىالبحرية، واضطرارهااألوروبيةالدولسيادةإليهانتهتالذىالنهائىالفشلأنعلى
منالمتحدةالوالياتانسحابلذلكمثالوآخر (القاريةالدولمناإلنسحابإلىالنهاية
النهايةفىيؤدىالعسكريةالشئونفىالبحريةالقوةعلىاالعتمادأنعلىشاهد) فيتنام
أنعلىالتاريخالحاسمة، يبرهنالكبرىالتاريخيةالصراعاتففى. األملخيبةإلى

البرية،القوةيدعلىالنهايةفىالهزيمةكبرى، تلقىبحريةبقوةالصراعتبدأالتىالدولة
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القوىعلىتتغلبأنتلبثالالبدايةفىالهزيمةبهاتحيقالتىالقاريةالكتلوأن
.البحرعلىالمعتمدة

السوقمفهومعنيختلفالمرحلةهذهفىالسوقمفهومأنالثالثة، فهىالخصيصةأما
السيادةكانتوإنأنهلالستعمار، ذلكاإلمبرياليةالمرحلةفى، أىالصناعىالعصرفى
تكنلمالقوىهذهأنالبحرية، إالاألوروبيةللقوىاألولىالمرحلةهذهفىعقدتقد

حضارةوتتحدىلألمامتزحفمتفوقة، حضارةاألحوالكلفىالحينذلكفىتمثل
التىالحياةألساليبتحدأىالدوامعلىأيضًاتمثلتكنلمأنهاكما. سادتهاالتىالبالد

،الحينذلكفىلديهايكنلمأوروباأنبل. وقبولهاالحينذلكفىالبشرعليهاتعارف
أمستردامشركةمثلشركةتجدفلم. البالدتلكالقتصادالقليلإالآلسيابالنسبةخصوصًا

وصوروالتماثيلالمنحوتاتمنمجموعةسوىالحينذلكفىسيامإلىتصدرهما
.العاريةوالصورالعذراء

تمكنتأنقليًال، إلىكانالبالدهذهفىاألوروبيةالبضائععلىالطلبأنالحقيقةوفى
البضائعتصديرأمكنأنرخيصة، وإلىمنسوجاتإنتاجمنمانشسترمصانع

منأقلاألوروبيةالبضائععلىالطلبكانعشرالتاسعالقرن، وحتىباآلالتالمصنوعة
عدمعلىتقوم، التىالتجارييناالقتصاديينآراءفإنذلكمنالعكس، وعلىالمتوقع
علىاألوروبيةالشعوبطلبمنتحدأنتستطع، لمالبضائعلشراءالذهبتصدير
البضائعهذهعلىالطلباستمرارعلىوالترفالثروةازديادساعدالشرقية، بلالبضائع

عشرالسادسالقرن، وفىالتوابلعلىاألولالطلبكانالبدايةوفى. منهاواالستزادة
بعدوآسيا، ولكنأوروبابينالتجارةعلىتتسلطالتوابلكانتعشرالسابعالقرنوحتى
الوسطىبأمريكاوالفضةالذهبمناجمسنة، وإغداقمائةأوروباعلىأمريكاثروةتدفق

نقطة، تحولتاألطلنطىساحلعلىالواقعةالبحريةالشعوبعلىالثراءوالجنوبية
.أخرىأصنافإلىالتجارىاإلهتمام

منجديدةأنواعًاأوروبافىاالقتصادىالرخاءهذايورثأنالطبيعىمنكانفلقد
،الحينذلكفىالعظمىالدولوأسبانيا، وهىوفرنساإنجلترافىاإلقبال، فاشتدالطلب

منوالحريرالشاىالهند، وعلىمنالمستوردةالمطبوعةوالمنسوجاتالموسلينعلى
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حتى1695سنةوافتوما. والهولنديةالشرقيةالهندجزرمنالبن، وعلىالصينبالد
ناسجىقيامإلىأدىنحوعلىالبريطانيةالمنسوجاتمحلالهنديةالمنسوجاتحلت

الموقفيكنولم. البرلماندارأمامبمظاهرةSpital Field" فيلدسبيتال "بمدينةالحرير
البالدفىالمنسوجاتمصانعضغطتحتفيهاصدرتهذا، حتىمنبأحسنفرنسافى
الطلبيقتصرولم. والصينيةالهنديةالبضائعتدفقسيلمنتحدمتعاقبةتشريعاتعدة

،، والمراوحالجدرانورق: المرغوبةالهامةالسلعمنكانلقد، بلالمنسوجاتعلى
التجارةكانتالهند، وهكذامنالموشىالكشمير، والديباج، وشيالنالصينىوالخزف
.تقريبًاواحدجانبمنتجارةعشرالتاسعالقرنحتىاآلسيوية

عدمالهند، فبسبباستعمارإلىإنجلترااتجاهفىالمركانتيليةالنظريةهذهأثرتوقد
أندونيسيا،جزرمنعليهايحصلونالتىالتوابلمقابليدفعونهاإلنجليزلدىشئوجود

أوالفضةتصدير–ذكرناكما–يكرهونالوقتذلكاقتصاديوكانالذىالوقتفى
عنالتوابلتجارةتمويليمكنأنهاإلنجليزيةالشرقيةالهندشركةوكالء، رأىالذهب
كانوهكذا. الجزرتلكفىوبيعهاالهنديةالمنسوجاتجلبعنالناتجةاألرباحطريق
اختيرالذىالمكانوكان. المنسوجاتشراءهوالهندفىتجارىمركزإنشاءمنالهدف

أندونيسيا، عادتمناإلنجليزطردعندماولكن. 1612سنةسوراتهوالغرضلهذا
الذهبطريقبغيرالهنديةالتجارةأثمانلدفعالسبيلكيفالظهور، إذإلىالمشكلة

.مربحمنفذاألحمربالبحرالتجارةطريقأنللشركةبداوالفضة ؟ وعندئذ

مفهومعنيختلفالمرحلةتلكفى" السوق "مفهومأنيبينهذا، فإنحالكلوعلى
األولىالمرحلةفىفالسوق. الصناعىاإلنقالببعدعشرالتاسعالقرنفى" السوق"

فكانعشرالتاسعالقرنفىبخسة، أمابأسعارشراءاحتكارسوقاالستعمارية، كان
ألوروباأصبححينالصناعىاإلنقالببعدإاليكنلمأنهالحقيقةوفى. بيعاحتكارسوق

التىالدولتلكفىالمجتمعاتأسستحدىتستطيعتصديرها، وحضارةتستطيعبضاعة
.شأنهالهاوسياسيةاجتماعيةتغييراتإحداثعليها، ويمكنهاسيادتهافرضت

هذهفىوالجديدالقديمالعالمقاراتأبوابطرققداالستعماركانإذا: الرابعةالخصيصة
القديمالعالمفىبأخرىأوبدرجةساحلىشبهأوساحليًاجوهرهفىظلالمرحلة، فقد
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بالنسبةأفريقياكانتفقد. بحتًاساحليًااالستعماركانبالذاتأفريقياوفى). وأفريقياآسيا(
، والمفاتيحهيملكالوجيئة، ولكنهذهابًاحولهيدورموحشًامغلقًاصندوقًالالستعمار

اإلمبراطورياتقوةفإنآسياأما. مغاليقهوتفتحإليهتنفذأنيمكنهاالتىالحضارةيملك
تشكل، كانتالصينأوالهندفىأرضها، سواءعلىالحينذلكفىالموجودةالبحرية
، فإنالعموموجهوعلى. الداخلإلىاألوروبىاالستعمارىالتوغلضدمانعًاحاجزًا
األشرطةعلىاهتماماتهقصرفىانعكستقدالمرحلةتلكفىالتجاريةاالستعمارطبيعة

إلىاالستعمارلنظرةانعكاسًاتعتبرالساحليةالطبيعةهذه، فإننفسهالوقتوفى. الساحلية
قارية،كتلعلىيتعرفيكنلمأنهأساسًا، بمعنىمالحنظرةكانت، فقدالقاراتهذه
األولىاالستعماريةالموجةهذهفإنساحلية، ولذلكأشرطةعلىيتعرفكانمابقدر

تراثومن". الكثيف "ال" الفسيح "أو" الواسع "االستعمارمرحلةبأنهاتوصفأنيمكن
ساحل"غانة"، وساحل: "نطلقهازلناماالتىالعديدةالنظرة، األسماءوتلكالمرحلةهذه

ساحل"كروماندل"، وساحل"ماالبار"، وساحل"الزنج"، وساحل"العاج"، وساحل"الذهب"، و
".كارناتيك

الوصولأجلمنمحطاتعنعبارةالبدايةفىأفريقيافىالتجاريةالمراكزكانتولقد
طرقماأولكان، الذىالبرتغالىلالستعماربالنسبةأفريقياكانتفلقد. الهندإلى

الوصولهوكاناألكبرالهدفعقبة، ألنالحقيقةفىكانتلقدللهند، بلسواحلها، عتبة
عددإالمنهايبقاألفريقية، ولمالمراكزهذهأهملتالهندإلىالوصولتمالهند، فلماإلى

.األفريقيةالمنتجات، وبعضالعاجفىيعملظلقليل

العاملة، تحولتاأليدىإلىوالمطاطالسكرقصبحقولواحتاجتأمريكااكتشفتولما
هذايصحبأن، ودونالداخلإلىالنفوذيمتدأندونالرقيقتجارةإلىالمراكزهذه

والثامنعشرالسابعالقرنينطيلةالتجارةهذهاستمرتوقد. لألرضاستغاللالنفوذ
هذهفضعفتعشرالتاسعالقرنفىالرقيقتجارةمقاومةحركةقامتعشر، حتى

.التصفيةحدإلىالمراكز

ففى. وجغرافيةديموغرافيةالجديد، ألسبابللعالمبالنسبةيختلفاألمريكان .... أنعلى
الجديد،العالمفىومدارية، أماكثيفةبالسكانمأهولةمناطقاالستعمار، دخلالقديمالعالم
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لتوطنارتفاعهبحكممنهاكثير، يصلحالسكانقليلةمخلخلةمناطقاالستعماردخلفقد
أخرى،ناحيةناحية، ومنمنهذا. أيضًاواستيطانيًاتغلغليًانمطًااتخذفقد، ولذلكالبيض

فيه، تقلمضيافغيربساحلالسوداءالقارةتغلفالطبيعةكانتالمداريةأفريقياففى
إماتسودكانتالقارةأعماقوفى. الضاربةاألمواجعليهوتتكاثرالجيدةالموانى

القارةأنهاروحتى. الشائكةكاألسالكنباتيةغطاءاتموحشة، وإماقاحلةصحراوات
ككتلةالقارةتركيببحكموذلك. مقطوعةشرايينأومسدودةاألخرىهىالعظيمة

والحركةالمالحةتشلشالشالتفىحالقمناألنهارتهوىمصابهاهضبية، فقرب
أمريكاهضاببينكبيرومناخىطبيعىتشابههناككانبينما. خروجًاأودخوًال

كلأن–عدافيمامتشابهةكانتالطبيعةأن، كمااألسبانمنهاأتىالتىقشتالةوهضبة
عمليةسهلمماذلك، وكانوالمستنقعاتوالسهولوالغاباتأكبر، الجباليبدوكانشئ

.والتمدداإلنتشار

، وعنالداخلىالتوغلعنالمرحلةهذهفىاالستعمارلعجزتعويضًا: الخامسةالخصيصة
،بالذاتأفريقيافىآخر، خصوصًانمطإلى، لجأالقديمالعالمفى" الجغرافىاالستعمار"

عصربأنهالعصرهذاتميزفقدلذلك. الرقيقتجارةأى–" الديموغرافىاالستنزاف "وهو
فىسلعةأغلىالرقيقكانفقد. بعدمنوالقبلمنمثيللهيسبقلمنحوعلىالنخاسة
البحريةالقوىبنتاألسود، وعليهالمركانتليةآلةوقوداالستعمارية، وكانالتجارة

التجارةهذهفىاألكبرالدوربعدهماإلنجليزثمأوًالللبرتغاليينوكان. ورخاءهااقتصادها
قدوليفربوللشبونةأنويقال. بقدرفيهاوالفرنسيونالهولنديونشاركاإلجرامية، كما

.ودمائهالرقيقعظامعلىبنيتا

بنقلالسفنفيهتبدأ) تسمىكماالمثلثةالتجارة (دمويًامثلثًااألطلسىالمحيطشهدوقد
آدمية،شحناتبهاتستبدلأفريقيا، حيثغربإلىبريطانيةومصنوعاتبضائعشحنات
تعود، والجنوبية، ومنهاالشمالية، والوسطىأمريكافىلتفريغهاالمحيطعبربهاوتذهب
الرقيقعددتقديراتوتختلف. إلخ... وتبغوقطنسكرمنالمدارياتبمحاصيلمحملة

أثناءماتمنأن، علىمليونالمائةبحوالىيقدرهاالبعضأفريقيا، ولكنمنالمستنزف
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، فالالرقمهذاصحوإذا. الجديدالعالمإلىبالفعلوصلماأرباعثالثة" الرحلة"و" الصيد"
.جميعًاالبشرىالتاريخفىالسكانحركاتفىموجةأعظمهذهأنشك

األساسىبالسببتتصلشناعةعنهاتقلالأخرىحقيقةالرهيبةالحقيقةهذهمقابلوفى
العالمفىالحمرالهنودإبادة، وهوالرقيقتجارة، أىالديموغرافىاالستنزافهذافى

فىالحمر، خصوصًاالهنودإبادةإلىالجديدالعالمفىلجأاالستعمارأنذلك. الجديد
الهندىفقطهوالطيبالهندى: "هوالخالداألمريكىالشعاركانالشمالية، حيثأمريكا

.بائدةألجناسمتحفيةعيناتوإلىوأسطورةشبحإلىاألحمرالهندتحولالميت"، حتى
الرؤوسصيدحدإلىالجنسإبادةعمليةوصلت–المثالسبيلعلى–أسترالياوفى

فقدوالجنوبيةالوسطىأمريكافىالرياضة، أمامنكنوع- أحيانًا–ومنظمعلنىبشكل
).مليونًا12 (نسبيًاعددهمضخامةبسبباإلنقراضمنهنودهانجا

االستعمارافتقرالجديد، فقدالعالمفىبالجملةالحمرالهنودإبادة، فبسببحالكلوعلى
قامقداالستعماربالجملة، فكأنأفريقيازنوجنقلإلىلجأالعاملة، وعندئذاأليدىإلى

حينبعدوفيما. الجديدالعالمفى، وتفريغالقديمالعالممننزح: كاملةوتفريغنزحبعملية
عملية، فإنانقلبقدالموقفعشر، كانالتاسعالقرنفىأفريقيافىاالستعمارتغلغل
الهنودتهجيرإلىاالستعمارعمدثمتفريغًا، ومنأجزائهابعضفىأحدثتقدمنهاالنزح

المرحلتينطول، وعلىنفسهالوقتوفى. الفارغةالفجوةلملءإليهاواآلسيويين
الثالثالعالمأنحاءفىباستمرارتضخالبيضاءاألوروبيةالهجرة، كانتاالستعماريتين

.الهجرةلهذهاألكبرالمصبهوالجديدالعالمكانوإن

البشريةتوزعإعادةهىالنهايةفىالغريبةاالستعماريةالعمليةهذهمحصلةكانتولقد
وإنشاء، بلللقاراتالتقليديةاأللوانوتغييراألرضظهرعلىوأنثروبولوجيًاديموغرافيًا
نجاكيفرأينافقد. الالتينيةأمريكافىخصوصًامثيللهاليسضخمةجديدةمجتمعات

منالحالبطبيعةينجوالمنسبيًا، ولكنهمعددهمضخامةبسبباإلنقراضمنهنودها
أمريكاأصبحت، حتىالعالمفىمثيللهليسالذىالجنسىوالتهجينالجنسيةالمخالطة
،هىأجناسثالثةبينتجمعفهى. الشماليةأمريكامنأكبربدرجةأجناسبوتقةالجنوبية

الالتينيةللمجتمعاتالحالىالموجوداألنثوغرافىوالتكوين. ، والزنوجالهنود، والبيض
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منخليط + زنجىأوهندىمنمولد + زنجىأوهندى + برتغالىأوأسبانى: منيتألف
.هؤالء

القديمالعالمفىالملونةالمجتمعاتإلىالبيضنزوحعلىترتب: السادسةالخصيصة
إلىالموجهاالستعمارحالةففى. المجتمعاتلهذهاالجتماعيةالعاداتفىوالجديد، تغيير

الفرديصبحثمفقط، ومنالذكورعلىغالبًاتقتصرالبيضاءالهجرةحارة، كانتبالد
الهندجزرفىالهند، والهولنديينفىالبرتغاليينحالهو، كماالمجتمعوحدةالعائلةوليس

،الجرائمنسبةفىازديادالخمور، ويليهاعلىاإلقبالنسبةتزدادكانتثمومن. الشرقية
مناخهابالدإلىموجهًااالستعماركانإذاأما. بالوطنياتالشرعىغيراالختالطثم

،المجتمعوحدةهىهناالعائلةوجنوبها، فتكونأفريقياشمالفىالحالهو، كمامعتدل
كان، الذىاألخالقىالتحللإلىيدفعهاكاناإلنتقادعنببعدهاالعائلةهذهإحساسولكن

.الوطنيينعلىبدورهينعكس

يستغلونأخذواأنزراعيةأراضفىالمستعمريننزوحعلىترتب: السابعةالخصيصة
االستعماريةالدولةمصلحةوتوافقالبيئةتالئمالمحاصيلمنأنواعزراعةفىعلمهم
أضرالزراعىالتخصصمننوعخلقإلىذلكوأدى. والصناعةالتجارةتحتكرالتى
لمدةالرئيسىللمحصولعبدًااالقتصادهذاجعل، إذالمستعمراتباقتصادياتكبيرلحد

.سليمأساسعلىاقتصادهاوتكييفالتحررالمستعمراتهذهاستطاعتطويلة، حتى
فىالزراعىللتخصصاآلتيةالصورةنرسمأنيكفىبعد، ولكنفيمالذلكأمثلةوسنرى

وفى. صادراتهامن% 92السودانىالفوليمثلالسنغالففى: الثالثالعالمبالدصادرات
%،74البنيمثلكولومبيا، وفىالصادراتمن% 87أيضًاالسودانىالفولالنيجر، يمثل

.التوالىعلى% 62%، 73%، 77البنيمثلوالبرازيلوجواتيماالوسلفادورهاييتىوفى
%، وفى66الشاىيمثلسيالن%، وفى70القطنفيمثلالعربيةمصرجمهوريةفىأما

%.95السكريمثلكوباأيضًا، وفى% 66الكاكاويمثلغانا

علىيقماالستعمارى، لمالحكمظلفىجرىالذىالزراعىاإلنتاج، فإنذلكعنفضًال
ولم. النوعتحسينأساسعلىالالكميةزيادةأساسعلىقامألنه. سليماقتصادىأساس
بمستقبلالمستعمريهتملمولذا. التربةحفظنظامأوالزراعيةالدورةيتبعيكن
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ذاتللمستعمراتبالنسبةاألمرويختلف. األهالىأواإلنتاجناحيةمنسواءالمستعمرات
حيثوجنوبهاأفريقياشمالفىالحالهو، كمااالستيطانعلىيشجعالذىالمعتدلالجو
.النوعتحسينإلىالمستعمرونعمد

االستعماريةاألدوارتعاقب: ثانياً
،الجغرافىالكشفإلىالدوافعأعظمكانالشرقمعالتوابلتجارةاحتكارأنإلىأشرنا
محاصرةدافعمعتداخلقدالدافعهذاوأن. وأمريكاوأفريقياآسيااستعمارإلىأدىالذى

أواخرفىاالقطاعأمراءأطماعمعتداخلقدنفسهاألخيرالدافعهذاأنكما. اإلسالم
أوروبابهاتستطيعالتىالمهارةيبينالصليبية، وهذاالحروبشنعندالوسطىالعصور

.الماديةوالمصالحالدينبينتمزجأن
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1700عامحوالىللعالماألوروبىاالستعمار
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أصًال،الجغرافيةبالكشوفالقيامأمكنلمالوالهامساعدةعواملجملةهناكأنعلى
، واستخدامالسفنصناعةالمالحة، وتقدمفنالجغرافية، وارتقاءالمعلوماتتقدموهى

مقاومةعلىالقضاءمنالمستعمرينمكنالذىالباروداستخدامالبحرية، وأخيرًاالبوصلة
.األهالى

األدوارتعاقبهامة، هىبسمةاألولىاألوروبيةاالستعماريةالمرحلةهذهتميزتوقد
فىواحدةدفعةتسقطلماالستعمارتحتسقطتالتىالقاراتأنبمعنى. االستعمارية

اإلنقالبأعقبتالتىالثانيةللمرحلةبالنسبةحدثاالستعمارية، كمااألوروبيةالدولأيدى
السببويرجع. االستعماريةالدولعليهاتعاقبتعشر، وإنماالتاسعالقرنفىالصناعى

ذلكفىالقوةمنمتوازيةدرجةعلىجميعهابرزتقدتكنلمالدولهذهأنإلىذلكفى
دوربتصفيةبينهاوالصراعالمنافسةعاملبروزها، وقامفىتعاقبت، وإنماالحين

هذهمراكزكانتعشرالتاسعالقرنكانإذااآلخر، حتىالبعضدوروتثبيتالبعض
وتغييرهبقلبهاألولىالعالميةالحربقامتأنكبير، إلىلحداستقرتقدالدوليةالقوى
.جديدمن

علىالمرحلةهذهفىالثالثالعالمعلىتعاقبتالتىاالستعماريةاألدوارتحديدويمكن
:اآلتىالنحو

البرتغالىاالستعمار
األوليوحناالملك، إبنالمالحهنرىاألميرهىالبرتغالىاالستعمارفىالبدايةنقطة
إلىأدتالتىالعواملأهمخاصةبصفةاألخيرهذافىامتزجت، وقدالبرتغالملك

فقد. الدينىالمادى، والدافعالدافع: ، وهىالحينذلكفىواالستعمارالجغرافىالكشف
بغضيخالطهعسكرىمسيحىدينىبتصرفطفولتهمنذالمالحهنرىاألميرتغذى
عليهااالستيالءواستطاعCeuta" سيتة "علىحملةجرد1415عاموفى. لإلسالممرير
.اإلسالمجناحلتطويقالكبرىاإلستراتيجيةالخطةوضع1417حوالىومنذ. عنوة

علىالمراكشيةالشواطئاحتاللإلىترمىكانتهل: الخطةهذهفىالمؤرخونويختلف
االستيالء، ثمالسنغالنهرمنابتداءالغربيةالشماليةأفريقياوإخضاعاألطلنطىالمحيط

مملكة، وإقامةالغربيدمنوالذهبالرقيقمنتجارتهاوانتزاعالغنيةغانةبالدعلى
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وراءOrastes Johnيوحناالقسبمملكة، واإلتصالالمغرببالدجنوبمسيحية
التطويقاألرجاء، وإحكامتلكفىبوجودهاسمعالحبشة، التىأىاألفريقيةالصحراء

تجارةعلىتفرضهاكانتالتىالعاليةالضرائبمنمصروحرمان. اإلسالمبالدعلى
،العربمنالثمينةالشرقتجارةانتزاعإلىترمىكانتالخطةأنالتوابل ؟ أم

بحرىطريقواكتشافاألفريقىالساحلحولالدورانطريقعنالهندإلىوالوصول
اإلسالمحولاإللتفاففمصر، وبالتالىاألحمربالبحريمرالذىالطريقمنبدًال

وتطويقه ؟

البابامنالمالحهنرىتلقاهالذىالكتاب، هوالموضوعهذاحولالخالفسببمالعل
يكتشفهاالتىالكشوفجميعفىالحقلهبأنتفويضًافيهيمنحهوالذى1454عامفى

فىإدخالهمنالمالحهنرىفعلهبماالبابايشيدأنبعدالخطابهذاففى. الهندبالدحتى
:يقول" والكفرةالعرب، مثلوالمسيحاللهأعداءمنالغادرين "الكاثوليكيةأحضان

الهند،بالدحتىمالحةالمحيطإختراق) المالحهنرىيدعلىأى (يديهعلىتمفإذا"
هؤالءوبينبينهالعالقاتإنشاءإلىتوصلهووانللمسيحأيضًاخاضعةأنهايقالوالتى
أعداءعلىالغربلمسيحىالعونلبذلالنهوضعلىحملهممنسيتمكن، فإنهالناس
لمالذينالوثنيينجميعوالخضوعالطاعةفىيدخلأننفسهالوقتفى، ويستطيعالدين

اخترقإذاحتى.... علمهمنطاقفىالمسيحاسم، ويدخلاإلسالميداآلنحتىتمسهم
الجنوبىالقطبحتىالجنوبيةالمناطقجميعهوادةغيرفىيبحثوهوبحارعدةلجات
الذىالنهرمصبإلىذلكبعدمنهاتقدمغينيا، ثمواليةالنهايةفى، بلغالمحيطاتعابرًا
فىستتمالتىأواليومحتىتمتالتىالفتوحجميعوستصبح... النيلباسمعادةيسمى

بالدوجميعغينياساحلحتىبوجادوررأسإلىتمتدالتىالفتوح، أواألياممستقبل
".الفونسو "الملكسيادةتحتالمستقبلفىاألبدوإلىالدوامعلىالشرق

هىالحبشةليستالهند، وأناألصوبهوالثانىالرأىأنيتضحالخطابهذاففى
االتصالأما. بالمسيحيةيدينونالهنودأنالظنكان، حيثالمسلمينتطويقمنالهدف

والبحراألحمرالبحرعلىالسيطرةخطةإطارفىبعدفيماتمذلكأنبأثيوبيا، فسنرى
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فىالسببالبابا، هىكتابفىالقاصرةالجغرافيةالمعلوماتأنرأيناوفى. العربى
.الموضوعهذافىالمؤرخينآراءوفىالكتابفىالواردالخلط

إلىالوصولفكرةأنهنرى، يؤكدونالدونلحياةأرخواالذينالمؤرخينأنالواقعوفى
األولىالخطوةأنأدركوقد. النهاروأطرافالليلأناءمشاعرهعليهتملككانتالهند

جنوبإلىيقعوكان. األفريقىالشاطئكشفهىالشرقإلىالموجهةالحملةلنجاح
لذلكوتبعًا. قبلمنأوروبىمالحأىبهايمرمأهولة، لمغيرمنطقةبوجادوررأس
ماديراجزركشفمنفتمكنت. األفريقىالشاطئلكشفالبحريةالبعوثهنرىأرسل

Madeiraآزور، وجزر1420سنةAzoresفاشلة،محاولةعشرأربع، وبعد1431سنة
سنةوفى. 1834سنةبوجادوررأسعبورمن" ايانسجيل "بقيادةالحمالتإحدىتمكنت
تمذلكوبعد) فردىرأس (األخضروالرأسالسنغالمصبديازدينيس، اكتشف1445

كماتمبوكتومنالمصدرللذهبعظيمًاسوقًاالحينذلكفىكانتالتىغينياإلىالتوصل
وصلاالستواء، ثمخطإلى" بودىفرناندو "وصل1471وسنة. غانةإلىالوصولتم

،1483–1482سنةالكونغونهرمصبإلىDiego CaoأوDiego Camكامدييجو
ديازبارثلوميو "البرتغاليينالمالحينأعظمبقيادةجديدةبعثةإجتازت1487سنةوفى

Bartholomew Diazبمحاذاةشماًال، وصعدتتكتشفهأندونالصالحالرجاءرأس
.مفتوحًاالهندإلىالبحرىالطريقأصبح، وبذلكاألفريقىالشاطئ

الهندإلىللوصولDa Gameداجامافاسكورأسهاعلىحملةأقلعت1497يوليووفى
صعدًاالسيرفىاستمر، ثمالصالحالرجاءرأسإلىأفريقيا، فوصلحوليدوربطريق

إلىموزمبيق"، ثم "إلىومنهاSofala" سوفاال "إلىألفريقياالشرقىالشاطئعلى
أصبحوبذلك. 1498مايوفىCalicoutقاليقوطقربالهندإلىماليندى"، ومنها"

.العالمفىقارتينأكبراستعمارأبوابعلىالبرتغاليون

الفلفلعلىقاصرًاذلكيكن، ولمالتوابللتجارةاألساسىالمركزهىقاليقوطكانت
المحيطجزرمنمنقولةتوابلأنماالبار، بلساحلمنأخرى، ومنتجاتالهانوحب

تهتمالتىالكبرىالبيوتكانتولما. أوروباإلىطريقهافىبقاليقوطتمركانتالهادى
مرسومفإن. سارةغيرمفاجأةالبرتغاليونفوجئإسالمية، فقدعربيةبيوتًاالتجارةبتلك
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همالهندسكانأنالباباافتراضصدورهفىاألصلالذكر، كانالسالفالخامسنيقوالى
الهندىالمحيطفىالتقواقدأنهمالبرتغاليونأدركفقدحالكلوعلى. المسيحيينمن

تعودمتواصًال، فلنجهدًايبذلوالمإذا، وأنهمالعرباأللداءأعدائهممعلوجهوجهًاأيضًا
إلىذلكبعدهمتهماتجهتوقد. فائدةبأيةالهندإلىالبحرىللطريقإكتشافاتهمعليهم

:أمرين

.البحارهذهفىالمسلمينالعربعلىالقضاء: األول
.والفتحالكشفإتمام: الثانى

ومعهقاليقوطإلى–كبرالبقيادةقادشمنكبيرةحملةأقلعت1500سنةمارسففى
والسماحتجارىمركزبإنشاءللبرتغاليينباإلذنقاليقوطحاكم" الفامورين "بمطالبةأوامر
البرازيلإلىوصلتالحملةلكن. المسيحبدينبالتبشيرالفرنسيسكاناآلباءمنلخمسة
الجنوبإلىغانة، فإتجهخليجيتجنبأنكابرالأرادعندماالصدفة، وذلكبوجهجنوبًا

"فسبوتشىأمريجو "الجديدةالبالدهذهلكشفعمانويلالملكأرسللذلكونتيجة. الغربى
Amerigo Vispucciقاليقوطإلىووصلأفريقيةحولرحلتهاستأنف، فقدكابرالوأما

،األهالىوبينجنودهبيننزاعسفينة، ووقع33منسفنبست1500سنةأغسطسفى
ثم. بالدهإلى، وانسحببمدافعهالمدينةرجًال، فضربخمسينأفقدتهشعبيةثورةفقامت
،1502فبرايرفى، وذلكلإلقتصاصجامادافاسكوبقيادةأخرىحملةعمانويلأرسل

اعتبرفقد. وموالهاالمالحةسيدأنهموالهإدعاءبالقوةيطبقجاماداأخذالطريقوفى
المالحةيجوزوالبهاالتجارةيحتكرالذى، فهووحدهحقهمنالهندبحارسيادةعمانويل

.البحارفىالرئيسيةالموانئجميععلىاالستيالءضرورةذلكومعنى. إذنهدونفيها
طريقهفىبهايلتقىسفينةأيةعلىتحذيرأىدونالطريقيقطعجاماداكانلذلك

داسفنتظهرأنقبل" الزاموريين "أسماعالهمجيةالقرصنةهذهأنباءوبلغت. ويدمرها
"كوتشين "مياهخارجدارالذىاإلشتباكفىلها، وأمكنه، فاستعدالساحلأمامجاما

الهندى،المحيطيغادريكدلم، ولكنهالبرتغالإلىبسفنهجامادابها، فانسحباإلحاطة
مهاجمةبرتغالية، وأمكنهسفينةعشرأربعمنآخرأسطولقاليقوطمياهإلىأقبلحتى

تعدلمسفنهأنالزامورينأدركوعندئذ. منهكبيرجزءالهندى، وتدميراألسطول
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مصر،سلطانمساعدة، فطلبالتسليحالثقيلةالبرتغالية" الكارفيل "مراكبمعمتكافئة
".حسينمير "بقيادةاألسلحةبأحدثمجهزمصرىأسطولالعرببحرإلىتقدموعندئذ

"ديو "جزيرةإلىالوصولفىاإلستراتيجيةالعسكريةحسينميرخطةتلخصتوقد
فىالبرتغاليينلمهاجمة" الزامورين "سفنإليهتنضمأن، علىلهقاعدةالتخاذهاالشمال
قاعدتهمنالشمالنحو" الميدادالورنسو "بقيادةالبرتغالىاألسطولتقدموعندئذ. الجنوب

دا "فيهاقتلمعركةدارتالهندى، حيث–المصرىاألسطوللمالقاة" كوتشين "فى
العتادفىيكافئهمعدوًاأن، وأحسواالبرتغاليينعلىالكارثةأطلتوعندئذ" الميدا

تتحولأنأحالمهمالهندية، وأوشكتالمياهفىلهمبرزقدالبحريةالمهارةفىويفوقهم
ماكلوجمعشجاعتهاستجمع" الميدادافرانسيسكوالدون "الملكنائبولكن. كابوسإلى

ينتظر، ووقف1509سنةفبرايرفى" ديو "بلغحتىشماًالوجند، وانطلقسفنمنأمكنه
،البرتغاليينإلىسرًاإنضم" ديو "حاكمالخيانة، فإنساعدتهوهنا. المصرىاألسطول

حاسمة،نتيجةاإلشتباكلذلكتكنلمأخرىومرة. والمؤنالمددمنحسينميروحرم
.1509سنةفىالهنديةالمياهمنالخيانة، فانسحبأسخطتهالمصرىاألسطولولكن

سادةبأنهمادعاءهمثبتواقدالبرتغاليينأنالقولالمصرى، يمكناألسطولوبرحيل
لمدة" قاليقوط "، واستطاعتتهزملمالزامورينقوةأنفمع. الشرقيةالبحارفىالمالحة

عدةمعهمالساحلية، وخاضت" ملبار "بمنطقةالبرتغاليينسلطةتتحدىأنتاليةسنة90
فيهاينازعهمالسيادةالبحارأعالىفىألنفسهمأسسواالبرتغاليينأنإالبنجاحمعارك
منونصفقرنعلىتزيدمدةرحمتهمتحتالهنديةالبحارتجارة، وجعلتمنازع
المحيطإلىبالفعلوحملهاالبحريةاإلمبراطوريةهذهنظمالذىالرجلوكان. الزمان
.البرتغاليةالسيطرةمشيد" البوكيرك "، هونفسهالهادى

إلىالوحيدةالبرتغاليةالمستعمرةصغيرة، هىجزيرةعلىكوتشين"، القائمة "قلعةكانت
"قاليقوط "إلىهمهفوجه. لمآربهصالحةغيرأنها" البوكيرك "قرروقد. الحينذلك

كوتينو"، المارشالفرناندوالدون "هوالمقامرفيقةشخصيةعمانويلالملكوأرسل
بقيادة، والثانيةاألعظمالمارشالبقيادة، األولأسطولينمنحملةرأس، علىاألعظم
فيهتمزقتحدثالذىاإللتحامالبر، ولكنإلىالنزولفىالجند، وأفلحالبوكيركالحاكم
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، وكاننفسهالبوكيرك، وجرحمصرعهاألعظمالمارشالإربًا، ولقىالبرتغاليينقوات
ذلكبعديحاوللمالمدى، إذبعيدةعواقبقوادهمأعظمإمرةتحتالبرتغاليينلهزيمة
إخضاعيحاولعسكرى، أوبفتحيقومعامًا، أنوثالثينمائتىلمدةواحدأوروبىشعب

تمذلكعظيمة، ولكنقاعدةإلىوحولتفعًالإحتلت" جوا "أنصحيح. هندىحاكمأى
الهنودالسالطينقوةمنيضعفوالكىالبرتغاليينإلىانحازواالذينالهندوسبمساعدة

.المسلمين

البرتغالية،والسلطاتالهندوكيةاإلمبراطوريةبينلإلسالمالعداءوحدالحينذلكففى
جوافتحفإنذلكوعلى. تذكرالعسكريةبقوة" بجوا "البرتغاليينبقاءيفسرالذىاألمر

مكانإنشاءإلىفقطأدىالهند، بلببالدبريةكقوةالبرتغاليينقدمتثبيتإلىيؤدلم
.الهندىالمحيطفىالحربيةللعملياتمناسب

الهندبالدعلىالسيطرةضرورةعلى" البوكيرك "خطةقامت، فقدحالكلوعلى
جهة، ومدخلمناألحمرالبحرمدخلاحتاللإليها، أىالموصلةالبحريةالمنافذباحتالل
إلى، وحولهاالمندببابمفتاح" سقطرى "علىفاستولى. أخرىجهةمنالفارسىالخليج
فى) 1507سنة (هرمزعلىاستولىثم. األحمرالبحرمياهفىللتحكمبحريةقاعدة
، إلتفتالعربىالبحرشئونسوىأنوبعد. أثيوبياملكإلىبعثة، وأرسلالعربىالخليج

يحملونكانواالذينالعربالتجارعلىالطريقالهادى، لقطعوالمحيطالماليومنطقةإلى
ملقا، إلىمضيقعبورهااألندونيسية، بعدالجزرمنالتوابلتجارةمنضخمًاشطرًا
للمحيطعظيمًا، ومفتاحًادوليًاميناءالحينذلكفىملقاوكانت. األحمرالبحرموانى

.الشرقىوجنوبهاآسياجنوبالمجاورةواألقطارالصينبينوصلالهادى، وهمزة
1511سنةفىملقاأمامووصل" كوتشين "منبهأقلعكبيربأسطولالبوكيركفتوجه

عيديومملقاعلىالهجومالميناء، وتمفىالعربيملكهاالتىالتجاريةالسفنوأحرق
علىلجنوده" البوكيرك "أكدأن، بعدالبرتغالىالجيشبرعايتهيظلالذىجيمسالقديس

شيعةشعلةالبالد، وبإطفائناهذهمنالعرببطردناللربسنقدمهاالتىالعظيمةالخدمة"
".ذلكبعدلهيبهنالهايندلعالمحمد، بحيث
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وإنى: "فقالالبورجوازيةمصالحبخدمةذلكعلى، عقبللربالخدمةهذهذكرأنوبعد
منكلألصبحت) المسلمين (أيديهممنهذهملقاتجارةانتزعنالوأننامنيقينلعلى

يذهبلم، ماالتوابلتجارةكلالبندقيةعلى، والمتنعتعينبعدأثرًاومكةالقاهرة
".هناكلشرائهاالبرتغالإلىتجارها
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الشماليةأمريكافىالجغرافيةالكشوف
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وعندما. الرقيقبيعالسيفمننجواالذينالمسلمون، وبيعالمدينة، وانتهبتوسقطت
مدافع، شتتالمخلوعملقاسلطانلمساعدة" ملقا "مياهإلىأسطوًال" جاوة "حاكمأرسل
.جاوةبحارعلىالبحريةسيادتهمالبرتغاليونأسسالنصر، وبهذاشملهمالبرتغاليينسفن
الحروبفىبعضعلىبعضهمالحكامتأليباستطاعتهمفىصاراللحظةتلكومنذ

حتىبهيعتدتقدمأىيحرزوالمولكنهم. جاوةبجزيرةآنذاكمنتشرةكانتالتىالدينية
ماجالنسفينة" فكتوريا: "هى1521سنةربيعفىأوروبيةسفينةالشرقمنالميناءدخلت

تثبيتإلىفسارعوالمقدمهاالبرتغاليونأمريكا، وانزعجمنالهادىالمحيطعبرتالتى
الجزرفىالبطئالبرتغاليينوبتقدم. المحليينالقوادمعالمعاهداتبعقدالسياسىمركزهم

البرتغاليينلتفوقاألولىالفترة، إنتهتالصينىالساحلأمامأخرى، وظهورهمبعدواحدة
.وطيدًاراسخًاالتوابللتجارةاحتكارهماآلسيوية، وصاربالمياه

العملكانلقد. آسيافىالبرتغالىالتوسعهذانتائجنوضحأنالمرحلةهذهعندويهمنا
اإلحتكارعلىالفعلىالبحر، والقضاءمنالعربالتجارإجالءهوبهقامواالذىالرئيسى

.الهندوكيينبهيرحبالشئذلكفىيكنولم. طويًالأمدًابهيستمتعونظلواالذى
الحكامبالطاتفىعداوةيجدوالمالبرتغاليينأنقلناإذاالصوابنعدوالولذلك

الضخمةالبحريةالدولةكانتألنهاخاصةحالةتعتبربقاليقوط، التىإالالهندوكيين
معيتفقالالبحرعلىالسيادةفىالبرتغاليينمدعيات، وكانتالساحلعلىالوحيدة

بنشاطمرتبطةعامأربعمائةتتجاوزمدةظلتقاليقوطرفاهيةأنعنسيادتها، فضًال
.الزاموريينعداءدوافعنفهمأننستطيعذلكومن. العربالتوابلتجار

قاليقوط، جردوافىبهامنواالتىالحاسمةالهزائمإحدىبعدالبرتغاليينالثانية، أنالنقطة
الهندببالداألراضىامتالكنحوتخامرهمكانتأطماعكلمنيبدوفيماأنفسهم

"بومباى"و" ديو "جزيرتاتعدوالهناكامتلكوهاالتىاألمالكمحصلةفإن. األصلية
، وقلعةالملكنائبمقر" جوا "عنفضًال. الشاطئعلىمختلفةبأماكنتجاريةمراكز

آفاق، ومدوابسيالنالساحليةالخطوطعلىسلطانهمالتالية، وطدواالفترةوفى". كوتشين"
.واليابانالصينمعالعالقةمنشيئًاأندونيسيا، وأسسواجزرفىتجارتهم
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ماأقصىاستنزافعلىالتاليةالفترةفى، عكفواللبرتغالييناألمراستتبأنثالثًا، منذ
تعودعامًاستينسفنهمظلتفقدالتجارىاحتكارهممنالمنافعمناستنزافهيستطيعون

.وحريرهوجواهرهالشرقبتوابلمحملةالبرتغالإلىآنكلفى

االستعمارعلىمؤثرةنتائجلهكانتأوروبافىالبروتستانتىالمذهبانتشارأنعلى
للبرتغالالباباالبروتستنتية، منحةباألمميتعلق، فيماأبطلاإلنتشارذلكفإن. البرتغالى
هزيمةفبعد. رويدًارويدًاأوروبافىالقوىميزانتغيركما. بالشرقالتجارةبإحتكار
البحريةأوروبادولإمكانفىشملها، صارتقهر، وتشتيتالأنهاظنالتىاألرمادا
الموانىإلىلشبونةمنينتقلأخدالتوابلتجارةمركزأنالهندية، كماالمياهإقتحام

التوابلعلىاإلقبالكانعشر، حيثالسادسالقرنأثناءالمنخفضةباألراضىالعظيمة
رئيسيةبصفةترجعكانتلشبونةأهميةأنالواقعوفى. الشماليةأوروبامناطقفىأعظم
.الضروريةالبضائعلتلكالمستودعأنهاإلى

البدايةمنذكانتالتىAntwerp" انتورب "تجاربأيدىكانتأوروبافىالتجارةولكن
أحدثتهالذىالهائلاإلنقالبأدركواعندماالتجارهؤالءأنفنالحظ. التجارةلتلكمركزًا

إلتمامالمالىبالعونالبرتغاليةالحكومةمدإلىبالتجارة، سارعواالجغرافيةاالستكشافات
فىتمتالتىالبرتغاليةالبعثاتنفقاتفىأسهمواقد" ويسلر "آلأنفيقالالكشوفهذه

تفتحأن1503سنةمنذعليهاتقضىالضرورةأنالبرتغاليةالحكومة، ووجدت1505
تجارجانبمنهذهالمتواصلالتعزيزخطةوإلى". انتورب "بمدينةللتوابلمستودعًا
بالبحارالبرتغاليةاألساطيلأحرزتهالذىالنجاحينسبأنيجبعمانويلللملكانتورب
.الشرقية

كانالتىاإلحتكارأسعارعلىيتمردونأخذواأنيلبثوالمالهولنديينالتجارأنعلى
الشرقيةالبحارفىالبرتغاليينقوةتحدىأنلهماتضحأنبعد، خاصةالبرتغاليونيطلبها

اجتماعًابأمستردامالهولنديينالتجاركبارعقد1592سنةوفى. بمكانالسهولةمنكان
على. الهولندىاالستعماردوربذلكالمتحدة، وبدأالشرقيةالهندشركةإنشاءفيهقرروا

الذىالنحوعلىآسيافىإمبراطوريتهميمدونالبرتغاليونكانالذىالوقت، ففىحالكل
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فىنوضحهما، وهواإلختالفبعضمعأفريقيافىالشئنفسيفعلونبنا، كانوامر
.اآلتى

المالحهنرىبتشجيعتأسسحينأفريقياغربفىالبرتغالىاالستعمارىالنشاطبدأ
أنبعد1469عاموفى. غانةساحلعلىوالذهبالعبيدفىللتجارةبرتغاليةشركة

واسمهالبرتغاليينأحدالحكومة، منحتمواردمنهامًاموردًاغانةتجارةأصبحت
Gomesيدفعهاضريبة، مقابلسنواتخمسمدةالبالدهذهفىالتجارةمزاولةحق
الفرسخ (فرسخمائةعنيقلالاألفريقىالشاطئمنجزءاكتشافومقابلللحكومة

).أميالثالثة

هذا، وعرفتجارتهملحمايةالذهبساحلعلىقلعةببناءالبرتغاليونقام1483عاموفى
نفس، وفىSao George da Mina" داميناجورجساو "باسمالهاماإلستراتيجىالمركز

نهرمصبإلىكامدييجو، وصلالتالىالعامالمركز، وفىهذابناءفيهتمالذىالعام
،األوائلالبرتغاليينبهؤالءرحبالكونغوملكأنالبرتغاليةالوثائقسجلتوقد. الكونغو

.أنجوالإلىالبرتغالىالنفوذإنتقلالكونغوومع. ففعلواالمسيحيةباعتناقشعبهوأمر
60بعدإالبهايستقروالم، ولكنهم1490سنةأنجوالساحلإكتشفواقدالبرتغاليونوكان

إلىاضطرواأنبعدأنهمعلى. المحلىالرئيسطلبعلى، بناء1547عامفىعامًا، أى
العملفقررواشيئًا، عادوامنهايستفيدوالمالتىالقبليةالنزاعاتمنعديدفىالتورط
.محليةرياسةبأىاإلرتباطدونمستقلةبصفة

للسياسةوتنفيذًا1574سنةوفى. بالدهاإلىالمتبقيةالبرتغاليةالقوةعادتذلكوعلى
السابقة، فعادالحملةرأسعلىكاندياز، الذىباولوبقيادةجديدةحملةأرسلتالجديدة

جزيرةاحتلوقد. جندى700عليها، ومعهوحاكمًااألفريقيةللمناطقفاتحًابوصفهاآلن
األفريقىالساحلعلىبنىلواندا"، ثمدىباولوساو "اآلنالمسمىالخليجأمامصغيرة

فىالبرتغاليةالممتلكاتعاصمةبعدفيماأصبحتالتى" باولوساو "مدينةقلعة، وأسس
البرتغاليوننجحعشر، حتىالسادسالقرنمناألخيرةالسنواتتأتولم. أفريقيةغرب
.واسعةمناطقعلىسيطرتهممدفى
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النصفخاللفىلخطرينتعرضأنيلبثلمأنجوالفىالبرتغالىالوجودهذاأنعلى
:عشرالسابعالقرنمناألول

تدعىالكونغوفىالحاكمةلألسرةتنتمىإمرأةبقيادةالقبائلزعماءثورة: األولالخطر
أناستطاعتسنة، حتىثالثينلمدةالبرتغاليينتقاومالمرأةهذهباندى"، واستمرتجينا"

.أسسوهاقدكانواالتىالمراكزمنجديدمنتطردهم

احتكاررفضتالتىأوروبافىالجديدةالبحريةالقوةجانبمنفهو: الثانىالخطرأما
علىالسيطرةهؤالءحاولفقد. الهولنديينقوةالبحار، وهىوراءمالمكاسبالبرتغاليين

.1641سنةبالفعلباولوساواحتاللأنجوال، واستطاعوا

امتدادذلكوأعقبالهولنديينطردمنفتمكنواعادواأنيلبثوالمالبرتغاليينأنعلى
باولوساومنشماًالنفوذهممد، استطاعوا1578عامكانإذاأنجوال، حتىفىنفوذهم

فىالكبرىالبرتغالمستعمرةأخيرًاخلق، مما15عرضخطحتىمنهاالجنوبوفى
.أنجوالباسموالمعروفةالقارةغرب

علىبنوهاالتىالقالعفإن. تزعزعقدالبرتغاليينمركزغينيا، فإنساحلعلىأما
السابعالقرنبدايةفىالهولنديونمنهمانتزعهاطويًال، إذعليهايسيطروالمالذهبساحل

عرفتسيراليون"، والتى"و" جامبيا "بينالممتدةالمنطقةعلىسيطرتهمعشر، وانحصرت
فىالمتناثرةمراكزهمبتحويلالكفيلةاإلجراءاتالبرتغاليونالبرتغالية، واتخذغينياباسم
.سيطرةمنطقةإلىالمنطقةهذه

أدتأفريقيا، فقدشرقفىأما. أفريقياغربفىالبرتغالىباالستعماريختصفيماهذا
مراكزجملةعلىالبرتغالييناستيالءإلىالهندإلىالطريقفىمحطاتإقامةفىالرغبة

نظرًاأكبرمتاعبالشأنهذافىلقوافقدالحالوبطبيعة. ألفريقيةالشرقىالساحلعلى
.األخيرةالكلمةلهاكانتالحديثةالمدافعالمراكز، ولكنهذهأغلبعلىالعربلسيطرة

مومباسا"،"زنجبار"، و"كلوة"، و "علىاستولواقدالبرتغاليونكانحتى1520سنةتأتفلم
يحتلوالمولكنهم" روفوما "نهرشماليقعماكلبل". بمبا"مقديشيو"، و"مالندى"، و"و

سوفاال، وكانتإلىتحولواحربية، ثمحصونًابها، وأنشأوا1530سنةفىإالموزمبيق
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أفريقيا، بسببشرقمراكزأهمعاملخمسمائةظلتلسلطنةومركزًاعربيًاثغرًاهذه
البحرإلىيحملذهبهاوكان. الجنوبيةروديسيافى" مونوموتابا "مناجمفىالذهبوجود

حتىتقدمتموزمبيقأهميةسوفاال، ولكنالمركزهذاوسمى. الفارسىوالخليجاألحمر
.كلهاللمنطقةاسمهاأعطت

مملكةعنسمعواوهناك" كيليمانى "فىلهممركزًاالبرتغاليونأسس1544سنةوفى
زمبيزى"، "نهرطريقعنإليهاالدخولعلىوفير، فعولواذهبمنفيهامونوموتابا، وما

، وجهزتاألهالىعداءبسببمستحيًالسوفاالطريقعنإليهاالوصولوجدواألنهم
علىاألهالىهجماتأرغمتهابخيولها، كمايفتكأخذالذباب، ولكن1569سنةحملةلذلك

.معظمهاأبيدأنبعدالعودة

،العربىالنفوذالستعادةالعربيةالمحاوالتمعالوطنيةالقوىثوراتتحالفتأنتلبثولم
،الساحلعلىالبرتغالىالنفوذحصراألخرى، علىاالستعماريةالقوىمنافسةمع

التغلغلالمحليةالقبائلقاومتفقد. النهايةفىأفريقياشرقفىالبرتغاليةالسيطرةوتحطيم
هذانهايةوفى. عشرالسادسالقرنمنالثانىالنصفأوائلفىالداخلإلىالبرتغالى

.البرتغاليةالسيطرةمناطقأغلبفىانتشرتثوراتإلىالمقاومةهذهتحولتالقرن
البرتغاليينعشر، وأجبرتالثامنالقرنمنتصففى" ماكوا "قادهاالتىتلكأقواهاوكان
المواجهةالقالعالزمبيزى، وسقوطأعالىفىالذهبمناجمبالدقالعإخالءعلى

.الثوارأيدىفىلموزمبيق

منذالهنديةالمياهفىنشاطهمبدأواقدكانواالذينالهولنديونظهرأخرى، فقدناحيةومن
األفريقيةأمالكهمفصلإلىالبرتغالييندفعالذى، األمرموزمبيق، وهاجموا1609سنة
فىظهرواأنالبريطانيونيلبثولم. عليهاعامحاكمالهند، وتعيينإمبراطوريةعن

كما. أفريقيةجنوبمستعمرةأسسواالذينالهولنديون، وتبعهم1649سنةالهنديةالمياه
مسقط، ثمفىالبرتغاليينأمالكعلىالعرباستولىبينما. مدغشقرفىالفرنسيونظهر
خاللتشتدالهجماتهذهزنزبار، وأخذتساحلعلىاألمالكهذهمهاجمةفىأخذوا

قدالبرتغاليون، كان1698سنةكانتإذاحتى. عشرالسابعالقرنمناألخيرةالسنوات
يدفىيبقنفسها، ولمموزمبيقتسقطكادت، حتىموزمبيقشمالقالعهمكلفقدوا
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1730سنةبدورهاأخليتالتى" ممباسة "سوىالزنزبارىالساحلعلىالبرتغاليين

.الحديثةزنزباردولةأسسالذىمسقطإماممعاتفاقبمقتضى

التىالمنطقةفىمحصورًاأفريقيا، وأصبحشرقفىالبرتغالىالنفوذتقلصوهكذا
الشمالفى" روفوما "بنهرتحددتالتىالبرتغاليةموزمبيقمستعمرةباسمبعدفيماعرفت

.الجنوبفى" الندسوازى"والغربفى" نياسا "وبحيرة

:أفريقيافىالبرتغالىاالستعمارنتائجنوضحأنهناويهمنا

،السواحلعلىمنتشرةعسكريةومواقعنقطعلىالحقيقةفىاالستعمارهذايزدلم: أوًال
نوعإلىيكونماأقربنمطهوكان. اليابسمنواسعةمساحاتعلىأبدًايمتدولم

لمأنهالحقيقةوفى. السكنىاالستعماريعرفلمأنهعدا، فيمااإلغريقىاالستعمار
، لسببالسكنىاالستعمارعلىالمقدرة–أرادتلوحتى–البرتغاللدىيكن
المليونعلىيزيديكنلمهذاالبطولىعصرهافىسكانهاعددأنهوبسيط
فى، فهواألولىبالدرجةتجاريًااستعمارًاالبرتغالىاالستعمارظللذلك. نسمة
.والعبيدالذهباستعمارأفريقيافى، وهوالتوابلاستعمارآسيا

.بالعبيدأفريقيا، االتجارفىالسواحلعلىالعسكريةالمراكزإقامةمنالغرضكان: ثانيًا
األجزاءمختلفمنيجلبالذىللعبيدمجمعًاالتجاريةالمراكزهذهكانتفقد

األمريكتانوكانت. تطلبهالتىالبالدإلىلتحملهالمراكبتصلالداخلية، ريثما
الموجودةالقبائلزعماءعلىالبرتغاليونالتجارهؤالءاعتمدوقد. لهعميلأكبر
علىلإلغارةمساعدتهمبالعبيد، أولتموينهماإلتفاقاتمعهم، فعقدواالداخلفى

بواسطةتحرسالتجاريةالمراكزهذهوكانت. منهمالعبيدوإصطيادأعدائهم
.البرتغالىالجندى

اشتراكأنسابقة، إالقرونمنذالرقتعرفكانتأفريقياأنمنالرغمعلى: ثالثًا
بينالمحليةالخالفاتاستغاللهمعن، فضًالواسعنطاقعلىفيهالبرتغاليين

، ودفعتوالخرابالبؤساألفريقية، فانتشرالمجتمعاتدمارإلىأدى، فقدالقبائل
الذىالبشر، األمرلحومأكلعادةاتباعإلىالناسالخلقىواإلنحاللالمجاعات
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عاداتهمأواألفريقىالقبلىالنظاممظاهرمنأبدًايكنلمأنهعلىالمصادرتجمع
.القبلية

فيماإالالنحاسأوالعاجإلىيتحولوا، ولمالرقيقجمعفىهمهمالبرتغاليونركز: رابعًا
الرئيسية، فقدتجارتهمالعبيدتجارةوفيرة، فظلتتكنلمالمعادنهذهولكن. بعد
الهندجزرفىالسكرقصبومزارعالمناجمفىللعملينتهىالعليهاالطلبكان

العبيدعددأنالوثائقسجلتوقد. الجنوبيةأمريكافىالبرتغاليةوجياناالغربية
زاد، ثمعامكلآالف9إلىيصلكان1641سنةإلى1486سنةمنصدرالذى
فىألف30إلى، ثمعامكلألف25إلىعشرالثامنالقرنفىوصلحتىبعد

.عشرالتاسعالقرنمناألولىالسنوات

أعلىواقتصادىاجتماعىمستوىفىكانواالعبيدهؤالءبأنأيضًاالوثائقتشهد: خامسًا
.البيضالمستعمرينمنأعلىالنواحىبعضمنكانلعلهالحمر، بلالهنودمن

منالرغمعظيمًا، علىالبرازيلخلقفىالعبيدهؤالءلعبهالذىالدوروكان
دورمنبكثيرأعظمالدورهذاكانفيها، فقدعاشواالتىالسيئةالظروف
اعتمدالتىاليمنىاليدكانوا، إذأنفسهمالبرتغالييندورمنأعظم، بلالوطنيين

اليدالبرتغاليونبلالهنودكان، بينماالبرازيلفىالزراعىالمجتمعخلقفىعليها
والفلفلالكاكاوزراعةإدخالفىالسببكانوا، فقدذلكعنفضًال. اليسرى

.هناكواألرزوالدخان

، وعلىالبرتغالىاالستعمارأعمالبهااتسمتالتىالدينيةالصبغةمنالرغمعلى: سادسًا
بينالتوسعمناطق، وتحديدهاالستكشافاتتشجيعفىنيقوالالبابادورمنالرغم

أنإالTordosellasتوردوسيالس "معاهدةفىاألبويةببركتهوأسبانياالبرتغال
تطلبهكانتما، وكلباألسالبالهمجية، قانعةالعبيدتجارةفىتتدخللمالكنيسة

 !.أرواحهمإنقاذيتيسرأوًال، حتىاألمريكتينإلىالمرسلينالعبيدتعميدهو

يتصلماوأفريقيا، أماآسيافىالبرتغالىباالستعماريتصلفيماحالكلعلىهذا
آسيااستعمارعنالوجوهجميعمنيختلفالالتينية، فهوأمريكافىالبرتغالىباالستعمار
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ذلكفىالسببالتجارة، ويرجععلىيقومساحلىبحرىاستعماررأينا، هوكما. وأفريقيا
قارىاستعمار، فهوالبرازيلالستعماربالنسبةأما. القديمالعالمفىالسكانكثافةإلى

.الزراعةأساسهاستيطانى

طريقهفىوهوصدفةالبرازيلكشفمنتمكنقدالبرتغالىكبرالأنكيفرأيناوقد
بين" توردوسيالس "لمعاهدةتبعًاالبرتغالنصيبمنالبالدتلكالهند، فصارتإلى

شرقتكتشفالتىاألراضىكلتكونأنفيهاتقررالتى1494سنةوأسبانياالبرتغال
،البرتغالنصيبمن) أميالثالثةالفرسخ (فرسخًا370بـاألخضرالرأسعنيبعدخط
ينص1492سنةفىالسابقاإلتفاقوكان (أسبانيانصيبمن، فتكونغربهتقعالتىوأما
البرتغال، أرسلتالبرازيلكابراللكشفالتاليةالسنةوفى) فقطفرسخ100على

خدمةودخلاألسبانخدمةتركفلورنسىوهوAmerigo Vispucciفسبوتشىأمريجو
"روكسانت "رأسمنالبرازيلساحلبجوارالسيرمن، فتمكنالبرازيل، إلىالبرتغال

بعدرسالةفلورنسافىلهصديقإلىالبالتا"، وكتب "نهرإلىجانيرو"، ثمريودى "إلى
.القارةعلىاسمهأطلقولذلك. جديدعالمعلىالعثورعنفيهاتكلم" لشبونة "إلىعودته

نقطة، مجردفسبوتشىأمريجويدعلىاكتشافهابعدالبداية، أىفىالبرازيلظلتوقد
أكبربربحيعودآخرعمللديهمكانأكثر، فقدالالهندإلىالطريقفىللبرتغاليينتموين

مشروعاتمجالإلىالبرازيلتضمأنقبلطويلوقتمضىولذلك. الشرقتجارةهو
.الشرقفىإمبراطوريتهاتفقدأخذتعندماالبحار، خصوصًاوراءفيماالبرتغال

كثيرةعاملةأيدإلىتحتاجالتىالمداريةالزراعةإالثروةبهايكنلمالبالدأنعلى
لفتحكافيًاالبرتغاليينمنمتوفرعددهناكيكنلمنفسهالوقتوفى. واسعةوأبعاديات

ذكرنا - ، كماكما–مليونعلىيزيدالالبرتغالسكانعددكانفقد. واستعمارهاالبالد
عنتبحثأنعليهاكانسكانها، ولذلكمنكبيرًاعددًااستنفذتالشرقيةالمغامراتأن

ميلهم، لعدميصلحونالالحمرالهنودكانلماأنهغير. العاملةاأليدىمنأخرىموارد
إلىتضاءلضخمة، حتىبأعداداألفريقىالرقيقجلببدأهنا، فمنالمنظمللعمل

.كثيرًاالبرتغاليينعددجوارهم
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، شاركوالزنوجالهنودمنكلودمأنفسهمالبرتغالييندمبينالمفرطوباإلختالط
البيئةتكونتالنحوهذاوعلى. البرازيلفىالسكانمشكلةحلفىالبرتغاليون
فىأصبححتىالبالدفىالقصبزراعةالبرتغاليونأدخلوقد. للبرازيلاالجتماعية

:، هماهامينثانويينمحصولينجانبإلىاقتصادها، وذلكفىهامًاأساسًامبكروقت
.والقطنالطباق

جبهةتكوينعنعجزتأنهامقاتلة، إالقبائلكانتالبرازيليةالقبائلأنمنالرغموعلى
جاءواالذينالبرتغاليين، ولكنالمتقطعالقتالبعضحدثوقد. البرتغاليينضدمتحدة

فىاالقتصاديةالحياةقامتوقد. استطاعواماالصريحةالعداوات، تجنبوامستعمرين
األرستقراطيةالطبقةأفراديملكهاكانالتى) الكبيرةالمزارع (األبعادياتعلىالبرازيل

البرتغالىاالستعمارأساسهىالمداريةالزراعة، وظلتالرقيقفيهاالبرتغالية، ويعمل
.هناك

األسبانىاالستعمار
إلىالبرتغالاتجاهكانلقد. البرتغالاتجاهعكسالجغرافىالكشففىأسبانيااتجاهكان

جزرإلىالوصولواحدًا، وهوالهدفوكان. الغربإلىفكانأسبانيااتجاه، أماالشرق
،كولومبوسكريستوفرفكرةكانتفقد. الغربطريقعنالمرةهذهفى، ولكنالتوابل

الهندإلىالوصولاإلمكانفىكروية، فإنهاألرضدامتماجنوة، أنهمنإيطالىوهو
"كوبا "وشواطئ" بهاما "جزرإلىوصلعندماالنحوهذاوعلى. غربًاالمحيطفىبالسير
العالمطرفإلىفعًالوصلقدأنهيظنكان" اسبانوال "أسماهاالتى" هاييتى "وجزيرة
جزيرةالتاليةرحالتهفىاكتشفعندماجديدًاعالمًااكتشفأنهيعرفلمإنهبل. الشرقى

ساحل، ثم1498سنة" فنزويال "ساحل، ثم1493سنة" االنتيل "جزروبعض" جمايكا"
.الوسطىبأمريكا" هندوراس"

–ذكرناكما–وصل، وقد1492أغسطسفى، األولىرحالتبأربعكولومبوسقاموقد
والثانية. 1493مارسفىأسبانياإلىوعادهاييتىوجزيرةكوباوشواطئبهاماجزرإلى
فى، وعاداالنتيلجزروبعضجاميكااكتشف)، وقد1493 (العامنفسمنسبتمبرفى

وقد. الهندإلىجامادافيهاوصلالتىالسنةوهى–1498مايوفىوالثالثة. 1496يونيه
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بأمريكاهندوراسساحلاكتشف، وقد1502مايوفىوالرابعة. فنزويالساحلاكتشف
.الوسطى

المرحلةأسبانيا، فمنذملكىقبلمنالجهاتهذهاستعماركولومبوسرحالتأعقبوقد
حقعلى1492عامفىالسادسإسكندرالبابامنالكاثوليكيانالملكان، حصلاألولى
وجنوبًاشماًاليمتدوهميًاخطًاالقراراتكشفها، ورسمتيتمالتىاألراضىامتالك
هذاتجاوزيجوزفال" األخضرالرأس "أوأزورجزرمنالغربإلىفرسخمائةبمقدار
.أسبانياتصريحدونالخط

جرت، فقداألطلنطىالمحيطفىالكشففىالبرتغالجهوديعوقالخطهذاكانولما
أنعلىذكرناكما" توردوسيالس "معاهدةفىاالتفاقأسبانيا، وتموبينبينهامفاوضات

يقعماكليصبحاألخضر، بحيثالرأسجزرمنفرسخألف70إلىالتقسيمخطيمتد
.أسبانيانصيبمنغربهبقى، وماالبرتغالنصيبمنشرقه

أخرى،مناطقواستعماراكتشافمناألسبانالمستكشفونالتالية، تمكنالسنواتوفى
،البرازيلمنالشمالىالطرفأوغسطين"، فىسان "رأسفىالنزولمن" بنزون "فتمكن

أحد" ليون "تمكنكما. شماًال" فنزويال "إلىالنقطةتلكمنالواقعةالمنطقةاكتشفثم
عبورمن" بالبوا "تمكنفلوريدا، وكذلكجزيرةشبهكشفمناسبانوالفىالمستعمرين

ألولالهادى، وذلكبالمحيطبعدفيماعرفالذىالمحيطبنما، ورؤيةفىدارينبرزخ
.ماجالنيكتشفهأنقبلمرة

شارلاإلمبراطورمنأوامرأسبانيا، ومعهمنماجالنأبحر1519سنةسبتمبروفى
"مولوقوس "إلىللوصولتمهيدًاالهندإلىالغربىالطريقعنبالبحثالخامس

Moloccos) الشرقيةالهندفىالبرتغالمعوالنضال) التوابلجزر.

"البالتا "نهرمصبإلىثم" جانيرودىريو "عندالبرازيلشاطئإلىماجالنوصلوقد
أسماهالذىالمحيط1520سنةنوفمبرفىدخلالجنوبية، ثمأمريكاحولدارثم

الملكاسمأعطيت، التى1521مارسفىأشهر، أىثالثةبعد" الفليبين "وبلغ. بالباسيفيكى
.بعدفيمااألسبانى
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رجالهأحدالسنة، تمكننفسمنأبريلفىهناكالوطنيينمعمعركةفىقتلوعندما
فىالصالحالرجاءرأسطريقعنأسبانياإلىوالوصولالرحلةإتماممن" ديلكانو "وهو

دخلتالحينذلك، ومنذاألرضحولالرحلةتمتقدتكون، وبذلك1522سنةسبتمبر6
.األسبانيةاإلمبراطوريةفلكالفليبين

ادعاءاتدعمفىيرغبالخامسشارلصارأنماجالنرحلةنجاحأثرمنكانوقد
ذلكبعداألسبانالوفيرة، وطمعواإليراداتاألرباحذاتالشرقية" المولوقوس "فىأسبانيا

.1526، 1525فىحملتينالشرقيةالهندإلىاإلمبراطورسومطرة، فأرسلامتالكفى
يوحناشقيقةإيزابيلالمناإلمبراطورزواجإلىاألخيرة، باإلضافةالحملةفشلولكن
وبهذا. الجديدالعالمفىواالستعمارللكشفجهودهيخصص، جعالهالبرتغالملكالثالث

.أمريكافىاألسبانيةاإلمبراطوريةتكونت

، وبدوافعفتوحهمنفقاتتحملواأفراديدعلىتمتقداألولىالفتوحأهمأنالقولويمكن
إيراداتعلىالحصولملكية، رجاءمراسيمبمقتضىأوالتاجباسمأوأنفسهممن

المكسيكفتحتمالنحوهذاوعلى. وحكمهاإدارتهاحقمنحهمالمفتوحة، أواألراضى
".بيزارو "يدعلىالفارادو"، وبيرو "يدعلى" جواتيماال"و" كورتيز "يدعلى

سهلةفريسةوتفتتهالصغرهافكانت. األسبانوطأماأولالغربيةالهندجزركانتوقد
وجدوابورتوريكو"، ولكنهم"و) اسبانوال" (هاييتى"و" كوبا"واالنتيلجزرفاستعمروا. لهم
.القارةعلىقفزكنقطةالجزرهذه، فاستخدمواالذهبمنصغيرًامقدارًااألماكنتلكفى

.الالتينيةأمريكافىاألسبانيةللحكومةمقرأولهاييتىفىدومينجوسانتووكانت

االزتك"، ذات "قبائلسكنتها، التىالمكسيك، فىاألولىاألسبانفتوحأكثركانت
،النظاممنكبيرًامبلغًابالغةحكومتها، وكانتالوسطىالعصورفىالقديمةالحضارة

بعد" كورتيز "فتحهاوقد. األسبانيةالمدنبعضفاقتلدرجةمنظمةكانتمدنهاأنكما
.االزتكلحكمالخاضعةالقبائلبعضبمعاونة" مينتيزوما "االزتكملكعلىتغلبأن

األسبانىالحكمولكن.. قشتالةلملكالوالءيمينرجالهوكبارالهندىالعاهلوأقسم
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سنةاإلنسحابإلىكورتيزفإضطرومبنتزومااألسبانعلىاالزتكثورةأثارالصارم
.األسبانيدعلىأورعاياهيدعلىإمامينتيزوماومات. فادحةخسائربعد1520

محاصرةاألصلييناألهالىمنجيشبمعونة، واستطاعقواتهتنظيمأعادكورتيزولكن
مدينةعليهاتمامًا، وأقيمتالعاصمةهدمتوقد. وفتحها) تينوشتيتلن (االزتكعاصمة

.بعدفيماأنشئتالتىالجديدةالمكسيكواليةلحكومةمقرًاأصبحتالتىمكسيكو

المجاورة، وامتدتاألراضىعلىسيطرتهمدعائماألسبانوطد، فقدحالكلوعلى
،1525سنة، والسلفادور1523سنةجواتيماالعلىبسرعة، فاستولوافتوحاتهم

.الوسطىأمريكافىجديدةمدنجملةأسسوا، كما1524سنةونيكاراجواوهندوراس

فيهيؤسسونكانواالذىالوقتفىالشماليةأمريكاصوباألسباناتجهكذلك
الوالياتباسماآلنالمعروفةاألقاليموالجنوبية، فدخلواالوسطىأمريكافىمستعمراتهم

تأسيسعبثًاذكرنا، وحاولكمافلوريدافىليوندىبونسىنزلفقد. األمريكيةالمتحدة
الشمالمنالخليجعلىالمطلتكساسإقليمفى" فاكادى "وسار. 1521سنةبهامستعمرة
.كاليفورنياإلىوصلحتىالغربى

اإلقليمإلى" كورنادو "ذهبكذلك. المسيسبىنهر" سوتودى "استكشف1541سنةوفى
.الذهبعنللبحثكنساسباسماليومالمعروف

فلوريدا،فىأوغسطينسانتفىاستيطانيةمستعمرةأولاألسبانأسس1565سنةوفى
.األوروبيينالمغامرينغاراتوكذاعليهاالهنودإغاراتمنلحمايتهمكبيرةقلعةوبنوا

، للتوغل1519عامأسسوهابناما، التىمناألسبانحمالتالجنوبية، قامتأمريكاوفى
إمبراطوريةأسستالتىالقديمة" االينكا "شعوبتقطنهاكانتالتىاألقاليمفىجنوبًا
من، وجزءًاشيلىإقليمبيرو"، وكل "هضبة، والفضة، تشملالذهببمناجمغنيةكبيرة
عاصمتهم" كوزكو "االنكا، واحتلعلىبيزارو، وانتصرالحمالتهذهقادوقد. بوليفيا

.والفضةالذهبمنكبيرةأسالبًابيرو، وانتهبعاصمةأصبحتالتى" ليما "وأسس
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،شيلىفىاألسبانيةالفتوحانتشرت. بيزارويدعلىاألسبانيةالفتوحاتهذهأثناءوفى
تيتيكاكابحيرةجنوبالفضةمناجملوجودوكان. 1541عامسنتياجو" فالديفيادى "وأسس
فىالباراجواى"، أى"و" األمازون "نهرىمنابعجهاتنحواألنظارتوجيهفىحافزًا

".العليابيرو "األمربادئفىبوليفياوسميت" بوليفيا"

األسبانسيطرةامتدتثم. بوتوسىجبلفىالفضةالهنودأحداكتشف1545سنةوفى
، وأسسوااألرجنتيناستعماراستطاعواكما) كولومبيا (الجديدةفينيزويال، وغرناطةعلى

".آيريسبوينوس"

:أمريكافىاألسبانىلالستعماراآلتيةالنتائجنستعرضأنيهمناحالكلعلى

أفريقيافىالبرتغالىالساحلىاإلستراتيجىاالستعمارعناالستعمارهذاإختلف: أوًال
الرومانىاالستعمارإلىطبيعتهفىاستيطانيًا، أقربقاريًااستعمارًاكانأنهفىوآسيا

قدوآسياأفريقيافىالبرتغالىاالستعمارأنإلىذلكفىالسببويرجع. القديمالعسكرى
استعمارًايكونأنبوسعهيكنومدارية، فلم، كثيفةبالسكانمأهولةمناطقدخل

.لمثلهالبشريةالقوةلديهايكنلم–ذكرناكما–البرتغالأنإلىباإلضافةهذا. استيطانيًا
كثير، يصلحالسكانقليلةمخلخلةمناطقفىحدث، فقداألسبانىاالستعمارحالةفىأما

نسبيًا، ولذلكأكبرالبشريةقوتهاكانتأسبانياأنكما. البيضلتوطنارتفاعهبحكممنها
لهيسبقلمجنسىخليطإلىتحولحتىيشتدأخذاستيطانيًانمطًااالستعمارهذااتخذفقد

.مثيل

قداالتجاههذاأن، إالالتوابلتجارةنحوموجهًاالبدايةفىاألسباناتجاهكانإذا: ثانيًا
أثبت، الذىالغربىالطريقطولعنفضًال. التجارةهذهعلىالبرتغالسيطرةبعدتغير
التىالحملةفشلجانبإلىهذا. البرتغالطريقمنبكثيرأطولتجاريًا، ألنهفشله

دخلهاالتىالمناطقأنكما. البرتغاليينيدمنالنتزاعهاالشرقيةالهندجزرإلىأرسلت
المعادنهىالمناطقهذهتوابلكانت، وإنماتستغلتجارةأوتوابلبهايكنلماألسبان

الغربية،المرتفعاتإلىمباشرةالالتينيةأمريكافىاندفعواولهذا. والفضةالنفيسة، الذهب
األسبانيةالسفنأخذتماوسرعان. وبيروالمكسيك، فىالثرواتبهذهجيولوجيًاالغنية
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الموانىعلىالمعدنهذاتدفقازدادوقد. المستعمراتمنبالفضةمحملةوتعودتذهب
فىالفضةمناجماكتشفتأنبعدالسيما) 1571–1556 (الثانىفيليبعهدفىاألسبانية

المعدنبهذااالحتفاظاألمرأولفىأسبانياحاولتوقد. 1545سنةبوليفيافى" بوتوسى"
،المصنوعاتمنالبالدحاجةسدعناألسبانيةالمصانععجزبالدها، ولكنداخلالنفيس

فىالصناعيةالغربيةالشماليةالمنطقةمنكلهذلكمنحاجتهاشراءإلىاضطرها
.أوروبا

أوروبا،بقيةإلىالفضةمنهاتجرىالتىالقناةهىأسبانياأصبحتبأناألمروانتهى
التاليةسنةالخمسينخاللالمعدنهذاأوروبا، وبقىفىالفضةعصربدأالحينهذاومن

.فيهاواالقتصاديةواالجتماعيةوالدينيةالسياسيةالحياةتطورعلىيسيطر

الزراعةإالثروةبهاتكنلم، حيثوشيلىالقارةوشرقالغربيةالهندلجزربالنسبةأما
.العاملةباأليدىاالستعانةاألمرتطلبالمدارية، فقد

الحمرالهنودمنالكبيرالعددعلىقضتقدواالسترقاقواألمراضالحروبكانتولما
،1501سنةمنذأفريقيامناألسودالرقيقاألسباناجتلب، فقداألصليينالبالدسكان
اقطاعياتإلىاألراضىتقسيمإلىاألسبانعمدوقد. المناجمفىوالعملاألرضلفالحة
دونفيهاالعملعلىعليهايعيشونالذينوالرقيقالهنود، وإرغاماألسبانبينوزعت

ريبارتيمينتس "عاملةأيدمنعليهابماالموزعةاالقطاعياتهذهأجر، وتسمى
االجتماعيةالبيئةكانتالنحوهذاوعلىRepartimientes Ecomiendos" انكوميندوس
.ورقيقسادةمنتتكوناألسبانيةللمستعمرات

الشائنًااستغالًالاألهالىبالغة، واستغاللبقسوةاألسبانىواالستعمارالفتوحاتسمت: ثالثًا
ضدأنفسهماألسبانبعضمنشديدتنديدمحلالقسوةهذهوكانت. الرحمةيعرف

هؤالءرأسوعلى. األهالىمعالقسوةبممارسةالتلذذفىغرائزهمعن، فكتبوامواطنيهم
".الهنودتدمير "كتابهكتبالذى" كاساسالس "المنددين

،قبلهالبرتغالىواالستعماراألسبانىاالستعمارعنذكرناهمما، فيتضححالكلعلى
أسبانياخرجتلقد. عشرالسادسالقرنتقريبًا، وهوواحدوقتفىحدثاقدأنهما
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نهايةفىنفسيهماوجدا، وقدظهرهلآلخرمنهماكلأعطى، وقدالوطنمنوالبرتغال
الهندجزرفى، والبرتغالالفليبينفىأسبانيا: األقصىالشرقفىلوجهوجهًاالمطاف

.الالتينيةأمريكافىموقعهماعكسأوروبا، وعلىفىموقعيهمابعكسالشرقية، أى
.األرضيةالكرةمحيطحولاالستعماريةالدائرةأغلقتوبهذا

فباإلضافة. نفسهاالبرتغالضعفطويًال، بسببتعمرلمالبرتغاليةاإلمبراطوريةأنعلى
فىلإلشتراكأراضيهميتركونصارواالفالحين، فإنالبرتغالسكانتعدادقلةإلى

البؤسوعمالبوراألراضىوكثرتالزراعةأهملت، حتىوالحروبوالحمالتالرحالت
عاماألسبانىالتاجإلىبالوراثةانتقلتأنالبرتغالمملكةلبثتوما. السكانغالبية
البرتغالية، ألناإلمبراطوريةإهمالإلىأدى، مماوريثدونملكهاماتأن، بعد1580
تحطيمفرصة–الصاعدةالبحريةالقوة–هولندااهتبلتماوسرعان. بهايهتملمفيليب

.ومستعمراتهاوتجارتها، بلدورهالترثأسبانيايدعلىالبرتغال

الهولندىاالستعمار
قرنهوعشرالسابعالقرنوأسبانيا، فإنالبرتغالقرنهوعشرالسادسالقرنكانإذا

األولالعقدألسبانيا، وفىخاضعة) وبلجيكاهولندا (المنخفضةاألراضىوكانت. هولندا
حروبفىأسبانيامناستقاللهاتنتزعأنهولندااستطاعتعشرالسابعالقرنمن

.أسبانيةبلجيكاظلت، بينماالدينىاإلصالح

البرتغالدورورثتالتىهولندافىتنصبوالشرقالتوابلتجارةبدأتالحينذلكومنذ
وفى. أوروبافىتجارىمركزًاأكبرلشبونة، فصارتدورانتوربورثتمابمثل

يكنلمأنه، إالالشرقإلىاألسبقيةأعطاهاوإن) بعامةايبريا (البرتغالموقعأنالحقيقة
ومواصالتهاالقارةعنمنعزلةكانتايبرياأوروبا، ألنمعالشرقلتجارةبالنسبةاألمثل
الرئيسىالشارعنهايةفىتقعفكانتالمنخفضةاألراضىأما. الجبلىبالحائطالبرية

متوغًالالقارةغربأنهاربينمنوحدهكانالراين"، الذى "وهو. أوروباقلبفىللحركة
.قلبهافى



106الرأسماليةعصرفىأوروبا

قوةأسبانياحطمتالبرتغالية، حيناإلمبراطوريةلترثلهولنداالفرصةسنحتوقد
علىانقضاضهاهولنداإنجلترا، فبدأتيدعلىاألرماداقوةتحطمت، ثمالبرتغال

الهندفىومستعمراتهامواقعهاالبرتغالمنتختطفتزلالبرتغالية، ولمالمستعمرات
فىتتمثلمتخلفةصغيرةجيوبإلىتقلصتاآلخر، حتىبعدواحدًاالشرقيةوالهند

.الشرقيةالهندفى" تيمور"الهند، وفى" جوا"و" داماو"

، وكانوا1595سنةغانةساحلفىالساحليةالمستعمراتأقامواالهندإلىالطريقوفى
وغيرمحيرةبصورةالبرتغاليونأخطأهأنالحيوى، بعدبموقعه" الكاب "فىنزلمنأول

التى" موريشيوس "جزيرةامتلكوابعدها، ثم1652سنةالرأسمدينةمفهومة، وأسسوا
أكثر". فورموزا "إحتلواسيالن"، بل "جزيرةاحتلواوأخيرًا. موريسأميرهماسمأعطوها

فىأسترالياشمالساحلكشفواجنوبًا، حتىالشرقيةالهندجزرمنانحدرواهذا، فقدمن
فى) بهولندازيلندإلىنسبة" (نيوزيالندا"تازمانيا"، و "كشفواعشر، كماالسابعالقرنبداية

استعمارىدورإلىتؤدلماألخيرةالكشوفكانتوإن. القرننفسمناألولالنصف
.ما

".جيانا "فىالمستعمراتأسسوا، بلالقديمالعالمعلىالهولنديةاإلمبراطوريةتقتصرولم
أرضعلىللحصولطموحةخططًاالهولنديةالغربيةالهندشركةرسمتالبرازيلوفى

وحصنها" أولندا "، وأخذت1624سنة" بائيا "علىأبديًا، فاستولتأقدامهافيهاثبتتشاسعة
أمستردامنيوامتلكواكذلك. 1654سنةالبالدلمغادرةاضطرواوإن–" ريسيف "فى
لكلالبحرىبالنقلوالمحيطاتالبحارتجارةتسيدوافقدهذاوعدا). بعدفيمانيويورك(

".البحرنقلة "أنفسهمسمواأوروبا، حتى

:الهولندىاالستعمارمالمحبعضنرسمأنهناويهمنا

كيفرأينافقد. الهولنديينالتجارأيدىعلىخاصةبصفةالهولندىاالستعمارقام: أوًال
، وكيفللتوابلالبرتغاليونيطلبهاكانالتىاالحتكارأسعارعلىالهولنديونالتجارتمرد

الهندشركةتأسستوقد. الهندمعللتجارةشركةإنشاءبأمستردام1592سنةفىقرروا
فقطالشركة، ليسبمنح1602مارس20فىصدرمرسومبمقتضىالمتحدةالشرقية
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، ولفتحوالمحالفاتالمعاهداتلعقدواسعةعلياسيادةسلطاتوخولهاالتجارة، بلاحتكار
الشركةبذلتهامحاولةأولوكانت. ذلكغير، إلىالحصونوبناءاألراضىمنتشاءما

تزالالعليهاالبرتغاليينقبضةكانتأندونيسيا، التىجزرفىالبرتغاليينمحلللحلول
مايو30فىواحتاللهاجاكرتافتحبعدإالتمامًايتوطدلمالشركةمركزأنعلى. ضعيفة

ديمين"، الذىفانأنطونى "انتزع1641سنةوفى". بيترزكوينجان "يدعلى1619سنة
تمكن1654سنةوفى. الشرقفىالبرتغاليينعظمةمظهر" ، "ملقا1633عامحاكمًاعين

كوتشين"، "لبثتوما. سيالنمنالبرتغاليينسلطانوإقصاءكولومبواحتاللمن" هايدن"
التجاريةالمحطاتسقطت، ثم1660سنةفىاحتلتالهند، أنفىاألولىمؤسستهم
أثركلعلىللقضاءمنظمةبحملة" كولومبو "منيقومونالهولنديونتباعًا، وأخذاألخرى

،الهولنديينيدإلىفعًالالشرقيةالهندتجارةالبحرية، وانتقلتالهندتجارةفىللبرتغاليين
الذىالعظيمالصرحلذلكأثرأىالصغيرتين" ديو"و" دامان "وجزيرتىجوابعديبقولم

.البوكيركأقامه

التجارة، إالشئونفىاألعلىالنفوذعلىلنفسهاحصلتالشركةأنمنالرغمعلى: ثانيًا
،الحكمالالتجارةهواألساسىالغرضكانفقد. والسيادةالحكمشئونتمارسلمأنها

السيادةالشركةتولىاقترحعندما" جوينفان "الشركةمديرىمجلسعارضفقدولذلك
عظيمملكعمليكونقدالعملذلكمثلأن: "بصراحةله، وقالسيالنجزيرةعلى

أساسيًاتغييرًا، فإنذلكومع". األرباحعنإاليبحثونالتجارعملليس، ولكنهوطموح
منلهمأنفعاالستغاللأنالهولنديونوجدعندماالسياسةهذهعلىبعدفيماطرأقد

،المزارعينإلىالمحصوالتعلىمقدمًااألموالدفعنظامالشركةاتبعتفقد. التجارة
".ملوكا"و" امبوينا"و" باندا "جزرفىمالكهاأيدىمناألراضىتنتزعأنبذلكلهافتهيأ

االهلينوأذاقالبالدهذهاقتصادحطمفاحشة، ممابأسعارلهمالحبوببيعواحتكرت
.الفقر

قاصرًا) 1743 (عشرالثامنالقرنمنتصفحتىأندونيسيافىالهولندىالحكمظل: ثالثًا
عليهاأطلقجاكرتا"، التى "هىمركزيةنقطةمنمتناثرةوحصونمؤسساتإدارةعلى
األراضىعلىالمباشراالستيالءسياسةالهولنديونبدأ1743سنةوفى". باتافيا "اسم
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علىالشركةاستولتالسنةتلكففى. للسلطناتالسياسىاالستقاللمنوالتنقيص
الموانىجميععلىالمطلقةالهيمنةنهائيًايدهاإلىنقلتكما". لجاوة "الشماليةالسواحل
حكامعليهاصغيرة، ووضعدولخمسإلىجاوةقسمت1755سنةوفى. البحرية
اهتمامولكن. 1760سنةحلولعندجاوةفىالهولنديينمركزتقوى، وبذلكتابعون

.وحدهاالتجارةعلىمقصورينالخارجيةواألقاليمسومطرةفىظالومصلحتهاالشركة
للتجارةالوحيدينالمحتكرينفقطالهولنديونيعدلمحتىقليلةسنواتتنقضلمولكن

عنمباشرةمسئوليةيتحملوالمالجزر، ولكنهمأقاليملجميعالسادةهمالهولندية، بل
أندونالطائلةباألرباحعليهميعودالذىالمباشرغيرالحكمنظاماتبعوا، بلالحكم

.وهمومهالحكممتاعبيتحملوا

أحلوافقد. واالنتقاماتوالجرائمبالتدميرأندونيسيافىالهولندىاالستعمارإتسم: رابعًا
فىالقرنفلإنتاجأنوجدواوعندماالمزارعفىاألحرارالفالحينمحلاألرقاءالعمال

إلىالقرنفلبساتينتحويل، فرضواالعالميحتاجهماعلىامبوينا، ومولوكا، وباندا، يزيد
األرز، ثممنقيمةأضعفغذاءالساجو"، وهو "أشجارلزراعةمزارعوإلىأرزحقول

للتخلىالناسإضطراألرز، ممامنمئونتها" جاوة "عن، وقطعوافاحشبسعراألرزبيع
األمر، واقتضىالطعامهذاتناولمنالكثيرونالساجو، فماتوتناولاألرزغذاءعن

سعرهبأوروبا، وصارشائعًاالبنمشروبأصبحوعندما. األرقاءمنأكبرعدداستيراد
منيسلمونالمنتجون، فكانالمزارعينعلىاالستغالل، فرضواالعالمأسواقفىغاليًا
ألسبابتخفيضاتإجراءفقط، وبعدرطًال125ثمنمقابلللشركةرطًال270إلى240

ولما. فقطرطًال14ثمنإالاألندونيسيينالمزارعينجيوبإلىيصلمختلفة، الوذرائع
محددبسعرلهموبيعهزراعتهعلىالهولنديون، أرغمهمالبنزراعةعنالفالحونعزف
مؤسس" كوين "وضعوقد. الهولنديونيملكهاللبنضخمةمزرعةجاوةأصبحتحتى

فىرجلأىيستطيعأال: "الهولندية، بقولهالسياسةأسسهعلىأقيمتالذىباتافيا، المبدأ
مابكليعتبرونالذينبرجالههناالسيديفعلبماشيته ؟ هكذايشاءمايفعلأنأوروبا

".المنخفضةاألراضىفىالبهائمشأنذلكفىللسيد، شأنهمخاصًاملكًايملكون
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باألجيرالشركةعالقةعليهاتقومالتىالنظريةالدعامةهذا" كوين "مذهبأصبحوقد
".الكولى "األوروبيونيسميهكان، الذىاألندونيسى

الهولنديينعالقةفىصامتةثورةالكبيرةاألبعادياتأوالضياعنظامأحدث: خامسًا
أنواألرز، دونالتوابليحتكرونتجارًاإالالهولنديونيكنلمذلك، فقبلباألندونيسيين

منالتحولأنعلى. األهلينحياةفىالتدخلإلىالحدهذاالتجارىالشركةنشاطيتجاوز
الكبرى،الضياعنظامإلىالتجارةاالستثمارى، ومناالستعمارإلىالتجارىاالستعمار

واإلشرافاألهليناقتصادفىالشديدوالتحكمللعمالالفعلىاالستغاللعلىينطوىكان
وفى. بأكملهقطرعلىالكبرىالضياعإدارةنظامتحقيقعلىينطوىبل. عليهمالفعال
علىحقوقأيةاألجراءلهؤالءتكنواألجراء، لمالعملصاحبةالشركةبينالعالقة

.اسميةحقوقًاولوحتىالعملصاحب

االستعمارابتدعهاالتىالحالةلتلكالتاريخفىنظيرهناكليسأنهالباحثينبعضويقرر
الطبقةالكبرى، وتحويلبالضياععمالإلىبأسرهاأمةتحويلالهولندى، وهى

قهرًاالعملطريقهمعن، يفرضومشرفينعمالرؤساءمجردإلىمنهااألرستقراطية
انعداممنالنحوهذاعلىكانتبيروفىاالنكاقبائلأنصحيح. المزارعهذهفى

البالد، وينفقونفىيعيشوناألقلعلىكانواولكنهملألهالىاستغاللهمفىالرحمة
.فيهامكاسبهم

بهالتتمتعبعيدةبالدإلىترسلالمكاسبالهولندى، فكانتاالستعمارحالةفىأما
األممجميعبينمنفالهولنديون. والشقاءالكدحمناظرعنبعيدًاالبالدتلكبورجوازية
شعبإنزالسياسةاتبعواالذينوحدهم، هماألولاالستعمارىالعصرذلكفىاألوروبية

التزامبأىقبلهميعترفواأنالكبرى، دونالضياععمالمنزلةإلىمنظمةبصورةبأسره
كانوا، بينماالغنمأعظممنهيستمدونالذىبالشعبذلكفعلواوقد. قانونىأوأخالقى

يتواضعوناليابانفى، وكانواساجديناألرضعلىويخرونيتذللونالصينببالد
.اليابانيينالموظفينأمامالتوقيرويظهرون
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أطماعهمبهايغلفونكانواالدينية، التىالبرتغاليينحماسةاعوزتهمالذىالوقتوفى
اإلهتمام، أوألنفسهمالفرنسيونيدعيهاكانالتىالثقافيةبالرسالةالشعورالمادية، أو

السلطةفيهالهمالتىالمناطقفىألنفسهمالبريطانيونادعاهالذىالعريضاإلنسانى
إذا، حتىواالستغاللاإلمتالكبنظريةبشدةاستمسكوافإنهم–المباشرةالسياسية
جرفتهم، وإنمااقتناعنتيجةذلكيكن، ولمسياستهمتغييرإلىالتالىالقرنإباناضطروا

.وأندونيسياهولنداخارجحدثتالتىالحركاتقوةذلكفى

وروحهاإلسالمإلهامفيها، إالتردىالتىاإلذاللوهدةمنجاوةشعبينقذلم–سادسًا
يدعلىالجزيرةتلكإلىاألصلفىاإلسالمدخللقد. والفداءالقوةبطابعالمنطبعة

التجاريةالمراكزفىإالبعداستقرقديكنلمالبرتغاليينوصولوعند. الهنودالتجار
،نهايتهعلىعشرالسادسالقرنقاربإذاحتى. الحكامبالطاتبعضالكبرى، وفى

الدعوةاشتدادفترةشهدتوقد. دينًاباإلسالمرضىقدوسومطرةجاوةمعظمكانت
بدءشهدتوتقوى، كماتشتداإلسالميةالمبادئ، قوة1630سنةبدأتالتىاإلسالمية

إلىاإلسالميةالنظرةتلكمنعامبوجهاألهالىواقترابالدينيينالزعماءسلطةتكوين
.الحياة

أدىفقد. االستعمارضدالمقاومةروحتمثلكانتالحركةالسياسية، فإنالناحيةمنأما
الهولندىلالستعمارالشعبيةالمقاومةشدةفىعظيمازديادإلىاإلسالمقوةاشتداد

منكانالدينبأن" جوينزفان "، مثلالزمانذلكفىالشركةموظفىكبارواقتنع. بالجزر
تمثلالتىالحروبتلك. باألرخبيلالهولنديينضدالمتواصلةالحروبأسبابأكبر

.عشرالسابعالقرنمنالثانىالنصفخاللاألندونيسىالتاريخفىملحوظةظاهرة

البرتغاليةاإلمبراطوريةشاطرتأنتلبثلمالهولنديةاإلمبراطورية، فإنحالكلعلى
منهمامتناثرة، وكلرقعمنتتألفساحليةبحريةإمبراطوريةكانمنهمامصيرها، فكل

البرتغالمثلفهى. قصيرةلفترةبحريةكقوةتوهجمنهماتوطنًا، وكلالتجارةبدأت
كانمنهما، وكلجغرافىموقعمنأكثرتكنلممنهمامحدودة، وكلأرضيةقاعدةتعانى
ضخمةقوةمعمشتركةبريةحدودلهمنهماالبشرية، وكلالقوةفىنقصمنيعانى

).فرنسايدعلىأسبانيا، وهولندايدعلىالبرتغال (مصرعهايديهاعلىسيكون
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بريطانياهىأخرىبحريةقوة، فستنتهزالبرتغاللترثالفرصةهولنداانتهزتوكما
فرنسارحىشقىبينوقعتأسوأ، ألنهاكانهولنداوضعإنبل. هولندالترثالفرصة

فقدتأنهولنداتلبثفلمذلكالبحر، وعلىفىالحدود، وبريطانيافىمعهاتشتركالتى
 !.الشمالبرتغالبمثابةالبحرية، وأصبحتقواتهاكلوخسرتتجارتهامعظم

الفرنسىاالستعمار
القوميةوحدتهااستكملتقدكانتعشرالخامسالقرننهايةمعفرنساأنمنالرغمعلى
أوالقارةفى، سواءالخارجىالعالمإلىللخروجمستعدةتكنلمأنها، إالباريسحول
لتدعيمجيرانهامعحروبهابسببوذلك. عشرالسابعالقرنمطلعمعالبحار، إالعبر

قامتوقد. عشرالسادسالقرنفىالدينىاإلصالحالبرية، وحروبالشرقيةحدودها
:أساسينعلىعشرالسابعالقرنفىالفرنسيةالسياسة

.الطبيعيةالحدودإلىوصوًالشرقًاالقارىالتوسع: األول

البحربيناهتمامهاتوزيعولكن. البحارعبرللتوسععظمىبحريةقوةبناء: الثانى
بحرينعلىوجودهاأنإمكانياتها، كمامنكثيرًاالبحريةمشاريعهاأغلبسلبوالقارة

أسبانيادورفرنساتكرركلههذاوفى. البحرىأسطولهاوحدةيعوقأنشأنهمنكان
.وتوسعاتها

علىكانوكما. البرتغالهولنداورثتمثلمااستراتيجيًاأسبانياورثتأنهاوالحقيقة
قدفرنساوكانت. هولندالقوةتتصدىأنفرنساعلى، كانالبرتغالتواجهأنأسبانيا
القرنمنتصففىالمتداعيةأسبانيامن) بلجيكا (المنخفضةاألراضىبانتزاعبدأت

نهايةفىيدهاعلىهولنداقوةتداعتحتىهولندامعحروبهابدأتعشر، ثمالسابع
المربحةالتجارةعلىتسيطرتكنلمالضخمةالبحريةقوتهارغمفرنساأنعلى. القرن

قوتهاحطمتفقدولذلك. تجاريةقوةمنهاأكثرعسكريةقوةبحريًا، فظلتضئيللحدإال
هولنداهىورثتهاالتى، ولكنالبرتغالحطمتالتىهىأسبانياكانتكماعسكريًا، تمامًا

.!
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.القارةعلىبريطانياتفوقكانتفرنسا، فقدقرنعشرالثامنالقرننعدأنالممكنومن
إلىالفرنسيةالسيادة، وصلتونابليونالفرنسيةالثورةكانتإذاحتى. بحرًاعنهاتقلوال

.أوروبافىإتساعهاأقصى

:قسمينإلىالفرنسىالتوسعفينقسمالبحاروراءفيماأما

.القديمالعالمفىالجديد، والثانىالعالمفى: األول

فىالفرنسيةالجغرافيةبالكشوفيبدأالجديد، فهوالعالمفىالفرنسىللتوسعوبالسنبة
نهرمصبإلى" كارتييه "الفرنسىالرحالةعشر، بوصولالسادسالقرنمنالثانىالربع
التىالكشفيةالرحالتعددوبلغ. األمريكيةاألراضىكلداخل، وتوغلهلورانسسانت

فال"، الوصولروبيردى "بعده، ومن، واستطاعرحالتأربعالمنطقةهذهفىبهاقام
الهنودعداءبسببأخفقتكنداالستعمارالمحاولةهذهولكن". مونتريال "موقعحتى

.عامًاخمسينمنأكثركندافىالفرنسىاالستعمار، فتعطلالقارسوالبرد

كندا،فىنشاطهمالفرنسيوناستأنف) عشرالسابع (التالىالقرنمناألولالنصفوفى
بعدفيماعليهاأطلقجزيرةشبهفىفرنسيةمستعمرةأول1604سنةفىأسسواحيث
".سكوشيانوفا "اسم

فرنسا "لـكنواة" كيبيك "مدينة" شامبالندىصمويل "الرحالةأسس1608سنةوفى
ومن. وزراعةتوطنحقلثمللفراءصيدكحقلهذهبدأتوقد". كندا "أو" الجديدة

.القارةقلبإلىتلقائيًافرنساامتدتالبحيرات

، وعلىالمكسيكخليجإلىوتتبعهالمسيسبىنهركشففى" السال "نجح1682سنةففى
التى) عشرالرابعلويسإلىنسبة" (لويزيانا "مستعمرةتنشأأخرىمرةنهرىمحور
مناستفادمنخيرفرنساتكونوبذلك. القارةوسطسهولمناألكبرالقطاعتشمل

وفيما. الجديدالعالمفىإلمبراطوريتهافقريًاعمودًاواتخذتهاالسياسىالتوسعفىاألنهار
منعددًاتنتزعأناستطاعتحيثالغربيةالهندجزرإلىفرنسااتجهتفقدذلكعدا

الساحلإلىقفزتالمارتينيك"، كما"و" يلوبجواد "أهمهاأسبانيامنالصغرىجزرها
".الفرنسيةجيانا "فىقدمموطئعنلهالتبحثالجنوبيةأمريكافىالمقابل
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عددمعتتناسبتكنلمهائلةمساحاتفىانتشرتفإنهافرنساحظلسوءأنعلى
نفسهالوقتكثافة، وفىالمساحةعنعبارةكلهوجودهاأبنائها، فأصبحمنالمستعمرين

فيهاقوىجيشوجوديحتمبشكلمتشعبةكانتاألوروبيةالقارةفىفرنسامصالحفإن
ضعيفًا، األمركانالمستعمرةالمناطقتلكعلىسلطانهافإن، ولذلكالمصالحهذهلحماية
.منهاكنداوانتزاعبعدفيماعليهاالتغلباإلنجليزعلىسهلالذى

أهالىوكندا، فأحسلويزيانابينلتصلالعسكريةوالمحطاتالحصونفرنسابنتفلقد
محصورينيصبحونسوفبأنهمالشرقىالساحلعلىالممتدةاإلنجليزيةالمستعمرات

سنةفىالفريقينبينالصداموقوعمنبديكن، فلماالبالشوجبالاألطلنطىالمحيطبين
باريسصلحفىأيديهممنكنداوانتزاععليهماإلنجليزبتغلبالصراع، وانتهى1754
.1763سنة

، فقدالقديمالعالمفىللتوسعبالنسبةالجديد، أماالعالمفىالفرنسىللتوسعبالنسبةهذا
الشرقيةسواحلهاعلىالتجاريةالقواعدمنمجموعةالهند، وأنشأتإلىفرنسااتجهت

شيرىوبوندYanaonويانونChandernagore" شاندرناجور "منتتكونوالغربية
PondicheryوكاريكالKaricalوماهىMahéالدكنبالدفىكبيرلحدسيادتهاوتوغلت

السابعالقرنفىكبيرًانشاطًاالمستعمراتهذهمعفرنساتجارةنشطت، وقدوالكرنات
.عشر

سنة، وفى1677سنةالسنغالفىالهولنديةالمراكزالفرنسيونغزاأفريقيا، فقدفىأما
 !.نفسهاهولندااحتلواآخرقرن، وبعداإلقليمغزوأكملوا1697

عشرالسابعالقرنينفىتكونتالتىالفرنسيةاإلمبراطوريةمساحةأغلبأنعلى
الموجةتبدأأنقبلضاعتأنتلبث، لمالقديمأوالجديدالعالمفىعشر، سواءوالثامن
بهاخرجتالتىاإلمبراطوريةبقاياأنالقوليمكنعشر، بلالتاسعالقرنفىالثانية
بهخرجتمماوغنىاتساعًاأقلاالستعمار، كانتمناألولىالموجةهذهمنفرنسا

بينالغريبةالحقيقةبهذهتنفردالتىوحدهافرنساولعل. هولنداأوأسبانياأوالبرتغال
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يدهاعلىضاعتالتىالقوة، أمااألولاالستعمارىالعصرفىاالستعماريةالقوى
.بريطانياأساسًافكانتالفرنسيةاإلمبراطورية

البريطانىاالستعمار
قبلالحديثةالعصورفىالقوميةوحدتهاحققتالتىأوروبادولأولىبريطانياكانت
تطورًابريطانياموقعتطورالكشوفومنذ. القارةعنعزلتها، بفضلالكشوفعصر

العصوراستراليا: "قيلكمابالضبطوكانتالعالمحافةعلىكانتجذريًا، فقبلها
إلىالقارة، خاصةإلىتصدرهالذىالصوففىتتمثلثروتهاكلكانتفلقد". الوسطى

قطبإلىالمتطوحالسالبالقطبهذاحولتالجغرافيةالكشوفولكن. وإيطالياهولندا
إلىلتخرجبعدهاأوالكشوفوقتمهيأةتكنلمأنهافمع. المعمورةقلبفىموجب

تحاولأخذتأنهاوفرنسا، إاللهولندىثموأسبانياللبرتغالالسيادةكانتالبحار، حين
النفوذعنبعيدًاالمحيطيةالتجاريةالمكاسببعضالتقاطعشرالسادسالقرنخالل

شمالىمتطوحطريقعنالجديدالعالمإلىباإلتجاهعنهبعيدًا: لهمغافلةأواألسبانى
وليبرادور،نيوفوندالند) 1498–1497 (عشرالخامسالقرنأواخرفىاكتشفتحيث
اإلحتكاريةاألسبانيةالمستعمراتإلىبالتسللله، ومغافلةاإليطالى" كابوتجون "يدعلى

األسبانيةاإلنجليزيةالمشهورةالبحريةالقرصانحروبإلىأدىسرًا، ممامعهاللتجارة
غزوأسبانياحاولتأنإلى. الكاريبىفىخاصةتمركزتوالتىوالدافئةالعلياالبحارفى

علىالباباألرماداهزيمة، ففتحتذلكفىفشلتثم1588سنةباألرمادابريطانيا
السابعالقرنافتتاحمعالجديدوالتجارىالبحرىالميدانلتدخلبريطانياأماممصراعيه

فرنساالتجارية، وقوةهولنداقوةتواجهأنبريطانياعلىكانالقرنهذافىولكن. عشر
.الحربية

يدوركانالذىالصراعالمحيطية، ففىللتجارةالحقيقىالمحتكرهىهولنداكانتولما
هولندا، أولتحطيمصراعهافىفرنساإلىتنضمغالبًابريطانياكانتوفرنساهولندابين

وفرنساهولنداخسائركلكانتكلهذلكخاللوفى. وحدهافرنساتواجهاألخيرةتترك
،بالتدريجإليهاتنتقلالبحارعبرالتجارةفكانت. وأرباحًامكاسببريطانيالحسابتتحول

بريطانياعشر، كانتالثامنالقرنأواخرفىنهائيًاهولنداقوةفرنساحطمتماإذاحتى
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انتويربورثتقدوبريستوللندنالتجارى، وكانتدورهامعظمبالفعلورثتقد
.هولنداودورموقعورثتقدالعموموجهعلىبريطانياوكانت. وأمستردام

أثار1496عامففى. وأسبانياالبرتغالعنمتأخرينالجغرافىالكشفاإلنجليزبدأ
وهنرىبريستولتجارجنوة، إهتماممنإيطالىكابوت)، وهوجون" (كابوتوجيوفانى"

.الشرقإلىشمالىطريقواستكشافاألطلنطىلعبوربمشروعهإنجلتراملكتيودور

تجاروتكفلإنجلتراملكبهاأذنبرحلةبريستولمنكابوتخرج1497مايو2وفى
علىاإلنجليزيةاألعالمبعضبرفعواكتفى" نيوفوندالند "إلىبنفقاتها، فوصلبريستول
"البرادور "إلىفوصلأخرىمرةأبحرالثانىالعاموفى. إنجلتراإلىوعاد. الشاطئ
.جنوبًا" نيوإنجلند "حتىالشماليةألمريكاالشرقىالشاطئوإرتاد

يبدلمنفسهالوقتوفىالمرجوةبالثمرةيأتلمالجهاتهذهمعاإلتجاركانلماأنهعلى
مدةواالستعمارالكشففكرةخمدت، فقدبالكشفاهتمامًا) 1547–1509 (الثامنهنرى
.الزمانمنقرن

وجه) 1603–1558 (إليزابيثعهدعشر، وفىالسادسالقرنمنالثانىالنصفوفى
بالذهبمحملةتأتىالتىاألسبانمراكبعلىبالسطوالقرصنةإلىاهتمامهماإلنجليز
.الجديدالعالمفىأمالكهممنوالفضة

أسسحينالحقيقيةاالستعماريةاإلنجليزمحاوالتأولىبدأت1586و1584بينوفيما
منعددًاإليهانقلأنبفرجينيا، بعد" رونوك "جزيرةعلىمستعمرة" رالىوالتر "السير

تعشلمالمستعمرةهذهولكن. واألطفالواألمهاتوالزوجاتاألزواجمناإلنجليز
وإنجلتراأسبانيابينالخالفاتبرزتحينتوقفتأناإلنجليزمحاوالتتلبثولم. طويًال
عامالمشهورةباألرماداإنجلتراغزوأسبانيامحاولةإلىأدىنحوالقرصنة، علىبسبب

1588.

–البابلبريطانيااإلنتصارهذا، ففتحاألسبانىاألسطولوتحطمفشلتالمحاولةولكن
المجالهذافىنشاطهاتستأنفلمولكنهااالستعمارىالميدانفىللدخول–ذكرناكما
حكومةمنبإذنتجاريتانشركتانبانجلتراتأسست1606عامففى. عامًاعشرينبعدإال
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التى" بليموث "، وشركةلندنمنأسهمهاحملةكانلندن"، التىشركة: "، همااألولجيمس
الشاطئالشركتانتقتسمأنعلى. وغيرهماوبريستول" بليموث "فىأسهمهاحملةيقيم

، وتستعمرالجنوبىالجزءلندنشركةفلوريدا، فتستعمرإلى" سكوشيانوفا "مناألمريكى
.الشمالىالجزءبليموثشركة

فى" جيمستون "مدينةأسستالمستوطنينمنجماعةلندنشركةأرسلت1607عاموفى
لصيدومراكزالشمالفىصغيرةمستعمراتعدة" بليموث "شركةأقامتكما. فرجينيا

.األسماك

فىيقع، والذىالشمالفى) ماساتشوستس (إنجلندنيوشاطئإلىوصلت1620عاموفى
أتباعمنعددًاتقلكانتالتى" فالورماى "المشهورةالحجاجسفينةبليموثشركةمنطقة

المدىواسعةإنجليزيةهجرة1640–1628بينفيماتبعتهاثم". كلفن "الدينىالمصلح
الجماعيةالهجرةهذهحجمبلغوقد. لإلضطهادتعرضتالتى" البيوريتان "طائفةمن

خمسالجهاتتلكنزولهمعناإلنجليزية، فنتجالعناصرأقوىمنألفًاعشرين
وعرفت. ، ونيوهامبشيرايلند، ومين، ورود، وكونيكتيكاتماساتشوستس: هىمستعمرات

.إنجلندنيوبمستعمراتجميعها

عاموفى. ميريالندإقليمبلتيموراللوردبقيادةالكاثوليكاإلنجليزاستعمر1634عاموفى
".كارولينا "باستعمارترخيصعلىاإلنجليزالمالككبارمنجماعةحصل1665

على" هدسون "نهرإقليمعلىنفوذهمبسطواقدالهولنديونكاناألثناءتلكفىأنهعلى
كما) بعدفيمانيويورك (أمستردامقلعة، وبنوا1609عامفى" هدسونهنرى "رحلةأثر

فىأقامواقدكانواحتى1626عاميحلالهنود، ولممنالمشهورةمانهاتنجزيرةاشتروا
كانتالوقتنفسوفى). الجديدةهولندا (نذرالندنيومستعمرةالبريطانيةأمريكاقلب

المستوطنوننزلأنبعد" ديالوير "نهرحوض1636عاممنذاستعمرتقدالسويد
منديالوير"، واشتروا "لخليجالغربىالشاطئعلى1638–1636عامفىالسويديون

،الحاليتينWilmington" يلمينجتون"و" نيوكاسل "لمدينتىالمجاورةاألراضىالهنود
عليهااستولىالتىالمستعمرةوهى" الجديدةالسويد "اسمالجديدةالمستعمرةعلىوأطلقوا



117الرأسماليةعصرفىأوروبا

اإلنجليزيةالمستعمراتيهددالذىبالخطراإلنجليزأحس، وبذلك1655عامالهولنديون
1664عاماإلنجليزيةالحكومةبينها، فأرسلتحاجزًاالهولنديةاألمالكهذهوجودمن

بعضهااإلنجليزيةالمستعمراتاتصلت، وبذلكالهولنديينممتلكاتعلىاستولتحملة
.ببعض

"بينولم "بزعامة" Quakersالكويكرز "جماعةالثانىشارلالملكوهب1872سنةوفى
".بنسلفانيا "اسمبعدفيماعليهاأطلقالستعمارها، وقدالجديدةالسويد

ثالثالشماليةألمريكاالشرقىالشاطئعلىتأسستقدكانتحتى1733سنةتأتولم
.السكانمنمليونينحوالى، ويقطنهاميلألفحوالىتمتدإنجليزيةمستعمرةعشرة
،1629، وماساتشوستس1623، ونيوهامبشير1607فرجينيا: هىالمستعمراتوهذه

،1662، وكونيكتيكت1653الشمالية، وكارولينا1636، ورودايلند1634وميريالند
،1674، وديالوير1670الجنوبية، وكارولينا1664، ونيويورك1664ونيوجيرزى

.1733، وجورجيا1682وبنسلفانيا

نموهافىصحبتها، ولكنوالعمرانالحضارةأسبابالمستعمراتلهذهتوافرتوقد
منالكثيريناجتلبواعددهمبقلةالمستعمرونشعرلماأنه: كثيرة، أولهاومساوئنقائص

خلقىتأثيرلهكانإنجلترا، مماسجونبهمامتألتممنوالمجرمينالسياسيينالمذنبين
الذينالعبيديجلبونالمستوطنون، أخذنفسهالسببلهذاأنه: ، ثانيًاسئواجتماعى
وقد. الجنوبيةالوالياتمنجاورهاومافرجينيابهمغصتأفريقيا، حتىمنيقتنصون

إنجلترااحتكرت، فقد1713سنة" اوترخت "معاهدةعقبضخمةزيادةالتجارةهذهزادت
عظيمةمشاكلإلىالعبيدمنالهائلالعددهذاجلبأدىوقد. أمريكاإلىالرقيقجلب
الحربنشوبإلىأدى، مماكالحيواناتوتسخيرهمالعبيدهؤالءمعاملةإلساءةنظرًا

التفرقةمشاكلعنالعبيد، فضًالتحريرمشكلةحولالمعروفةاألمريكيةاألهلية
الحمرالهنودإضطهاد: ، ثالثًااآلنحتىالمتحدةالوالياتفىمازالتالتىالعنصرية

كانعندماالبدايةفىوئاممنالفريقينبينكانمماالرغم، علىاألصليينالبالدسكان
الحمرالهنودهؤالءمعظمإبادةإلىاإلضطهادهذاأدىوقد. مستضعفينالمستعمرون

نشبت، عندما1622عامفىالفتكبدايةالقاصية، وكانتالجهاتإلىالباقينوفرار
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السكانهؤالءمنيبقلمحتىذلكبعداإلبادةعمليات، واستمرتالفريقينبينالحرب
.القليلسوىاألصليين

يجرىاإلنجليز، كانيدعلىالشماليةأمريكااستعمارفيهيتمكانالذىالوقتوفى
،ونصفقرنينالهنداستعماراستغرقفقدبآسيايتصلوفيما. وأفريقياآسيااستعمار

ويرجع. 1858–1750من، والثانية1750–1600مناألولى: مرحلتينإلىوينقسم
1601سنةفىتأسستالتىالبريطانيةالشرقيةالهندشركةإلىاستعمارهافىالفضل

وسطاءالحينذلكفىالهولنديونوكان. الشرقفىالتوابلتجارةفىالهولنديينلمنافسة
إلىثالثةمنالفلفلسعر1599عامفىرفعواعندماولكنهم. أوروبافىالتجارةتلك

.الشرقتجارةغماردخولعلىالبريطانيونالتجارالواحد، صممللرطلشلناتثمانية

المنسوجاتلشراءالهندفىلهاتجارىمركزإنشاءإلىالبدايةفىالشركةاتجهتوقد
شئإنجلترالدىيكنلمألنهنظرًااألرباحمنالتوابلتجارةملقا، لتمويلفىوبيعها
والفضةالذهبتصديريكرهونذكرناكما" المركانتيليون "كانبينما. تأخذممابدًالتبيعه
.1612سنة" سورات "هوالغرضلهذااختيرالذىالمكانوكانالكراهيةأشد

.الرئيسيةالهندبأرضالتجارىاهتمامهمأندونيسيا، تركزمناإلنجليزطردأنبعدولكن
منفذاألحمربالبحرالتجارةطريقأنالهندية، فبداالتجارةأثماندفعمشكلةعادتوهنا
إذابحذر، حتىالتجاريةمراكزهاعددزيادةسياسةتتخذالشركةشرعت، وهنامربح
بوقوعقليًالالموقفتجاريًا، وتغيرمركزًاوعشرونثالثةلهمصار1647سنةوافت

فىالشركةحوزةبسهولة، فىعنهاالدفاعاألسطولمدافعإمكانفىكانبومباى، التى
هذهداخلفيهترغبكانتالتىالكاملةالواليةحقالشركةالثانىشارلومنح1661سنة

ذلكبعدأعمالهابومباى، وتوسعتإلىسوراتمنمقرهاالشركةنقلتالمستعمرة، فقد
االستيالءمحاولةالمغوليةاإلمبراطوريةعلىالحربوأعلنتتجرأت، حتىالبنغالفى

اإلمبراطوريةقواتاحتلتأناألحمقالعملهذانتيجةجونج"، وكانتتشيتا "على
بالجهد، وإضطرتالشركةاقتنتهماواحدةبضربةالشركة، وضاعمؤسساتالمغولية

بأالاإلنجليزتعهدأناورانجزيب"، بعد "اإلمبراطوربذلة، فوافقالسلمتطلبأنإلى
.المخجلالمسلكهذامثلمستقبًاليسلكوا
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لهمسمح، حيث1690سنةكلكتافى، استقرواالبنغالإلىالشركةوكالءعادفلما
منكلالقرننهايةعندالوجودعالمإلىظهرت، وهكذاسنواتبستذلكبعدبتحصينها

نفذتالتىهىالثالثةالمراكز)، وهذه1690 ()، وكلكتا1639 ()، ومدراس1661 (بومباى
.سنةبمائةذلكبعدالهندداخلإلىالبريطانيةالسلطاتمنها

)،1757" (بالسى "معركةحتىآخرعشر، وبمعنىالثامنالقرنمنتصف، فحتىذلكمع
ومدراس" سورات "فىمستعمراتهمتجاوزتقدالهندعلىالبريطانيةالسيطرةتكنلم

"بومباىجزيرة"البنغال"، و "فىصغيرةتجاريةمحطاتعنفضًال. وكلكتا، وماسوليباتام
بدورههذاإنجلترا، ونقلهاملكإلىالبرتغاليوننقلهاالشركة، إذسيادةتحتأصبحتالتى
الشرقيةجرينتشمقاطعةمثلومشتركةحرةملكيةحالةالشرقية، "فىالهندشركةإلى

".سنةكلمنسبتمبرمنالعاشراليومفىذهبًاجنيهاتعشرةقدرهإيجارمقابل

أنبومباى، كماجزيرةخارجأرضيةمنطقةأىعلىأخرىسيادةأىللشركةيكنولم
قرىخمسجوارهافقط، وإلىالشواطئعلىقاصرةكانتبمدراسجورجسانتقلعة

أحالممنحلمأىالشركةيخامريكنلمذلكعداوفيما. للشركةدلهىحكومةمنحتها
التجاريةاألعمالعلىنشاطهااقتصراإلمبراطورية، وإنماإنشاءأوالسياسيةالسلطة

،والتذللالخضوعآياتبأشدالبنغالفىالملكنائبتخاطبالشركةكانتلقدفقط، بل
جون: "بأنه) المغول (اإلمبراطوريخاطبوهونفسهالشركةرؤساءأحدوصففقد

تتمرغاألمرطوعالشرقية، وجبهتهالهندشركة، ورئيسالرملحبةمن، أصغرراسل
".األرضترابفى

مدىفىالعسكريةالقوةتحرزأنمنإذناإلنجليزيةالشرقيةالهندشركةمكنالذىفما
سنة" أساى "معركةفىوسحقها" الماراثا "قوةمقاتلةمنمكنتهابصورةعامًاخمسين
؟.1803

قهرًاالصينأبوابلفتحمرتكزًامنهالتتخذعسكريًاالهندفتحمنمكنهاالذىوما
السياسيةقوتهاإبرازألوروبا، ثمتابعةمنطقةإلىبأسرهاآسياتحويلعلىوالمساعدة

الهادى ؟.المحيطعلىواالقتصادية
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بينالداخليةالخالفاتاستغالل: األول: أساسيينعاملينفىذلكأسبابتلخيصيمكن
الرأسماليينمنالهنود، أىالكومبرادورمنطبقةظهور: والثانى. الوطنيةالزعامات

منعظيمةمكاسبعلى، ويحصلوناألجانببالتجاراإلرتباطأشديرتبطونالذينالهنود
أيدىمنالفعالةالسلطةالسياسية، وانتقالالناحيةمنالطبقةهذهقوة، ونمومعهماإلتجار
.أيديهمإلىالمغولالنبالء

الرأسماليةبمصالحاالقتصاديةمصالحهاترتبطالتىالقويةالطبقةهذهنشوءوكان
، وكانتعامبوجهوآسياخاصةالهندتاريخفىجوهريةأهميةذاعامًالاألوروبية

التجارةوسطاءبينتجاريةصفقةعنعبارةحقيقتهافى1757سنة" بالسى "معركة
أنبعدجدىقتالأىعلىالعسكريونالقواديقدملموالشركة، حيثبالبنغالالهنود
الشركةمنحإلى1764سنة" دلهى "فىالمغولىالبالطاضطرأنذلكوتال. الثمنقبضوا

جرىوبيهار، وأوريسا"، حيث "البنغالمناطقفىاإليراداتفىاإلدارىالتصرفحق
.للواليةالشركةقبلمنالمنظمالنهب

وفى، بلفحسبالهندفىإنجلترامركزتطورفىتحولنقطة" بالسى "معركةتكنلم
تأسيسبعدنشأتقدالمنافسةهذهوكانت. أيضًاالهندفىالفرنسية–اإلنجليزيةالمنافسة

فىالفرنسيينمنكبيرةأعداداستقرار، وبعد1664عامالشرقية، الفرنسيةالهندشركة
الهندفىالفرنسىالنفوذ، كانمنتصفهمنعشرالثامنالقرناقترابوعند" بونديشرى"

مدرسةصاحبوهو" Dupleixدوبليه "هوحاذقفرنسىيدعلىبهمةتدعيمهيجرى
.كبيرلحداإلنجليزمنهااستفاداستعمارية

الفرنسىالسياسىالنفوذهذالبسطالالزمةوالسياسيةالعسكريةالخطواتابتدعفقد
اإلماراتمنكبيرعددإلىمنقسمةالهندكانت، ولماالحينذلكففى. منظمةبطريقة
المحلييناألمراءبينالخالفاتاستغاللسياسةدوبليهاتبعالمستقلة، فقدوشبهالمستقلة
ضباطبقيادةالهنودالوطنيينمنجيوشتكوينإلىلجأ، كمابينهمالوقيعةوإحداث
علىويستولىالمعارضينعلىيتغلبأنالعسكريةالقوةهذهبفضل، واستطاعفرنسيين
والكارناتالدكنبالدعلىالفعليةسيادته، ويمد1746سنةاإلنجليزأيدىمنمدراس

.أقصاهبذلكالفرنسىالنفوذليبلغ1571سنة
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اإلنجليزى،االستعمارأقطابمنآخرقطبدوبليهلمواجهةانبرىأنيلبثلمأنهعلى
دولةأكبرالبريطانية، ومنشئالشرقيةالهندشركةمديرىأحدكاليفروبرتهو

استفادوقد–الباحثينبعضيصفهاكما–الحينذلكفىالبسيطةظهرعلىلصوص
الخطواتنهجعلىابتدعها، وسارالتىاالستعمارية" دوبليه "مدرسةمن" كاليف"

حتىوالهنودالفرنسيينقوىتشتيتعلىيعملفأخذ. وضعهاالتىوالسياسيةالعسكرية
"أركوت "علىالباهراستالؤهالهند، وكانفىالبريطانيينضدالقوىهذهتتجمعال

Arcotحدهاعندالفرنسيةالسيادةأوقفما1751سنةسبتمبر12فى" كارنات "فى.

وفى. تمامًابريطانيامركزتقويةإلىأدىفرنسا، مماإلىدوبليهاستدعى1754سنةوفى
علىفرنسا، واستولوامعثانيةمرةالحربإلىكلكتا، وعادوااإلنجليزاستعاد1757سنة

فى" بالسى "معركةفىحلفائهموالهنودالفرنسيينعلىالتفوقشاندرناجور، واستطاعوا
.الهندفىالفرنسيينمطالبعلىفعًالقضتالتىالمعركة، وهى1757يونيه22

أنومع. اإلنجليزيدفىبدنديشيرىفىالرئيسىالفرنسىالمعقلسقط1761سنةوفى
المراكزوبعضبونديشيرىالفرنسيينإلىردت) 1763فبراير10 (باريسمعاهدة

التىالوحيدةاألوروبيةالقوةالحينذلكمنذأصبحتبريطانياأناألخرى، إالالتجارية
الهنديةالجزيرةشبهفىنفوذهابسطفىالحينذلكمنذالهند، وبدأتفىالعليااليدتملك
فىالفرنسيةالشرقيةالهندشركةوانحلت. الهنوداألمراءمنالمحليةالقوةحسابعلى
.1769عام

أنسنواتبضعفىلهاقدرالبنغالفىإدارةهيستنجزوارنأقام1773منالفترةوفى
وأدى. منظمةقويةحكومةإلىكاليفعهدفىالمنظموالنهباللصوصدولةتحول

القرننهايةفىالبريطانيينمنحإلىالهندىالمحيطمننهائيًاالفرنسيةالبحريةانسحاب
.الهندفىالصغرىالوالياتفىوتسلطًانفوذًاإلعطائهمكافيًاعسكريًاتفوقًاعشرالثامن
تواجهثالثقوىإالالقرننهايةفىيبق، ولمنفوذهمدائرةإلىالكارناتيكمنطقةفانتقلت
الغربيةاألجزاءتملكالتى (Marathaالماراثاإمبراطورية: الهند، وهىفىاإلنجليز
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ميسوريحكمكانالذىتيبووسلطان). الدكنهضبةفى (أبادحيدرونظام). والوسطى
.الغربىالجنوبفى

عين، والذىولسلىالمركيزباسمبعدفيماسمى، الذىمورننجتوناللورداستطاعوقد
ميسور، باالستعانةسلطانقوةيدمرأن–قصيرةحملةبعد- 1798سنةفىعامًاحاكمًا

بقواتذلكفدفع. بميسورعرشهاالسلطاناغتصبالتىالهندوكيةالمالكةاألسرةبأعوان
.الماراثاإمبراطوريةجدًا، منقريبةمسافةإلىالشركة

عليهايهيمنالتى" النظام "قواتتسريحعنتمخضإنقالبًاأبادحيدرلنظامدبرثم
إمبراطوريةلمواجهةتفرغوبذلك. تابعأميرمرتبةإلىنفسه" النظام "، وتحويلالفرنسيون
.الماراثا

ولنجتوندوقبعدفيماسمى، الذىولسلىآرثرأخوهتمكنذلكأعقبتالتىالحربوفى
لماإلنجليزولكن. 1803سنةالدكنبمنطقة" أساى "معركةفى" الماراثا "هزيمةمن

منالشركةتمكنتحينسنةعشرإثنتىبعدإالتمامًاالماراثامنالتخلصيستطيعوا
مملكةوبقيتRajputالراجبوتإماراتانتزعت، ثمPoonaبوناعندالماراثاقوةتدمير
سنةفىإالعليهاالتغلبالشركةتستطعولم. الشمالفىالقويةالبنجابأوSikhsالسيخ
هنديةمملكةآخروقهرت. دمويتينحملتينبعدالسندواليةفتحت1844عام، ففى1848

.البريطانيينإلىوضمت

منالسيفبحدسلطاتهميؤسسواأنعاممائةمدىفىالبريطانيوناستطاعوهكذا
".كومورينرأس "إلى" الهماليا "البراهمابوترا"، ومن "إلى" السند"

" –الراجبوتواليات"أباد"، وحيدر"كشمير"، و - "بالبقاء، مثللهاسمحالتىالممالكأما
عنها، فقدفصلتأوالكبرىالوالياتمناقتطاعًاأقيمتصغرىإماراتعنفضًال
الطبقاتمنمحاولةقامتوقد. األخرىعنإحداهامعزولةمفتتةتابعةأقاليمإلىحولت

فىالثورةالبالد، فاشتعلتمنالبريطانيينلطرد" المغول"و" الماراثا "القديمةالحاكمة
ولم. شهرًا18داممتقطعقتالبعدشديدبعنفأخضعتهاالشركة، ولكن1858 – 1857
فىرسميًاالوجودعنتوقفتأنالهندإمبراطوريةكونتالتىالشرقيةالهندشركةتلبث
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الهند، ولمفىالمباشرةباإلدارةالبريطانيةالحكومةاضطلعتالسنةتلك، وفى1858سنة
هونجإلىعدنمنتمتدضخمةبريطانيةإلمبراطوريةقاعدةاتخذتأنالهندتلبث

.وبورماسيالن، وتضمكونج

* * *

، فقدبالصينيتصلفيماأما. الهندفىالبريطانىبالتوسعيتصلفيماحالكلعلىهذا
.بكثيرأقلنطاقعلىكان

واحد، حيثجانبمنتجارة، كانتالعموموجهعلى، وآسياالصينتجارةأنرأينافقد
إالذلكمقابليبيعونوالشاى، والالحريرمنضخمةمقاديراألوروبيونالتجاريشترى
.القليل

موازنة، وكانتالصينفىعليهالناسيقبلشئعلىالعثورفىهىالصعوبةوكانت
اكتشفت، ثمالصينإلىالسبائكتصديرطريقعنالماضىفىتتمالتجارىالميزان
هذافىالفضل، وكانعليهالناسإقبالزادالذى" األفيون "للموازنة، هىجديدةطريقة

للشركةاحتكارًااألفيونبيع" هيستنجزوارن "جعل1773سنةففى. للبرتغالييناالكتشاف
أصبحت، وبذلكاألفيونصنعنفسهاالشركةاحتكرت1797سنةوفى. الهندببالد

بالهندخزائنهاملء: األول. لغرضينالتجارةهذهتوسيعفىضخمةمصلحةللشركة
عشرالتاسعالقرنمناألولالربع، وفىبالصينتجارتهاأثماندفع: ، والثانىبالذهب
قفز1833–1818منالفترةوفى. الصينفىإزدهارًاالصادراتأعظماألفيونأصبح

.الصينإلىالبريطانيةالصادراتمجموعمن% 70إلى% 17مناألفيون

وقعماسرعانفلذلكالصينفىالقانونبحكممحرمةالتجارةهذهكانتلماأنهعلى
مشتركةالبريطانيةالحكومةكانتولما. البريطانيينوالتجارالصينيةالحكومةبينالنزاع

أنهاإلىانتهتقدكانتوالعموماللورداتمجلسلجانأنالمنحطة، كماالتجارةهذهفى
األهمية"،منالدرجةتلكمثللهلإليرادمصدرعنالتخلىالمصلحةمنترىال"

األفيونبحربوالصينية، إنتهىاإلنجليزيةالحكومتينبينالصداموقعمافسرعان
، التى1842سنةأغسطس29فى" نانكينج "معاهدةعن، وأسفرت1842سنةاألولى
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عقدتللتجارة، ثممرافئخمسةبريطانيا، ومنحتإلىبمقتضاهاكونجهونجضمت
.1844أكتوبرفىالفرنسيينومع1844سنةيوليوفىاألمريكيينمعمماثلةمعاهدات

موانىيجاوزماإلىالتجارةمدفىطمعواأنيلبثوالمالبريطانيينالتجارأنعلى
الثانيةاألفيونحربلشنالذرائعببعضبريطانياتذرعاألمراقتضىوعندئذالمعاهدة

سنةكانتونعلىاالستيالءاالستعماريانالفريقانفرنسا، واستطاعفيهااشتركتالتى
منبدًااإلمبراطوريجدولم". تسيننيان "تحمىالتىتاكوقالععلىاالستيالءثم1857

، وكذااألجانبللتجارآخرميناء11أضافتالتى" تسينتيان "معاهدة، فأبرمتالتفاوض
فتحاأنيلبثالموالفرنسىاإلنجليزىالحليفينولكن. اليانجتسىنهرفىالمالحةفىالحق
، وأبرمتبكينعلىاستولتحملة، وأعداالتالىالعامفىجديدمنالعدائيةاألعمالباب

قائمةإلى" تسينتيان "أضيفتوبمقتضاها. 1867سنةأكتوبر25فىببكينمعاهدةبعدها
كولونعنالدائمالتنازلعلىالثانيةللمرةالصينبريطانيا، وحملتالمعاهداتموانى
نطاقمناألجانبالتجارأخرجالذىالتقاضىإمتيازعن، فضًالالبريطانىللتاج

والهيمنةللنفوذالهندبعدالصينخضعتالنحوهذاوعلى. الصينيةالمحاكمإختصاص
.البريطانية

عشر، كانالتاسعالقرنمنتصفبأفريقيا، فحتىيتصلفيمابآسيا، أمايتصلفيماهذا
سنةهولندامنالبريطانيونانتزعهاالتىالرأسمستعمرةعدافيماالبريطانىالنفوذ
الساحلية، كماالتجاريةالمحطاتبعضعلىالنابليونية، يقتصرالحروبأثناء1806
البرتغاليونجاءحيث) االستقاللبعدغانةاسمعليهأطلقالذى (الذهبساحلفىحدث
الثامنالقرناختتامقبلولكن. والهولنديونالبريطانيونتالهم، ثمالحصونوأنشأواأوًال

.التجارةهذهمواردأهموالرقيقالذهبوكان. البريطانييننصيبمنالتفوقكانعشر
بهاوتألفت. الرقيقفىوتاجرواالبرتغاليينبعدالبريطانيونوصلأيضًا" جامبيا "وفى

.الحينذلكفىتتكونشركةأول، فكانت1723سنةفىالبريطانيينالمخاطرينشركة
شركةفبنتوالهولنديينالبرتغاليينبعدالبريطانيونوصلحيثنيجيريافىالحالوكذلك
صلحوفى". جيمسحصن "باسمعرفت" جامبيا "نهرفىجزيرةعلىحصنهالندنتجار

الرقيقتوريداحتكارحقعلىأسبانيامناإلنجليزحصل1714–1713سنة" أوترخت"
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فىالرقيقتجارةفىالقائددوراإلنجليزأخذالسنةهذهومنذ. األسبانيةللمستعمرات
انتزعتفرنسا، كمامنموريشيوسجزيرةبريطانياانتزعتكذلك. أفريقيةغرب

منسكانهاالنابوليونية، وكانالحروب، أثناء1806سنةهولندامنالرأسمستعمرة
القرنفىالهولندىالحكمأثناءبالوطنييناختلطواالذينالهولنديينساللةالبوير، وهم

1.األفريقييناألصليينالسكانويستعبدوناألراضىيستغلونعشر، وكانواالسابع

:، راجعاإلطالعمنلمزيد1
).المعارفدار (جاويدالعزيزعبدالغربية، ترجمةوالسيطرةآسيا: م. بانيكار، ل

).الهاللكتاب (والتحريراالستعمارإستراتيجية: حمدانجمال. د
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الخامسالفصل
الدينىاإلصالححركة

عنها16القرنأوائلفىكبيرًااختالفًااختلفتقدأوروباأنالسابقةالصفحاتمنيتضح
المؤسسةوكانتفعًالاختفتقدكانتالوسطىالعصورحضارة، فسمات13القرنخالل

.الكاثوليكيةالكنيسةهىوضوحعلىالزالتالتىالعصورهذهمؤسساتمنالوحيدة

منانتابهالمانتيجة13، 12القرنينخالللهاكانتالتىمكانتهافقدتقدكانتأنهاحقًا
دينًاالكاثوليكيةللكنيسةتابعةتزالالكانتأوروباغربمناطقكافةأنإالاألحداث

القرنعنالنواحىبعضفىتغيرتقدالكنيسةأنفالحقيقةذلكجانب، إلىاألقلعلى
فىالحادثالعامالتغييرمجاراةلدرجةوشامًالسريعًايكنلمالتغييرهذاأنإال13

إجراءبضرورةالكنيسةرجالكبارمنعديداعترفوقداألوروبيةالحياةجوانب
متأخرينهذاطلبهمفىكانواولكنهمالعصرروحلتوائموذلكفيهاجذريةإصالحات

اإلتجاهاتفىمتمثلةالتغييرقوىدهمتهمالمطالبهذهمنشيئًاينفذأنفقبلللغاية
أصولمناإلنسانيونعنهكشفوماالبورجوازيةالطبقةمصالحمعمتحالفةالوطنية
.الحقيقيةالعقيدة

وضدرومابابويةضدالناسنفوسفىكانتالتىالقديمةالمرارةمعوذاكهذاتحالف
حدوثإلىأدىممااإلقناعفى) لوثرلمارتن (الفائقةالقدرةمعالقديمالكنسىالنظام

.الدينىاإلصالححركةأوالدينيةبالثورةالمعروفاإلنفجار

:اإلصالحيةالحركةهذهقيامإلىأدتالتىاألسبابتفصيلونبدأ

كافةمنالكاثوليكيةالكنيسةضدبالثورةالدينيةلوثرأفكارقبوليتمأناإلنتباهيثير
الجديدةالدعوةتقبلواالذينهؤالءأنكافىدليلوهذاأوروباوغربوسطفىالفئات
.الدعوةهذهلقبولعديدةدوافعوراءهمكانت
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معجنبإلىجنبًاحضاريةإلىاجتماعيةإلىوسياسيةاقتصاديةمنالدوافعهذهتنوعت
:العواملهذهمنعاملكلقيمةنبرزأنهناالدينية، ونستطيعالعوامل

ذاتها، هذهالكنيسةمعايبالدينىاإلصالححركةاستدعتالتىالعواملأولكان1.
منهاللتخلصخطوةأىتتمأندونكاملينبقرنينذلكقبلبهااعترفالتىالمعايب
القضاءفىكذاالدنيويةوسلطتهاالكنيسةقوةفىالمعايبهذهنرىأنويمكن
ماجانبإلىالعلياالدينيةالمناصبفىالبابامنالقريبينوتعيينالدينلرجالالكنسى
شيوعإلىأدىهذا، كلخلقىوانحطاطوجهلإهمالمنالكهنوترجالمنعرف

.الكنيسةعلىبالسخطاإلحساس

الثورةهذهمثلإلحداثبكافوحدهيكنلمالكنيسةبمعايباإلحساسهذالكن
ويكليفأيامعلىمنهاأكثرتكنلملوثرأيامعلىالمعايبهذهأنشكفالالواسعة

أوروبافىالكنيسةضدعامةحركةإحداثفىاألولنجحذلكرغمولكن2وهس
السبب ؟فمااآلخرانينجحولم

ثقافةفاقتواسعةدينيةثقافةمنلوثربهتمتعماجانبفإلىالسؤالهذاعلىلإلجابة
منكبيرًاعددًاجعلمماكبيرحدإلىتغيرتقدكانتاألحوالأنفالواقعسابقيه
.وهسويكليفأيامفىعنهمالكنيسةعلىللخروجاستعدادعلىالناس

سلطاتضدالثوراتعليهاتحطمتالتىالصخرةهوالكنسىالتنظيمكانلقد
وبفائدتهالمنتظرالتغييرهذابقيمةيشعرونالزالواوقتذاكالناسكانولقدالكنيسة

كانالمنتظرالتغييرحدوثدونويكليفمحاوالتمنكاملقرنبعد، ولكنلهم
وفىالدينلرجالتبعيتهمعنللتخلىاستعدادعلىالرجالمنكثيريصبحأنطبيعيًا
العالقةلتكونوأكثرأكثرتنتشرالدعوةأخذتبالذاتالمنخفضةواألراضىألمانيا

نفسوفىالدينرجالوساطةإلىحاجةمادونمباشرةعالقةوخالقهاإلنسانبين
كلنطاقهافىالدينىواإلصالحالنهضةأفكارالقتالتىالمدنفىتغيرقدالوقت

لرجالالتبعيةاستمرارأفرادهارفضالتىالغنيةالوسطىالطبقةبينخاصةتحريض

.بوهيميافىوالثانىإنجلترافىأولهماعشرالخامسوأوائلعشرالرابعالقرنأواخرظهرادينيانمصلحان2
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قلناالذىالكنسىالتنظيماهتزازالمنتظرمنكانالتغييرذلككلضوءوعلىالدين
.الكنيسةعلىالمبكرةالثوراتعليهاتحطمتالتىالصخرةأنه

الناشئةالبورجوازيةالطبقةأبناءبينخاصةالتفكيرنوعيةتغييركانأخرىناحيةمن2.
، فقدالوسطىالعصوركنيسةوتقاليدومثالياتلمعتقداتاحترامكليفقدونجعلهمما

ولكنالمثاليةالشخصيةالفقيرالزاهدالراهبمنتصنعوالمعتقداتالتقاليدهذهكانت
منيكنلمالناسحياةفىأساسيًادروًايلعبالمالأصبحأنوبعدالرخاءازديادمع

بدأفقدبالعكسعليههىماعلىالوسطىالعصورمثالياتذلكبعدتبقىأنالمنتظر
االقطاعانهيارأنفيهشكالفضيلة، ومماالرذيلةبإعتبارهالفقرإلىينظرونالناس

الوسطىالعصورفىالكنيسةفيهكسبتالذىاالجتماعىالمناخعلىبدورهأثرقد
طالماالكنيسةأنوهىالعصورهذهخاللشائعةكانتحقيقةفهناكالمعروفةمكانتها
وطبقةاالقطاعيينبينعضوىارتباطهناككانأنهبلالنبالءلكبارخدماتقدمت
فىيشغلهاكانالكاثوليكيةالكنيسةفىالكبيرةالمناصبأنذلكالدينرجالكبار
عليهايحصللمضخمةومعنويةماديةمزايابالطبعهذااستتبعوقدالنبالءأبناءالعادة
علىجعلهمممانفوسهمفىللغيرةمثارًاكانمماالجديدةالبورجوازيةالطبقةأبناء

.االقطاعيينطبقةمنهتستفيدالذىالنظامهذالتغييراستعداد

فىاإلنسانيةالحركةبهقامتماأيضًاالدينىاإلصالححركةقيامأسباببينمن3.
والسلطةالرهبنةوسائلأدانواكمابالقديسينالتقيدرفضوافاإلنسانيونالدينىالجانب
الدخيلةاألشياءتلكوبينالحقيقيةالمسيحيةبينصلةالأنهورأواللباباالدنيوية
دراسةهىالمسيحىللدينالحقيقيةاألصولعلىللتعرفاإلنسانيينوسيلةوكانت
األسلحةأقوىبعدفيماللوثرالدراسةهذهمنحتوقداألصليةمصادرهمناإلنجيل

.الكاثوليكيةعلىحمالتهفى

فهوالدينىاإلصالححركةعواملكأحدنضيفهأنيمكنالذىاألخيرالعاملأما4.
هذهمعارضةقوةزيادةمنهذااستتبعوماالوطنيةالحكوماتلقوةالمتزايدالنمو

هذادونأنه، والواقعأوطانهمفىالسلطاتمننوعألىالبابالممارسةالحكومات
الروحنموأنذلكاإلصالححركةنجاحاإلمكانفىكانلماالسياسىالتغيير
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الذىالباباإلىالضرائبدفعالمختلفةالدولشعوبحكاماستنكافاستتبعهالوطنية
.غريبًاإيطاليًاأميرًافاعتبروهالدنيوىالجانبمنإليهنظروا

التدخلمننوعالبابويةالمحكمةأيامالدينيةالقضايابعضاستئنافأنرأواكما
اإلسكندنافيةوالدولوألمانياإنجلترافىخاصةواضحًاهذا، وكانشئونهمفىالخارجى

هذهعننتج، فقداإلصالححركةبعدإالشئونهمفىللباباتدخلكلملوكهاينهلمالتى
منكسبوهماجانبإلىبالدهمفىالكنائسعلىتمامًاالملوكهؤالءسيطرةالحركة
هذهكلأنشكالكنيسة، والأموالومصادرةللباباالضرائبدفععنالتوقف

اإلصالحلحركاتتأييدهمفىاندفعواعندماالملوكهؤالءأذهانفىكانتاإلعتبارات
إلىهذاوينقلنالنجاحهاالمالئموالمناخالحركةهذهقيامأسبابكلتوفرتوبهذاالدينى
.األوروبيةالقارةأنحاءفىمجراهاتتبع

ألمانيافىالدينىاإلصالحوحركةلوثر
ماكلوكانعشرالسادسالقرنمنالثانىالعقدخاللالدينيةللثورةمتهيئةألمانياكانت

ظهرالكاثوليكية، وقدالكنيسةمعمصالحهمتناقضتالذينأولئكليقودزعيمًاتحتاجه
حركةيسببلملوثرأنالقولويمكن) 1546–1483لوثرمارتن (وهوالزعيمهذا

الشخصيةلتلكسريعةطبيعتها، ونظرةوشكللهاالبدءإشارةأعطىفقطوإنمااإلصالح
.تصرفاتهمنلكثيرتفسيرًاتعطيناقدتأثيرأشدأوروباتاريخعلىأثرتالتى

جامعةوكانتأرفورتجامعة) 1501 (عمرهمنعشرالثامنةفىوهولوثردخل
واندمجالقديمةبالدراساتوالتحقالفلسفةبهااآلدابكليةفىدرسحيثوقتذاكمشهورة

أخيرًادرسأنهكماالجامعةهذهطالببعضكونهاالتىاإلنسانيةالدراساتخليةفى
حياتهفىغريبًاتغييرًانجدأننلبثالولكنأبويهرغبةعلىنزوًالوذلكفيهاالقانون

برغبتهلوثرحياةفىالمفاجئالتحولهذاويفسرالديريدخلأنقررحينما1506عام
تجعلالكاثوليكيةالكنيسةتعاليمكانتالذىالتبريرأوالروحخالصعنالبحثفى

.للغايةصعبًاإليهالطريق
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أنشأهاقدكانوالتى1508عاموتنبرججامعةفىللتدريسلوثرراهبهالديرويرسل
.ساكسونيامنتخبمؤخرًا

خاللهايقومكانمتتاليةسنواتتسعالجامعةتلكفىهادئةعلميةحياةلوثرعاشوقد
أثنائهااستطاعإذطيبةشهرةفيهااكتسبالتىالمدينةكنيسةفىوالوعظالدينىبواجبه

.نفسيًاواطمئنانًاروحيًاسالمًاهذامنحهوقد) باإليمانالتبرير (إمكانإلىيصلأن

الكاثوليكيةالكنيسةلوسائلانتقادهمنالبدأنهيعنىالعقيدةهذهإلىلوثروصولكان
قررهماالوسائلهذهعلىعلنىاحتجاجإلىبهدفعماأولوكانالتبريرإلىللوصول

المطلوبةاألموالعلىللحصوللبيعهاالغفرانصكوكإصدارمن) العاشرليو (البابا
جانبمنشائعًاأمرًاالصكوكهذهبيعوكانرومافىبطرسالقديسكنيسةلبناء

هامًاقسمًاتكونبيعهاحصيلةأصبحتوقد. كاملينبقرنينذلكقبلالكاثوليكيةالكنيسة
..البابادخلمن

لمامباشرلصدامفرصةأول1517عامالصكوكهذهبيععرضكانذكرناوكما
منالكاثوليكيةالكنيسةتمارسهماوبينباإليمانالتبريرإمكانمنلوثرإليهتوصل
مسألةضمنهاومنالتبريرإلىللوصولوماديًاروحيًااإلنسانإلرهاقشتىوسائل

.هذهالصكوك

مسألةرأسهاوعلىالوسائلهذهفيهاأنكرحجة95تضمنتشهيرةوثيقةلوثرأعدوقد
الرجلفوجئوقدفيهالمجادلتهاألمريهمهمنداعيًاكنيستهبابعلىوعلقهاالصكوك

فىوتوزيعهابطبعهاتكفلالبعضأنبلواسعًااهتمامًاالقتقدوثيقتهأنوجدعندما
للبيعالمعروضةالغفرانصكوكبيعفىملحوظنقصانإلىأدىمماألمانياأنحاءسائر
بعملهأنهيتصوريكنلم1517عامالوقتهذاحتىلوثرأنوالواقعاأللمانيةالبالدفى
منفيهاحدثوماالتاليةالثالثالسنواتولكنالكاثوليكيةالكنيسةعلىسيخرجهذا

.النتيجةهذهنحوسريعًادفعهتطورات

لتعمقهنتيجة1519عامالبابامبعوثىمناقشةفىالواسعنجاحهالتطوراتهذهأولكان
حاسمةخطوةضدهيتخذلمالباباأنثموالجديدالقديمبعهديهاإلنجيلوتفهمدراسةفى
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علىجديدإمبراطوربانتخابمشغوًالالباباكانالعامنفسخالل، ففىمناسبوقتوفى
أميروعدقداإلمبراطورهذاوكان) الخامسشارلهو (المقدسةالرومانيةاإلمبراطورية

أمامأقوالهسماعقبلالمحاكمةإلىلوثرمارتنتقديمبعدملوثريساندكانالذىساكسونيا
وقدإمبراطورًاانتخابهفى) الحكيمفردريك (األميرهذاتأييدمقابلفىاأللمانى) الديت(

فيهانشركتيباتعدةتأليففىاستغاللأفضلاستغلهالوقتمنمزيدًالوثرهذامنح
.األلمانىالشعبتأييداكتساببهدفآراءه

وهوإليهقدم1521عاماإلمبراطورىالدايتأماملوثرمارتناستدعاءتمعندماوهكذا
منالدايتيمنعلمهذاولكناأللمانىللشعبالعظمىالغالبيةتأييدورائهأنتمامًامطمئن
آخرقرارإصدارمنالكنيسةيمنعولمالقانونعلىخارجًاباعتبارهالقرارإصدار

كافيةكانتالمذكورةالقراراتوإصدارالدايتاجتماعبينالقليلةاأليامولكنبالحرمان
ساكسونيامنتخبخصصهاالتىالقالعإحدىإلىويهربالخطرعنلوثريبتعدألن

إلىالجديدالعهديترجمأنخاللهاستطاععامًاقضىحيث) فرتبورج (فىفيهاإلخفائه
.األلمانية

العملهذاوقيمةاللغةنفسإلىالقديمالعهديترجمأن1532عامبعدفيماتمكنوقد
لعامةاإلنجيلعلىاإلطالعإمكانيةوفرأنهألمانيافىالدينىاإلصالحلحركةبالنسبة
.األلمانىالشعب

التىاألسسرسممنمكنهالذىالوقت) فرتبورج (فىبقائهفترةفىلوثراكتسبكما
األنحاءتلكفىعزلتهمنخروجهبعداقامتهامنتمكنالتىالجديدةالكنيسةعليهاقامت
مننظامهاواستمدتالكاثوليكيةالكنيسةطقوسمنكثيرعنالكنيسةهذهتخلتوقد

التبرير (عقيدةوهىإليهاتوصلقدلوثركانالتىالعقيدةجانبإلىالمقدسالكتاب
الكنيسةمنمنحوهاالتىالدينيةالقوةمنالكهنةاللوثريةالكنيسةجردتكما) باإليمان

ونتجالعلمانىالجتمعفىواإلندماجالزواجحقلهمعاديينرجاًالوأصبحواالكاثوليكية
ورجالالدينرجالبينيفصلظلالذىالحاجزوسقوطالرهبنةنظامإلغاءذلكعن

للحكوماتشئكلفىالخضوعرأتالجديدةالكنيسةفإنذلكمناألكثربلالدنيا
.الخالصةالعقيدةأمورعدافيماالوطنية
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أخذتالخروجهذاتلتالتىالقليلةالسنواتخالل، وفى1523عامعزلتهمنلوثرخرج
كرهواالذينأولئكإليهاانضموقدألمانياوشمالوسطفىالسريعاإلنتشارفىاللوثرية
علىللحصولالفرصةالحركةهذهفىرأواممنأولئككذاالكاثوليكيةالكنيسةمعايب
منسواءالكنيسةسلطةعلىالناقمونهؤالءإليهموانضموأموالهاالقديمةالكنيسةأمالك

فىرغبواالذينواألمراءالحكامأوالوطنيةالنوازعدفعتهمالذينالعاديينالمواطنين
كلإلى، يضافالمتداعىالكاثوليكيةالكنيسةنفوذحسابعلىالسياسىنفوذهمتوسيع
اللوثريةإلىانضمالمقنعة، وهكذابحججهإعجابهملوثرأثاروقدالجامعاتأساتذةهؤالء

القطاعاتهذهمصالحبيناإلصطداماتنتيجةشديدحرجفىأوقعهأنهإالعديدون
حدثماذلكعلىمثلالصداماتهذهمنموقفًاالجديدالمذهبيتخذأنوضرورةأحيانًا

مرضيةحالةفىيكونوالمالذينفالفالحين.. األراضىومالكالفالحينبينصداممن
اإلثارةجوظلفىأنهاعتقدواألمانيافىوقتذاكواالجتماعيةاالقتصاديةالظروفنتيجة
معجنبإلىجنبًااالقتصاديةأعبائهممنللتخلصحانقدالوقتأنلوثرخلقهاالتى

بإلغاءبالمطالبةالبدايةفىطلباتهمانحصرتوقدالكاثوليكيةللكنيسةالتبعيةمنتخلصهم
والقنصالصيدحقومنحهميبذلونهالذىالعملمقابلأجورعلىوحصولهماألرضرق
.واألمراءالمالكمنوانتزاعهاالمطالبهذهلتحقيقبثورة1524عامقامواوقد

أحدبتأييدقرارًايتخذأنلوثرعلىوكاناللوثريةاعتنقواقدبدورهمهؤالءأغلبوكان
جانباتخذفقدالفالحونانتهجهالذىالعنفأسلوبمناستاءقدكانولماالفريقين
وقدالفالحينمنآالفخمسةمنيقربمامقتلبعدالثورةعلىالقضاءوأمكناألمراء

.ألمانياجنوبفىخاصةهؤالءبيناللوثريةنفوذتضاؤلالموقفذلكعننتج

احتجوقدولوثريينكاثوليكبينماانقسمواقداأللمانىالدايتأمراءكان1526عاموفى
تعتبرالتىالقوانينتنفيذالخامسشارلاإلمبراطورأرادعندما1529عاماألخيرون
بالمحتجينالعامذلكفىيعرفواأنإلىأدىمماالدينعلىخارجين) هراطقة (اللوثريين

علىللقضاءجهودهيبذلالخامسشارلأخذالثانىالقرنربعوخاللالبروتستانتأو
1532عامبينهمفيماكونواأناللوثرييناألمراءلدىالفعلردوكانالبروتستنتينية

الجانبينبينمتوترةالعالقاتوظلتالجديدةالعقيدةعنللدفاعالقوةاستعملتعصبة
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فيهاتفقالذى) أوجزبورج (بسالميعرف1555عامبينهمالتفاقالوصولأمكنحتى
احتفاظوعلىورعاياههويرغبهالذىالمذهباعتناقفىأميركلحريةعلى

بأىالسماحوبعدمالكاثوليكيةالكنيسةمنعليهااستولواالتىباألمالكالبروتستانت
علىكاثوليكىأميريحكمهاإمارةفىلوثرىأىإجبارعدمثماللوثريةغيرآخرمذهب

.الكاثوليكيةإعتناق

تقدمتثمألمانياشمالمنوتمكنتانتشرتقداللوثريةكانت) 1555–1552 (بينوفيما
نفوذهزيادةإمكانيةالسويدوملكوالنرويجالدانماركملكمنكلرأىحيثالشمالإلى

فىأحيانًاوالضغطوالتشريعالدعايةبوسائلبالفعلتمكنواوقداللوثريةباعتناقالسياسى
لمأنهحتىاسكنديناوةفىببطئتختفىالكاثوليكيةوأخذتشعوبهمبيناللوثريةنشر
.تمامًالوثريةالبالدوكانتإال16القرنيأت

فإلىالوحيدالمذهبيكنلمولكنالبروتستانتيةالمذاهبمناألولالمذهبعنهذا
منكلفىأخرىبروتستانتيةحركاتقامتواسكنديناوةألمانيافىاللوثريةانتشارجانب

ماأقامااللذانوكالفنزوينجلىالمصلحانمنهااألولىالحركةتزعموانجلتراسويسرا
عرفماأسسواالذينانجلتراملوكالثانيةالحركةوتزعماإلصالحيةبالكنيسةعرف

.اإلنجيليةبالكنيسة

اإلصالحيةالكنيسةحركة
واسكنديناوةألمانياخارجاإلصالحيةالحركاتفىتأثيرهامنبالرغماللوثريةأنالواقع

نشأتالتىإنجلتراعداوفيماالبالدتلكخارجمكانةلهايكونأنمنتتمكنلمأنهاإال
أنحاءسائرفىالبروتستنتيةالحركةفإنمعينةظروفظلفىاإلنجيليةالكنيسةفيها

بهنادىماهدىعلىسارتقدالمنخفضةواألراضىوفرنساسويسراأوروبا، فى
.وكالفنزوينجلى

كانالسويسرى، فاإلتحادأسبابهلهكانتفيهاوانتشارهاسويسرافىظهروهاأنشكوال
ألمانيابينالمتوسطموقعهجانبإلىديمقراطيةأوروبابالدأكثرمنالوقتذلكفى
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لفترةأرازميسلقضاءنتيجةفيهاإلنسانيةالحركةنشاطذلكإلىوفرنسا، يضافوإيطاليا
.عمرهسنواتآخرأعطاهاإنسانيةخليةتكوينفىخاللهانجحالبالدتلكفى

المسيحيةبدراسةمهتمًابأرازمسمتأثرًا) 1531–1484 (زوينجلىظهرالجوهذافى
أصدرهاكانالتىالكتيباتالرجلووصلت) سويسرا (زيورخفىاألصليةمصادرهامن

كثيرفىزوينجلىحركةوتتشابهجديدةإصالحيةحركةليتزعمدفعهمما1519عاملوثر
باعتبارهالمقدسالكتابعلىتمامًاالمصلحاناعتمدفقدلوثرحركةمعجوانبهامن

منهجرأةأكثركانأنهفىلوثرعنزوينجلىيختلفولكنكنيستهمافىالزاويةحجر
دنيويةأكثربأنهاالتفسيراتهذهتميزتوقدالكتابهذاآياتبتفسيريتعلقفيماخاصة

الحياةخدمةفىالدينوضعاستهدفزوينجلىفإنآخربمعنىلوثرتفسيراتمن
نشرفىزوينجلىنجحوقداللوثريةالحركةفعلتهمماكثيرًاأقوىبصورةاإلنسانية

أنلبثتماالمقاطعةهذهحكومةأنلدرجةيقيمكانحيثزيورخفىالجديدةدعوته
المقاطعاتفىدعوتهنشرعلىالعملفىوأخذتبهنادىالذىالجديدالمذهباعتنقت

المقاطعاتمعزيورخاصطدمتأنالمحاولةتلكعننتجوقداألخرىالسويسرية
فىقتلزوينجلىولكن1531عامإنتهتحربفىالنمساساندتهاالتىالكاثوليكية
.األخيرةمعركتها

آمناألصلفرنسىوكالفن.. اإلصالحيةالكنيسةقيادةفىزوينجلىكالفنخلفوقد
سويسرافى) بازل (إلىفلجأبالدهفىعنهايعبرأنيستطعلمولكنهاإلصالحبمبادئ

).المسيحيةالعقيدةأسس (وأشهرهاالدينيةكتاباتهإصدارفىبدأحيثمن1534عام

تعتنقلمالتىالبالدفىالبروتستنتيةنشرفىكبيرًادورًالعبقدالكتابهذاأنوالواقع
يميزهاماوأهمبالكلفنيةعرففيمامؤلفهأفكاركافةالكتابهذاتضمنوقداللوثرية

علىبثقلهااألولىألقتبينماباللهاإليمانفكرةعلىبثقلهاألقتاألخيرةأناللوثريةعن
تنتشرأخذتمنهاثمسويسرافىاإلنتشارفىأوًالالكلفنيةبدأتوقد) وعدالتهاللهقوة(

ماأكثرانتشرتقدكانتوإناللوثريةمحلألمانياجنوبفىفحلتاألخرىالبالدفى
.فيهاأرضًاكسبتقداللوثريةتكنلمالتىالبالدفىانتشرت
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ظلوافيهاالملوككانوإنتمامًاكلفنيةالدينيةاإلصالحيةالحركةطبيعةكانتفرنساففى
فرنسافىالبروتستانتتسمىوقداإلصالحيةالكنائسإنشاءيحظرون1555عامحتى

..الكاثوليكمع16للقرنالثانىالنصفخاللعنيفةحروبًاوخاضوا) بالهيجونوت(
كماالمنخفضةواألراضىبإسكتلندابوهيمياإلىالكالفينيةاإلصالحيةالكنيسةوانتشرت

.إنجلترافىاإلصالححركةعلىأثرتأنها

إنجلترافىالدينىاإلصالححركة
الكنيسةعلىوالثورةالدينىاإلصالححركةحدوثإلىأدتالتىالعواملنفسأنالواقع

بينالوحيدوالخالفإنجلترافىأيضًاموجودةكانتالقارةأنحاءسائرفىالكاثوليكية
.أقوىكانتإنجلترافىواالقتصاديةوالسياسيةالوطنيةالدوافعأنالجانبين

عنباإلنفصالبدأالذىالثامنهنرىعهدعلىانجلترافىالدينىاإلصالححركةبدأت
.الكاثوليكيةالكنيسة

يدمناإلنجليزيةالكنيسةعلىالسياسيةالسلطةنقلسوىالبدايةفىالملكهدفيتعدلم
الدينىالجانبإلىتعداهوإنماالسياسىالجانبعلىاألمريتوقفلملكنالملكإلىالبابا
العاملهىالثامنهنرىشخصيةوكانتأسبقكانالسياسىالجانبأننالحظكناوإن

نزاعأولالواقعفىيكنلمالنزاعهذاحدثروما، وعندمامعالنزاعوراءاألساسى
الباباتدخلكان14القرنمنذأنهذلكالكاثوليكيةوالكنيسةاإلنجليزيةالملكيةبينيحدث

منعانتقدانجلتراوأنخاصةمتزايدةوطنيةمعارضةيلقىاإلنجليزيةالشئونفى
.الكبرىالدينيةالمناصبفىاإلنجليزغيرمنإليهللمقربينوتعيينهالماديةالبابامطالب

كانولكنوالبابااإلنجليزبينالنزاعسببتالتىالجوانبمناألولالجانبهوهذاكان
أعدتالتىانجلترافىاإلنسانيةالحركةلعبتهالذىالدورمنهاأخرىجوانبهناك

انتقالأيضًامنهاالقارةأنحاءسائرفىفعلتكمااإلصالححركةلقبولاإلنجليزىالشعب
الطبقةأبناءبينخاصةوانتشارهاوالدارسينالتجاربواسطةألمانيافىاللوثريةأفكار

تأييدمنقوىسندوراءهكانالباباسلطةبإسقاطهنرىقامعندمافإنهثمومنالوسطى
.الشعب



136الرأسماليةعصرفىأوروبا

لعبهالذىالدورإلىإطالقًايشيرماالثامنهنرىحكممناألولىالسنواتفىيكنلم
علىقويًاهجومًانشر1521عامفىأنهاإلنجليزية، وذلكالكنيسةتاريخفىبعدفيما

يتغيرأنالموقفيلبثاللكن) العقيدةعنالمدافع (لقبيمنحهأنالبابادفعممااللوثرية
هنرىكان1527عامففىبحتةشخصيةألسبابوذلكقليلةبسنواتذلكبعدتمامًا
طوالأبنائهامنيعشولم) أرجونأوفكاترين (للملكةزوجًاعامًا18قضىقدالثامن
.صغيروهويموتفكانبقيتهمأما) مارى (األميرةسوىالمدةهذه

كانتكاترينأنحيثأخيهزوجةتزوجألنهتالحقهاللعنةأنالثامنهنرىتصوروقد
يعقبفلنعليههوماعلىاألمراستمرلوأنهوأحس) آرثر (أخيهزوجةبهازواجهقبل

للبابارغبةأبدىفقدذلكتيودور)، وعلىآل (أثرهسلسلةإنقطاعإلىيؤدىمماذكرًا
.باإلنفصالأوبالطالقكاترينزوجتهمنالتخلصفىالسابعكلمنت

أنذلكالطلبهذاعلىبالموافقةلهيسمحسياسىوضعفىيكنلمالباباهذاولكن
لهذاعمةكاترينوكانتذلكقبلإيطاليااحتلقدكانالخامسشارلاإلمبراطور

.اإلمبراطور

دونولكنكاملينلعامينيفاوضهاألخيرظلفقدهنرىلمطلبالبابااستجابةعدمرغم
1529عامأعلنالذىالبرلماندعوةإلىاإلنجليزىالملكالموقفدفعوقد.. جدوى

بعدتشريعاتعدةالبرلمانهذاأصدرثمروماكنيسةعناإلنجليزيةالكنيسةاستقالل
إال1533عاميأتلمأنهحتىالباباوسلطةالدينرجالحقوقمنالتقليلبهدفذلك

هذافىأنهحدإلىروماكنيسةعنكبيرحدإلىاستقلتقداإلنجليزيةالكنيسةوكانت
.كاترينمنبالطالقبغيتهللملكيحققأنكانتربرىألسقفأمكنالعام

مستقلةوطنيةكنيسةإلقامةالنهائيةالخطوةاإلنجليزىالبرلماناتخذالتالىالعامفى
هذااإلنجليزية، وكانللكنيسةأعلىرئيسًاالملكوأعلنالبابويةمعالعالقاتكلقطعت
.المسيحيةالروحعلىالوطنيةالروحإلنتصارآخرمثًال

علىكانتالشعبغالبيةأنإذتذكرمعارضةيالقىأندونالتغييرهذاكلتموقد
.لتقبلهاستعداد
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تغيريتملمالخاصلوضعهمالدينرجالوخسارةالبابويةمحلالملكيةإحاللعداوفيما
ومصادرةالرهبنةطوائفحلالتغيراتهذهأهموكان.. اإلنجيليةالكنيسةتنظيمفىكبير

باللغةاإلنجيلاستخدامعلىاإلنجليزىالبرلمانوافقفقدذلكجانبأراضيها، إلى
احتفظتقدالتغيراتهذهعداوفيماالكنيسيةالطقوسبعضتغييرتمكمااإلنجليزية

منيكنلملكنالثامنهنرىعهدعلىالكاثوليكىالمذهببأسساإلنجليزيةالكنيسة
قدالصدامهذامثلأنذلكالجديدةالكنيسةفىسائدةالكاثوليكيةأسستبقىأنالمنتظر

هذهالقتوقد.. إنجلترافىباإلنتشاروالكالفنيةاللوثريةأفكارأمامواسعًاالطريقفتح
إدواردالطفلإلبنهعرشهتاركًا1547عامالثامنهنرىتوفىأنبعدفرصتهااألفكار
تحويلبمقتضاهاأمكنواسعةخطواتاتخاذالتاليةالستةالسنواتخاللتم، وقدالسادس

فصلإلىأدتدينيةحركةإلىاقتصاديةسياسيةحركةمناإلنجليزىالدينىاإلصالح
أولئكمننشيطةقلةالعملهذاوراءوكانعقائديًاوالكاثوليكيةاإلنجليزيةالكنيستين

إنجلترافىالكنيسةتصبحأنإلىأخيرًاأدىمماوكالفنلوثربأفكارتأثرواالذينالرجال
.روماكنيسةعنتمامًامتميزة
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عشرالسادسالقرنفىأوروبافىوالبروتستانتالكاثوليكتوزيع
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السادسالفصل
1715–1660عشرالرابعلويسعصر

عشرالرابعلويسحكمتحتفرنسا: أوالً
التاريخفى1715–1660عامىمنامتدتالتىالفترةتلكعلىنطلقأنيمكن

.عشرالرابعلويسعصرأنهااألوروبى

نتيجةفرنساقوةتعاظموهىأال) 1660 (العصرذلكمعبدأتواضحةحقيقةفهناك
وكانالتدهورفىأخذتفأسبانياالمجاورةاألخرىاألوروبيةبالقوىألمتالتىللظروف

عامًاالثالثينحربدمرتهاوألمانياالشرقمنالقادمالتركىالخطرتواجهأنالنمساعلى
أنإلىالمواتيةالظروفتلككلأدتوقدالداخليةباضطراباتهاانشغلتفقدإنجلتراأما

األوروبيةالشئونفىهامًادورًاالقارةفىاستقرارًاالملكياتأكثرباعتبارهافرنساتلعب
.قصيرغيرلوقت

ولما1660عاممنذلفرنسامطلقًاسيدًاعشرالرابعلويسكانلمابأنههذامنونخرج
الملكهذاتوفىحين1715عاموحتىالفترةتلكفىأوروبيةقوةأكبرهىفرنساكانت
.أوروبافىعشرالرابعلويسبعصرالعصرهذانعرفأنالطبيعىفمن

منأنهإالالحقبةتلكأوروبافىالفرنسيةالملكيةلعبتهالذىالدوربإبرازاهتمامناومع
.خاللهاالقارةتاريخميزتالتىالكبرىاألحداثنتجاهلأالللغايةالهام

صعبًاقرنًااجتازتقدأوروباكانت) 1660 (بدراستهانقومالتىالفترةهذهبدايةفمع
السلممنبفترةمرةألوليتمتعوناألوروبيونوبدأالدوليةاألهليةبالحروبامتأل

النزاعوانتهاء1648وستفاليابصلحعامًاالثالثينحربانتهاءبعدوذلكالحقيقى
.1660عاموبراندانبرجوبولنداالسويدبينوالخالفات1659الفرنسىاألسبانى

ملكًاإعالنهأنولوفرنسافىسلطاتهعشرالرابعلويستولىالسياسىالمناخهذاوفى
.عمرهمنعشرالرابعةيتجاوزالطفًالكانحين1643عاممنذتمقد
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المطلقةالملكيةعوامل
كان. المطلقةللملكيةمجسدةصورةعشرالرابعلويسمنليصنعاعامالنتعاونوقد

حديثنابدايةفىإليهأشرناماوهوعشرالسابعالقرنخاللعامةأوروباأحوالأولهما
.الحقبةتلكفىالقارةفىالقوىأكبرتصبحأنفرنسامكنمما

شخصًايكنلمأنهعلىالمؤرخوناتفقفقدالملكهذاشخصيةمننبعفقدثانيهماأما
فىمنظمًاالنفسعلىاإلعتمادإلىمياًالكانإذاأيضًاعظيمًاملكًاكانوإنمافقطعظيمًا

.وتصرفاتهتفكيره

مسئولياتهتحملفقدذلكوعلىفرنساليقوداختارهقداللهبأندائمًالويسآمنوقد
الحقفكرةلتثبيتأعلىكمثلاألوروبيونمعاصروهرآهوقد... تامةبجديةالملكية
.للملوكاإللهى

عاممازارانالكاريدنالوفاةبعدالمطلقةالملكيةفىأفكارهتحقيقفىلويسبدأوقد
الرشدسنلويسفيهابلغقديكنلمالتىالمدةفىفرنساحكمالذىاألولالوزير1661
بأعباءهويقوم، وأنالمتوفىالكاردينالمحلآخرتعيينعدمقررالصغيرالملكأنذلك

فىيتحكموأنبشخصهالحكومةإداراتعلىيشرفأنمصممًاكانفقد. األولالوزير
فرنسافىقوةأىهناكيكنلمأنهالحقبة، والواقعتلكفىأوروبيةدولةأكبرمقدرات
.الرغبةتلكتحقيقفىتنازعهأنيمكن

المطلقةالملكيةتطبيق
ذلكأسالفهمنملكأىبهتمتعماتفوقبسلطاتتمتعقدعشرالرابعلويسأنوالواقع

معهأمامهايكنلمحدإلىوصلتقدكانتالبالدفىالقوةمراكزمنمركزكلأن
.لرضائهاستجالبًاالملكيةاألوامرتنفيذإلىاإلسراعسوى

فىسلطةلكلمركزًاأصبحفقدالتنفيذيةللسلطةرئيسمجردمنأكثرالملكأصبحوقد
منركنكلإلىودفئهابأشعتهاترسلالتىالشمسأصبحتصورهحدوعلى... البالد
باإلقترابلهميسمحوالفلكهفىيدورونتوابعمجردوزراؤهوأصبحمملكتهأركان
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بنانهطوعمملكتهجعلمنبهاتمكنالتىالوسائلأنوالواقع. معينحدإلىإالمنه
.لوقفةتحتاج

عشرالسابعالقرنمعظهرالذىالطبقىتقسيمهعلىيزالالالفرنسىالمجتمعكانفقد
.والعامةواألشرافالدينرجالطبقاتفىالتقسيمهذاوتمثل

خدمةفىخاصًاوضعًالهموكانالطبقاتهذهمناألولىالطبقةالدينرجالاعتبروقد
.البابا

هذامثليقبلأنعشرالرابعلويسمثلسلطتهعلىغيورملكمعالمنتظرمنيكنولم
.حولهوالباباالملكبينالنزاعينشبأنالمنتظرمنكانولذاالوضع

جعلتالبابويةمنعديدةامتيازاتإحرازفىنجحواقدكانوالويسأسالفأنوالواقع
حقاإلمتيازاتهذهضمنومن. روماعنمستقلةشبهكنيسةالفرنسيةالكنيسةمن

بهايوجدالطالماالدينيةاإلبراشياتبعضدخولعلىالحصولفىالفرنسيينالملوك
.1673عامالحقهذالويسعلىأنكرعشرالثانىأنوسنتالبابا، ولكنأسقف

الكنيسةحرية "بإعالنمرسومًايصدرأنأساقفتهأحدالملكحرضأنذلكعنونتج
،الوقتهذافىفرنسافىالكاثوليكيةالكنيسةبهتعرفكانتالذىاالسموهو" الغالية

منأعلىسلطةالدينىللمجلسوأنالدينيةاألمورفىالباباعنالملكاستقاللفيهأكد
.1683عامالمرسومهذاعلىالفرنسيينالدينرجالوافقالبابا، وقدسلطة

أنأنصارهمنبعددالدينيةالمراكزمألأنوبعدبقوتهمنهإحساسًالويسلبثماولكن
هذاأنرأىأنبعدالبابا، السيمامعاإلتفاق) 1693 (سنواتعشربحوالىذلكبعدقرر

البابايكونأناألفضلمنأنرأىكماالقوةمركزفىوهويعقدهألنهيضيرهلناإلتفاق
.منافسًايكونأنمنبدًاللهحليفًا

علىأنهالملكية، والواقعالسلطةواحترامقبولاألشرافمنالثانيةالطبقةتعلمتأيضًا
الملكعلىالثورةإمكانياتكلفقدواقداالقطاعيونالنبالءكانعشرالرابعلويسعهد

آمنفقدبأنفسهمقبورهميحفرونورغباتهمبأنانيتهمأخذواأنهمالقوليمكنبل.. الفرنسى
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الطغاةمنعديدمنكثيرًاأفضل) الملكأى (واحدًاطاغيةأنالفرنسىالشعبأبناء
.النبالءهؤالءفىمتمثلين

خاصةبجيوشيحتفظأنهؤالءأحدفيهيستطيعكانالذىالوقتمضىقدأنهوالحقيقة
أيامعلىالملكيةالجيوشنجحتفقدالحصينةقلعتهمنملوكهعلىحروبهويشهر
الرابعلويستولىأنماأنهلدرجةاالقطاعيةالقالعآخرتحطيممنومازارانريشليو
هؤالء،منعسكريةأوسياسيةسلطةكلعلىيستولىأندورهوكانإالسلطاتهعشر

امتيازاتهموبعضألقابهملهمتركقدكانوإناإلطالقعلىخطربالبذلكوأصبحوا
أنهذلكإفنائهاالإخضاعهااستهدفتالطبقةهذهنحولويسسياسةأنالقولويمكن

المجزية، كماالمعاشاتعليهمأغدقحيثالعاصمةإلىالنبالءهؤالءمنعديدًااستدعى
أونفوذاحتكارمنتمكنهمالأىالشرعيةالصبغةعليهاتغلببأعمالمنهمكثيرًاكلف

.ذهبمنبسالسلالطبقةهذهأبناءمنالقويةالفئةقيدبذلكوهوسطوة

أنإالالشعبأعشارتسعةعلىتربوكانتأنهافرغمالعامةطبقةوهىالثالثةالطبقةأما
يتعودوالمالطبقةهذهأبناءأنذلكاألخريينالطبقتينمنلويسعلىأسهلكانتقيادتها

مستشاريهمنعديدًاالطبقةهذهمناختاروقدالسياسيةالسلطةممارسةعلىذلكقبلقط
قوةمنقوتهموأنبدونهلهمقيمةالأنيدركونهؤالءأنتمامًايعلموهووموظفيه

.التاج

كانتفقدذلكوعلىرعاياهمتمامًايتجاهلواأنفرنسالملوكيكنفلمذلككلرغمولكن
"باريسبرلمان "وأهمهامنهاالرعاياهؤالءرغباتعنالتعبيرمؤسساتبعضهناك
أهمقضائيًامجلسًاالواقعفىكانوإنماالمعروفبالمعنىبرلمانًاليسالبرلمانوهذا

المجلسهذافىالمستشارونوكاننافذةتصبححتىالملكيةالمراسيمتسجيلأعماله
فىدستوريةغيركانتإذاالمراسيمهذهمنأىتسجيلرفضبإمكانهمأنيرون

بتعيينالمعارضةهذهعلىالعادةفىيتغلبونكانواالملوكولكنجوهرهافىأومظهرها
المطالببتنفيذلهماألوامرإصدارثمالقضاءكراسىفىالمعترضينالمستشارينهؤالء

.الملكلدىموظفينباعتبارهمينفذوهاأنعليهمالبدكانالحالةهذهوفىالملكية
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عنإبعادهمعلىيعملونالملوككانفقدمعارضتهفىيستمرهؤالءبعضكانولما
الرابعلويسعهدقبلباريسبرلمانوضععن، هذارضائهمعدمعنتعبيرًاباريس
ثمومنهذااإلحتجاجحقالبرلمانلهذايبقىأنرفضفقدالملكهذاعهدفىأماعشر
.منهحرمانهعلىعمل

شديدًاتركيزًابتركيزهللدولةاإلدارىالجهازعلىتمامًاالسيطرةعلىلويسعملوقد
جميعًاتعململكيةمجالسأربعةطريقعنالمركزيةالسلطةممارسةتمإذيديهبين

.لهالمباشراإلشرافتحت

السلمبأموريتعلقوماالخارجيةالسياسةبشئونالمختصالدولةمجلسالمجالسهذهأول
الداخليةالشئونفىبالنظرالمختصالمجلساألمور، وثانيهامنوغيرهاوالحرب
مجلسهوثالثلمجلسالماليةالشئونمنوغيرهاالضرائبمسائلتركوإنللمملكة
سلطاتلهوكانتملكىقضاءمجلسبمثابةكانوالذىالشورىمجلسأخيرًاثمالمالية

الشئونفىواسعةسلطاتلهوكانتالنهائيةاالستئنافمحكمةبدورويقوماستثنائية
.المختلفةالقضائية

الماليةاألمورأسندتحيثالمملكةأرجاءسائرإلىالمراكزتلكسلطاتامتدتوقد
بالشئونالمختصبالمجلسمستمراتصالعلىكانواملكيينموظفينإلىوالقضائية
.الداخلية

أنحاءكافةإلىيقيمكانحيثفرساىمنتصدروأوامرهالملكعينكانتالوسائلوبهذه
.تنفيذهاقبللويسمنأوًالتوقعأنالبدكانتاألهميةذاتالقراراتكافةأنفرنسا، كما

الذينالموظفينأغلبأفقدقدشكالأنهإالالملكسلطةقوةمنهذاإليهأدىماورغم
أوامرهوتنفيذالتاجصاحبطاعةبحسنواكتفوااألمورفىالبتعلىالقدرةبهيحيطون

المركزيةهذهوباستمراراإلداريةالشئونحجمتزايدمعاتضحكماالمرضىالوجهعلى
.الحكومىالجهازفىالنقائصمنبكثيراألمرانتهىالشديدة
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االقتصاديةوسياستهكولبير
يمكنلشخصيةاستخدامهعشرالرابعلويسالملكعهدمناألولالنصفشهدولقد

كولبيرباتستجانبهوتعنىفرنساشهدتهاالتىالماليةالعقلياتأعظممناعتبارها
الرجلهذانجحفقد1661منذالعامالمالىالمراقبمنصبتولىالذى) 1683–1619(

مضاعفةبطريقليستوليتهمنسنواتعشرخاللالملكيةالخزينةدخلمضاعفةفى
فىوخيمةتكوننتيجتهولكنالحكومىالدخللزيادةالسهلالطريقوهوالضرائب

.ذهبًالهتبيضالتىاألوزةيذبحبمنأشبهيسلكهمنأنإذالعادة

:فىتتمثلرسمهاخطةبتنفيذكولبيرقاملقد

كبيرجانبعلىالحصولإلىأدىمماوأمينكفؤجهازبواسطةالدولةأموالجمع1.
غيروإبعادبجمعهايقومونكانواالذينالموظفينسرقاتلتوقفنتيجةاألموالمن

.منهماألكفاء
.اقتصاديةأسسوعلىبحكمةاألموالهذهصرفتم2.
.تحملهعلىالقادرةتلكخاصةالطبقاتكافةعلىالضرائبىالحملتوزيعتم3.
مماالزراعيةالمحاصيلمنوأنواعالصناعةفروعبعضفىاإلنتاجتشجيعوأخيرًا4.

.منهاالذاتىاإلكتفاءحدإلىفوصلتالبالدتحتاجها

.االقتصاديةكولبيرسياسةعنصارمنعنصرأهمتمثلاألخيرةالنقطةهذهأنوالواقع
استقاللهادونلدولةسياسىاستقاللالأنهأساسعلىيعتمدالذىالعنصرهذا

هذاإلىنسبةالكولبيريةبالسياسةالبعضسماهاوالتىالتجاريةالسياسةوهىاالقتصادى
.الرجل

حالةفىوخاصةالسلمحالةفىسواءاألمةأنأولهماأساسينعلىالسياسةهذهوتعتمد
لوجودهايكفىمامستعمراتهامنأوأراضيهامنسواءتنتجأنإلىحاجةفىالحرب
معاألجنبيةالبالدإلىاإلنتاجفائضببيعالبالدفىالرخاءنشرعلىالعملوثانيهما
سيدخلالحالةهذهفىالفرقأنإذالصادراتمنأقلالوارداتكميةتكونأنمراعاة
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الثمينةالمعادنمنالمخزونيتزايدثمومنذهبيةكعملةتصديرًااألكثرالدولةخزانةإلى
.التجارييننظرفىاالقتصاديةالقوةدليلوهو

قليلةغيرأعدادًااستحضرفقداالقتصاديةسياستهأهدافتحقيقإلىكولبيريصلوحتى
العمالليعلمواوإيطالياوإنجلتراهولندامنأوروباأنحاءمختلفمنالعمالأمهرمن

.بالدهمفيهابرزتالتىالصناعاتأسرارالفرنسيين

أوالكمناحيةمنسواءالفرنسىالصناعىاإلنتاجفىكبيربتحسنالجهودهذهانتهتوقد
اعتنىالتىاألمورالتجارية، ومنالشئونفىواضحانتعاشإلىأيضًاأدتالتىالكيف

.الموانىوبناءالقنواتوحفرالطرقشقأيضًابها

كبيرةشركةأقامجوانبها، فقدكافةفىناجحةكانتالسياسةهذهأنالقوليمكنالولكن
فىبدورهالتقومكبيرًاأسطوًالبهاوبنىالفرنسيةالشرقيةالهندبشركةالمعروفةتلكهى

فىنجحتقدالشركةهذهأنالقوليمكنالولكنالغربفىثمالشرقفىاالستعمار
.األخيرةخاصةالمماثلةواإلنجليزيةالهولنديةالشركاتمنافسةأمامالصمود

مماثلةإجراءاتإلىأدىقدالوطنىاإلنتاجحمايةبهدفالجمركيةالتعريفةرفعأنكما
المنافسةمننوعإلىالمرغوبةالحمايةتتحولأنإلىأدىممااألخرىالدولمن

.التجارية

وزيرلوفواكانتعشرالرابعلويسعهدفىهامًادورًالعبتالتىالثانيةوالشخصية
تاريخفىمرةألولاستطاعفقد.. أوروبافىجيشأقوىبناءمنتمكنالذىالحربية

الجيشهذاتعدادوصلوقدمنتظمةورواتبموحدزىلهمنظمجيشإنشاءالقارةهذه
.محاربألفمائتىإلى

يؤمنلوفوايكنلمولكناعتداءأىمنأراضيهاسالمةالقوةبهذهفرنساضمنتوقد
الحربفىاشتراكهبضرورةيؤمنكانوإنماللسالمأداةمجردالجيشهذامثلببقاء
لقىوقدكونهالذىالجيشهذامثلقيمةتثبتالتىهىوحدهاالحربأنأساسعلى
إحرازفىالرغبةفىمتمثًالمنهالضعيفالجانبمسأنهحيثقويةاستجابةلويسلدى

.العسكريةاألمجاد
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* * *

أندونعشرالرابعلويسبعصرأسميناهالذىالعصرذلكفىأوروباصورةتكتملوال
منأخرىأنحاءفىحدثتالتىاألخرىالجذريةالتطوراتعلىسريعةنظرةنلقى

.والنمساإنجلترافىخاصةالقارة

وذلكالمطلقةالملكيةعلىالبرلمانيةالحكومةانتصارحاسمةوبصورةتمإنجلتراففى
الثورةبتلكانتهىالذىاإلنجليزىوالبرلمانالستيوارتبينالطويلالصراعبعد

فىنعالجهاالتى1688عامالمجيدةبالثورةاإلنجليزىالتاريخفىعرفتالتىالمشهورة
.التالىالفصل

بلالتدهورفىالهابسبرجقوةأخذتفرنساقوةفيهاتزايدتالتىالفترةنفسفىأنهكما
أن، إذمسمىغيرعلىاسمًاأصبحتالمقدسةالرومانيةاإلمبراطوريةأنالقولويمكن

منالمستمدالتقليدسوىبينهايربطالمفككةأقسامإلىتحولتاإلمبراطوريةهذه
.الوسطىالعصور

عشرالسابعالقرنمنالثانىالنصفخاللالنمساخاضتهاالتىالحروبأنشكوال
مطلعفىفرنساوضد1699عامكارلويتزبمعاهدةانتهتوالتىالعثمانييناألتراكضد

ماكلورغم. األسبانيةالوراثةبحربالمعروفةالحروبتلكفىعشرالثامنالقرن
وشمالالمجرفىخاصةالحروبتلكمنإقليميةمكاسبمنالهابسبرجعليهحصل
القوليمكنمماإمبراطوريتهمتشكيلمنكبيرًاتغييرًاغيرتقدأخيرًاأنهاإالإيطاليا
.المعروفةالمقدسةالرومانيةاإلمبراطوريةتعدلمأنهامعه

الديمقراطيةودعماإلنجليزيةالثورة: ثانياً
بينالصراعباحتدام) 1714–1603 (ستيوارتأسرةعهدفىإنجلتراتاريخإمتاز

عليهكانتمانحوعلىالملوكأيدىفىطيعةأداةالبرلمانيعد، فلموالبرلمانالملكية
فىالبرلمانحقوقتدعيميستهدفالصراعذلكوكان. عشرالسادسالقرنفىالحال
.بالسلطةاإلنفرادإلىالملوكاتجاهحسابعلىالحقوقتلكوتوسيعإنجلتراحكم
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القارةفىالصراعميادينعنوبعدهاالجغرافيةإنجلتراظروفأنبالذكروجدير
بجيشاإلحتفاظعنالمفاجئة، وأغنتهاالخارجيةاألخطارمنبمأمناألوروبية، جعلتها

.للملوكالمطلقةالسلطةأركانلتدعيمكأداةاستخدمتالتىاالستبداديةالدولكجيوشقائم
بالسلطة، ولكنالحكام، استبدالجيشهذامثلإقامةإلىإنجلتراالحاجةدعتوعندما
شديدةكراهية، وأوجدتالمحاوالتهذهعلىقضتالشديدةومعارضتهالبرلمانمقاومة
.القائمالجيشتجاه

والبرلمانالملكيةبينالصراعوجذوراألولجيمس
أولليصبحإليزابيثالملكةوفاةبعد1603عامفىالعرشJames Iاألولجيمسإعتلى
،السادسجيمسباسماسكتلنداعلىملكًاقبلمنجيمس، وكانستيوارتأسرةملوك
فىالمقدسالملوكحقبنظريةوبالتمسكواإلندفاعبالتهورويتصفالحكمةإلىيفتقر
األولجيمستمسكأدىاألرض"، وقدعلىللهحيةصور "الملوكأنيرى، فهوالحكم
أنبتالذىالصراعبذوربذلك، فوضعتبالبرلمانالسريعاصطدامهإلىالحقبهذا

).1649–1625 (األولشارلخلفهعهدفىالثورة

، فقدضدهالبرلمانأثارتالتىالعواملبينمناألوللجيمسالدينيةالسياسةوكانت
التىاألنجليكانيةللكنيسةأعداءاعتبرهمالذينالبيوريتانجماعةاضطهادسياسةاعتنق
المقدسالملوكحقعلىوالمستندةالمطلقةالحكومةسلطانلدعمأداةمنهايتخذأنأراد
، فاضطرذلكيقبلوالمإذاالملكىالبالطمنالبيوريتانبطردالملك، وهددالحكمفى

اإلمتثالعلىذلكمفضلينمراكزهمعنالتنازلإلىالبيوريتانالدينرجالمنثالثمائة
.بهاإللتزاممنهمطلبالذىالصلواتكتابواتباعالملكإلرادة

أندونستيوارتوأسرةالبيوريتانبينمبكرابدأالذىالصراعحقيقةفهمنستطيعوال
الشعورالعصر، ذلكذلكفىيسودكانالذىللكاثوليكيةالمناهضالشعورعمقندرك
يحاولاألولجيمسوكان. أجياللعدةكلهاالبالدفىعريضةشعبيةقطاعاتشملالذى

اضطهادهمإلى، فاضطرعليهالبرلمانأثارممادينياتسامحاالكاثوليكيمنحأن
.األنجليكانيةالكنيسةأتباعغيرمناآلخرينالبروتستانتواضطهاد
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5 (البرلمانونسفالملكإلغتيالالتآمرإلىالكاثوليكتجاهالسياسةتلكعلىوترتب

المدنيةالحقوقمنحرمانهمإلىاكتشافهاأدىالتىالمؤامرة)، وهى1605نوفمبر
مطلعفىإالاإلضطهادعنهميرفع، فلمالزمانمنقرنينطيلةلإلضطهادوتعرضهم

.عشرالتاسعالقرن

الذينالبرلمانأعضاءوبينبينهللنزاعمثارًاالدستوريةالملكسياسةكانتكذلك
كانجبايتها، بينماقبلالضرائبإقرارحقطليعتهاوفىالدستوريةبحقوقهميتشبثون
للبرلمان ؟أمللمكلمن ؟ أهىالسلطةقضيةفجرممابالسلطةاإلنفراديريدالملك

التىالحقوقأنأعضاءهأبلغ، عندماللبرلمانالسافرعداءهأظهرقداألولجيمسوكان
أنيستطيعالذىالملكمنلهمممنوحةهىدائمة، وإنماأوثابتةحقوقًاليستبهايتمتعون
فىتدخلالالدينيةأوالقوميةباألمورتتعلقالتىالهامةالمسائلإياها، وأنيحرمهم

للدولةالالزمةاألموالجبايةعلىيوافقواأنعليهم، وإنماالبرلمانأعضاءاختصاص
إثارةإلىالتصريحهذاوأدى. البرلمانفىاإلنجليزىالشعبنظروجهةعنوالتعبير
حصلالتىاإلنجليزىالشعبحقوقثابتة، وأنهاحقوقهمأن، فأعلنواالبرلمانأعضاء
الملكالتحدى، قامهذاوأمام. الهامةالمسائلكلفىالنظرحقلهم، وأنالقدممنذعليها
.العظمىالخيانةبتهمةأعضائهمنسبعة، وأعدم1621عامالبرلمانبحل

أضرتالتىالخارجيةاألولجيمسلسياسةنتاجًاوالبرلمانالملكبينالصدامهذاوكان
عامأسبانيامعصلحًااألولجيمسعقدالضرر، فقدأبلغاإلنجليزيةالبورجوازيةبمصالح

كانالجديد، بينماالعالمتجارةمننصيبعلىاإلنجليزالتجاريحصلأندون1604
ورائهامنيجنوناإلنجليزالتجاركانالتىالتهريبتجارةبإيقافإلنجلتراملزمًاالصلح
.فاتقدالوقتكانالسياسةهذهخطأالملكتبينطائلة، وعندماأرباحًا

والبرلماناألولشارلالملكبينالصراع
التمسكشديدوكان) 1649–1625 (األولشارلإبنهخلفهاألولجيمسماتوعندما
البيوريتانسياستهأثارت، ولذلكالمقدسالملوكبحق، يؤمنكأبيهالمطلقةبالسلطة

لهالمخصصةالجماركإيراداتالملكمنحعلىالموافقةالبرلمان، فرفضوالبرلمان
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بذلكواحد، ليبدأعاملمدةالحقهذامنحه، وإنماقبلمنمتبعًاكانكماالحياةمدى
.والبرلمانالملكبينمريرصراع

فىالمحلىبالحكمتمرسواالذينالريفأثرياءمنغالبيتهمفىالبرلمانأعضاءوكان
الخارجيةالسياسةسوءمنعانواالذينالتجاريةالبورجوازيةممثلىجانبإلىمقاطعاتهم

ضدالقمعأساليبواتباعالبرلمانحلمنمفرًاالملكيجد، ولمبمصالحهمأضرتالتى
.النوابمنالمعارضين

الحكومة، وأصرعلىالسخطشديدكان1628عامأخرىمرةالبرلماناجتمعوحينما
التىالمساوئكلإزالةعلىجانبهمنالملكيعملأنالملكيةالمعونةعلىالموافقةقبل

فيمامطالبهعلىالملكموافقةعلىيحصلأنالبرلمان، واستطاعالبرلمانمنهايشكو
الضرائبفرضيكونأنعلىنصالذىPetition of Rightsالحقوقبملتمسعرف

قراراتتستخدممحاكمة، وأالدونيسجنأوأحدعلىيقبض، وأالالبرلمانبموافقة
دوناألهالىبمنازلوالبحارةالجنودإيواءيتم، وأالالسلمزمنالعرفيةاألحكاملجان

.موافقتهم

الملتمسهذاالملكاحترم، ولوالمالإلىلحاجتهالحقوقملتمسعلىالملكوافقوقد
بالسلطة، فبدأاإلنفرادعلىيصركاناألولشارلطبيعيًا، ولكنسيرًااألمورلسارت
الملكيةبينالصراعاحتدامإلىأدىمماواحدبعامعليهموافقتهبعدالملتمسينقض

.والبرلمان

،الشعبلدىبقبولتحظلمفرنسيةبأميرةتزوجاألولشارلأنالنزاعحدةمنوزاد
دونقتل، وعندمابالدهسياسةبذلكمخالفًاالبروتستانتضدفرنسافىالكاثوليكوساعد

بفضوأمرالملكثائرة، ثارتالبيوريتانأحديدعلى–الملكمستشار–بكنجهام
جديدًايبتدعمنكلباعتبارقرارًاواتخذلألمراإلمتثالرفضالبرلمان، ولكنالبرلمان

الملكأنغير. وللشعبللدولةعدوًاالبرلمانموافقةدونضريبةيفرضأوالدينفى
سياسةفىخاللهاتمادىعامًاعشرإحدىلمدةمنفردًاالبالدوحكمالبرلمانحلاستطاع
االسكتلندىالشعبعلىاألنجليكانيةالعقيدةنشرفىوالتوسعالمجحفةالضرائبفرض
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رفض) الكلفنيةالمبادئمنالمستمدةالبرسبتاريةالعقيدةيعتنقاالسكتلندىالشعبوكان(
إنجلترا، فاضطرعلىزحفجيشًاوأعدوااألنجليكانيةللكنيسةالخضوعاالسكتلنديون

الغزوخطرلمواجهةالالزمالمالعلىللحصولاالجتماعإلىالبرلماندعوةإلىالملك
.االسكتلندى

المطلقة، وعرفالملكسلطةنهايةانعقاده، ويحدد1640أبريل13فىالبرلمانواجتمع
بعدهاالملك، حلهأسابيعثالثةسوىيستمرلمألنهShort Parliamentالقصيربالبرلمان

األموالجمعلتقريركشرط" الحقوقملتمس "بإحترامالملكيتعهدأنعلىأصرعندما
.االسكتلندىالعدوانلصدالالزمة

ورام (الشمالمقاطعاتأشهروسقطتاالسكتلنديينصدعنالملكقواتعجزتوعندما
،المالمنكبيرمبلغعلىالحصولدوناإلنسحاب، ورفضواأيديهمفى) ونورثمبرلند

.جديدمنلإلنعقادالبرلماندعوةإلىالملكاضطر

Longالطويلبالبرلمان، وعرف1640نوفمبرفىجديدمنالبرلمانواجتمع

Parliamentتاريخفىخاصةأهميةالبرلمانولهذا. عامًاعشرثالثةمدةمنعقدًاظلألنه
والمدنيةالسياسيةالحقوقأسسوضعتقراراتهجميعها، ألنوأوروبابلإنجلترا

التىاالستثنائيةالمجالسألغىعندمابالسلطةالملوكالستبدادنهائيًاحًاللألفراد، ووضع
بذلك، فضمنالتطبيقموضع" الحقوقملتمس "مبادئاالستبداد، ووضعأداةكانت

األفراداعتقالبتحريمالمدنيةحقوقهملألفرادللبالد، وضمنالماليةالسياسةعلىالسيطرة
الخيانةتهمةبتوجيهبالملكأحاطتالتىالشخصياتمنالبرلمانمحاكمة، وتخلصدون

الضباط، وأنتعيينحقلهيكونبأنالبرلمانوتمسك. وإعدامهمكبارهمإلىالعظمى
وأصبححقوقهكلالملكسلبالبرلمانأنذلك، ومعنىثقتهموضعالوزراءيكون

.والحربيةوالدينيةالماليةالدولةسياسةعلىالمهيمن

البرلمانداخلالمعارضةزعماءعلىالقبضأمر، فدبربذلكليقبلاألولشارليكنولم
منالخمسةالزعماءفأفلتالمناسبالوقتفىاكتشفتالمؤامرةأنخمسة، غيروكانوا
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الشعبحقوقبأنالبرلمانوشعورالملكعلىالسخطزيادةإلىذلك، وأدىاإلعتقال
.الشعبسخطلتفادىلندنالملكوغادر. للخطرتتعرضالمكتسبة

األرستقراطيةبينالحاسمالصراعفيها، تجلىوالبرلمانالملكبينأهليةحرببدأتوهنا
ممثلةوالبورجوازية) والكاثوليكيةاألنجليكانيةالكنيستينورجالاألشراف (االقطاعية

البرسبتاريين (األنجليكانغيرمنالبروتستانتناصرهمالذىالبرلمانأعضاءفى
واستمرت. وحلفائهالملكضداسكتلندامعالبرلمانتحالفبلةالطينوالبيوريتان)، وزاد

.وإعدامهالملكبهزيمةوانتهت) 1649–1644 (سنواتخمسمدةاألهليةالحرب
فاستطاعتالبرلمانجيشقادةبينOliver Cromwellكرومويلأوليفرشخصيةوبرزت
.للجيشقائدًا، وأصبحالملكبقواتالهزيمةتلحقأندربهاالتىالقوات

يوحدأنيستطع، فلمالسلمفىفشلالحربفىالملكعلىانتصرالذىالبرلمانأنغير
أصبح، كمااألنجليكانضدالدينىاإلضطهادسياسةاتباععنبنفسهيربأ، وأنصفوفه
أناستطاعالجيش، ولكنالجيشوقادةالبرلمانقادةبينالنزاع، فدبالجيشقوةيخشى
تاريخفىجديدةصفحةليفتحويعدمهيدينهوأنالملكأنصاربقايامنالبرلمانيطهر

.إنجلترا

كرومويلأوليفرعهد
بالجمهورية،ونادىاألمةسيادةوأعلنالملكيةوألغىالملكإعدامعقبالبرلمانإجتمع
كرومويلأوليفربينهممنعضوًا41منتنفيذيةهيئة، وألفاللورداتمجلسوألغى
دبثم) 1653–1649 (سنواتأربعمدةالعموممجلسبمساعدةيحكمأناستطاعالذى

.والجيشالبرلمانبينالنزاع

اإلنجليزىللشعبتمثيلهعدمبدعوىالعموممجلسحلفىيرغبكرومويلكانفبينما
كرومويل، فاقتحمبتسريحهالجيشمنالتخلصفىيرغبالمجلسسليمًا، كانتمثيًال
بمفردهإنجلتراالتنفيذية، وحكمالهيئةحل، ثمالنواببطردوأمرهمبجنودهالمجلسقاعة

حامى "لقبأثنائهانفسهعلىأطلق) 1658–1653 (سنواتخمسمدةالجيشبمعاونة
.مطلقةبسلطةخاللهاوتمتع" الجمهورية
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أنكر، إذالملكمنالتخلصبعدمستقرًايكنلموأتباعهكرومويلمركزأنوالواقع
بسببالبحريةحركة، وشلتالجيشسلطانالبرسبتاريينمنوجماعةالنبالءصغار
األمراء،أحدبقيادةالبحارعلىتسيطرالملكيةالتفتيشسفنكانترجالها، بينماتمرد

شارلاالسكتلنديونالقائمة، واحتضناألوضاععلىوأيرلندااسكتلندامنكلوثارت
،الحكمإلىستيوارتأسرةإلعادةالفرصةتحينأنإلىالقتيلالملكإبنالصغير

الجمهورىالنظاموناصبتالملكإعداموأسبانياوفرنساهولندامنكلواستنكرت
.العداء

فىالصعابتلكعلىالتغلبفىوبحريتهجيشهبفضلكرومويلأوليفرنجحذلكورغم
دولبينممتازًاحربيًامركزًاتحتلإنجلتراالتالية، وأصبحتاألربعالسنواتمدى

إلىوفاتهبعدانتقلتطويًال، إذتدملمكرومويلأقامهاالتىالديكتاتوريةولكن. أوروبا
ملءعنالسياسية، فعجزوالحنكةالعسكريةالخبرةإلىيفتقركانالذىريتشاردإبنه

تتكررولم. قالئلشهوربعدالحكماعتزالإلىاضطره، مماوالدهتركهالذىالفراغ
ماكلوكان. أخرىمرةإنجلتراتاريخفىالديكتاتورىأوالجمهورىالحكمتجربة
المذاهبجميعإزاءالدينىوتسامحهالقويةشخصيتهحكمهفىكرومويلعليهيرتكز

.البروتستانتية

خالله، سادتالحكمكرومويلريتشارداعتزالبعدتقريبًاعاممدةالفوضىواستمرت
إنجلترا، ودعاعلىاالسكتلندىالجيشزحفأن، إلىوالجيشالبرلمانبينالمنازعات

استدعوا، فقدالملكيينمنالجدداألعضاءغالبيةكانتلإلنعقاد، ولماالقديمالبرلمان
.شرطأوقيددونإنجلتراليحكمالثانىشارل

الملكيةوعودةالثانىشارل
يدعوأنغريبة، فالمعتادظاهرة، كانالحكمليتولىللملكالبرلماناستدعاءأنويالحظ

إلزامعدم، وأدىالبرلمانيدعلىللحكمالملكيدعىأن، الاالجتماعإلىالبرلمانالملك
عهدفىتفاقهما، ثمالبرلمانوبينبينهالخالفأسبابخلقإلىمعينةبشروطالملك

).1688–1685 (الثانىجيمسخليفته
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بسببوالبرلمان) 1685–1661 (الثانىشارلالملكبينيظهرالخالفهذابدأوقد
بالخيانةالمستشاراتهامإلىوأدتالعامالرأىأثارتالتىالملكمستشارتصرفات
.منفاهعلىومات1667عامفنفى. العظمى

–الثانىشارلالملك، ألنالبرلمانعنهايرضلمجديدةوزارةذلكأثرعلىوتألفت
خارجيةسياسةاتبع، كماالكاثوليكاستوزارسياسةإتبع–بالكاثوليكيةيؤمنكانالذى

.هولنداضدفرنسامعالتحالفسياسةوهىللخطرإنجلترامصالحتعرض

تألبأهمهاخطيرةنتائجالثانىشارلاتبعهاالتىالعقيمةالخارجيةالسياسةعلىوترتب
كلعلىيحتمالذىTest Actاإلختبارقانونقبولفى، وإرغامهالملكعلىالبرلمان
الوزارة،سقوطالقانونتطبيقعلىالكاثوليكية، وترتبالعقيدةبإنكاريقسمأنموظف

التجاريةبالمصالحتضركانتهولنداضدالحربألنفرنسامعالتحالفالبرلمانوأنهى
ممافرنسابيدالراينمصبيجعلالستقاللهاهولندافقدانألناإلنجليزيةللبورجوازية

فرنسامعالتحالففكفىالبرلماننجاحعنونتج. إلنجلتراالبحريةالسيطرةيهدد
).1678–1674 (التاليةاألربعالسنواتخاللالبالدأمورعلىالسيطرةإحكامه

تأمينعلىالكاثوليكية، وعملمشاريعهعن، فتخلىالموقفتداركالثانىشارلوحاول
وزيرهرأسهعلىالنزعة، وكاناألنجليكانىToryالتورىحزبمعبالتحالفمركزه
.األراضىمالكمن" المحافظين "يضمكان، الذىالحزبمؤسسDanbyدانبىاألول

توسيععلىالمطلقة، ويعملالملكسلطةيؤيدال، فكانWhigsاألحرارحزبأما
، فعملالحزبينبينخطيرةالمنافسةوكانت. البورجوازيةحزباألفراد، وكانحريات
عامةانتخاباتإجراءبعدمالسلطةعن" األحرار "إبعادعلىالمحافظينمنوأعوانهدانبى

نجحذلكورغم. حزبهخصوممواجهةفىالعنف، واستخدمالبرلمانتركيبمنتغيرقد
إلىخاللهالجأوا1681إلى1679منالمدةفىالبرلمانعلىالسيطرةفىاألحرار
تمتعندماولكن. قبلمنالمحافظوناتبعهالذىاألسلوببنفسخصومهمإضطهاد

اضطهادإلىالحزبعادالبرلمانحلعقب1681عام) المحافظين (التورىلحزبالغلبة
األربعالسنواتفىبالبرلماناالستعانةدونالبالدالملك، وحكمشملهمفتشتتاألحرار
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فىوانتصاراتهعشرالرابعلويسنفوذازديادعاصرتالتىحكمهمناألخيرة
حتىالحروبمنعامًاعشرينذلكبعدإنجلتراكلفاألسبانية، مماالمنخفضةاألراضى
.األوروبيةالقارةفىفرنساسيطرةتزعزع

سبيلفىتعسفيةوسائلاتبعاقد) واألحرارالمحافظين (الحزبينأنمنالرغموعلى
حكمفىناجحةأداةفجعلهالبرلمانأفادوتنافسهماظهورهما، فإنبالحكماالستئثار
خاللالبالدسياسةعلىالحزبانوسيطر. التاليةالقرونخاللومستعمراتهابريطانيا
اسكتلندامعاالتحادتمعشر، كماالرابعلويسهزيمةالنهايةفى، وتمتالتاليينالقرنين

.األحرارحزبسياسةبفضل1707عام

البيضاءوالثورةالثانىجيمس
يجهركاثوليكيًا، وكانالثانىشارلأخيهبعد) 1688–1685 (العرشالثانىجيمستولى

بدعوةحكمهوبدأ. الكاثوليكيةالكنيسةحوزةإلىإنجلتراإعادةعلىعزمهويعلنبعقيدته
يكونوالمأنهم، غيرللملكالموالين) المحافظين (التورىمنأغلبيتهكانتالذىالبرلمان

.الكاثوليكيةللكنيسةإنجلتراكنيسةإلخضاعاستعدادعلى

Monmouthمونماوثدوقبثورةحكمهمطلعفىالثانىجيمسووجهلذلك

الثورةهذه، وكانتالثانىلشارلشرعىإبنًاكان، والذىبالعرشالمطالبالبروتستانتى
بأعمالللقيامذريعةالملكمنهااتخذالثورةأخفقتوعندما. بيوريتانيةثورةالحقيقةفى

العقيدةإلىبسرعةالدولةتحويلبهدفالجزويتوجماعةفرنسالمشورةاستجابةتعسفية
الالزمالعدديجدلم، وعندماجيشهفرقعلىالكاثوليكمنضباطًاالكاثوليكية، فعين

أغضبمماجيشهفىللعملأيرلندافالحىمنوفيرةأعدادًااستدعىإنجلترافىمنهم
.اإلنجليزىالشعب

إبنةالبروتستانتيةمارىوزوجتهأورانجوليمبينتقاربحدوثإلىالسياسةهذهوأدت
فىاإلنجليزغالبيةاتحدت1687عاماإلنجليزية، وفىاألحزابوبينالثانىجيمس
العامذلكفىأصدرالملكأنوخاصةأبيهامنبدًالملكةمارىتنصيبفىرغبتهم
البالد،أنحاءسائرفىيعلنوهأناألنجليكانيةالكنيسةأساقفةمنوطلبالتسامحمرسوم
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الوظائفبتولىلهم، وبالسماحالكاثوليكضدسنتالتىالتشريعاتكافةبإلغاءويقضى
، فقدالبرلمانعنيصدرلمألنهقانونىغيرالمرسومكانولما. والعسكريةالمدنية
سراحهموأطلقتبرأتهمالمحكمةولكنبمحاكمتهمالملكاألساقفة، فأمرمنسبعةرفضه

حزبىزعماءمنسبعةوقعالليلةنفسوفى. الشعبحماسةوسط1688يونيو30فى
.إنجلتراإلىللحضورأورانجوليمإلىدعوةوالمحافظيناألحرار

التوسعمقاومةحركةقيادةمنليتمكنإنجلتراإلىالوصولفىالرغبةشديدوليموكان
إليقافجهودهإلىالحاجةأشدفىإنجلتراكانتعشر، كماالرابعلويسيدعلىالفرنسى
التىالعقباتأخطرمنوكان. الثانىجيمساستبدادمنوالحدالدينىاإلضطهادحركات

فرنسا،تشنهاحربإندالعإنجلترا، إحتمالحكمإلىأورانجوليمسبيلاعترضت
معاونةعنبإمتناعه–يدرىأندون–العقبةهذهتخطىعلىالثانىجيمسوساعده
والبحرية،البريةهولنداقواتيستخدمأنأورانجوليماستطاعوهنا. عشرالرابعلويس

كلبتسويةإليهيعهدحربرلمانتكوينفىرغبتهعنمقاومة، وأعلندونلندنفبلغ
سوىسبيلمنالثانىجيمسيجد، ولمأورانجوليملندنجماهيرفأيدت. المنازعات

هناكمنالمقاومةينظمأنأملعلى1688ديسمبرفىفرنساإلىوالفراربحياتهالنجاة
.المفقودعرشهاستردادويحاول

الثورة"و" المجيدةالعظمى"، "والثورةالثورة "اسم1688ثورةعلىاإلنجليزويطلق
1689عام" الحقوققانون "عنتمخضتدماء، وألنهاإراقةدونوقعتالبيضاء"، ألنها

التعاونأحلاألنجليكانية، كماالكنيسةونظامالدستورىالملكىالحكمنظامدعمالذى
واجهتهاالتىالمحنةتجتازأنإنجلترا، واستطاعتوالبرلمانالملكبينالخالفمحل
فىالزعامةمركزتحتلأناستطاعت، بلبسالمعشرالرابعلويسأطماعبسبب

.ثقافيةنهضةوحققتاألوروبيةالسياسة

مارىمنكل، ووقعهالبرلمانأعدهالذى" الحقوقإعالن "إلىكلهذلكفىالفضلويرجع
عندما1660عامقبلمنفيهوقعالذىالخطأالبرلمانتالفى، وبذلك1689عامووليم

عهدبمثابةالوثيقةهذهبشروط، وكانتيقيدهأندونإنجلتراليحكمالثانىشارلاستدعى
حقمنيعداتباعها، فلمالملكعلىيجبالتىالقواعد، وتضمنتوالبرلمانالملكبين
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ضريبةأىقانونية، وعدمالبرلمانموافقةدونتنفيذهاأوتعديلهاأوالقوانينإيقافالملك
دعوةمنالملكيكثرأنعلى، ونصتالبرلمانموافقةدونالملكيفرضهقرضأو

،لذلكالحاجةدعتكلماوتصحيحهاالقوانينولسنالمشاكلتلكلمعالجةالبرلمان
اإلحتفاظيكون، وأنبمجلسيهالبرلمانألعضاءمكفولةالرأىحريةتكونأنواشترطت

أنعلى، فنصتالعرشوراثةنظامالوثيقة، وحددتوحدهالبرلمانبموافقةقائمبجيش
أوالدهما،يخلفهمالآلخر، ثمالملككانأحدهماماتمعًا، فإذاووليملمارىالحكميكون

تزوجأوالكاثوليكيةاعتنقأنجليكانيًا، فإذابروتستانتيًاالملكيكونأنواشترطت
.العرشفىحقهفقدبكاثوليكية

،البرلمانىالنظاموتأييدالديمقراطيةالمبادئدعمعن" المجيدةالثورة "أسفرتوهكذا
.استبدادىحكمقيامإمكانيةعلىوقضت
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1740عامأوروبا
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السابعالفصل
عشرالثامنالقرنفىأوروبا

عشرالثامنالقرنخاللالعامةاألوضاع
أوروبافىعشرالثامنالقرنعرفهاالتىالكبرىاألحداثتلكطبيعةتفهميمكنحتى

.األحداثتلكأحضانهافىجرتالتىالعامةلألوضاعشاملةمسحعمليةإجراءينبغى

تشهدوأنالبدكانأنهغيرعليهاسابقةألوضاعامتدادًاكانتاألوضاعتلكأنصحيح
الحركةوميدانالدوليةالعالقاتمجالفىعنهاالتعبيرتمتطوراتالفترةتلكخالل

.للقارةالتاريخية

...عليهادخلتالتىوالتغيراتاألوضاعلتلكرصديلىوفيما

واالجتماعيةاالقتصاديةاألوضاع
أنإذاالقتصاديةمعطياتهبكلالديموجرافىبالنمومتصلالشأنهذافىنرصدهماأول

.1800عاممليونًا187إلىوصل1700عاممليونًا118البالغأوروباسكانعدد

القارةتصيبظلتالتىواألوبئةالمجاعاتتقريبًاانتهتفقدالزيادةهذهأسبابوتتعدد
، وآخر1709عامكانتفرنساعرفتهامجاعةفآخرالوسطىالعصورفىدورىبشكل

.1711، 1709عامىبينالفترةفىكانألمانياعرفتهطاعون

والخدماتالتغذيةفىالعامبالتحسنالمتصلةالزيادةتلكأسبابفىالدخولودون
تزايدالتىالعاملةاأليدىناحيةمنوفرتقدالسكانيةالزيادةهذهأنالصحية، فاألهم

الدورةإلتماماالستهالكيةالقوةخلقتأنهاالصناعة، كماقاعدةاتساعبعدعليهاالطلب
ممااالقتصادىالنشاطأوجهمختلفعلىدخلالذىالتطويرذلككلبعداإلنتاجية
.عليهسريعةنظرةإلقاءإلىيدعونا



159الرأسماليةعصرفىأوروبا

الفنىالتقدممناستفادتواسعةمناطقالقارةغربفىتوفرتفقد: للزراعةبالنسبة
ذاتالكثيفةالزراعةإلىتحويلهابهدفاألموالرؤوسمنكبيرةمقاديرفيهاواستثمرت

.التجارىالطابع

زراعةفىعشرالسابعالقرنمنذالمزارعينمنعددتخصصمثًالهولندافى
.والتبغوالنيلةالكتانمثلالنقديةالمحصوالت

المحراثاسمعليهأطلقوالذىالعاليةالكفاءةذوالحديثالمحراثعرفإنجلترافى
المؤلفاتمنمجموعةصدرتكمااستخدمهمنأولبرابانإقليمإلىنسبةالبربانتى

دراساتاآلخرالبعضمعينة، ويتناولمحصوالتلزراعةالطرقأفضلبعضهايتناول
طرقأفضلاآلخرالبعضمنها، ويتناولنوعلكلتصلحالتىوالمحصوالتللتربة

.الحيواناتلتربية

تماستثماراتوهىالفالحىالميدانفىالماليةاالستثماراتدخولزادالوقتنفسفى
منخاصةالفالحينمصالحيراعلموفرنسا، بشكلإنجلترافىتوظيفها، خاصة

المدنإلىمنهمقليلةغيرأعدادواندفاعهؤالءتعطلإلىأدىمماواألجراءالمستأجرين
بلغباريسالفرنسيةالعاصمةفىالمتسولينعددأنإلىيشيراإلحصاءاتأحدأنحتى
منالنازحينالفالحينمنكلهمألفًاثالثينعشرالخامسلويسالملكعهدأواخرفى

..تعطلهمأثرالريف

التجاريةالدولطليعةفىبريطانياتكونأنالطبيعىمنكان: بالتجارةيتصلفيماأما
إمبراطوريتهاالصناعة، وبحكممجالفىالقرنهذاخاللطبقتالتىالتقنيةبحكم

.الناميةالبورجوازيةطبقتهابحكمالواسعة، وأخيرًااالستعمارية

3300فمنالتجارىأسطولهازيادةحجممتابعةمنالبريطانيةالتجارةنموحجمويبدو

طنألف695حمولتهاسفينة9100إلىوصلت1702عامطنألف260حمولتهاسفينة
.1776عام

حكومةسياساتعلىالبريطانية، كذاالقدراتعلىالوضعيةهذهتنعكسأنالبدوكان
.لندن
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..العصرهذافىعاشواالذينالبريطانييناالقتصاديينأحدشهادةلديناالقدراتناحيةمن
الثرواتسوىطويلولزمنمكلفةحربغمارخوضعلىإنجلترايساعدال "قال

".النائيةالبالدمعتجارتنابفضلعليناتتدفقالتىالعظيمة

علىاإلبقاءعلىالبريطانيةالحكومةحرصفىتبدت، فقدالسياساتناحيةمنأما
أوروبيةحربخوضكلفهالوحتى.. ذلككلفهامهماوإنمائهااالستعماريةإمبراطوريتها

.السبعالسنواتلحرببالنسبةحدثكما

الغربيتينالدولتينبيناختالفهناويبدوالثانيةالمرتبةالفرنسيةالتجارةواحتلت
شمالوبالدالمستعمراتمعاإلنجليزيةالتجارةمناألكبرالجانبكانبينما، إذالكبيرتين

أوروبا، خاصةجنوببالدمعكانالفرنسيةالتجارةمناألكبرالجانبأوروبا، فإن
للبحرالشرقىالحوضمعللتجارة، باإلضافةوالبرتغال، أسبانياالالتينيتينالدولتين
لهمنفوذمنطقةباعتبارهإليهينظرونالفرنسيونظل، حيثالليفانتمناطقأوالمتوسط

داللةلهالعثمانيةالدولةمع1535معاهدةبعقدسبقهمالصليبية، ولعلالحروبعهدمنذ
.الصددهذافى

الصناعيةالثورةصنعتالتىالكبرىالتحوالتبدأتفقد: بالصناعةيتعلقفيماوأخيرًا
.القرنهذافى

منالثانىالنصفشهدهاالتىالكبرىالصناعيةالتحوالتبدأتفقدمعروفهووفيما
،والتعدينوالنسيجالغزلصناعاتميادينفىأساسًاتركزتوالتىعشرالثامنالقرن

.3واستخداماتهاالبخاريةالمحركةالقوةواكتشاف

هذااالجتماعية، فجاءالوضعيةعلىاالقتصاديةالمتغيراتتلككلتنسبأنالبدوكان
منبآخرأوبقدرالقديمةالطبقاتسائرأصيبتكماالبورجوازيةللطبقةالمطردالنمو

.الفالحينأواألراضىمالكمنكانواسواءالتغيير

.العاشرالفصلأنظر3
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الطبقةهذهقاعدةاتساعمنبالرغمأنه) البورجوازيةبالطبقة (يتصلفيمانالحظأنولنا
القرنهذاحتىاستمرتالعليا، فإنهابالبورجوازيةيعرفماوظهورنفوذهاوزيادة

.باألساستجاريةبورجوازية

ذلكخاللفرنسافىالعلياالبورجوازيةأسماءبعضمنهذاعلىمثاًالنسوقأنويمكن
حصلكروزاالبنكية، أنطواناألعمالمنباألساسثروتهبرنار، استمدصمويل.. القرن
،1712عامعليهحصلوالذىلويزيانالتجارةلهكانالذىاالحتكارحقمنثروتهعلى
.األسلحةتجهيزاتعقودمنثروتهاجاءتبارىعائلة

األراضىمنكلفىقائمًاكانكماإنجلترافىفرنسا، حدثفىحدثالذىالشئونفس
.وهولنداوسويسراالمنخفضة

الصناعاتمنثروتهاستمدالعليا، منالبورجوازيةكونتالتىاألسرهذهمننجدولم
ثروتهاعلىحصلتالتىوندالأسرةأيضًا، فهناكفرنسامنواألمثلة.. محدودًاعددًاإال

.النسيجصناعاتمنثروتهانمتالتىروييهفانالحديدية، وأسرةالصناعاتمن

وقد. هامةمكانةيحتلونالقرنهذاحتىاستمروافقد) األراضىبمالك (يتصلفيماأما
السلطاتمثلهامةبامتيازاتبريطانياباستثناءأوروباأنحاءكلفىالطبقةهذهتمتعت

مناصبيشغلونظلواالطبقةهذهأبناءأنثم. الضرائببعضمناإلعفاءأوالقضائية
.األوروبيةالجيوشأغلبفىالعسكريةالقيادة

الثالثةالطبقةمنللضباطالنبالةألقاببإعطاءمرسوم1750عامصدرمثًالفرنسافى
أجياللثالثةكضباطإليهاينتمونالتىاألسرأعضاءخدمأوالجنرالرتبةبلغواالذين

المرسومهذابمقتضىيحصللم1790، 1766عامىبينالقرنربعوبامتداد. متتالية
أعدادإلىبالقياسهؤالءأعدادضآلةيوضحمماالنبالةألقابعلىضابطًا125سوى

.النبالءطبقةإلىينتمونكانواوالذينالفرنسىالجيشفىالعاملينالضباط

درجة14بلغت1722عاموالبحريةالجيشلرتبالئحةاألولبطرسأصدرروسيافى
.المالكطبقةأبناءجميعهاشغلها
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.اليونكرزباسمتعرفكانتالتىالطبقةلذاتبالنسبةبروسيافىحدثالشئنفس

حكمعلىقويًاظلنفوذهمأنبريطانيا، بيدفىمماثلةبامتيازاتالنبالءيتمتعلمربما
مجلسعنبحالنفوذهيقللمالذىاللورداتمجلسخاللمنوذلكوإدارتهاالبالد

اللورداتمجلسأعضاءمنأساسًاتشكلالوزاراتكانتالقرنأواخروحتى. العموم
مجلسمنواحدوزيرسوىفيهايكنلم1783عامتألفتالتىPittبتوزارةأنحتى

.اإلنجليزيةلألرستقراطيةينتمونالبقيةكان، بينمانفسهبتهوالعموم

مناألساسفىيتألفكانوالذىاألوروبيةالشعوبمناألعظمالسوادذلكبعدهناك
).الفالحين(

إلىالمعياربهذاأوروباتقسيمويمكن. القنوالفالحالحرالفالحبينالتمييزهناوينبغى
.، وشرقى، غربىقسمين

الجزيرةوشبهالبريطانيةالجزرفىالقانونيةالقنانةزالتفقدالغربىللقسمبالنسبة
.البالدشرقىالواقعةالمحدودةالمناطقبعضعدافيمافرنسااأليبيرية، وفى

أنشرقًا، حتىاتجهناكلمافيهاالقنانةانتشرتألمانيا، وقدفهناكالشرقىالقسمفىأما
بولونياوفى. للقنانةخاضعًاكلهالشعبالشرقية، كانوبروسيابومرانيامثلمناطق
حالةفالحيهاعلىالبالدفىالسلطةعلىتهيمنكانتالتىاألرستقراطيةالطبقةفرضت

الشعبتحويلإلىاألولبطرسسياسةأدتبروسياوفى. الواضحاالسترقاقمن
.الثانيةكاترينعهدعلىورسوخًاإنتشارًاالقنانة، وزادتأقنانإلىتقريبًاالزراعى

..آخرلجانبنظرةإلىواالجتماعيةاالقتصاديةاألوضاععنالعجالةهذهومن

السياسيةالنظم
األوروبيةالدولكلكانتوسويسراإيطالياأقسامبعضفىنادرةاستثناءاتعدافيما

.ملكيةدوًالعشرالثامنالقرنخالل

أدواتالملوكأنعلىوالقائمةالوسطىالعصورمنالمستمدةالفكرةنفساستمرتوقد
يوصف1738عامالمفكرينأحدكتبأبوية، وكماسلطةسلطتهموأن. اإللهيةللمشيئة
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صورة، هىوطنىملكيحكمهحرلشعبالحقيقيةالصورةأن: "بقولهالملكىالنظام
".أبويةأسرة

إذوعرضهاالقارةبطولالملوكوضعيةتشابهاألحوالمنبأىيعنىالذلكأنغير
الثانىوبروسيا، ويضمروسياأولهايضمأقسامثالثةإلىالوضعيةهذهنصنفأنيمكن

.الهابسبرجوإمبراطوريةوأسبانيافرنسااألخيربريطانيا، ويضم

تنازعالسلطاتوبروسياروسيامنكلفىللملوككان، فقداألولبالقسميتصلفيما
صراعاتإلىبريطانيامثلأخرىبالدعرفتهاالتىالدستوريةالصراعاتتحولتوقد
.ومساندتهالملكرضاءعلىالحصوليحاولالوزراء، كلبين

إلىللعرشآخرملكواعتالءالسياسةمسرحعنملكاختفاءيؤدىالبالدهذهمثلوفى
فىاألولىكاترينوفاةأدت، فقدذلكعلىاألمثلةوتتعد. سياستهافىجذريةتغييرات
منذلكاستتبعمابكلالبلطىالبحرفىتواجدهابزيادةاإلهتمامإلىعودتهاإلىروسيا

خاللواضحةعداواتالبلدينبينالعالقاتشهدتأنبعدبريطانياوبينبينهامصالحة
عرشالثانىفردريكتوليةعندنالحظهالشئنفس. التغييرهذاعلىالسابقةالسنوات
والمضاعفاتالتغييراتبكلسيليزياعلىالبروسىالهجوممنعليهاترتبومابروسيا
.الهجومهذاعننتجتالتى

بينالقرونبامتدادهنا، أنهونالحظبريطانيافىالملكىبالنظاميتصلالثانىالقسم
فىإنجلترافىالملوكسلطةظلت) 1789 (الفرنسيةوالثورة) 1688 (المجيدةالثورة
.تآكل

منالجماعاتأواألفرادبعضإعفاءفىالملكحقيحددقانونصدر1689عامففى
.القوانينبعضعنالناجمةاإللتزامات

لفترةالتجديدفىالملكسلطةمنيحددأكثرأوقانونصدرعشرالثامنالقرنمطلعوفى
لخمسالبرلماناتألحديجددالثانىشارلظلعندماحدث، كمايجاريهعموممجلسأى

التسويةبقانونعرفما1701عامصدرأنهكما). 1676–1661 (متصلةسنةعشرة
.العرشوراثةمسألةتقريرحقالبرلمانخولالذى
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إلىالملكسلطاتمنكثيرانتقالعمليةفىالتشريعيةاإلجراءاتتلكأسهمتوكما
.اإلتجاهنفسفىسيرهافىأسهمقدتغييراتمنالبالدشهدتهما، فإنالبرلمان

مستقلةكهيئةالوزراءمجلسظهورعشرالثامنالقرنخاللبريطانياناحية، عرفتفمن
–1783 (بتوزارةتشكيلبعدالقرننهايةفىتمامًاتأكدالذىالظهور، وهوالملكعن

1801.(

أن، صحيحوالهويجالتورىفىممثًالالحزبىالنظامالبالدفىظهرأخرىناحيةومن
السابعالعقدخاللرسمىبشكل) الهويج (تشكلحتىطويًالوقتًااستغرققدالظهورهذا
برئاسةالتاسعالعقدخالل) التورى (وتشكلروكينجهامدىالماركيزبرئاسةالقرنمن

فىالسياسيةالحياةعلىجديدًاشكًالأدخلالحزبينظهورأن، غيرفوكسجيمس
الحزبىالتنافسخاللمنأنهذلك. أوروبافىالسياسيةالحياةعلىبلبريطانيا

تظهرجديدةسياسيةنظمبدأتالبرلمانلدخولاألحزاببيناإلنتخابيةوالصراعات
.حزبيةوزاراتبدورهاعنهاانبثقالتىالحربيةالبرلماناتفىممثلة

مماأكثرالعادىالناخبإرادةعنتعبرالحكومةتشكيالتالتغيير، أصبحتهذاومع
أعلىإلىأسفلمنانبثقتقدالسياسيةالتكويناتأنآخرعليا، بمعنىسلطةعنتعبر
.األوروبيةاألنظمةسائرفىقائمًااستمرالذىالحالعكسعلى

فىوأسبانيا، والهابسبرجفرنسامنكلفىالبوربونحكمأنظمةيتناولالثالثالقسم
.النمسا

السلطةشخصىفىتتجسد: "نصهما1766عامعشرالخامسلويسقالفرنسافى
".المحدودةغيرالتامةالتشريعيةبالسلطةوحدىالمطلقة، وأتمتع

قيامحتىفرنسافىيمارسونهاالبوريونملوكاستمرالتىبالحقوقالقولهذاويترجم
الحكوميةاإلدارةفىاألساسيةالمصالحيراقبالملككانلقد. 1789عامالكبرىثورتها
الخامسلويسالملك، أنذلكعلى، مثللمنصبهالوزيرشغلمدةيقررالذىوحدهوكان
مثلوقويًاعظيمًاوزيرًاأسقطمباالة، فإنهوالعجزمنبهاشتهرماكلبرغمعشر

.فعلردأىمنالخشيةدونشوازيل
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الموقفإلىبهم، ووصلتالفرنسيينالملوكضعفإلىأدتعواملثالثةهناكأنغير
.1791عامالفرنسيةالملكيةبإنهاءواجهوهالذى

الخامسلويسمنكلبإمكانيكنعشر، فلمالرابعلويسخلفواالذينالملوكضعف1.
معهالقوليمكن، مماسلفهمبهاقامالتىاألعباءبنفسالقيامعشرالسادسأوعشر
.خلفائهعلىللغايةفضفاضةكانتعشرالرابعلويسعباءةأن

النبالءمنأساسًاتتشكلكانتالتىاإلقليميةوالبرلماناتباريسبرلمانقوةتزايد2.
قامماهذاعلىمثل. واضحبشكلالملكيةالحكومةقوةمنالغضإلىأدتبصورة

جمعحاولعندمامجرمًاواعتبرهاإلقليمحاكمنفىحين1763عامتولوزبرلمانبه
.وقتئذالملكيةالحكومةفرضتهاقدكانتضريبة

التداولهذاعننتجمابكل4للملوكاإللهىالحقلفكرةالرافضةاألفكارتداولبداية3.
.الملكىالنفوذتقلصمن

أنحيثمنفرنسامعالملكيةوضعية، تشابهتالهابسبرجوممتلكاتأسبانيافى
يتالئمبشكلاألنظمةلتعديلالبالدتلكفىالملكيةالحكوماتتبذلهاكانتالتىالمحاوالت

ذاتالجماعاتجانبمنعنيدةبمعارضةتصطدمالعصر، كانتمتطلباتمع
.اإلمتيازات

النظامكانبينماالمركزية، إذسلطتهاحيثمنفرنسافىالوضعيةمعاختلفتأنهاغير
بالنسبةاختلفقدقوية، فالوضعمركزيةحكومةيشكلباريسفىالقائمالملكى

النعراتهناكأسبانيا، كانتففى. فينافىللهابسبرجوبالنسبةمدريدفىللبوربون
الهابسبرجكانفقدالنمسافىالباسكية، أماواألقاليموأراجوناقطالونيافىاإلقليمية

.طموحاتهامنهالكلمتعددة، كانوجنسياتقومياتذاتدولةيحكمون

الوضعية، فىهذهلمواجهةعشرالثامنالقرنخاللكبيرةجهودًاالدولتينملوكبذلوقد
طويللوقتبرشلونةحاصرقدالصدد، فهوهذافىهامبدورالخامسفيليبقام: أسبانيا
للملكيةتقدمبأنالباسكيةاألقاليموخلفاؤههوأقنع، كما1714عاملهاستسلمتحتى

.ونابليونالفرنسيةالثورةفصلانظر4
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منابتداءتريزامارياتمكنتفقد: النمسافىأما. طوعيةضرائببشكلعظيمةمبالغ
اإلداريةاإلنفصاليةإنهاءإلىتوصلتجديدةإداريةهيئاتعدةإنشاءمن1740عام

.بوهيميافىخاصةاألقاليمفىالقديمة

العسكريةالقوات
القرنشهدهاالتىاألساسيةالتطوراتحولالمالحظاتمنمجموعةتسجيلباإلمكان
.الحروبونوعيةاألوروبيةالجيوشطبيعةعلىتطرأعشرالثامن

حروبمنالدراسةموضعالفترةبهاكتظتماالتسجيلهذاعلىحرصنافىوالسبب
1756 (السبعالسنواتبحرب)، وانتهاء1721–1700 (الكبرىالشمالحربمنابتداء

–1763.(

المئويةالنسبةانخفاضمنالعسكريونالمراقبونسجلهبماتتصل: األولىالمالحظة
أقلأصبحتقدالحربأنالمراقبونهؤالءويرى. لألسرىبالنسبةوزيادتهاللقتلى

.حضاريةلقوانينوخضوعًاتنظيمًاوأكثربربرية

ماالسبعالسنواتحربأعقابفىالمشهوراإلنجليزىاالقتصادىسميثآدمسجلوقد
رحاتدورفعندما. للثراءسانحةفرصةزراعىازدهارمنطقةفىالحربتكونقد "نصه

الفهمكبرىفائدةالهولنديينالفالحينجميعيجنىالمنخفضةكاألراضىبالدفىالحرب
".مرتفعةجدبأسعارسلعهمبيعمنيربحونأنهمكماالقتالمدةبطولالمزارعةيدفعون

مونتسكيوويحدد. القرنذلكفىاألوروبيةالجيوشبحجمترتبط: الثانيةالمالحظة
.الدولةسكانمجموعمنالمائةفىواحدبنسبةالعددهذاالمعروفالفرنسىالمفكر

ذلكعلىمثل. النسبةهذهتجاوزإلىالدولمنعديدملوكعمدكثيرةأوقاتفىأنهغير
ملكالثانىفردريكبهقامماآخرمثل. السويديينمعصراعهمأثناءالروسبهقامما

%4.4يمثلونجنودهكانحيثالسبعالسنواتحربمنالحرجةاللحظاتخاللبروسيا
.السكانمجموعمن
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فىسادقداإلجبارىالتجنيدنظامأنمنالتجديد، وبالرغمبنظامتختص: الثالثةالمالحظة
.أخرىإلىدولةمناختلفتقدالنظامهذاتنفيذطريقةأنغيراألوروبيةالجيوشكل

معينةبفرقةالجيشبإمدادالبالدمنإقليمكليقومأنعلىالنظامهذاقام: بروسيافى
الريفسكانمنمئويةنسبةتجنيدعلىالنظامقام: روسياوفى. األقاليمإلىتنتسب

.القرعةحسبالتجنيدنظامساد: أسبانياوفى. البيوتبعددتحسب

أعدادجلباستمراألوروبية، فقدالجيوشمناختفىقدالتطوعنظامأنذلكيعنىوال
طريقعنوبريطانيافرنسامنكلفىالجيوشيشكلونكانواالذينالرجالمنكبيرة

بالخداعاألحوالمنكثيرفىيتمكانالتطوعهذاأنإلىالتنبيهينبغىأنهغيرالتطوع
.التهديدوأحيانًابلوالضغط

.جنودهااألوروبيةالجيوشمنهمتستمدكانتالذيناألفرادنوعيةعن: الرابعةالمالحظة
قدرعلىينصبأنينبغىالتجنيدأنمؤداهافكرةالتاريخيةالحقبةتلكفىسادتوقد

.غيرهامنأكثراألمةفىالمنتجةغيرالطبقاتعلىاإلمكان

القرنخاللالفرنسيةالحربيةوزراءأشهرجرمينسانالكونتالفكرةهذهعنيعبر
،اختيارهمأحسنأناسمنالجيوشتشكلأنمطلوبأنهصحيح: "فيقولعشرالثامن
أفضلمنهاانتزعإذاستدمر، وهىالهدفهذاتحقيقأجلمناألمةتدمرأالينبغىولكن

غيرهوماكلومناألمةحثالةمنإالالجيوشتتألفأنيمكنالذلكوعلى. عندهاما
".بالمجتمعوضارنافع

كلفمهما: "قالحينذلكقبلالثانىفردريكالبروسىالعاهلعنهاعبرالفكرةنفس
وكان". الحروبخالللإلبادةللبالدالنافعينالصالحينالعمالتعريضتجنبينبغىاألمر
.القتالميادينفىتبددأنمنأثمناألمةفىوالمتعلمةالمنتجةالطبقاتأنرأيه

هؤالءعددبلغالمرتزقة، وقدتجنيدظاهرةالقرنهذاخاللاستمرت: الخامسةالمالحظة
منألفًاأربعينإلىقلواقدكانواوإنالقرنمنتصففىألفًاخمسينالفرنسىالجيشفى

أىعلىأنهم، إالاأللمانمنكانواأغلبهمأن، صحيحالقرننهايةفىاألجانبالجنود
،الروسالجنودمنكبيرةأعدادًااستأجرتبريطانياأنكما. بروسيينيكونوالماألحوال
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–1776 (األمريكيةالثورةعلىالقضاءهؤالءخاللمنتستطيعأنهاتتصوروكانت
1783.(

أعدادالتجنيد، وبوجودبطرقالخاصةالسابقةبالمالحظاتوتتصل: السادسةالمالحظة
ظاهرةذلكعلىترتبقدأنهوذلك. المقاتلينصفوففىالمرتزقةالجندمنقليلةغير

أعدادكثرةفىعشر، وتتمثلالثامنالقرنخاللاألوروبيةالجيوشعرفتهاخطيرة
.الحربيةالعملياتأثناءخاصةالجيوشهذهمنالفارين

ألفًا62النمساوىالجيشمنخاللهافر، فقدالسبعالسنواتحربعلىهذامثلويؤخذ
.ألفًا80البروسىالجيشمنألفًا، وفر70الفرنسىالجيش، وفرمنالرجالمن

النبالءظلوقتئذ، فقداألوروبيةالجيوشفىالضباطعن: واألخيرةالسابعةالمالحظة
مهماالعامةأبناءمنواحدعلىالعسيرمنوكان. الجيشفىالعلياالمناصبيحتلون
.المسلحةالقواتفىمهممركزأووظيفةشراءثروتهبلغت

هذهعلىالبورجوازيةوالطبقةالنبالءبينعشرالثامنالقرنخاللالصراعزادوقد
هذافىاألولالطرفيساندونظلوااألوروبيينالعواهل، أنالواضحأنغيرالوظائف
الوراثيةباإلمتيازاتتتمتعالتىالطبقةعندانهمؤداهاقناعةذلكإلى، تدفعهمالميدان
الضباط، أماتكوينعناصرمنجوهريًاعنصرًايعتبرالذىللشرفالحادالمعنىوحدها
إدخالإلىميًالوأكثربرفاهيتهمتمسكًاأكثرأبناءهافإن) البورجوازية (األخرىالطبقة

عنعبروقد. صالحينضباطًايجعلهمالمماحسابهمفىالشخصيةالمصلحةاعتبارات
لسلكالبورجوازيةأمامالطريقفتحأن "1775عامقالحينالثانىفردريكالقناعةهذه

".النهايةبدايةللجيشبالنسبةسيكونالضباط

)1763–1756 (السبعالسنواتوحرباالستعمارىالصراع
كانتأنهاذلكعشرالثامنالقرنفىأوروباتاريخمنخاصةمكانةالحربهذهتكتسب

.والسياسيةواالجتماعيةاالستعماريةاألصعدةمختلفعلىهامةداللةذات
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بينالرسمىبشكلهابدأتقدالحربتلكأنإلىاإلشارةتنبغىالداللةهذهرصدوقبل
فيهاتدخلتأنتلبثلمآخر، ثمجانبمنبروسياوبينجانبمنوفرنساالنمسامنكل

إلىوالسويدوسكسونيابولندامنكل، اشتركتاألوليينالدولتينجانبإلىعديدةقوى
عامالتحالفهذاإلىأسبانياانضمتثمالحربمناألولىالشهورخاللالجانبهذا

.إنجلتراسوىلبروسياينضملماآلخرالجانبعلى. 1761

النمساوىالتحالفدوللمجموعةالتصدىفىالدولتانهاتاننجحتفقدذلكمنبالرغم
.الفرنسى–

الحربدالالت
:لهاالتىاألهميةعنتعبيرًاالحربداللةرصدإلىذلكبعدنعود

االستعمارىالصعيدعلى: أوالً
االستعمارىالتاريخمنمراحللمرحلةالنهايةنقطةبمثابةالسبعالسنواتحربكانت
عشرالخامسالقرنأواخرفىالجغرافيةالكشوفبحركةبدأتالتىالمرحلةوهى

إنجلتراأنالمعلومومنعشرالسابعالقرنخاللذروتهابلغتحتىتتصاعدواستمرت
،االيبيريتينالدولتينعنمتأخرتيناالستعماريةالحركةميداندخلتاقدكانتاوإنوفرنسا
إمكانياتهمابحكمأنهماهولندا، غيرالمنخفضةاألراضىدولةعن، أووالبرتغالأسبانيا

منوثابتًاحثيثًاسيرًايسيركانالذىالتاريخىتطورهما، وبحكمجانبمنالبشرية
.الميدانهذافىالسبققصبأحرزتاأنلبثتاآخر، ماجانب

الملكعهدخاللالتحديدوجهعشر، وعلىالسابعالقرنمنالثانىالنصفمنوإبتداء
متميزةسماتتكتسبالدولتينهاتينفىاالستعماريةالسياساتبدأتعشرالرابعلويس
.األخرىعنمنهمادولةكلفى

:أساسينعلىاالستعماريةفلسفتهاقامت: إلنجلترابالنسبة

الوجودتكثيفخاللمنوالهنديةاألمريكيةمستعمراتهافىوجودهاتقوية: األول
.اإلنجليزىالبشرى
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البحرىأسطولهالتقويةالبريطانيةالحكومةجانبمنالمتواصلالسعىفىتمثل: الثانى
إلىمدهاأوروباتحاولمعاديةجسورأيةقطعمنالضاربةبقوتهيتمكنالذىالحدإلى

.البحاروراءفيمامستعمراتها

علىالشهيراإلنجليزىالبحرىاإلنتصارمنذثابتةالبريطانيةالسياسةهذهظلتوقد
عامالتحديدوجهعلىعشر، أوالسادسالقرنأواخرفى" االرمادا "األسبانىاألسطول

1588.

جارتهااعتنقتهاالتىالفلسفةعناالستعماريةفلسفتهااختلفتفقدلفرنسابالنسبةأما
.العتيدةومنافستها

عشر،الرابعلويسالملكعهدفىخاصةسادتفرنسيةقناعةمنالفلسفةتلكنبعتوقد
فىالقويةفرنساوضعأنالقناعةهذهكولبير، ومؤدىوزيرهومروجهاصاحبهاوكان

كسبأنآخرالبحار، بمعنىوراءفيماقويًاالفرنسىالوجودمنيجعلأوروبا
.أسبابهاالقناعةلهذهكانأنهشكوالاألوروبيةالحروبميادينفىيتمإنماالمستعمرات

البالدتلكفىذروتهإلىوصلالذىالمركزىالحكمبنظاماألسبابهذهأهموتتصل
فىباإلمكانيكنالشمس"، ولمبالملك "سمىكماأوعشرالرابعلويسالملكعهدعلى
حسابعلىاالستعماريةاألطرافإلىالفرنسييناهتمامينصرفأنالمركزيةهذهظل

عاتقهاعلىألقىالذىالقارةفىفرنساموقعذلكإلىذاتها، أضففرنسا، أىالقلب
الحروبتلكعنالناتجةلقواتهاالمستمرةاالستنزافعملياتفىتمثلتجساممسئوليات

حكاممنالهابسبرججيرانهامعخاصةاألوروبيةالقارةفىتخوضهااستمرتالتى
).النمسا (المقدسةالرومانيةاإلمبراطورية

االقتصادىاالجتماعىالصعيدعلى: ثانياً
كلنظرةفىاالستعماريتينالدولتينمنكلفىاالقتصاديةاالجتماعيةاألوضاعأثرت
السيطرةفىتطمعالتىللمستعمراتأوبالفعلعليهاتسيطرالتىلمستعمراتهامنهما
.عليها
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فىواسعةخطواتخطاقدأنهنرىوقتذاكاإلنجليزىالمجتمععلىنظرةألقينافإذا
الجماعاتمصالحعنتعبرعديدةمؤسساتهناكوأصبحتالرأسمالىالتطورطريق

أنالصددهذافى، ويالحظالمالورجالالسفنوأصحابالتجارمنالناشئةالرأسمالية
الشرقيةالهندشركةاالستعمارية، ودوربالعمليةأساسًاقامتالتىهىالجماعاتتلك

األخيرالعامفىتأسيسهامنذالشركةتلكاستمرت، فقدمعروفدورالهندفىاإلنجليزية
)1837 (عشرالتاسعالقرنمناألولالنصفوحتى) 1600 (عشرالسادسالقرنمن
الهندشركةإنالشرقية، ثمالبحارفىاإلنجليزيةللمستعمراتالحقيقىالحاكمهى

اإلنجليزيةالمستعمراتوتأسيسالسيطرةفىهامادوراأيضالعبتقدالغربيةاإلنجليزية
لقوةحقيقيةترجمةاإلنجازاتهذهمثلالشمالية، وكانتألمريكاالشرقىالشاطئعلى

.المستعمراتفىاإلنجليزيةالبورجوازية

ملوكعلىالبرلمانثورةفىشاركتالطبقةتلكمنهامةفصائلفإنآخرجانبمن
شارل (الملوكهؤالءأحدإعدامإلىمراحلهاإحدىفىوصلت، والتىالستيوارتأسرة
الثانىجيمسالملكهوآخرخلعإلىأخرىمرحلةفىوصلت)، كما1649عاماألول
بعدهااإلنجليزىالبرلمانأصبحوالتىالمجيدةبالثورةالمعروفةالثورةفى1688عام

فىاألهمالقوةاألحرار، هوحزبفىالممثلينالبورجوازيةأبناءمنالقويةبفصائله
.للدولةالخارجيةالسياساتإدارة

أعباءمنكثيرًاخففتقدالطبقةتلكأننالحظأننستطيعالتغييراتهذهكلخاللمن
.مصالحهاعنللدفاعتفرغًاأكثروجعلتهاالحكومة

بالدوراإلنجليزيةالبورجوازيةقامتبينماأنه، ذلكالوضعاختلففقد: لفرنسابالنسبةأما
الشركاتأنالحكومة، ومعلومعلىفيهاالعبئوقعفقداالستعمارميدانفىاألساسى

أقامتهاالغربية، قدالهندشركةشقيقتهاالشرقية، أوالهندشركةمثلالفرنسيةاالستعمارية
.الفرنسيةالحكومةاألولىبالدرجةومولتها

لمالفرنسيةالبورجوازيةألننتيجةالنهجهذاعلىسارتقدفرنساحكومةكانتوإذا
فىوحيدةتركتإذاهزيمتهاإلىسيؤدىكانممااإلنجليزيةالبورجوازيةبقوةتكن
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قد–بالطبعتقصدأندون–الحكومة، فإنهامعونةدوناإلنجليزأمامالمنافسةميدان
الكسبفرصنفسلهايتحلمحيثالبورجوازيةتلكالسياسةهذهخاللمنأضعفت
.القنالمناآلخرالجانبعلىاإلنجليزيةلجارتهاأتيحتالتىالرأسمالىوالنمو

فإنالتجارىالنشاطعلىإنجلترافىالمالرأسنمواعتمدبينمافإنهأخرىناحيةمن
بينماأنهنالحظأخرىومرة. الصناعىالنشاطعلىاعتمدقدفرنسافىالمالرأسنمو

للبورجوازيةتتيحالتىالقوانينسنعلىالنشاطهذافىاإلنجليزيةالحكومةتدخلاقتصر
المتاجراحتكارمنقدرًالهاتتيحذلكمنوأكثر، بلالكسبفرصمنمزيدًااإلنجليزية

قوانين "باسمالمعروفةالقوانينفىتجسدتالتىالسياسةمستعمراتها، وهىأوإنجلترافى
لفرنسابالنسبةاألمراختلفعشر، فقدالسابعالقرنستينياتفىصدرتالتى" المالحة

طابعذاتجديدةصناعاتوإقامةالقديمةالصناعتتنظيمإلىالحكومةتدخلامتدحيث
.حكومى

شركةمثلشركةإفالسإلىأدىقدالمالحيةالشركاتميدانفىالتدخلهذاكانوإذا
الصناعاتبعضإضعافإلىأدىقدالصناعاتميدانفىفإنهالفرنسيةالغربيةالهند

تلكتنعكسأنالطبيعىمنوكان. الزجاجصناعةمثلفرنسابهااشتهرتالتىالقديمة
حقيقةمنأكثرفىنالحظهأنيمكنفيمااالجتماعيةاألوضاععلىاالقتصاديةاألوضاع
.تاريخية

علىتسيطرأنواستطاعتإنجلترافىكبيرةبسرعةنمتالتىالبورجوازيةطبقةإن1.
علىاستولتما، وكثيرًاالهويجأواألحرارحزب، وهوالكبيرينالحزبينأحد

األرستقراطيةمناألراضىأصحابيمثلكانالذىاألخرالحزبمنالحكومة
كانفرنسافىاألمرالتورى، فإنأوالمحافظينحزبفىممثلينالقديمةاالقطاعية

اإلسهاممنيمكنهاالوضعفىالناشئةالبورجوازيةالطبقةبقيتحيثمختلفجد
نحوعلىالحكمشئونتداركانتماكثيرًاالحكومة، وبالتالىإدارةفىفعلىبشكل

الحقيقةلهذهاألمثلالنموذجتقدمالسبعالسنواتحربولعلمصالحهامعيتعارض
وتقويةالمستعمراتفىالفرنسيةالبورجوازيةبمصالحالتضحيةتمتحيثالتاريخية
فىالفرنسيةالبورجوازيةمصالححمايةمنمعهتتمكنلمنحوعلىالبحرىأسطولها
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الطبقةدعتالتىاألسبابأهممنكانالموقفهذاولعل. الهندفىأوأمريكا
يزيدال، بماالحربتلكنهايةبعدالملكيةالحكومةضدالثورةقيادةإلىالبورجوازية

الهندفىألقيتقدالكبرىفرنساثورةبذورأنالبعض، ويقولالقرنربععن
.وأمريكا

المشروعاتأنحيثاإلنجليزيةلزميلتهامخالفنحوعلىتشكلتقدالطبقةهذهأن2.
أبناءمنكبيرًاجانبًاأنذلكإلىفرنسا، أضففىانتشارًاأكثركانتالصغيرة

شركاتفىيتكتلوالمأنهمالحرة، ثمالمهنأصحابمنكانواالفرنسيةالبورجوازية
يدخلواأنمنأضعفبذلككانوااإلنجليز، وقدلجيرانهمحدثكماكبرىاحتكارية

أشدعليهمانعكستفقد، وبالتالىالجيرانهؤالءمعاالستعماريةالمنافسةميدانفى
بالسياساتالمواقفهذهاتصلتسواءمنهمالمركزيةالحكومةمواقفاإلنعكاس

الفرنسيةبالحكومةيلمأنيمكنبمااتصلتأوالحكومةتلكترسمهاالتىاالقتصادية
.الضعفأسبابأوالقوةأسبابمن

السياسيةلألوضاعبالنسبة: ثالثاً
الفرنسيةالحكومةسياساتاستمرتفقدإنجلترافىعنهفرنسافىاألمرأيضًاإختلف
.االستعماريةالميادينفىاألوضاععناألوروبيةالقارةفىلألوضاعاألولويةتعطى

تعنىفرنساجعلتالتىالسياسةهذهالنهايةفىأرستاألسبابمنمجموعةتشابكتوقد
وماالقارةفىالفرنسىبالموقعاتصلماالعواملهذهمن. بالبحرتعنىمماأكثربالبر
معمعقدةسياسيةعالقاتفىالتورطاستمرارمنالموقعهذاعلىيترتبأنيمكنكان

العسكرىاالستعدادمنحالةتستلزمكانتعالقاتلفرنسا، وهىالمتاخمةالدوليةالقوى
أغلبفىتمتدقدعسكريةاشتباكاتإلىاألوقاتمنكثيرفىتتحولكانت، كماالدائم

خاللتورطتقدفرنساأنإلىالصددهذافىنشيرأنويكفىسنواتبضعإلىاألحيان
:حدوثهاتوالىعلىهىحروبثالثةفىوحدهعشرالثامنالقرنمناألولالنصف
.البولنديةالوراثةالنمساوية، فحربالوراثةاألسبانية، فحربالوراثةحرب
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قيامحتىعشروالثامنعشرالسابعالقرنينخاللشهدتقدأوروبافإنأخرىناحيةمن
فرنساحكاممنالبوربونبينالصراعأشكالمنمستمرًا، شكًالسنواتالسبعحرب

السياسةفىتقليديًامعلمًايمثلالشكلهذاأصبحبحيثالنمساحكاممنوالهابسبرج
تحالفتحينالسبعالسنواتحربقبيلتوقفقدالصراعهذاأنصحيح. األوروبية
ظلالسابقةالفترةبامتدادأنهغير" الدبلوماسىباإلنقالب "عرففيمابروسياضدالدولتان

تكرسأنعنعاجزةجعلهاالفرنسيةالعسكريةللقوةمستمرااستنزافًايمثليحدثما
بإمبراطوريتهااإلحتفاظاألقلعلىأواالستعمارىلتوسعهاالقوةهذهمنمعقوًالجانبًا

السنواتحربقامتالظروفهذهوفىالسابقالقرنخاللتأسيسهاتمالتىاالستعمارية
.السبع

1756–1748الحربنحوتتجهأوروبا
وقيامالنمساويةالوراثةحربأنهىالذىالشابلأكسصلحبينامتدتالتىالفترةكانت

.جديدمنالحربلشنالفرقاءفيهايستعدهدنةبفترةأشبهالسبعالسنواتحرب

فىوحدثجانبمنشأنهامنالنمساأصلحتسنواتثمانامتدتالتىالفترةهذهوفى
فىتفجرتالذىاإلنقالبوهوآخرجانبمنالدبلوماسىباإلنقالبعرفماأوروبا
.القتالأعمالأعقابه

تريزاماريالإلمبراطورةالقتالتوقففترةمنحتفقد: النمساويةلإلصالحاتبالنسبة
التىاإلمبراطوريةإمبراطوريتها، تلكتنظيمإلعادةالعاصفعهدهابدءمنذفرصةأول

والضعفوالفقراإلنقساممنلهايرثىحالةفىوهىالسادسشارلوالدهالهاتركها
.أوروبارحمةتحتوضعهامماالعسكرى

مصاعبهاعلىالتغلبفىوقتًاتضيعأالعليهاأنالبدايةمنذتريزامارياأدركتوقد
..اتجاهينفىخطتهاصارتوقد. سيليزياباستعادةقوىطموحذلكإلىالداخلية، يدفعها

وضعيةبضمان: ، وثانيهماالهابسبرجإلمبراطوريةالداخليةاألحوالبإصالح: أولهما
.األوروبيةالدولسائربينقويةدبلوماسية
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التىالثالثالنواقصمنالتخلصحولسياستهادارتفقد: األولباالتجاهيتصلفيما
سائربينسياسىوانقسامكفؤةغيرحكومةفىتمثلتوالتىإمبراطوريتهامنهاعانت

.ضعيفوجيشاألقاليم

المستشاربهيؤمنكانماوهواإلصالحفىالبروسىالدرسمنتتعلمأنقررتوقد
.الشابلأكسصلحبعدالمستشاريةمنصبتولىالذىهوجويتز

هيئاتأوعلياحكوميةإداراتثالثبإقامةالنقصوجوهمناألولالوجهعالجتموقد
األقاليمماليةعلىأشرفتللخزينةوإدارةللداخليةوزارةفىممثلةرئيسيةتنفيذية

مناإلمكانقدرعلىتقللقوانينمجموعةوضعمهمتهاعلياومحكمةالمختلفة
عامإنجازهأمكنماوهواإلمبراطوريةأقاليمسائربينالتشريعاتفىالقائماإلختالف

1776.

تقررالخزينة، فقدوخواءالجيشضعففىتمثالالنقصوجوهمناآلخرانالوجهان
منالكافىبالتمويلإمدادهبعدالمسلحةالقواتعلى" الحربمجلس "قبضةتقوية

حثتمبأنالماليةاألوضاعوتحسينتنظيمخاللمنتوفيرهاتمالتىاإلعتمادات
منتقررماإلىباإلضافةللجيشماليةمنحتقديمعلىالموافقةعلىاإلقليميةالمجالس

تصاعديةدخلضريبةفرضكذاالنبالءبهايتمتعكانالتىالضريبيةاإلعفاءاتإلغاء
.المباشرةغيرالضرائبوزيادة

حجملزيادةالالزمةالنفقاتمواجهةللحكومةأمكنالماليةالمداخيلزيادةخاللومن
كانعددوهواإلجبارىالتجنيدطريقعنألفمائةإلىعددهوصلالذىالجيش

إلىالعسكريةاألنظمةتطويرالوقتنفسفىتمكما. الحربوقتمضاعفتهباإلمكان
آلةتريزاماريالدىكانالسبعالسنواتحربقياملدىأنهالقوليمكنبحيثكبيرحد

يكفىمااألموالمنبهاخزينةإلىباإلضافة. الكفاءةمنعظيمقدرعلىحربية
.المتوقعالصراعلمواجهة

هذافىتروىأنتستحقلكنهاطويلةقصةفهذه) الدبلوماسىباإلنقالب (يتعلقفيماأما
.المجال
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العجوزلإلمبراطوريةالخارجيةالسياسةمهندسوكانالداخليةاإلصالحاتجانبفإلى
منسيليزيااسترجاعفىقضيتهميدعمأوروبىحليفعلىالحصولعلىمصممين
.الحاجةتدعوعندمابروسيا

كاونتزوالمدعوآنئذالنمسافىدبلوماسىأشهرالسياسةلهذهاألساسىالمهندسوكان
كثيرًايثقالكاونتزوكان. أوروبىبلدمنأكثرفىلهاكسفيربنجاحبالدهمثلوالذى

علىبروسياحصولوراءكانتالبريطانيةالدبلوماسيةأنآمنأنهحيثبريطانيافى
مهتمةبريطانيابأنموقنًاكانفقدآخرجانبالنمساوية، منالوراثةحربخاللسيليزيا
ذاتاألخيرةكانتطالماالنمساوراءتسعىوأنهافرنساضدالتقليدىبصراعهاأساسًا
.الصراعهذافىلهافائدة

نتيجةالحقبةتلكخاللعليهااإلعتماديمكنالأنهأيضًاالرجلرأىفقدروسياناحيةمن
.آنئذمنهاتعانىكانتالتىاالستقرارعدملحالة

.فرنسا، هىبالطبعبروسيااستبعاد، بعدذلكبعدالباقيةالكبيرةاألوروبيةالقوةكانت
رأىحيثوفرنساالنمسامنكلبينتحالفعقدعلىكاونتزسياسةتركزتفقدثمومن
.بروسيامنسيليزياالستعادةالوحيدالسبيلالتحالفهذافى

بينالعالقاتتطبعظلتالتىالتقليديةالعداءسياسةمنالنقيضعلىالسياسةهذهوكانت
أطلقتالتىالتسميةتلكيستحقمنهاالهدفتحقيقكانفقدثمومنوفرنساالهابسبرج

.الدبلوماسىاإلنقالبأوالدبلوماسيةالثورة: عليها

.المحاوالتمنكاملةسنواتستكاونتزمنتطلبقدالهدفهذاتحقيقأنغير

عامفرساىفىالفرنسىالبالطلدىلبالدهسفيرًابإرسالهالمحاوالتهذهأولىبدأت
غيرالظروفكانتفقدشيئًايحققأندونسنواتثالثمهمتهفىواستمر1750
الشهيرةالعشيقةبومبادوردىمدامآنئذالفرنسىالقصرسياساتفىتتحكمكانت. مواتية
خلقمماالمستقرةغيرإلدارتهاتبعًايتغيرونالوزراءوكانعشرالخامسلويسللملك
تغييرإلىالتوصلمعهاالمستحيلمنكانالفرنسيةالحكومةداخلالثباتعدممنحالة
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برلمانأنسوءًااألموروزاد. الخارجيةفرنساسياساتفىالمطلوبالتغييرمثلجذرى
.القصرحسابعلىنفوذهلتأكيدالسنواتتلكخالليسعىكانباريس

ومداملويسالملكثقةاكتسابمنتمكنقدكاونتزأنمنوبالرغمالفوضىهذهظلفى
عامالنمساإلىالرجوعقررثمومنهدفهتنفيذمنيتمكنلمأنهغيربومبادوردى

ولمحلمهتحقيقلفرصةإنتظارًابالدهعاصمةفىوقبعمستشارًاأصبححيث1753
منالغربىالنصفمن.. بعيدمكانمنمجيئهاوكان. جاءتحتىطويلوقتيمض
.األرضيةالكرة

نحوبسرعةتندفعكانتالشماليةأمريكافىواإلنجليزالفرنسيينبينالمنافسةأنذلك
الساحلىالشريططولعلىمنفصلةمستعمراتفىمبعثريناإلنجليزكانفقد. أزمة
كانتكماكندافىالشمالفىالفرنسيةالمستوطنات، وكانتلورنسسانتجنوبالواقع

لمحاصرةوالجنوبالشمالمستوطناتربطالمطلوبوكان. المسيسيبىمصبعند
.األطلنطىفىوإلقائهماإلنجليز

قامأنبعدخاصةمقاومتهاسرعةرأواوقدالفرنسيةللمحاولةمستيقظيناإلنجليزوكان
واشنطنجورجبقيادةالفرجينيونبادرثمومن. األوهيوعلىقلعةببناءكنداحاكم

حلفاءمنالهنودتمكنكما. ردهمأمكنأنهغير1754عامالقلعةهذهعلىبالهجوم
).1755 (التالىالعامفىبرادوكالجنراليقودهاكاننظاميةقوةعلىالقضاءالفرنسيين

علىاإلبقاءعلىحريصةكانتإذابأنهاالبريطانيةالحكومةالحوادثهذهأقنعت
.الفرنسيينضدالصراعنطاقتوسيعسوىحلمنأمامهافليساألمريكيةمستعمراتها

يتخذهاسوفخطوةأولأنمفهومًاأمريكا، وكانعلىوقفهيمكنالالصراعهذاومثل
ملوكمنهاأتىالتىاأللمانيةاإلمارةهانوفرباحتاللستكونالحالةهذهفىالفرنسيون
.حكمهمتحتواقعةتزالالكانتوالتىاإلنجليز

أنغيرالنمسامعحلفلعقدبالتفاوضالبريطانىالتحركجاءالفهمهذاأساسوعلى
إليهااإلشارةسبقتالتىلألسباباإلنجليزمعتحالفهاتجددأالقررتقدكانتاألخيرة

سوفللفرنسيينمعاديةسياسةباتباعهاأنهارأتقدفييناحكومةأنإلىباإلضافة
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سوفمماالنمساويةالمنخفضةاألراضىفىقواتهامنكبيربقسماإلحتفاظإلىتضطر
.المحتملالبروسىالهجومأمامإضعافهاإلىيؤدى

فرنساضدآخرأوروبىحليفعناألخيرةتبحثأنإلىلبريطانياالنمساصدأدى
ذلك. التحالفلقبولاستعدادعلىكانتالتىبروسيامعالسبيلهذافىمفاوضاتوبدأت

إذامتخوفًاكانأنهتريزا، ثمماريالهتدبرهاالتىالمكائدمنقلقًاكانالثانىفردريكأن
لتخليهنتيجةالتحالفهذامثلاألخيرةترفضأنفرنسامعتحالفهإعادةإلىسعىما

.النمساويةالوراثةحربخاللعنهاالسابق

1756عامينايرفىوستمنسترإتفاقيةالثانىفردريك، وقعاإلعتباراتتلكبكلمدفوعًا

بمعونةبريطانياوعدمقابلفىفرنساضدهانوفرعنالدفاععلىبمقتضاهاوافقالتى
.األلمانيةلألراضىغزوأىصدفىبروسيا

بعدأمريكافىالفرنسىالتحدىلمواجهةتتحفزبريطانياكانتوبينماالظروفهذهوفى
خيارمنأمامهايكنالعزلة، ولمببرودةفرنساأوروبا، شعرتفىقويًاحليفًاضمنتأن

متتالية، مماسنواتلستقبولهاعلىيحثهاكاونتزاستمرالتىالعروضتلكقبولسوى
.1756عاممايوفىفرساىمعاهدةالدولتانتوقعأنإلىأدى

فرنسابينالحربفىالحيادعلىبالوقوفالمعاهدةهذهبمقتضىالنمساتعهدت
ألف24عنتقلالبمعونةاآلخرالطرفوعدالطرفينمنطرفكلأنغيروبريطانيا

.ثالثطرفمنللهجوممنهماألىاألوروبيةاألراضىتعرضتماإذارجل

األولىفيهوافقتوالنمساروسيامنكلبينتحالفعقدبشهرذلكقبلتمقدوكان
فىواالستمراربروسيامعالحربنشوبحالةفىرجلألف80تقديمعلىبمقتضاه

.سيليزياالنمساتستعيدأنإلىالدعمهذاتقديم

.القتالنشوبسوىيبقلمذلككلوبعد
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أوروبافىالحرب
يضيعولم. لبروسيابالنسبةللغايةخطيرًاوروسياوالنمسافرنسامنالثالثىالتهديدبدأ

تنسيقمنالثالثةالحلفاءيتمكنأنقبلهجومهيشنأنقرروقتًا، فقدالثانىفردريك
سكسونياإلى1756عامأغسطسفىفجأةفردريكتقدمثمومن. قواهموتجميعخططهم
الغزوسكسونياقاومتوقد. النمساإلىطريقهولشقإليهاإلنضمامعلىمنتخبهاإلجبار

.أكتوبرقبلعليهاالسيطرةفردريكيستطع، ولمالبروسى

فىفيهافردريكبدا، وإنالحربتجنبالمستحيلمن، كانالظروفهذهمثلوفى
عامينايرفىعليهالحربإعالنإلىالنمساويةاإلمبراطوريةدعاالمعتدى، مماصورة
1757.

حيثالفرنسىالبالطفىشديدًاضيقًاخلفآخر، فقدأثرلسكسونيافردريكلغزووكان
إلىأدىسكسونيا، ممامنتخبالثالثأوجستسإبنةعشرالخامسلويسإبنزوجةكانت
أوروبافىهانوفرعلىباالستيالءبريطانياضدحربهاتركزبأنفرنسافىالميلزيادة
.البحارعلىتركزهاأنمنبدًال

بمعاهدةالمعروفةتحديدًا، وهىأكثرمعاهدةفرنسامعليعقدالفرصةكاونتزوانتهز
فرساتعهدتوقد. بالضبطبعاماألولىالمعاهدةبعدتوقيعهاتمالتىالثانيةفرساى

أنمقابلفىسيليزياالنمساتستعيدحتىالقتالفىتستمرأنالجديدةالمعاهدةبمقتضى
فرنسامنكلبيناقتسامهايتمالتىالنمساويةالمنخفضةاألراضىعناألخيرةتتنازل

.وأسبانيا

أكبرمنإنجازةإتمامخاللهامناستطاعالتىكاونتزدبلوماسيةذروةالمعاهدةهذهوتمثل
.الحديثالتاريخفىالدبلوماسيةاإلنجازات

غيرلوقتنقاشمحلالسياسةهذهحكمةظلتفقدفرنسااآلخر، فىالجانبعلىأما
.قصير
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إلىأدتقدأنهاأساسعلىالمذكورةالسياسةبخطأالقائلالرأىأصحابهناككان
القارةفىالبحاروراءماأراضىإلىتوجيههاينبغىكانالتىالفرنسيةالجهودحصر

.األوروبية

فإنهابذلتمهمافرنسابأنالقائلالرأىأصحابهناكاألخرى، كانالناحيةعلىأنهبيد
منلهايكنلم، وبالتالىالبريطانىاألسطولمنالندموقفالوقوفعلىقادرةتكونلن

داخلقوتهاعلىالحفاظسوىأمامهايكنلمثمومنكبرىاستعماريةكقوةللبقاءسبيل
.القارة

تشتركلملفرنسا، إذالخطأالحليفالنمسا، كانتالرأيينألصحاببالنسبةأنهغير
تحاربالنمساكانتبريطانيا، بينماتحاربفرنساكانتفقد. واحدهدففىالدولتان
االستعماريةصراعاتهافىلفرنسابالنسبةلهقيمةالحليفًاالنمساكانوبينما. بروسيا
فرنساكانتحقيقة. سيليزياالستعادةسعيهافىللنمساقصوىفائدةذاتاألخيرةكانت
، غيرطويلوقتمنذإليهاترنوظلتالتىالمنخفضةاألراضىعلىالحصولفىتأمل

هذايكونبأنالثانيةفرساىمعاهدةفىألنفسهمسمحواقدالفرنسيينالدبلوماسيينأن
تحصل، فلنذلكفىالنمسافشلتإذاأما. لسيليزياالنمساباستعادةمشروطًاالحصول

.تعويضأىعلىفرنسا

تحصلأندونالنمساويةالمصالحأجلمنمريرصراعفىفرنساباختصار، تورطت
طاقاتهايستنزفالصراعهذاكان، بينمامناسبتعويضعلىبالحصولتأكيدأىعلى
.البحاروراءفيماأراضيهاعلىللحفاظإليهاحاجةفىكانتالتى

النمسامنكلبينأوروبافىأولهما.. ميدانينفىالحربتبدأأنالطبيعىمنوكان
فيماآخر، وثانيهماجانبفىوهانوفروبريطانيابروسيا، وبينجانبمنوفرنساوروسيا

وكانجنبإلىجنبًاالميدانينفىالحربسارتولقد. وفرنسابريطانيابينالبحاروراء
.اآلخرالميدانفىفعلهرديخلفميدانأىفىيجرىما

عامأغسطسفىمنصبهتولىالذىبتوليمالبريطانىالوزراءرئيسرأىمنوكان
وبالرغم. اآلخرالميدانفىبالحربمقترنًاميدانأىفىللحربالنظرينبغى، أنه1757
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أنسوىالقارةأرضعلىتجرىالتىالحربفىلبريطانيامصلحةثمةتكنلمأنهمن
هزيمةفىكانتمصلحتهاوأنهانوفرمنتخبالوقتنفسفىكانالثانىجورجملكها

الفرنسيينإلضعافوسيلةأفضلبأنموقنًاكانبتأن، إالالمستعمراتفىالفرنسيين
.أوروبافىمنشغلينبإبقائهموآسياأمريكافى

منلتمكينهالثانىلفردريكالماليةالمعوناتتقديمإلىالبريطانيةالحكومةذلكدعا
تولىهانوفر، بينماعنوالدفاعالفرنسيينلمحاربةكافيةعسكريةقواتعلىالحفاظ

الهجماتوشنإليهاتحتاجالتىبالقواتالمستعمراتإمدادمهمةالبريطانىاألسطول
.الفرنسيةالسواحلعلى

* * *

الخطوة، وكانتالقتالميادينإلىطرفكلوسياساتالحربألطراف: الصورةهذهمن
عامتقدمأنه، ذلكعادتههى، كماالثانىفردريكجانبمنالحربإعالنبعداألولى
نمساوىجيشتقدمإلىذلكأدى. براجفىنمساويًاجيشًاوحاصربوهيمياإلى1757
النمساوىالجيشلمقابلةتقدمحينأعدائهقوةتقديرفردريكأساءوقد. المدينةإلنقاذآخر

للبروسيينالكاملةبالهزيمةالمعركةانتهتحيث" كولن "فىالجيشانإشتبكفقد. الزاحف
سوىاإلبادةمنهؤالءينقذولم. بوهيميامنوانسحبوابراجعنالحصاررفعواالذين

.النمسويينعندالمبادرةروحنقص

إنزالفىالوقتنفسفىالفرنسيوننجح، فقدالثانىفردريكرأسعلىالكوارثوتتالت
األصغراإلبنكمبرالنددوقيقودهاكانالتىالهانوفرية–البريطانيةبالقواتالهزيمة

الجانبمعاتفاقيةتوقيعإلى1757عامسبتمبرفىاضطرالذىالثانىجورجللملك
هانوفراستسالمإلىباإلضافةشهرًا12مضىقبلتحاربوأالقواتهبتسريحالفرنسى

.للفرنسيين

منالبروسيينعلىاإلنتصاربعدروسىجيش، تمكنأغسطسوفىالوقتنفسفى
.بأكملهالشرقيةبروسياإقليمعلىاالستيالء



182الرأسماليةعصرفىأوروبا

أكتوبر، وأصبحفىفردريكعاصمةبرليناحتاللفىالنمسويوننجح، فقدذلكمنأكثر
.النمسوىالروسىالفرنسىالتهديدتحتوقعأنبعدلهايرثىحالةفىالبروسىالملك

تحقيقفىفعًالحدة، ونجحعلىأعدائهمنلكلالتصدىسوىأملمنأمامهيكنولم
بشكلسكسونياإلىنوفمبرأوائلفىفردريكتقدمفقد. نصرإلىالهزيمةوتحويلاألمل

وتمكن. رجلألف45عددهابلغفرنسية–نمسويةبقوة" روزباخ "فىالتقىحيثمفاجئ
ومنبهمالهزيمةإنزالمنأعدائهقوةنصفعنحجمهافىتقلبقوةالبروسىالملك

.غربًااإلنسحابعلىالفرنسيينإجبار

وقتًافردريكيضيعسيليزيا، ولماستعادةفىنجحواقدالنمسويوناألثناء، كانتلكفى
قواتهيفوقبجيشهزيمةأنزلالظروفنفسسيليزيا، وفىإلىتقدم، فقدروزباخبعد

.كلهاسيليزيابرسالو، بلاستعادةمنعددًا

جورجاضطرفقد. بأكملهاالحربفىجوهريةتحولنقطةبمثابةالنصرانهذانوكان
الحزبيمثلللوزارة، وكانبتبرئاسةالهويجتوليةإلىالشعبىالضغطتحتالثانى

.الحربالستمرارالداعى

تحتلتحاربهانوفرإلىالبريطانيةالقواتأرسلتحيثللقتالاالستعداداستمرومنذئذ
1758عامأبريلفىمعاهدةإبرامتم، كمابرونزويكفرديناندالدوقالبروسىالقائدقيادة

670مقدارهاسنويةمعونةلألخيرتدفعأنبمقتضاهابريطانياتعهدتالثانىفردريكمع

برونزويكالدوقتمكنحينالتالىالعامفىبتسياساتنتائجوظهرتالجنيهاتمنألفًا
.1759عامأغسطسفىهانوفرمننهائيًاالفرنسيينطردمن

قدالروسأنذلكالشرقمنالقادمالخطرمواجهةالوقتنفسفىفردريكعلىكان
وحاصروابولنداعبرتقدمواوقدالقتالميادينإلىهائلةأعدادًا1759عامدفعوا

80الجبهةتلكفىالمشتركةالقواتعددبلغوقدالنمسويينمعباإلشتراكفرانكفورت

.العددهذانصفجمععلىقادرًابالكادفردريككانبينماألفًا

إنزالمنوالنمسويينالروسكونرسدورف"، تمكن "ساحة، وفىفرانكفورتخارجوفى
بمطاردةنصرهماالحليفانتابعلو. 1759عامأغسطس13فىبفردريكقاسيةهزيمة
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..انسجامفىالعملينقصهماكانأنه، غيرعليهتمامًااإلجهازمنلتمكناالبروسىالملك
.بروسياعلىأبقىماوحدهذلكولعل

أولىكانتحاسمة، وكماأوكبرىعسكريةمعاركفيهتجرولم1760عاموجاء
فىتمكنعندماأيضًاآخرهاكانت، فقدالثانىفردريكجانبمنبمبادرةالمعارك
.سكسونيافىتورجاوفىبالنمسويينالهزيمةإنزالمنالسنةهذهمننوفمبر

فىالحربوكأنوبداالقتالأنهكهمقدالفرقاءجميعأنواضحًاكانالحدهذاوعند
إنجلترافىأحدهماجرىحدثانالنهايةبهذهعجلوقد. حاسمةغيرنهايةإلىطريقها
.روسيافىوالثانى

باسمخلفهالذىحفيدهوكان1760عامأكتوبرفىالثانىجورجالملكتوفى: إنجلترافى
منبالتخلصإاليتملنذلكوكان. المتآكلالملكىالنفوذاستعادةإلىتواقًاالثالثجورج
الشعبىالشعورزيادةفرصةالجديدالملكانتهزوقد. بتورئيسهمالهويجسيطرة
فرنسامعالمفاوضاتفىوشرع. بتمنويتخلصبالسالمليأتىالحربمنبالتململ

معاتفاقوعقدرفضهاإلىالفرنسيةالحكومةدفعتفيهاالمبالغبتمطالبأنغير
الحربإعالنإلىبتاتجهوعندئذ. 1761عامالحرببمقتضاهاألخيرةدخلتأسبانيا
أوقفتأنذلكوتبع. االستقالةإلىبتدعامماذلكالثالثجورجأسبانيا، رفضعلى

ميئوسموقففىبداوالذىالثانىلفردريكتمنحكانتالتىالبريطانيةالماليةالمعونة
.منه

بعدهاالثالثبطرسوتولية. 1762عامينايرفىإليزابيثالقيصرةوفاةأدت: روسياوفى
ممااألعظمبفردريكالمعجبينأشدمنكانالجديدالقيصرأنذلك. فردريكإنقاذإلى

يوليوفىآخرتطورحدثأنهغير. بروسيامعوالتحالفالنمساعناإلنسالخإلىدعاه
استعدادعلىتكنولمالثالثبطرسزوجهامنكاترينتخلصتعندماالسنةنفسمن

استعادةقررتفقدثمومنبروسياأجلمنأوالنمساأجلمنبالدهاقوىالستنزاف
فردريكتركتقدبذلكوهىالدولتينبينبالحيادواإللتزامألمانيامنالروسيةالقوات
.المواجهةهذهمثلعلىقادرًاوكانالنمسامعلوجهوجهًا
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أجلمنالقتالفىاالستمرارخطورةتريزمارياأدركتالجديدةالظروفظلوفى
نشوبقبلقائمةكانتالتىاألوضاععلىالحفاظعلىالقائمالصلحلعقدمهدمماسيليزيا
.القتال

االستعمارىالميدانفىالحرب
الشماليةأمريكافىكانتفقدميادينهاأمافقطوبريطانيافرنساالمرةهذهطرفاهاوكان

.والهند

بالمستعمراتلإلطاحةالفرنسيينمحاوالتأدتكيفرأينافقد) الشماليةألمريكا (بالنسبة
هذاعلىطويلوقتيمضىولم. األوهيوعندوقعالذىالصدامإلىالبريطانيةالساحلية
.الميدانهذافىثمارهاتؤتىبدأتقدبتسياسةكانتحتىالصدام

مناسببشكلوالذخيرةبالرجالاإلمداد: أوالهما.. ركيزتينعلىالسياسةتلكقامتوقد
الفترةخاللتم، وقدالنواحىتلكفىالعملياتلقيادةأكفاءقادةاختيار: ، وثانيهماومنتظم

القالععلىالسيطرةخاللهامنأمكنحمالتثالثتدبير1759و1757عامىبين
كوبيكاحتاللتمكماالشرقفىلويزبرجإلىالغربفىاألوهيومنالرئيسيةالفرنسية
الحاكمواضطرمونتريالسقوطتم) 1760 (التالىالعام، وفىلورنسسانتعلىالواقعة

.لبريطانياكلهاكنداتسليمإلىالفرنسى

بدأولقد. الطرفانتواجدحيثماالبريطانيينمعالفرنسيوناشتبكفقد) للهند (وبالنسبة
الشرقيةالهندشركةوكانت. عشرالسابعالقرنأوائلمنذالجانبينبينالصراع

عدافيماكلهاالهندوكانت. 1604عامالفرنسيةوزميلتها1600عامتأسستقداإلنجليزية
سائرلهايدينكانالتىالمغوليةاإلمبراطوريةحكمتحتواقعةالجنوبأقصىمنطقة
آخرأورنجزيباإلمبراطورتوفىأن1707عامفىحدثأنهغير. بالوالءاألقاليمأمراء

فىاألقوياءاألمراءأخذحيثاإلمبراطوريةتفككبعدهاوبدأالكبارالمغولأباطرة
هذهالضعفاء، وكانتجيرانهمحسابعلىالتوسعذلكمنوأكثربلاستقاللهمإعالن

أميرأىأنذلكالبالدفىاألجانبلتغلغلتمامًامناسبةوالتناحرالتفككمناألوضاع
زادوقدمنافسيهعلىالتغلبمنتمكنهالخارجمنتأتيهمعونةبأيةبحرارةيرحبكان



185الرأسماليةعصرفىأوروبا

الضباطتدريبأوأوروبيينجنودشكلعلىالمعونةهذهكانتعندماالترحيب
.أوروبيًاتدريبًاالوطنيةللقواتاألوروبيين

الهندفىالفرنسيةالمستعمراتحاكم" دوبلييه "األوضاعتلكفرصةاغتنممنأولوكان
مقابلفىالوطنيينللحكامالعسكريةالمعوناتتقديمعلىسياستهقامتوقد. 1741عام
حظولسوء. األراضىعنتنازالتأوتجاريةامتيازاتمنلشركتههؤالءيقدمهما

المكاسبيتعجلونكانواالذينالشركةمديرىمنالمناسبالتأييديلقلمأنهالرجال
مماالعاجلةالمكاسبهذهاستنزافإلىيؤدىمادوبلييهسياسةفىرأواوالذينالضخمة

لرجالفسيحًاالميدانذلكترك. 1754عامالوطنإلىللعودةالرجلاستدعاءإلىأدى
تطبيقسوىيفعللمالذىكليفروبرتقيادةتحتاإلنجليزيةالشرقيةالهندشركة

.وإمتدادهاإلنجليزيةالشركةنفوذترسيخإلىأدىممادوبليهسياسة

فىفعلواكماالهندفىوالفرنسيوناإلنجليزاشتبكالسبعالسنواتحربنشبتوعندما
عامباالسىموقعةفىالفرنسيينأنصارعلىكليفانتصارأدىآخر، وقدمكانأى

اإلنجليزمكانةارتفاعإلىذلكمنأكثربلالبنغالفىاإلنجليزىالنفوذغلبةإلى1757
.األهالىنظرفىالفرنسيينمكانةعلى

حاكمًاتلندالالكونتأصبحعندماالجنوبإلىالعملياتمركزانتقلالتالىالعامفى
غيرمدراسهاجمحيثالفورعلىالعملإلىالفرنسىالحاكمهذابادرلبندشيرى، وقد

حيثآبادحيدرمنالفرنسيةالقواتاستدعى1759عام، وفىردهلإلنجليزأمكنأنه
أيدىفىنفسهابندشيرىوقعتوأخيرًا. اإلنجليزمعمعاهدةوقعقدالنظامكان

ذلكعلىالوضع، واستمر1760عاموندواشموقعةفىتلندالهزيمةبعدالبريطانيين
.1763عامالحربأنهتالتىباريسمعاهدةعقدحينإلىالهندفى

حصلتقدبريطانياأنفىاالستعمارىالميدانفىباريسمعاهدةشروطتلخيصويمكن
الغربية،الهندجزرمنوعددومنورقةبريتونوراسسكاشياونوفاكنداعلىفرنسامن

الهندفىأمالكهافرنساهافانا، واستردتمقابلفىفلوريداعلىأسبانيامنوحصلت
أسبانياإلىالفرنسيونوسلم. تجاريةمراكزمجردتبقىوأنتحصينهاعدمبشرط
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اضطرتالتىمنورقةعنتعويضًاالشماليةأمريكافىالمسيسبىغربىالواقعةبمناطقهم
.لبريطانياعنهاالتنازلإلى

الحربنتائج
:رئيسيةنتائجثالثفىتلخيصهاويمكن

اإلنجليزحصلحيثاالستعمارىالميدانفىللحربواألهماألولىالنتيجةتمثلت1.
شئونفىالعليااليدلهمأصبحكماأمريكافىالفرنسيينمنواسعةأراضىعلى

.الهند

مكنالذىالتفوقوهواإلنجليزيةللبحريةالساحقالتفوقتأكدفقدذلكمنأكثر
حربأنالقوليمكنعليها، وهكذاحصلواالتىاألمالكعلىالحفاظمنالبريطانيين
.العالمفىاستعماريةقوةأكبربريطانيامنجعلتالتىهىالسبعالسنوات

المستعمراتعنالفرنسىالتهديداستبعادعلىترتبقدأنهالمباشرةغيرالنتائجمن2.
شعرواقدالمستعمراتتلكأبناءأن1763عامبعدالشماليةأمريكافىاإلنجليزية

هؤالءكانلو، ويقينًاقبلمنالحالكانكماالبريطانيةالحكومةلحمايةحاجتهمبعدم
1765عامالدمغةقانونعلىاحتجاجهملكانالفرنسىالهجوممنمتخوفينالزالوا

".تمثيلبدونضرائبال "بأنالقائلشعارهمأصًالرفعواولماأقلبشكلحدث

االستقاللحربوبينباريسمؤتمرقراراتبينبعيدةليستالصلةفإنثمومن
.األمريكية

مركزًاالقارةصعيدعلىاحتلتقدبروسياأنفىفتبدوللحرباألوروبيةاألهميةأما3.
التوازنبذلكقلبتوقدوالنمسافرنسامثلالقديمةالممالكاحتلتهالذىذلكعنيقلال

القرنبطولمحتدمًاظلصراعًامحلهوأحلتقبلمنأوروبافىقائمًاظلالذى
.ألمانيازعامةحولالنمساوبينبينهاالتالى

جيشهبهتميزالذىالكفؤالتنظيمذلكإلىباألساساألكبرفردريكنجاحويعزى
.المسلحةالقواتعلىأوالحكومةعلىمارسهاالتىالمطلقةسلطاتهإلىباإلضافة



187الرأسماليةعصرفىأوروبا

بمثابةالحربهذهكانتفقدالسبعالسنواتلحربالعالميةاألهميةأخيرًاوتبقى4.
الكرةأركانمنركنمنأكثرفىشنتقدألنهاذلكالعالمتاريخفىجديدةمرحلة

.السابقةللحروببالنسبةالحالكانكمااألوروبيةالقارةعلىتقتصرولماألرضية

بذلكوهىالستالعالمقاراتمنأربعفىأثرتقدباريسمعاهدةشروطأنكما
تعدلمالتىالعالقاتوهىالمستقبلفىالدوليةللعالقاتهامةإيماءةبمثابةكانت

.البعدكلعنهابعيدةأخرىمناطقإلىتعدتهابلالمحاربةاألطرافعلىتقتصر

االستنارةحركة
بهاأتتالتىالجديدةالفكريةالقيماستقرارأوروبافىعشرالثامنالقرنشهدهماأهممن

.الوسطىالعصورخاللسادتالتىالفكريةالقيممحللتحلالحديثةالعصور

الفكريةالثورةأواالستثارةحركةنسميهأنيمكنلمادراستنافىالصوابيجانبناوقد
أزمانًااستغرقتقدالثورةهذهتطوراتأنذلكاآلننفعلكمامحددزمنىإطارداخل

القوليمكنولكنالنهضةعصرمعبدأتقداألولىمالمحهاأنالقولطويلة، ويمكن
بدأتقدعشرالثامنالقرنبهاونعنىبدراستهانقومالتىاألخيرةالفترةهذهفىأيضًا
.أكلهاتعطىالثورةهذهثمار

عشروالثامنعشرالسابعالقرنينخاللاألوروبيةالشعوبكانتبينماأنهالمالحظومن
طموحجلبهاالتىوالمتاعبعامًاالثالثينحروبلهاسببتهاالتىالتعاساتمنتعانى
فرنساوبينالمستعمراتحولوإنجلترافرنسابينالقائمةوالمنافسةعشرالرابعلويس

تشدالضخاماألحداثتلكفيهكانتالذىالوقتفى. أوروباعلىالسيطرةعلىوالنمسا
اهتمامًاتجذبالالتىالبطيئةالتغيراتتلكهناككانتاألوروبىاإلنساناهتمامكل

اليومحتىبقيتقدآثارهاأنإذحدثتالتىالحروبكلمنأقوىكانتولكنهاكبيرًا
.الطبيعيةالعلومدراسةفىوالتقدمالتطوربهاونعنى

االستنارةحركةبداية
العلميةالثورةهذهأحداثتتبعإلىيقودناالذىالخيطبطرفنمسكأننحاولعندما
منمكنتوالتىعشرالخامسالقرنمنذاإليطاليةالنهضةعصرإلىنعودأنفعلينا
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حركةأنعقالها، كمامنوتحريرهااألوروبىاإلنسانلدىالخالقةالقدرةإطالق
وأضعفتالعالميةالكنيسةحطمتقدعشرالسادسالقرنخاللالبروتستانتىاإلصالح

.التقليدقوى

بالتالىوزادتأنفسهمفىالتفكيرفىوأكثرأكثرأخذواقدالرجالمنمزيدًاأنذلك
علىاإلعتراضفىالطبيعيونالفالسفةأخذأنعليهترتبمماأنفسهمفىثقتهم

عنهنتجممازائدبشغفالطبيعةأسرارعنالبحثفىوأخذواالسائدة، بلالمعتقدات
.الكشوفمنفيض

عنالحقائقمنيتعلمأناإلنسانتمكنقليلةأجيالخاللفىأنهالحركةتلكعنونتج
العلماءأنالقولويمكن. يعرفوهأنسابقةقرونفىأسالفهاستطاعمماأكثرالكون
أنوالتجربةللمالحظةمخترعاتهموإخضاعبآخركشفكلربطخاللمنتمكنوا
عصورمنورثهاقديمةأفكارمنالتخلصمناإلنسانيمكنواوأنجديدةأرضًايخلقوا
.الفلكعلمفىالجديدالعلمىالميدانفىاألولىالعظيمةاإلنتصاراتإحرازتموقد. بائدة

وجهعلىالتعرفمناليونانيونالفلكيونتمكنالقديمةالعصورخاللأنهمنفبالرغم
أنيؤمنونكانواالوسطىالعصورأوروبيىأنإالالشمسحولتدوراألرضأنالقطع

24كلمرةحولهايدورإنماكواكبمنبهايحيطماوأنالكونمركزهىاألرض

األخيرة،النظريةبهذهنادىمنأولبطليموسكلوديوساإلسكندرىالفلكىساعة، وكان
.البطلميةبالنظريةعرفتفقدذلكوعلى

فيهعاشالذىالقرنوهوالميالدىالثانىالقرنمنذسائدةالنظريةهذهاستمرتوقد
–1473 (كوبرنيكسنيقوالالبولندىالفلكىظهرحينأخرىقرنًا13لمدةبطليموس

الشمسأنفيهاذكرالسماويةاألجرامحركةفيهايشرحجديدةنظريةقدمالذى) 1543
تدوراألرضحولها، وأنتدورالكواكبمنوغيرهااألرضوأنالكونمركزهى

.ساعة24كلمرةمحورهاحول

ألنالكوبرنيكيةبالنظريةقائمةكحقيقةاليومالناسيقبلهاالتىالنظريةهذهوتعرف
".السماويةاألجرامحركةعن "بعنوانكتابفىعنهاكتبمنأولكوبرنيكس
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إليهيلتفتالأنإلىأدىمماللغايةصعبًافهمهوكانالالتينيةباللغةالكتابهذاكتبوقد
منكوبرنيكسساقهمارأى، فبعضهمحيالههؤالءانقسموقد. المفكرينمنقلةإال

األفكارهذهمثلنشروهاجمواالبعضعليهااعترضبينماالمعقوليةفىغايةأسانيد
فىكوبرنيكسنظريةأخذتذلكرغمالكنيسة، ولكنوتعاليمالتوراةلروحالمناقضة
.الفلكيينمنكبيرعددبهاوآمنوأكثرأكثراإلنتشار

العبقريةقرن
فلكىأنحدإلىأكبربدقةالكواكبحركاترصدعشرالسابعالقرنمطلعفىتم

:فيهاذكرحركتهاعنرياضيةقوانينبعدةيخرجأنمنتمكن" كبلريوحنا "هوألمانى

مجاًالبالضرورةليسالمجالوهذاالشمسحوللهمجالفىكوكبكلحركةأن1.
.دائريًا

فكلماالشمسمنمجالهقربحسببطئًاأوسرعةتتراوحكوكبكلحركةأن2.
.أسرعبصورةتتمالحركةهذهكانتكلماالقربهذاازداد

علىيعتمدالشمسحولدورانهفىكوكبكليستغرقهالذىالزمنبأنهذامنخرج3.
.عنهابعدهأوقربه

صدقها،وثبوتكوبرنيكسنظريةتأكيدإلىالفترةنفسفىالتلسكوباختراعأدىوقد
مابهايرصدوأخذالسماءإلىالحديثةاآللةهذهجاليلىجاليليوالفلورنسىالعالموجهوقد
زحلوسالسلالقمرجبالرأىفقدالفلكلعلمبالنسبةوفتحًالهبالنسبةعجيبًاوكانرآه

.جوبيتروأقمار

مثلإنكارهايستطيعونالمرئيةحقيقةيجابهونكوبرنيكسأقوالفىالمتشككونوبدأ
بأنالقولعنيقلعواأنالصعبمنللكثيرينبالنسبةالزالكانالنظرية، ولكناألقوال
ليستوأنهاالكونمركزهىليستحياتهعليهااإلنسانليعيشاللهخلقهاالتىاألرض

لجاليليوالتهموجهتفقدثمنهائيًا، ومنالدورانًامجالهافىتمرطينمنكرةمنأكثر
المسيحية،العقيدةإضعافعلىيعملفإنماالجديدةالفلكيةالنظرياتعنبدفاعهبأنه

عنيتخلىأنعلىوأجبرالتفتيشمحاكمإحدىأماماستدعىأقوالهعلىصمموعندما



190الرأسماليةعصرفىأوروبا

سوىأمامهيكنلمأنه، والواقعنظرياتهتعليممنومنعاألرضحركةعنأفكاره
هذهرغمولكن. حرقًاأعدمأوحياتهطوالسجنلربماذلكيفعللملوألنهاإلذعان

فىتحوىتزالالالسماءأنمؤمنينوتجاربهمتأمالتهمفىالعلماءاستمرالمعارضة
.األسرارمنالكثيركبدها

كتلةعنعبارةاألرضأن" جلبرتوليم "هوإنجليزىعالمرأى1600عامفى
قوةأنوأعلنالفكرةهذهكبلراعتنقوقدحولهاالتىاألجسامتجذبضخمةمغناطيسية

لهوهذاالقمرتجذبأنتستطيعاألرضفإنثمومنحجمهبزيادةتزيدجسمأىجذب
.مضادةجذبقوةبالتالى

حركةبتفسير) 1726–1642" (نيوتنإسحاق "اإلنجليزىالرياضىقامذلككلوبعد
قوةأنهىنظريةإلىنيوتنوصلالجاذبية، وقدقانونأساسعلىالسماويةاألجسام
.بينهماالمنافسةومدىلحجميهماتبعًاتختلفجسمينبينالجذب

يكتشفواأنالعلماءاستطاعكوبرنيكسموتبعدالتاليينوالنصفالقرنخاللوفى
الذينهؤالءتتوارى، وحتىالوسطىالعصورخزعبالتوأخذتالسماءأسرارمنكثيرًا
البائدة، نقولالمعتقداتأوبالمعجزاتاإليمانمعانىفيهاتترسبالزالتنفوسهمكانت
.القاطعةوالبراهينالثابتةالقوانينأمامالمعتقداتهذهعنتخلواهؤالءحتى

تبقلماألخرىالمختلفةالعلومالهائلة، فإنالخطىهذهبمثليتقدمالفلكعلمكانوبينما
وجدكبيرة، وقدخطواتاجتيازتموغيرهاوالرياضياتوالكيمياءالطبجامدة، ففى

والترمومتروالميكروسكوبالتليسكوبمثلالمناسبةاألدواتالفروعهذهفىالعلماء
.والبارومتر

أنحقنامنيجعلعظيمةعلميةكشوفمنفيهتموماعشرالسابعالقرنأنوالواقع
.جدًاوالكثيربلالكثيرفيهتماألوروبية"، فقدالعبقريةبعصر "نسميه

التقدملهذاالزمنىالسبقجانبإلىالفلكعلمتقدمعنبالحديثالبدءإلىدعاناماولعل
:التاليةاألسبابرأينافىهوفعًال
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إلىرصدهاتمالتىالحساباتتحويلإمكانحيثمنالعلمهذافىبدتالتىالقدرة1.
.الرياضياتلغةهىجديدةلغة

والتجربةللمشاهدةالجديدةالنتائجعلىاالعتمادفىتمثلتالتىالجديدةالعادةتمكن2.
.السائدةاألفكارأوالقديمةالمسلماتعلىاالعتماددون

علماءآمنالرياضياتالجديدة، ففىالعلومكافةفىالتقدمنتجالجديداإلتجاههذاومن
، فأعظممحتواهفىالكونليخلقاللهأبدعهالذىالهيكلبأنهاعشرالسابعالقرن

حينموفقًاكانوالتىنظرياتمنكبلراكتشفهمامنذالفلكعلمفىالكشفيةاإلنجازات
الجاذبية، قدفىنيوتنقوانينالسماوات"، إلىتوازن "تضمنهاالذىالكتابعلىأطلق

السعادةغايةسعدواقدالعلماءهؤالءأنشكالرياضية، والالقوانينعلىجميعًااعتمدت
هذهأنجاليليوأكدوقدأسرارهاالطبيعةبهاتكتبالتىاللغةإلىالنهايةفىتوصلواحين

.الرياضةأشكالمنوغيرهاودوائرمثلثاتمنبأدواتهاالرياضياتهىإنمااللغة

البشرى،للفكراألساسيةاإلنجازاتأهممنيعتبرالحديثةالرياضياتتطورأنجدالوال
ولكنالرياضيةللعلومالبسيطةاألسسبعضوضعواقدكانواالقدماءأنمنفبالرغم

نحصىأنيمكنعشرالسابعالقرنوهوإليهأشرناالذىالعبقريةقرنخاللوفى
:الميدانهذافىأساسيةأربعةتطورات

وقتًاأنقذمما1616عامالعشريةالعالمةكتابةأولالعشرية، وكانالكسورمعرفة: أولها
.الصغيرةالكسريةاألجزاءإلىالوصولفىكبيرًا

1614عام" نابييرجون "هواسكتلندىرجلبهقامالذىاللوغاريتماتإكتشاف: ثانيها

أنالقولسريعة، ويمكنرياضيةنتائجإلىللتوصلعظيمةوسيلةوكانت
مجهودهمأنقصتألنهانتيجةالعلمىالفلكيينعمرمنضاعفتقداللوغاريتمات

.النصفإلىالنتائجإلىللتوصل

الفرنسىالفيلسوفباسمالتقدمهذاارتبط، وقدالبحثطريقةفىعظيمتقدمتم: ثالثها
الوسائل1637عاميقدمأنالمهندسهذااستطاعفقد" ديكارترينيه "المشهور
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وهووالعكسالجبرطريقعنالمعقدةالهندسيةالمسائلحلبمقتضاهايمكنالتى
.التحليليةبالهندسةعرفما

مااكتشاففىليبنتزاأللمانىوالعالم1680عامنيوتنإسحاقمنكلنجاح: رابعها
.الرياضياتعلومتقدمخطواتأهمذاتهحدفىيعتبرالذىالتفاضلبحسابعرف

يعودذكرنا، والتىكما" التجريبيةالطريقة "هناككانالرياضياتفروعتقدمجانبإلى
التىوالمالحظةالتجربةفىبرعواالذينالعلماءأحرزهالذىالنجاحفىالفضلأكبرإليها

.صوابًاوأكثرهاالنتائجأوثقنتائجهاتعتبر

الجديدالفكرىالمنهجمعالم
تحتاجالبديهيةباعتبارهاالسائدةالقديمةباألفكاراألخذعدمالطريقةهذهمعالمأولكان
بأنالسائدةالفكرةعلىاعترضالذىكوبرنيكسفىهذاعلىالمثل، ولديناتمحيصإلى

حركةسرتفسرأنفىفشلتالقديمةالنظريةهذهأنإذتتحركالجامدةاألرض
األجرامحركةكلتفسرأناستطاعتالتىالجديدةبنظريتهذلكمنفخرجالكواكب
.السماوية

الذىالطويلالنجاحطريقعلىعالمةأولكوبرنيكسأحرزهالذىالنصرهذاوكان
.واالستنتاجوالمالحظةالتجربةعلىاعتمدتالتىالجديدةالطريقةشهدته

كانتوإنالمقنعالمظهرذاتالنظرياتابتداععلىالوسطىالعصورمفكرودرجولقد
نظرياتأساسعلىالحقائقترجمةعلىاعتمدت، أوالحقائقعلىتعتمدلمجوهرهافى

.النظرياتهذهصحةمنالتحققدونسائدة

الفيلسوفأرسطومتغير، وكانغيركاملجسمالشمسبأناعتقادهمهذاعلىومثل
أرسطونظريةعلىخروجأىيرفضونالمفكرينهؤالءظلولقد. هذاذكرقداليونانى

بحركةاإلعترافرفضواالشمسيةالبقعومالحظةالتليسكوباختراعبعدأنهحدإلى
.التليسكوبفىعيبالحركةهذهسببأنورأواالشمس
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منالكثيربخطأالتقليديينالمفكرينإقناعفىبالغةصعوبةالجددالعلماءوجدكذلك
إلىالدينرجالبعضذهبوقد. والجراحةالطبعلمفىسائدةكانتالتىاألفكار

حتىوذلكنتائجهاوزيفتجرىالتىالتجاربمنكثيرفىتدخلقدالشيطانأنالقول
.الصحيحدينهمفىالناسيشكك

عظيمةقدرةاإلنسانتمنحالتجريبيةالطريقةأنالواضحمنكانفقدذلككلرغمولكن
فرانسيس "اللورداإلنجليزىالمفكرالقناعةهذهدعموقد. مصيرهفىالتحكمعلى

علىيعتمدجديدمجتمعبناءفىتخيالتهفىوصلالذى) 1626–1561" (بيكون
فيهنددوالذى" الجديدةأطلنطا "المعروفكتابهفىوذلكبعيدحدإلىالتجريبيةالطريقة
.المنتشرةالقديمةاألخطاءبكافة

مناصهناكيكنفلمعامةعلميةنهضةلخلقكافيةغيرالفرديةاإلجتهاداتكانتولما
المناسباالستخدامواستخدامهاالجهودهذهتجميعمنتمكنمعينةمؤسساتإيجادمن

.اإلنسانلمنفعة

ببعضهامتصلةكانتالجديدةالعلومأنالحظناإذاالمؤسساتهذهمثلضرورةوتتضح
يمكنأنهقيمة، كماأكثرفلكىكشفإلىيؤدىأنيمكنفيزيائىفكشفوثيقًاإتصاًال

.وهكذاالرياضياتجوانببعضعلىالتعرففىاألخيرالكشفهذااستغالل

علىالعملالعلميةالنهضةخدمةفىوتكريسهاالصلةهذهمثللخلقوسيلةأسهلوكانت
أولالمؤسساتهذهمثلإيجادوالتجربة، وكانالبحثتستهدفمعينةمؤسساتإيجاد

.بدأتقدالعلميةالثورةأنعلىالعمليةالبراهين

التىفلورنسافى" التجاربأكاديمية "الهدفبهذاظهرتالتىالمؤسساتهذهأولىومن
عدةقامت1660عامبعدالسالممنفترةأوروباسادتلماأنهكما. 1657عامأنشئت

لتطويرالملكيةالجمعيةوأشهرهاالدولحكامورعايةبتشجيعمشابهةأخرىمؤسسات
الملكأسسهاالتىالعلوم، وأكاديمية1662عاملندنفىتأسستالتىالطبيعيةالمعارف

.أيضًا1662عامفرنسافىعشرالرابعلويس
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معاملبإقامةالبحثوسائلوتشجيعالعلميةالبحوثنشرأساسًاالجمعياتهذهواستهدفت
وكرونومتراتوميكروسكوباتتلسكوباتمنيلزمهامامختلفوشراءالتجريب

.تجاربهمفىالباحثونيحتاجهمماوغيرهاوبارومترات

بالنسبةتغييرمنالناسنظرةعلىطرأماعشرالثامنالقرنبهتميزماأهمأنوالواقع
أموالمنعليهمأغدقماجانبإلىواحترامتبجيلمحلأصبحواالذينوالباحثينللعلماء
كاننيوتنإسحاقتوفىلماأنههذاعلىالمثلولدينا. عملهمفىاالستمرارمنتمكنهم

مثلرجلفيهمثلالذىالوقتفىملكبوفاةباإلحتفالالشبهقريببوفاتهاإلحتفال
بواسطةأثبتهاالتىالجديدةبأفكارهجاهرعندماالتفتيشمحاكمإحدىأمامجاليليو

.اإلشارةسبقتكماالتلسكوب

بدأتقدالجديدةالعلميةالطريقةأنحظناالإذاالنظرةهذهعلىطرأماقيمةوتتضح
فىأخذواأنهمإالعنهاكثيرًايفهمونيكونوالمالذين، فحتىالناسعامةاهتماماتتجذب

.للطبيعةالمدهشةاألسرارتلكعلىالتعرفوسيلةأنهااعتبارعلىبهااإلهتمام

يقصدونأونيوتننظرياتتشرحالتىالكتبقراءةفىوالنساءالرجالوأخذ
األثرياءمنعديدًاأنكما. غيرهأوالفلكعلمجوانببعضعنتلقىالتىالمحاضرات

أملعلىفيهاتجرىالتىالتجاربوتتبعالخاصةأموالهممنالمعاملتمويلفىأخذوا
.والتقدمالعلمموكبإلىجديدإضافة

أكسجينمنالهواءعناصرفصلتمالكيمياءففىالجديدمنالكثيرإضافةتموبالفعل
طبيعةدراسةفىعظيمتقدمإحرازتمالفيزياءبعضها، وفىعنوأيدروجينونيتروجين

إلىالقوىتحويلإمكانيؤكدأن" فرانكلينبنيامين "استطاع، كماوالصوتالحرارة
.اإلضاءةفىواستخدامهاكهرباء

إلىوالتعدينوالجيولوجياوالطبواألحياءالفلكميادينفىعظيمةنتائجإحرازتمكما
أنالقولفيمكناألوروبيةالعبقريةقرنهوعشرالسابعالقرنأنالقولأمكنإذاأنهحد

يعطىالتعميماتهذهمثلإطالقكانوإن. العلميةالنهضةقرنهوعشرالثامنالقرن
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كيفيةتقصىمحاولةإلىيدعوناممااألوروبيةالعقليةفىتغييرمنتملماخادعةصورة
.التغييرهذاإتمام

األفكارعنمنشغلةالناسمنالعظمىالغالبيةتعيشعصركلفىأنهالمعروففمن
فىأنهذلكاإلعاشة، ومثلسبلعن، والبحثالرزقوراءجريًاالخاصةبحياتهاالجديدة
هناكبأنيشعروناألوروبيينمنقليلكانعشروالثامنعشرالسابعالقرنينخالل

.شديدببطءيتمالتغييرألنوذلكتفكيرهمطرقفىيحدثتغييرًا

البالية، وفىوالمثالياتالقديمةالمعتقداتفىالتغييرهذايحدثكانجيلكلمعولكن
العريضةالقاعدةمستوىوعلىالكاملالتغييرحدثأنإلىجديداكتشافيظهرعقدكل

.الثورةمننوعًاخلقممااألوروبيينللمتعلمين

أنيمكنالأنهإالعنفأىيصحبهالمكمافجائيةبصورةتتملمالثورةهذهأنورغم
وحررتالقديمةالفكريةالقيممنتمامًابدلتأنهاذلكثورةمنأقلكانتبأنهانصفها
التطلعإلىبالماضىاإلهتماممنأفكارهمحولتأوالضارةالعاداتمنكثيرمنالناس

الثقةوهويطلبوهأنيمكنماأعظمالرجالمنحتأنهاذلككلمن، واألهمللمستقبل
إلىيدعونامما) القدماءآلراءاحترامًاأقلكانيظهركانجيلكلأنذلك. (بالنفس

وعنحدوثهشجعتالتىالعواملوعنالتغييرهذامثلحدوثكيفيةعنالتساؤل
األوروبى ؟التفكيرفىالجديدالطابعذلكظهورإلىأدتالتىالظروف

الجديداألوروبىالفكرسمات
.للغايةممتعةاألسئلةهذهعلىاإلجابةأنشكال

الفلسفاتمحلحلتلتىالطبيعيةالفلسفةأهميةزيادةالصددهذافىيالحظماأول- 1
األوروبىللفكركأساسالوسطىالعصورخاللاحتلتهاالتىمكانتهامنوإزاحتهاالدينية

وإحياءالكبيراإلنشقاقمثلذلكعلىساعدتقدجديدةعواملهناكأنشكوال
العصوركنيسةسلطةإضعافإلىأخيرًاأدىمماالدينىواإلصالحالدنيويةالدراسات
.الدينىالتعصبقوىتمامًاأنهكتقدالدينيةالحروبمنعاممائةأن، كماالوسطى
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قوىأمامتمامًااستسلمتقدالدينقوىوكانتإالعشرالثامنالقرنيأتلمفإنهثمومن
الذينأولئكإعدامأوالدينعنالخارجينإحراقمثلالقديمةالعاداتوانتهتالتغيير

.الخاصبمنطقهمالسماويةاألمورفىيفكرون

الوسطىالعصورخاللكانأنفبعدلنفسهزاهيةصورةلإلنسانالجديدالتعليمقدموقد
المعاناةأشديعانىأنعليهوأنالشعورهذاوجدانهفىالدينرجاليؤكدبائسًامخلوقًا

تغييراستطاعواالذينالعقالنيينحركةظهرتهذابعدنقول.. السماءرحمةتنقذهحتى
العقلمنحهالذىاللهوأنمصيرهسيداإلنسانبأنألفكارهمفروجوااآلراءهذهمنكثير

.لصالحهاستخدامهماسبيلفىيقفلنالالزمينوالذكاء

نتيجةليستالعديدينأرواحاختطفتالتىواألوبئةاألمراضأنذلكعلىمثًالوذكروا
.مقاومتهاعناألخيرهذالعجزنتيجةهىمابقدراإلنسانعلىإلهلغضب

ولدأنهالفكرةتأكيديجبفإنه" للمتاعبولد "اإلنسانأنلفكرةاالستسالممنبدًالوأنه
بلآدمبخطيئةيولدلماإلنسان، وأناألرضعلىوأحالمهآمالهتحقيقعلىللعمل

.اآلراءلهذهاستسلمإذاغبائهخطيئةهىمنهاأكبربخطيئة

قيممنكثيرمنبالفعليغيرواأنالجددالطبيعيوناستطاعوغيرهااألفكارهذهوبمثل
.الجديدالعصرتالئمجديدةقيمإلىالوسطىالعصورخاللالفكريةاألوروبيين

الذىاللهفإنمعجزاتمنهناكليسبأنهاإليمانبإنتشارالدينيةالقيمتدهورظهروقد
الحركاتمنوغيرهاالكواكبلحركةثابتةقوانينمنفيهبماالعظيمالكونهذانظم

تبعًاالنظامهذاطبيعةمنليغيريتدخلأنالمعقولمنليسأنهالعقالنيونالطبيعية، رأى
علىغضبهبسبباألرضيزلزلأولهااستجابةالشمسفيثبتالبعضلتضرعات

بأنهإيمانًاأمامهالوقوفالعنهالبحثيجبسببلهشئكلأناآلخر، ورأواالبعض
وإنكاراإللحادحدإلىالعقالنيينهؤالءببعضاألمروصل، ولكنفحسبإلهصنعمن

.كليةإلهوجود

بهحظيتالذىاإلحتراماختفاءفىظهرتالفكريةالثورةسماتمنأخرىسمة- 2
فىالقديمةالدراساتأحرزتهاالتىالطيبةالشهرةوأخذتوأفكارهمالقدماءحكمة
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منعديدًاأنذلكعشرالرابعلويسعهدعلىواضحًااإلتجاههذابدأوقد. الزوال
بهالمسلمالتفوقذلكتحدىفىأخذواعصرهمبعظمةالفخورينالفرنسيينالمفكرين

بعدفسادهاثبتأرسطوإليهاتوصلالتىالنتائجنصفأنوأعلنواوالرومانلليونان
.الحديثةالدراسات

فرجيلفكرية، وكتاباتالإنسانيةنزعةكونهاعنتزيدالأفالطونجمهوريةأنكما
العظيمهوميروسأن، بلوالجفافبالبرودأيضًاتتسمأنهاإالحالوةمنفيهاماكلرغم
.مماثلهجوممنأيضًاينجلم

منكبيرةكمياتوسكبتمعبوديهمعنللدفاعأقالمهمالقديمالفكرأنصارشرعوقد
استمرالذىالطرفينبينالعنيفالجدلواحتدم. وأولئكهؤالءبينوالدفعالردفىالمداد
كان، وإنجدلهفىحاسمنصرإلىالطرفينأحديصلأندونعشرالثامنالقرنأغلب

إذكبيرحدإلىحقعلىالحديثأنصاربأنعامًاإحساسًاالنهايةفىتركقدالجدلهذا
مثلالفنونوفى، بلوالرياضياتالطبيعيةالعلومفىتفوقًاأكثرعصرهمأنأثبتوا

ماخاصةالجوانببعضفىالقدماءتفوقينكرواأنالجميعيستطعلمولكنالموسيقى
.واآلداببالفنونمنهاتعلق

بالنسبةعنىإذهامةداللةوالحديثالقديمأنصاربينالخالفلهذاكانأنهوالواقع
إلىينظرونهؤالءظلعامألفمنألكثرفإنهدخلوهقدجديدًاعالمًاأنلألوروبيين

ولكنهماألوروبيةالعصورأزهىباعتبارهاالقديمةالعصورمنالحكمةليستمدواالوراء
إحرازعلىوالعملالماضىسيطرةعنالخروجفىأخذواقدكانوااآلونةهذهفى

.صغيرقزممجردالقديمالفكرجانبهاإلىليبدوالجديدةاألمجاد

فىالفكريةالثورةسببتهاالتىالتغيرات، أهماعتبارهيمكنوالذىالثالثالتغيرأما- 3
خاللالعلمطالبأنالطبيعية، ذلكبالعلومالعظيماإلهتماممنحدثمافهوأوروبا

الفيزياء،أوالفلكفىيذكرتقدميتمولمكبيرًاإهماًالالعلومهذهأهملواالوسطىالعصور
.العصورتلكخاللالحدودأضيقفىإالالطبأووالكيمياء
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أقلكانواالوسطىالعصورمفكرىأنذلكمعنىليسأنههنانالحظأنلناكانوإن
مختلفةكانتطرفكلوقيممثلأنالمؤكدولكنالحديثةالعصورأبناءأقرانهممنذكاء
.اآلخرالطرفوقيممثلعن

إلىالنهايةفىسيؤدىباألرضياتاإلهتمامأنالوسطىالعصورمفكروتصورفقد
ببعضيهتمونممنالبعضوكان. اآلخرةفىنفوسهموهالكالروحىللجانبإهمالهم
المعادنتحويلبهدفالكيمياءبعلميهتمالذىمثلفاسدةبأغراضالطبيعيةالعلوم

بعلميهتمونالذين، أوذهبإلىوالنحاسالحديديحولكأننفيسةمعادنإلىالخسيسة
األوروبيينمنالناسعامةكانالبعضهذاأن، نقولبالغيبللتنبؤاستخدامهبهدفالفلك

التىالمعرفةمقابلللشيطانأرواحهمباعواالذيناألشرارمنباعتبارهمإليهمينظرون
.الميادينهذهفىلهمأتيحت

مسكونبيتوكأنهللعالمينظرونكانواالعصورتلكخاللالناسلعامةوبالنسبة
بهمتحيطالتىاألرواحلتلككاملوباحترامشديدبحذرفيهيتحركواأنعليهمباألرواح
واألرواحالشياطينضدعونهمفىسيكونونوالمالئكةالقديسينأنتمامًاويؤمنون
.الشريرة

أنوانتشارهاالطبيعيةبالعلوماإليمانفىممثلةالتغيررياحاستطاعتأنبعدولكن
عنعبارةالعلماءنظرفىالطبيعةأصبحتوأفكارهاالوسطىالعصوربأشباحتعصف

.واإلبداعالدقةفىغايةقوانيندورانهافىيتحكمهائلةآلة

األديانعنهاتحدثتالتىالطبيعيةالتغييراتبأنهذامنالعقالنيونخرجثمومن
عقابوالثوابيوجدالالطبيعةفىأنأعلنوامقبولة، وقدغيرأمورسماويةكمعجزات

وقتهكرسلووأنهوبالعلمبنفسهاإلنسانآمنلوأنهورأواملموسةنتائجفقطتوجدوإنما
الشريرةاألفعاليتجنبكيفلتعلمأسرارهاعلىيتعرفأنواستطاعالطبيعةلدراسة
.مصيرهسيدسيصبحوأنهالطيبةاألعمالعلىويقبل

هذاالعقلسيادةعصربأنهتعريفهعلىاتفقالذىالعصرذلكيميزماأهمولعل
المفكرونطالب، فقدالتقدمإحرازعلىاإلنسانبقدرةواإليمانبالتفاؤلاإلحساس
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األمورتلككانتسواءوحده، والعقلللعقلاألموركلتخضعأنمكانكلفىاألحرار
.الدينيةالعقائدحتىأوحكوميةأوتعليميةنظمأوقيمأوعادات

تصنعسوفالبشرمنالمتتاليةاألجيالفإنهذاتملوأنهالمفكرينهؤالءرأىوقد
"لوكجون "مثلمشهورمفكركتبهفيماالرأىهذاوضوحنرىأنونستطيعالمعجزات

اإلنسانمعاركأن: 1690عاماإلنسانىالفهمعنمقالتهفىذكرالذى) 1704–1637(
الذىوالفكرىاالجتماعىوالجوتلقاهالذىللتعليمثمرةحقيقتهافىهىإنماومعتقداته

بأنههذامنوخرجالبيضاءكالصفحةوعقلهيولدالطفلأنلوكرأى، وقدكنفهفىعاش
التاليةحياتهأطوارفىعليهابناءطفلأىيكتسبهمافإنالحقيقةهذهثبوتتصورلو

فىالطفلهذاعاشلوذلكعلىبها، فبناءسيلتقىالتىالخبراتمنأساسًاسيأتىإنما
هوهذافإنوحدهالعقلسيادةظلفىالتفكيرطريقةعلىوتدربمتوازنمجتمع

.الصالحالمواطنلخلقالوحيدالطريق

العاداتكلمنالتخلصفىتتمثلإنمااإلصالحهذامثلنحواألولىالخطوةوأن
.العقالنيةوالمؤسساتالعادلةالقوانينمننوعوإرساءوالخزعبالتوالخرافاتالسخيفة

الخرافاتكلمناإلنسانىالعقلتحريربفكرةتمسكواقدالفالسفةهؤالءولكن
قسمًاتكونقدوالخزعبالتالخرافاتأنوهوأالقائمًااحتماًالتناسواقدوالخزعبالت

فىفشلواقدوالخطأالتعصبضدالشعواءحربهمفىاإلنسانية، وأنهمالطبيعةمن
.عليهمبتعاليهمالناسإحساساجتناب

بمجرداألبوابعلىأصبحقدلإلنسانالذهبىالعصرأنتصورواعندماأخطأواولقد
إلىوصلقدتصورهمأنبلالطبيعيةالعلوممنلالستفادةمثمرةوسيلةإلىتوصلواأنهم

.االجتماعيةالعلومفىأيضًاالطريقةهذهاستخدامإمكان

واحدة، وفىدفعةبهنادواماكلالعقالنيةدعاةيحققأنالمنتظرمنيكنلمهناومن
أهممناعتبرهاالتىالحركةهذهمثلتقييمفىبرغبةالحديثهذاننهىعندماالواقع

تقدمأخرىوأجياًالتتساءلالبشرمنأجياًالهناكأن: نقول.. عشرالثامنالقرنمميزات
تقدمالتىاألجيالمنعشرالثامنالقرنخاللالعقالنيونالفالسفةكانوقداإلجابات
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أثارتهاالتىالتساؤالتلكافةاإلجاباتكافةتصورواقدأنهممشكلتهم، ولكناإلجابات
.إنجازهيمكنمماأكثرالحقيقةفىهذاوكانالسابقةاألجيال
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الثامنالفصل
الفرنسيةالثورة

فىالشيوعيةالثورةمعتكون1789عامالفرنسىالشعببدأهاالتىالثورةأنشكال
الحديثاألوروبىالتاريخفىأثرتالتىالثوراتأهم1917عامأكتوبرفىروسيا

.المكانةهذهمثلفىالثورةهذهوضعإلىالمؤرخينيدعوسببمنأكثروهناك

فىأفكارهاأنإذاألوروبيةالقارةتاريخفىالتغييراتأعمقالثورةهذهخطت: فأوًال
أنإلىأدىمماالقارةهذهشعوببينتنتشرأخذتوالمساواةواإلخاءالحرية
التىالشعلةذلكبعدفرنساوأصبحتخارجهاإلىفرنسامنالثوريةالروحتنتقل

خاللتمامًاواضحًاهذاالقارة، وكانأنحاءسائرفىتسرىحتىترتفعأنما
إلىانتشرتاحتىفرنسافىتنفجراأنكادتماالتى1848، 1830عامثورتى
.األوروبيةالقارةمنمتعددةجهات

داخلاألحداثلتطورنتيجةاألوروبيةالقارةشملتالتىالعنيفةاألحداثغيرت: وثانيًا
عظيمةوسياسيةعسكريةكعبقريةفرنسافىالسلطةنابليونتولىثمذاتهافرنسا
فيينامؤتمرحاولجذريةتغييراتأوروباخريطةمناألحداثتلكغيرتنقول
يكنفلمعبثًاولكنأصولهاإلىيعيدهاأن1815عامالكبرىالدولمنانعقدالذى
العودةفىبالرجعيةقراراتهوصفتالذىالمؤتمرهذامثلينجحأنالمنتظرمن

.الثورةقبلماأوروباإلى

خاصةنظروجهةمنالفرنسيةالثورةإلىينظرونالمؤرخينمنكثيرًاأن: ثالثًا
خاللهاتأكدالطويلالعالمىالطبقىالصراعتاريخفىبارزةتحولنقطةباعتبارها
نقطةلتأتىالبروليتارياوبينبينهاللصراعتمهيدًاباعتبارهالبورجوازيةانتصار
الطبقةبانتصارقرنبحوالىذلكبعدالصراعهذاتاريخفىاألخيرةالتحول

.روسيافىاإلشتراكية1917عامأكتوبرثورةفىاألخيرة
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منالوسطىالطبقةأنالحظناإذاتفكيرهمبعضفىمحقونالمؤرخينهؤالءأنوالواقع
شعورهمأنإالمثًالالفالحينمنحاًالأحسنكانواأنهممنبالرغمالفرنسىالشعبأبناء
الطبقةضمت، فقداألخيرينمنكثيرًاأفضلكانتالنقدعلىوقدرتهمالرضابعدم

أكفأظهرومنهاالتقدمفىرغبةعناصرهموأقوىذكاءالفرنسيينأكثرالبورجوازية
كذااألضرارأشدالحكوميةالماليةاألزمةبهمأضرتالذينالبنوكوأصحابالموظفين

التىاألوقاتفىفرنسافىالرخاءزيادةفىالمساهمةأكبرساهمواالذيناألعمالرجال
.الرخاءهذابمثلبالدهمبهاتمتعت

فىنصيبأىلهايكونأندونونشاطذكاءمنلهاماكلرغمالطبقةهذهبقيتولقد
المراكزأنإذالصغرىالمراكزيقبلواأنأبنائهاعلىوكان. فرنسافىالسياسيةالسلطة
النبالءألبناءحكرًاظلتالدبلوماسيةوالوظائفوالقضاءوالجيشالكنيسةفىالعليا

.عليهموالعلمالثورةفىللبورجوازيةالظاهرالتفوقمنبالرغم

قيادةأنإلىثورةإلىوتحويلهعنهالتعبيرعلىوالقدرةبالسخطالشعورهذاأدىوقد
تساندهاالملكيةسقطتالطبقة، وعندماتلكأبناءأيدىفىتركزتالثورةهذه

سوىالقديمالنظاممحلالحلولعلىالقدرةيملكمنهناكيكنلماألرستقراطية
.الفرنسيةالبورجوازية

باعتبارهإليهينظركانوالذىالملكرأسهالذى) القديمالنظام (هذاعلىنظرةبإلقاءونبدأ
.نواحيهامختلففىالدولةيقودأنعليهكانكماالفرنسىللشعبأبًا

بعطاياهاألشرافويستمتعصورتهالعملةعلىوتسكالملكباسمالقوانينتنفيذكانلقد
.لهللصالةأوقاتهمالكهنةويكرس

التىالمعلوماتكافةلهينقلونممنالموظفينعلىسلطاتهممارسةفىيعتمدالملكوكان
.باسمهالقوانينبتنفيذيقومونكذاتهمه

لويسالملكبهونعنىيديهبينالسلطاتبكافةأمسكالذىالملكذلكعهدعلىوحتى
لويسخلفهعهدعلىثم. الموظفينهؤالءمنبعدديستعينأنإضطرعشرالرابع

.الملكىالمجلسوزراءالواقعفىفرنسايحكمالذىكان) 1774–1715 (عشرالخامس
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غالبفىكانواولكنهمكاملينالملكمعأحيانًايجتمعونالمجلسهذاأعضاءوكان
الماليةمجلسأوالدولةمجلسمثلخاصمجلسفىمنهممجموعةكلتجتمعاألحيان

واضحًاتحديدًامحددةهؤالءمنمجلسكلوظائفتكنولم. الحربمجلسأووالتجارة
أوقاتأغلبالمجالسهذهتضيعأنإلىأدىومماالفوضىمننوعإلىأدىمما

خوفًالتنفذواضحةقراراتتصدرأالبالتالىوأدىالتافهةاألمورمناقشةفىاجتماعاتها
.الملكلدىهواالقراراتهذهتالقلمإذامناصبهمأعضاؤهايفقدأنمن

أنذلكاألقاليمإلىاالنتقالفىأخذتأنالعاصمةفىاإلداريةالفوضىهذهعنونتج
قدرةمناألقاليمموظفىحرمانإلىأدىقدالبيروقراطيةأيدىفىالسلطةتركز

إلىيواجههمصعبأمركليحيلواأندائمًاعليهمأسهلوكانبأنفسهماألمرتصريف
الفيضهذاليتلقىالمدنيينالموظفينمنجيشوجودمنلذلكنتيجةالبدوكانرؤسائهم

.اإلقليممنالمرسلةواإللتماساتوالمراسالتالتقاريرمن

كانالتىالكبيرةالجهودأنالفرنسيةالملكيةالحكومةيواجهكانماأسوأأنوالواقع
مستشارونصحوعندما. تنظيمهالسوءنتيجةأغلبهاتضيعكانتفيهاالموظفونيبذلها
هذهبأنردهكانالحكوميةإدارتهإصالحبضرورةالملكهذاعشرالخامسلويس

أنالملكهذاأيامحدثماكلوكانعهدهنهايةإلىالعملفىتستمرأنيمكناإلدارات
.العملفىاالستمرارهذاضمانلمجردهناكوتعديلهنابإصالحوزراؤهقام

اإلصالحاتهذهمثلكانتجذرىإصالحإلىحاجةفىالدولةجهازيكونعندماولكن
.واإلضطرابالفوضىمنمزيدإلىإالتؤدىالالجزئية

فرنسافىالطبقىالنظام
النظامظلفىظهرالذىالطبقىالنظامذلكهناككاناإلداريةالفوضىهذهجانبوإلى

أنمنطقيًايكنلموالذىالثالثةالطبقةثموالنبالءالدينرجالمنتكونوالذىاالقطاعى
المجتمعاتعلىطرأالذىالتغييرذلككلبعدعشرالثامنالقرنخالليستمر

.األوروبية
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مليون25عشرالثامنالقرنمنالثمانيناتأواخرخاللالسكانعددوصلفرنساوفى
هؤالء، ولكنتعدادهممن% 2منأكثرعنوالنبالءالدينرجالعدديزدنسمة، ولم

سائرعلىفرضتالتىالضرائبمن، وأعفوااألراضىأغنىبدخلاستمتعواقلتهمعلى
.والكنيسةوالجيشالدولةفىالوظائفأهمشغلواأنهمكماالشعبأفراد

الكنيسة
وكانالزراعيةاألراضىخمسمنيقربمافرنسافىالكاثوليكيةالكنيسةملكتوقد

دخلنصفمنيقرببماالكنيسةداخلالمراقبينبعضقدرأنحدإلىهائًالدخلها
وثانيهمااألراضىدخلمنأولهما: أساسيينمصدرينمنجاءوالذىالفرنسيةالملكية

تبلغأنمفروضًاكانالنظريةالناحيةمنالضريبةهذهأنالعشور، ورغمضريبةمن
1/15إلىفقطتصلكانتالواقعيةالناحيةمنأنهاإالفرنسافىكاثوليكىكلدخلعشر

.الدخلهذامن

وتصرفالبرجوانببعضعلىالدخلهذامنقسمًابالفعلتصرفالكنيسةوكانت
فىاألجورهذهأنإالألف130عددهمبلغالذينالدينلرجالكأجورمنهآخرقسمًا

أصولمنالغالبفىالمنحدرونكبارهمكانفقدعادلةبصورةتوزعلمالحقيقة
أماالنبالءسائرمستوىفىالعيشمنيمكنهمماعلىالرواتبمناقطاعية، يحصلون

يفضلوالمأنهموالواقعوصعبةمتواضعةحياةالكفافعلىيعيشونكانوافقدصغارهم
.ظهرانيهمبينعاشواالذينالفالحينمنكثيرًا

منبالرغممتميزةاجتماعيةكطبقةالدينرجالطبقةإلغاءإلىالمؤرخينبعضويميل
الدينرجالأنالمؤرخينهؤالءالصفة، ويرىهذهمنحتهموقتذاكالفرنسيةالقوانينأن

بالطبقةعرفماإلىوإمااألرستقراطيةالنبالةطبقةإلىإماينتسبونكانواالواقعبحكم
.الثالثة

النبالء
إلىأفرادهاعددوصلالتىالنبالءطبقةهىالفرنسىالمجتمعطبقاتمنالثانيةالطبقة

منواضحةامتيازاتعلىيحصلونالنبالءهؤالءكانسائدة، وكقاعدةشخصألف110
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خدماتشكلعلىأوهؤالءيفلحهاالتىاألراضىإيجارشكلعلىسواءالفالحين
فىالممتعةالحياةمفضًالنادرًاإالاقطاعيتهفىيمكثيكادالبعضهموكانشخصية

.العاصمة

آخرظلمهناكمتهالكة، كاناقطاعيةحقوقسوىيبررهالالذىالظلمهذاجانبوإلى
آخرينرجاللكدحنتيجةعليهحصلواالذينالنبالءهؤالءدخلفإنالفالحونمنهعانى
.يدفعوهاأنالتعساءالفالحينعلىكانالتىالثقيلةالضرائبأغلبمنمعفيًاكان

مقابلاإلمتيازاتهذهمثلكسبفىالجديدةالثريةالبورجوازيةأبناءمنكثيرأملوقد
المكتسبةنبالةعلىحصلواممنالنبالءمنجديدةطبقةخلقإلىأدىمالية، ممامبالغ
.موروثةنبالة

الثالثةالطبقة
أفقرإلىالغنيةالبورجوازيةمنالعامةطبقةأبناءكافةتشملالتىالثالثةالطبقةكانتثم

.الفرنسىالشعبمجموعمن% 98تشكلوكانتالمتسولين

البورجوازية) أ(
البورجوازيةكانتالطبقة، ولماهذهأقساممنهامًاقسمًاتمثلالبورجوازيةكانتولما
حدإلىالقديمالنظامسقوطمنأخيرًااستفادتالتىهىثمأساسًاالثورةقادتالتىهى
مراحلمنهامةمرحلةتمثلالفرنسيةالثورةأنيرىأشرناكماالمؤرخينمنكثيرًاأن

فعلينااألهميةهذهبسببنقولالبورجوازيةانتصارفىمتمثًالالعالمىالطبقىالصراع
.النواحىكافةمنفرنسافىالبورجوازيينهؤالءموقفندرسأن

علىفرنسافىأنهذلكالريفمنأساسًانبعتأنهاالطبقةهذهعلىنالحظهماأول
والمدينةالريفبينوحدودفواصلهناكيكنلموقتذاكاألوروبيةالبالدمنكثيرعكس

فىليعملأرضهيتركأنيستطيعكانفقدثمومنأرضهإلىمقيدًاالفالحيكنولم
ثروةيكونأنيستطيعغالبًاكانفقدالحظحالفهوإذاتاجرأوفنىأوعاملالمدينة
ويصبحونوالتجارةوالطبكالمحاماةالحرةالمهنفىيعملواأنأبناؤهيلبثوالمناسبة
.بالبورجوازيةندعوهاالتىالطبقةتلكمنقسمًابذلك
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بذلكالثالثة، وكانواالطبقةأبناءبسائرقويًاإمتزاجًااإلمتزاجالطبقةهذهأبناءاستطاعوقد
بينأقليةيشكلونظلواأنهممنبالرغمقيادتهمعلىقدرةوأكثربآالمهمإحساسًاأكثر

.الفالحينمنالثورةقياموحتىالفرنسيينمنالغالبيةبقيتإذالطبقةهذهأبناء

المالبرجالوالتجار، ونعنىالمالرجالقمتهعلىفنجدالبورجوازيةتشكيلأما
يقومونكانوالمانتيجةثرواتهمنمتالذينوالمقاولينالمتعهدينوكبارالبنوكأصحاب

.بإحتياجاتهماواألسطولالجيشوإمدادالحكوميةالمشروعاتتنفيذمنبه

المالرجالوبينالملوكبينالعالقةكانتاالقتصاديةالثورةعنحديثنافىأشرناوكما
علىالتعاونيستمرلمولكنبينهماالمصلحةلتبادلنتيجةللغايةوثيقةعالقةوالتجارة

.عشرالثامنالقرنخاللالصورةنفس

واختلطواالقومكبارمنأصبحواقدمنهمعديدًاأننالحظأوًالللماليينبالنسبة1.
ظلواذلكرغموالفنوناآلدابورعواالتعليممراحلأرقىوبلغواباألرستقراطية

هؤالءأنذلكإلىيضاف. النبالءلطبقةحكرًابقيتالتىالمناصببعضعنمبعدين
كانوافقدثمومناألقاليموحكوماتالدينورجالالملكإقراضفىتوسعواقدكانوا

يلعبونجعلهمممامنهاتعانىالعامةالديونأخذتالتىالتقلباتنحوللغايةحساسين
.1789عامأزمةخاللهامًادورًا

بينفقطليسالبحريةالتجارةهوالرئيسىثروتهممصدركانفقدللتجاربالنسبة2.
أنإذوبعضبعضهاالمختلفةفرنسامناطقوبينأيضًابلالخارجيةوالبالدفرنسا

ذلكإلىيضافالتجارةهذهفىاألهميةفىغايةدورًاتلعبكانتالمالحيةالقنوات
ذلكعلىومثالالوقتهذافىعظيمًانموًانمتقدكانتالمستعمراتمعالتجارةأن
250قيمتهاوارداتمنهاكانفرنكمليون637بلغت1789عامالوارداتقيمةأن

فىتركزتالتجارلهؤالءاألساسيةالقوةفإنثمومن.. المستعمراتمنقادمةمليون
.ومرسيلياوبوردوروانمثلالموانى

منهامًاقسمًايشكلونالحرةالمهنأصحابكانوالتجارةالمالرجالومع3.
القانونرجالنجدهؤالءومن.. للثورةالحقيقيونالقادةكانواأنهمالبورجوازية، كما
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نجدالفترة، ثمهذهفىكبيرةأعدادهموكانتعقودومسجلىومحامينقضاةمن
المطابعأصحابنجدعريضة، ثمشهرةذوىكانواأنهمإالعددهمقلةورغماألطباء

.باريسفىوبالذاتخاصةأهميةذوىوكانواوالمكتبات

للثورةالبورجوازيةقيادةأسباب
أبناؤهادعتالتىاألسبابعلىالتعرفيمكنالبورجوازيةتكوينعناللمحةهذهومن
.ذلكبعدلترثهاواألرستقراطيةالملكيةضدالثورةقيادةإلى

معينينألناستمنحالتىالقوانينكافةإلغاءفىالطبقةهذهأبناءرغبة: األسبابهذهأول
مركزأنورأواالنبالءلطبقةانتمائهمسوىمعقولسببأىدونوامتيازاتتفوقًا

إلحاحًاأشدالرغبةهذهوكانت. ووظيفتهثروتهعلىوأخيرًاأوًاليتوقفأنيجباإلنسان
منالبورجوازيةمنالقادرينلمنعتزايدتالقيودألنوذلكعشرالثامنالقرنخالل
النبالءإحتكارفىالتشددزيادةجانبإلىقبلمنحدثكمااقطاعيةحقوقشراء

.الكبيرةللوظائف

إلىالوصولفىالطبقةهذهأبناءبذلهاالتىالعظيمةالتضحياتأنذلكإلىيضاف
فىهؤالءبعضيرغبعندماإهمالكلالسلطاتمنتالقىكانتمتقدمةتعليميةمراحل

أن: اآلونةتلكفىالطبقةهذهأبناءأحدكتبمعينة، وكماحكوميةمسئولياتتولى
.اتجاهكلفىمسدودةالطرق

الشخصيةبمصالحهممدفوعونوكأنهمالطبقةهذهأبناءنتهمأنالظلممنيكونقدولكن
.التغييرحركةقيادةلتولىبقوةيدعوهمكانالعامالفكرىاإلتجاهأنشكفالفقط

أناعتبرفيها، والذىالعلمانىاإلتجاهفرنسافىالبورجوازيةالطبقةأبناءتزعملقد
قوةعلىالسيطرةطريقعنإليهالسعىينبغىهدفذاتهاحدفىاألرضيةالسعادة

.واستخدامهاالعلمبواسطةالطبيعة

واإلختراعالبحثحريةبواسطةتتمذلكإلىالوصولوسائلأنهؤالءاعتقدوقد
أندونالجميعبينالفرصبتكافؤإالتتحققلنالحريةهذه، وأنالشخصىوالتعبير
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المطلوبالهدفلبلوغالمنافسة، وأنمولدهمطبيعةبسببللبعضأفضليةهناكيكون
.وأفضليتهالشخصلتفوقالحقيقىالمقياسهىتكون

ولكنعامةمناقشاتشكلعلىوالصالوناتالمنتدياتفىأوًالبدأالفكرىاإلتجاهوهذا
كتبهاالتىالمقالةتلكأشهرهاوكاناإلتجاههذابلورةفىأخذتأنالكتاباتتلبثلم

إلىالداعيةاألفكارهذهأنشكوال" الناسبينالمساواةعدمأصلعن: "بعنوانفولتير
أبناءبين، ليسعظيمينوحماسًاقبوًالالقتقداإلنسانيةوالحريةالمدنيةالمساواة

.منهاقسمًاالبورجوازيةتكونالتىالثالثةالطبقةأبناءسائربينبلفحسبالبورجوازية

الفالحون) ب(
أنالمراقبون، ويتفقالفالحينبهونعنىالطبقةهذهأبناءمنالهاماآلخرالقسمهناكثم

أنهجدال، والالفرنسىالشعبأرباعثالثةعنيقلونالالعدديةالناحيةمنكانواهؤالء
.أبدًاالنجاحلهامقدرًاكانلماللثورةهؤالءانضماملوال

مععرفواالذيناألرضأقنانهمالطبقةهذهأبناءأنالذهنإلىيتبادركماوليس
بالنسبةأنهإالاألوروبيةالمناطقبعضفىقائمًاالزالكانالظلمهذاأن، فرغماالقطاع
.أجيالبعدةالثورةقبلفعًالانتهىقدكانلفرنسا

أوضاعهمفىمتماثلينكانواالفالحينهؤالءأنأيضًاالذهنإلىيتبادركماليسأنهكما
مالكصغارمنهمكانفقدمتعددةقطاعاتيكونونكانواأنهمالواقعاالجتماعية، إذ

نصفنحوالفالحونامتلكاألقاليمبعضفىأنهعلمناإذاهؤالءأهمية، وتبدواألراضى
التىاألراضىمنالفالحونيمتلكلماألخرىاألقاليمبعضفىأنهغيراألراضى
مننسبةولكن.. مساحتهامن% 25تتجاوزالصغيرةأقسامًاسوىبزاعتهايقومون
التىالصغيرةاألراضىمنمساحاتوجدواأرضًايملكوالمالذينالفالحينهؤالء

نادرًاكانوااألراضىامتلكواممنوالبورجوازيةوالنبالءالدينرجالأنذلكاستأجروها
اإلنتاجمناصفةأساسعلىللفالحينيتركونهافكانوابأنفسهماستغاللهاعلىيقدمواما

األراضىمنمتفرقةأقساممنتتكونالغالبفىهؤالءاقطاعاتكانتبينهما، ولما
منها،جزءزراعةفالحكلليتولىيجزءوهاأنإرضائهمدواعىمنكانفإنهالزراعية
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لزراعتهايؤجرونهاأوأرضًايمتلكوالمالذينالفالحينأعدادقلتأنإلىذلكأدىوقد
.كبيرحدإلى

يملكونأثرياءفالحينمنالفترةهذهفىفرنسافىالفالحيةالقطاعاتتعدديتضحوبهذا
هذهمنصغيرةأقسامًايملكونأيضًامالكفالحينإلىاألراضىمنكبيرةمساحات

،القطاعاتهذهآخرثمبالمناصفةمستأجرينفالحين، إلىلحسابهميزرعونهااألراضى
فيهايعملونوإنماأرضًايستأجرونأويملكونالممنالشغالةمنالفالحينوأفقرها
.فحسبجهدهممقابل

معقولمعيشىبمستوىيتمتعوالمالفالحينمنالعظمىالغالبيةفإنذلكرغمولكن
يعودوإنماالمزروعةاألراضىمنأيديهمتحتكانماقلةإلىيعودالذلكأنوالواقع

الزراعيةاألراضىمنقسمكلكانفرنساوشرقشمالالزراعة، ففىطرقتخلفإلى
ربيعىبمحصولواآلخرشتوىبمحصولأحدهايزرعالحقولمنأقسامثالثةإلىمقسمًا
معطًالاألراضىثلثدائمًايبقىوهكذاالتالىللعامإلعدادهزراعةبدونالثالثويبقى

إلىحاجةفىأخرىوجهاتالجهاتتلكفىالفالحكانفقدثمومن... الزراعةعن
منذسوءًاالموقفتزايدوقدمحدودًاإنتاجًامنهالينتجاألراضىمنواسعةمساحات
.الثالثةالماليينناهزتالتىالسكانعددفىلزيادةنتيجةعشرالثامنالقرنمنتصف

تفتتإلىكذااآلخرينلدىكأجراءيعملونالذينالمعدمينعددزيادةذلكعنونتج
.الصغارمالكهاتكفىأالإلىأدىمماالصغيرةالزراعيةالملكيات

أعبائهأغلبوقعتالثالثةالطبقةأبناءكافةكاهلأثقلالذىالضرائبىالنظامأنشكوال
فرنكمائةكلمنأنالمراقبينأحدرأى، فقدالخصوصوجهعلىالفالحينعلى

أىاالقطاعىللسيدأخرى14للكنيسة، 14وللحكومة53منهايدفعالفالحينأحديكسبها
منأكثراألشرافمنشريفأرضفىيعملالذىذلكخاصةللفالحيبقىيكنلمأنه

.دخلهمن% 19

أهم، ومنالفالحينخاصةالثالثةالطبقةأبناءمنالدولةأخذتهاالتىالضرائبتعددتوقد
الطبقة،هذهأبناءأساسًابهاتكفلالتىTailleالعقارضريبةهناككانتالضرائبهذه
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إلىمكانمنجمعهاطريقةاختلفتكذاآخرإلىوقتمنالضريبةهذهقدراختلفوقد
األهالىمنمتعهدونأحيانًاويجمعهاالحكوميونالموظفونأحيانًايجمعهاكانآخر، فقد

منجمعهيستطيعونمامقابلالحكوميةللخزانةمعينمبلغبدفعيقومونكانواالذين
.الفالحين

وتبيعهاالسلعةهذهتحتكرالحكومةكانتإذاGabelleالملحضريبةأيضًاهناكوكان
الغيرمنهمالفقراءكانإذللغايةبغيضةالضريبةهذهتحددها، وكانتالتىباألسعار
باألسعارعليهمالمقررةالكمياتشراءعلىمجبرينلهميكفىغذاءشراءعلىقادرين

الكمياتمنأكبركمياتإلىيحتاجونكانواالذيناآلخرينأنالمحددة، كماالمرتفعة
واآلخرالوقتبينيتعرضونرخيصةبأسعارالمهربالملحمنفيشترونهاالمقررة
كانواحكوميةغيرجهةمنكميةأىإشترواأنهمثبتوإذادقيقةتفتيشلعمليات

.الشدةفىغايةلعقوباتيتعرضون

عنالثالثةالطبقةأبناءعلىجمعهاسبلوتعددالضرائبتزايدنفصلأننستطيعوال
الفرنسيينخسارةأنشكفالعشرالثامنالقرنخاللاالقتصاديةفرنساأحوال

دعامماالحكومةدخلعلىالتأثيرأشدأثر1763السبعالسنواتحرببعدلمستعمراتهم
عملتقدالفرنسيةالخزانةأن، كماالضرائبهذهجمعسبلتعددإلى–ذكرناكما–

منعديدًاجعلالخللاستمرارولكنباالستدانةفيهاالعجزوجوهمنكثيرسدعلى
عرضتالتىالكبيرةبالفوائدحتىمبالغأىالحكومةإقراضعنتحجمالماليةالبيوت

%.30القروضبعضفىبلغتوالتىبهااالستدانةالحكومةهذه

العقالنىالفكردور
الهادمالتقدمعملياتفىالهامبدورهيقومالعقالنىالفكرتياركانالمساوئهذهكافةومع
.عشرالثامنالقرنخاللفرنساسادتالتى

المستنيرةالطبقاتبينانتشرقدالعقالنيةتيارأنالفكريةالثورةعنحديثنافىذكرناكما
الذىأنخاصةللغايةقويًاالتيارهذاكانبالذاتفرنسااألوروبية، وفىالمجتمعاتفى

.الفكروحدةبينهمجمعتالذينالفالسفةمنمجموعةقيادتهتولى
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التقاليدتلكوصفواأنهمبلقديمةمقدساتأوتقاليدأىالفالسفةأمامهؤالءيقفولم
تعتمدالعاداتبأنهاالسائدةالعاداتفيهاتهمواالذىالوقتنفسفىبالغباءوالمقدسات

.المستنيرةاإلصالحاتمنبرنامجًامنهابدًالوقدمواالفكرعلى

بهستدفعفإنهاسيرهايعاكسبمااإلنسانيتدخللمإذاأنهورأوابالطبيعةهؤالءآمنوقد
أعظمالتجارةالنتعشتوشأنهاالطبيعةتركتلوأنهمثًال، ورأواالتقدمإلىحتمًا

وقدوالخارجالداخلفىالتجارةهذهحركةتعرقلالتىالحواجزبإلغاء، وذلكاإلنتعاش
نفسطبقواقدالسياسةفالسفةأنكماالطبيعيينأوبالفيزيوقراطالفكرةهذهدعاةعرف

الطبيعيةوحريتهاإلنسانحركةعلىالعديدةالقيودأنرأواإذميدانهمفىاألفكار
اإلنسانستدفعالطبيعةفإنالقيودهذهحلتلوأنه، رأواالقديمالعهدظلفىالمفروضة

.الذهبىعصرهإلى

وقد. وروسووفولتيرمونتسكيوالمعروفينالثالثةالسياسيينالفالسفةهؤالءوأشهر
العامالشكلعنتحدثأنهكماالجديدةوالقواعدواألفكاراألساسمونتسكيووضع

السلطاتفصلإلىفيهدعاالذى" القوانينروح "المشهوركتابهفىالجديدةللحكومة
كلبلوغعلىمونتسكيوإصرارأنشكبعضها، والعنوالقضائيةوالتشريعيةالتنفيذية
أدى... العلميةطريقتهإليهامضافًاكتاباتهبهاتميزتالتىالنقدروحجانبإلىالحقيقة

.سائدةكانتالتىالتقليديةلألفكارالساحقةالضرباتإنزالإلىهذاكل

علىالهجومقادالذىهوفولتيرفإنالفكريةالمعركةأرضمهدقدمونتسكيوكانوإذا
حقًافولتيركانلقد. بعيدحدإلىوكشفهاالقديمالعهدإبانعرفتالتىالمعايبكافة

مععنيفةاصطداماتفىدخولهإلىهذاوأدىواإلنسانيةالعقالنيةباسماألصلىالمتحدث
.رجالهالهزيمةأسلحتهكلفيهااستعملالكنيسة

وقدفكرهطبيعةتوضحالمختلفةكتاباتهمنجمعهاتمالتىالتسعينالمجلداتولعل
البالغإعجابهمنهايتضح، كماالدينرجالمنللسخريةمنهاكبيرًاجانبًاخصص

هاجمهاالتىواإلحتكاراتواالستثناءاتلإلمتيازاتالحاسمورفضه" المستنيربالمستبد"
.الهجومأشد
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أنهالقولويمكنآخرشئأىقبلهدامًاعملهفىكانفولتيرأنعليهالمتفقمنولكن
روسوجاكجانليتولىالقديمالنظاموعليهابهاقامالتىاألسستقويضفىنجحبكتاباته
.الجديدالنظامعليهاقامالتىاألسسوضع

التعبيرمنتمكنقدطيبًانصيبًامنهنالالذىوبالتعليمالوقادبذكائهروسوأنشكوال
كذاالناسقلوبإلىالوصولمناألفكارهذهمكنوبمنطقية، ممابوضوحأفكارهعن
.عقولهمإلى

"االجتماعىبالعقد "والمعروف1762عامأصدرهالذىالكتابذلكروسوكتاباتوأشهر
أنفيهرأىوقدمحلهمنهأفضلنظامأسسووضعالقديمالنظامبإلغاءفيهطالبوالذى

يؤدىمماللطبيعةاإلنسانعودةإلىفيهودعاباألغاللليكبلعادحرًاولدالذىاإلنسان
أنيعنىالهذاكلوأن. الديمقراطيةنحواتجاههابلونقائهاالحكممؤسساتبساطةإلى

يمكنالالحكمفىاألسلوبهذاأنرأىالواقعفىفهوبالديمقراطيةمؤمنًاكانروسو
إتمامبعدأنهرأىفقدالكبيرةالسياسيةالوحداتفىأماالصغيرةالدويالتفىإالتطبيقه

وأنواضحعامرأىذلكبعديتكونفإنهتصورهالذىالوجهعلىالحكوميةالمؤسسات
.دكتاتوربواسطةعنهيعبرأنيمكنالعامالرأىهذا

عريضةقطاعاتبينالتفاؤلمنموجةيخلقأنبكتاباتهاستطاعقدروسوأنشكوال
نتيجةهىوإنماطبيعيةأمورًاليستالدنيامتاعبأنرأتالتىالفرنسىالشعبمن

المسئولةهىاألفكارتلك، ولعلالمتاعبزالتالظروفهذهانتهتفإذامعينةلظروف
خاللالعظيمةاإلصالحاتمعجنبإلىجنبًاتمتالتىالدماءسفكعملياتعنأساسًا

.1794، 1793عامى

ديدروالعظيمالمفكرإلىنشيرأندونهؤالءالثورةلفالسفةنشيرأننستطيعوال
Diderotالفرنسيينالفالسفةأغلبفيهاشاركالمعارفدائرةنشرعلىعكفالذى،

إلىسعتأنهاإذالعقالنيينقضيةفىأعدبليغبدفاعأشبهتلكالمعارفدائرةوكانت
ومنالدينرجالمنالمتعددةالمحاوالتمن، وبالرغمنظرهموجهاتأغلبعرض
.1765عامفعًالصدورهاتمأنهإالهذهالمعارفدائرةنشرلمنعالحكوميةالرقابة
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إقناعإلىالمذكورةالمعارفدائرةموادتحريرفىاشتركواالذينالكتابسعىوقد
الوسائلمنأفضلاإلنسانيةالسعادةبلوغيمكنالنقدروحوبنموبالعلمأنهإلىالقارئ
.الدينيةالكتاباتودراسةحفظعلىاعتمدتالتىالقديمة

السياسىاالقتصادمشاكلدراسةجذبتهمالذينالفالسفةدورإغفالأيضًايمكنالكما
عرفواالمفكرينمنجماعةتزعمالذىQuesnayكيناىفرانسورأسهموعلى

تقومالطبيعةتدعأنالحكوماتكافةعلىبأنآمنوا، ألنهمالطبيعيينأوبالفيزيوقراط
شرهىإنماالتشريعاتكافةبأنالتصورهذامنوخرجوا.. البشرشئونتصريفعلى
بالتجارةذلكعلىالمثل، وضربوااإلنسانخيرإلىبحالتسعىالوأنهاذاتهاحدفى

المذهبأدانوافقدثمشئونها، ومنفىالتدخلقلكلماعظيمًانموًاتنموأنهاورأوا
الثمينةالمعادنتراكممنتأتىالالمجتمعاتمنمجتمعثروةأنورأواووسائلهالتجارى

والمعدنىالزراعىاإلنتاجفىالزيادةمنتأتىوإنماالمذهبهذاأصحابذكركمافيها
الطبيعيون، واعتبراإلنسانىالجهدبواسطةالمستخرجةالطبيعيةالمنتجاتمنوغيرها
الزراعةأحوالتحسيندونإصالحالأنهورأوااألمممنأمةمنتجاتأهمالزراعة
.فقيرةمملكةيصنعونفقراءفالحينأنقالالذىالشعارورفعوا

الالحياةجوانبسائرعلىالطبيعةشئونفىاإلنسانتدخلبعدمأفكارهمانسحبتوقد
السياسيةكتاباتهمفىتمامًاهذاويتضحمعروفهوكمافقطاالقتصاديةالجوانبعلى
.أقلأحكمأفضللتحكم: القائلالشعاررفعواالذينأيضًافهم

بهااإللمامكان1789ثورةإندالعقبلانتشرتالتىالسياسيةواآلراءاألفكاربعضهذه
.الثورةهذهأحداثلتتبعالزمًا

الثورةوبدايةالماليةاألزمة
كافةفشلتأنوبعدالفرنسيةالملكيةاإلفالسشبحهددأنوبعد1788عامفى

ووافقمستشاريهلنصيحةعشرالسادسلويسالملكاستسلماإلفالسهذالدفعالمحاوالت
بمجلسمعروفًاكانوالذىالفرنسيةاألمةيمثلالذىالقديمالمجلسذلكدعوةعلى
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قابلهالذىالفرنسىللشعبالقرارهذاالماليةوزيرNecerنيكرأعلنوقد.. األمةطبقات
.المجلسفىسيتضاعفالثالثةالطبقةأعضاءعددأنعلمعندماخاصةبالغبترحيب

أعضاءبينمايوحتىواستمر1789فبرايرمنالمجلسلهذااإلنتخابعمليةوبدأت
تقديمإلىشعبهدعاقدالملككانمركز، ولماوكلمدينةكلفىالثالثالطبقات
مليئةالعرائضمنفيضًاتلقىأنذلكعننتجممثليهماختيارعمليةأثناءشكاواهم

.بالكاييهعرفتالتىتلكوهىالشكاوىأوبالنصائح

حقوقوإلغاءالطرقشقفىالسخرةومنالملحضريبةمناإلعفاءالفالحونطلبوقد
أبناءأمااالقطاعيةضرائبهممنالتخفيفوأخيرًاثمأراضيهمفىلألشرافالتىالصيد
المفروضةالقيودفىالنظرإعادةوهىعنهامختلفةطلباتلهمكانتفقدالوسطىالطبقة
علىالمقصورةوالكنيسةالجيشفىالعلياالمناصبفىوكذاوالصناعةالتجارةعلى

.األشرافأبناء

كانالفرنسيينمنالثالثةالطبقةيمثلونالذينأولئكقدمهاالتىالعرائضمجموعومن
:الوضوحغايةفىمطلبانهناك

المقررةالضرائبيدفعواأنعلىالدينورجالالنبالءبهايتمتعالتىاإلمتيازاتوقف1.
.كاملةعليهم

للحكومةالمطلقةالسلطةيحددماالحرياتمنيتضمنمحدددستورلفرنسايكونأن2.
حمايةكذاعادلةمحاكمةمحاكمتهوضماناإلعتقالضدمواطنكلحقوضمان

.والممتلكاتاألرواح

لدىأنرأواالذيناألخريينالطبقتينأبناءأبداهالذىالرأىهوهذايكنلموبالطبع
هدفهموكانوالتقاليدالعاداتمنينبعالذىالمكتوبغيرالدستورمننوعًابالفعلفرنسا
.المتميزاالجتماعىوضعهمعلىواإلبقاءمصالحهمتأمينذلكوراءمن
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نكروزيرهأنبلالعامالشعبىلإلتجاهنتيجةتتزايدلويسمخاوفأخذتالوقتوبمرور
النتشارنتيجةاإلنزعاجفىبدورهأخذاإلصالحبطلباعتبارهالكثيرونإليهنظرالذى

.عنفأعمالإلىالجهاتمنكثيرفىووصولهاالتمردأعمال

فىيتورطأاللويسعلىوألحواالتغييرفكرةالملكىالبالطرجالمنكثيرعادىولقد
الوحيدةوظيفتهأنباعتباراألمةطبقاتمجلسفىرأواقدهؤالءأنذلكمحددةوعود

الملكمستشارىمناإلصالحلمحبىكانولكنالضرائبرفعإقرارعلىالعملهى
تهديدكورقةباإلصالحالمطالبةالشعبيةالموجةتلكاستخدامإمكانرأواآخر، فقدرأى

بدورهمعملواوقدالضرائبأنواعبعضدفعقبولعلىالدينورجالالنبالءإلجبار
.الرأىبهذاالملكإقناععلى

فىببطئهالواقعفىوهومحددًابرنامجًايختطلمعشرالسادسلويسالملكأنوالحق
الفضائلبعضلهكانتحقًا. الموقفرجليكنلمالخالقةقدرتهوضعفالقراراتإتخاذ

مواجهةفىلتعاونهكافيةالفضائلهذهتكنلمولكنالذوقوحسنواللطفاألمانةمثل
.الحوادثهويوجهأنمنبدًاليجرفهالتيارنرىولذلكاألزمة

قوىمعدنمنخلقتقدالنمساإمبراطورةتريزامارياإبنةأنطوانيتمارىزوجتهأما
لذا. ممقوتكريهلتحالفبغيضًارمزًاالفرنسىالشعبأبناءنظرفىكانتأنهاغير

.الفرنسيةالملكيةسفينةغرقفىاألساسىالسببباعتبارهاالكثيرونإليهانظر

، لسماع1789عاممايو5فىفرساىفىالثالثالطبقاتممثلواجتمعالجوهذافى
تيقننكرمنطويلةوأخرىلويسمنقصيرةخطبةوبعد.. ووزرائهالملكمقترحات

أزمةتواجهالحكومةأنوهىأالقبلمنيعلمونهاكانواالتىالحقيقةمنالمجلسأعضاء
مسألةعنأواإلصالحاتمسألةعنشئأىيقالأندونعبثًاانتظروامالية، ولكنهم

.التصويت

هذهكانتالطبقة، وقدبحسابأمالصوتبحسابسيتمكانإذاعماخالفًاهناككان
%95يمثلونوهمأنهمرأواالذينالثالثةالطبقةلممثلىبالنسبةاألهميةفىغايةالمسألة

األخريينالطبقتينتمنحالطبقةبحسابالتصويتطريقةفإنالفرنسىالشعبأبناءمن
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يقصدكانالمجلسفىعددهمضاعفعندماالملكأنتصوروا، وقدعليهمالتفوققدرة
رأواإذالصوتبحسابالقراراتعلىللتصويتسويًاالثالثالطبقاتممثلويجتمعأن

يقفعندماخاصةالمطلقةالغالبيةلهمسيكونممثل600فيهلهمواحدمجلسفىأنهم
األهميةذاتالمسألةلهذه، وبالنسبةالدينورجالالنبالءمناألصدقاءبعضبجانبهم

.شيئًايقدملمالملكبأنالعامةممثلوأحسالقصوى

ممثلورفضأنبعدخاصةمنفصلةقاعةفىيجتمعواأنالثالثةالطبقةممثلويقبلولم
يومقسسثالثةلباهاالتىسويًاباالجتماعمنهمإليهموجهتادعوتيناألخريينالطبقتين

يتخذواأنالثالثةالطبقةممثلودعامماالشهرنفسمن17فىآخرونتبعهميونيه13
للشعبالوحيدونالممثلونإليهمانضممنمعأنهمأعلنوابأناليومذلكفىحاسمةخطوة

تقررالتىالثورةديمقراطيةتحققتالخطوةوبهذه" الوطنيةبالجمعية "وتسمواالفرنسى
منقليلغيرعدداستجابوقد. الطبقىالجانبعلىالعددىالجانبتغليببمقتضاها

.بيومينإعالنهابعدالجديدةالجمعيةإلىوانضمواالخطوةهذهإلىوالنبالءالدينرجال

اليومىاجتماعهممكانإلىالجديدةالجمعيةأعضاءقصدولمايونيه20صباحوفى
أناألعضاءوأحسالقادمةالملكيةللجلسةإعدادهفىوأخذواشغلوهوقدبالعمالفوجئوا

القصرفىتنسملعبإلىاإلتجاهإلىدعاهمممااجتماعهممنعبهمقصودالعملهذا
.اجتماعهمفيهعقدوا

عدمعلىأقسمواMounierمونييهالمدعواألعضاءأحدمناقتراحعلىوبناء
اشتهروقدلفرنسادستورإصداريتمواحتىمكانأىفىاالجتماعوعلىاإلنفضاض

.التنسملعببقسمالتاريخفىالقسمهذا

أبدى، فقدبالطهرجالمنالمحافظالجناحضغطوتحتللويساألنباءتلكوبترامى
للوقتلتضييعهمالثالثةالطبقةممثلويونيه23فىحضرهالذىاالجتماعفىاستياءه

خاطبهمحازمةبعبارةخطبتهوأنهىبيوتهمإلىفيعيدهمصبرهيفقدقدأنهمنوحذرهم
معالغدصباحاالجتماعإلىتعودوا، وأنباإلنفضاضآمركمإنى.. السادةأيها "بقولهفيها
العامةممثلويتحركلمولكنالدينورجالالنبالءممثلىووراءهالقاعةوترك" طبقتهكل
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معنىتدركواألمالسادةأيها "بقولهوخاطبهمالمراسيمرئيسظهرحتىأماكنهممن
بقولتهالنبالءمنللعامةالمنضميناألعضاءأحدميرابوردفكان" جاللتهكلمات

أسنةعلىإالهنامننخرجولنالشعببأمرهناأنناسيدكوأبلغاذهب: "المشهورة
".الرماح

العسكرية، ولكنالقواتاستدعاء، تقررالملكأوامربطلبالمراسيمرئيسعادولما
اجتماعهمالعامةممثلويعقدبأنوسمحالحاسمالقراراتخاذيستطعلمكالعادةلويس

ذلكبعدالمقصلةإلىبهأودىطريقفىأولىخطوة، وكانتتحذيراتهمنبالرغم
.ثالثبسنوات

فىالحكومةثقةألنجنودهدعوةفىترددالملكأنفنذكرهنانستدركأنيجبكانوإن
كثيربينانتشرتقدالثورةروحأنالمعلوممنكانإذالتبددفىأخذتقدكانتجيوشها

الشعبإلىأبدًانيرانهميوجهوالنأنهمالجنودأعلن، وقدالجيوشهذهأفرادمن
الثالثةالطبقةممثلىإخضاعلويسمحاولةمنفقطأيامأربعةفبعدذلك، وعلىالفرنسى

فىمعهماالجتماعاألخريينالطبقتينممثلىمنوطلبلمطالبهمخضعأنهويلبثلم
جديدةقواتبدعوةوذلكالفترةهذهفىخطيرةخطوةاتخذالملكأنإال.. واحدةقاعة
،عصيانأوتمردمنخوفدونعليهماإلعتماديمكنممنواأللمانالسويسريينمن

هؤالءمنجندىألف20هناككانيوليه8، وفىباريسحولليعسكروادعاهم
الملكطالبواالذينالوطنيةالجمعيةأعضاءتوجسإلىأدىممافرساىحوليعسكرون

اإلضطراباتلقمعموجودةالقواتهذهبأنذلكعلىلويسردوكانالقواتهذهبسحب
الملكة، وكانتذلكلهمفإنأخرىمدينةإلىاإلنتقالرغبوالووأنهمبهملهاصلةوال

مهدها، ومنفىالفتنةقتلعلىالوقتهذافىالملكحضفىأخذواقددارتواوالكونت
تركتلوكثيرةدماءسفكسيمنعالكبيرةالقواتهذهمثلوجودأنالتصوركانثم

.حالهاعلىالفوضى

تحفزأسبابأهمأنالمؤرخينمنعديد، ويتفقغليانحالةفىآنذاككانتباريسولكن
فىرأوافهؤالءتحريضهمفىالبنوكأصحابكباربهقامالذىالدورعننتجالباريسيين

تأمينإلىسيؤدىمماللبالدالماليةاألحواللتحسينالوحيدالسبيلالوطنيةالجمعية



218الرأسماليةعصرفىأوروبا

هذهحمايةعلىالرعاعتحريضعلىعملواثمومنالحكومةاقترضتهاالتىديونهم
الفرنسيةالعاصمةفىالنسبىاألغذيةنقصأنإلىإشاراتهناكأنالجمعية، كما

.ثورتهمأسبابمنبدورهاكانتالمجاعةشبحبتهديدالناسوشعور

فيليبهوذلكالثورةألحداثالتحضيرفىهامًادورًالعبتبارزةشخصيةهناكوكانت
منفجعلبدايتهامنالثوريةالحركةمعالمتعاطفينمنوكانالملكعمإبنأورلياندوق

عديدًاأنشكوال.. العاصمةأبناءمنالمتذمرينالجتماعمقرًاباريسفىقصرهحدائق
أنيتصورونوكانوامحلهوإحاللهعشرالسادسلويسإسقاطفىيطمعكانأتباعهمن

.الغايةهذهإلىبتطوراتهاستصلاألحداث

أنحقيقةالثورةإحداثفىالمؤثراتهذهمثلقيمةفىنبالغأالالواجبمنكانوإن
وأكثرنطاقًاأوسعكانتالحركةولكنالعكرالماءفىاالصطيادأرادوارجاًالهناك

.بعينهشخصلرغباتتخضعأنمنتعقيدًا

فىالمتطرفينلتأثيرخضعأنهذلكيوليه10فىخطيرةأخرىخطوةالملكاتخذوقد
األخبارهذهوصدمت. األحرارالوزراءمنوثالثةنيكراليومذلكفىوأقالالقصر
تبطشأنتلبثلنالملكيةاليدأنمنهماإلصالحطالبورأىالوطنيةالجمعيةأعضاء

هذهبعدعمليةخطوةأىيتخذوالمأنهمولواإلحتجاجاتأشدأعلنوافقدثمومنبهم
ملكىإنقالباحتماالتفهناكالجوهذامثلفىأنهتمامًاعلمواأنهمذلكاإلحتجاجات

.بهميطيح

قويةإشاعاتهناككانتسابقةأسابيعلعدةأنهذلكمختلفًاالوضعكانفقدباريسفىأما
الوزراءإقالةومعاإلحساسهذاظل، وفىللوطنيينعامةلمذبحةيعدالملكىالبالطأن

الباريسيينإسقاطفىتمثلمماالحارةيوليوشهرأيامخاللالثورةرياحهبتاألحرار
.الفرنسيةالعاصمةفىوالطغيانالظلمرمزالعتيدالباستيللحصن

كانالوطنية، وإنالجمعيةفىعميقبوجومالباستيلسقوطعناألولىاألخباروقوبلت
الثورةمحاوالتعلىتقضىأناستطاعتقدالشعبجماهيرأنأحسواقدأعضاؤها
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يغادرونالمحافظينالنبالءمنأعدادبدأتأنأيضًااألخبارهذهعننتجكماالمضادة
.أخرىمرةالوزارةإلىفيهنيكرإعادةتمالذىالوقتنفسفىالبالد

يوليه17يومفىالثائرةعاصمتهبزيارةيقومأنعشرالسادسلويسالملكاضطركما
عنللتعبيراأللوانالمثلثةالثورةشارةمرتديًاللسلمبطًالباعتبارهدخولهاحاولوقد

فىالملكىالعملهذافىتشككتالجماهيرأنورغم. تطوراتمنحدثلماقبوله
الناسرأىفقدمشروطًاترحيبًاكانوإنبالغبترحيبتقبلتهأنلبثتماأنهاإالالبداية

صاحبةالطبقاتعنيتخلىأنفعليهالثوريةالفكرةتقبلقدحقًاالملككانلوأنه
فرنساملكاالقطاعىلقبهعنيتخلىأنأيضًاعليهأنكماعنهتخلتالتىاإلمتيازات

ذهنعنبعيدًاالحقائقهذهمثلتفهمإلىالوصولكانولكن) الفرنسيينملك (ويصبح
ثم، ومنفيهثقتهاتضعبأالالبورجوازيةعلمتقدكانتالسابقةتصرفاتهأنكمالويس

الثورةأحداثتتطورأنإلىالتحالفهذاأدىوقدالعامةالطبقةأبناءمعتحالفتفقد
.إليهوصلتماإلىتصلأنفىيرغبونالمعتدلونالبورجوازيونحتىيكنلمبصورة

أنحاءسائرفىواضحةكانتإرهاصاتهاأنبلفقطباريسفىتنفجرفلمالثورةأما
نبضًااإلرهاصاتلهذهالباستيلاقتحاممنح، وقد1789عاموصيفربيعخاللفرنسا
فرنساأنحاءكافةفىبشدةيهتزانالحكومىوالتنظيماالجتماعىالنظاموأخذقويًا

فورألغيتقداالقطاعيةالتزاماتهمأنتصورواالذينفالفالحونلإلنهياراستعدادًا
هذهتلغىالتىالقراراتصدورلتأخرنتيجةيتململونبدأواقدلممثليهمانتخابهم

فىأنهمبلعليهماإللتزاماتهذهتثبتالتىاألوراقحرقفىأخذواثمومناإللتزامات
.ذاتهاالنبالءقصوربإحراققاموااألنحاءبعض

دعاممامكانكلفىموجودةأصبحتالطرققطاععصاباتأناألخبارانتشرتوقد
ظلفىأنهشك، والالعصاباتهذهمثللمواجهةأنفسهمتسليحإلىالقرىبعضسكان

أغلبأنالواقعقوية، ولكنالعصاباتهذهانتشاراحتماالتكانتسادتالتىالفوضى
الربيعخاللاإلصالحعلىالناسعقدهاالتىاآلمالتحققعدمعننتجتالعنفأعمال

االقتصاديةالمتاعبفيهتزايدتالذىالوقتنفسفىتأخرقداآلمالهذهتحقيقأنذلك
.السياسيةللفوضىنتيجة
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إلىأدىمماالجهاتكلمناإلضطراباتأخبارالجمعيةإلىجاءتأغسطسأوائلومع
وإنطواعيةامتيازاتهمعنالتخلىالحكمةمنبأنهالمالككباربيناإلعتقادسريان

.التخلىهذامقابلمناسبتعويضعلىبالحصولاألملراودهم

لتهدئةالمقترحةاإلجراءاتتناقشالجمعيةكانتوبينماأغسطس4يومففىذلكوعلى
عنالنبالءبتخلىاقتراحًاDe Neoaillesنواىدىالفيكونتالفرنسية، قدماألقاليم
مراسيممجموعةاليومهذافىوصدربالغًاترحيبًااإلقتراحوالقىالموروثةحقوقهم
.االجتماعىللنظامالرسميةالوفاةشهاداتبمثابةكانت

االجتماعيةاألبعادتأكيدإلىأغسطس4يومفىصدرتالتىالتشريعاتأدتوقد
اإللتزاماتإلغاءأنإذالسياسىالبعدمعجنبإلىجنبًاالفرنسيةللثورةواالقتصادية

المدنيةالمساواةواقتراحوالعشورالملحمثلالضرائببعضمنوالتعديلاالقطاعية
العامة، نقولالخدمةفىالفرنسيينلكافةالمتكافئةالفرصةوإتاحةالضرائبيةوالمساواة

معنىوكان. مواطنينإلىرعايامنالفرنسىالشعبالوطنيةالجمعيةحولتهذابكلأنه
االقتصادىوالنظامالمتميزةبطبقاتهالقديماالجتماعىالنظامنهايةالمراسيمهذهكافةتنفيذ

.االقطاعيةوامتيازاتهالصناعيةواحتكاراتهالحرفيةبطوائفه

انعقادهادورةتمدأنالوطنيةالجمعيةعلىأنأيضًاعنىقدالبرنامجهذاتحديدأنكما
.البرنامجهذالتنفيذالالزمةالتشريعاتإلصدارمحدود، وذلكغيرأجلإلى

تلكتدبيجعلىأغسطسشهرمنتبقتالتىاأليامخاللالجمعيةأعضاءعكفوقد
اإلنجليزيةالدساتيرمنأساسًااستمدت، والتىاإلنسانحقوقبوثيقةالمشهورةالوثيقة

حرًايولدإنسانكلأنفيهاأعلنروسو، وقدبأفكاربعيدحدإلىوتأثرتواألمريكية
.القانونظلفىإالسجنهأواعتقالهيمكنالوأنه

الصحافة، وأصبحوحريةالتعبيروحريةالعقيدةحريةفىحقوقهمواطنكلمنحكما
موظفأىإبعادالشعبلهذاوأنه.. الشعبأماممسئولينالحكومةخدمةفىالموظفون

.وظيفتهعنمنهثقتهيسحب
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األعضاءأخذالذىللدستورمقدمةيكونأن) اإلنسانحقوقإعالن (مناستهدفوقد
.إنجازهعلىبهمةيعملون

هذهأنبلالدستوريةالموادطبيعةحولاألعضاءبينخالفاتهناككانتأنهشكوال
أنرغبواالبورجوازية، فممثلووبعضبعضهمالثالثةالطبقةأعضاءبينامتدتالخالفات

ظلفىيعيشواوأنالقانونيةواإلجراءاتالسياسيةالنواحىعالجحدعندالثورةتتوقف
التأثيرأشدتأثرواقدكانوا، والذينوالفالحينالعمالممثلىأماممسئولةدستوريةملكية

عنهايتمخضاجتماعيةثورةفىرغبوافقدوالديماجوجىالراديكالىالفكربأصحاب
وفىالتعليمفىبلالحرياتفىفقطليسالناسبينبالمساواة، وطالبواحقيقىإخاء

فىأنهرأواالذينالحالمينبعضمنهمهناكوكان. الثروةفىوحتىبلالمتاحةالفرص
لكافةالسعادةوإتاحةوالجهلالفقرمظاهركلعلىالقضاءالقوانينبواسطةاإلمكان

عنالكثيرينتعمىقدبراقةأفكارتنموثورةوكلحربكلفىأنشكوالالمواطنين
بناءأجلمنمستعدًاكانزعيممنأكثرالفرنسيةالثورةقدمتوقدألعمالهمالقبيحالوجه
.آخرينآالفوبرؤوسبرأسهالتضحيةإلىتصورهالذىالفاضلالعالم

التاليةاألربعةالشهوروفىعملهاتنجزالوطنيةالجمعيةأخذتالسياسىالجوهذاظلفى
المتعطشةالجماهيريرضلمفإنهذلكرغمولكنالعملهذامنكبيرًاشوطًاقطعت

.الخريفبدايةمعيتضحتململهابدأالتىباريسفىخاصة

كانتفرساىأخبارولكنالمتململةالجماهيرفىللتحكمجهدهاألهلىالحرسبذلوقد
وأنهالمحافظينمنمستشاريهنصائحإلىلالستسالمعادقدلويسأنعلمإذللقلقمثيرة

أنوعلم. قواتهفيهيحشدكانالذىالوقتنفسفىاإلنسانحقوقإعالنعلىوافققد
للملكوالءهاأعلنتقدسبتمبرمناألخيراألسبوعخاللفرساىإلىوصلتالتىالفرقة
.بأقدامهاووطأتهاألرضعلىالثورةعلمألقتبأن

معروفةجريدةيصدروكانالمحبوبينالباريسيينزعماءمنوهوMaratماراذهبوقد
إذاإلنزعاجغايةفىوعاداألخبارهذهحقيقةليتحرىفرساىإلى) الشعبصديق (باسم
هناككانتالوقتنفسفىباريسفىمخيفًانموًاتنمواإلشاعاتوأخذتمنهاتثبت
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التىالصورةكانتثمومنغذائهمعلىللحصولالباريسيونيعانيهاحقيقيةمتاعب
متآمروالملكنظريةمتاهاتفىغارقونالجمعيةأعضاءأنألنفسهمهؤالءرسمها
أكثراحتياجاتهملتفهمباريسفىالملككانلووأنهبهمللفتكطريقهافىوالمجاعةعليهم

.تلبيتهاعلىوعمل

أكتوبر5فىالنساءمنأغلبهمالرعاعمنكبيرعددقامفقدالتصورذلكعلىوبناء
وعودمنالخبز، وبالرغمأسعارخفضالملكمنطالبينفرساىنحوضخمةبمسيرة
وقدالقصرقربمعسكرينبقواالمتظاهرينأنإالالشعبيةللطلباتباالستجابةلويس
كافيةتكنلماتخذهاالتىاإلحتياطاتولكنالمساءفىاألهلىحرسهمعالفييتوصل
.الملكةإلغتيالفاشلةمحاولةفىالقصراقتحاممنالبعضلمنع

لدىالفاييتبتوسطكثيرًاسعدوافقدعنيفةنوايالهاليسالمتظاهرينغالبيةكانتولما
يحرسونوهمالسعادةغايةفىوكانواباريسإلىبالعودةالملكوبإقناعهالمالكةاألسرة
معهمأحضروابأنهميتنادونأخذواأكتوبر، وقد6صبيحةعودتهمفىالملكيةالعربة
 !وإبنهوزوجتهالخباز

هذاالقصيرة، وكانحياتهبقيةلويسالتويلرى، عاشقصروفىباريسوسطوفى
أنلبثتماالوطنيةالجمعيةأنذلكالفرنسيةالثورةتاريخفىللغايةهامةخطوةاإلنتقال
واآلخرالحينبينيتعرضالمقرهذاوأخذ.. التويلرىقربلهامقرًاوإتخذتالملكتبعت

الشهورخاللوفىبعنفومجادلتهماألعضاءمناقشةفىأخذواالذينالرعاعلغزوات
أعضائهاغالبيةتكنلمقرارمنأكثرالجمعيةتتخذأنإلىالغزواتهذهأدتالتالية

.عليهلتوافق

طبقاتمجلسدعوةفىالبدايةمنذتسببتالتىالماليةاألزمةعنللحديثاآلننعود
بعدخاصةزادتالماليةالفوضىفإنالعمومية، عمومًاالجمعيةواجهتهاكيفلنرىاألمة

مليون2بمبلغقرضعلىالموافقةإلىالجمعيةدعامماالضرائبجمععمليةاضطراب
أعضاءالماليةاألحوالسوءاستمراردفعوقد. الضروريةالمصروفاتلمواجهةفرنك

األراضىأنذلكاتخذتالتىالقراراتأخطرمنالواقعفىهوقراراتخاذإلىالجمعية
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مثلأناألعضاءرأى، وقدفرنكباليينثالثةعنيزيدبماقدرتالكنيسةتملكهاالتى
نوفمبر2فىالجمعيةقررتذلكوعلىالحكوميةالديونلتغطيةللغايةكافىالمبلغهذا
هذهبضمانماليةأوراقوإصداراألمةلصالحاألراضىهذهمصادرة1789عام

.األراضى

عليهاكانفإنهودخلهمثروتهممنالدينرجالجردتقدالعملبهذاالجمعيةكانتولما
أنعلىهؤالءرواتبدفعالحكومةتتولىأنتقرر، وبالفعلإعالتهممسئوليةتواجهأن
أنهذاعنى، وقدالموظفينسائرمثلمثلهماإلنتخاببواسطةلمناصبهماختيارهميتم

.اإلختيارهذافىالكاثوليكغيرمنواليهودالهيجونوتيشترك

باسمعرفالذىالجديدالقانونلهذاالطاعةيمينوالراهباتالرهبانيقسمأنتقرركما
عنفورًافيبعدونالقسمهذاتأديةيرفضونالذينأولئكأما) للكنيسةالمدنىالقانون(

وتحولواالقسمهذاتأديةالفرنسيينالدينرجالنصفمنيقربمارفض، وقدمراكزهم
.للثورةألداءأعداءإلىذلكبعد

بيعأنذلكالماليةالدولةمشاكلحلفىالكنيسةأمالكمصادرةتنجحلمالحظولسوء
هذهلضمانصدرتالتىالماليةاألوراققيمةأنكماشديدببطئيتمكاناألمالكهذه

األصليةقيمتهامنفقط% 2إلى1795عاموصلتحتىاإلنخفاضفىأخذاألراضى
الماليةورطتهامنوقتيةبصورةولوالحكومةأنقذتقداألولىبيعهاعملياتكانتوإن
األراضىهذهبيععملياتأنذلكهامآخروجهلهكانالواقعفىالعملهذاأنإال

يمكنطبقةخلقإلىأدتوبالتدريجأنهاإالشديدببطئتتمكانتأنهارغمالمصادرة
هذهلدىيعنىكانالقديمالنظامإلىالعودةأنذلكالثورةمساندةفىعليهااإلعتماد
أبناءمنأعدادإلىالملكيةهذهانتقالتملكتها، ولعلالتىاألراضىمنحرمانهاالطبقة
أنالقولويمكنالثورةسببتهاالتىالتغييرمعالمأهممنالعامةوطبقةالوسطىالطبقة

األسستحللإلىأدياقداالقطاعيةالحقوقكافةبإنهاءالقرارإليهمضافًاالتغييرهذا
.القديمالنظامعليهاقامالتىاالقتصادية
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عدمعلىالمشهورالتنسملعبقسمفىتعهدواقدالوطنيةالجمعيةأعضاءكانولما
هذامنأنجزوهمالنرىنعودأناآلنفعلينالفرنسادستورعملدونأماكنهممبارحة
.الفترةتلكخاللالعمل

بمقتضاهافرنساتحولتالتىتفاصيلهأما1789عامخاللالدستورهذامعالموضعتلقد
.1791عامربيعفىمنهااإلنتهاءتمفقدمقيدةملكيةإلىمطلقةملكيةمن

إلىقبلمنالملكيمارسهاكانالتىالسلطاتتنتقلالدستور، أنهذابمقتضىتقرروقد
أوالقوانينيصدرأنلويسحقمنيعدفلمذلك، وعلىالشعبينتخبهاتشريعيةجمعية
أنحاءسائرفىالموظفينفصلأوتعيينفىحقوقهفقدأنهكماباسمهالضرائبيجمع
تتولىكانتالتىهىاألمةأنكماالشعببواسطةانتخابهميتمكانهؤالءأنإذفرنسا

دونالسلمعلىيوافقأوالحربيعلنأنحقهمنيكنفلمذلككلفوقبلرواتبهمدفع
.الشعبتمثلالتىالتشريعيةالجمعيةرأى

الشعببواسطةأعضاءهانتخابيتمواحدمجلسمنالجمعيةهذهتكونأنتقرروقد
.حلهاحقللملكوليسعامينلمدةوتستمر

الوزارةإختيارحقمثلالقليلةالحقوقبعضللملكتركقدأنهنستدركأنيجبولكن
الجمعيةتصدرهقانونأىعلىاإلعتراضوحقالخارجيةالشئونعلىاإلشرافوحق

ثالثوافقتإذاقيمةبالالنهايةفىيكونأنيمكناألخيرالحقهذاكانوإنالتشريعية
.القانونهذامثلعلىمتتاليةجمعيات

ثروتهامنالكنيسةوحرمتامتيازاتهممنالنبالءحرمعامينمنأقلخاللوفىوهكذا
لماألمةمنكبيرًاجانبًافإنذلكرغمأنهإالسلطتهمناألكبرالجانبمنالملكوحرم
أمالكًا، قدأوثروةيملكونالالذينأولئكخاصةالفقيرةالطبقاتأنراضيًا، ذلكيكن
الجميعمنحقدالجديدالدستوروأنآمالهاتحققلمالثورةوأنخدعتبأنهاتشعربدأت

.المساواةيمنحهملمولكنالحرية

مباشرةبصورةليشاركمدعوفرنسىكلبأناإلنسانحقوقإعالنفىجاءمماوبالرغم
التصويتحقأنرأواالفرنسيينمنعديدًاأنإالالقوانينوضعفىمباشرةغيرأو
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وأناليومىأجرهمأمثالبثالثةتقدرضريبةيدفعونالذينالمواطنينعلىمقصور
قدرعلىيكونواوأنلهمالبدالتشريعيةالجمعيةعضويةعلىالحصولعلىالقادرين

الدستورهذامثلظلفىبأنههذامنالشعبيينالزعماءبعضوخرجالثروةمنكبير
ببعضاألمروصلالفرنسية، وقدالحكومةستديرالتىهىالوسطىالطبقةفإن

منالشعببمصالحضحواألنهمبالخيانةالوطنيةالجمعيةأعضاءاتهامإلىالمتطرفين
.الوسطىالطبقةأجل

كبيرحدإلىحقعلىكانتالوطنيةالجمعيةإلىوجهتالتىاإلتهاماتهذهأنوالواقع
لطبقتهمالمخلصينالوسطىالطبقةأبناءمنكانواالوطنيةالجمعيةأعضاءفأغلب

ممارسةعلىقادرينغيرالجاهلةالطبقةأبناءأنمنهمعديدآمنوقدومصالحها
.تدريبدوناإلنتخابمسئوليات

سائرمعالوطنيةالجمعيةأعضاءإتحدالثورةمناألولىاأليامخاللأنهالواضحومن
منواإلقاللتمامًااالقطاعتدميربعدالملكية، ولكنمنلخوفهمنتيجةالشعبأفراد
فإنهناالبالد، ومنفىاألعلىالسهمللبورجوازيةأصبحفقدكبيرحدإلىالملكيةسلطة

أنإالصالحهاإلىوتحويلهاالثورةعلىللسيطرةمنهامحاولةجاءقد1791عامدستور
يرواأنعلىمصممينكانواالباريسيينأنمنهاأسبابلعدةتمامًاتنجحلمالمحاولةهذه

الراديكاليةاألقليةأنالحرية، ومنهاحققتكماالمساواةتحققحتىاستمرتوقدالثورة
اختالفرغمالمضادةالثورةزعماءمعاتفقتقدالتشريعيةالجمعيةفىالمتطرفة
.الجديدالوضعإخفاقعلىالعملعلىاألسباب

إالتمتالتىاإلصالحاتقبولعلىإجبارهمنبالرغمأنهفنجدلويسالملكإلىنعود
قدبأنهمالوطنيةالجمعيةأعضاءأحسأنوبعديونيه21ففى.. عنهاراضيًايكنلمأنه

بالقواتيلحقأنمستهدفًاباريسمنهربقدالملكبأنبالخبرفوجئواعملهمأتموا
سيدًاعاصمتهإلىالعودةثماألقاليموالءكسبعلىالعملثموالشرقالشمالفىالملكية
ميرابوجانبمنقبلمنعليهاقترحقدالعملهذا، وكانقبلمنكانكماللموقف
توفىقدللملكأيامهأواخرفىمستشارًاعملالذىاألخيرهذاولكنالمشهورالخطيب

الخطةلتنفيذميرابوكفايةنفسلهآخرمستشارعلىالملكيعثرولم1791عامأبريلفى
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أسبوعخاللفىإعادتها، وتمفارنفىالمالكةاألسرةاعتقالوإلىفشلهاإلىأدىمما
.باريسإلىالمحاولةمن

شديدة،حيرةفىالوطنيةالجمعيةأعضاءيقعأنإلىالملكجانبمنالعملهذاأدىوقد
فىالثورةوقوعمعناهالملكخلعالملكية، وكانعلىالحفاظيتضمنالجديدفالدستور

مارسدىشانميدانفىهؤالءجماهيراجتمعتفعندماذلكوعلىالرعاعأيدى
Channe De Marsبعنفبتشتيتهماألهلىالحرسقامالملكخلعطالبينيوليه17فى،

سنواتلعشرالدستورفىتغييرأىإجراءوعدمالعرشإلىالملكإعادةالجمعيةوقررت
قدالثورةأنمعلنةدورتهاالوطنيةالجمعيةأنهتالقرارات، وبهذهاألقلعلىتالية

.انتهت

استمرتالتىدورتهاخاللفىالوطنيةالجمعيةأنجزتهالذىالعملتقييمإلىهذاويدفعنا
:عامينعنيزيدلما

.االقطاعىالنظامبقاياعلىبالقضاءالواضحةاإلنجازاتهذه: األول

83إلىفرنساوقسمتالقديمةالدينيةوالتقسيماتاإلدارىالنظامعلىقضتأنها: ثانيًا

.متساويًاإداريًاقسمًا

تتولىكانتإذالقضائىالميدانفىقائمةكانتالتىالفوضىعلىقضتأنها: ثالثًا
فيهالقضاةيختارقضائىجهازفىجميعًاوحدتهاقضائيةجهةمنأكثراألحكام

.اإلنتخاببواسطة

الدينرجالمنوجعلتوقوتهاثروتهامنالكنيسةتحرمأناستطاعتقدأنها: رابعًا
.الدولةفىموظفينمجرد

منمنتخبةلجمعيةومنحتهاسلطاتهاأغلبمنالمطلقةالملكيةجردتأنها: آخرها
.الشعب

مواجهةفىتنجحسوفالدستوريةالملكيةكانتإذاتثبتأنالتاليةالشهورعلىوكان
.الثورةهذهستستمرأوالحدهذاعندستقفالتىالثورةمتطلبات
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الجمعيةلعضويةأنفسهمترشيحعدمقررواقدالوطنيةالجمعيةأعضاءكانولما
كبيرةسياسيةدرايةبالرجالمنأساسًاتشكلتقداألخيرةالجمعيةهذهفإنالتشريعية

أنهمفيقولهؤالءنفوسفىذلكأثرالوقتهذافىالمراقبينأحدشهرة، ويالحظوال
سوىليدمروهبقىماهناكيكنولمماشئبتدميرالمجدإحرازفىراغبينكانوا

.العرش

يرغبيمينإلىانقسمواوقدانعقادهمدوراتبدايةمنذأنفسهمالجمعيةأعضاءوجدوقد
انتقدالذىاليساروحزبإليهالتوصلتمالذىالدستورىالوضععلىالمحافظةفى

هذاتزعمنهائيًا، وقدبهتطيحالتىالثورةقيادةفىورغبوااإلنتقادأشدالملكأعضاؤه
ومشاعرهمالعدوانيةبخططهمتميزواالذينالجيروندإقليمشبانألمعمنمجموعةالحزب

.بالجيروندوأتباعهمهميعرفواأنإلىأدىالجمهورية، مما

معحربإلىلفرنسادفعهاهىالتشريعيةالجمعيةبهاقامتالتىاألعمالأخطركانت
فرنسافىاألحداثانعكاستحرىإلىهذاويدفعنا1792عامربيعفىوبروسياالنمسا
.أوروباأنحاءسائرعلى

مرورمع، ولكناألوروبيينكافةمنبالغًاإعجابًااألولىالثورةإصالحاتالقتلقد
، وقدواضحعداءإلىالشكهذاتحولأخيرًاثمشكإلىيتحولاإلعجابهذاأخذالوقت
:وجاراتهافرنسابينللعالقاتأساءتمحددةثالثةأمورهناككانت

حيثمناأللمانيةاألراضىإلىلجأواقداألشرافمنالفرنسيينالمهاجرينأن: أوًال
.األجنبيةبالمعونةويطالبونالمؤامراتيدبرونأخذوا

فىحقوقهممناأللمانالمالكمنعديدًاحرمتقداالقطاعيةالملكيةإلغاءأن: ثانيًا
.عنهابتعويضاتيطالبونفأخذواااللزاس

إلىباإلنضمامأفينونمدينةسكانطلبعلىوافقتقدكانتالوطنيةالجمعيةأن: ثالثًا
.البابويةاألمالكمنقسمًاذلكقبلالمدينةهذه، وكانت1790عامفرنسا
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رد، كاناألخيريناألمرينلتوضيحطلبفىوبروسياالنمسامنكلاشتركتولما
الثورةبأنذلكعلىزعمائهممنواحدتعليقوكانالحرببإعالنذلكعلىالجيروند

لمأنهمإالالحرببدأواقدالثواركانإذانقائها، ولكنعلىلتبرهنالحربإلىحاجةفى
سالمفقراتتخللهاعامًاوعشرينلثالثالحربهذهاستمرتأبدًا، فقدإنهائهايستطيعوا
.للغايةقصيرة

الجيروندخطباءاتهمفقدمنهميئوسًاباريسفىالملكموقفأصبحالحربوبنشوب
يسرعبأنلويسأملفقدأخرىناحيةالعدو، منمعبالتعاطفوالملكةالملكصراحة
.سلطتهاستعادةمنليتمكنباريسإلىالغزاة

التىالهزائمعناألنباءبوصولالفرنسيةالعاصمةفىوالشكوكاإلضطراباتزادتوقد
علىبهجومالغوغاءمنجماعةتقومأنإلىأدىمماالفرنسىالجيشتالقىأخذت

نخبوشربوشجاعةبهدوءالمتظاهرينلويسواجه، وقد1792يونيه20فىالتويلرى
.يتفرقونجعلهممماأمامهمالثورة

يحاولواأنالمهاجروناألشرافقررلمابشدةاإلهتزازفىلويسعرشأخذولكن
القواتقائدبرونزويكالدوقإغراءفىالنظرالقصارالرجالهؤالءنجحفقدمعاونته
بأنهممتعاليةلهجةفىالفرنسيينكافةفيهحذرالفرنسيةلألمةإعالنإصدارعلىالغازية

علىعصاةباعتبارهممعاملتهمسيتمفإنهالسالحإللقاءرفضهمفىاستمرواماإذا
الفرنسيةالعاصمةتستباحفسوفالملكةأوبالملكأذىأىلحقماإذاوأنهمليكهم

بالعدو، منالملكعالقةفىشككلاإلعالنهذابددوقد. للقتلفيهامنكافةويتعرض
الثوريةالجمعياتوأخذتوتدميرهاالملكيةمنالتخلصضرورةالباريسيونقررفقدثم

10فىالتويلرىإجتياحفىالغوغاءنجحتوبالفعلالغايةهذهلتحقيقاألمرتدبر

.أغسطس

الجمعيةإلىولجأتالمناسبالوقتفىبجلدهاتنجوأناستطاعتالملكيةالعائلةولكن
أمامالخالىالقصرعنليدافعالسويسرىالملكحرسوتركالحمايةعنبحثًاالتشريعية
األمورمقاليدالثوريةالجمعيات، وتولتممزقشرأفرادهمزقواالذينالرعاعموجات
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يدعىوعنيفوطنىمحامىزعامةتحتنفسهانظمتالفرنسية، وقدالعاصمةفى
قررتثمالجمعياتهذهألوامرإطاعةلويسالملكالتشريعيةالجمعيةأوقفت، وقددانتون
.جديدًادستورًاويضعفرنسامصيرليقررجديدًامؤتمرًادعوة

الحقيقيةالقوةهودانتونكان1792عامسبتمبر21وأغسطس10بينماالفترةوفى
زحفأمامالصمودعلىالجنودتشجيعفىأخذفقدباريسفىالثوريةالحركةوراء

المتعاطفينومناألرستقراطيةمنمعارضةأىعلىيقضىحتىأنهكماالمعاديةالقوات
منكبيرةأعدادتجميعوتمبيتإلىبيتمنواسعةبحثعملياتإجراءتمالعدومع

.باريسسجونفىهؤالء

باريسعنبعيدًاالجيشوجودأثناءهؤالءيقومأنالثورةزعماءيراودالخوفوأخذ
إعدامصوريةمحاكماتوبعدتمفقدثمبالثورة، ومناإلضرارمعهايستطيعونبحركة

،1792عامسبتمبرمناألولىالثالثةاأليامخاللالسجونساحاتفىهؤالءمناآلالف
الفرنسيةالثورةصفحاتأشدمنهىسبتمبربمذابحعرفتالتىالمذابحتلكولعل

.سوادًا

عامأغسطس10فىالعرشحيالباريسشعبأحدثهالذىباإلنقالبأنهالقولويمكن
.سجينمجردلويسوأصبحالملكيةسقوطفيهاتمللثورةاألولىالمرحلةانتهتقد1792

الثورةوتطورالوطنىالمؤتمر
عامسبتمبر21فىجلساتهأولىعقدالذىالوطنىالمؤتمردعوةذلكأعقابفىوتم

:ثالثمشكالتواجهتهحيث1792

.الموقوفالملكمعيفعلهعما: أوالها
.الغازيةالقواتمواجهةفىيفعلهعما: ثانيتها
.الملكيةمحلستحلالتىالحكومةنوععن: ثالثتها

أيامبعدثمفرنسامنالملكيةإلغاءأعلناإلفتتاحيةجلستهوقتًا، ففىالمؤتمريضيعلم
كانقصيرلوقتدامالذىالترددهذاأنشكوال.. جمهوريةفرنساإعالنقررواقليلة

منذبالجمهوريةطالبواقدكانواالمتطرفينالزعماءبعضأنمن، فبالرغمأسبابهوراءه
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حتىتمامًاقبوًالتالقلمالفكرةأنإالفارنإلىلويسهروببعد1791عامأوائل
سيطرةإلىتؤدىقدالخطوةهذهمثلأنمنخشواالبورجوازيةممثلىأنإذ1792
معيتعاطفونزالواالكانوااألقاليمأبناءمنكبيرةأقسامًاأنكماالحكومةعلىالعامة

.شخصيًاعشرالسادسلويسفىثقتهمفقدواقدكانواأنهممنبالرغمالملكية

فىالمشكوكللملكيةالوحيدالبديلباعتبارهاالجمهوريةقبولتمفقدذلككلمنوبالرغم
.الفرنسىللشعبوالئها

يستمرونسوفالملكيينفإنالحياةقيدعلىالسابقالملكبقىطالماأنهالثوارأحسوقد
ضرورةإلىاإلحساسهذا، وأدىالعرشإلىوإعادتهالجمهوريةإسقاطعلىالتآمرفى

احتلواممنالمؤتمرأعضاءمنمجموعةصممتالفور، وقدعلىالملكمصيرفىالبت
علىلويس ، وعاونهمإدانةعلىالجبلباسمفعرفوااليسارعلىقاعتهأعلىفىمقاعدًا

حملالثورى، وقدبالعنفعرفتقويةسياسيةجمعيةاليعاقبة، وهىنادىجماعةذلك
.الموتحتىعشرالسادسلويسبإدانةبمطالبتهالمؤتمرإلىاليعاقبةقرارروبسبير

الوقتبعضيكسبواأنالتشريعيةالجمعيةفىالغلبةلهمكانتالذينالجيروندحاولوقد
بأغلبيةتمتوإنالملكبإدانةالالزمةاألصواتعلىالحصولفىاليعاقبةنجحولكن

األوروبيةالملكياتهزمما1793عاميناير21فىالحكمتنفيذوتم. حقًاصغيرة
.جاراتهابينالمنبوذوضعفىالوليدةالفرنسيةالجمهوريةووضعالمجاورة

مشكلةبهاونعنىالثانيةالمشكلةبعيدحدإلىتضخمتاألولىللمشكلةالعنيفالحلبهذا
تمأنبعدانسحبتقدوالبروسيةالنمساويةالقواتكانت، حقًاالوطنأرضعنالدفاع
جديدلهجومتخططأخذتقدكانتوإن1792عامسبتمبر20فىفالمىفىبنجاحصدها

وهولنداوأسبانيابريطانيامنكلتنضمأنإلىالملكإعدامأدى، ولكن1793ربيعفى
وطنتوقدفرنساضدتحالففىوالنمسابروسياإلىاألخرىالصغيرةالدويالتوبعض

مواردهاضخامةأنواثقةالثورةوتدميرلويسلمقتلاإلنتقامعلىنفسهاالملكيات
.البساطةبهذهيكنلماألمرولكنسهلنصرإحرازمنستمكنها



231الرأسماليةعصرفىأوروبا

هذهفىالمغلوبةالطبقاتأنإالأوروبامناألكبرالقسمتحاربأنفرنساعلىكانحقًا
إصدارفىأخذالوطنىالمؤتمرأنكمافرنسافىحدثبماتأثرتقدالمعاديةالدول

تلكفىالثورةأنالقولفيمكنثممستغليها، ومنعلىلتثورالطبقاتهذهإلىالنداءات
تكنلمالوقتنفس، فىاألممتواجهكانتمماأكثرالحكوماتتواجهكانتإنماالسنوات

فرنسافىالموقفالبدايةفىيعروالمزعماءهاأنكمادائموفاقعلىالمتحالفةالدول
.يستحقهكانالذىاالهتمام

أعضاءأنإال1793عامربيعفىفرنساتهددأخذتالتىالمخاطرأنمنوبالرغم
فىثمينًاوقتًاأضاعواواليعاقبةالجيروندأن، إذخالفاتهمتسويةفىفشلواقدالمؤتمر
فقد، لذااألقاليممناألساسيةقوتهماستمدواقدالجيروندكانالزعامة، ولماعلىمنافستهم
منمحبوبينيكونوافلمثمفرنسا، ومنمصيرعلىباريسسيطرةعلىاعترضوا

أرستقراطية، وأنهمجمهوريةإقامةفىيرغبونبأنهماليعاقبةاتهمهمكماالباريسىالشعب
.متخفينملكيينإالليسواالحقيقةفى

1793عاميونيهمطلعفىأخرىبثورةاإلتهاماتلهذهحدًاباريسشعبوضعوقد

.مسلحةثوراتفيهاليتزعموااألقاليمإلىهربواالذينالجيروندطردمنخاللهاتمكنوا

فنالللتصويتوطرحهشعبىدستوربإصدارانتصارهمتدعيمعلىاليعاقبةعملوقد
المركزيةالحكومةعلىالسيطرةفىنجحوا، وقد1793صيفخاللوبدواكبيرًاتأييدًا
الفوضىفيهدبتقدفالجيش.. التفككوشكعلىالجمهوريةأنأيضًاباديًاكانولكن
منتتقدمالمتحالفة، والقواتاإلضطرابفىأخذتقد، واإلدارةلهالضباطلتركنتيجة

سقوطوبدأالقريبةاألقاليمعلىوالجيروندالملكيونفيهسيطرالذىالوقتفىالشرق
.حتمىكأمرالثورةوتدميرباريس

فىالتناقضذلكبسببفرنساأنقذت1793عامالحرجالصيفهذاخاللوفىولكن
وتركشخصيةأطماعفىإنشغلاألعداءهؤالءمنكًالأنإذأعدائهابيناألهداف
بقدرفرنسابهزيمةتهتمالموالنمسافبروسياالحربفىاالستمرارمهمةلآلخرين

تتعرضالوقتهذافىكانتالتىالبولنديةاألراضىمنمزيدعلىبالحصولاهتمامهما
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بالجيوشالهزيمةإنزالفىالمتحالفةالقواتفشلتفقدثمومنجديدةتقسيملعملية
أكثربعدإالأخرىمرةالفرصةهذهمثلتواتيهمولمباريسعلىواالستيالءالفرنسية

.عامًاعشرينمن

تفجرتالتىالثوراتمنوبالرغمالفندىإقليمفىنشبتالتىاألهليةالحربأنفرغم
أيدىفىالشمالقالعسقوطمنوبالرغمالمؤتمرضدوطولونومرسيلياليونفى

أبناءوجعلتالوطنيةروحفجرتالتىالفتائلبمثابةكانهذاكلأنإالالغازيةالقوات
الحريةأجلمنللموتاستعدادوعلىالجيشصفوففىمتطوعينينهمرونالشعب

.والوطن

والتىالحديديةاليداليعاقبةقيادةفىتوفرأنهاللحظاتتلكفىفرنساحظحسنومن
خولت" العاماألمنلجنة "باسمتنفيذيةهيئةفتكونتآنذاكالفرنسيةلألمةالزمةكانت

كلدعتأنهاكماعنهاالدفاعلتنظيماألقاليمإلىممثليهاأرسلتالتىدكتاتوريةسلطات
فىالشبانالقادةمنعددًاوعينتالجمهوريةجيوشإلىلينضمالسالححملعلىقادر

.حياتهستكلفههزيمةأىأنمؤداهاتعليماتمنهمكلومعالقيادةمراكز

الهزيمةإنزالتم1793عامنهايةفقبلالمرجوةبنتائجهاأتتأنالسياسةهذهتلبثولم
الدفاعيةالتجهيزاتونجحتطولونثورةعلىالقضاءوتمالفندىفىبالملكيينالقاصمة

.والنمسوىالبروسىالتقدمأمامالصمودفى

منبالدهمتطهيرمنفتمكنوااإلنتصارمنمزيدًاالفرنسيونأحرزالتالىالعاموخالل
فىالنصر، ولكنهذامهندسهوالعاماألمنلجنةعضوCarnotكارنووكانالغزاة
األحداثمتابعةعنالتوقفإلىيدعونامماغاليًافرنساكلفالنصرهذاأنالواقع

1794، 1793عامىخاللسرتالتىالعسكريةالروحانعكاسآثارلنرىالعسكرية

.واتجاهاتهاالثورةأحداثعلى

)1795–1792 (سنواتلثالثالسلطةعلىقابضًاظلالوطنىالمؤتمرأنمنفبالرغم
دائمدستورتقديموهوأجلهمنإنعقدالذىاألولالغرضتحقيقفىينجحلمأنهإال

.لفرنسا
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المؤتمرفإنلذلكونتيجةالملكيةبسقوطوجودهفقدقد1791عامدستورأنفالمعروف
البالدحكمفقدثمثوريًا، ومنمجلسًاأوعاديًاغيرمجلسًاالقائمبوضعهظلالوطنى
الفرنسىالشعبقبل، وقدخصومأىمعيتساهلأونقدأىمعيتسامحالمطلقةبسلطات

المتداعيةالملكيةبيناجتيازهالواجبالصعبالطريقباعتبارهالحربإبانالوضعهذا
.المتجددةوالجمهورية

تقدمأوقفقدالداخلىالصراعفإنالبدايةمنذأنهذلكاآلمالهذهتتحققلمولكن
المعدمةوالطبقاتالبورجوازيةبينالصراعهذانشباإلصالحية، وقداإلجراءات

واألرستقراطيةالمستبدةالملكيةمنالسلطةبانتقالالثورةتنتهىأنرأتفالبورجوازية
منالفقيرةالطبقاتبينمنكانولكنإليهمأى.. المستنيرةالوسطىالطبقةإلىاألنانية

المساواةأنرأواعلمية، وقدأكثربصورةوالمساواةواإلخاءالحريةتحقيقضرورةرأى
وفىالمتاحةالفرصفىالمساواةأيضًاتعنىوإنماالقانونأمامالمساواةفقطتعنىال

هذهلتحقيقاالجتماعيةالثورةمنالبدبلتكفىالالسياسيةالثورةأنالثروة، ورأوا
هذهالبورجوازيونحارب، وقدالجميعبينالثروةبتوزيعالفقرعلىوالقضاءالمساواة
.الخاصةالملكيةالحترامجهدهمكلوبذلوااألفكار

األمالكمصادرةمثلاإلجراءاتبعضالوطنىالمؤتمراتخذللحربنتيجةأنهحقًا
الدولةإقراضعلىاألغنياءالمواطنينوإجبارالمهاجرينعلىباإلشرافالخاصة
األخيرونهؤالءشكالماأنهالفقراء، كماأحواللتحسينالقروضهذهمنقسمواستعمل

بالمقصلة، ولكناألسعاريرفعونالذينالتجارالحكومةهددتالخبزأثمانارتفاعمن
بنهايةتنتهىمؤقتةإجراءاتباعتبارهااإلجراءاتهذهكافةإلىالبورجوازيوننظر

.الحرب

لتعقبصدرتالتىالعاديةغيرالقوانينكذلكالفرنسىالشعبقبلاإلقتناعوبنفس
فىالضحاياعددوأخذ) الشعبأعداء (لمحاكمة1793عامثوريةمحكمةفتكونتالخونة

أورليانوالدوقأنطوانيتمارىإعدامفتمالمحكمةهذهلمحاكماتنتيجةالسريعاإلرتفاع
فقدالناسمنعديدعلىبلهؤالءعلىاألمريقتصرولمالجيروندزعماءمنأعدادثم
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عددوصلوقدالمقصلةعلىحتفهليلقىالسابقالعهدعلىرجليترحمأنيكتفىكان
.يوميًا40و30بينالضحاياهؤالء

،سياسىكسالحالمقصلةتستعملالعاماألمنلجنةأنأعلنحينمحقًادانتونكانولقد
فىرغبواالمتطرفينمنجماعةوهمالهييريتينزعماءإعدامتم1794عاممارسففى

رأتإذبالمعتدلينضربتهاأنزلتأنذلكبعداللجنةلبثتمابعيدًا، ثمبالثورةالذهاب
إلىاإلعتدالزعماءمنوزمالؤهدانتونالثورة، وأرسلسيرتعويقعلىيعملونأنهم

، وكانالموقفسيدةالعاماألمنلجنةأصبحتوبذلك1794عامأبريلفىالمقصلة
.المتشدديناليعاقبةزعماءمنروبسبيراللجنةهذهعلىالمسيطر

يقيمأنفىرغبتهوهىالضيقروبسبيرأفقعلىسيطرتبعينهافكرةهناكوكانت
يكنأنانية، ولمأىيشوبهاالووطنيةعظيمةبصفاتمواطنوهايتمتعفاضلةجمهورية

قدالمنتصرةالجمهوريةفجيوشالمتطرفلهذااحتمالهاعلىفرنساتبقىأنالمنتظرمن
سياسةفىالستمرارهالشديدالنقدوطأةتحتروبسبيرالغازية، ووقعالجيوشطردت

.انتهىقداألساسىسببهأنمنبالرغماإلرهاب

مزيدتنفيذفىمعونتهطالبًا1794عاميوليهفىالمؤتمرإلىروبسبيرتقدمعندماوهكذا
أعداءهأن، كمافيهثقتهمفقدواقداألعضاءكان–تعبيرهحدعلى - التنقيةإجراءاتمن

علىالمؤتمرأعضاءصوتفقدثمفرنسا، ومنفىدكتاتوريةإقامةفىبالرغبةاتهموه
ضدالنضالرايةرفعحاولواالباريسيينبعضأنمن، وبالرغمزمالءهوبعضاعتقاله
علىمصيرهروبسبيرولقىالفشلالقتالمحاولةهذهأن، إالالعملهذاعلىالمؤتمر

.اإلرهابعصروانتهىالمقصلة

اإلرهابعصرسقوطبعدالموقف
ولكنالحركةدائمةالثورةكانت1794، 1789عامىبينالفترةفىأنهالمالحظمن

امتدتفعلردأوالجمودمنفترةتلتاألخيرالعاممنيوليه27فىروبسبيربسقوط
.1799، 1795عامىبين
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المحافظةفىبالرغبةذلكإلىمدفوعينكانواروبسبيرأسقطواالذينالرجالأنشكوال
عصرأسقطواالذيناألبطالالسقوطهذاأعقابفىأنفسهموجدوا، ولكنهمرؤوسهمعلى

.اإلرهاب

سلطاتهامنالعاماألمنلجنةسلبت، كماسجونهممنالسياسيونالمسجونونأخرجوقد
عصرلسقوطالتاليةالفترةاتسمتذلكمناألكثراليعاقبة، بلنادىوأغلقالدكتاتورية
.الحياةمباهجبمختلفلالستمتاعالناسباندفاعاإلرهاب

قاعةهاجموا.. روبسبيرعهدإلىالحنينالغوغاءعاودحتىطويلوقتيمضلمأنهإال
منعانتالتىالفرنسيةاألمة، ولكن1795عامومايوأبريلخاللالوطنىالمؤتمر

.الهجماتهذهفشلتأنبعدالصعداءتنفستواإلرهابالتطرف

..البوربونإعادةفىالبعضتفكيرإلىودائمةقويةحكومةإقامةفىالرغبةأدتوقد
محدثىمنطائفةأولهاكاناإلتجاههذاعلىاعترضتقويةجماعاتظهرتولكن
معنىوكانالحربخاللمصادرتهاتمالتىاألمالكمنثرواتهمكونواالذينالثراء
الذينالوطنىالمؤتمرأعضاءأيضًاعليهالثروة، واعترضهذهاختفاءالبوربونعودة
أنالبوربونعودةمعنىوكانعشرالسادسلويسإدانةعلىأغلبهمصوتقدكان

.النفىأوالموتيواجهوا

المتطرفينمحاوالتضدالقائمالوضععلىالحفاظفىالجماعتانهاتانأخذتوقد
.العسكريةبالقوةذلكفىاستعانواوقدوالملكيين

بدستورعرفالذىالدستوروضعوافعندماالسلطةفىالبقاءعلىوسيلةبكلعملوافقد
المجالسفىالمؤتمرمنالمختارينعدديقلأالضرورةفيهجاء1795عاماإلدارة
.الأوانتخابهمإعادةتمسواءالمؤتمرهذاأعضاءثلثىعنالجديدةالنيابية

5فىالجيشبواسطةإخمادهاأمكنولكنالثورةإلىباريسأهلالقرارهذادعاوقد

االستعانةأنشكالثورة، والهذهإخمادفىبونابرتاشترك، وقد1795عامأكتوبر
.قادتهأيدىإلىالسلطةتنزلقأنإلىالوقتمعأدىقدالسياسيةالنزاعاتفىبالجيش
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أوالثالثالعالمبدستورالمعروفالجديدالدستورظلفىاإلرهاببعدماعهدوبدأ
منمكونةهيئةأيدىفىتركزتالدستورهذاظلفىالتنفيذيةالهيئةألناإلدارةدستور
250أعضائهوعددالشيوخمجلسمنفتكونتالتشريعيةالهيئة، أمامديرينخمسة

عرفواممنأعضاءبهماكانالمجلسينأنمنالخمسمائة، وبالرغمعضوًا، ومجلس
فقدتقدالثورةوكأنالفساد، وبداشبهةعليهتغلبكانتكلهالعهدسمةأنإالبالوطنية
وراءمنكبيرةثرواتتكوينمنتمكنوااإلنتهازيينالساسةمنفكثيراألولىمثاليتها

منالشعبعامةإلنقاذشيئًاالمديرونفيهيفعللمالذىالوقتفىالحكوميةمراكزهم
الملكيةاإلنتفاضاتمواجهةفىسلطتهمبتثبيتمشغولينكانواأنهمإذالمجاعةشبح

.الشعبيةوالثورات

يتابعالفرنسىالجيشكانالداخلفىتتدهورالسياسيةاإلدارةحكومةسمعةأخذتوبينما
المهددةهىالفرنسيةاألراضىكانتأنفبعدالموقفوانقلبالخارجفىانتصاراته

بالتحالفعرفالذىالتحالففىالمشتركةالدوليهددالجمهوريةجيشأخذبالغزو
وأسبانياوهولندابروسيامنكلفعقدتالتحالفهذاتفككإلىأدىممااألولالدولى

إيطاليافىالفرنسىللجيشقائدًانابليونعين، ولما1795عامفرنسامعالصلحمعاهدات
علىالنمسويين، وأجبر1796عامالصلحعقدعلىسردينياإجباراستطاعأنلبثما

كانتالتىالدولمنيبق، ولم1797عامCampo Formioفورميوكمبومعاهدةتوقيع
.دفاعيًاموقفًاالفرنسيينمعمواجهتهافىهذهاتخذتبريطانيا، وقدسوىفرنساتهدد

أوروبا، وقدعلىواضحًاتفوقًالفرنسايصبحعشرالرابعلويسعهدمنذمرةوألول
فرنساوإحاطةالمجاورةالدولفىالثورةروحلبثالفرصةهذهاإلدارةحكومةانتهزت

جمهوريةمعتحالفمعاهدةالفرنسيونعقدالصديقة، وبالفعلالجمهورياتمنبحلقة
جمهوريتينأقامواأنهمكماأيديهمفىللرايناأليسرالشاطئكانالوقتنفسفىهولندا

.العالقاتبأوثقبهمارتبطتاإيطالياشمالفى

عقدخاللفرنسافىتمتالتىالتغيراتأهمنسجلأنهناللغايةالمفيدمنيكونوقد
).1799–1789 (الثورة
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منالكنيسةحرمانتماالقطاعية، كماواأللقابالحقوقإلغاءتمقدأنهأوًالنالحظ
النظامظلفىالقديمةاإلداريةالتقسيماتأيضًاوألغيتالملكيةإلغاءوأمكنأمالكها
محلهاليحلانتهتقدالقديمالنظامفوضىأنجديدة، ثمتقسيماتمحلهاوحلالملكى
.منتخبونوقضاةواضحةقوانين

نفسعلىبناءةأعمالأخرىناحيةمنيقابلهالمتلكالهدمأعمالأنالقولويمكن
لمأنهاإالأهدافهانبلبرغمأقيمتالتىالجديدةالمؤسساتمنكثيرًاأنذلكالمستوى

.التطبيقعمليةتكن

لمفالحريةوالمساواةالحريةعلىقائمةحكوماتخلقفىالثورةفشلتالوقتنفسفى
أنالعسكرية، كماالقواتعلىالمعتمدةالمستبدةاإلدارةلحكومةبالنسبةشيئًاتعنىتكن

الفقراء، وقداألفرادبهايتمتعالحقوقًاأنفسهمبمنحالمساوةمبدأأنكرواالبورجوازيين
أحديعلنأنإلىهذاأدىوقد.. التصويتحقاألخيرينهؤالءسلبفىهذاتمثل

الثروةاحتكروااألغنياءألنتنتهلمالثورةبأنBabeufبابيفوهوالشعبيينالزعماء
بابيفأطلقوقد. بؤسهمسوىيملكونالالعبيدإلىأقربالفقراءأصبحبينماوالحكم

،لإلشتراكييناألولىالصيحةعشرالتاسعالقرنخاللأضحتالتىالصيحةتلكبهذا
اكتشفتأنبعدالمقصلةعلىأعدمأنهإذألوانهاسابقةكانتبابيفأفكارأنيبدوولكن

.اإلدارةحكومةضديدبرهاكانالتىالمؤامرة

محلالطموحةالبورجوازيةالثورةحلتفقدالسياسيةالناحيةمنأنهيتضحثمومن
بعظمةبوضوحالقوليمكنكانوإناألنانيةواألرستقراطيةالنظرالقصيرةالملكية

بهاتنادىالتىلألفكارونتيجةالتعليمميدانأخرى، ففىميادينفىالثورةإنجازات
هذهالقت، وقداألطفالتعليمعنالدولةمسئوليةحددتالتىاإلجراءاتإتخذتالفالسفة

شكال، ولكنوالمدرسيناإلعتماداتلنقصنتيجةكثيرةعراقيلالبدايةفىاإلجراءات
.المستنيرينالوطنيينالفرنسيينمنجيلتخريجإلىالنهايةفىأدتأنها

بالمناداةالعقالنيوناهتمالتىاإلصالحاتأكثرمنكانوالذىالقانونىاإلصالحهناكثم
ولومنهاالكثيرتحقيقفىنجحتقدالفترةهذهفىالثوريةالجمعياتأنجدالبها، وال



238الرأسماليةعصرفىأوروبا

القوانينمجموعةباسمعرفتوالتىفيهااألخيرةاللمساتوضعالذىهوبونابرتأن
.النابليونية

الحرفيينوتحريرالثقيلةالضرائبمنالفالحينبتحريرالجديدةالتشريعاتاعترفتوقد
، وذلكوالصناعالتجارتشجيععلىالتشريعاتهذهعملت، كماالحرفطوائفقيودمن

هذهأبعدولعلوالتطويرلإلبتكارالحريةوبتركالجمركيةالداخليةالرسومبإلغاء
الحصولفىاألبناءكلحقأكدتالتىتلكهىاالجتماعىالجانبفىأثرًاالتشريعات

الكبيرةالملكياتتجزئةالسياسةهذهاستهدفت، وقدوالديهمإرثمننصيبعلى
.فيهنجحتماوهواألفرادمنعددأكبرعلىوتوزيعها

إصدارفىاستمرقدالوطنىالمؤتمرأنفنرىاالقتصاديةاإلصالحمحاوالتإلىننتقل
حد، وقدأدنىإلىالفرنسيةالعملةقيمةتقلأنإلىالسياسةتلكالورقية، وأدتالعمالت
كانإذاالنقدىالتضخمهذاأننالحظأنيجبتقريبًا، ولكنقيمةبال1798عامأصبحت

شراءمنالكثيرينمكنقدالوقتنفسفىأنهإالللناسعظيمةمتاعبسببقد
السنواتتلكخاللففىوبالفعلالجمهوريةأعداءومنالكنيسةمنالمصادرةاألراضى

فىأدىمماوالفالحينالبورجوازيةأبناءمنكبيرةأعدادإلىاألراضىتلكملكيةانتقلت
بالدسائرفىمماثلةطبقةأىمنأكبرفرنسافىالمالكطبقةتصبحأنإلىالنهاية
.األوروبيةالقارة

عديدًاالسانحة، ولكنالفرصةهذهمنيستفيدوالماليوميةوعمالالفقراءالفالحينأنحقًا
مماالتملكفىأحالمهمتحقيقاستطاعواقدالحالالمتوسطىالمدنوأبناءالفالحينمن

.التمسكأشدالثورىبالنظامالتمسكإلىدعاهم

السهلمنيكنلماآلننسجلهاوالتىتمتالتىاإلصالحاتهذهكافةأنالقولويمكن
الفرنسيينواألخطار، فغالبيةالفوضىمنعقدبعد1799عامالوضوحبهذامالحظتها

هذاأهدافها، ولكنأغلبتحقيقفىفشلتقدباعتبارهاالوقتهذافىالثورةإلىنظروا
تمالتىالعظيمةلإلنتصاراتبالفخرشعوريقابلهكانالداخلفىتمممابالمرارةالشعور

إلىتحولت1792عامفرنسادخلتهاالتىالدفاعية، فالحربالقتالميدانفىإحرازها
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قلبواضحًاتفوقًاالفرنسيةالعسكريةالقوة، وأحرزتم1794عاممنذجانبهامنهجوم
.أوروبافىالقوىميزان

حكومةمركزتدهورإلىباإلضافةجانبمنالعسكريينمركزتزايداستمرارأدىوقد
االستيالءإلىالعسكريينالقادةمنطموحرجليستطيعأنإلىآخرجانبمناإلدارة
.1799عامانقالبأعقابفىالسلطةعلى

.بونابرتنابليونهوالرجلذلك

نابليونعصر
1799–1815

نوفمبر9 (بروميرإنقالببينالممتدةالفترةتسميةعلىاألوروبيونالمؤرخوناصطلح
نسبةThe Era of Napoleonنابليونبعصر) 1815يونيه18 (واترلوومعركة) 1799

ثم1804عامحتىأولالفترة، قنصًالهذهخاللفرنساحكمالذىبونابرتنابليونإلى
.عامًاعشربأحدذلكبعدعزلهحتىإمبراطورًا

برزتوشخصيةمحددتاريخىظرفباريسفىللسلطةنابليونقفزوراءوكان
.الثورةفرنساسياساتإنجاحميدانفىالعسكريةعبقريتها

:جانبمنأكثرفى) التاريخىالظرف (تمثل

الطبقةإزاحةإلىأدتالتىالتغييراتوهىالثورةأحدثتهاالتىاالجتماعيةالتغييرات1.
.محلهاالبورجوازيةالطبقةوحلولالسياسيةالقيادةمراكزمنالقديمةاألرستقراطية

إلىينتمىالرجًالمكنتالتىاألسبابفهميمكنالتغييراتهذهضوءوعلى
علىالسلطةعلىاالستيالءمن) الدينورجالاالقطاعيين (القديمةالحاكمةالطبقات
.بونابرتنابليونعليهابهاستولىالذىالنحو

أما) 1799–1795 (اإلدارةحكومةتواجههاظلتالتىوالماليةالسياسيةاألزمات2.
الملكيينمنقليلةغيرأعدادتسللمنناحيةفىاتضحفقدالسياسىللجانببالنسبة

بدأبوعملهماإلدارةدستورظلفىظهرتالتىالنيابيةالمجالسإلىوالرجعيين
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المتطرفينتذمرزيادةمنآخرجانبفىتضحا، كماالنظامتدميرعلىكللودون
نادى)، وقدBabeuf) 1760–1797بابيفهويقودهمرجًالوجدواالذينباريسفى

بينمافقرهمعلىظلوافقدللثورةالفقراءقدمهاالتىالتضحياتمنبالرغمبأنهالرجل
القضاءتموقد. الفقروإلغاءالثروةبتوزيعوطالبالسلطةعلىالبورجوازيةاستولت

.1797عاموأعدمالمتطرفيناإلشتراكيينمنوأنصارهالرجلهذابهاقامحركةعلى
.اإلشارةسبقتكما

حدتهافىتقللمماليةأزمةمناإلدارةحكومةعانتفقدالمالىللجانببالنسبةأما
عناألزمةهذهنتجتوقد. 1789عامفىفرنساتواجههاكانتالتىاألزمةعن

عنالناتجةالكبيرةالعسكريةالنفقاتوعنناحيةمنللماليةالمديرينتجاوزات
منالخارجيةالمخاطرلمواجهةجندىمليونعنعددهفىزادكبيربجيشاإلحتفاظ

.أخرىناحية

غزوبنجاحتماإلدارة، فقدحكومةعهدفىإحرازهاتمالتىالعسكريةاإلنتصارات3.
)1797كمبفورميو (األولالدولىالتحالفمنالخروجعلىالنمساوإجبارإيطاليا
احتاللأمكنإنجلترا، كماسوىالثورةلفرنسامعاديًاالميدانفىيعدلموبالتالى
مناإلنسحابعلىوإجبارهالشرقيةطرقهفىاإلنجليزىالعدولضرب) 1798 (مصر

.الميدان

الحكومةلهذهيحسبأنمنبدًالاإلدارةحكومةعهدفىاإليجابىالجانبهذاأنغير
علىنجمهمسطعالذينالعسكريينالستيالءالطريقمهدقدأنهذلك. عليهاحسبفقد

اإلنقاذطريقأنهممتصورينالعسكريينهؤالءإلىالكثيرينأنظاروجهأنهكماالسلطة
هؤالءمن، وكانفسادهمرائحةفاحتالذينالمديرينحكمتحتالبالدتعانيهمما

.أنفسهمالمديرينأحدالكثيرين

شخصيةوهوبونابرتنابليونشخصفىممثلة) العسكريةالعبقريةدور (ذلكبعديأتى
قدرًاالبدايةمنذاكتسبوقد. السياسيةواإلهتماماتالعسكريةالمواهببيندائمًاجمعت

المؤتمرحماية، وفى1793عامطولونمناإلنجليزطردفىنجاحهبعدالشعبيةمن
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النظامصففىبأنهشهرةأعطاهمما1795عامباريسرعاعهجمةمنالوطنى
الثوريينالجنراالتأحدأرملةبوهارنيهجوزفينمن1796بزواجهأخيرًا، ثموالقانون

السياسةبينالمزاوجةفىفرصتهمنضاعفمماالمديرينبأحدالوطيدةالصالتوذات
.والحرب

فىنجاحهفىتمثلتفقدنابليوننجمسطوعإلىأدتالتىالعسكريةاإلنجازاتأما
سردينيامنكلخروجإلىأدىمما) 1797–1796 (النمسويينوهزيمةإيطالياإجتياح
ذلكخاللمنفرنساوحصلتفورميوكمبومعاهدةبمقتضىالدولىالتحالفمنوالنمسا
.األيونيانوجزرالنمسويةالمنخفضةواألراضىسافوىعلى

، وكانت1798عامالمصريةالحملةفكانتالشرقيةطرقهافىإنجلترابمطاردةذلكتبع
مزيدإلىأدىقليًال، ممايزيدماأوالعامخاللنابليونأحرزهاالتىالسهلةاإلنتصارات

.اشتهارهمن

هزائممنأوروبافىاإلدارةحكومةعانتهماالسلطةعلىنابليونالستيالءالجوهيأ
بريطانيامنالثانىالدولىالتحالفتكونحيثمصرفىالقصيرةغيابهفترةخالل

أضاعاإليطالىالميدانفىكبيرةانتصاراتجيوشهوأحرزتوتركياوالنمساوروسيا
أكتوبرفىمصرمننابليونعودةعندحدثماكانثمفورميو، ومنكمبومعاهدةثمار

بأنهالفرنسيينغالبيةأقنعماباريسإلىرحلتهفىلقيهالذىالحافلواالستقبال1799
.الفرصةاغتنامعلىشخصيًاهوحفزهوما" الساعةرجل"

من) برومير19–18 (1799عامنوفمبر10–9ليلةجرىماجدًاطبيعيًاكانثممن
ذلكتبع. البالدفىالعلياالعسكريةالسلطةنفسهوأعلناإلدارةبحكومةأطاحإنقالب
وفىالفرنسية، وهكذاللجمهوريةاألولالقنصلبمقتضاهبونابرتأصبحدستورإصدار
البرلمانسقطفرساىفىاألمةطبقاتمجلسانعقادمنونصفسنواتعشرخالل

فىبأمرهالحاكمعسكرىديكتاتوروأصبحالسيفحدتحتفرنسافىالشعبيةوالحكومة
.البالد
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1804–1799لنابليوناألولىاإلنجازات
الجديدالدستورفإنالتفاصيلفىالدخولالقنصلية، ودوندستوربوضعنابليونبدأ

، فقدالديمقراطىالشكلمنبشعارالجديدللنظامالعسكرىاالستبداديغطىأنحاول
مجلسيعينالذى" األولالقنصل "نابليون، وكانقناصلثالثةمنالتنفيذيةالسلطةتكونت

.التشريعىوالمجلسالتربيونالمجلسهذاويعينالمنتخبينالرجالمنقائمةمنالشيوخ

والجيشالخارجيةوالشئوناإلدارةعلىبالهيمنةاألولالقنصلسلطاتتنوعتوقد
القوانينهذهعلىالتصويتسوىالتشريعىالمجلسعلىيكن، ولمالقوانينواقتراح

العلياالدستوريةالمحكمةمهمةإلىأقربالشيوخمجلسمهمةكانتبينمامناقشتهادون
.المسائلمختلفدستوريةيقرربأن

شكلالستفتاء، والطرحعندماساحقةبأغلبيةالموافقةعلىالمذكورالدستورحصلوقد
فىعرف، وقدالبطلمنالكثيروانتظاراإلدارةحكومةعلىالسخطذلكوراءكانأنه

.الثامنالعامدستورباسمالفرنسىالتاريخ

تمكن، وقدالثانىالدولىالتحالفمنبفرنساالمحدقةالمخاطرذلكبعدنابليونواجه
هجرعلىالمزاجالمتقلبPaulبولروسياقيصرإغراءمنوالتملقالدبلوماسيةبوسائل
والسويدوبروسياروسيامن" الشماللدولالمسلحالحيادعصبة "وتكوينالتحالف

.بريطانياضدباألساسموجهة، وكانتوالدانمارك

إيطاليابشمال" مارنجو "فىبالنمسويينقاسيةهزيمةوإنزالاأللبجبالباختراقذلكتبع
فىبالنمسويينالهزيمةإنزالفىآخرفرنسىجيشنجح، بينما1800عاميونيهفى
عليهحصلتالذىالسالمعنالبحثإلىفييناحكومةدعاألمانيا، ممابجنوب" هوهنلندن"

كمبوسالملشروطتأكيدًاشروطها، وكانت1801عامLunévilleلونيفيلمعاهدةفى
.فورميو

فىكانتالتىبريطانياأنالقارة، غيرفىفرنساهزيمةيمكنالأنهاألثناءتلكفىوبدا
انتصاراتإحرازالوقتنفسفىاستطاعتقد1793عاممنذفرنسامعحربحالة

مصرفىالفرنسيةالحملةحصرإلىأدىمما) 1798أغسطسأول (قيرأبوفىبحرية
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إلىأدىمما) 1801أبريل2 (كوبنهاجن، وفى1801عاماالستسالمعلىوإجبارها
.الشماللدولالمسلحالحيادعصبةتحطيم

،الطرفينبين1802عاممارسفىAmiensاميانمعاهدةعقدإلىالتوازنهذاأدىوقد
إلىأقربالحقيقةفىكانتأنهاغيردائمةصلحمعاهدةتكونأنبهامقصودًاوكان
.مؤقتةهدنة

داخلمنجزاتهبناءفىأوروبا، وبدأعلى" فرنسيًاسالمًا "نابليونفرضالمعاهدةوبهذه
سياسيًااستبدادًامارسقدالحرية، فهوالالمساواةعلىخاللهافكرتهقامتفرنسا، وقد

تحقيقعلىعملأخرىناحيةمنأنهعشر، غيرالرابعلويساستبدادعنيقلال
.القضاءأماموالفرصالحقوقفىللفرنسيينالمساواة

قدالقنصليةدستورأنفىصالحياتمنالمركزيةالسلطةبهتمتعتماحجمويبدو
المراسيممنعددصدورتبعهالسلطةهذهأيدىفىوالتشريعيةالتنفيذيةالسلطاتوضع

كانبونابرتأنحتىالمحلياتعلىالسيطرةذلكمنأكثرهيمنتهتحتالمحاكموضعت
شئونإدارةأن، كماآالفخمسةعنسكانهاعدديزيدمدينةأيةعمدةبنفسهيختار
.باريسمنتتمكانتألفمائةعنسكانهاعدديزيدمدينةأليةاألمن

والقضائيةوالدينيةالماليةاإلصالحاتمنعددإجراءإلىذلكبعدبونابرتوانصرف
.والتعليمية

أسبابأهممنكانتالماليةالمشاكلأنالتذكيرينبغى) الماليةباإلصالحات (يتصلفيما
وانطالقًا). 1799 (سنواتبعشرذلكبعداإلدارةحكومة، ثم1789عامالملكيةسقوط

تحسينخاللمنلحكومتهالمالىالوضعلتدعيمنابليونتحركالحقيقةهذهتذكرمن
الصارمالعقابوإنزالالعامةالخزينةدخلزيادةإلىأدى، مماالضرائبجمعطرق

المساهمةعلىالفرنسيةالجيوشغزتهاالتىالشعوبوإجبارالمرتشينبالموظفين
اإلنفاقطرقعلىالضوابطمنعددوضعتم، كماالجيوشتلكنفقاتفىبنصيب

أصبح، والذى1800عامفرنسابنكبتأسيسالماليةإنجازاتهنابليونتوجوقد. الحكومى
.العالميةالماليةالمؤسساتأهممنواحدًامنذئذ
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عننابليونورثهاالتىالمشاكلأهممنكانفقد) الدينيةباإلصالحات (يتعلقفيماأما
البدايةمنذنابليونصمموالكنيسة، وقدالدولةبينالمحتدمالصراعذلكالثورةعصر
.جانبهإلىالكنيسةضدالثورةإجراءاتمنالمتذمرينالفرنسيينالكاثوليككسبعلى

المتطرفيناعتراضمنالرغممعقدة، وعلىمفاوضاتبعداألولالقنصلنجحوقد
البابابين1801عامبكونكورداتعرفماأواتفاقإلىالتوصلفىنجح.. الفرنسيين

مصادرةعلىاإلتفاقهذابمقتضىالباباوافقوقد. الفرنسيةوالجمهوريةالسابعبيوس
كما. الدينرجالرواتببدفعالجمهوريةتعهدتاألديرة، بينماوإلغاءالكنيسةأمالك
يقوموأنمناصبهمالبابايقلدهمأنعلىاألساقفةبتعييناألولالقنصليقومأنعلىاتفق

رسميًا،فرنساإلىالكاثوليكيةالكنيسةعادتالطريقةوبهذه. القسوسبتعييناألساقفة
.عشرالرابعلويسعهدفىعليهكانتممابالدولةارتباطًاأكثرأصبحتأنهاغير

ألكثروفرنساالكنيسةبينالعالقةينظمظلأنهالحظناإذااإلتفاقهذاحجمأهميةويبدو
).1905–1801 (قرنمن

إنهاءالفرنسيةالثورةإليهسعتماأهممنكانفقد) القضائيةباإلصالحات (يرتبطوفيما
وطنىقانونإلىوالتوصلالملكىللعهدالقضائيةاألنظمةتعددعنالناتجةالفوضى

غيرهووماشرعىهومابينبالتمييزللمواطنتسمحالبساطةمنقدرعلىموحد
.شرعى

المهمة،هذهبإتمامالوطنىالمؤتمررجال، ثم1791دستورواضعىانشغالمنوبالرغم
بطؤبسببأوالمتعاقبةالثوريةباألحداثاإلنشغالبسببسواءإنجازهايتملمأنهغير

.القانونرجال

منمجموعةوضعاستطاعواالقانونرجالأكفأمنعددبتجميعسارعنابليونأنغير
هذهوكانت. والتجاريةالجنائيةالقوانينمجموعتاأعقبها1804عامالمدنيةالقوانين

صالحةجعالهاووضوحهابساطتهاأنحيثاألهميةمنكبيرقدرعلىالمجموعات
أنهاذلكمنواألهم. بهااألخذإلىتسارعالقارةدولمنعديدًاجعلكماكلهالفرنسا
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فىوالمساواةالمدنيةالحقوقفىالمساواةمثلللثورةاالجتماعيةالمكتسباتعلىحافظت
.الدينىوالتسامحواإلمتيازاتاالقطاعوإلغاءاالسترقاقوإنهاءاإلرثحق

منأقلظلتالمرأةمكانةأنوصحيحالقاسيةالعقوباتبعضأعيدتقدأنهصحيح
فىاستنارةالمجموعاتأكثرمنظلتالنابليوينةالقوانينمجموعةأن، غيرالرجلمكانة
".الثانىجستنيان "اسمنابليونعلىأطلقالبعضأنحتىالعالم

الدولة، وقدتتوالهالعامللتعليمنظاموضعمطلوبًاكانحيث) التعليميةاإلصالحات (تبقى
إداريةوحدةلكلاإلبتدائيةالمدارسأنشئت، فقدتعليمىمستوىمنأكثرإقامةبالفعلتم

ومبادئوالالتينيةالفرنسيةتالمذتهايتلقىالتىالثانويةالمدارسمدرسة، بعدهاصغيرة
كلفىالليسيهمدارسأوالعلياالمدارسالمركزية، ثمالحكومةعليهاوتشرفالعلوم
المدارسالدولة، بعدهاتعينهممدرسينأيدىعلىمتقدمًاتعليمًاطالبهاويتلقىهامةمدينة

العسكرية، وأخيرًاالمدارسأوالمدنيةالخدمةمدارسأوالفنيةالمدارسمثلالخاصة
.التعليمىالنظامهذاقمةعلى" فرنساجامعة"

العامةالمرافقبناءفىبونابرتلعبهالذىالهامالدوراإلصالحاتهذهكلإلىأضف
أسرىبتسخير، وذلكالنتائجأفضلإحرازمنممكنةتكاليفبأقلنجحوقد. وتطويرها

تملكهاالتىالعريضةالطرقشبكةمنرئيسىقسمويعود. البناءهذاإتمامفىالحرب
الطرقمجموع1811عامالمهتمونأحصىوقد. النابليونىالعصرإلىاليومحتىفرنسا
أطرافبشتىباريستربططريقًا30منهاطريقًا229فبلغتفرنسافىشقهاتمالتى

وميالنتورينمنوكلباريسبينويصالناأللبيخترقانطريقينإلىباإلضافةفرنسا
.ونابولىوروما

وتحسينتطويرتمالكبارى، كمامنوعديدالمائيةالقنواتمنشبكةبناءأيضًاتم
.وطولونشربورجمينائىخاصةالعسكريةأوالتجاريةاألغراضلخدمةسواءالموانى

الخطىبنفسيسيركاناإلنجازاتهذهإتمامنحوقدمًايمضىاألولالقنصلكانوبينما
منأساسًاالمعارضةهذهانبعثتفرنسا، وقدفىلعهدهمعارضةأيةعلىالقضاءنحو

فىاليسار، وهوأقصىفىاليعاقبةمنالراديكاليينومناليمينأقصىفىالملكيين
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الموتإلىالطرفينزعماءمنعددإرسالعنيتورعلمالمعارضةهذهعلىقضائه
وأنهاخاصةالفترةهذهخاللكثيرًاخفتقدنابليونضدالمعارضةأنالقوليمكنحتى

وإنجازاتهالخارجيةبونابرتإنتصاراتبهرهاالتىالشعبجموعمنتهديدًاتلقلم
.الداخلية

يكونأنعلىفيهالموافقةتمتاستفتاء1802عامفىجرىذلككلضوءوعلى
سوىذلكبعدالجمهورىالنظامعنفرنسالتحويليبقولمالحياةمدىقنصًالنابليون

مجلساقترحفقدكثيرًايتأخرلمماوهوالنظاماسموتغييروراثيًاالحكمنظامجعل
استفتاءفىالفرنسيونووافقإمبراطوريةإلىالقنصيلةتحويل1804عامفىالشيوخ
.ساحقةبأغلبيةاإلقتراحعلىآخر

وبحضور1804عامديمسبر2فىباريسفىنوتردامكاترائيةفىهائلإحتفالووسط
إمبراطوراألولنابليونوأصبحرأسهفوقالتاجبنفسهنابليونوضعالسابعبيوسالبابا

.فرنسا

1814–1804األولىاإلمبراطورية
لإلمبراطوريةموجهنقدأىحرمقدفهوتمامًااستبدادىبشكلفرنسانابليونحكملقد
علىتدليًالالصحافة، ويكفىعلىحازمةورقابةالسريةللشرطةقوىجهازخاللمن
إال) 1805 (األغرالطرفموقعةفىالهزيمةإلىواحدةفرنسيةصحيفةتنشرلمأنهذلك
مطلقًاكانالكورسيكىالمغامرحكمأنالحقيقة)، وفى1814 (اإلمبراطوريةسقوطبعد

.الفترةتلكخاللأوروبافىقائمحكمأىعن

جيشوجودومعالفرنسيةاألمةوالءضمانومعفرنسافىمعارضةكلضربومع
فرنسارجلكانالخارجية، لقداألمجادإحرازفىالتفكيرفىنابليونبدأقوىوطنى
.القوىأوروبارجليكونأنوأرادالقوى

أنيمكنعقدالمستمرة، وهوالحروبسنواتهىالعشراإلمبراطوريةسنواتوكانت
تجمعومرحلة1808و1804عامىبيناألمجادصنع، فترةفتراتهمنثالثبيننميز
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خاللاإلمبراطوريةانهيارمرحلةأخيرًا، ثم1812و1808بيناألوروبيةالمعارضة
.األخيرينالعامين

1808–1804األمجادصنع: أوالً
تذرعت، وقد1803عاممايوفىوفرنسابريطانيابينأخرىمرةالحرباستؤنفت
وسويسراإيطاليامنكلفىالنارإطالقوقفنابليونبرفضاستئنافهافىلندنحكومة

كلعلىنابليونسيطرةامتدادمنتخوفواقدكانوااإلنجليزأنالحقيقةأنوهولندا، غير
معتحالفهإلىباإلضافةإيطالياأنحاءأغلب، وفىالراينطولوعلىوهولندابلجيكامن

التىاالستعماريةاألحالموبكللذلكنتيجةتكبدوهاالتىالتجاريةالخسائربكلأسبانيا
.الفرنسيينخيالتداعببدأت

االستعماريةلمشروعاتهأملالبأنهمقتنعًاكانفقدالحرببتجددنابليونرحبوقد
القوةتحطيميتملمطالماالتهديدتحتستظلاألوروبيةمشاريعهأنوالتجارية، كما

الطبقةوهىالفرنسيةالبورجوازيةلرخاءالوحيدالضمانهوالتحطيمهذاوأنالبريطانية
.باألساسقوتهمنهااستمدالتى

كبيرةقوةإنجلترا، وجمعتلغزواالستعدادفى1804–1803عامنابليونقضىثممن
البحرى، وقدالنقلوسائلمنهائلةوأعداداإلمدادمنكبيروقدرالقنالطولعلى

.الوسائلتلكفىكبيربنصيبأسبانياأسهمت

علىالحصارالقناة، ويضرببطولالكبيرأسطولهابتجميعذلكعلىبريطانياردت
رئيسPittبتوليمكانأمريكا، ولمامنالقادمةاألسبانيةالسفنوأسرالفرنسيةالتجارة
وظففقدالفرنسيةالقواتلمواجهةالكافيةالجيوشتملكالبالدهأنيعلمإنجلتراوزراء

تكوينفىذلكخاللمنالنهايةفىنجحوالدبلوماسية، وقداألموالوهويملكما
والسويد،وروسياوالنمساالعظمىبريطانيامنكلمن1805عام" الثالثالدولىالتحالف"

.نابليونإسقاطبهدف

أزعجفقدللنمساالجديد، بالنسبةللحلفاإلنضمامفىأسبابهبريطانياحلفاءمنلكلوكان
أوروبافىيكونوأنإيطالياعلىالفرنسيةالسيطرةزيادةالثانىفرانسيساإلمبراطور



248الرأسماليةعصرفىأوروبا

القيصروتولى1801عامبولالقيصراغتيالفإنلروسيابالنسبةأما. غيرهإمبراطور
روسياقياصرةتقليدفىطموحاتهالجديدللقيصركانفقدالموقفغيرقداألولألكسندر
قصورالطموحاتلهذهتحقيقهأماميقفكانأنهاألكبر، غيربطرسأمثالالعظام
ماالتمويللعروضبتتقديممنحدثماوكان. كبيرجيشتكوينعنالماليةموارده
.بريطانيامعالتحالفقبولعلىألكسندرأغرى

عبر1805عامخريففىوتقدمتالنمسويةالقواتإلىالروسيةالقواتانضمتوهكذا
نابليونتحركالشرقيةفرنساحدودإلىتصلأنوقبل. الراينبإتجاهألمانياجنوب

بها، وأنزل1805عامأكتوبر10فىأولمعننمسويةقوةهاجمحيثالمعهودةبسرعته
مفتوحًاذلكبعدالطريقوأصبحرجالهامنألفًاخمسينمنأكثروأسرساحقةهزيمة
.فيينانحوأمامه

األسطولأصابما–أكتوبر21–التالىاليومفىعكرهاإلنتصارهذاأنغير
واجهفقد. البريطانىاألسطولأيدىعلىهزيمة، مناألسبانى، الفرنسىالمتحالف
اللوردبقيادةالبريطانىاألسطولاألسبانيةالسواحلعندقادشقربالمشتركاألسطول

حياتهفقدقدنلسونأنمناألغر، وبالرغمالطرفموقعةهىحاسمةموقعةفىنلسون
األسبانىالفرنسىباألسطولكبيرةهزيمةإنزاللإلنجليزأمكنأنهغيرالموقعةهذهفى

.النابليونىالعصرنهايةحتىالبحريةالسيطرةلبريطانياكفلت

فيينااحتاللإلىسارع، فقدطريقهفىاالستمرارعننابليونتعقلمالهزيمةهذهأنإال
منكلبوجودالروسىالنسموىبالجيشينالتقىحيثمورافياإلىشماًالمنهاواإتجه

انتصارهإحرازمننابليونوتمكن. األولألكسندروالقيصرالثانىفرانسيساإلمبراطور
2يوم، وذلكالثالثاألباطرةواقعةالبعضعليهايطلقأوسترلتز، والتىفىالكبير

كثيرًابهيتفاعلكانوالذىلتتويجهاألولالعيديوافقكانالذى1805عامديسمبر
" !السعديوم "ويسميه

، وذلكالثالثالدولىالتحالفمنالنمساانسحابوأوسترلتزأولمنتائجأولىكانت
تنازلتالتىللنمساحقيقيةإذاللمعاهدة، وكانتPressburgبرسبرجمعاهدةبمقتضى
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لبافارياالتيرولعنوتخلتعليهاملكًابنابليونواعترفتإيطاليالمملكةالبندقيةعن
،لنابليونالثانيةالحليفةلورتمبرجألمانياغربفىأمالكهاعنتخلتفرنسا، كماحليفة

.الثانيةالدرجةمندولةإلىوتحولترعاياهامنماليينثالثةالنمسابذلكوخسرت

أخرى، ذلكفريسةوقعتانتصاراتهثمارجنىفىالفرنسىاإلمبراطوريمضىوبينما
ضدالقتالفىالتورطتجنبعلىالوقتطولحريصةظلتالتىبروسيامملكةأن

الخطوةهذهاتخاذإلىأساسًادعاها، وقدالثالثللتحالفاإلنضمامفجأةقررتفرنسا
إعالنإلىالثالثوليمفردريكدفعمماألمانياجنوبمنقواتهسحبنابليونرفض

.األكبرفردريكأمجاداستعادةعلىقادرأنهتصور، وقد1806عامفرنساعلىالحرب
التوالىعلىوأورستادييناموقعتىفىالبروسيةالقواتليمزقالفرصةنابليونوانتهز

.بروسيامملكةمناألكبرالقسموانتزاعبرلينإلىنابليوندخولأعقبهما

عاميونيةفىالشرقيةبروسيافىفريدالندفىهزيمةنابليونبهمأوقع، الذينالروسبقى
بشخصيةسواءشديدًاتأثرًاألكسندرتأثر، وقدالسالمطلبإلىالقيصردفع، مما1807

تفقدلموبروسياروسيامنكلمعتلستفىصلحمعاهدةعقدتم، فقدبكرمهأونابليون
التجارةمنعفىبالتعاونوعدًاقطعتأراضيها، فقطمنواحدًاشبرًااألولىفيها

منكلتجاهالحركةحريةللقيصرتركأنإلىنابليونكرمالقارة، ووصلمعالبريطانية
.وفنلنداتركيا

المنطقةمنهاانتزعت، فقدالروسى–الفرنسىالتحالفثمنتدفعأنبروسياعلىوكان
ونقصتنابليونحليفسكسونيامنتخبإلىوضمتبولندامنتحكمهاكانتالتى

القواتوبقيترجلألف42عنيزيدالبماجيشها، وتحددالنصفحوالىإلىأراضيها
المراقبونرأىعليها، وقدتقررتالتىالكبيرةالحربيةالغرامةتسددحتىفيهاالفرنسية

قدالصلحهذاأنذلكمناألهم. الثالثةالدرجةمندولةإلىبروسياحولتقدتسلتأن
بريطانياسوىلنابليونالعداءصففىيعد، ولمالثالثالدولىالتحالفتمامًاأنهى

حلفاءزحفمواجهةفىسقطتقدالسويدكانتحتىطويلوقتيمضولم. والسويد
.اإلنجليزمعتحالفهاإنهاءإلىبدورها، واضطرتوالدانمارك، روسيانابليون



250الرأسماليةعصرفىأوروبا

1808–لتلستالتالىالعامفىاألوجبلغتقدالنابليونيةاإلمبراطوريةأنالقولويمكن

إلىشرقًاالبونهرمنتمتدالتىفرنساعلىإمبراطورًاالكورسيكىالمغامركانفقد–
علىالواقعةالبابويةالوالياتإلىالجنوبفىالبراتسجبالومنغربًاالشمالبحر

الخصيبالبوسهلتحتلالتىالمنطقةفىإيطالياعلىملكًاكانالوقتنفسفى. الراين
البابا، وكانبوهارنيهيوجينزوجتهإبنعنهنيابةيحكمهاالقديمة، وكانالبندقيةوأرض
هولنداعرش، وعلىنابلىمملكةيحكمجوزيف، وشقيقهوحليفهصديقهالسابعبيوس
أشدمنوالدانماركأسبانيامنكلملوك، وكانهورتنسزوجتهوإبنةلويسأخوهجلس

".وأخىصديقى "روسياقيصريدعوهكان، بينمابهالمعجبين

.تدومأنالهيمنةهذهلكلمقدرًايكنلمأنهغير

1812–1808األوروبيةالمعارضةتجمع: ثانياً
منأكثرمنالعواملهذهنبعت، وقدضعفهعواملثناياهفىبونابرتنابليوننظامحمل

.اعتبار

شخصإمكانياتأنتناسىقد، فهونفسهنابليوناإلمبراطوراإلعتباراتهذهأهمكان
علىاعتمادهاألمر، وكاننهايةفىالجسدية، محدودةأوفيهاالعقلية، سواءبمفرده

اإلعتمادهذامنزادوقد. نظامهفىاألساسيةالضعفنقاطمنالشخصيةإمكانياته
الجنونمنتقربدرجةإلىتحولتحتىللسلطةشهيتهفتحتالتىالمتتاليةنجاحاته

األمروصللقد. وفوشيهتاليرانأمثالإليهالمقربينأقربفىحتىثقتهمنوأضعفت
السياسةمسرحعلىجانبهإلىآخرممثلأىوجودرفضإلىالنهايةفىباإلمبراطور

.الفرنسية

.النابليونىالنظامظلفىللعسكريةكانتالتىالواسعةالمساحةعناآلخراإلعتبارونتج
المؤتمرعهدمنذالثورةفرنسافىمكانتهااكتسبتقدكانتالعسكريةالروحأنوالحقيقة
الروحهذهنابليونتعهدوقد. األجنبىالغزومنالبالدإنقاذفىنجحتحينالوطنى
الحريةنشرفىفرنساقدرعنمناسبةكلفىوتحدثجهدبكلوالترسيخباإلنماء

.والواجبالبسالةتقاليدوتأكيدوالمساواةواإلخاء
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للروحاالستبداديةالطبيعةالوقتنفسفىترسخكانتاآلخرالجانبعلىأنهغير
إحرازإلىأخيرًاتؤدىوأنهادفاعيةمنهاأكثرهجوميةطبيعةذاتأصبحتالتىالجديدة
السنونمرتكلماوكانت. المنهزمينعلىالتعاساتوتوزيعللمنتصريناألمجاد

أنحتىاإلجبارىالتجنيدإلىنابليونلجوءوزادالمتطوعينعددقلالغزواتوتكررت
عددوصل، فقد1804عامفقطألف60تجنيدتمبينماأنهإلىتشيراإلحصاءات

الشبانمناأللوفهذهانتشرتوقد. 1813عام1.140.000إلىإجباريًاالمجندين
.وعرضهاأوروبابطولبيوتهمعنبعيدًاالفرنسيين

أومنهااألوروبية، المعاديةالبلدانسائرفىالفرنسيةالقواتوجودأنمنوبالرغم
بينالثوريةاألفكارونشربشعوبهاباإلحتكاكالقواتهذهلرجالسمحتالصديقة، قد

لفرنسا، وإلىالعداوةإثارةإلىالوجودهذاأدىأخرىناحيةمنأنهغير. صفوفها
بدأتثموألمانيا، ومنأسبانيافىاألوروبية، خاصةالشعوببينالقوميةالروحاستنفار

ممابدًالالفرنسيينمستعبديهامنالتخلصأساسعلىالحريةشعارتفهمالشعوبهذه
.المستبدينملوكهامنالتخلصأساسعلىتفهمهأنمطلوبًاكان

حاولالذىالنظامخاللمنالنابليونىالنظامضعفعوامللظهورالفرصةوكانت
تعبير، ويطلقContinental Systemالقارىبالنظامعرفوالذىالقارةعلىتطبيقه

العظمىوبريطانيانابليونمنكلبينالمواجهةأخذتهالذىالشكلعلى" القارىالنظام"
علىنابليونوسيادةالبحرعلىبريطانياسيادةالعامهذافىتأكدفقد. 1806عاممنذ

قيرأبوإنتصاراتللفرنسيينوييناوأوسترلتزمارنجوانتصاراتمقابلفىوجاء. القارة
المستحيلمنأنهالطرفينمنلكلواضحًاوأصبح. لإلنجليزاألغروالطرفوكوبنهاجن

وأنخاصةأخرىوسائلعنالبحثعليهكانوبالتالىميدانهفىاآلخرالطرفهزيمة
.للسالماآلخرالجانبشروطلقبولمستعدًايكنلمالجانبينمنأيًا

عداالقارة، فيماعلىكاملةسيطرةلنابليون1806أكتوبرفىييناانتصارأعطىوقد
حربًاالمرةهذهوكانتبريطانياعلىحربهشنإلىالتالىالشهرفىدفعهروسيا، مما
.اقتصادية
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سفنكمالكالعاملينأبنائهاعدد، وكانالعالمفىتجاريةأمةأكبروقتذاكإنجلتراكانت
الثورةظهورذلكإلىأخرى، أضفأمةأىأبناءعددمنأكبرتجارأومالحينأو

سلعهاوقدرةالمصانعأصحابمنطبقةأقوىظهورعنهنتجممافيهاالصناعية
كانذلككل.. أسعارهاإنخفاضبسببأوجودتهابسببسواءالمنافسةعلىالصناعية

الحوانيت"، ومماأصحابمنأمة "بأنهماإلنجليزتوصيفإلىدعاهممانابليونيدركه
االقتصادية،بركائزهااألضراربإنزالإاليكونلناألمةهذهضربأنمعهارتأى

.تجاريةأوصناعية

تقومالتىخطتهجاءتالفرنسىاإلمبراطوربهتمتعالذىالمنطقىالتفكيرخاللومن
الرئيسيةأسواقهممنأعداءهيحرمممااإلنجليزيةالسلعاستيرادمنالقارةمنععلى

الذىالسالمفرضمناألمرنهايةفىويمكنهالبريطانيتينوالصناعةالتجارةويدمر
.لندنحكومةعلىيريده

إغالقعلىاألوروبيةالشعوبإجبارإمكانيةفىالمتمثلالضعيفجانبهاللخطةوكان
حاصالتهاتصديرمنحرمانهاإلىباإلضافةالرخيصةاإلنجليزيةالسلعأمامموانيها

الشعوبهذهقبولعليها، وكانللحصولالمتعطشةالبريطانيةاألسواقإلىالزراعية
يكنلممغامرةكلهاالقضيةوكانت. عليهتقدماقتصادىبانتحارأشبهالخطةهذهلمثل
الشعبتململاحتماالتحسابهفىوضعقدكانالذىنابليونمثلشخصإالعليهايقبل

متفاءًالالمرةهذهفىكاناألحداثأثبتتفيماأنه، غيرحكومتهسياساتمنالبريطانى
.يجبمماأكثر

، وقد1806عامنوفمبرفىبرلينمرسومبصدورالتنفيذموضعالقارىالنظاموضعبدأ
وإغالقالبريطانيةالجزرموانىعلىالحصارفرضالمرسومهذابمقتضىنابليونأعلن

المرسومهذاوتبع. مستعمراتهاأوبريطانيامنالقادمةالسفنأماموحلفائهافرنساموانى
أوالبريطانيةالموانىمنالقادمةالمحايدةالسفنبمصادرةالمراسيممنأخرىمجموعة

إنجليزيةسلعأىوإحراقبلبمصادرةآخرمرسوم، ثمالبريطانيونعليهايسيطرموانى
.لنابليونخاضعبلدأىفىتضبط



253الرأسماليةعصرفىأوروبا

القراراتمنبمجموعةاإلمبراطوريةالمراسيمتلكعلىالبريطانيةالحكومةردت
السفنمنكانتلوحتىحليفاتهاأوفرنسامعتتاجرسفنأىعلىبالقبضالوزارية

أراضىأوالفرنسيةاألراضىعلىالبحرىالحصارفرضذلكمعنىالمحايدة، وكان
.معهاالمتحالفةالبالد

فقد. مقاومتهاإلىدعاهامماالقراراتهذهمنعانىمنأكثرالمحايدةالدولوكانت
اإلنجليزوردالقارةمعتجارتهافىواالستمرارباستقاللهااإلحتفاظالدانماركحاولت

دعامماالدانماركىاألسطولبقيةوأسر1807عامكوبنهاجنبقصفذلكعلى
.نابليونمعالتحالفإلىالدانماركيين

انتهازأرادتالتىاألمريكيةالمتحدةالوالياتمعالمحايدينمعاألخرىالمواجهةكانت
إلىوسعتاألوروبيةاألسواقمناإلنجليزإخراجخلفهالذىاالقتصادىالفراغفرصة
.1812عامبريطانياوبينبينهاحربقيامذلكعنونتجمأله

فالنظام "كثيرًاأسوأكانلفرنسابالنسبةاألمرفإنالصعوباتتلكمنبالرغمأنهغير
علىاآلثارأسوألهاكانالشعبيةالمعارضةمنعواصفنابليونأمامأثارقد" القارى

.إمبراطوريته

وإن، فهونابليونأرادهالذىالنحوعلى" القارىالنظام "تطبيقالمستحيلمنأنهثبتفقد
البريطانيةالتجارةأمامموانيهاأغلقتبحيثالقاريةالدولعلىالضغطفىنجحقدكان

بمنعالصعوبةغايةفىمهمةيؤدىأنعليهكانأنهالخارجية، إالبتجارتهاوالتضحية
ناهيكذاتهافرنسافىالنطاقواسعةظاهرةأصبحمماالجماركموظفىورشوةالتهريب

.المحيطةالبالدعن

منمزيدالتخاذنابليونإغراءإلىبالثقوبالقارىالحصارحائطامتالءأدىوقد
العواقببأوخمإمبراطوريتهعلىعادتقداإلجراءاتتلكأنلسدها، غيراإلجراءات

.السياسةهذهتطبيقمتابعةإلىيدعونامما

فىبروسياوملكروسياقيصرمنكلمنحصلقدنابليونكاناإلشارةسبقتكما
علىهووأخذ. أراضيهادخولمنالبريطانيةالسلعبمنعوعودعلى1807عامتلست
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ومناطقإيطالياومملكةالفرنسيةاإلمبراطوريةأراضىفىالسلعتلكإدخالبمنعنفسه
النظامبوضعوهولنداإيطاليابقيةفىأتباعهقامالوقتنفسفى.  وارسوودوقيةالراين

.بالكاملاالسكنديناويةالمنافذإغالقالسويديةالحرببعدأمكنكما. التنفيذموضع

البابامعإصطدامهإلىالبابويةالممتلكاتعلىالنظامتطبيقعلىنابليونتصميموأدى
وإلقائه1809المدنيةسلطاتهمنتجريدهإلىالفرنسىاإلمبراطوردفعمماالسابعبيوس

الممتلكاتضمبإعالنذلكوتبع. 1814عامحتىفيهبقىالذىفونتنبلوفىالسجنفى
.الفرنسيةلإلمبراطوريةالبابوية

اإلهتمامعنينممابعضهولنداملكبونابرتلويسأبدىوعندماأيضًا1809عامفى
الخلعشقيقهمنجزاؤهكاناإلنجليزيةالسلعبعضباستيرادبالسماحرعاياهبمصالح
.حدأكبرإلىبذلكتضخمتالتىالفرنسيةاإلمبراطوريةإلىهولنداوضم

.والبرتغالأسبانيامنالبريطانيةالبضائعبمنعخاصاهتماملنابليونكانالوقتنفسفى
كانتحيثإنجلترامعتجاريةبروابطالبرتغالإرتبطتعاممائةمنألكثرأنهذلك

عرشعلىالوصىمننابليونطلبوعندما. الصوفمنهاوتستوردالنبيذلهاتصدر
الممتلكاتومصادرةاإلنجليزالرعاياعلىوالقبضالقارىالنظامتطبيقالبرتغال

بهاتسعفهلمالتىبريطانيابمعونةوطالبجوناألميرالمملكة، إحتجداخلالبريطانية
لمطالباإلذعانعلىإلجبارهاالبرتغالداخلأسبانية–فرنسيةقوةوتحركت

.اقتسامهاعلىالطرفينبيناإلتفاقتمأنبعداإلمبراطور

فىتمكنتأنهاغيراألسبانيةاألراضىفىتقدمهاأثناءالفرنسيةالقواتعانتوقد
األسرةكانتوإنديسمبرأولفىلشبونةواحتاللالبرتغالغزومن1807عامأكتوبر
وكان. البرازيلإلىلجأتحيثإنجليزيةسفينةظهرعلىالهربمنتمكنتقدالمالكة

وتجاهأسبانياتجاهالحقيقيةنابليوننياتمناتضحماالغزوهذانتائجأخطرمن
أهمواحتاللاأليبيريةالجزيرةشبهإلىتدفقهافىالفرنسيةالقواتاستمرت، فقدالبرتغال
.فيهااألماكن
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منكانتأسبانيا، والتىفىالمالكةاألسرةعلىجانبكلمناللومتوجهوعندما
ونصبفاستبعدهاالفرصةنابليونوانتهزبينهمفيمااألسرةأعضاء، اختلفالبوربون

كانالذىنابلىعرشعلىشقيقتهزوجووضعالبالدعرشعلىبونابرتجوزيفأخاه
.قبلمنجوزيفيحتله

مجموعةبإصدارذلكتبعمدريد، وقدفىبونابرتجوزيفتتويج1808يوليهفىوتم
االقطاعبإلغاءالشخصيةالحرياتوضمانالقانونأمامالمساواةتضمنتالمراسيممن

النظاموضعآخرًاليسوإنوأخيرًاالكنيسةأمالكومصادرةالتعليموإصالحوالقنانة
.التطبيقموضعالقارى

بقدراألسبانىالعرشعلىمنالبوربونبونابرتبهاأزاحالتىالسهولةقدروعلى
المغامركان1808عامفحتى. األسبانىالشعبمنوشقيقههوواجههاالتىالصعوبات

ومعاإللهىالتفويضحقمنوجودهااستمدتالتىالعروشمعيتعاملالكورسيكى
الوطنيةالروحبنفسامتألتأممًايواجهأنعليهكانفقدذلكبعدأما. المحترفةجيوشها

ملكهماألسباناحتقرلقد. أحرزوهاالتىالنجاحاتكلإحرازمنالفرنسيينمكنتالتى
هناك، وأصبحتعليهمومفروضأجنبىألنهالجديدملكهموكرهوالضعفهالمخلوع
.فالحينأوعامةأوأشرافأودينرجالكانواسواءاألسبانكلتجمعمشتركةقضية

–السنةنفسمنأغسطسفىنجحت، وقدمكانكلفىالثوريةالجمعياتوتشكلت
التراجععلىالفرنسيةالقواتوإجبارمدريدمنالهربعلىجوزيفإجبارفى–1808
.الشمالفىالحدودتجاه

أمةأليةالمعونةتقديمعلىنيتهاإعالنعلىالبريطانيةالحكومةالنجاحهذاشجع
آرثرسيرقيادةتحتبريطانيةقوةنزلتذلكعلىوتأسيسًا. النابليونىلالستبدادتتصدى
،الفرنسيينضدواألسبانالبرتغاليينلمعونةوتقدمتالبرتغالفى) ولنجتوندوق (ولسلى
،1813عامحتىبآخرأوبشكلاستمرتاأليبيريةالجزيرةشبهفىلحربالبدايةوكانت
.بنابليوننزلتالكوارثمنسلسلةفىاألولىالكارثةبمثابةوكانت
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فعلردلهكانمماالبرتغالعلىالسيطرةمنأسابيعثالثةخاللاإلنجليزتمكنفقد
جوزيفإعادةمنخاللهامنتمكنأسبانياإلىبنفسهحملةقادالذىنابليونعندسريع

هذاأناألسبانية، بيدالمناطقمعظممناإلنجليزوطرد1808عامديسمبرفىمدريدإلى
بينالخالفاتاشتعلتأنبعدأسبانيامغادرةإلىنابليوناضطرمؤقتًا، فقدكانالنصر
.قواده

صعوبة، منهامنأكثرأيبرياجزيرةشبهفىالفرنسىالعسكرىالعمليعوقوكان
الفرنسيونيجدأالإلىأدىمماقليلةواألغذيةالفقيرةالمزارعحيثالبيئةظروف

ممااألسبانيةالمدنمنكثيرفىالصحيةاألحوالسوءبالغة، ومنهابصعوبةإالإمداداتهم
تنتشرحيثالطبيعةأحوالومنها. الفرنسيينالجنودبيناألمراضإنتشارإلىأدى

منحومماالنظاميةللجيوشالتحركسرعةيعوقممااإلنحدارالشديدةالجبليةالسالسل
الروحذلكإلى، أضفالفرنسيينعلىهجماتهملشناألسبانالعصاباتلرجالفرصة

.البريطانيينجانبمنتلقوهاالتىالعسكريةوالمعوناتالبالدألهلالعاليةالوطنية

النمساتعلمتفقدأوروباأنحاءسائرإلىأسبانيافىبدتالتىالوطنيةالروحسرتوقد
شملوقد. تحريريةحربلشناالستعدادفىالثانىفرانسيساإلمبراطوروبدأالدرس

ودراسة" السالحتحت "األمةوضعتضمنتالعسكرىلإلصالحخطةتنفيذاالستعدادهذا
فىاإلمبراطورانشغالفرصةالنمسويونانتهزوقد. الفرنسيةالعسكريةوالخططالنظم

معواشتبكفيينادخولإلىنابليونوسارع1809عامأبريلفىالحربوأعلنواأسبانيا
لمالهزيمةهذهأنجديدة، صحيحهزيمةبهوأنزلWagramواجرامفىالنمسوىالجيش

اضطرفقد. اإلذاللمنمزيدًابالنمساأنزلتأنهاأوسترلتز، غيرقوةأوبحجمتكن
سواءأراضيهمنمزيدعنالتنازلإلى) 1809أكتوبر (فيينامعاهدةفىاإلمبراطور

).وبافارياروسيا (حلفائهاأولفرنسا

ثقيلةحربيةوغرامةرعاياهامنالماليينمنونصفأربعةالنمساالمعاهدةكلفتوقد
معتجاريةعالقاتأيةإقامة، وعدمرجلألف150عنعددهيزيدبجيشاإلحتفاظوعدم

.بريطانيا
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الصغيرةالنمسويةاألميرةمنبالزواجذلكأثرمنالتخفيفحاولنابليونأنصحيح
إتخذطفًالمنهاأنجبقدأنه، وصحيحبوهارنيهجوزفينطلقأنبعدلويز، وذلكمارى
.النمسويينقلوبمنتمكنتالتىالعداوةمنيخففلمذلكأنروما، غيرملكلقب

بعدالبروسيينعلىالصعبمنكانأخر، فقدشكًالالوطنىالفعلرداتخذبروسياوفى
الدولةرجالألقىوقد. تلستوإذاللييناكارثةقبولاألكبرفردريكانتصارات
فىسادتالتىواالجتماعيةالسياسيةاألوضاععلىبالدهمأصابلمااللومالبروسيون

هؤالءالثالثوليمفردريكالملكاستدعىوعندمااألوروبيةللممالكالقديمةاألنظمة
.1813و1807عامىبينالفترةفىتنفيذهاتماإلصالحاتمنبعددعليهأشاروا

Baron vonشتينفونالباروناألكبرالوزيرمنلكلبروسيامولدإلعادةالفضلويعود

steinهندنبرجوالمستشارHendenbergالطبيعةذاتاالستنارةبنزعةكالهماتميزوقد
نظامألغىالذى" التحريرمرسوم "إصدارفىلألولالفضلويعزى. والوطنيةاإلنسانية

مقابلفىاألرضبتملكللفالحينالمرسومهذاسمح، وقد1807عامأكتوبرفىالقنانة
لهيعزى. سنوىإيجارشكلعلىيدفعونهاالقطاعيينالسادةمنألصحابهاتعويض

فىالزاويةحجروضعقدبذلكوهواإلنجليزىالنمطعلىمحليةمجالسإقامةأيضًا
التحولهذاكانوإنمحدوددستورىنظامإلىالمطلقالحكممنالبروسيةالملكيةتحول

.الملكيةسلطاتهمنالتقليلعلىالثالثوليمفردريكاعترضفقدبسرعةيتملم

التامةالملكيةللفالحينجعلقدفهو1811عاممنذالطريقنفسفىهاردنبرجواستمر
.القديمةاالقطاعيةحقوقهمعنلهمتعويضًاللمالكاآلخرالقسموتركأراضيهممنلقسم

الذىالنسقعلىاإلجبارىالتجنيدففرضالبروسىالجيشتنظيمالوقتنفسفىوأعيد
جنودعدديزيدأالالبروسيينعلىفرضقدنابليونكانالفرنسية، ولماالثروةوضعته
أصبح، بحيثاإلحتياطىالنظامخاللمنالتجنيدعمليةاستمرتفقدألفًا42عنجيشهم
.التحريرحربخوضعلىقادرةكبيرةقوةالنهايةفىالمملكةلدى

كانأنهحتىاستمرارهلعدمسعىبروسيا، وقدفىيجرىبماملمًابالطبعنابليونوكان
شئعلىيلوونالاستمرواالبروسيينأن، عير1808عاممنصبهعنشتينإبعادوراء
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هامبولتفونوليمباسمارتبطالذىالتعليمىاإلصالحمجالفىتقدمًاوأحرزوا
Humboltأول، وكانت1809عامبرلينجامعةأنشأ، كماالعامللتعليمنظامًاأنشأحيث

.كبرىوطنيةجامعة

أن1810عاموبدافرنساعلىحكرًاوالمساواةواإلخاءالحريةمبادئتعدلموهكذا
البروسيةالملكياتتهددكانتممابأكثرالبروسىالشعبيهددأصبحالنابليونىاالستبداد

أجزائهابعضمنبروسياحرمتالثورة، فقدبدايةفىالفرنسىالشعبالنمسويةأو
النظامعنالناتجةاالقتصاديةمتاعبهاإلىباإلضافة. أراضيهافىاألجانبالجنودوانتشر
.القارى

واألسبانيةالبريطانيةبقواتهولنجتوننجحأسبانيا، فقدفىالقتالاستمرالوقتنفسفى
واضطرمدريدعلىواستولى1812عامSalamancaسالمنكافىكبيرنصرإحرازفى

أصحاباألسبانمنمجموعةالعامنفسفىواجتمعتالشمالنحوالتقهقرإلىجوزيف
أسبانيابذلكليبرالية، وكانتطبيعةذادستورًاوضعواحيثقادشفىالثوريةالمبادئ

مجلسوبوجودلألمةالسيادةأنعلىينصأوروباجنوبفىدستورًاتضعدولةأول
تضمنكما. الوزراءخاللمنالتنفيذيةسلطاتهيمارسالملكوبأنالكورتيزهوتشريعى

المحليةاإلدارةتنظيموأعادالقانونأماموالمساواةالشخصيةالحريةمبادئالدستورهذا
.العاموالتعليموالجيشوالضرائب

.النابليونيةاإلمبراطوريةلضربأوروباتأهبتوهكذا

1814–1812اإلمبراطوريةسقوط: ثالثاً
وماالقرارلهذاروسيا، وكانغزونابليونبقرارباإلمبراطوريةتحيقالكوارثبدأت

.النابليونىالعهدعلىاآلثارأوخمنتائجمنعليهترتب

التىوروسيافرنسابينالتحالفعالقةحولتالتطوراتمنلمجموعةالقرارجاءلقد
.سنواتبخمسذلكبعدعداءعالقةإلى1807عامتلستفىقامت

السويد، ومنهاتجاهغربًاأراضيهمتوسيعمنالروسنابليونمنعالتطوراتهذهمن
جنبفىشوكةبمثابةكانتوالتىالفرنسيةالحمايةتحتوارسولدوقيةإحياؤهأيضًا
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تجاهالدبلوماسىفرنساموقفثالثاومنهاالبولنديةممتلكاتهالحظةكلفىتهددروسيا
الروسيجدأنالغريبمنكانالعثمانية، فقدالدولةحسابعلىجنوبًاروسياتوسع
لهمقدمهالذىالعونمنأكثرتركيامع1812بوخارستمعاهدةعقدعندبريطانيًاعونًا

مابكلللهابسبرجنابليونمصاهرةمنألكسندرالقيصرانزعاجأخيرًاومنهاالفرنسيون
.بالدهضدنمسوية–فرنسيةجبهةتكوينمنذلكوراءمنتوقعه

الدورلعبفىاالستمرارالروسيرفضأنالمنطقىمنكانالتطوراتهذهكلومع
تطبيقفىباالستمرارأوأوروبافىالفرنسيةالممتلكاتبحمايةنابليونلهمحددهالذى

تصديرمنحرمانهمعنناتجةاقتصاديةخسائرمنبهمينزلهمابكلالقارىالنظام
ألكسندرالقيصربدأفقدثمومن. منهاالصناعيةالسلعاستيرادأوبريطانياإلىالحبوب

بالدهبينالطبيعيةالتجاريةالعالقاتوإعادةالنظامهذاقيودمنتدريجيًاالتخلصفى
.بريطانياوبين

الأنهورأىبريطانياضدحربهإنهيارنابليوننظروجهةمنببساطةذلكمعنىوكان
منذلغزوهااستعدادتهبدأتفقدثمبالقوة، ومنولوالصفإلىروسياعودةمنمناص
.1812عامأوائل

النمسويينمنوالبقيةالفرنسيينمنألفًا250منهمألف600الحملةقواتحجمبلغوقد
ودانماركيةوسويسريةهولنديةفصائلإلىباإلضافةوالبولنديينواإليطاليينواأللمان

.ويوغوسالفية

والعسكرى، فهوالدبلوماسىالصعيدينعلىاستعداداتهألكسندرالقيصرأجرىبالمقابل
قواتهسحبمنمكنهتركيامعتفاهمإلىبريطانيابمعاونةتوصلقداألولىالناحيةمن
المعاهداتمنسلسلةإلىباإلضافةالفرنسىالتقدممواجهةفىوحشدهاحدودهامن

.رجلألف175قوامهجيشًاأعدالثانيةالناحيةمنوالسويد، وهوبريطانيامععقدها

غزوهوبدأ1812عاميونيه24فىالنيمننهرنابليونعبراالستعداداتإتمامبعد
أنوالعدة، غيرالعددفىللروسبالنسبةتمامًامتفوقةالفرنسيةالقواتوكانت. لروسيا
مفتوحةمعركةفىالدخولالوقتطولرفضوا، فقدعليهماللهمحسبالروسضعف
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الباردةبالدهمداخلخلفهمويجرونهاأمامهاينسحبونواستمرواالنابليونيةالقواتمع
بوردينوفىسبتمبر7فىالجانبينبينكبيراصطدامحدثواحدةمرة. وأكثرأكثر

Borodinoدخلبأسبوعالصدامهذابعدأنه، غيرخاللهبالغةبخسائرالطرفانأصيب
.موسكوالفرنسيون

األغذيةومستودعاتالثكناتتدميرإلىأدىممابالنيرانالمدينةاشتعلتالليلةنفسوفى
وأصبح. الروسأوالفرنسيينالجنودمنسواءللنهبموسكووتعرضتالسكانوهرب
إصدارإلىنابليوندعاممامستحيلةعمليةأغذيةوبدونمكشوفةباردةمدينةفىالبقاء

.النيمننهرإتجاهفىواإلنسحابعنهابالجالءأوامره

علىالروسيةللقواتالمتقطعةالهجماتتجمعتالمعايير، فقدبكلمأسويًاإنسحابًاوكان
هجماتمعبهاغذاءألىمصدرالالتىالجرداءاألراضىمعالفرنسيةالقواتمؤخرة
أىمنعانوامماأكثر" شقاءالجنرال "منعانواالفرنسيينأنحتىالمستمرةالصقيع
وصلالذىGrande Armèeالكبيرالجيشضدالعواملهذهكلتجمعت.. روسىجنرال

األراضىفىفقدأنبعدوالمرضالجوعمنلهايرثىحالةفىالنيمنإلىجنودهآخر
.رجالهمنمليوننصفمنأكثرالروسية

علىويحصلنابليونعلىشروطهليملىالفرصةألكسندرالقيصرينتهزأنمنوبدًال
البروسىالقائدمعفوقعخصمهعلىاإلجهازإلتمامطريقهفىمضىشرفصلح

القواتمعالبروسىالجيشبمقتضاهايتعاونديسمبرفىمعاهدةYorckيوركالجنرال
وعبر. ييناقبلعليهكانتالذىللوضعبروسياتعودأنمقابلفىوالسويديةالروسية
لكلبالحريةمبشرًاقواتهرأسعلى1813عاميناير13فىالنيمنألكسندرالقيصر
وأعلنقائدهأبرمهاالتىالمعاهدةعلىموافقتهالثالثوليمفردريكوأعلنأوروباشعوب

.التحريرحرببذلكوبدأت.. مارسفىنابليونعلىالحرب

، فقدلنابليونبالنسبةالطالعسئكانأللمانيابالنسبةالطالعحسن1813عامكانماوبقدر
منهاالوطنيةالروحوانتشرتالفرنسيةالسيطرةمناأللمانلتحريرحركةبروسياقادت
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ووسطشمالأنحاءسائرفىالعربيةالثوراتتفجرتاأللمانية، فقدالدولسائرإلى
.نابليونحليفةسكسونياإلىاأللمانبالوطنيينمدعومًاالبروسىالجيشتقدمألمانيا، كما

مماالصاعدةروسياقوةمنوالغيرةنابليونمنالمخاوفتنازعتهافقدالنمسافىأما
.األحداثمسيرةوانتظرتقواتهاتعبئةإلىدعاها

علىيعملوهوالروسيةالحملةمنعادمنذفهوحولهيجرىعماغافًالنابليونيكنلم
رجالهعددبلغجيشإعدادمنفعًالوتمكنالكبيرالجيشمنخسرهاالتىقواتهتعويض

بالفعلالقواتبهذهسكسونيا، وتمكنفىهجوميةبعملياتالبدءمنمكنهمماألفًا200
،بوتزنفىوالثانيةلوتزنفىإحداهماوالبروسيةالروسيةبالقواتهزيمتينإنزالمن

تطويرهانابليونعلىوصعبمحدودةانتصاراتكانتأنهاغير. مايوشهرفىوذلك
.الفرساننقصبسبب

مترنيخالكونتوحاول. الهدنةوعقدتالمتحاربينبينالنمساتدخلتالظروفهذهفى
Metternichأساسعلىيقومعامأوروبىسلمإلىالهدنةهذهتحويلالنمسامستشار

وبروسياروسيابين) بولندا (وارسودوقيةتقسيموإعادة. عليهكانتلمابروسياإعادة
عنيبحثكاننابليونأنالفرنسية، غيرالسيطرةتحتالواقعالراينإتحادوحلوالنمسا
.قوتهلدعمانتظارًاالهدنةقبلقدوهوالسالمالالنصر

الفرصةالبريطانيةالحكومةانتهزتقاتلة، فقدنتائجالسالملمشروعنابليونلرفضوكان
تدعيممنيمكنهماالذىبالماللتزويدهاوبروسياروسيامنكلمعالمعاهداتلعقد

12فىنابليونأعداءإلىتنضمأنإلىالنمسامشروعرفضدفعفقدقواتهما، كذا

.1813أغسطس

وحلفائهاوبروسياوروسياالنمساقواتألف400البالغةبقواتهنابليونواجهدرسدنوفى
أنالنمسوية، غيرالقواتعلىالنصرأحرزقدأنهصحيح. ألفخمسمائةالبالغةاأللمان
.خصومهمواجهةفىيستمرأنعليهوكانجسيمةخسائرمنعانواقواده
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موقعةباسمالمعروفةالموقعة) 1813أكتوبر19–16 (أياملثالثةدارتليبزجوقرب
أمامهيكنأسير، ولمألف30إلىباإلضافةالقتلىمنألفًا40نابليونخسرحيثاألمم

.ألمانيابتحريرإعالنبمثابةكانممافرنساإلىواإلنسحابالراينعبورسوىبعدها

اإلمبراطوريةبانهيارإيذانًاواحدبعامموسكومناإلنسحاببعداألممواقعةوكانت
واستعادتهولنداوتحررتالراينإتحادانحلفقدالورقمنكبيتتداعتالتىالنابليوينة

.وسكسونياوارسودوقيةسوىنابليونمعتحالفهعلىيبقولمالقديمةأمالكهاالنمسا

، وتدخلتالسنوكباراألوالدصغارفيهمبماالرجالتجميعفىنابليونبدأفرنساوفى
واأللبالطبيعية، الراينبحدودهافرنساحكمالحلفاءعليهوعرضأخرىمرةالنمسا

.بالسالمالبالنصريحلمكان، فقدنابليونيرفضالثانية، وللمرةوبرانس

النمساوإمبراطوربروسياوملكروسياقيصررأسهاعلىالثالثالدولقواتوتقدمت
اإلنجليزيةالقواتتقدمتالوقتنفس، فىباريسإلىمتجهةالفرنسيةاألراضىفى

فىولنجتونبقيادةأيبرياجزيرةشبهحررتقدكانتأنبعدالبرتغاليةاألسبانية
يتقدمكانخامسنمسوىجيشإلى، باإلضافةالبرانسعبرتأنبعدالفرنسيةاألراضى

.اإليطاليةاألراضىمن

الكبرى، بريطانيااألربعةالدولدعامماآخرهاإلىاللعبةلخوضمستعدًانابليونوكان
باالستمرارفيهاتعهدوا1814مارسأولفىمعاهدةعقدوبروسيا، إلىوالنمساوروسيا

بريطانياووعدتألفًا15تبلغبقوةطرفكليتقدموبأنعدوهميسقطأنإلىالقتالفى
مصيرتحددالمعاهدة، وبهذهالجنيهاتمنماليينخمسةقدرهاماليةمعونةبتقديم

.نابليون

عشربثالثةذلكوبعدمارس31فىالحلفاءقواتودخلتهاباريساستسلمتمقاومةوبعد
وكلالعرشعنبمقتضاهاتنازلالتىFontainebleauفونتنبلومعاهدةنابليونوقعيومًا

وعلىتسكانياساحلقربالواقعةElbaالباجزيرةإعطاؤهوتقررفيهأسرتهحقوق
.فرنكمليون2قدرهسنوىومعاشرأسهمسقطكورسيكاجزيرةمنمرأى



263الرأسماليةعصرفىأوروبا

لمولكنمنفاهإلىرحالهاإلمبراطوروشدالمؤثرالوداعجرى1814أبريل20يوموفى
 !النهايةهىهذهتكن

1815يومالمائةحكم
تشهدهالمتغييراتخاللهاأجرىشهورعشرلمدةالباجزيرةيحكمنابليونعاش

.فرنسافىيجرىماعلىعينهالوقتطولكانأنه، غيرقبلمنالجزيرة

ألكسندرالقيصربينعليهاإلتفاقتممانابليونإخراجأعقابفىحدثماأهموكان
.الحلفاءسائرأقرهماالشرعية، وهومبدأبمراعاةتاليرانالسابقنابليونخارجيةووزير

باعترافهمالتفاهممنأساسعلىفرنساعرشالبوربوناستعادالشرعيةمبدأوتحت
).1814مايو30 (باريسمعاهدةتضمنتهمماواالجتماعيةالسياسيةالثورةبإصالحات

غرامةأيةتتكبدأندون1792عامحدودإلىفرنساعادتأيضًاالشرعيةمبدأوتحت
بعدحدودهالفرنساحفظتلتاليراننيرةفكرةكانتالشرعيةفكرةأنشكوال.. حربية

.مقيدةكملكيةالبوربونوأعادتقاسيةهزيمة

الفترةطوالعاشالذىبروفانسدىالكونتأخاهعشرالسادسلويسوريثوكان
عشرالثامنلويساسمتحتفرنساعرشتولىإنجلترا، وقدفىريفىبيتفىالسابقة
.عشرالسابعلويسأخيهإبنتوفىحين1795عاممنذالبالدعلىملكًانفسهمعتبرًا

، غيراألبيضالبوربونبعلمالثالثىالثورةعلماستبدلأنهمعتدًال، صحيحالرجلوكان
علىالعهدهذاالقديمة، أكدالبوربونيةاألوتوقراطيةمنيحدCharterعهدًاشعبهمنحأنه

.البالدفىالمقديةالملكيةمنلونًاوأقامالفردحريات

الفاتيكانإلىالسابعبيوسوعودةأسبانياعرشإلىالبوربونعودةالشهرنفسوشهد
1814عامخريففىفيننافىمؤتمرواجتمعبيدمونتلعرشعمانويلفيكتورواستعادة

الخريطةعلىنابليونأدخلهاالتىالتغييراتعلىترتبتالتىاإلقليميةالمنازعاتلتسوية
.والهادئالطبيعىمجراهفىوكأنهشئكلاألوروبية، وبدا
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كانأخرى، فقدمرةالمسرحعلىنابليونوظهرإالقليلةشهورسوىتمضىلمأنهغير
مثلصغيرةبجزيرةأوروباكلشملتالتىإمبراطوريتهباستبداليقبلأنالصعبمن

تقررقدكانالذىالمالىباإللتزامالوفاءعدمبسببوالضيقاالبتئاسمنعانىالبا، وقد
فرنسامملكةمجردإلىالكبرىاإلمبراطوريةانهيارأنذلكإلىفونتنبلو، أضففىله

العسكرييناألبطالالبوربونعاملوقدخاصةباإلشمئزازالوطنييننفوسمألقدالقديمة
.سيئةمعاملةالنابليونىالعهدفىبرزواالذين

لنوأنهالفرنسيةاألمةمعونةعلىاإلعتماديستطيعبأنهاإلعتقادإلىنابليوندفعذلككل
دبتالتىالخالفاتمنعلمهإلىنماالمرة، لماهذهمجتمعينأعدائهمواجهةإلىيضطر

كلمصيرعلىآخرجانبمنوبريطانياوالنمساجانبمنوبروسياروسيامنكلبين
.وسكسونيابولندامن

فىنزلحيثالبامنرجالهمنسبعمائةبصحبةنابليونتسلل1815عامفبراير26وفى
أرسلتالتىالقواتتقومأنمنوبدًال. الشمالباتجاهمنهاوتقدمكانفىمارسأول

تقدممكانكلفىالرجلواستقبل" اإلمبراطوريعيش "رأتهعندماهتفتبمهمتهاإلعتقاله
إلىتحولحتىيتضخمالنابليونىالحرسظلواحدةطلقةوبدون. حافًالاستقباًالإليه

لويسالملكمنهاهربأنبعدمارس20فىباريسإلىاإلمبراطورودخلكاملجيش
.البلجيكيةالحدودإلىولجأعشرالثامن

العائديناألشرافمناإعتداءاتفرنساإلنقاذأتىقدأنهفيهجاءبيانًانابليونوأصدر
إعادةفىالراغبةاألقليةضداألكثريةحقوقعلىوالحفاظالفالحينأراضىوإلنقاذ
كعاهليحكمسوفأنهوالغزوالحربوأدانعشرالثامنللقرناالقطاعيةالحقوق

.دستورى

فيينافىالمجتمعونتناسىفقداألوروبىالفعلردتقديرفىأخطأاإلمبراطورأنغير
وأعلنتتحالفهاالكبرىاألربعالدولوجددتالعائدالخطرمواجهةفىبسرعةخالفاتهم

أىمعهتعقدلنوأنهاالقانونعلىخارجًاأصبحوقعهاالتىللمعاهدةنابليونبنقضأنه
.سالم
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ألفمائةمنيتألفولنجتونبقيادة، أولهماجيشينمنفرنسانحوبقوتهمالحلفاءودفع
منألفًا116منويتكونبلوخربقيادةوالثانىواأللمانوالهولنديينالبريطانيينمن

إلىبقواتهمالنمسويوندفعالوقتنفسفىبروكسلفىيلتقياأنتقررحيثالبروسيين
.ألمانياعبرالروسيةالقواتتقدمت، كماالراين

البلجيكيةالحدودتجاهبهاندفعرجلألف180منجيشًاذلكمقابلفىنابليونجمع
18فىولنجتونبقواتالتقىواترلووفى. لخصومهاألماميةالمراكزاكتساحواستطاع

النصرليتحولالتالىاليومفىبقواتهبلوخروصلعليهايجهزكادأن، وبعد1815يونيه
.هزيمةإلىالنابليونى

الفوروعلىومهمومًامدحورًايونية21فىوصلهاالتىباريسإلىنابليونوانسحب
يكنلم، ولكنإلبنهالعرشعنوتنازلالسلطاتتولىحيثاإلنعقادإلىالبرلماندعى

عشرالثامنلويسمعهموعاديوليه7فىباريساحتاللأعادوافقدذلكليقبلواالحلفاء
.فرنساعرشإلى

أنهأمريكا، غيرإلىالهربفىأوًالفكرحيثالساحلإلىنابليوناتجهيوليه15فى
.روشفورتفىراسيةكانتبريطانيةحربيةسفينةلقائدنفسهسلم

نابليون، قضىاألطلنطىجنوبالواقعةالصخريةهيالنة، الجزيرةسانتفىوبالمنفى
ذكريات.. ذكرياتهويجترمذكراتهيكتبحياتهمنالباقيةوالنصفالخمسالسنوات
.والهزيمةالنصر
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التاسعالفصل
عشرالتاسعالقرنخاللأوروبافىالبورجوازيةسيطرةأمام

سنواتإمتدت–1815عامنابليونوسقوطالفرنسيةالثورةحروببعدالفترةخاللوفى
أبناءمنكلشعورفإنالوقتنفس، فى5االجتماعىوبالصراعاالقتصادىبالتقدماتسمت
منهماكلدعامماالطبقىوجودهبقيمةتزايدقدوالبرليتارياالوسطىالطبقتينهاتين

.السياسيةالسلطةعنللبحث

)1832 (اإلنجليزىاإلصالحقانون
إالالبرلمانيةالنظامروادأنهمباعتبارالبريطانيونبهيحظىالذىاإلعجابمنبالرغم

حرة،أنظمةبالفعلتملككانتبريطانيامثلدولةأنالقوليمكنال1815عامفىأنه
تحكمتالتىالغنيةالطبقاتالسنواتتلكفىبريطانياحكومةعلىيسيطركانأنهذلك
اقتصر، وقداألراضىومالكالسفنأصحابومنالمدنتجارمنخاصةالبرلمانفى
أىإمكانفىكانالوضعهذاظلفرد، وفى32كلمنواحدفردعلىالتصويتحق

فىالبرلمانعضويةعلىيحصلأنالزراعيةاألرستقراطيةالطبقةمنقادرشخص
ظل، وفىالسكانالمبعثرةاألراضىتلكفىالتصويتحقصاحبةالقلةبرشوةمنطقته

الالحاكمةالطبقةاإلنجليزىالبرلمانيمثلأنإالاإلمكانفىيكنلمالظروفهذه
الكنيسةوأساقفةجانبمناالقطاعيينأنخافيًايكنلمالوقتنفسفىالشعبجموع

اإلعتراضيستطيعوناللورداتمجلسمنمعقلهممنكانواآخرجانبمناإلنجيلية
.واضحةالحكمأدواتعلىهؤالءسيطرةكانتوبهذايناسبهمالتشريعأىعلى

إنجلترافىالبرلمانىلإلصالحمشروعاتطرحتقرنربعمنبأكثر1815عاموقبل
قدالفرنسيةالثورةقيامأنتمثيًال، إالوأكثرشعبيةأكثرالبرلمانهذاجعلمنهااستهدف

.الديمقراطيةلألفكاراإلطمئنانأوالثقةبعدمالبالدفىالحاكمةالطبقاتنفوسمأل

.واالجتماعيةاالقتصاديةبالتغييراتالخاصةالفصولانظر5
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المحافظينحكومةأنإال) 1815 (العامذلكفىونابليونالثورةحربنهايةمنوبالرغم
أىتؤدىأنمنخوفهايدفعهاكاملعقدلمدةالشعبنحوقهرسياسةتتبنىظلت

ثورةإلىتتحولأنتلبثالهؤالءمنالطلباتمنمزيدإلىلطالبهاتمنحامتيازات
التىالستةالقوانين1819عاموتأكدتالشخصيةالحريةقانون1817عامعامة، فعطل

الحضتهمةإليهمتوجهالذيناألشخاصسجنفىالحقوالقضاةاألقاليمحكامخولت
حريةوتقييداالجتماعاتعقدلمنعجديدةسلطاتخولتهمالحكومة، كماكراهيةعلى

.شديدًاتقييدوالكتابةالخطابة

المحافظةالمتشككةالروحتلكتخفبدأت1822سنةوفىالعقدهذانهايةقربأنهإال
قاسيةبأحكامأحيانًايقضىكانالذىاإلنجليزىالجنائىالقانونتعديلتمالعامهذاففى
أوجرنحرقأوبقرةكسرقةتافهذنبالرتكاباإلعدامأوالمستعمراتإلىالنفىمثل

خاللفىأنه، كماالعملهذامثلإلىالجوعدفعهقروىبواسطةغابةمندجاجةقنص
كليكونأنبوجوبقبلمنمقررةكانتسياسةعنالتخلىتقرر1829، 1828عامى
ذلكعنىوقد. اإلنجيليةللكنيسةالتابعينمنالدولةفىهامةمناصبيتولونالذينأولئك

هذهمناألخرىالبروتستانتيةالمذاهبوأتباعالكاثوليكيةالكنيسةأتباعحرمان
هذافىالجميعبينالمساواةتضمنالذى" الكاثوليكتحررقانون "فى، وذلكالمناصب

.الشأن

أخذ1830عامعمقًا، ففىأكثرلتغييراتبشائربمثابةالتغييراتهذهكلوكانت
اإلصالححركةأبطالليصبحواالمحافظينمنافسيهممنالمبادرةبزمام" األحرار"

األفكارمعنفوسهمسريرةفىيتعاطفوالماألحرارقادةأنمن، وبالرغمالبرلمانى
يظلواأنفىأملواأنهم، إذالساخطيناألعمالأصحابمعتحالفواأنهمالديمقراطية، إال

.البرلمانىاإلصالحطريقعنالسلطةفى

جنوبفىخاصةالزراعيةالمناطقمناألساسيةقوتهماستمدواقدالمحافظونكانولما
مصالحلحمايةجهودهمكلبذلوافإنهمثم، ومناألراضىمالككبارمنوبالذاتإنجلترا
فىالوسطىبالطبقةمرتبطيناألحراركاناآلخرالجانبوعلى.. البرلمانداخلهؤالء
الثورةفإنقبلمنالحظنا، وكماالمصانعوأصحابالمالورجالالتجارمعهمالمدن
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نشأةإلىأدتالصناعية، كمااألرستقراطيةأهميةعنهانتجحدوثهاواستمرارالصناعية
هذهمثلتجاهلالبرلمانأنإال.. الغربيةالمناطقفىخاصةالفحمحقولحولالمدن

المراكزأهميةتجاهلالبشرى، كماالتوزيعإعادةمنعليهاترتبماخاصةالتغييرات
فىالبرلمانفىواحدممثللهاظلالتىوبرمنجهاموشفيلدمانشترمثلالجديدةالصناعية

منقليلسوىفيهايعيشالالتىالقديمةالزراعيةالمناطقلبعضكانالذىالوقت
يزيدالذىالمقاعدتوزيعإعادةاألحراربرنامجفىجاءثمومن. أكثرأومقعدالسكان

.السكانالقليلةالريفيةالمناطقحسابعلىالجديدةالمدنتمثيلمن

يكنلمالوقتهذاحتىأنهذلكالتصويتحقبتوسيعالبرنامجهذافىثانيةنقطةثم
الحقهذاتوسيعاألحرارورأىالسكانمجموعمن% 4منأكثرالحقبهذاليتمتع
ذلكعنىوقد. سنويًاجنيهاتعشرإلىيصلإيجارًايدفعونالذينالمنازلسكانليشمل

بذلكوزادالتصويتفىاإلشتراكمنتتمكنسوفالمدنفىالصغيرةالبورجوازيةأن
كلمنلواحدأصبحأنذلكعنى، وقدناخبألف656إلىألف425عنالناخبينعدد
.ذلكقبلاألمركان، كما32كلمنواحدمنبدًالاإلنتخابحق22

غالبيةأنالحقيقية، إذالديمقراطيةعنالبعدكلبعيداإلصالحهذامثلأنالواضحومن
.اإلنتخابفىحقهممنمحرومينظلواقدالمدنفىالعمالأوالمزارعفىالقاطنين

سواءوذلكالمدنعمالمنمعونةكللقىلقداإلصالحأجلمنالكفاحفإنذلكومع
اعتمد، كماالعنفأعمالمنوغيرهاواإلعتصابالصاخبةاالجتماعاتبعقدأوبالتظاهر
منقلةفىتمثلواالذينالراديكاليينالمفكرينمنلقوهالذىالعونعلىأيضًااألحرار
Bentham) 1748بنتامجريمىنجدهؤالءأشهرمؤثرة، ومنقلةكانواأنهمإال. الكتاب

المفكرونهؤالءرأى)، وقد1806–1873 (Stuart Millملستيوارتوجون) 1832–
عددألكبرالخيرمنقدرأكبر "توفيرعلىقدرتهامنأخيرًاتنبعإنماحكومةأيةقيمةأن
فقدثمتمامًا، ومننيابيةالحكومةهذهتكونأنمنفالبدهذايحدثوحتى" الناسمن

إلىالنظرإلىميالينكانواعامًا، ولكنهمحقًاالتصويتحقيكونبأنهؤالءطالب
أتتلمااآلمالانتعشت، وقدالصحيحاإلتجاهنحوخطوةباعتبارهاألحرارحزببرنامج
عجلمماالعاشرشارلللملكالمطلقالحكمإسقاطمنتمكنواقدالفرنسيينبأناألبناء
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وزارةمحلهاحلالتىالمحافظينوزارةإسقاطفىتسببتانجلترافىوزاريةبأزمة
اإلصالحلتحقيقالكثيرينانتظرهالذىالوقتجاءوبهذا. 1830عاملألحرارجديدة

.المرتجى

بشأننفسهعلىمنقسمالعموممجلسأنجراىااليرلالجديدالوزراءرئيسوجدوقد
للتعرفجديدةعامةانتخاباتإجراءإلىهذادعاه، وقدالمقترحالقانونجوانبمنعديد
أحرزواوالتىتمامًااألحرارصالحفىاإلنتخاباتهذهنتيجة، وكانتالناخبينآراءعلى
علىحصلقداقترحوهالذىاإلصالحقانونأنمنبالرغمهائلة، ولكنأغلبيةفيها

.عليهاعترضقداللورداتمجلسأن، إال1831عامالعموممجلسموافقة

مجلسعليهيوافقالالثانيةوللمرة1832عاملإلصالحآخرقانونعرضهذاواستدعى
السخطمنحالةإلىوصلاألمةصفوففىاألملبخيبةشعورعنهنتجممااللوردات

.الثورةحافةإلىبهإقتربت.. رغباتهتداسكيفرأىالذىبالشعباقتربتالعام

وليمالملكسارع، وقداحتجاجهعنتعبيرًااالستقالةإلىجراىااليرلالموقفهذاودفع
هذاحتىالوزارة، ولكنرياسةلتولىالمحافظينزعيمولنجتونالدوقبدعوةالرابع
فىنابليونعلىنصرهبعداكتسبهاالتىالعريضةالشهرةوصاحبالحديدىالدوق

أيامبعدالملكدعىمماالحريةتياروقفمنيتمكنلمالدوقهذاحتىواترلو، نقول
تأكيداتبعدقبلهاوالتىالوزارةرياسةمنصبلتولىأخرىمرةجراىدعوةإلىقليلة
مجلسمعارضةعلىللتغلبالمناسبةالوسائلعنالبحثعلىسيعملبأنهالملكمن

.اللورديةلقباألحرارمنعددبمنحالملك، وهدداللوردات

اإلصالحقانونعلىووافقواأذعنواأنلبثوامااللورداتأن، إذالملكتهديدأثمروقد
.1832عاميونيهفى

تحطيمأمكنالوقتنفسفىإنجلترافىالثورةقياممنعالدستوريةالوسائلبهذهوتم
األرستقراطيةبينسوىقدالقانونهذافإنالواقعيةالناحيةوومنفيهاالقديمالنظام

فيماالحكوميةالسلطةاقتسامالقديمة، وبدأاألرضأشرافطبقةوبينالجديدةالصناعية
.بينهما
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ولعلالزراعيةالمصالحعلىالصناعيةالمصالحانتصارعنتأخرىناحيةمنأنهاكما
أن، ذلكالقمحقوانينإلغاءتموقدإالقليلةسنواتتنقضلمأنهذلكعلىبرهانأوضح

فرصًاالمالككبارمنحتالحبوبعلىالجمركيةالتعريفةرفعأتاحتالتىالقوانينهذه
موجهةقويةضربةبمثابةإلغاؤهاكان، وقدمحاصيلهممنهائلةأرباحإلحرازكبيرة

قدمتأنهارخيصًا، كماخبزًاالمدنعمالمنحتقدالوقتنفسفىأنهاللزراعة، إال
1846عام، ففىالسكانعناصرأهمأصبحواأنهمثبتحيثالمدنلسكانطيبةخدمة

المدنفىيعيشونالبالدسكاننصفمنأكثرأناتضحإنجلتراتاريخفىمرةوألول
.الريفيةالمناطقسكانكلعنالعددوفىالثروةفىتفوقوابذلكوهم

سببتهاالتىاالجتماعيةالتغييراتأهمبمثابةالمدنسكانأعدادفىالزيادةهذهكانتولقد
.الصناعيةالثورة

الميثاقينحركة
اإلصالحاتمنمزيدإجراءفى1832عامأحرزوهالذىالنصربعداألحرارسارعلقد

.الوسطىالطبقةوأنانيةأطماعالنهايةفىعكست

لتأكيدالمدينةفىالسلطةأجهزةتنظيمفىاألحرارأخذالبرلمانعلىالسيطرةفبعد
فى1835عامالبلديةالهيئاتمرسومفصدرالمحليةالشئونعلىالوسطىالطبقةسيطرة

الجمركيةالرسومإنقاصبعدوالصناعةالتجارةعنالناتجةاألرباحزادتالوقتنفس
.الحديديةالسككفىوالتطورالقنواتالجديدة، وحفرالطرقوبناء

الرقيقتحريرفتماإلنسانيةاإلتجاهاتفيهزادتالذىالوقتفىأنههناالمالحظومن
طبيعةتغييرمنحدثما، ثم1833عامأصحابهتعويضمعالبريطانيةالمستعمراتفى

مشرعىإلىتنتقللمالروحهذهفإنذلكفبرغم.. قبلمنإليهأشرنامماالعقوباتقانون
يتطلعونأخذواالذينالمصانعلعمالاإلنسانيةالنظرةنفسينظروافلمالوسطىالطبقة

حقمنليسأنهعلىاألعمالأصحابصمملآللة، فقدعبوديتهممنالتحررإلىبدورهم
النهايةفىينتهكذلكأناعتبارعلىالعمالأحوالترعىأنحتىأوتتدخلأنالحكومة
.البالدأصابالذىالرخاءكلفىتسببتالتىاالقتصاديةالحريةمبادئ
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اإلصالحأنالثالثيناتأوائلخاللبالحريةمطالبينتظاهرواالذينالعمالوجدولقد
اإلصالحهذايتلوأنلهمأملالأنوجدواكثيرًا، كمايفدهملم1832عامتمالذى

قانون1832عامقانونأنأعلنقدنفسهجراىأنذلكأحوالهممنيحسنآخرإصالح
لهممعاديةطبقةوضعإلىأخيرًاأدتقدجهودهمأنمتأخرينالعمالعرف، ولقدنهائى

األحرار، ذلكمنلمعاونتهماستعدادًاأكثركانواالمحافظينأنلهماتضحالسلطة، كمافى
األطفالتشغيلبعدممرسومصدرالمحافظينمناقتراحعلىوبناء1833عامفىأنه
بمرسومالمعروفالمرسوموهويوميًاساعاتتسعمنأكثرسنواتعشرمنأقل

تشغيليمنعالذى1842عامالمناجممرسومصدرأيضًابمعاونتهمأنه، كماالمصنع
.المناجمفىسنواتعشرعنأعمارهمتقلممنواألطفالالنساء

، ولماالتنظيمضعيفةكانتأنهاالعددية، إالكثرتهامنبالرغمالعمالطبقةأنوالواقع
أنعليهمكان، فقداألعمالورجالاألراضىمالكعليهيسيطرالقائمالبرلمانكان

اإلصالحاتعلىللحصول، وذلكالتنظيمحسنأىمنهمالضعيفالجانبهذايعالجوا
،البرلمانفىممثلينلهميكونبأن، وبالتالىالتصويتحقبضمانالمناسبةالديمقراطية

تلكهىمطالبستةيتضمنالشعببميثاقأسموهما1838عامأصدروافقدذلكوعلى
:كانتالتىالميثاقيينبنقاطعرفتالتى

.للجميعاإلنتخابحقمنح1.

.العموممجلسأعضاءمرتباترفع2.

.السرىالتصويت3.

.اإلنتخابحقمنحفىالملكيةشروطإلغاء4.

.سنةكلبرلماناتإنتخاب5.

.متساويةانتخابيةدوائرإلىالبالدتقسيم6.

أنحقيقية، إالديمقراطيةدولةإلىبريطانيابتحويلكفيًالالبرنامجهذاكانولقد
استخدامفىكثيرًاترددواأنهم، كمابرنامجهملتنفيذكافيًاضغطًايمارسوالمالميثاقيين
.التنفيذهذالضمانالثورةأسلوب
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أدتقدالمعاناةمنطويلةسنواتأنذلكذروتهاإلىاألزمةوصلت1848عاموفى
ستةعليهوقعإلتماسإعدادالمقهورة، وتمالطبقاتأبناءبينالسخطانتشارإلىأخيرًا

برنامجإلىباالستجابةوذلكالبرلمانفىالتمثيلبحقمطالبينهؤالءمنماليين
أمكنأنه، إالاضطراباتعدةحدثتاإللتماسهذاالبرلمانرفض، ولماالميثاقيين
.عليهاالقضاءبسهولة

الرخاءزيادةالميثاقية، بسببالحركةفىسريعًاتدهورًاالتاليةالسنواتشهدتولكن
السككفىالتوسععنالناتج1850عامبعدالكبرىالصناعيةالدولبهاستمتعتالذى

أصبحأنمنذلكاستتبعوماالنقلحجممنزادمماالتجاريةالسفنوبناءالحديدية
لندنأنالتجارية، كماالمراكزأهمجعلهامماالمواصالتفىالعليااليدخاصةإلنجلترا

.العالمفىالبنوكعاصمةأصبحت

مماالعاملةللطبقةعديدةتنازالتالبورجوازيةقدمتالرخاءمنالطوفانهذاظلوفى
قلتأنإلىبالتالىأدىومماالطرفينبينالعالقةفىالقائمةالتوترحالةمنكثيرًاقلل

فيماالقويةالنقاباتتكوينمحلهاوحلالسياسىبالتمثيلمطالبهمفىالعمالحماسةكثيرًا
.العملأصحابمعالمساومةبعملياتمباشرةبصورةقامتوالتىبينهم

فرنسافى1830عامثورة
الثورةفإنمعلومهوفكمافرنسافىبريطانيا، أمافىالبورجوازيةسيطرةعنهذا

صورتهاتأخذلمالوقتنفسفىأنهابريطانيا، وكمافىعنهاتأخرتقدالصناعية
%40بنسبةزادتقدبرمنجهامأومانشسترمدينةفيهنجدالذىالوقتفىفمثًالالسريعة

بقيتحيثفرنسافىمدينةأىفىالتطورهذامثلتجدال1830، 1820عامىبين
.أرباحمنعليهاتدرهبماقانعةالخصبةاألرضتزرعالشعبغالبية

أغلبهااستخدمآلة15عنيزيدالبما1815عامفرنسافىالبخاريةاآلالتعددقدروقد
نفسفى1825عامحتىإنجلترامناآلالتاستيرادتوقف، وقدالمناجممياهنزحفى

هذهاستخدامأمامأخرىعقبةبمثابةوالمبعثرةالفقيرةالفرنسيةالفحممناجمكانتالوقت
600لتصبحزادتقدآلة15الـأننرىأن1830عامفىنلبثالأننا، إالاآلالت
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إليها، أيضًاالجديدةالصناعاتأصحاببانضمامالبورجوازيةالطبقةنموهذاوصحب
الطبقاتإلىهذاأضافإليها، وقدوإنضمامهاالجديدةالعمالطبقةبنموالبروليتاريا
.جديدًاوقودًاالبوربونحكممنالمتذمرة

الطبقتينأبناءجانبمنشديدسخطإلىالرجعيةالعاشرشارلالملكسياسةأدتفقد
علىاإلعتمادالملكهذامحاولةفىالمتمثلةالسياسةتلكالفرنسيينمنوالدنياالمتوسطة

الثورةعليهاقضتالتىالمطلقةالملكيةسلطاتواستعادةحكمهفىالنبالءطبقة
التىالثماركافةمنالبورجوازيةحرمانيعنىالسياسةهذهنجاحكانالفرنسية، فقد

.1789عاممنذأحرزتها

بتعيينالوزارية، وذلكبالمسئوليةالقائلالدستورىالمبدأشارلخرق1829عامففى
.النوابمجلسمعارضةمنللوزارة، بالرغمرئيسًابوليناكدىاألمير

عدوانمواجهةفىبحقوقهتمسكالذىالنوابمجلسالعاشرشارلحل1830عاموفى
تجاهتصلبًاأقلليسمجلسأيضًاعنهاتمخضجديدةعامةانتخاباتإلىودعاالملك

.الملكيةالمطالب

الصحافةحريةتقييدمنهاقراراتعدةوأصدرتالناخبينرأىالفرنسيةالملكيةورفضت
منالناخبينأرباعثالثةحرمانومنهاانعقادهقبلالجديدالمجلسحلومنهاشديدًاتقييدًا

.جديدةانتخاباتإجراءعلىالنيةإعالنومنهااإلنتخابيةحقوقهم

ولمبالثورةباريساشتعلتأن1830عاميوليه26فىالقراراتهذهنشرعلىترتبوقد
بينالقتالمنأيامثالثةبعدالعاشرشارلإخمادها، واضطرمنالملكيةالقواتتتمكن
.إنجلتراإلىالهربإلىالثواروبينقواته

واجهأنإلىالنحوهذاعلىالملكيةالسلطةواختفاءالمفاجئالسريعالنجاحهذاأدىوقد
المتطرفونالزعماءطالبلقد. نحوهيفعلوهأنيمكنفيمااختلفواموقفًاباريسثوار

البورجوازيون، أما1793عاماليعاقبةفعلهبماذلكفىمتشبهينديمقراطيةبجمهورية
فىيعيشأنيمكنالجمهوريًانظامًاأنرأوادستورية، فقدبملكيةطالبوافقدالمعتدلون
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الملكياتأنذلكالرجعيةقوىعليهسيطرتالذىأوروبافىالعامالسياسىالجوذلك
.عليهاللقضاءتتحدأنيمكن

أورلياندوقإلىالخالىالعرشالنوابمجلسوقدمالموقعةالبورجوازيونكسبوبالعل
انتخبقدكانوالذىالعريضةالثوريةالشهرةصاحبأورليانإبنوهوفيليبلويس
إعداممؤيدًاصوتوالذىالمساواةفيليبلقبعليهوأطلقالوطنىالمؤتمرفىعضوًا
باريسفىهدوءفىيعيشفيليبلويسكان1830عاموفى.. عشرالسادسلويسالملك
البورجوازية،وتصرفاتهالبسيطةبحياتهأصدقاؤهأعجب، وقدالوسطىالطبقةأبناءكأحد

علىجلسلوأنه، ورأوا1792عامالجمهوريةعلمتحتحاربقدأنهتذكرواكما
الثورةعلمبحلولبالفعليوليهثورةوانتهتدستورىكملكيحتذىمثًالألصبحالعرش
".الفرنسيينملك "ولقبالعرشفيليبلويسوقبولاألبيضالبوربونعلممحلالمثلث

لمابالخديعةشعورهممن1832عامإنجلترافىالبروليتاريالطبقةبالنسبةحدثوكما
سفكوهاالتىالدماءأنرأواأنهمذلكفرنسافىشبيهحدثالعامهذاإصالحعليهترتب

.بورجوازيةملكيةإلقامةسوىالنهايةفىتؤدلم

قدالجديدالملكىالنظامظلفىالحقهذاأنذلكعليهيحصلوالمالتصويتحقوحتى
سوىالواقعفىأمامهميكن، ولماألمالكأصحابمنكلهمألف200علىإقتصر

الجمهوريةإقامةفىرغبتهمتحقيقمنأضعفأنهمشعروا، فقدحدثلماالرضوخ
وفىبلاإلنجليزيةوالبروليتارياهمعليهمالديمقراطية، وكانبتطبيقأحالمهموتحقيق
.البروجوازيةسيطرةعهدإلنهاءالمناسبةالفرصةلحينينتظرواأنأوروباأنحاء
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العاشرالفصل
الصناعيةالثورة

منالكبيرالعددذلكعلى" الصناعيةالثورة "اسمواالقتصاديونالمؤرخونيطلق
إلىأدىعشر، والذىالثامنالقرنمنالثانىالنصففىاكتشفالذىاإلختراعات

كبيرحد، وإلىالوقتذلكحتىالمعروفةاإلنتاجأدواتمحلالصناعةفىاآلالتإحالل
.شامًالكامًالتغييرًااإلنتاجطرقبذلك، مغيرًانفسهاإلنسانمحل

إمكانياتبفضلأصبحالذىالرأسمالىالنظامانتصارإلىالصناعيةالثورةهذهأدتولقد
الثورةلهذهوكان. والمبادلةلإلنتاجعالميًانظامًااآلالتيسرتهاالتىالضخمةاإلنتاج

الذىوعالمنا. جميعًاواالجتماعيةوالسياسيةاالقتصاديةالحياةفىاآلثارأبعداالقتصادية
لفهمضروريًاالصناعيةبالثورةاإللمامكانذلكلكل. لهانتاجهواليومفيهنعيش

.نواحيهكافةفىالحديثالعصرولفهماالقتصادى، بلالنظامعناصر

كيفالصناعة، ثمفىاآلالتاستخدامبدأكيففهميستلزمالصناعيةبالثورةواإللمام
تطورإلىاإلنتاجطرقفىالتحولهذاأدىكيفآلية، وأخيرًاكلهاالصناعةصارت

.صناعيةرأسماليةإلىتجاريةرأسماليةمنالرأسمالية

* * *

جزئتفقد. اليدوىالمصنعداخلاإلنتاجيسودالعملتقسيممبدأبدأكيفسبقفيمارأينا
تجربةكانتوقد. معينعاملمنهابكليقوممتتابعةعملياتعدةإلىالسلعةإنتاجعملية
ولذلك. كبيرةزيادةاإلنتاجزيادةإلىأدتألنهااألعمالألصحابمشجعةالعملتقسيم

كلتقسيمعلى، وعملوامنظمبشكلالعملتقسيمتطبيقإلىاألعمالأصحابعمدفقد
منواحدةوكلالمبسطةالعملياتمنعددإلىالواحدةالسلعةإنتاجعملياتمنعملية

ذلكفىبساطة، مدفوعينتفوقهاالتىالعملياتمنآخرعددإلىالمبسطةالعملياتهذه
.العملتقسيممزايامنيمكنحدأقصىإلىاالستفادةفىبرغبتهم
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.البسيطةعناصرهاإلىردهاعلىيساعداإلنتاجلعمليةجديدتقسيمكلأنوبديهى
عاليةفنيةكفاءةإلىالتعقيد، محتاجةأشدمعقدةتبدومثًالالساعاتصناعةمثلفصناعة
تسهيلأمكنالصناعةهذهعلىالعملتقسيمطبقمامتىولكن. كبيرةيدويةومهارة
إالبهاالقياميتطلبالالتىالبسيطةالعملياتمنآالفعدةإلىبتجزئتهااإلنتاجعملية
.أوليةفنيةمحدودة، وكفاءةدراية

منها،واحدةفىالعاملوتخصيصاإلنتاجعملياتتبسيطإلىالعملتقسيميؤدىوكما
ومتخصصة، أىمبسطةجديدةأدواتإلىالقديمةالعملأدواتعنالعدولإلىيؤدى

.اإلنتاجعملياتمنواحدةعمليةأداءفىمنهاكلتستخدم

المنتظمةالحركاتمنمحدودعددفىاإلنتاجعملياتمنعمليةكلانحصرتماومتى
يقومأالالممكنمن، يصيرالعمللهذاخصيصًاصنعتبأداةمستعينًاالعامليؤديهاالتى

جهازإدارةفىالعضليةقوتهباستخداميكتفىالعملية، وأنبهذهوبنفسهمباشرةاإلنسان
فالجهاز. مباشرًامسًاالعامليدتمسهاأندوناإلنتاجعمليةتؤدىأنتستطيعأدواتبه

هذهتتلقىأكثرأوالقوة، وأداةهذهلنقلمحركة، ووسيطعناصر، قوةثالثةمنيتكون
نظامطريقعن (الحركةقوةتنتقلالجهازهذاالعامليحركوعندما. فتتحركالقوة

بنفسعندئذتقوموالتىالجهازبهذاالمثبتةاألدواتإلى) إلخ.... سيور، وعجالتروافع
ألنها، إماأفضلبطريقةالعملياتهذهتؤدى، وهىالعاملبهايقومكانالتىالعمليات

متشابهةعملياتبعدةتقومأنتستطيعألنها، وإمااكملبانتظامأوأقصروقتفىتؤديها
منكبيرعددإنتاجفىتدخلجزئيةالحديد، عمليةثقبعملية: ذلكمثال. الوقتنفسفى

هذاويؤدى. الحديدثقبفىمعينعاملتخصيصإلىالعملتقسيمويؤدىالسلع
جهازتركيبأمكنمافإذا. العمليةبهذهللقيامممكنةأداةأفضلاستعمالإلىالتخصص

أندونللثقبأداةإعمالالجهازهذاتحريكعندللعاملأمكنهذهالثقبأداةبهمثبتة
بماآليًاالثقبعمليةفىاألداةانتظامهىأولىميزةالجهازهذالمثلويكون. بيدهيمسها

بالجهازيلحقأنالممكنمنأنهبالتجربةيظهرثم. اإلنسانعملفىيتحققأنيمكنال
الذىفالعاملالثانيةالميزةهى، وتلكأربعأوثالثأوإثنين: واحدةأداةمنأكثرالواحد
أربعبأيدوإنمافقطبيدينالرزقتهقدالطبيعةكانتلوكمايغدوالجهازهذايحرك
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عملياتبعدةتقومأدواتبالجهازتلحقأنالممكنمنأنهيتضحماسرعانبل. منتظمة
.متشابهةالمتتابعة

يحركهالذىالجهازذلكهىاآلليةفاألداة". اآلليةاألداة "اسمالجهازهذامثلعلىويطلق
عملياتمنعملياتبها، بعدةالمزوداألدواتبفضليقوموالذىعضالتهبقوةاإلنسان
.متشابهةأومتتابعةالعملياتهذهأكانتسواءاإلنتاج

المصنعداخلالعملتقسيممبدأتطبيققبلمتصورًايكنلمالجهازهذامثلأنوواضح
إلىالنظرىوالبحثالتفكيرطريقعناإلنسانيتوصلأنالمعقولمناليدوى، فليس

تتمأنالضرورىمنكانبل. السلعةإنتاجفىالحرفىالصانعمحليحلجهازاكتشاف
بكليقومالتىالمبسطةالعملياتمنآالفأومئاتإلىالسلعةهذهإنتاجعمليةتجزئة
الذىالجهازاختراعالممكنمنيصبحمناسبة، وعندئذعملبأداةمزودواحدعاملمنها
إنتاجفىتشاركالتىالمختلفةاألجهزةجمعيمكنوأخيرًاالمبسطةالعمليةبهذهيقوم

.ضخمميكانيكىكلفىالسلعة

يعنىالذلك، ولكناإلنتاجعملياتوتبسيطالعملتقسيممنإذننشأتقداآلليةفاألداة
،اإلنسانىالنشاطمظاهربقيةعنوبمعزلاليدوىالمصنعداخلبالضرورةاخترعتأنها
الممكنمنجعلاليدوىالمصنعداخلاإلنتاجاعترىالذىالتطورأنهوهنالكماكل

دائمًاتستهدفكانتالتىوالباحثينالعلماءوأبحاثالعلموتراثاإلنسانىالفكراستغالل
.األدواتمختلفباستعمالاإلنتاجعمليةفىاإلنسانىالجهدمنالتخفيف

الوقتنفسفىاليدوى، وكانتالمصنعوليدةاآلليةاألداةكانتأمر، فقدمنيكنومهما
استعمالهاوتعميماآللةاختراعإلىأدىالذىوالعلمىالفنىالتطورفىاألولىالمرحلة

اإلنتاجبطرقتربطهالمنعزًالتاريخيًاحدثًاليستالصناعيةفالثورة. الصناعةفى
،سابقواقتصادىوفنىعلمىتطورعلىترتبتالتىالنتيجةهىرابطة، بلأىالسابقة
مصادفة، وإنمامحضيكنلمالزمنمنقصيرةفترةخاللالهامةاإلختراعاتوتوالى

ظروفعليهاآللية، وساعداألدواتواستخدامالعملتقسيم–رأيناكما–لهمهد
.قليلبعدلهاسنعرضاقتصادية
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األدواتاستخدامفيهابدأالتىالصناعاتأولىهىوالنسيجالغزلصناعةكانتولقد
Arckwrightاختراع، وأعقبهاآللىالمغزلHargreavesإخترع1764عامففى. اآللية

.1779عامفىواحدةآلةفىاآللتينجمعاستطاع، ثمالنسيجلنول

* * *

هذهتتلقىأكثرأووأداةالحركةلنقلمحركة، ووسيطقوةمنيتكونجهازكلأنرأينا
.العضليةاإلنسانقوةتحركهجهازًاكانتاآلليةاألداةأنوقلنافتتحركالحركة

قوتهمنأضخممحركةقوىعنالبحثإلىاإلنساندفعاآلليةاألداةاختراعولكن
الجهازقوةفىزيادةنسبيًا، وكلبسيطًاجهازاإاليحركأنيستطيعالفالعامل. العضلية
أنيمكنماكلعنباحثًااإلنسانإنطلقفقدولهذا. المحركةالقوةفىزيادةتشترط
بعيدزمنمنتعرفأوروباوكانت. العاملقوةمنأقوىويكونمحركةكقوةيستخدم

أعلىفىضخمةمروحةبتثبيت، وذلكالغاللطاحونإدارةفىالريحقوةتستخدمكيف
رجالمنكانفما. الطاحونحجرأدارتالمروحةهذهالريححركما، فإذاالطاحون
ولكن. المصانعأجهزةإلدارةالطريقةبنفسالريحقوةالستخدامسعواأنإالالصناعة

يحتملالمستمرإنتاجالصناعىالقوة، واإلنتاجدائمةوالالهبوبمنتظمةغيرالرياح
.المحركةالقوةتغيرمعيستقيموالالمفاجئالتعطل

األنهارفىالمياهاندفاعقوةانتظامًا، فاستخدامأكثرقوةعناإلنسانبحثاألسبابولهذه
اإلنتاجاستمراردونيحولمماالسنةفصولبعضفىيتجمدالماءولكنوالنهيرات

شواطئعلىالمصانعإقامةضرورةيعنىالماءقوةعلىاإلعتمادأن، كماالعامطوال
للصناعةيخلقمماالهامةاالستهالكومراكزالمدنعنلهاإبعادهذااألنهار، وفى

.حلهايتعذرقدنقلمشكالت

–والحصانالحماروالسيما–الحيوانقوةأيضًاالمرحلةهذهفىاإلنساناستغلوقد
.محدودبقدرإالاإلنسانقوةتفوقالالحيوانقوةولكن

الوجوهجميعمنمرضيًاحًالالمحركةالقوةزيادةمشكلةحلالممكنمنيكنلموهكذا
كقوةالبخاراستخدامطريقةواكتشفتالبخارتوليدجهازGames Wattإختراعحينإال
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تاريخفىاإلختراعاتأهممنيعدالذى–اإلختراعهذافبفضل1763عاموذلكدافعة
، ويمكنوالفحمالماءمنللقوة، يخرجهامولدًايملكالعملصاحبأصبح–اإلنسانية

مننقله، ويمكنالمصنعمديرلرغبةوفقًالحظةأيةفىيولدهاالتىالقوةمقدارتحديد
.االستهالكمراكزمنقريباالمدنفىوإقرارهآخرإلىمكان

يتحركالذىالجهاز، أىالدقيقبالمعنىاآللةاكتملتمحركةكقوةالبخاروباستخدام
منمعينبعددالقياممنتمكنهاألدواتمنبعدديزودوالذىصناعىمحركبواسطة
.اإلنتاجعمليات

Factory Systemالمصنعنظامأواآلليةالصناعة
تحوًالالمصنعهذاتحولبدايةظهورهاوكاناليدوىالمصنعداخلاآلليةاألداةظهرت

التى، واألدواتاإلنسانعملعلىأساسًايعتمداليدوىفالمصنع. طبيعتهتغييرإلىأدى
جانبإلىثانويةأهميةذاتتظلأنهاإالاإلنتاجفىكبيرًادورًاتلعبكانتوإنتستعمل

كلهاإلنتاجاليدوى، يقومالمصنععمادهوفاإلنسان. ودرايتهالفنيةوخبرتهاإلنسانقوة
.مهمتهلتيسيروسائلإالاألدوات، وماوخبرتهمجهودهعلى

،الكاملبالمعنىآلةإلىاآلليةاألداةتحولتلماأنهاآللة، ذلكفعمادهاآللىالمصنعأما
أنلبثتماالمختلفةاإلنتاجعملياتفإن. األولالمحلالمصنعمنتحتلاآللةأخذت

تعددعلىاألمريقتصرولم. اآلالتبهاتقومعملياتميكانيكية، أىعملياتصارت
المحركةفالقوة: البعضببعضهاتتصلبدأتاآلالتهذهإن، بلالمصنعداخلاآلالت

منفإنهمتتابعة، ولذلكبعملياتتقوماآلالتواحد، وهذهوقتفىالمصنعآالتكلسير
يتلقىميكانيكيًاكًالتكونبحيثببعضهااآلالتهذهربطإلىالفنيونيسعىأنالمنطقى

مساعدةفىاآلنينحصردورهفإنالعاملأما. لالستهالكمعدةويسلمهااألوليةالمادة
العملياتمنبالقليلسيرها، ويقوميالحظمواد، أومنإليهتحتاجمالهايقدمبأناآللة
ماوهذا–طويلةفنيةخبرةالعاملفىيستلزمالالجديدالدوروهذا. اآللةلهتتركهاالتى
سهلماكبيرة، وهذاعضليةقوةإلىدائمًايحتاجال، وهوبالمصانعالفالحينالتحاقيسر

.الحديثةالصناعةفىواألطفالالنساءاستخدام



280الرأسماليةعصرفىأوروبا

التىاآلالتالضخمة، فهذهاإلنتاجيةقدرتههواآللىالمصنعبهيمتازماأهمأنعلى
ذراعبألفتعملوالتىالعضليةاإلنسانقوةبجوارهاتذكرالمحركةقوىتسيرها

تقومالحديثةالنسيجفآلة. اليدوىالصانعينتجهكانماأضعافأضعافتنتجميكانيكى
كما.. ناسخمليونمحلتحلالطباعة، وآلةاليدويينالصناعمنألفينعلىيربومابعمل

يقصرمباشرة، فهوغيربطريقةاإلنتاجزيادةإلىيؤدىالصناعةفىاآلالتاستعمالأن
أربعةعنمساحتهاتزيدالمرآةلصنعيلزمكانفمثًال. سلعةكلإلنتاجالالزمالوقت
215منأكثرلصنعهااآلنيلزم، وال1720عامفىعملساعةألفأربعينمربعةأمتار

أندون–ينتجالعاملأن، بمعنىالعملإنتاجيةتضاعفاآلالتأنهذاومعنى. ساعة
.الصناعةفىاآلالتاستخدامقبلينتجهكانماأضعافعشرات–عملهساعاتتزيد

العملصاحب، ألنالعمالمنكبيرعددتسريحجديدةآلةاكتشافعلىيترتبوكان
عددتقليلمعإنتاجهيضاعفأنيستطيعالجديدةاآللةبفضلأنهيتبينماسرعانكان

بعودةيسمحماكثيرًاكانالصناعيةالثورةإليهأدتالذىالصناعىالتوسعولكن. عماله
النوعهذاعلىكبيرحدإلىبذلكقاضيًاالجديدةالمصانعفىالعملإلىالمسرحينالعمال

".الفنيةالبطالة "االقتصاديونيسميهالذىالبطالةمن

منالتطورهذافيهابدأالتىالبالدتحولأنبحيثسريعًااآلليةالصناعةانتشاركانولقد
ظهورأنفكما. قرننصفمنأكثريستغرقلمصناعيةبالدإلىتجاريةزراعيةبالد
المصنعظهور، أدىحديثآلىمصنعإلىتحولهإلىأدىقداليدوىالمصنعفىاآللة
صناعاتإلىالصناعاتمنالساحقةاألغلبيةتحولإلىالصناعةفروعبعضفىاآللى
طبقتالتىالصناعةكانتألنهاالنسيجصناعةفىالصناعيةالثورةبدأتفقد. حديثةآلية

ثماآلليةاألدواتظهورسهلحدإلىاإلنتاجعملياتتبسيطإلىأدىبشكلالعملتقسيم
اآللةإدخالعلىساعدأناآلالتاستخدامبفضلالنسيجصناعةتقدملبثوما. اآلالت

استخراجصناعة، وفىالنسيجلمصنعالالزمةاآلالتإنتاجلتيسيرالتعدينصناعةفى
.البخاريةاآلالتإلدارةالالزمةالكمياتلتوفيرالفحم

.قبلمنمعروفةتكنلمصناعاتظهورإلىيؤدىاآلالتوانتشارالصناعةتقدمإنبل
بدورهاتقومالتى" الجاهزة "المالبسصناعةظهورإلىأدىالمنسوجاتأثمانفانخفاض
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تنتجالتىالكيميائيةالصناعاتظهورعلىساعدالعلمىالتقدمأنكما. اآللىاإلنتاجعلى
الموادإنتاجتقدمإلىأدىالصناعةهذهوظهور. المسنوجاتلصناعةالالزمةاألصباغ
إلىأدىقدالتعدينصناعةتقدمأنكما. خاصةبصفةواألدويةعامةبصفةالكيميائية

تعتمدالتىالحديثةاآلالتصناعةظهورإلىبدورهاأدتالتىالصلبصناعةظهور
يلزمهابماتزودهاالتىالصناعةخلقعلىتبعثجديدةصناعةكلوكانت. الصلبعلى
الرئيسىاالقتصادىالنشاطمنه، وجعلتالصناعىاإلنتاجاآللةغزتوهكذا... آالتمن
.الصناعيةالثورةفيهاتمتالتىالبالدفى

عظيمًانشاطًانشطتقدالتجارةتكنلملوبمتصورالصناعىالتوسعهذاكانوما
السوق، فهذهاألقصىوالشرقالجديدالعالمإلىثمأوروباأنحاءكافةإلىتياراتهاوامتدت
باإلشتغال–رأيناكما–التجارأغرتاألوروبيةالتجارةأمامفتحتالتىالعالمية

هواليدوىالمصنعداخلالعملتقسيمكانفإذا. الصناعىاإلنتاجوتشجيعبالصناعة
استمرارالصناعية، فإنالثورةتحقيقبدونهالمستطاعمنيكنلمالذىالفنىالعامل
وأنه. الغربيةأوروباتصنيعالستحاللوالهالذىاالقتصادىالعاملكانالتجارىالتوسع

جعلتالتىالدولةفىإنجلترا، أىفىبدأتقدالصناعيةالثورةأنالنظريسترعىلمما
دولرأسعلىبذلكلسكانها، فكانتالرئيسىاالقتصادىالنشاطالعالميةالتجارةمن

.بالتجارةالمشتغلةأوروبا

اليدويةالصناعاتأيامالحالكانكمامقدمًامعروفلمستهلكتنتجالاآلليةفالصناعة
ولذلك. المستهلكينوراءسعيًاالسوقفىالضخمبإنتاجهاتقذفوإنما. الصغيرة
كلتستوعبالتىالواسعةالسوقلهايتوافرالحيثتقومأنيمكنالاآلليةفالصناعة

االقتصادىالعاملهوعديدةألسواقوفتحهااألوروبيةالتجارةنشاطكانإنتاجها، وقد
مضاعفةمنذلكعلىيترتبمامعاآلالتاستخدامعلىاألعمالرجالشجعالذى

رجالأمامجديدةمشكلةظهورإلىأدىالصناعىالتوسعاستمرارولكن. اإلنتاج
هذهوحل. المستهلكينواجتذاباألسواقغزو، أىاإلنتاجتصريفمشكلةهىالصناعة
الشخصذلكهوفالتاجر. الصناعىالرأسمالىالعصرفىالتجارةجوهرهوالمشكلة

فىمدفوعبشرائها، وهوإلقناعهوالسعىالمستهلكمتناولفىالسلعةبجعليتكفلالذى
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فىالصناعةكانتأنفبعد: اآليةانقلبتوهكذا. ربحمنيحققهبماالحالبطبيعةذلك
أكبر،ربحتحقيقفىمنهرغبةالتاجربهيقومتبعيًانشاطًاالتجاريةالرأسماليةعهد

.لهاالتبعيةمرتبةإلىالتجارةوهبطت. الرئيسىاالقتصادىالنشاطوجهاآلنأصبحت
.الصناعةإلىالتجارةمنالمالرأستحولالتطورعلىوساعد

الصناعيةالرأسمالية
أنسبق، فقدالمالرأسيلعبهالذىاألساسىبالدورالصناعةعلىالقائماالقتصاديمتاز

أخرى،أموالإنتاجفىتستعملالتىاألموال، أىاإلنتاجأموالبأنهالمالرأسعرفنا
،ضخممالرأسيكونمماذلكوغيروأبنيةأوليةوموادآالتتتطلباآلليةوالصناعة

باإلنتاجيشتغلأنفردكلاستطاعةفىليسأنهمعناهالحديثةالصناعةفانتشار
يكفىكبيرنقدىمالرأسامتالكمقدمًايفترضاإلنتاجبهذااإلشتغالأن، ذلكالصناعى

لتحملأيضًا، ويكفىالعمالأجورودفعللصناعةالضروريةاإلنتاجأمواللشراء
مقدمًا،معروفمستهلكأجلمنوليسالسوقأجلمناإلنتاجعلىتترتبالتىالمخاطر

إنتاجهبيعفىتوفيقهلعدمنتيجةالصناعةبرجلتلحققدالتىالخسارةهىالمخاطروأهم
.الربحلهيحققالذىبالثمنكله

دعاالذىهوالصناعىاإلنتاجنظامظلفىالمالرأسيلعبهالذىاألساسىالدوروهذا
النظاميسمىالوسطىالعصوراقتصادكان، كماالرأسمالىاالقتصادلتسميتهاالقتصاديين

حولهينتظمالذىاألساسىالعنصركانت) األرضأى (االقطاعيةألننظرًااالقطاعى
.اإلنتاج

أنرأيناالناشئة، فقدالصناعةفىالموظفةاألمواللرؤوسمصدرأهمالتجارةوكانت
إلىالمصنعهذاتحول، فلمالتجارتهتابعًانشاطًاباعتبارهاليدوىالمصنعأنشأالتاجر

،الصناعىالنشاطإلىالتجارةمنمالهرأسالتاجرحولطائلةأرباحًاتدرآليةصناعة
.التجارأموالرؤوسعليهافتهافتتللربحاألساسىالمصدرهىالصناعةوأصبحت

فىتجمعتاألموالرؤوسألن" الصناعيةالرأسمالية "الجديدالنظامنسمىجعلناماوهذا
،منتجاتهملتصريفوسيلةكونهاحيثمنإالبالتجارةاألعمالرجاليهتمالصناعة، ولم

.التاجرمنبدًالالجديدالعالمعلىللسيطرةالصناعةرجالوتقدم
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تحاربالوضعيةوالقوانينالكنيسةكانتالناشئة، فقدالصناعةتمويلفىالرباساهموقد
بفائدةالنقودإقراضكانالتجاريةالرأسماليةعهد، وحتىالوسطىالعصورفىالربا
وأحكامهاالكنيسةلقضاءيخضعونالالذينأولئككانولذلك. تشريعيةقيودبعدةمقيدًا

المسيحيينبعضالميدانهذافىوتبعهم. بفائدةاإلقراضمهنةاحترفمنأولكاليهود
فىلومباردياسهلكسكانالزمنيةوالسلطاتالكنيسةتسامحمنبشئظفرواالذين

أرباحًالهمحققممامرتفعةفوائدوتفرضاإلقراضتحتكرالفئاتهذهوكانت. إيطاليا
نظيرالتجارالمرابونأقرضالتجارةنشطتولما. أموالهارؤوسمضاعفةإلىأدت

الربحتحققأنهاواتضحالحديثةالصناعةظهرتلماالتجارة، وأخيرًاأرباحمنحصة
.الصناعةإلىأموالهمرؤوسالمرابينمنالكثيرحولالطائل

فىتمثلاألولىاآلليةالصناعاتعليهاقامتالتىاألمواللرؤوسثالثمصدروثمة
يبيعأن: منهاعديدةبصورالتحولهذاتموقد. أموالرؤوسإلىاالقطاعياتتحول

لحسابهاالقطاعيةيديرونكانواالذينأتباعهلبعضاقطاعيةحقوقمنلهمااالقطاعى
يبيعأنالصناعة، ومنهافىالبيعثمنيوظف، ثماألرضرقيقباستغاللأثرواوالذين
نشاطفىدينهسدادبعدثمنهامنتبقىماويوظفالمرابينمندائنيهألحدحقوقه

األرضرقيقطردمن) اإلنجليز (االقطاعيينبعضعليهأقدمماأخيرًاومنها. صناعى
اقطاعياتهمالمالكهؤالءباعوقد. أوليةكمادةالصوفوبيعمراعىإلىاألرضوتحويل
فىويالحظ. الخامالصوفبيعمنأكثرأرباحًاعليهمتدرصناعاتفىقيمتهالتوظيف

،رأسمالىإلىاقطاعىمنيتحولالقديمةحقوقهعناالقطاعىبتخلىأنهالصورهذهكل
.لالقطاعاالقتصاديةاألسسآخرتنهارالظاهرةهذهوبإنتشار

–أيضًا–، يمتازالصناعىالمالرأسبتفوقالصناعيةالرأسماليةعهديمتازوكما
فتحولتاالقطاععهدبقايامناألوروبىالمجتمعتحررفلقداالقتصاديةبالحرية

نظامألغىكما. نهائيًااألرضرقنظامعلىوقضىرأسمالىاستغاللإلىاالقطاعيات
الوجهةمن–حرًاصارالفردأنأىيسودأنالعملحريةلمبدأوأمكنالطوائف
عقدفىإليهاينتهىشروطوبأىمكانأىفىوالعملمهنةأىاحتراففى–القانونية

.بعدفيمابالتفصيلذلكسنشرحكماخارجىقانونىضغطأىدونمبرم
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هؤالءكانماالنبالء، وعلىيفرضهاكانالتىالداخليةالجماركعلىكذلكوقضى
).الضرائبمنكاإلعفاء (اقتصاديةامتيازاتبهيتمتعونالنبالء

وصايةمنتخلصقدالصناعية، فإنهالثورةبعدبلغقدالرأسمالىاالقتصادكانولما
أنيجبوالتجارةالصناعةأن، وأعلناألرباحفىلهومشاركتهاعليهالمطلقةالملكية
األمنحفظعلىمهمتهاتقتصرأنيجبالدولةالدولة، وأنتدخلعنبمنأىتكون

االقتصاديةالسياسةأسسأهممنأساسًاالمبدأهذاصاروقد. فحسبوالخارجىالداخلى
النظمكلألغيتالمبدألهذاوتطبيقًا. عشرالتاسعالقرنطوالالرأسمالىالعالمفى

المصانعفىالعملولتنظيمالوطنيةالتجارةلحمايةوضعتقدكانتالتىوالقوانين
.الغذائيةالموادوأثمانالعمالأجوروتحديد

بالسوقتكتفى، والأجمعالعالمأسواقتغزوأنتريدالصناعيةالرأسماليةوكانت
مبدأبانتصارانتهتحربًاالمرتفعةالجمركيةالرسومعلىأعلنتفقدالوطنية، ولذلك

تمثلالسياسىالمجالفىاالقتصاديةالتطوراتهذهصدىوكان. الدوليةالتجارةحرية
المطلقالملكسلطةمحلقومىأساسعلىتقومالتىالدولةفكرةإحاللفى

للجمهورية، والقضاءرئيسأودستورىملكالدولةهذهيرأسأكاناألوتوقراطية، سواء
الفردية،الحريةمبدأ، واحترامالنيابىالنظامالسياسية، وتعميمالنبالءامتيازاتعلى

الثورةعليهقامتالذىالفكرىاألساسوكان. السلطاتتعسفمنالفردوحماية
بالحريةالمطلقأولها، اإليمان: مبادئثالثعلىيقومالحينذلكفىوالفلسفيةالسياسية

،مصالحهورعايةبالفرد، وثانيها، اإليمانالمجتمعإنصلحأحرارًاالناستركإذاوبأنه
الصالحتحقيقإلىالنهايةفىتؤدىالظاهرتعارضهارغماألفرادمصالحبأنواإلعتقاد

.الفرديةالحريةأساسعلىقائمطبيعىنظامبوجودوثالثها، اإليمان. العام

فكرةعلىنهائيًاقضىاالقتصادية، فقدالنظمعنالقانونيةاألفكارتطورتوكذلك
الملكيةفكرةمحلهاوحلتومتداخلةمشتركةحقوقمنفيهابمااالقطاعيةالملكية
منالمستمدةأوالعرفعلىالقائمةالنظمعلىقضىالخالصة، وكذلكالمطلقةالفردية
حريةمبدأمحلهااألفراد، وحلبيناالقتصاديةالعالقاتتحكمكانتوالتىالكنيسةتعاليم



285الرأسماليةعصرفىأوروبا

يرضيهمقانونىشكلأىفىاالقتصاديةروابطهمصياغةفىاألفرادحريةالتعاقد، أى
.معينةقانونيةبصوراإلرتباطدون

التىوالجماعاتالتنظيماتكلعلىقضىللفرداالقتصاديةالحريةعنالدفاعسبيلوفى
روابطعلىتقومالتىالمقفلةالطبقاتوألغيتالطوائفوالدولة، فحلتالفردبينتتوسط

أوروباوجهتغييرتموبهذا. والنقاباتالجمعياتتكوينوحرم) النبالءكطبقة (الدم
.الصناعةرجلعرشهعلىيتربعالذىالجديدالنظامسيادةواكتملتاالقتصادى

فلقد. الحرةالمنافسةمنأساسعلىقيامهاهوالصناعيةالرأسماليةبهتمتازماوثالث
إلىالمنافسةنطاقيضيقبشكلمنظمًاكانالطوائفظلفىالصناعىاإلنتاجأنرأينا
ولوائحلنظمتخضعكانتالتجارةأنرأيناولقد. كامًالقضاءعليهايقضلمإنكبيرحد

للرأسماليةاألمراستقرفلما. الداخليةالمنافسةوتنظيمالخارجيةالمنافسةمنتحميها
عائقكلمنالمنافسةتخليصعلىوعملتأرضًاالقيودهذهبكلألقتالصناعية

يحققوأنصناعتهيبنىأنعلى، عازمًاالمستقبلمنواثقًاكانالصناعىفالرأسمالى
يغرىبثمنبالبيعاألسواقوكسباإلنتاجنفقةتخفيضطريقعنطائلةأرباحًا

،األثمانتحديدأرادتإذاالدولةتدخلعنهايدفعبالمنافسةمولعفهوولذلك. المشترين
البقاءبأنيؤمنفهو. لمصلحتهمالسوقفىالثمنلتحديديتواطأونالذينأولئككلوضد

ظروففىواإلنتاجوأدقأحدثآالتباستخدامإاللإلثراءوسيلةيرىواللألصلح
.المشترينمنجديدةفئاتوغزوالمنافسةعلىللتغلبالبيعثمنوتخفيضأفضل

سياسةتطبيقالمتعذرمنيجعلالعصرذلكفىالرأسمالىاالقتصادبنيانوكان
المصانعمنضخمعددعلىالوقتذلكفىتقومكانتفالصناعة. األسواقفىاحتكارية
سلعةسوقعلىفرديسيطرلكىأنهالمعلومومن. الحجموالمتوسطةالصغيرةالمستقلة

أىيؤدىبحيثالضخامةمنالسلعةلهذهالكلىاإلنتاجمننصيبهيكونأنيجبما
.الوقتذلكفىمتيسرًايكنلمماوهذا. الكلىاإلنتاجفىمحسوستغييرإلىفيهتغيير
اتفاق، لتعذرالمنتجينبيناإلتفاقبطريقاإلحتكارتكوينالمتعذرمنكانالسببولنفس

بمثليضارمنكلاحتجاجاتويثيرالعامالرأىاألمريستلفتأندونالكبيرالعددهذا
.اإلتفاقهذا
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الرأسمالىاالقتصادظلفىللمبادالتالطبيعىالنظامالحرةالمنافسةكانتذلكلكل
.الصناعى

الفردىاالقتصاد
بالدوراالقتصاديةالنظممنغيرهاعنتمتازالصناعيةالرأسماليةأنسبقممايتضح
الحريةمنأساسعلىالصناعة، وبقيامهافىالمستخدمالمالرأسيلعبهالذىالهام

.الحرةوالمنافسةاالقتصادية

كانتأنبعدالرأسمالىللنظاماألساسيةالعناصرتتضحالصناعيةالرأسماليةظلوفى
علىأساسًايقومنظامفالرأسمالية. معالمهامنتطمسانالدولةوتدخلاالقطاعبقايا

الحديثاإلنتاجفىيلعبالذىالعنصر، وهوالمال، فرأساإلنتاجلوسائلالفرديةالملكية
أولئكأى–الرأسماليونيساهمأنالضرورىمنأنهبحيثلألفرادحيوى، مملوكدور

.إنتاجكلالستحالوإالاإلنتاجعمليةفى–األموالرؤوسيملكونالذين

، بحيثاألرضوأهمهاالطبيعيةالعناصربعضعلىطبققدالفرديةالملكيةمبدأإنبل
.معلومكسبنظيراإلنتاجفىبالمشاركةاألرضمالكيغرىأنالضرورىمنأصبح

كماالقرابةبروابطمدفوعًاباإلنتاجيقومالالعاملأنمعناهالعملحريةمبدأفإنوأخيرًا
،الرقنظامفىكماالعملصاحبلشخصلتبعيته، والالعائلىاالقتصادفىالحالكان
منعنديعملإنه، بلاألرضرقنظامفىكمامعينةأرضفىالعملاللتزامهوال

الرأسمالىالنظامظلفى، والعملعملهقوةيملكالعاملأن. أجرأكبرعليهيعرض
.لهاثمنأكبرعلىللحصوليسعىفهووتشترى، ولذلكتباعسلعة

نفعأكبرعلىللحصوليسعىهؤالءمنفردوكل. ألفرادمملوكةاإلنتاجعناصرفجميع
بمصلحتهإذنمدفوعمنهمفكل. اإلنتاجعمليةفىيملكمااستعمالنظيرممكنمادى

".فرديًااقتصادًا "الرأسمالىاالقتصادالبعضيسمىولذلكالفردية

بعبارةباإلنتاج ؟ أوللقيامجمعهامنالبدالتىالمشتتةالعناصرهذهتجتمعكيفولكن
الفردى ؟النظامظلفىاإلنتاجوحدةهىأخرى، ما



287الرأسماليةعصرفىأوروبا

اإلنتاجوسائلتملكالتىفهى" األسرة "هىالبدائىالمجتمعفىاإلنتاجوحدةكانت
والثمارالفواكهجنىأوالحيواناتصيدعلى، وتعيشعملهموتنظمأفرادهاعلىوتسيطر

اإلنتاجمنتستهدفوالالقرابةأواصرتربطهاالناسمنجماعةفهىالحرةالطبيعةمن
ثانوية،أهميةذوهناالمالفرأس. المباشراالستهالكأفرادها، أىحاجاتإشباعإال

وحدةفإن، ولذلكلإلنتاجتقريبًاالوحيدالعنصرهوللفرد، والعململكًاليستواألرض
.إنسانيةجماعةكانتاإلنتاج

محملة، وهىاإلنتاجفىاألساسىالعنصرهى" األرض "فإناالقطاعىالنظامظلفىأما
اإلنتاجوحدةكانت–األرضقطعةوهى–االقطاعيةفإن، ولذلكاالقطاعسيدبحقوق

.االقطاعيةسكانحاجاتإلشباعيكفىماإنتاجبقصدالمالورأسالعمليتجمععليهاإذ

فهو، ولذلكاإلنتاجفىأساسىعنصرالمالرأسفإنالرأسمالىالنظامظلفىأما
يسمىاالجتماع، وهذاوالعملالطبيعة: اآلخرانالعنصرانحولهيجتمعالذىالمحور

وطبيعةوعملمالرأسمناقتصاديةوحدة–إذن–فالمشروع" enterpriseالمشروع"
ويمتد–إلخ.... أكثر، مزرعة، متجر، مصرفأومصنع - مختلفةفنيةأشكاالوتأخذ

فىوتفرقهاواحدلمشروعالتابعةالمصانعتعددحالةفىكماأكثرأومنطقةإلىنشاطها
.دولعدةأومعينةدولةأنحاء

المشروع ؟تكوينإلىالدافعما... ولكن

ربحأكبرلتحقيقيتكون، بلصاحبهالستهالكيلزمماإنتاجبقصدالمشروعيتكونال
ثمنًا،منهالكلويدفعاإلنتاجعناصريجمعشخصالمشروع، فصاحبلصاحبهممكن

بينالعناصر، والفرقهذهعلىللحصولأنفقهمماأعلىبثمنالناتجلبيعيهدفوهو
تنظيمعلىالمشروعصاحبيحملالذىالدافعهوالربحوهذا" الربح "هوالثمنين
إشباعإلىيؤدىوهو. الربحعلىالحصولأجلمنإنتاجهوالرأسمالىفاإلنتاج. اإلنتاج

ألنهانظممنسبقهماكلعنيمتازالصفةبهذهوهو. مباشرةغيربطريقةالحاجات
.المباشراالستهالكبقصداإلنتاجمبدأعلى–عامةبصفة–تقومكانت
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لتكوينيتصدى، الذىواألرضوالعملالمالرأسلجمعيتصدىالذىوالشخص
فىالمالرأسألهميةنظرًارأسمالىعادةوهو". entrepreneurالمنظم "يسمىالمشروع

قدمايتحمل، وهوممكنربحأكبرتحقيقبقصديعملوهو. الحديثالصناعىاإلنتاج
بغضمقدمًاأجرهاعلىتحصلاألخرىاإلنتاجعناصرألنخسارةمنبالمشروعيحيق

.وخسائرهالمشروعأرباحعنالنظر

النقدىالمالباستعماليقومأنممكنمادىكسبأكبرعلىالحصولفىالمنظمووسيلة
استعمالحقشراءفى–معينةفائدةنظيراقترضهألنه، أوملكهألنهسواء–بيدهالذى

وفىلإلنتاجالالزمةواآلالتالمصنوعةنصفوالمواداألوليةالموادشراءوفىاألرض
أعلىثمنعلىللحصولساعيًاالسوقفىينتجهمابيععلىيعمل، ثمالعمالاستئجار

البداية،فىعليهكانعمااإلنتاجعمليةآخرفىمالهرأسيزيدبحيثاإلنتاجكلفهمما
.الربحنسميهماهوالفرقوهذا

النقودمبادلة: المبادالتمنكبيرعددعلىيقومالرأسمالىاالقتصادأنيتضحذلكومن
منالنقودمقابلالمنتجةالسلعمبادلة، ثموعملأوليةوموادآالتمنلإلنتاجيلزمبما

أنقبلتحويليةعملياتبعدةالسلعةتمرالرأسمالىاإلنتاجظلفىأنهعرفناوإذا. جديد
العددمعينة، رأيناعمليةفىيتخصصمشروعكلأن، وعرفنالالستهالكصالحةتصير

.الواحدةالسلعةإنتاجخاللالمشروعاتمختلفبينتتمالتىالمبادالتمنالكبير

االقتصادفىبارزًامكانًاومشكالتهابظواهرهاexchangeالمبادلةتحتلذلكلكل
.الرأسمالى

* * *

إنجلترافىالصناعيةالثورة
فىالثورةتلكبوادرفيهاظهرتالصناعية، فقدالثورةفىالعالمدولأسبقإنجلتراكانت

الربعفىإالفرنسافىتظهرلمأنهاحينفى. عشرالثامنالقرنمنالثانىالنصف
بعدظهرت، ثمنفسهالقرنمنالثانىالربعفىألمانياعشر، وفىالتاسعالقرنمناألول
.أوروبادولبقيةفىالتاريخذلك
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خبرةاكتسبتالقيمة، إذعظيمةفوائدالصناعةفىأسبقيتهاجراءمنإنجلتراجنتوقد
الصناعىالتقدممنعاليةمرتبةإلىلها، فوصلتممارستهاطولبسبببالصناعةواسعة

، والتىالثمنالغاليةالمتقنةالمصنوعاتمنمتعددةأنواعإنتاجعلىقادرةوأصبحت
.مثلهاتنتجأنبالصناعةالعهدالحديثةالدولعلىيصعب

الخارجيةالتجارةمنجنتهاالتىالكبيرةاألرباحنتيجةطائلةثروةإنجلترااكتسبتكذلك
يسبقلمبظرفنعمت، ولذاالعالمفىالوحيدةالصناعيةالدولةإنجلترافيهكانتوقتفى

الستهالكوتعطشهاالمنافسةمناألسواقخلوبهونعنىقبلمنبهنعمتأنلدولة
الحربحتىإنجلتراكانتأنعجبفال. كميتهاكثرتمهماالبريطانيةالمصنوعات

أسواقأكبربلندنالماليةاألسواق، وكانتالعالمفىالدائنةالدولأعظماألولىالعالمية
.قاطبةالعالم

رؤوستجمعبسببالصناعةميدانفىأوروبادولسائرعلىإنجلتراتفوقتوقد
مايخفىعشر، والالسادسالقرنمنذالخارجيةللتجارةممارستهانتيجةفيهااألموال
فىإخفاقها، وبخاصةأواالقتصاديةالمشروعاتنجاحفىالعظيمةاألهميةمنلألموال

التىالماليةالتسهيالتوتقديماإلختراعتشجيعالالزممنكانحيثالصناعيةالثورةمبدأ
كبيرًاعامًال1694عامإنجلترابنكإنشاءوكان. عمليًااإلختراعاتنتائجاستثمارتكفل
.االقتصاديةاألعمالوتنظيماألموالرؤوسعلىالحصولتسهيلفى

السكانعددتزايدبسببالعاملةاأليدىتوافرمنإنجلترابهحظيتماذلكإلىأضف
المنخفضةاألراضىمنوخاصةأوروبامنالمضطهدةالبروتستانتيةالعناصروقدوم

أنشأتالصناعية، ولذاومهارتهاذكائهاوحدةبنشاطهاالعناصرتلكامتازتوفرنسا، وقد
الخزفية، ولمواألوانىوالورقوالتيليةالحريريةكالمنسوجاتكثيرةصناعاتإنجلترافى

.المهرةالعمالعددفىالقيمةالزيادةتلكمناالستفادةمنإنجلترافىصناعةتخل

ضمنتوبذلكمستعمراتهافىإنجلترامعهاتتعاملكثيرةأسواقوجودجانبإلىهذا
األسواقوعلىلهاالالزمةالخاماتعلىالحصولفيهاالحديثةالصناعةقيامعندإنجلترا

الصناعةقيامعلىالمشجعةالعواملأكبرمنذلكوكان. مصنوعاتهافيهاتصرفالتى
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فىدولةأكثروقتئذإنجلتراكانتوقد. لإلنتاجضرورىشرطاالستهالكوتقدمها، ألن
الثامنالقرنخاللأمالكهاأغلبفرنسافقدتأنبعدالسيماالميزةبهذهتمتعًاالعالم

.البحرىالنقلفىملحوظًاتفوقًاحققتأنعشر، وبعد

التغيرقام، فقداإلختراعميدانفىأوروبادولسائرعلىأسبقيةإنجلتراحققتكما
المخترعينعاتقعلىالجديدةاآلالتظهوربسببالصناعةوسائلفىحدثالذىالكبير

منلغيرهمنواحيها، وتركواجميعفىالصناعيةالثورةأساسوضعواالذينالبريطانيين
.بدأوهالذىالعملمتابعةالدولمنوغيرهاإنجلترافىالمخترعين

كالحلقاتعشرالثامنالقرنمنتصفمنذتباعًاالظهورفىاإلختراعاتأخذتوقد
تلكوشملتالبعضببعضهاارتباطهاشدةحيثمنواحدة، وذلكسلسلةفىالمتعددة

عنيت، ولكنهاوالنقلوالصناعةكالزراعةاالقتصادىالنشاطأوجهجميعاإلختراعات
الفرعينهذينفىالتقدمكان، ولذلكالتعدينوصناعةالمنسوجاتبصناعةخاصبوجه
.األمربدايةفىغيرهمافىمنهأظهرالصناعاتمن

ذلكمناستفادةالصناعاتأكثركانتالقطنيةالمنسوجاتصناعةأنالنظريلفتومما
دونفيهاالصناعيةالوسائلتغييروسهولةإنجلترافىعهدهالحداثةالجديد، نظرًاالتطور

أقدمكانتالصوفيةالمنسوجاتصناعةأنحينالكبيرة، فىالخسائرأوللضررالتعرض
كثيرةبتقاليدمحاطةكانتوتجارتها، ولذاالبالدلثروةدعامةوأكبرإنجلتراصناعات

صناعةتقدمتولهذا. المضمونةغيرنتائجهمنخوفًاتغييركلمقاومةعلىعملت
صادراتالصوفية، وزادتالمنسوجاتصناعةتقدممنأسرعالقطنيةالمنسوجات

سنةمرةألولالصوفيةالمنسوجاتمنصادراتهاعلىالقطنيةالمنسوجاتمنإنجلترا
.ذلكبعدإطرادفىالزيادةتلكاستمرت، ثم1802

تتطلبوالنسيجالغزلصناعةفى1763عاممنذظهرتالتىالعديدةالتحسيناتوكانت
لذلكسبيلالمعتدلة، وكانوأثمانكافيةبسرعةالجديدةاآلالتصنعفىموازيًاتقدمًا
،الفحمكمياتمنالمزيديتطلبذلك، ولكنوصهرهالحديداستخراجوسائلتحسينبغير



291الرأسماليةعصرفىأوروبا

علىاإلنجليزيةالصناعةتحصللكىالتعدينصناعةتطويرمنالبدكانثمومن
.معقولةبأسعارالفحممنحاجتها

ومتأخرةعقيمةالمعدنينهذيناستخراجوسائلظلتوالحديدبالفحمإنجلتراثروةفرغم
،المناجممياهلكسحكابسةبخاريةطلمبة) Newcomenاخترعحين (1750عامحتى
لعدمنظرًاالسويدمنالحديدمنحاجتهاأغلبتستوردإنجلتراكانتالتاريخذلكفحتى

لهذاالحجرىالفحماستخدامأنإلىذلكالحديد، ويرجعلصهرالوسائلبأحسنإلمامها
بهذهالمنصهرالحديدويجعلعليهاالتغلبيصعبكيميائيةتفاعالتبسببالغرض
فحمباستخدامالعقبةتلكعلىالتغلب1735منذإنجلتراحاولتوقد. النوعردئالطريقة
.المرونةقليلالكسرسهلكانالمنتجالحديد، ولكنالكوك

األكسجينلمزجوسيلةاختراعفى1783سنةHenry Cortكورتهنرىنجحوعندما
عظيمًاتقدمًاإنجلترافىالحديدصناعةتقدمتالالزمةالمرونةليكسبهالمنصهربالحديد
.المعدنيةاآلالتصناعةتقدمذلكعلىوترتب

الطلمبةإختراعبعدأىعشرالثامنالقرنأواخرفىالفحماستخراجصناعةتقدموبدأ
ظهروقد. األرضسطحعنالبعيدةالطبقاتفىالمناجمبتوغلسمحتألنهاالبخارية

األعمدةمحلالخشبيةاألعمدةحلتعندما1819–1810بينفيمامحسوسًاالتقدم
.السقوطمنومنعهاالفحميةالطبقاتسقوفلرفعمستخدمةكانتالتىالسميكةالفحمية

وفىSafety LampاألمنمصباحHumphery Davyدافىهمفرىإخترع1815وفى
،األرضسطحإلىالفحملجلبالمناجمفىتستخدمالميكانيكىالنقلوسائلبدأت1820
.الصناعةفىاستخدامهوكثركبيرةزيادةإنجلترافىالفحمإنتاجزادوبذلك

المصانعأنمنالرغمعلىالصناعية، إذالثورةنواتجأبرزالكبيرةالمصانعقياموكان
عناالختالفكلاختلفتعشر، فإنهاالسادسالقرنمنذإنجلترافىمعروفةكانت

بينفيهاالعالقةواختالفإنتاجهاوقلةلصغرهابعد، نظرًافيماظهرتالتىالمصانع
تحريكهااستطاعفقداآللةسيدالعاملكاناليدوىالمصنعففى. واآلالتالعمال

الحركةعلىقادرةاآلالتصارتفقدالصناعيةالثورةبعدأما. أرادكيفماوتوجيهها
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،اإلنتاجفىأهميةمنهاوأقللآللةخادمًاالعاملوأصبحنفسهاتلقاءمنالسريعة
الغرضاستمركما. للصناعةالالزمةبالموادوتغذيتهااآللةضبطعلىمهمتهواقتصرت

اآلالتمنكثيرصار، حتىعنهاآللةاستقاللوزيادةالعاملأهميةتقليلاإلختراعمن
التغيرهذاأنريبوال. اإلنسانتدخلدونكلهباإلنتاجيقومأىالذاتىبالدفعيعملاآلن

.الحديثةالمخترعاتنتائجأخطرمنباآلالتالعمالعالقةفىالكبير

منفيهااإلدارةوتتوحداآلالتوتكثرالعمالفيهايحتشدالتىالكبيرةالمصانعتكنفلم
منتصفمنذظهرتالتىالصناعةوسائلوتحسيناإلختراعلحركةالمتصورةالنتائج
اآلالتحجمكبرالمنظورة، ألنغيرالطبيعيةالنتائجمنكانتعشر، بلالثامنالقرن

،العادييناألفرادمقدرةفوقالمنازلفىاستخدامهاأواقتنائهاجعلثمنهاوغالءالجديدة
المصانع)،أى (بهاالخاصةاألمكنةوبناءشرائهاعلىقادرينوحدهماألغنياءوصار
.إدارتهايتولونمنعملقوةوشراء

فىالمصانعقيامتعذرإلىاآلالتتحريكفىكالبخارالطبيعيةالقوىاستخدامأدىوكذلك
تركزتولهذا. منهابالقربالثمنالرخيصالفحمتوافرأهمية، بسببمكانكل

كانتأنبعدالكبيرةالفحمحقولفىأوالجبليةالمناطقفىالجديدةالصناعات
القوىأنالتركزذلكفىزادالريفية، وممااألقاليمأغلبفىمنتشرةالقديمةالصناعات
واحد، ولذاوقتفىآالتعدةلتحريككافيةكانتمامكانفىتوافرتإذاالمحركة

البعضبعضهامنالمصانعوبقربالواحدالمصنعفىاآلالتبتعددالمصلحةقضت
.الواحدةالمنطقةفىوكثرتها

الصناعيةالمدنإلىواإلنتقالعملههجرإلىالقروىالصانعاضطراألسبابولهذه
معينةساعاتيشتغلأجيرًاعامًال، وأصبحأمثالهمنكبيرجيشإلىانضمالجديدة، حيث

إلدارةكغيرهفيهلها، ويخضعالالزمةالمحركةوالقوىاآلالتفيهتتوفرمصنعفى
المصنعإلىاليدوىالمصنعأواألسرةمنإنجلترافىاإلنتاجوحدةتحولتواحدة، وبذا

بواسطةالوفيراإلنتاجعلى، وتعاونواآالفهمبلالعمالمئاتفيهاشتغلالذىالكبير
كبيرةمقاديرذلكسبيلفى، واستهلكواالثمنوغاليةالتركيبومعقدةالحجمكبيرةآالت
.والخاماتالوقودمن
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الجديدةاآلالتاستخداممجموعها، ألنفىسيئةالصناعيةللثورةاألولىالنتائجوكانت
أيضًا، ولماجتماعيًاانقالبًاكان، بلفحسباقتصاديًاانقالبًايكنلمالكبيرةالمصانعوقيام
.المجتمعطبقاتمنطبقةالوخيمةآثارهمنتنج

بسوءشعورًاالطبقاتأكثرالمنزليةالصناعةمارستالتىالريفيينالعمالطبقةوكانت
صناعةفىجديداختراعكلالجديدة، فإنالمخترعاتمنبالشكوىصوتًاوأعالهاالحالة
إلىبهاالمشتغلينأغلبالصناعة، ودفعتلكفىعظيمتغيرإحداثفىسببًاكانمعينة

اآلالتأنمنالرغموعلى. للرزقأخرىمواردعنالحثيثالبحثإلىالبطالة، ثم
فىبالصناعةالمشتغلينوجعلتالعمالطبقةأمامالعيشسبلالنهايةفىوسعتالجديدة

احتملواالعمالأن، إالأولهفىكانوامماحاًالوأسعدعددًاأكثرعشرالتاسعالقرنآخر
الزمةونتيجةطبيعيًاأمرًاذلكتباعًا، وكانالمخترعاتظهرتعندماالعذابألوان

.اإلنتاجأسلوبعلىحدثالذىللتغيير

ماوكثيرًاوإضطهادهالجمهورمقتمحلكانواالمخترعينأنذلكبصدقيشهدومما
منكثيرHargreaves، فلحقبالمجتمعمضرةأنهااعتبارعلىالجديدةآالتهمهشمت
النكشيرفىوطنهعنالرحيلإلىاضطرحتىالغاضبالجمهورمنوالضرباإلهانة
منكثيروفىالنكشيرفىقامت1779عام، وفىللغزلالجديدةآلتهتجربةمنليتمكن
منكبيرعددبتحطيمانتهتكبيرةشعبيةمظاهراتلهاالمجاورةالصناعيةالمناطق
النظاممنالصناعةتحولإيقافعنعاجزةكانتالعنفوسائلأنالجديدة، غيراآلالت
والعملالتطورلسنةالرضوخإلىالنهايةفىالعمال، فاضطراآللىالنظامإلىاليدوى
.المتغيرةالظروفمعتتفقبطريقةرزقهمومواردحياتهمتهيئةعلى

فىالزراعىاإلنقالبمنحدثماالريفيةاليدويةبالصناعاتالمشتغلينمتاعبمنوزاد
إلىالتجارةاستثماراتمنكبيرجانباتجهحيثعشرالثامنالقرنمنتصفبعدإنجلترا

الزراعيةالملكياتتعدولمكبيرةزيادةالكبيرةالملكياتمساحةفزادتالزراعة
الذىالصغيرالمزارعتعرضمنافستها، وبذلكوجهفىالصمودعلىقادرةالصغيرة

الزراعةأزمة: شديدتينألزمتينأسرتهدخلزيادةفىرغبةالمنزليةبالصناعةاشتغل
الجديدة، ولذااآلالتمنافسةشدةبسببالصناعةوأزمةالكبيرةالمالكمنافسةشدةبسبب
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فىواستقاللالعيشفىنسبيةوفرةمنآبائهعنورثهعماللتخلىإمامضطرًاكان
الريففىالبقاءإلىأجير، أوكعاملفيهاليشتغلالصناعيةالمدنإلىالرحيلثمالعمل
اإلتساعفىأخذتقدالمدنفىالعملسبلأنحظهحسنمنحقير، وكانزراعىكعامل

، ومعوالنقصانالضيقفىآخذةالصغيرالمزارعمواردفيهكانتالذىالوقتنفسفى
المدنإلىالريفمنالمهاجرينسيلتدفقبسببجمةلمتاعبتعرضفإنهذلك

منوأعظمأسرعالمدنتلكسكانعددفىالمطرداإلزديادكانإذالجديدةالصناعية
.وإيوائهماحتمالهمعلىالمدنتلكمقدرة

الجنوبفىالواقعةالزراعيةاألقاليممنإنجلترافىالسكانأكثريةتحولعنونتج
أنالغربىوالشمالالشمالفىالواقعةوالحديدبالفحمالغنيةالجبليةاألقاليمإلىوالشرق

فبعداألقاليمأهميةبينالتوازنواختلالسكانأغلبيةإلنتقالتبعًاإنجلترافىالعاملانتقل
كلفىالدولةحياةفىوالنفوذوالثروةالثقافةمركزوالشرقيةالجنوبيةاألقاليمكانتأن

علىتعتمدإنجلتراقوةوأصبحتتدريجيًااإلضمحاللفىالسابقة، أخذتالتاريخعصور
قبلالذكرتستحقتكنلمالمدنتلكأنمعالغربىالشمالفىالواقعةالصناعيةالمدن
.الزمانمنقرن

إلىالمصانعفىالعملعلىإقبالهموشدةالمدنإلىالريفسكانمهاجرةكثرةوأدت
المساكنمشكلة، وأهمهااليومحتىبعضهاإنجلتراتعانىالتىالمشاكلمنكثيرقيام

أغلبمنإنجلتراتخلصتوقد. العامةالصحةمستوىوإضمحاللالعمالأحوالوسوء
التاسعالقرنمنتصفمنذالعماليةالحركةونموالعمالإتحادقوةبفضلالمشاكلهذه

.عشر

منالمدنإلىالريفسكانهجرةعلىترتبماأعقدمنالمساكنمشكلةوكانت
سكانها، وأدتعددتزايدسرعةمعتتمشىالالمدنفىالمساكنزيادةكانت، فقدمشاكل

القريبةالمناطقفىازدحامهمإلىالمصانعمنمقربةعلىاإلقامةفىالعمالرغبةشدة
وقليلةاألمطارغزيرةبالدفىالسيماصحيةغيرقذرةموقعهابحكموهىالمصانعمن

.كإنجلتراالشتاءفىالشمسبضوءالتمتع
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علىتنافسهملشدةالطبيعيةالنتائجمنعملهمساعاتوطولالعمالأجورإنخفاضوكان
منممكنقدرأكبراجتناءعلىاألعمالأصحابولحرصصفوفهمتنظيموعدمالعمل
منكبيرمحلاإلنسانيةالعواطفوألبسطالعمالمصالحلرعايةيكن، ولمالربح

تكفىال، وكادتالحضيضإلىاألجورانخفضت، ولذلكاألعمالأصحابعنداإلعتبار
اليومفىساعة18–15منالعملساعاتتراوحتالمعيشة، كماحاجاتبأمسللوفاء

.الواحد

ألن، نظرًاالعملفىواألطفالالنساءلمنافسةمعرضينكانواأنهمالعمالمتاعبفىزاد
الكبيرة، وكانالفنيةالمهارةأوالقويةالعضالتإلىحاجةفىتكنلمالجديدةاآلالت

إلىبالنسبةأجورهمانخفاضبسببوالنساءاألطفالاستخداميفضلوناألعمالأصحاب
فىيقبعالرجلكانمافكثيرًاوالمرأةالرجلبينالعالقةانعكست، ولذلكالرجالأجور
تقلحياةالجميع، ويعيشالمصانعفىوأطفالهزوجتهتكدحبينماالكسبعنعاجزًابيته
.الرقيقحياةمستوىعن

المدنإلىزحفواالذينوالرجالواألطفالالنساءمنالعمالآالفإلىباإلضافةهذا
سببًاكانممارقابةأوتمييزدونضيقةمساكنفىوتكدسواأسرهمصحبةدونبمفردهم

.والجرائمالموبقاتوانتشاراألخالقفسادفى

إنجلتراسكانغالبيةعلىكبيرةنكبة–األمربدايةفى–المصانعنظامقيامكانوبذلك
علىكبيرةفائدةذاالنهايةفىكانفإنهذلك، ومعالرأسماليينكبارمنلحفنةوخيرًا
التىاألولىالمساوئمعظممنإنجلتراتخلصت، فقدالعالمبالدمنوغيرهاإنجلترا
العمالأوضاعوتحسنتالكبيرالصناعىالتقدمثمارتجنىوأخذتالنظامهذاجلبها

.قوتهاوإزديادحركتهمنموبفضل

تغييرًاوالسياسيةواالقتصاديةاالجتماعيةالحياةنواحىالصناعيةالثورةغيرتلقد
.جوهريًا

تجاربهمبعدعرفواالذينالعمالأوضاععلىكبيرتغييرطرأاالجتماعيةالناحيةفمن
لمقاومةبينهمفيماالكلمةبتوحيدإالشأنهمورفعأحوالهمتحسينفىلهمأملأالاألليمة
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درتهاالتىالعظيمةالمكاسبفىولمشاركتهمواستبدادهماألعمالأصحابجشع
فىالعظيمةالزيادةمنحدثماأغراضهمتحقيقعلىساعدهموقد. عليهمالصناعة
أنومع. والمدنالمصانعفىبينهمفيماالرأىوتبادلهماختالطهمسهولةومنأعدادهم
أصحابونفوذاآلالتأهميةفىوزادتاإلنتاجفىالعاملأهميةقللتالصناعيةالثورة

الطريقبذلكومهدتالمصانعفىالعمالمنالكبيرالعدداحتشاداستلزمتفإنهااألعمال
كأفرادالعاملأهميةنقصتبينماأنهأىوقوتهماتحادهموزيادةصفوفهمتنظيمإلى

استخداموعلىالمساومةعلىأقدر، فأصبحواالمجتمعفىكبيرةكطبقةأهميتهمعظمت
.الصناعيةالثورةعهدفىالصناعةتطورقبلعليهكانوامماحالهملتحسينالضغط

عملهمساعاتونقصتتدريجيًاأجورهمارتفعتأنللعمالالجماعىالنضالعلىوترتب
عددوزيادةأمامهمالعملفرصتوسععنفضًال، وذلكعملهمظروفوتحسنت
الوقتفىعظيمةزيادةالسكانأكثريةعندالشرائيةالقوةزادتولذابالصناعةالمشتغلين

األنواعالمتعددةبسلعهااألسواقإغراقفىوأخذتكبيرًاتقدمًاالصناعةفيهتقدمتالذى
مستوىفىمثيللهيسبقلمتقدمًاعشرالتاسعالقرنشهدوبذلكاألثمانوالمتناقصة

.الشعبعامةعندالمعيشة

يسبقلمفرصةالصناعيةالثورةلهاأتاحتمابعداإلنجليزيةالمرأةمركزتحسنكذلك
،الرجلعنالمستقلوالكسبالمصانعفىالعمل، وهىقبلمنمثلهاعرفتأنلها

جميعفىللرجلخطيرًامنافسًاصارتحتىتدريجيًاأمامهاتتسعالعملسبلفأخذت
دخللزيادةواحد، نظرًاآنفىوشقائهالرجلسعادةفىسببًاذلك، وكانالعملميادين
الرجالبينالبطالةالنتشارأخرىجهةجهة، ومنمنالماليةالرجلأعباءوتقليلاألسرة

.حاجاتهاوسداداألسرةرعايةمسئوليةتحملهماستمرارمعأجورهموانخفاض

فىتختلفالصناعيةالدولةفىالمرأةبهاتقومالتىاالقتصاديةاألعمالأنشكوال
وذلكالزراعيةالدولفىأعمالمنالمرأةبهتقومعماكبيرًااختالفًاونتائجهاطبيعتها

الثانيةالحالةفىأما.. أسرتهاأفرادعنبعيدةوتكونبأجرتعملاألولىالحالةفىألنها
والزوجهاأووالدهاإشرافتحتوتكوناألسرةفىكعضوالغالبفىتعملفإنها

المرأةاستقاللزيادةعننشأوقد. األعمالمنبهتقوممامقابلفىأجرعلىتحصل
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بنفسهاتعقدوصارتمداركهااتسعتأنالصناعيةالثورةقياممنذإنجلترافىاالقتصادى
منالرجلمعالفعليةبالمساواةلهامعترفًاالقانونوأصبحلهاالرجلاحتراموتستحق
.واالجتماعيةواالقتصاديةالسياسيةالوجهة

طائلةثروةالصناعةفىأسبقيتهاوراءمنإنجلتراجنتاالقتصادية، فقدالناحيةعنأما
بلفيهاأموالهمووظفواالصناعةعلىهيمنواالذيناألفرادعلىمقصورةتكنلم

لزيادةتبعًازادتوالتىللحكومةدفعوهاالتىالمباشرةالضرائببسبباألمةشاركتهم
800إلى1800سنةجنيهمليون70منالبريطانيةالحكومةإيرادات، فزادتثروتهم

علىذلكوعادالمستعمراتفىالبريطانيةاألموالوظفتوقد. 1914سنةجنيهمليون
.الفرصةسنحتكلماأيضًاسياسيًاذلكمناإلنتفاعتعدمولمالكبيرةبالمكاسبإنجلترا

وعلىاالقتصادىالنشاطعلىفسيطرتكبيرةزيادةالبريطانيةالرأسماليةنفوذوزاد
.واإلعالمالدعايةوسائلوعلىالماليةالدولةسياسة

الذىذلكهوإنجلترافىسياسيةآثارمنالصناعيةالثورةعلىترتبماأهمأنغير
الصناعيةالثورةقيامقبلإنجلتراحكومةكانتالدستورى، فقدالتطورمجالفىحدث

وكباراألشرافأيدىفىمحتكرةكانتالسلطةألننظرًاحقيقةواستبداديةدستورية
،بشئونهمإاليعنيانوالاألغنياءسوىيمثالنالوالعموماللورداتمجلس، فكانالملوك

المدنإلىالريفسكنمهاجرةكثرةمنعشرالثامنالقرنأواخرفىحدثماأنغير
الالزممنجعلالعامالرأىقوةوظهورالصناعةإلىبالنسبةالزراعيةأهميتهونقص
:بطريقتينجوهريًا، وتمتعديًالالبالدفىالحكمنظامتعديل

،السكانتوزيعفىتغييرمنحدثمامعيتمشىتعديًالاإلنتخابيةالدوائرتعديل: أوالهما
لألقاليمممثلةصارتالزراعيةلألقاليمممثلةالعموممجلسأعضاءأغلبيةكانتأنفبعد

.العنايةمنملحوظًاقدرًاالحكومةمنونالتاألقاليمتلكأهميةزادتالصناعية، ولذا

سنبالغًايكونأنالناخبفىيشترطماأهم، فأصبحاإلنتخابحقوقتوسيع: ثانيتهما
اإلنتخابحقحصرتوالتىبالثروةالخاصةالشروطجميعوألغيت) عامًا21 (الرشد
أنهعلىاإلنتخابحقتوسيعأهميةتقتصروال. األمةمنصغيرةطبقةفىمضىفيما
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ممثًالالبرلمانيكونوأنالعامالرأىقوةمنواسعأساسعلىالنيابىالحكمقياميضمن
الحكومةاهتماممنوالعاملةالفقيرةللطبقاتأيضًايضمن، ولكنهتمثيلأصدقلألمة

فىخذالنهاأوالحكومةلتعضيدقوةمنتملكهمامعيتناسبكبيرًانصيبًاورعايتها
الحكومةبهتهددسالحًاالطبقاتتلكيدفىالحقذلكيكونالعامة، ولذااإلنتخابات
عامفىالمهمةالتعديالتتلكتمتوقد. مطالبهاعلىللحصولالحاجةوقتوتستخدمه

لكىReform Actالدستورىاإلصالحقانونالبريطانيةالحكومةأصدرتعندما1832
ألنونظرًا. 6وقتئذالقائمالحكمنظامعلىساخطًاظلالذىالعامالرأىتهدئةمنتتمكن

نتجفقدالصناعيةالمدنفىالقاطنينالعمالمنتألفتإنجلتراسكانمنالعظمىاألكثرية
الحركةكبيرة، ونمتعنايةالعمالبشئونالحكومةعنيتأناإلنتخابحقوقتوسيععن

تحقيقبهدفلصالحهاالقوانيناستصداراستطاعتمتىسياسيًاونشطتالعمالية
حزباستطاعحتىالسياسىنشاطهاالعمالحركةطورتاجتماعية، ثمإصالحات

.1924عاممرةألولالحكمإلىيصلأنالعمال

فىالحكمنظامتعديلعلىمقصورةإنجلترافىالدستورىاإلصالحقانوننتائجتكنولم
الغرضوالخارجية، فأصبحالداخليةالدولةسياسةتعديلأيضًاشملتبلفحسبالبالد
إلىاجهتفقدالداخليةالسياسةفأما. الوسائلبكلالمدنسكانمصالحخدمةمنهااألول
العملبصاحبالعاملعالقةالعامة، وتنظيموالصحةاالجتماعيةاإلصالحاتنشر

الصناعةخدمةوالعجزة، وكذلكالعاطلينوإعانةوالمستشفياتالمالجئوإنشاء
الزراعةاضمحاللإلىذلكأدى، وإنالمدنفىالمعيشةنفقاتبتخفيضبهاوالمشتغلين

.الريفسكانحالةوسوء

إنجلتراتجارةتشجيعاألولغرضهاأصبحالخارجية، فقدالسياسةوجهةمنأما
اقتصادية،امتيازاتعلىالحصولأوالتجاريةالمعاهداتعقدأوباالستعمارالخارجية
أوالدولةتلكمساعدةمقدارعلىقائمةأخرىدولةبأيةالسياسيةإنجلتراعالقةوصارت
إنجلتراعالقةفىالكلىالتغييرمنحدثمانفهمذلكومن. البريطانيةللتجارةمعاكستها
لفرنساالتاريخيةالعدوةإنجلتراكانت، فقدالحديثالعصرفىوفرنسابألمانياالسياسية

.التاسعالفصلانظر6
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منبينهمالماالوقتذلكفىألمانياصديقةكانتأنهاحينفىعشرالسابعالقرنمنذ
بروابطالبعضببعضهافيهماالمالكةاألسراتوارتباطوالثقافةالجنسفىتشابه

منذألمانياعنواإلبتعادفرنسانحوالميلفى–ذلكمع–أخذتالمصاهرة، ولكنها
منافسًا1890سنةمنذألمانياأصبحتأناألخيرة، بعدالدولةفىالصناعيةالثورةنجاح

الحربينفىفرنساجانبإلىإنجلتراانضمتولذا. وقوتهاإنجلترالتجارةخطيرًا
انتصارفىرأتتجاريًا، ولكنهافرنسابأستخشىلمألنهاوالثانيةاألولىالعالميتين

.والسياسيةاالقتصاديةالوجهةمنوطنيةكارثةألمانيا

أوائلفىومصادقتهااليابانمعالتحالفإلىاألوروبيةالدولأسبقإنجلتراكانتوكذلك
الحيطةتباعفىوأخذت1920سنةالدولةتلكمعمحالفتهانقضتولكنهاالحالىالقرن

خطيرًامنافسًاكبيرة، وصارتصناعيةكدولةاليابانظهرتأنبعدمعاملتهافى
.الشرقأسواقالسيماالعالمأسواقفىإلنجلترا

* * *

اإلنقالبعصربينفاصًالحدًاعشرالتاسعالقرنمنالعشريناتمنتصفويعتبر
والتقدماالستقرارعشر، وعصرالثامنالقرنمتصفمنذإنجلتراعاشتهالذىالصناعى

الزيادةنتيجةكبيرًاتوسعًاالصناعةتوسعت، فقدذلكبعدالبالدشهدتهالذىاالقتصادى
التوسعوكان. عشرالتاسعالقرنخاللإنجلترافىوالحديدالفحمإنتاجفىالهائلة

إنتاجالمعدنية، فزادوالصناعاتالمنسوجاتصناعةفىيكونماأظهرالصناعى
)1901–1837 (فيكتورياالملكةعصرخاللعليهكانماأمثالأربعةالمنسوجات
وعلى. النسيجموادمنالعالمأنتجهماربعالعصرذلكأواخرفىإنجلتراواستهلكت

بينفيماإلنجلتراالمنافسةميدانفىالدولمنوغيرهاوألمانياأمريكاظهورمنالرغم
%40بنسبةالفترةتلكفىزادتالقطنيةإنجلترامنسوجاتفإن1900وسنة1770سنة

%.105بنسبةالصوفيةمنسوجاتهاوزادت

أهممنوصارتبريطانيامنمعينةمناطقفىالمختلفةالصناعاتتركزتكذلك
منشسترمدينةحولالسيماالنكشيرجنوبىالقطنيةالمنسوجاتصناعةفقامتمميزاتها
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منوالقربالفحموكثرةالرطوبةحيثمنالصناعةلتلكالمالئمةالشروطتتوافرحيث
المنسوجاتصناعاتوقامت). األمريكيةالمتحدةالواليات (العالمفىالقطنمواردأكبر

حولالمعدنيةالصناعةوتقوم. يوركشيرغربىوجنوبالنكشيرشرقىفىالصوفية
كذلكblack countryباسمالمعروفإنجلترامناألوسطالشمالىالسهلوفىبرمنجهام

ليفربولمثلالفحمحقولمنبالقربالواقعةالكبيرةالموانىفىالسفنبناءصناعةقامت
.وجالسجو

الجدية،المنافسةمناألسواقخلوبسببالخارجيةالتجارةانتشارزيادةذلكإلىأضف
رواجهاوزيادةتدريجيًاالبريطانيةالمصنوعاتأسعاروهبوطالمواصالتطرقوتحسن

رواجزيادةأنفىريبوال. الشرقأسواقوأهمهااالستهالكالكثيرةاألسواقفى
الحصوللهاضمنألنهالبريطانيةالصناعةتقدملوازمأهممنكانالخارجيةالتجارة
.المصنوعاتوتصريفالرخيصةالخامالموادعلى

منذتقدمتااللتاناألمريكيةوالصناعةاأللمانيةالصناعةلمنافسةإنجلتراتعرضتوقد
وانتزاعالصناعةميدانفىبإنجلتراللحاقفائقًاجهدًابذلتا، فقدالماضىالقرنأواخر

قلةنتيجةأخطاءمنإنجلترافيهتردتمااألسواقكسبعلىمنها، وساعدهمااألسواق
المصنوعاتبهاتمتعتالتىالحسنةالسمعةعلىاعتمادًاالتجاريةبالدعايةعنايتها

مامكانأذواقهمومراعاةالمستهلكينحاجاتبدراسةأيضًاعنايتهاوقلةالبريطانية
ارتفاعإلىباإلضافةهذاالتقاليدعلىومحافظةجمودمنالبريطانيةالصناعةبهاشتهرت

علىعملتإلنجلتراالمنافسةالصناعيةالدولأنحينفىاإلنجليزيةالمنتجاتأسعار
الجماهيرأسواقكسبتولكنهااإلنتاججودةحسابعلىذلككانوإناألسعارتخفيض

لتواجهبالتدريجالعيوبتلكمنالتخلصإلىسعتإنجلتراالبسيط، ولكنالدخلذات
.العالميةاألسواقفىاألخرىالبالدمصنوعاتمنافسة

* * *
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فرنسافىالصناعيةالثورة
الصناعاتفيهاتلقلمبحتة، إذزراعيةدولةعشرالتاسعالقرنأوائلفىفرنساكانت

الضرباتإلىذلكويرجعالعهدذلكقبلإنجلترافىلقيتهماوالرواجالنجاحمناليدوية
بالصناعةالعاملينمعظميشكلونوكانوا–الفرنسيينالهيجونوتلهاتعرضالتى

والحروباإلضطراباتأثناءعشروالسابععشرالسادسالقرنينخالل–والتجارة
النشطةالطائفةهذهدفعمماالزمانمنالحقبةتلكفىفرنسالهاتعرضتالتىالدينية

الدينيةوطقوسهماالقتصادىنشاطهمممارسةلهمأتيحإنجلترا، حيثإلىالهجرةإلى
منهجرتهمأضرتمابقدرفيهااالقتصادىالتطوربإنجلتراوجودهمفأفادتامةبحرية
التقدمبركباللحاقعنبفرنساالصناعةبها، فتأخرتاالقتصادىالتطورفرنسا

الفرنسىاالقتصادفىهامادوراتلعبالزراعةإنجلترا، وظلتعرفتهالذىالصناعى
دولمنغيرهاقبلفرنسافىالصناعيةالثورةظهوررغمعشرالتاسعالقرنطوال
الصناعة،جانبمنمتزايدةلمنافسةفيهاالزراعةتعرضإنجلترا، ورغمعدافيماالقارة
القرننهايةحتىبفرنساالعاملةاأليدىعددنصفعلىيزيدماتضمالزراعةفكانت
.عشرالتاسع

* * *

اإلصالحاتمنأحدثتهلمافرنسافىالصناعةإحياءفىكبيرفضلالفرنسيةللثورةكان
العملحريةتقيدكانتالتىالحرفيةالطوائفعلىالقضاءوالسيماالعديدةاالقتصادية

الثورةلقيامالزمًاتمهيدًاإلغاؤهاكانولذلكالصناعةفىجديدكلوتقادموالعمال
النظامأساسعلىمتعددةجديدةصناعاتوقياماآلالتاستخدامفىوالتوسعالصناعية

.الرأسمالى

لمزاولةكاملةحريةاألفرادجميعمنح1791عامفىقانونًاالوطنيةالجمعيةأصدرتفقد
، والتعهدبذلكالحكومةترخيصعلىالحصولشرطعلىوسيلةوبأيةمهنةأية

، غيرالعملعنإضرابهمأوالعمالاتحادخطرالجديدة، وأهمهاالعملألنظمةبالخضوع
عودةاستلزمتنابليونعصرفىفرنساخاضتهاالتىالكثيرةالحروبمقتضياتأن

بالطباعةوالمشتغلينوالقصابينالخبازينكطائفة: نفوذهاسابقإلىالطوائفمنكثير
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توزيععلىاإلشراففىوالسلطة، ولرغبتهالنظامحبمننابليونبهاشتهرلمانظرًا
استمرتوقد. فرنساتاريخمنالعصيبةالسنواتتلكفىالصحافةحريةوتقييدالغذاء

المهنأغلبعشر، ولكنالتاسعالقرنمنتصفحتىفرنسافىقائمةالطوائفتلك
.1815سنةمنذبحرياتهامتمتعةكانتوالصناعات

* * *

إنجلترافىلقيتهماتلقلمالثورةألنإنجلتراعنفرنسافىالصناعيةالثورةظهورتأخر
العاملةواأليدىاألموالرؤوسكتوافرونجاحهاقيامهاعلىالمساعدةالظروفمن

لوازمها، وقدأهممنكانتالتىوالسياسيةاالقتصاديةالحريةمنحرمتوالوقود، كما
الصناعيةواألنظمةاآلالتإلدخالعشرالثامنالقرنأواخرفىكثيرةمحاوالتبذلت

1784سنةالحديثالطرازعلىالقطنلنسيجمصنعأولفيهافرنسا، فأقيمفىالجديدة

تلكفىالتوسعدونحالتاليدويةوالنسيجالغزلبصناعةالمشتغلينمقاومةشدةولكن
عامىبينفيماالبالدلهاتعرضتالتىوالحروباإلضطراباتكثرةأنكماالخطة
لقيامعنهاغنىالالتىالثقةروحعلىوقضتوقوتهاثروتهااستنفذت1815و1789

لقيامعنهاغنىالالتىالمساعدةمنالرغمالكبيرة، وعلىاالقتصاديةالمشروعات
نابليونمنحهاالتىالقيمةالمساعدةمنالرغمالكبيرة، وعلىاالقتصاديةالمشروعات

السياسةتلكإنجلترا، فإنتجارةلمحاربةالقارىالنظامسياسةباتباعهالفرنسيةللصناعة
استيرادمنحرمتهاإذالسياسيةأهدافهتحقيقساعدتهمابقدرالصناعةتقدمعرقلت
سبقتالذىالنحوعلىالمجالهذافىكبيرًاتقدمًاحققتالتىإنجلترامنالجديدةاآلالت
فىبطيئًاالصناعىالتقدمكانالفرنسية، ولذلكالصناعةإحياءعرقلمماإليهاإلشارة

.العهدذلك

فى–رفعتإنجلترافرنسا، ألنفىالصناعيةالثورةلقيامبداية1825عامإعتبارويمكن
،الخارجإلىالجديدةاآلالتتصديرعلىوضعتهأنسبقالذىالخطر–السنةتلك

تتقدمأنصناعتهاواستطاعتوتقليدهااآلالتاستيرادفىالتوسعمنفرنسافتمكنت
تمتعتأنبعدفرنساأصابالذىالعظيمالتغييرعنفضًالهذاذلكبعدسريعةبخطوات

قوتها،واسترداداالقتصادىنشاطهااستئنافمنوتمكنتالسلممنسنواتبعشر
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رجالنفوسفىالثقة، فدبتنابليونعصرخاللبهامرتالتىالمتاعبمنوتخلصت
.الجديدةالصناعاتفىأموالهمرؤوستوظيفإلىواتجهوااألعمال

* * *

أنوالحديد، غيرالفحماستخراجفىالتوسعفرنسافىالصناعةتقدممستلزماتمنكان
بأنالفرنسيةالصناعةعلىقضياالحديدمواقعإلىنقلهوصعوبةالفحمفىفرنسافقر

فرنسافىالفحمحقولأهمكانتوألمانيا، فقدإلنجلترابالنسبةتقدمهافىمتواضعةتكون
ونقلهمنهاالفحماستخراجفإنولذلكالبلجيكيةالحدودمنمقربةعلىالشرقىالشمالفى
إقليمفىوفيرةبكمياتفيوجدالحديدأما. كبيرةنفقاتيتكلفالبالدأنحاءبقيةإلى

لمولذا. الفحمحقولمنكبيرةمسافةعلىويقعبالفسفوراإلختالطكثيرولكنهاللورين
.وجهأحسنعلىمنهاالستفادةمنفرنساتتمكن

أهميةأقلاإلنتاجوالكبيرةالثقيلةالصناعاتكانتنسبيًاالمعادنفىفرنسالفقرونظرًا
كمااالقتصاديةالبالدظروفتالئماألخيرة، ألناإلنتاجوالمحددةالدقيقةالصناعاتمن

فرنساامتازتولذا. والجمالالفنوتقديرالذوقسالمةمنشعبهاعليهجبلماتالئم
كبيرة، ونجمبكمياتاستهالكهاأوإنتاجهايمكنالالتىالترفوأدواتالكمالياتبصنع

فرنسافىالمنزليةالصناعةعلىالقضاءفىتمامًاينجحلمالمصانعنظامأنذلكعن
الدقيقةالمصنوعاتبإنتاجتقومأنوحدهاتستطيعالاآلالتإنجلترا، ألنفىنجحكما

.راقيًافنيًاوذوقًاخاصةمهارةالعاملفىتتطلبالتى

الصناعية، أمابالثورةتأثرًاغيرهامنأسبقالمعدنيةوالصناعاتالتعدينصناعةوكانت
نحوعلى1810عامفىفرنساحصلتأخيرًا، فقدإالبهاتتأثرفلمالمنسوجاتصناعة

عامفىألفًا14علىزادتحتىيتزايدعددهاأخذالمناجممياهلنزحبخاريةمضخة15
زيادةزاد، ثم1834عامآالفخمسةعنيزدلمالنسيجأنوالعددأنحينفى1860
.1846عامفىنولألف31فبلغالزمانمنوجيزةفترةفىكبيرة

عامالثالثةالجمهوريةقيامبعدإالفرنسافىجديًاتتقدملمالصناعيةالنهضةأنغير
كبيرًاتقدمًاواإلختراعالعلموتقدمالبالدفىالسياسيةالحالةاستقرتأنبعد، أى1871
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فىالعاملةاأليدىمنافسةعلىقادرةاآلالتويجعلالفرنسيةالصناعةاحتياجاتيالئم
عددأنالعهدذلكفىالصناعىفرنسابتقدميشهدالدقيقة، ومماالمنسوجاتصناعة
عامبراءةألف13حوالىإلىزاد1870عامفىبراءة2781بلغالذىاإلختراعبراءات

الفترةبدايةفىعليهكانماأضعافثالثةنحومنهاالمستخرجالفحممقداروزاد1905
.1906و1891عامىبينفيما% 300بمقدارالبخاريةآالتهاقوةوزادت

إنتاجهاقيمةمجموعأنالعصرذلكفىاالقتصادىفرنسالتقدممقياسأحسنولعل
فرنساأن، مع1897سنةفرنكمليار15إلى1870عامفرنكمليار5منزادالصناعى

الصناعية، وكانأقاليمهاأهممنكانااللذينواللورينااللزاسإقليمىالعهدذلكفىفقدت
مواردأهمفقدتبذلكألنهالفرنساوجهتكبيرةاقتصاديةضربة1871عامفىفقدهما
.اآلليةالقطنمغازلمنوقتئذتملكهكانتماثلثونحوفيهاوالبوتاسالحديد

بصناعةالرونحوضالصناعة، فاشتهرفىاإلقليمىالتخصصفرنسافىظهروقد
اتيين)،سنت (المعدنيةبالصناعاتاألعلىاللوارليون)، وحوض (الحريريةالمنسوجات

أنحينوالقطنية، فىالصوفيةالمنسوجاتبصناعة) ليل (الشرقيةالشماليةواألقاليم
.الكبيرةاألنهارأحواضجميعفىقامتفرنساصناعاتأهممنوهىالنبيذصناعة

* * *

،انتهجتهالذىالصناعةنظامفىاألخرىالصناعيةالدولمنغيرهاعنفرنساإختلفت
الشركات، باندماجوالتوسعالتركززيادةإلىوألمانياإنجلترافىالصناعةاتجهتفبينما

الفرنسيةالصناعة، نجداإلنتاجفىوالتوسعاألموالرؤوسوتضخمالبعضبعضهافى
إلىبالنسبة% 15علىالمأجورينالعمالعددفيهايزدالفردية، ولمالالمركزيةإلىتتجه
مصانععلىفيهاالصناعةباعتمادتتميزفرنساكانت، ولذلكاألعمالأصحابعدد

فىإنتاجهايتعذرالتىالكمالياتصناعاتفىملحوظًانجاحًاحققتصغيرة، وبذلك
الوصولعنالكاملاآللىاإلنتاجيعجزخاصةمهارةمنتتطلبهلماالكبيرةالمصانع

عائدوصولنتيجةالقومىالدخلتوزيععدالةالنظامهذاوجودعلىترتبكما. إليها
طبقةعلىمقصورةتكونأنمنبدًالاألمةأبناءمنكبيرعددإلىالصناعةأرباح
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مساوئمنالكثيرمنفرنسانجاةإلىذلك، وأدىاألموالرؤوسأصحابمنصغيرة
المدنفىالسكانازدحامكشدةوألمانياإنجلترالهاتعرضتالتىالصناعيةالثورة

الزراعة، واضمحاللالسكانتوزيعفىالتوازن، واختاللوسخطهمالعمالوإرهاق
.األفرادمنالقليليدفىالثروةوتركيز

مواجهةفى–صغيرةمصانعمنفيهاماكثرةبسبب–صعوبةتلقىفرنساأنغير
الكبير،اإلنتاجأساسعلىالصناعةفيهاتقومالتىاألخرىالصناعيةالدولمنافسة
الكمالياتصناعةفىتخصصهابسببكثيرًاالمنافسةلتلكتتعرضالذلكمعولكنها
الصناعىالنظامهذاأتاحالفنية، وقدشعبهاومواهبالصناعىنظامهابفضلفيهاوتفوقها
التجارةلمخاطرتعرضًاأقلوجعلهااالقتصادىاالستقاللمنكبيرًاقدرًالفرنسا

قل، ولذلكالسكانكبيرمنقطاعبهيعمل، كانالزراعىباإلنتاجغنيةالخارجية، فهى
تخلفمنتعانيانكانتااللتانوألمانياإنجلترابعكسالغذائيةالمواداستيرادعلىاعتمادها
فىفرنساتخصصأنكما. فيهماالصناعةحققتهالذىالكبيرللتقدمبالنسبةالزراعة

لتجارتهاجعلوالنبيذالدقيقةالحريريةوالمنسوجاتكالكمالياتبعينهاسلعإنتاج
الفحمحقولفىلإلنتاجالالزمةاآلالتسوىتستوردالخاصًا، فهىطابعًاالخارجية
أسواقدائمًاإليهااحتاجتالتىمنتجاتهاوتصدرالكبيرةالصناعاتقطاعوفىوالحديد
السوقعلىاعتمدتكماالجزائركرومعلىالنبيذصناعةفىوإعتمدتأوروبا

أسطولبناءإلىبحاجةتكنلمإنتاجها، ولذلكمنكبيرجانبتصريففىالجزائرى
.البحاروراءماإلىتجارتهالنقلكبيرتجارى

الصناعىاإلنتاجكثرةعنتنجمالتىالكثيرةالمزايامنحرمتقدفرنساكانتوإذا
االقتصاديةلألزماتالتعرضقليلةصارتنفسهالوقتفىفإنهاالخارجيةالتجارةورواج

.كبرىصناعيةدولةمنهاتنجلمالتىالويالتمنوغيرهاالبطالةومشاكل

ضخامةفىتضارعالتىالكبيرةوالشركاتالصناعاتمنخلوًاليستفرنساأنعلى
فيهاظهرتإذاألخرىالدولمنأمثالهافىيوجدإنتاجها، ماووفرةأموالهارؤوس
تغزوكيفالصناعاتتلكواألسلحة، وعرفتالسياراتكصناعةكبيرةصناعاتحديثًا
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ولممتأخرًاجاءالتطورذلكولكنوأمريكاوألمانياإنجلترامصنوعاتوتنافساألسواق
.بدايتهامنذفرنسافىالصناعيةالثورةيصاحب

ظهرتقدإنجلتراعنالكالمعندشرحهاأجملناالتىالصناعيةالثورةنتائجأنريبوال
وفرنساإنجلترابينالعظيمللالتالفنظرًاوذلكمخففةبصورةولكنفرنسافىجميعًا

سكانكثرةيميزها، فإنالذىالصناعةمنهما، ونظاملكلالزراعةأهميةحيثمن
الصناعيةالمدنفىالسكانازدحاموعدمفيهاالكبيرةالمصانعوقلةفرنسافىالريف

الصناعيةالثورةنتائجمنكثيرظهورعلىيساعدأنشأنهمنيكنلمشديدًاإزدحامًا
االقتصاديةأواالجتماعيةالناحيةمنذلككانسواءواضحًاظهورًاإنجلترافىالمعروفة

.السياسيةأو

* * *

ألمانيافىالصناعىالتطور
كانتولذاعشرالتاسعالقرنمنتصفحوالىإالألمانيافىالصناعيةالثورةتظهرلم

.عامًاثمانينبنحوإنجلتراسنة، وعنعشرينبنحوفرنساعنمتأخرة

عشرالتاسعالقرنمنتصفحتىواستمرارهاالحرفطوائفقوةإلىالتأخرذلكويرجع
نهضةعصرإلغائها، ففىأوإلضعافهابذلتالتىالكثيرةالمحاوالتمنالرغمعلى

اإلصالحاتأحدالطوائفتلكقيودمنالصناعةتحريركاننابليونحروبعقببروسيا
1807عامىبينقوانينصدرتولذا" هاردنبرج"و" شتين "بهاقامالتىالهامةاالقتصادية

أغلبعلىالمطلقةوسيطرتهاامتيازاتهامنالطوائفتلكبحرمانقضت1811و
بنحوذلكقبلفرنسافىالثورةأوجدتهالذىاالقتصاديةالحريةنظام، وباتباعالصناعات

التىاأللمانيةالوالياتمنوغيرهابروسيافىالطوائفضعفتسنة، وبذلكعشرين
.مباشرةغيرأومباشرةبطريقةلنابليونتخضعكانت

الحرفطوائفعودةإلىأدىنابليونانسحاببعدألمانيافىالرجعيةانتصارأنغير
الصناعيةالحريةمظاهروبينالطوائفتلكبينالنزاعقياموإلىامتيازاتهاسابقإلى
هذهبينتوفقأنبروسياحكومةحاولتالبالد، وقدأنحاءفىتباشيرهابدتالتى
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بأهمباإلحتفاظقضىالعمالشئونلتنظيمقانونًا1845عامفأصدرتالمتضاربةالمصالح
ذلكأنغير. واحدوقتفىالصناعةحريةمنكبيروبنصيبالحرفيةالطوائففوائد

بعودة1848ثورةقيامبعداليدويةالصناعاتعمالطالبطويًال، إذيعمرلمالقانون
الجديدةاآلليةالصناعاتمقاومةفىلرغبتهمنفوذها، وذلكسابقإلىالحرفيةالطوائف

1848عامفىصدرالخطيرة، ولذاللمنافسةوعرضتهمالسريعةالزيادةفىأخذتالتى

، وعادت1845عامقانونبهااعترفالتىالصناعةحريةمظاهرمنكثيربإلغاءقانون
فىالصناعيةالنهضةعلىاآلثارأسوألهكانممانفوذهاسابقإلىالحرفطوائف
.ألمانيا

ظهرالذىالجديدالتطوروجهفىطويًالتقفأنالرجعيةعلىالمتعذرمنكانولكن
مناصرةإلىعادتحتىطويًالاأللمانيةالوالياتوبقيةبروسياتلبثالصناعة، فلمفى

ألغيت، ثمالضمانهذاللصناعةوفرالذىالتشريعصدر1860عاموبعدالصناعةحرية
له، وخضعت1869عامالشمالىألمانياإتحادأصدرهبقانوننهائيًاالحرفيةالطوائف

شرطًاتعتبرالتىالعملحريةعلىألمانياحصلتوبذا. لإلتحادالتابعةالوالياتجميع
.الصناعيةالثورةلقيامأساسيًا

األلمانىالشعبتمسك–أيضًا–ألمانيافىالصناعىالتطورتأخرأسباببينومن
ذلكإلىأضفللزراعةبالنسبةبحتًاثانويًامكانًاتشغلالصناعةكانتولذلكبالزراعة

التىالحروبلكثرةالمنقولةاألموالرؤوسمنلديهماوقلةاأللمانىالشعبفقرشدة
طويلة، ممامدةالصادراتعلىالوارداتولزيادةنابليونعصرفىالبالدمنهاعانت
سكانبينوالجوعالفقرانتشارإلىأدىمما. مستمرةبصورةمنهاالنقودنزوحإلىأدى

.عشرالتاسعالقرنثالثيناتفىاأللمانىالريف

إنجلترافىعنهالوقتذلكفىمتأخرًاكانألمانيافىالبنوكنظامفإنذلكعنوفضًال
اإلئتمانيةالتسهيالتمناأللمانيةالصناعةفحرمتاألمريكيةالمتحدةوالوالياتوفرنسا
.الصناعيةالمشروعاتلتمويلعادةالبنوكتقدمهاالتى
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الداخليةاألسواقوالخارجية، فكانتالداخليةاألسواققلةإلىيرجعآخرعاملوثمة
، كماالعيششظفوتعودهمالناسعندالشرائيةالقوةضعفبسبباالستهالكقلةتعانى
علىالسلعمنالمعروضوقلةاألسعارغالءالداخليةالمواصالتصعوبةعلىترتب

المستعمراتمنألمانياحرمانبسببقليلةفكانتالخارجيةاألسواقأما. أنواعهااختالف
.الصناعىإنتاجهافيها، وتصرفالخاماتمنإليهتحتاجمامنهاتستوردالتى

بسببالصناعيةالنهضةتشجيعتستهدفألمانيةسياسةانتهاجالمتعذرمنكانكذلك
1815عامبعدألمانياتكونتذاتيًا، فقداستقالًالمستقلةوالياتإلىسياسيًاألمانياانقسام

عامكانحتىاالقتصاديةللسياسةبالنسبةالحريةكاملمنهالكلمستقلةوالية37من
"،Zollvereinالزولفرين "الجمركىاإلتحادإلىالوالياتتلكمنكبيرعددفانضم1833

داخلالتجارىالتعاملحريةوضماناالقتصاديةسلطتهاتقييدالوالياتتلكقبلتوبذا
ألمانياأمراءأغلبأقاليمها، وكانفىالصناعةعلىتسيطرظلتاإلتحاد، ولكنها

الحقوها، ولذاللدخلجديدموردأنهاعلىبالدهمفىالناشئةالصناعاتإلىينظرون
طريقفىالعقباتووضعالمصنوعاتأسعارارتفاعإلىأدىالعالية، ممابالضرائب

.ألمانيافىالصناعىالتقدم

* * *

عاماأللمانيةالوحدةتحقيقبعدإال–جديدةبصورة–ألمانيافىالصناعةتتقدمولم
فىألمانياعاشتالذىالسالمإلىذلكملحوظًا، ويرجعصناعيًانشاطًاشهدتحين1871
عرقلتالتىالحواجزرفعفىالجمركىاإلتحادنجاحوإلى1815نابليونسقوطبعدظله

التجارةونشطتاأللمانيةالسلعالستهالكجديدةأسواقالداخلية، ففتحتألمانياتجارة
.البالدفىالحديديةالخطوطمدبعدخاصةبصفةالداخلية

بسببكبيرًاصناعيًاتقدمًاحققتالتىألمانيافىالصناعيةالثورةلقيامكلهذلكومهد
اآلالتاستيرادفىفتوسعتإنجلتراانتهتحيثمنبدأتانتهجتها، فقدالتىالخطة
وإدارتهاالمصانعإنشاءفىاإلنجليزيةالفنيةبلخبراتواستعانتإنجلترامنالجديدة
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وجيزةفترةبعدألمانيااستطاعتالحديثة، وبذلكالصناعةعلىاأللمانالعمالوتدريب
.الصناعةمجالفىتقدمًااألكثرالدولمعالمنافسةميدانتدخلأن

المنسوجاتصناعةأصابالذىالتقدمذلكمناأللمانيةالصناعةتقدمعلىأدلوال
صناعةتقدمت%، كذلك450بنسبة1865حتى1836منالفترةفىزادتالتىالقطنية

المستوردتعدومستعمراتهاإنجلتراوالتيلية، وكانتوالصوفيةالحريريةالمنسوجات
.األلمانيةالحريريةللمنسوجاتالرئيسى

كمالهاالمالئمةالرئيسيةالصناعاتتركزاأللمانيةالصناعةفىالتقدمهذاصحبوقد
أنواعهاإختالفعلىوالصناعاتالقطنيةالمنسوجاتصناعةإنجلترا، فقامتفىحدث
،المواصالتناحيةمنوأيسرهاالفحمفىألمانياأقاليمأغنىوهوالروهرحوضفى

حوضفىالحريريةوالمنسوجاتسكسونيافىالصوفيةالمنسوجاتصناعةوقامت
.سيليزيافىالتيلية، والمنسوجاتالرين

تقليدإلىلجأتممكنوقتأقصرفىإنجلترامناألسواقانتزاعألمانياتستطيعوحتى
كثيرًاتقلبأسعاراألسواقفىاإلنتاجوطرحالشكلناحيةمنالبريطانيةالمصنوعات

الصناعةإكتسابإلىأدتالسياسةهذهالبريطانية، ولكنالمصنوعاتأسعارعن
قورنتإذاجودتهاقلةبسبباألسواقفىسيئةسمعة–األمربادئفى–األلمانية

فأصبحتالسياسةهذهعنعدلتماسرعانألمانياأنغير. البريطانيةبالمصنوعات
.مستقلةمواصفاتلمصنوعاتها

سبقكما–1871عامفىاإلمبراطوريةوتأسيسألمانياتوحيدبفضلكلهذلكتحققوقد
اقتصاديًاحدثًاكانواحدسياسىكيانفىاأللمانيةالوالياتضمأنريبوال–أشرناأن

،الحديثأوروباتاريخمالمحأبرزمنكانسريعصناعىتقدممنعليهترتبلماكبيرًا
رسمالميسورمنأصبحكمانموهاعاقتالتىالعقباتمناأللمانيةالصناعةتخلصتفقد

فىاأللمانيةالحكومةلعبتوقد. بالصناعةالنهوضإلىتهدفواحدةاقتصاديةسياسة
الحمايةلهاووفرتبسخاءالناشئةللصناعةاإلعاناتفقدمتهامًادورًاالصددهذا

الخارجية،األسواققويًا، ودرستوتجاريًاحربيًاأسطوًالالصارمة، وبنتالجمركية
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والشرقأفريقيافىالخامبالموادالغنيةاألقاليمعلىلتحصلاالستعمارميدانودخلت
.الهادىالمحيطوجزراألقصى

االقتصاديةالبالدثروةزيادةالسبعينحربفىفرنساعلىألمانياانتصارعلىترتبكما
غرامةعلىألمانياحصلتفقدفيهاالصناعةتشجيعفىاألثرأبلغلهاكانكبيرةزيادة
أهممنوكاناواللوريناأللزاسإقليمىعلىواستولت) فرنكمليارخمسة (كبيرةحربية
ثرواتزادتوبذلكوالتعدينالمنسوجاتصناعةفىوخاصةالصناعيةفرنساأقاليم

.عظيمةزيادةالصناعىإنتاجهازادكماالطبيعيةألمانيا

الداخليةاألسواقتوسعنفقاتهاوتقليلالمواصالتسبلبتسهيلالحكومةاهتمامعنونتج
.الشرائيةقوتهموازديادمعيشتهممستوىوارتفاعالسكانتزايدلسرعةتبعًانشطتالتى

الكهربائيةالصناعاتهىجديدةصناعاتوأنشئتالصناعةميدانفىألمانيافتقدمت
نظامالزراعة، وتدعيمعلىحاسمًاتفوقًافحققتالصناعةكفةورجحتوالكيماوية

فىتوسع، وحدثوالتضخمالتركزإلىالصناعةواتجهتالصناعاتحسابعلىالمصنع
الثقيلةالصناعاتأصبحتحتىالمعدنينبهذينألمانيالغنىنظرًاوالحديدالفحماستخراج

رمزًاالقطنيةالمنسوجاتتعتبراأللمانية، كماللصناعةرمزًاوالصلبالحديدعلىالقائمة
الفحمأهميةوتظهر. الفرنسيةللصناعةرمزًاالحريريةالبريطانية، والمنسوجاتللصناعة
كانوا1914عامقبلفيهابالصناعةالمشتغلينخمسأنمنأللمانيابالنسبةوالحديد
جهاتأكثربالفحمالغنىالروهرإقليمكان، كماالمعادناستخراجصناعةفىيعملون
.الصناعيةمراكزهاوأكبربالسكانازدحامًاألمانيا

واآلالتالزراعيةاآلالتصناعةفىالعظيمبالتقدمالثقيلةالصناعاتازدهاروارتبط
وآالتالبنجرسكرإنتاجكآالتالبالدفىعديدةمراكزبهااشتهرتالتىالصناعية
نمتالتىالسفنبناءصناعةعنفضًال، وهذاالنسيجوآالتالكهربائيةواآلالتالطباعة

.األولىالعالميةالحربعلىالسابقةالسنواتفىسريعًانموًا

بالتعليمعنايتهاشدةإلىراجعًاوالكيماويةالكهربائيةالصناعاتفىألمانياتفوقوكان
الصناعاتتقدممدىعمليًا، ويتضحمنهاواالستفادةالعلميةالنظرياتوبتطبيقالفنى
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1895عامألف15منبهالمشتغلينعددفىالمطردةالزيادةمنألمانيافىالكهربائية

اإلكتفاءالمصانعهذهتحققولمالمصانععددزادكما1940عامعاملألفمائةإلى
إلىمنهاكبيرةمقاديرصدرتبلفحسبالكهربيةلألدواتبالنسبةأللمانياالذاتى

إنتاجأخماسأربعة1900سنةفىألمانياواحتكرتوخارجهاأوروباداخلاألسواق
.الطبيةوالمستحضراتالعقاقيرإنتاجمنكبيروقدرًاالصباغةموادمنالعالم

التىالثقيلةللصناعاتبالنسبةثانويةأهميةذاتالنسيجصناعةأصبحتأنذلكعنونتج
المنسوجاتفىأللمانياإنجلترامنافسةإلىذلكويرجعالحديثةألمانياعظمةعليهاقامت

والنسجالغزلصناعةعلىتمامًاالمصانعنظامتغلبعدموإلىوالحريريةالقطنية
.والحريريةالتيليةالمنسوجاتإنتاجفىالسيماالمنزلية

يميزماأهمذلكوالتركز، ولعلالتضخمإلىوالميلبالتنظيماأللمانيةالصناعةوامتازت
التطورنتائجمنالمظاهرهذهكانتوإن. الصناعيةأوروبادولبقيةعنألمانيا

تضخموكان. واضحةبصورةألمانيافىبرزتولكنهاعامةأوروبافىالصناعى
الكهربيةوالمعداتوالصلبوالحديدالتعدينصناعةفىيكونماأوضحالشركات
معينةصناعةفروعخضوعدرجةالحاالتبعضفىالتضخمبلغالمالية، حتىوالبنوك

.واحدةلشركةالكهربيةاآلالتكصناعة

مصالحهاوخدمةبينهماالمنافسةتقليلبغرضالشركاتإدارةفىالتركزنزعةأما
حيثSyndicateأوKartelاإلنتاجيةالنقاباتأهمهامختلفةأوضاعًااتخذتفقدالمشتركة

األسعارفىبينهاالتنافسمنععلىواحدةبصناعةتعملالتىالشركاتمنمجموعةتتفق
بشخصيتهاشركةكلاحتفاظمعفيهايباعالتىواألسواقونوعهاإلنتاجمقداروتحديد

نقابة385حوالىألمانيافىاإلنتاجيةالنقاباتعددبلغوقد. المستقلةوإدارتهااإلعتبارية
مركزتقويةفىالرغبةاشتدتعندماالعشرينالقرنبدايةفىأغلبها، تكون1914عام

اإلنتاجيةالنقاباتشملتالخارجية، وقداألسواقفىتفوقهاوضمانالصناعىألمانيا
بالحديدالخاصةالنقاباتونفوذأهميةأكثرهاألمانيا، وكانفىالصناعةفروعجميع

حوضفىEssenاسنمدينةومركزهاKruppشركةذلكعلىاألمثلة، ومنوالصلب



312الرأسماليةعصرفىأوروبا

مصانعوالحديد، وستةالفحممناجممنكبيرًاعددًا1910عامفىتملكوكانتالروهر
.نسمةألف300نحوعمالهاعددوبلغالسفنلبناءومصنعوالصلبللحديد

* * *

مابقدرالصناعيةالثورةبنتائجتتأثرلمألمانياأنهىباإلنتباهجديرةمالحظةوثمة
أنالسياسية، وذلكأماالقتصاديةأماالجتماعيةالناحيةمنإنجلترا، سواءبهاتأثرت

كماالشاقةوالتجاربالمستقلالتفكيرثمراتمنتكنلمألمانيافىالصناعيةالنهضة
تقاليدهتغييراأللمانىالشعبيتكلفأندوننقًالألمانياإلىنقلتإنجلترا، وإنمافىكانت

بقيةعلىتمامًاتنطبقالمالحظةهذهأنريبإنجلترا، والفىحدثكماوأنظمته
انطباقًاأكثروإيطاليا، ولكنهاكفرنساإنجلترامنالحديثةالصناعةاقتبستالتىالشعوب

كامًالنقًالإليهماالصناعةنقلفىالدولتينهاتينلمهارة، نظرًاواليايانألمانياعلى
التناقضذلكفىالسببهوهذاولعل. الدولبقيةفىلهامثيلالبطريقةوفجائيًاوسريعًا
،والتفوقالكمالمنكبيرًاحدًابلغتالتىاالقتصادية) اليابان (أوألمانياحالةبينالغريب
العصورسماتبعضتحملالتىوالسياسيةاالجتماعيةوأنظمتهاالمعنويةوحالتها
أنهذامعنىوليس. الحديثالعصرروحمعالنواحىمنكثيرفىتتفق، والالوسطى

السكانيحتشدحيثفيهاالكبرىالصناعيةالمدنقيامبسبببالغًاتأثرًاتتأثرلمألمانيا
شبيهةنتائجألمانيافىأنتجتقدالصناعيةالثورةأنريب، فالالعامالرأىقوةوتظهر
نفوذوزيادةالمعيشةمستوىوارتفاعالقومىالدخلكزيادةإنجلترافىأنتجتهابالتى

النتائجتلكأنأمور، غيرمنذلكغيرإلىالسياسيةالحياةفىاإليجابىودورهمالعمال
منذلكوالطاعة، وغيرللنظامحبمناأللمانبهامتازمابسببألمانيافىكثيرًاتعدلت

بلوغدونكامًال، وحالنجاحًاألمانيافىالدستورىالحكمنجاحدونحالتالتىالصفات
.اإلنجليزيةالمرأةبهتتمتعكانتالذىالمرموقاالجتماعىالمركزذلكاأللمانيةالمرأة

* * *
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عشرالحادىالفصل
عشرالتاسعالقرنفىالحديثةالقوميةالحركات

األلمانيةالقوميةالحركة–أوالً
األلمانيةالوحدةتأخرتلماذا

بالنسبةحدثكماالموحدةالمركزيةالدولةظهورعشرالتاسعالقرنحتىألمانياتشهدلم
معظمخضوعمنالرغمفعلى. الحديثةالعصورأوائلفىوأسبانياوفرنساإلنجلترا
فيينا، فإنومقرهاالهابسبرجأسرةتتوارثهاالتىالمقدسةالرومانيةلإلمبراطوريةأجزائها

الثامنالقرنفىيضمكانفضفاضًافدراًالبلقوميةدولةتكنلماإلمبراطوريةهذه
كتابهفىBassantباسانتأوردهلمافطبقًا. اقطاعىطابعذاتسياسيةوحدة1800عشر

77تضمكانتالسياسيةالوحداتهذه"، فإن1945–1815منألمانياتاريخموجز"

إمبراطوريونفرسانيحكمهاوحدة1475وحرةقرية45وحرةمدينة51وعلمانيةإمارة
الوحداتهذهحكاموكان. مربعميلمائتىويحكمونلإلمبراطورإالألحديخضعونال

وفرسانوأساقفةوبطاركةوكونتاتومركيزاتودوقاتملوكبينيتراوحونالسياسية
هولشتايندوقاأللمانية، مثلأراضيهمبجانبأجنبيةدوًاليحكموناألمراءوكان. أحرار

تدعىكانتالصغيرةاإلماراتلروسيا، وحتىقيصرًا1762فىصارالذىجوتورب
حاكمهامنفيهاالدايتمجلسطلبالتى1794سنةكالنبرجفعلتمنفصلة، كماأممأنها

فرنسا،ضدالحربفى" كالنبرجأمة "حياديعلنأنبريطانياملكالثالثجورجالملك
.المشاهمن140والفرسانمن22يتجاوزالكالنبرججيشوكان

الوحدةتأخرفىالسببأن" ساباين "فيقول. أسبابهابحثإلىتدفعالتاريخيةالحقيقةوهذه
تستطعلمالتىالمقدسةالرومانيةاإلمبراطوريةضعفإلىيرجعألمانياوتفتتاأللمانية

تحولعدمفىالسببأن" باسانت "ويذكرألمانيافىموحدةدولةإلىتتحولأن
السياسيةالوحداتلسيادةاحترامهاهىقوميةدولةإلىالمقدسةالرومانيةاإلمبراطورية
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األساسعلىقضتاألجنبية، وبذلكالدولمعمعاهداتعقدفىالحقلهاكانالتىفيها
..المركزيةالسلطةعليهتقومالذى

واحدة،ألمةممثلةنفسهاتعتبرتكنلمالمقدسةالرومانيةاإلمبراطوريةأنالواقعوفى
ألمانياتظللتكنلمأنهاعنفضًال. مختلفةجنسياتتشملالعثمانيةالدولةمثلكانتفقد

داخلمنهاجزءيقعكانبروسيامثلالهامةأللمانيةالممالكبعضكلها، فإن
بهامرتالتىوالضمالوراثةظروفحسبخارجها، وذلكآخروجزءاإلمبراطورية

للملوكاألسريةاألوضاعحسبتشكلتقدألمانيافىالدويالتأنذلك. المملكة
.الحروبنتيجةتتقلص، أوبالزواجاإلرتباطنتيجةأحيانًاتتسعكانتفقد. واألمراء

ألمانيا،وحدةتأخرفىحاسمتأثيرلهاكانالدينىاإلصالححركةأنعلىالرأىويتفق
فىالمركزيةالدولةودعماالقطاعيةاإلمتيازاتتدميرصاحبهاالتىالحركةهذهأنذلك
اإلقليميةاإلمتيازاتتدعيم، وهوالعكسإلىألمانياأدتوإنجلترا، فقدفرنسامنكل

منالجديدةالكبرىللدولالتىالحقوقبنفستتمتعاالقطاعيةالوحداتأصبحتبحيث
بينالعميقةالدينيةاإلختالفاتأنFiggisفيجيسويقول. األقلعلىالنظريةالناحية
تحولإلىالوقتمعوأدتتفتتهااستمرارعلىساعدتقدالرومانيةاإلمبراطوريةأجزاء

بأنحاكملكلسمحالذى1555سنة" اوجزبرج "صلحويعتبر. سياديينحكامإلىاألمراء
حرب، ثمالتمزقتأكيدفىقويًاعامًالإلقليمهمذهبًاالبروتستانتيةأوالكاثوليكيةيختار

هىخاصةبصفةألمانياكانت، والتى1648وستفاليامعاهدةإلى1618منعامًاالثالثين
..ألمانياوحدةعلىمميتأثرلهاوكانالشاملبالدمارألمانيامسرحها، فأصابت

،األلمانىالشعبطبقاتبينالمتأصلالشديدالعداءهوآخرسببالسببهذاإلىيضاف
األرستقراطيةتميزتالدنيا، فقدوالطبقاتالعلياالطبقاتبينتفصلواسعةهوةووجود
األلمانىالمجتمعتميزإلىأدى، مماالشعبلعامةالشديدواحتقارهابعزلتهااأللمانية
الكبرى، وإناأللمانيةالمدنمعظمفىالمتوسطةالطبقةظهوربعدحتىالشديدباإلنقسام

"اليونكرز "القديمةالحاكمةالطبقةبينتقاربًاستشهداأللمانيةالقوميةالحركةكانت
..المتوسطةالطبقةحسابعلىاأللمانىالشعبوجماهير
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عشرالثامنالقرنفىظهرتالتىاالستنارةحركةأفكارجوانبأحدفإنذلكعنفضًال
اتجهواالذينألمانيامفكرىمعظمفىبالغتأثيرالجانبلهذاكانالعالمية، وقدجانبهو
الكتابأنHertsهيرتزعمومًا، ويقولالمحليةوالمشاعرالقوميةاستنكارإلى

ليسينجلسانعلىوأوردالسياسيةالقوميةوصمةمنتبرؤاقداأللمانوالمفكرين
Lessingكما" بهأصبلمأننى، يسرنىبطولىضعفسوىليسالوطنحبأن "قوله

أىإلىينتمىأالالشاعرالفيلسوفواجب "أنقولهSchillerشيللرلسانعلىورد
المستوىعندوتختفىالدنياالطبقاتبينتشتدالقوميةالعداواتأنجوتهوعن" شعب

تكونأناألفضلمنأنهأعلنفقدذلكفىصراحةأكثرهردرالثقافة، وكانمناألعلى
.خصائصهإبرازإقليملكليتيحذلكألنمنقسمةألمانيا

األلمانيةالقوميةنموعوامل
هذهأنإالاأللمانيةالقوميةمشاعرتأخرعنالمسئولةالعواملهذهرغمأنهعلى

الرغمفعلى. نموهاعلىساعدتأخرىظروفوقتذاكلهاتوفرتقدالقوميةالمشاعر
أنهإالالقوميةالوحدةتأخرسببقدالمحليةالمشاعرفىالعادىغيرالتطرفأنمن
جميعإنشاءفىوالحكاموالنبالءالملوكتنافسإلىأدىالطيبة، فقدجوانبهأيضًالهكان

يجدونواليةفىآرائهمأودينهمبسببيضطهدونمنوكانالثقافيةالمؤسساتأنواع
المقاطعةمواطنشعورإلىأدىتسامحًا، مماأكثرتكونقريبةأخرىواليةفىملجأ

الصغيرةالمقاطعةنطاقمنأوسعنطاقعلىمواطنًايصيرأنالسهلمنبأنهالصغيرة
..الصغيرةالواليةأو

النصففىاأللمانيةواألدبيةالفكريةالحركةتجاهلمنالرغمفعلىذلكعنفضًال
بشكلأسهمتذلكمعأنهاالقومية، إالالمشاعرصورلكلعشرالثامنالقرنمنالثانى
القوميةالدولةتطورفىهامةخطوةكانتالتىاأللمانيةالثقافيةالقوميةخلقفىحاسم

..الحديثة

األلمانيةالقوميةنموفىونابليونالفرنسيةللثورةالكبيرالدورعلىالمؤرخونويتفق
.األلمانيةالقوميةنموفىالفرنسيةالثورةمنهاأثرتالتىاآلتيةالجوانبتحديدويمكن
تكنلمالفرنسيةالثورةقامتفعندما. الفرنسىالحكمضدالقومىالفعلردوأولها
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الذيناأللمانالمفكروناستقبلرأينا، وقدكمابعدتبلورتقداأللمانيةالقوميةالمشاعر
واإلخاءالحريةفىالفرنسيةالثورةمبادئأفكارعالميينمواطنينأنفسهميعتبرونكانوا

، بلالمثقفينصفوةعلىاألمريقتصرولم. للبشريةجديدًافجرًابإعتبارها.. والمساواة
اجتاحتعندما، ولكنوالجيشالعلياواألرستقراطيةالسياسيينمنمختلفةفئاتشمل

أخذتعمومًااأللمانمعاملةالفرنسيونوأساءبحكوماتهاألمانيا، وأطاحتنابليونجيوش
.ومبادئهاوثورتهالفرنسابكراهيةمصطحبةتنموالقوميةالمشاعر

الوجه: وجهينمنالقوميةالزعامةتولدأنشأنهامنكاننابليونسياسةأنالحقيقةوفى
اللغةواستخدامالفرنسيةواإلدارةالقوانينتطبيقعلىالخاضعةالشعوبإرغام.. األول

وحكامهاوقوانينهادساتيرهاالخاصة، وتغييرلغاتهاجانبإلىرسميةلغةالفرنسية
دونالفرنسيةللمنتجاتأسواقهافتحاإلمبراطور، وكذلكإلدارةتخضعتحكميةبصورة

مرتفعة، فضًالجمركيةبتعريفةإالفرنسادخولمنممنوعةمنتجاتهاكانتحينفىقيود
وأنضخمةمساهماتتقديمعلىمرغمةكانتوالتابعةضمتالتىالبالدجميعأنعن

الغزواتفىالستخدامهاالجندمنكبيرةفرقًانابليوناإلمبراطورتصرفتحتتضع
المعاديةالقوميةالروحنموإلىأدى، مماالفرنسىالشعبكاهلعنالحربألعباءتخفيفًا

..العالمأغرقتعاتيةموجةإلىوتحولهالفرنسا

الثورةفىالمساواةبفكرةالمصطبغةالفرنسيةالقوانينلتطبيقكانفقدأخرىناحيةومن
كانتالتىالداخليةالعوائقإزالةمباشر، فىغيربشكلكانآخر، وإنهامأثرالفرنسية

القنانةونظامالطبقيةاإلمتيازاتإلغاءمثل.. المفتوحةالبالدفىالقومىالشعورتعرقل
وتحسينالتجاريةالعوائقوإزالةالدينيةالمساواةوتحقيقاالقطاعيةالقيودوبقايا

مثلالمطلقةالسلطةمنتحدالتىاألنظمةكلالقوانينهذهأخمدت، كماالمواصالت
وروحالكنسىواالستقاللللمدنالذاتىالحكمأخمدتكما" الدايت "اإلقليميةالمجالس
.فيهظهرتمكانكلفىوالصحافةواألدبوالتربيةالبحثفىالحرية

القوميةالوحدةعلىتساعدكانتالذىالوقتفىنابليونسياسةأنالكالمهذاومعنى
نحوعدائيًاتوجيهًاالقوميةالمشاعرهذهتوجهكانتالمفتوحة، فإنهاالبالدداخل

..الفرنسيةاإلمبراطورية
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فىشاسعةمناطقإخضاعمنتمكنقدنابليونأنالمعروففمنأللمانياوبالنسبة
مناآلالفاستخداموالنمسا، وأدىبروسياوهماألمانيتيندولتينأكبرأذلألمانيا، كما

والنمسابروسياضدالمعاركفىببعضبعضهماأللمانوضربالفتوحاتفىاأللمان
الكراهيةشعورفساد.. األجنبىالنابليونىالحكمطبيعةإلىاأللمانىالشعبنظرلفتإلى

..األلمانيةالقوميةالحركةأفادمماالفرنسييننحو

الثورةعهدفىتمتالتىاأللمانيةللدويالتالهائلةاإلدماجعملياتفإنالوقتنفسوفى
اإلمبراطوريةنابليونأزالاأللمانية، فقدالقوميةالوحدةخدمتقدنابليونوحكمالفرنسية
كانتحيثالغربيةألمانيافىكبيرةإدماجاتعمليةوأجرى1806سنةالمقدسةالرومانية

واإلماراتاإلمبراطوريةباروناتدولبوجودوانقسامًاتجزئةالمناطقأكثرتوجد
بعدتقريبًا80إلىاأللمانيةالدولعددتناقصاإلندماجيةالتغيراتهذهالكنسية، ونتيجة

.248يبلغكانأن

كانتالتىألمانيافىالشخصيةممتلكاتهامعظمالنمسامننابليونانتزاعفقدكذلك
األمالكمنالرينانية، وعددالحدودمدنمثلاإلمبراطوريةفىصغيرةنقاطفىموزعة

.األخرىالصغرىالمدنمنعديدعنالسوداء، فضًالالغابةمنطقةفىالصغيرة

إلىالمقدسةالرومانيةاإلمبراطوريةواستحالتألمانيامنالنمساخرجتوبذلك
منذخاصةحياةلنفسهاوتجعلألمانياعنتبتعدالنمساوحدها، وبدأتالنمساإمبراطورية

..فيينامؤتمر

العناصربوميرانيا، وأقصيتفيهاتملككانتأنبعدألمانياعنالسويدنابليونأبعدكذلك
وقد. فقط38إلى80مناأللمانيةالدويالتعددهبطاإلمبراطوريةأواخروفى. األجنبية

فيهاتعد، ولمذلكبعدتجزئتهاإلىتعدلمألمانياوهامة، ألنضخمةخطوةهذهكانت
يبلغصغيرةدويالتثالثسوىالنابليونيةألمانيافىيبقلمحرة، حتىومدنكنسيةدول
.شخصيةأسباببفضلنسمة5000سكانهاعدد

محلليحل1806يوليو12فىالرينانىاإلتحادأوًالأنشأبأننابليونبدأوقد
هذاوسعوالجنوبية، ثمالغربيةألمانيامنأميرًا16يضمالمقدسة، وكاناإلمبراطورية
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األلمانيةالدولجميعيقاربماعضوًا، أى37شملبحيثالتاليةالسنواتفىاإلتحاد
األعضاءالدولحقوقيحدددستورًااإلتحادلهذانابليونجعلوالنمسا، وقدبروسياعدا

لهذاحاميًانفسهنابليون، وأعلنالدايتباسميعرفأعلىاستشاريًاوواجباتها، ومجلسًا
..اإلتحاد

عليهاتقومالتىالروابطهدمتقداإلندماجيةالتغيراتهذهأنفىشكثمةوليس
عليهاتتأسسأنيمكنالتىالتقاليدعلى، وقضتالدويالتمندويلةكلخصائص

مناأللمانيةالنبيلةالطبقةمنضخمقسمانتزاعأنعنمحلية، فضًالقوميةمشاعر
الخاصة، قدأراضيهممنلإلمبراطوريةالتابعينالمقدسةاإلمبراطوريةوفرسانبارونات
القوميةسوىإليهاينتمونممكنةقوميةثمةتعدولمالمحليةقوميتهممنحرمهم

..األلمانية

سيطرتالتىالعالميةللفكرةبالنسبةآراءهماأللمانالمفكرونغيرالظروفهذهوفى
غموضهامناأللمانيةالقوميةالفكرةأخرجتجديدةبآراءفيختهخرج، فقدعليهم
قدالفرنسيةالثقافةأنرأىالقومية، فقدالفكرةوبينبينهاالتوفيق، وحاولالسابق

األلمانىالشعبليواصلالوقتمراحلها، وحانأرقىبلغتأنبعدأغراضهااستنفدت
"..اللغةبهذهالمتحدثينجميع "بأنهم" األلمان "وصفالمهمة، وقدهذه

عبقريتهشعبلكلبأنينادىشيلرعادالعالمية، فقدالفكرةمنيئسافقدوشيلرجيتهأما
أنالمختلفةوعبقريتهثقافتهبحكماأللمانىوللشعبوالمساواةالحريةفهمفىالخاصة
..والمساواةالحريةفىالخاصةآراءهيشكل

نظاموإبتدعاإلجباريةالعسكريةالخدمةنظمالذىالبروسىالكبيرالمصلح. شتاينأما
مفهومهافىاأللمانيةالقوميةالوحدةفكرةتمثلفكرتهكانتالقصيرة، فقدالخدمة
عن، ومتقدمًاهذهنظرهوجهةفىاآلخرينعنكثيرًامتقدمًاذلكفىوكان. االسمى
 !.القوميةبفكرةمبالغيربقىالذىالعامالرأى
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1848إلىفيينامؤتمرمناأللمانيةالقوميةحركة
جديدعهد، بدأ1815–1814سنةفيينامؤتمروانعقادأوروبافىنابليونحكمبانهيار

التحرريةالحركاتضدالحكوماتفعلردفيهسادالرجعىالعهدباسمعرفأوروبافى
،التعويضبقاعدةوأخذالقومياتمبدأفيينامؤتمرتجاهلكيفذكرناوقد. والقومية

علىبروسياحصلتإيطاليا، بينمافىمعظمهاكانتالنمساتعويضاتأنوكيف
منعددًاوكذلكسكسونيامنالشمالىالنصفإليهاضمتألمانيا، فقدفىتعويضاتها
الوحدةلحركةبروسيالزعامةالسبيلتهيأ، وبذلكالرايننهرعندوالمقاطعاتاإلمارات

..الزعامةهذهعنالنمساابتعاداأللمانية، وزاد

منكبيرةأجزاءتشملكانتالمقدسةالرومانيةاإلمبراطوريةأنكيفرأيناقدوكنا
الوطنباسمالتحدثفىالحقلهاكانالدولتينكلتافإنمعًا، وبالتالىالنمساومنألمانيا

الذىالنزاعففى) 1763–1756 (السبعالسنواتحربأثناءنشاهدهما، وهذااأللمانى
النمسا، حولإمبراطورة–تريزامارياواإلمبراطورةبروسياملكالثانىفردريكبينقام

كانفقد" األلمانىالوطن "مصلحةباسميتحدثالعاهلينمنكلكان–سيلزياإقليم
النمساإمبراطورةكانت، بينمااأللمانىالوطنإلىليضمهابسيلزيايطالباألكبرفردريك

وحلفائهفردريكمناأللمانىالوطنعلىللمحافظةأدعىهولسيلزياالنمساضمأنترى
الوطنلحمايةتحالفهماحولواإلمبراطورةفردريكتباحث1769سنةوفى. الفرنسيين
الثانىجوزيفضد1785سنة" األمراءعصبة "بتأليففردريكانفردوعندما.. األلمانى

سنةفييناتسويةأنعلى". األلمانيةالحريات "عنبالدفاعيتذرعالنمسا، كانإمبراطور
إلىببروسيادفعتقدألمانيافىبروسياوتعويضإيطاليافىالنمسابتعويض1815

.األلمانيةالقوميةحركةفىالصدارةمركز

Meuseالميزنهرىبينتنحصركانتالتىبراندنبورجمقاطعةهوبروسيادولةوأصل

هوهنزولرنبيتالمقاطعةهذهعلىظهرعشرالخامسالقرنففى. Elbeواأللب
Hohenzollernبأسرهاألمانيايحكمأصبح، حتىلتوسعهقاعدةبراندنبرجمناتخذالذى.

مجرىفىهامًادورًايلعبواأنبراندنبورجلحكاميقدرلمعشرالسادسالقرنأثناءوفى
جونبراندنبورجناخباستطاععشرالسابعالقرنبدايةفىاألوروبية، ولكنالحياة



320الرأسماليةعصرفىأوروبا

، وفىClevesالراينعلىالمطلةاألراضىفىأمالكهيوسعأنSigismundسيجيسموند
وبذلكبروسيادوقيةعلىفاستولىأقربائهأحدبروسيا، وهودوقتوفى1618سنة

فيماالبلطيقعلىوقطاعاألدنىالرايننهرعلىألمانياغربفىتمتدأمالكهأصبحت
وبروسيابراندنبورجوأصبحتسنةالثالثينحربنشبتالعامنفسوفى. الفستوالوراء

وليمفردريكباعتالءوالنمسا، ولكنالسويدوهىالمتحاربةالرئيسيةالدولنهبا · لجيوش
لصالحالموقفتحولالعظماءعشرالسابعالقرنساسةأحديعتبر، الذى1640سنة
علىوالتركيزتدريجيًااألوروبىالصراعمناإلنسحابعلىسياستهتركزت، فقدبالده

المشهوروستفالياصلحعقدحينأنهذلكعنقوى، ونتججيشالحياد، وإنشاءسياسة
علىحصل، إذالغنائممنكبيرقدرعلىبالحصوللهيسمحوضعفىكان1648سنة

،البلطيقعلىبوميرانيادوقيةمنالشرقىالجزءجانبإلىألمانيةمدنيةأسقفياتأربع
بروسياالوسط، ودوقيةفىبراندنبورج: هىمقاطعاتثالثمنتتكوندولةفأصبحت

ومارككليفز: الصغيرةالدوقياتتقعالراينجهةفىالغرب، وعلىالشرقجهةبعيدًا
ولويسومازارانريشيلوعهدفىالفرنسىبالنموذجفردريكاستعانوقد. ورافنزبورج

إدماجطريقعناالقطاعيةالملكيةمحلالمطلقةالملكيةإحاللفىعشرالرابع
جيشًاوأسسعامةمدنيةوإدارةعامجيشلهاوحدةفىالثالثالرئيسيةالمقاطعات

إصالحاتهبفضلأصبحتقدبروسياكانتوفاتهواإلعداد، وعندالتدريبجيدعظيمًا
الذىالثالثفردريكإبنهعهدفىحصلماوهذاملكيةتصبحأنإالينقصهادولة، ال

ملكًا، وأصبح1701سنةيناير18فى، وتوجملكبلقببتلقيبهليوبولداإلمبراطورأقنع
األولوليمفردريكإبنهعهدوفى. بروسيافىاألولفردريكالملكاسمتحتبحكم

ببروسيااإلرتفاعواإلدارةالجيشلتنظيمعنايتهتوجيهبفضلاستطاع) 1740–1713(
.العسكريةالناحيةمنالكبرىاألوروبيةالدولصفوفإلىالصغيرةالدولة

نشوبإلىأدىأنيلبثلموالنمسابروسياهماقويتينألمانيتيندولتينوجودأنعلى
اإلمبراطورىالعرشعلىالنزاعفردريكانتهزفقد. ألمانيازعامةعلىبينهماالصراع

سيليزيافهاجم–سيليزيافىإدعاءاتلفردريكوكانت–بافارياودوقتريزاماريابين
وبافارياوأسبانيافرنسا، وانتهزت1742–1740عليهاواستولىبالقوةعليهاليحصل
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الصلحتريزامارياالنمسا، ووقعتضدحلفًاوكونتفردريكهجومفرصةوسكسونيا
حروبتنتهىكادتماولكن. سيليزياباحتالللهاإلعترافأساسعلىفردريكمع

العدوأنتريزامارياأدركتحتى1748سنةالشابلاكسبمعاهدةاألسبانيةالوراثة
معمرةألولالتحالفإلىاتجهتثمبروسيا، ومنبلفرنساهوليسللنمسااألساسى

والسويدوروسيافرنسامنمكونًابروسياضدحلفًاوعقدتاللدودةعدوتهافرنسا
تقضىكادتالتىسنواتالسبعحربالدبلوماسيةالثورةهذهعنفتمخض. وسكسونيا

1763سنةالصلحبعقدفإنتهت.. الحلفمنوفرنساروسياانسحابلوالبروسياعلى

عندفردريكتمكنحتىسنواتعشرتمضىتكدولمبسيليزيالفردريكمارياواعترفت
.دانزجعداالغربيةبروسياعلىالحصولمن1772بولندهتقسيم

االستقرارعنبعيدةتزالالألمانيازعامةالفرنسية، كانتالثورةوقبلالنحوهذاوعلى
،نابليونوإمبراطوريةالفرنسيةالثورةفترةكانتثم. بروسياأوالنمسامنأىيدفى

فيينامؤتمربعدالصراعاستؤنفحينولكن. نابليونضدبالصراعالدولتانفشغلت
األقاليمبعضعلىبروسياحصولفإنجانبفمن. تغيرتقدالدولتينأوضاعكانت

شأنهافارتفعببروسيامرتبطًاألمانياعنالدفاعحقجعلقدالرايننهرعلىالواقعة
الدويالتقبلةأصبحتأنبعدألمانيافىالزعامةتدريجيًاإليهاوانتقلتتدريجيًا

بروسياإعطاءأنعنفضًال. عنهاالدفاعفىإليهاتطلعتالتىالصغرىواإلمارات
األقاليمهذهربطأجلمنالعملعلىمرغمةبروسياجعلقدألمانيافىمتفرقةأقاليم

–1870فىاأللمانىاإلتحادقيامإلىأفضتالتىالسياسةبدايةذلكفكانالبعضبعضها
1871..

المجلس، وهوعليههوماعلىاأللمانىالدايتوضعالمؤتمرأقرفقداآلخرالجانبومن
الرومانيةاإلمبراطوريةبزعامةيسلمونالذيناألمراءجميعفيهيمثلالذىاالستشارى

أسرةمناإلمبراطورانتخابحقله1806سنةقبلبعضهمالقديمة، وكانالمقدسة
التسوية،وضعتهالذىاإلتحادىالدستوربمقتضىاإلنتخابنظامانتهىوقد. هابسبرج

فسارتواحدةزادتإمارةوثالثينأربعمنيتألفاأللمانىالكونفدرالىاإلتحادفصار
فىالموروثةالملوكحقوقعلىرمزًابذلكالدايت، فبقى1816سنةفىوثالثينخمسًا
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ملكمثلأجانبملوكفيهيمثلكان، إذجنسياتهمعنالنظربصرفاإلمبراطورية
شليزفجمقاطعتىامتالكهبحكمالدانماركهانوفر، وملكامتالكهبحكمإنجلترا

الدويالتعلىالسيطرةمنفتمكنتالنمساإلىاإلتحادرياسةأعطيتثم. وهولشتاين
عهدفىالنمساكانتالذىالوقتالنفوذ، فىهذاازديادعلىالصغيرة، وترتباأللمانية
..تقريبًاعامًاخمسينمدةألمانيااتحادتعطلاألوروبية، أنالسياسةتقودمترنيخ

حركةلتتزعمالفرصةلبروسيافيينامؤتمرفيههيأالذىالوقتففىالنحوهذاوعلى
السالفبالشكلالنمسوىبالنفوذالفرصةهذهقيدآخرجانبمناأللمانية، فإنهالوحدة
.ذكره

ذكرناكمافقطأخرهاوإنمااأللمانيةالوحدةحركةليوقفذلكيكنفلمالحالوبطبيعة
أولاتخذتالتىالدولةكانتأنها، إالالرجعىبروسيانظاممنالرغمفعلى. قرننصف
تستقلألمانيافىواليةكلكانتالحينذلكففى. ألمانياوحدةسبيلفىعملىإجراء
بروسياحدودها، فرأتتخترقالتىالوارداتعلىالجمركيةوالرسومالضرائببفرض

ذاتهاالبروسيةاألراضىفىجمركيةوحدةوإقامةالجمركيةالحواجزتلكتمحوأن
27البروسيةاألراضىداخلفىوجدتأنهغير. 1818مايوفىقانونًابذلكوأصدرت

محاطةالمناطقهذهمنمنطقةكلوكانتخارجيةألمانيةدولةعشرةإلثنتىتابعةمنطقة
علىترانزيتتعريفاتيتضمنالضريبىالنظامكانأخرىجهةومنالبروسيةبالجمارك
كبيرإيرادمصدرالرسومهذهوكانت. البروسيةاألراضىتجتازالتىالخارجيةالبضائع
بروسياوضعتفكلما. المجاورةالدويالتعلىبيدهاضغطووسيلةالبروسيةللحكومة

علىواحتجتبهاضربتالتىالدولصرختألقاليمهاالموحدةالترانزيتتعريفة
البروسيةباألقسامالمحاطةالمناطقتجدولموفييناكارلسبادمؤتمرفىالبروسيةالحكومة

الجمركيةالتعريفةفىللدخولالبروسيةالحكومةمعمفاوضاتفىالدخولمنبدًا
التىالمناطقبإدخالاهتم1825فىالماليةوزارةموتزفونالوزيردخلفلما. البروسية
بالمعاهدةبالنجاحالسبيلهذافىجهودهالبروسية، وتكللتالتعريفةفىبعدتقاوممازالت

بروسيا، وانضمتالكبرى، جارةدارمشتات–هسدوقيةمعبروسياوقعتهاالتى
لعامالبروسىالجماركقانونوكان. البروسىالجمركىالنظامإلىاألخيرةبمقتضاها
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بروسيةجمركيةتعريفةكانمافإن، وهكذاالدولتينفىالجمركيةللتعريفةأساسًا1818
).Zollvereinزولفراين (جمركيًااتحادًاأصبح

جمركىاتحادتألفالداخلفمن. والخارجالداخلمنبمعارضةبروسيااصطدمتوقد
فىثالثجمركىاتحادتألفكما. 1828ينايرفىالجنوبفىوفرتمبورجبافاريابين

،هانوفر، وساكسفيهالهامةالدولوكانتفرانكفورتفىووقعدولة17ضمالوسط
البروسية،اإلجراءاتمقاومةعلىوالنمساإنجلترافرضتالخارج، ومنكاسل–هس

قوةزيادةمنخوفًا، والثانيةالجمركىاإلتحادمعاالقتصاديةمصالحهالتعارضاألولى
..ألمانيافىبروسيا

بموجبهادخلت1833فىمعاهدةمعهوعقدتالجنوباتحادعلىتغلبتبروسياأنعلى
–، وباد، وهسساكسدخلت، ثمالزولفراينمعجمركىاتحادفىوفرتمبرجبافاريا
بذلكمقيمةالجمركىاإلتحادفىكاسل–هسدخلتقبلومن. وفرانكفورتناسو

تؤلفدولة25يضماإلتحادكان1836عاموفى. البروسيةالدولةجزأىبينرابطة
ألمانيا،جميعالعمليةالناحيةمنيضماإلتحادكان1844سنةموحدًا، وفىجمركيًافريقًا
.الثالثالهانسيةوالمدنوميكالنبورجاأللمانية، وهانوفر، وأولدنبورجالنمساعدافيما

كعملبدأ، وإنماالبعضيعتقدكماسياسىكعمليبدألمالزولفراينأنذلكمنويتضح
.بروسيينإداريينعملمنوإنماقوميينسياسيينعملمنيكن، ولمضريبىمالى
الكونفدرالىاإلتحاددولمنالعظمىالغالبيةيضموثيقاقتصادىاتحادإقامةولكن

هذهالنمسا، وكانتعلىفيهشكالسياسيًانصرًاكانبروسيازعامةتحتاأللمانى
بعدخصوصًا. أللمانياوالعسكريةالسياسيةالوحدةنحوهامةخطوةاالقتصاديةالوحدة

خاصةمجلةباسمهوصدرتالحديديةالسككخطوطمدنتيجةالزولفرايننظامتدعمأن
رأيهالمجلة، وفىهذهلتحريرليستفردريكاالقتصادىالمفكر، وتفرغحالهلسانكانت
.األمةلتكوينالدعائمأقوىمناالقتصادىالعاملأن
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1850–1848األلمانيةالوحدةحركة
بثوراتجديدةسياسيةمرحلةدخلتأناأللمانيةالوحدةحركةتلبثفلمحالكلعلى

، فقد1848فبراير24فىباريسفىإنطلقتالتىالجماهيريةالثورةأشعلتهاالتى1848
كلفىوالقوميةالليبراليةالثوراتوانتشرت1848مارس13يومفيينافىمترنيخسقط
ومشاركةاالستثنائيةالقوانينإلغاءإلىألمانيافىالثوريةالحركاتاتجاهوكان. مكان

الوحدةإلىيؤدىبشكلاأللمانىالكونفدرالىاإلتحادوإصالحالحكمفىالشعب
االستثنائية،القوانينبإلغاءقرارًاالدايتأصدرحيناألوالنالمطالبانوتحقق. األلمانية
..الدستوريةالمبادئتطبيقاأللمانيةالدويالتأكثروقررت

عامًاكان1848حركةقبلالشعور، فإنالكونفدرالىاإلتحادإلصالحبالنسبةأما
،ألمانىبرلمانبتشكيلتطالباأللمانيةالمؤتمرات، وأخذتاإلصالحهذابضرورة
للدعوة" األلمانيةالصحيفة "اسمتحتألمانيةجريدةكولونيافى1847يوليوفىوصدرت

الحركةهذهإلىاالستجابةالرابعوليمفريدركرأىالثورية، وقدالحركةهذهإلى
مترنيخعلىالليبرالية، فاقترحالقضاياعنوصرفهاالقوميةالوحدةإلىاألفكارلتوجيه

الدايتتنظيمإعادةفيهيتناولالكونفدرالىاإلتحادإلصالحمشروعًا1847نوفمبرفى
إتحاديةمحكمةوإنشاء) اإلجماعمنبدًال (األكثريةبتصويتالقراراتفيهتتخذبشكل

..اإلتحادىالجيشاالقتصادى، وإصالحالتشريعووحدة

زعماءمنسبعةاجتمع1848باريسثورةأعقابفىألمانيافىالثوراتانتشرتفلما
مجالسفىاشتركمنكل، ودعواقومىمجلسعقدعلىواتفقواهايدلبرجفىاألحرار

60منالتحضيرىالمجلسهذاانعقدوقد. المجلسهذاحضورإلىالسياسيةألمانيا

جديدنوابمجلسأولأساسهعلىانتخبانتخابيًاقانونًاوسنفرانكفورتفىعضوًا
،فرانكفورتفىالجديدالبرلمانهذاانعقد1848مايو18وفى. قومىمستوىعلى

مجلسواألمراء، وينعقدالملوكالشعبفيهايتخطىالتىاألولىالمرةهىتلكوكانت
27فىنفسهالمجلسوصفوقد. القومىالمستوىهذاعلىاألهالىمنمنتخبنواب

السياسية،وحريتهاألمانياوحدةلتأسيسوانتخابها" األلمانيةاألمةإرادةهيئة "بأنهمايو
رئاستهاأسندألمانيالجميعحكومةبتشكيلبنفسهالمجلسيقومبأناقتراحعلىووافق
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بإقتطاعقومىجيشتشكيلقرراإلمبراطورية، كمانائبالنمسوىيوحنااألرشيدوقإلى
الدانماركىاألسطولتفوقبسببأسطولإنشاءعلىالمحلية، وصوتالجيوشمن% 2

.البلطيقفىالبروسيينعلى

يضمأنوأرادالقوميةفىواللغويةالتاريخيةالنظريةفرانكفورتبرلمانتبنىفقدكذلك
المناطقيفصلالذىالبروسىبالقراررحبفقد. باأللمانيةالناطقةالبالدجميعألمانياإلى

الدستورحذفالمنخفضةالبالدحكومةإلىوطلب. البولنديةبروسيامنباأللمانيةالناطقة
والكانتوناتبالتيرول، وطالبألمانيتينباعتبارهماولوكسمبورجليمبورجفىالهولندى

بشلزفيجللمطالبةتحمسكما. اللغةباسمباأللزاسالبعضوطالب. الشرقيةالسويسرية
ضداألوروبىالعامالرأىعداءالنزعةهذهأثارتوقد. الدانماركمنوهولشتاين
..التوسعيةالنزعاتهذهبسبب. البرلمان

فىوإتخذ. اإلمبراطوريةدستورإعدادوهواألساسىعملهمباشرةفىالبرلمانأخذثم
بالدمعيتحدأنألمانيامنجزءألىيمكنالأولهما، أنه: أساسيينمبدأين1948أكتوبر
واحد،سيدألمانيةغيرولبالدألمانىلبلدكانإذاواحدة، ثانيًا، أنهدولةفىألمانيةغير
النمساكانتإذامابخصوصالرأىانقسموقد. شخصيًااتحادًاإالتكونالعالقاتهمافإن

1849فبرايروفى. اإلتحادذلكمنالمختلفةبوالياتهاتخرجأماأللمانىاالتحادفىتدخل

وأن. النمساإحتواءألمانياعلىيجبأنهرأيهمن" الكباراأللمان "يسمىفريقتأسس
فىتألف، ولكنأعوامثالثةكلاإلتحادرئاسةبروسياوملكالنمساإمبراطوريتبادل

خاصةألمانيةدولةتأليفيرى" الصغاراأللمان "يسمىآخرفريقالفريقهذامواجهة
أنبعدالثانىالرأىتغلبوقدوراثيةإمبراطوريةشكلفىتكونأنعلىالنمسادون

غيرواألقاليماأللمانيةاألقاليممنهاسواءأقاليمهابكاملتدخلأنعلىالنمساأصرت
.ألمانياعلىالنمساوسيطرةالقومىالمبدأتجاهليعنىكاناإلتحاد، ممافىاأللمانية

تشكلأنعلىوينص1849مارس27فىالدستوربروسيا، وأصدرنحوالبرلمانفإتجه
سيادتهاعلىدولةكلفيهاتحافظإتحاديةالنمسا، إمبراطوريةعدااأللمانية، فيماالدول

الخارجفىدبلوماسيًاتمثيًالألمانيااإلمبراطوريةالحكومةوتمثلالقضايابعضفى
االقتصاديةوالسلطةالتشريعيةالسلطةوتتولىالجيشالخارجية، وتنظمالسياسةوتوجه
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.للجيوشالعلياالقيادةلهدستورىوراثىإمبراطورإلىالحكومةبهذهالعامة، ويعهد
28وفى. الممثلينومجلسالدولمجلس: مجلسينمن) الرايخستاج (البرلمانويتألف

.لإلتحادإمبراطورًاالرابعوليمفردريكاإلمبراطورانتخابجرىمارس

ألمانياوحدكبرى، ألنهتاريخيةثورةفرانكفورتبرلماندستوركانالنحوهذاوعلى
لإلمبراطورمناسبًاالوقتوكان. ألمانيامنالنمساطردكمابرلمانيةإمبراطوريةفى

رفضوليمفردريكاإلمبراطورى، ولكنالتاجويقبلألمانيالترؤسالرابعوليمفردريك
:-لسببينالفرصةهذه

مجلسمنالشعبىمجلسمنمعروضهوإنماعليهالمعروضالتاجأن: األولالسبب
ال،أونعمأقولأنأملكال: "يقولكتبوقد" ! مشرفغيرتاج "فهوأمراء، وبالتالى

".أمثالىبينتسويةإلىتحتاجمماالمسألةهذهإن. إلىتقدمونهشئلديكمليسألنه

ألمانيامنتطردأنيجبالالنمساأنمنوليمفردريكرآهمافهو: الثانىالسببأما
تحتفظوستظلاإلمبراطورىالتاجتملكالنمساإن: "يقولردوقدأللمانياضرورةألنها

علىاإلبقاءفىأملهناكمادام: يقولوكتب". اإلمبراطورسيفبروسيا، وستكونبه
رأسعلىهابسبرجآلنمسويًا، وبقاءمليونًاوالثالثينالسبععلىوالحفاظألمانياوحدة

أعلنأبريل27وفى. اإلمبراطورىالتاجأقبلوألمانيا، فلنالمسيحيةاإلمبراطورية
إلغاءذلكمعنى، وكانفرانكفورتبرلمانلهقدمهالذىالتاجرفضوليمفردريك
.الشعبىبالطريقاأللمانيةالوحدةتحقيقأخفقوهكذا. فرانكفورتبرلمان

برلمانقدمهالذىالتاجلرفضغاليًاالثمندفعأنيلبثلمالرابعوليمفردريكأنعلى
الوحدةصنعفردريكأرادالرفضهذاأعقابففى. للشعوب، واحتقارهفرانكفورت

الكونفدرالىاإلتحادمحلتحلفدراليةدولةبإقامة، وذلكالحكوماتطريقعناأللمانية
إرسالإلىاأللمانيةالدولدعامايوبدايةففى. عسكريًازعيمًالهاويكونالسابق

الملوكاتحادأعد26، وفىالكونفدرالىاإلتحادإصالحلمناقشةبرلينإلىمندوبين
أنعلىلقبولهالحكوماتإلىأبلغوهدستورمشروعوهانوفروساكسبروسيا: الثالثة
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التطبيقموضعأميرًا، ووضع28الدستورقبلوقدشعبىمجلسعلىبعدفيمايعرض
".الضيقاإلتحاد "باسماإلتحادهذاوعرف1849أكتوبر15فى

التىالجنوببدولواستعانتاإلتحادهذاوجهفىقامتأنتلبثلمالنمساأنعلى
وهانوفر،ساكسعنهوانفصلت. وفرتمبرجبافاريا، وخصوصًاالبروسىالتفوقعارضت

الصغرى،األلمانيةالدولمعبروسيايجمعاتحادعنعبارةالضيقاإلتحادأصبحوبذلك
القومية، وأصبحصفتهلذلكوفقد. النمساتساندهاالتىالكبرىالجنوبيةاألربعالدولأمام

بالنمسااعتصمتالتىالجنوبيةالكاثوليكيةالدولمواجهةفىبروتستانتيةعصبةمجرد
..فرانكفورتفىجديدبشكلالدايتإنشاءأعادتأنالنمساتلبثولم

بسبب" كاسل "فىالثورةقامتحينبروسياإلذاللللنمساالفرصةحانتأنتلبثولم
1848لعامالسابقالقديمللتقليدطبقًابروسياحقمنالرجعية، وكانهسناخبسياسة

أيضًا، ولكنالحقهذايعطيهاكانالضيقاإلتحاددستورأنالثورة، كماهذهإخماد
بروسيامنبدًالالفدرالىالعملبهذالتقومبافاريااختارالذىبالدايتاستنجدالناخب

أنعلىوبافارياوفرتمبرجساكسملوكمعالنمسااتفقتوليمفردريكوعندمااإحتج
منالنمساحصلتنفسهالوقتوفى" حربحالة "يخلقالدايتلقراربروسيامعارضة
إلى1850نوفمبرفىإنذارًاوجهتثم. النمسويةالسياسةبمساندةوعدعلىالبروسيا
أولمتزفىعقدالذىاالجتماعوفىهسعنالبروسيةالجيوشبجالءوليمفردريك
OlmutsمانتوفيلالبروسىالوزراءرئيسبينMantueffelالنمسوىالوزراءورئيس
واإلعترافالبروسىاإلتحادعنالتخلىالبروسىالجانبقبلشفارتستبيرجالداهية
فىألمانيالدستور، وبالنسبةفرانكفورتفىجديدبشكلبعثالذىاأللمانىبالدايت

يكنألمانيا، ولمدولجميعفىمفتوحةمؤتمراتفىلمناقشتهيعرضأنيجبالمستقبل
فردريكوقعأولمتزفىوهكذا. المخزىبروسياتراجعإلخفاءستارًاإالاألخيرالقرار

بروسيافرصة، وتأجلتفرانكفورتبرلمانقدمهالذىالتاجرفضهثمنالرابعوليم
الدبلوماسية، سياسةبسماركسياسةبفضللذلكالسبيلتهيأحتىألمانياوحدةلتحقيق

.والحرب
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1862–1850مناأللمانيةالوحدةحركة
:هامةتطوراتجملةحدثت1862سبتمبرإلى1850منالفترةفى

الصناعيةالحركةأنالقولليمكنحتىكبيرةنهضةاأللمانيةالصناعةنهضت: أوًال
سنةمنذألمانياوصلتحتى. الفحمإنتاجبنموبدأتفقد. التاريخهذافىبدأتقداأللمانية

عددتضاعفكما. مباشرةبريطانيابعدللفحمكمنتجةأوروبافىالثانىالصفإلى1850
بمقداراألنوالعددازدادالنسيجصناعات، وفىأضعافثالثةإلىالعاملةالقوىأفراد

96منالمصانععددارتفعالسكرصناعةوفى. 1860و1850بينأضعافخمسة

الحديديةالسككخطوطزادت، كما1860سنةفىمصنعًا247إلى1847سنةمصنعًا
بينالحديديةالسككشبكاتإقامةزادثم1856سنة1400إلى1850سنةكم6000من

وكانكبيرًانموًاالبورجوازيةالطبقةنموالصناعةهذهعنونتج. األلمانيةالبالدمختلف
دولةإنشاءإلىوالتجارالصناعيينكبارمنالبورجوازيونهؤالءيهدفأنالطبيعىمن

.لمنتجاتهمطبيعيةسوقًالتكونموحدة

الحربفىهزيمتهابعديتحرجالنمسامركزأخذفقدأخرىجهةومنجهةمنهذا
بيدمونتباستيالءوانتهتالثالثونابليونكافورمنكلوبينبينهاقامتالتىالتحريرية

إلزاحةلبروسيافرصةكانتالحربهذهأنفمع". فالفرنكابصلح "وبرمالمبردياعلى
الذىالسياسىقوتها، الوضعفرنسا، بتزايدتقلبأنخشيتأنها، إالالميدانمنالنمسا

،الراينعلىالبروسىالجيشمنقطعستبحشداكتفتفيينا، ولذلكمعاهداتأرسته
لصالحفالفرنكاصلحنتائجمنالحدفىالفرنسىالجيشعلىالخطرهذاأفلحوقد

الوحدةإلىبالحاجةأحسالذىألمانيافىالعامالرأىهذه1859أزمةأثارتوقد. فرنسا
لعدمبروسياإلىلوموجهأنهبروسيا، ومعشأنارتفاعإلىأدتالنمساهزيمةولكن
تحاربتكنلمالنمسابأنجاءالردأنالنمسا، إالنجدةفىألمانيةكدولةبواجبهاقيامها
..إيطاليانإقليمانوهماوالبندقيةلومباردياعلىللحفاظبلألمانيةمصلحةفى

1861–1859فىالكبيرانتصارهااإليطاليةالوحدةحركةإحرازفإنحالكلوعلى

بروسياإلىالتفكيربالوحدة، واتجهألمانيافىترتفعاألصواتجعلقدكافورقيادةتحت
..ألمانياتوحيدفى" بيدمونت "بدورلتقوم
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الرابعولهلمفردريكيدمنانتقلتقدبروسيافىاألمورفعاليةكانتالحينذلكوفى
فردريكتوفى1861سنةوفى1858سنةمنذأخيهيد، إلىعقلىبمرضأصيبالذى
زعامةإلىسبيلالأنهاألولولهلمأدركاألول"، قدولهلم "اسمتحتأخوهوخلفهولهلم

إصالحًاالجيشإصالحعلىالنيةفعقد. قوىجيشبناءطريقعنإالأللمانيابروسيا
للبرلمانوقدم". رونفون "وصايتهأثناء1859سنةالجيشرأسعلىشامًال، وجعل

القانونية،السنإلىيصلمنكلالتجنيد، وتجنيدبإطالةمشروعًا1860سنةفىالبروسى
ذلككانولما. الحربحالةفىألفًا450والسلمحالةفىألفًا190إلىالجيشعددوزيادة

البرلمانهذاالملكحل، ولماذلكفىالبرلمانعارضباهظة، فقدنفقاتيستدعى
ملكأمامللحكومة، وأصبحمعارضةبأغلبيةالجديدالبرلمانجاءجديدةانتخاباتوأجرى
برنامجحسابعلىالدستورىالحكميتوطداألغلبية، وبذلكلهذهيخضعأنإمابروسيا
الذىالحللليبرالية، وكانميولهكانتالذىإلبنهالعرشعنيتنازلأن، وإماالجيش
فىالوزارةلتولىبسماركاستدعاءهوالمحافظةالعناصرضغطتحتالملكإليهانتهى

..1862سنةسبتمبر

األلمانيةالوحدةوحركةبسمارك
أصحابمنأرستقراطيةأسرةمنبراندنبورجفى1898–1815بسماركأوتوفونولد

وقعتوعندما. 1835سنةهانوفرفىبوتنجنجامعةمنوتخرج) اليونكرز (األرض
فرقةباستخداملهالسماحمنهوطلببالقوةالثورةإخمادالملكعلىاقترح1848أحداث

البروسىالبرلمانفىعضوًامرةألولانتخب1849وفى. عليهاللقضاءفالحيهمن
عينفرانكفورتبرلمانحلوبعد. الليبراليةاألغلبيةضدمتشددًاموقفهوكان. الجديد
مايووفى. موسكوفىلبروسياسفيرًاعين1859وفىاأللمانىالدايتفىلبروسيامندوبًا
..الوزارةلتولىاستدعىثمباريسفىلبروسياسفيرًالفترةعين1862

الألمانيابأنصرحعندماالقوميةالوحدةنحواتجاههحقيقةعنعبرحكمهبدايةومنذ
لقوتها،، وإنماليبرالىحكممنبهتتمتعمابسببالوحدةتحقيقفىبروسياإلىتتطلع

وقراراتبالخطبتتحققالوحدة، الالعصر، كمسألةذلكفىالكبرىالمسائلوأن
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بالدم "تتحققوإنما–نتيجةإلىيؤد،- ولم1849و1848سنةفىحدثكمااألغلبية
".والحديد

أنعلى. القوةاأللمانية، وهىالوحدةتحقيقفىسياستهبسماركأعلنالنحوهذاعلى
شهرتهمعًا، وتقوموالدبلوماسيةالقوةبواسطةوحدها، بلالقوةبواسطةينجحلمبسمارك

بالدرجةالظروفمنالذكيةاالستفادةعلى، بلالظروفخلقعلىالحقيقة، الفى
..األولىالمراحلفى، وخصوصًااألولى

:اآلتىالنحوعلىاأللمانىاإلتحادتحقيقإلىالنهايةفىأدتالتىسياستهتتبعويمكن

وكانتألمانيافىوتقويتهسلطانهالتدعيمالنمسااتجاهبسماركحاربالبدايةفى: أوًال
قدمتهمشروعلبحثفرانكفورتفىاأللماناألمراءاجتماعلعقددعوةوجهتقدالنمسا

معبتحدثهيستطيعأنهيرىالنمساإمبراطور، وكاناأللمانىالتعاهدىالدستورإلصالح
بسمارك، ولكنأفضلبشكلغاياتهإلىالتوصلمندوبيهممع، الأنفسهماأللماناألمراء

تدعيمإالنتيجتهاتكونبروسيا، لنوبتسليمالنمسابإرشادتنفذإصالحاتبأنأحس
فىبروسياتمثيلعدمإلىخطتهاتجهتألمانيا، ولذلكفىوتقويتهالنمساسلطان

موافقةعلىيحصلأنالمهد، واستطاعفىوهوالنمساوىالمشروعإلحباطفرانكفورت
أغسطس14فىالمؤتمرافتتحوعندماباستقالتههددأنبعدقسرًاالشيخبروسياملك

رضىدوناأللمانى) اإلتحاد (الكونفدراسيونإصالحيمكنالأنهواضحًاكان1863
أجابت1863سبتمبر22فىاإلصالحمشروعبروسياالنمسابلغتبروسيا، وعندما

:شروطثالثةبوضعبروسيا

مناوبةاإلتحادرئاسةتكون، أىالكونفدراسيونفىالحقوقفىللنمسابروسيامساواة1.
..والنمسابروسيابين

قررولوحتىأخرىدولةعلىالحربإعالنرفضفىالحقلبروسيايكونأن2.
سياستهاباستقاللبروسياتحتفظأنذلك، ومعنىالحربالفيدرالىالبرلمان

..الخارجية
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طلبتوعندمابأسرهااأللمانيةاألمةيمثللبرلمانإالحقوقهامنحقعنتتنازلأال3.
بروسيا،رضىدونالكونفدراسيونتشكيلاأللمانيةالحكوماتجميعمنالنمسا
.بروسيابدونألمانيًااتحادًايتصوروالمألنهمذلكاألمراءرفض

شكلبأىممكنةوحدةالبأناأللمانىالعامالرأىإقتناعهوالقرارهذاأهميةكانتوقد
يالحظوهنا. للمستقبلجدًاهامًااإلقتناعهذابروسيا، وكانفيهاتدخللمإذااألشكالمن
الجمركىباإلتحادالحقيقةفىمرتبطةكانتاأللمانيةللشعوبالماديةالمصالحأن
..النمسافيهتشاركولم. بروسياإدارةتحتتشكلالذى) الزولفراين(

أىفىالشرقيةبروسياحدودلتأمينلبسماركالظروفسنحت1863العامنفسفى: ثانيًا
قمعًاالروسية، وقمعتبولندافىالثورةاندلعتعندماوذلكالنمساضدتخوضهصراع
الثالثالدولوالنمسا، واتفقتوإنجلترافرنسافىالعامالرأىالقمعهذااستفزفقد. عنيفًا
، ودعيتالداخلىاستقاللهابولندامنحعلىفيهاتحضهاروسياإلىمذكرةتقديمعلى

تقديمفىاإلشتراكبرفضفقطيكتفلمبسماركأنعلى. المطلبهذاتأييدإلىبروسيا
اهتمامهمادالئلظاهرهافىتحملحربيةاتفاقيةروسيامعوقعالمذكرة، بلهذه

معتحالفهاللحظةتلكمنذبسمارك، فضمنمشاغبشعببيناألمنبسطفىالمشترك
..روسيا

الشرقية، وإنماحدودهعلىفقطعينهتكن، لمذلكيفعلوهوبسماركأنالحقيقةوفى
بسمارككانالحينذلكففى. لبروسياالخاضعالبولندىالجزءعلىأيضًاعينهكانت
بروسيينإلىالبولنديينتحويلفىهوبالدهفىالبولنديةللمشكلةالوحيدالحلأنيرى
يكنولم. الوجودمنالقوميةثقافتهموإزالةلغتهمعلىوالقضاء.. مستطاعتأخيربأقل

أراضىسلخذلكعلىيؤثرأنهذكرلقدبل. دولىمؤتمرعلىالمسألةهذهبطرحيسمح
الظروفيخلقلمالمسألةهذهفىبسماركأنفيالحظحالكلوعلى !. نفسهاالراين

.الظروفاستخدامأحسنوإنمابروسياعالقةلتدعيم
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لبسماركلتقدموهولشتاينشلزفيجمشكلة1864التالىالعامفىبرزتأنتلبثولم: ثالثًا
تزعمطريقعلىأخرىخطوةببروسياالسياسية، وتدفعمهارتهفيهاتتبدىأخرىفرصة
..األلمانيةالوحدةحركة

الشمالية، تابعتينألمانيافىجوتالندجزيرةشبهفىالواقعتانالدوقيتانهاتانوكانت
، وكانتالدانماركمملكةمنجزءًاتكونالم، وإن1490منذشخصيًاالدانماركلملوك

يتكلمونألفًا150منهمألفًا395سكانهاعدديبلغهولشتاينشمالتقعالتىشلزفيج
وكانت. األلمانيةنسمة، ولغتهمألف540عددهميبلغهولشتاينسكانكاناأللمانية، بينما

فيينامعاهدةبهاالمقدسة، واعترفتالرومانيةاإلمبراطوريةمنجزءًاقبلمنهولشتاين
).الكونفدراسيون (األلمانىالتعاهدىاإلتحادفىعضوًا1815سنة

تنزعحركةالدوقيتينفىوجدتعشرالتاسعالقرنفىالقوميةالحركاتظهرتأنومنذ
ضمهما، وفىإلىتتوقالدانمارككانتالذىالوقت، فىاأللمانىباإلتحاداإلرتباطإلى
فىنهائيًاالدوقيتينإدماجحاول) 1839–1808 (الدانماركملكالسادسفردريكعهد

كانالذىAugustenburgاوجستنبورجبيتبمعارضةووجهتمحاولته، ولكنمملكته
طبقًاالحاكمالدانماركىالبيتفىالذكورنسلانقضاءعندالعرشإلىالوصولفىيطمع

)1848–1839 (الثانىكرستياناعترف1846عامفىولكن. الدولتينهاتينفىللقانون
،إبنهوفاةبعدوهولشتاينشلزبورجدوقيةحكمفىوورثتهاشارلوتاألميرةأختهبحق
.ألمانىلحاكمخضوعهماإلىتتوقانكانتااللتينالدوقيتينغضبالعملهذاأثاروقد

.فرانكفورتبرلمانوأيدهم" كييل "فىمؤقتةحكومةوألفواالدوقيتينفىاأللمانوثار
لندنفىمؤتمربعقدوانتهتاالدانماركضدالبروسىالجيشخاضهمالحربينذلكوأفسح

مايو8فىوقعتالتىالمعاهدةفىاإلتفاقوتموروسياوالنمساوبروسيابريطانياضم
فىالسابعفردريكChristian of Glucksburgجلوكسبورجأميركريستيانيعقبأنعلى

فىاأللمانىاإلتحادبحقوقالمساسعدممعوهولشتاينشلزويجوحكمالعرشوراثة
المطالبأوجستنبرجالدوقالمعاهدة، وأماهذهعلىالنمسامعبروسيا، ووقعتهولشتاين
األلمانىاإلتحاديدع، ولمودعاويهمطالبهعنتنازلهلقاءكبيرًاتعويضًاقبل، فقدبالعرش
.المعاهدةلتوقيع
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المعاهدةبنودفردريكنسىحتىالمعاهدةعلىعامًاعشرونتمضىتكنلمأنهعلى
هولشتاينومنحمملكتهفىشلزفيجإدماجتضمندستورًا1863مارس30فىوأصدر

مطلقنفسهاعتبرالذىاأللمانىبالدايتهولشتايناستنجدتذلك، وعندالداخلىاالستقالل
أوجستنبرجالدوقإبنعليها، وتقدميوافقولملندنمعاهدةفىيشتركلمألنهنظرًااليد

ملكالسابعفردريكورد. لهملزمًاليسأبيهتنازلأن، معلنًاالعرشعنتنازلالذى
نهائيًاالدوقيتينفيهضمآخردستوربإصدار1863نوفمبر13فىذلكعلىالدانمارك

، توفىالتعقيداتهذهسياقوفى. 1852لندنمعاهدةنقضوبذلكالدانماركمملكةإلى
األخيرالدستوروضعالذىالتاسعكريستياناألميروخلفهيومينبعدالسابعفردريك
..التنفيذموضع

أدتالتىالمناوراتمنبسلسةللقيامبسماركانتهزهاالتىالظروفهىتلككانتوقد
معاهدةعلىالموقعينأحدكانأنهفمع. بروسيايدفىالدوقيتينسقوطإلىالنهايةفى

..محاربتهعلىالعملاعتزمأنه، إالبكريستيانباالعترافملزمًاكانفقد، وبالتالىلندن

أميرًابأوجستنبرجاإلتحاد، اإلعترافحال، لساناأللمانىالدايتقررالحينذلكففى
.والونبرجهولشتايندوقيتىعنتجلوأنالدانماركإلى، وطلبوهولشتاينشلزفيجعلى

الفرصةبسماركانتهزولذلكضعيفةقواتاإلتحادتصرفتحتالتىالقواتوكانت
سببأىلديهايكنلمالنمساأنومع. الحربفىاإلشتراكالنمساعلى، وعرضللتدخل
تتدخلأنالخطرمنوكانالقومياتمتعددةدولةكانتألنها، نظرًالإلشتراكمباشر
الدوقياتألمانبنجدةبروسياانفرادخشيتأنهاإال–القوميةباسمالدوقياتألمانلصالح

الدانماركإلىنهائىإنذارتقديمعلى1864ينايرفىاإلتفاق، وتمذلكعنهىوتقاعسها
 !.مستحيًالقبولهيجعلأسلوبفىصبغوقد. نوفمبردستوربإلغاء

جيوشاإلنذار، وتقدمتالدانماركرفضتالموضوعة، فقدللخطةطبقًاشئكلوسار
للدولتينوتنازلالصلحطلبعلىكريستيان، وأكرهالدوقيتينلغزووالنمسابروسيا

اختصتالصغيرة، ثمالونبرجدوقية، وفىوهولشتاينشلزفيجفىحقوقهعناأللمانيتين
سنةGasteinجشتاينمعاهدةفىبهولشتاينالنمسا، واختصتشلزفيجبإدارةبروسيا
.األلمانيةاألمةغالبيةرأىرغمأوجستنبرجبيتدعاوىبسماركأحبط، وهكذا1865
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تقعكانتبإدارتهااختصالذىشلزفيج، ألنالتقسيمفىجادًايكنلمبسماركأنعلى
غالبيةأنعن، فضًالهولشتاينألمانيابقيةعن، وتفصلهااألقصىالشمالىالطرففى

ألصقالنمسابهااختصتالتىهولشتاينكانتالدانماركية، بينمايتكلمونسكانها
وسطيقعكانكييلبرزخأنذلكإلىيضاف. ألمانكانواجميعًاسكانهاأنبألمانيا، كما

االقتصادية، وكانبروسياأغراضتخدمقناةحفربسماركنيةفى، وكانالدوقيتين
النمسا، وباتمعالحربمنمفريكنفلملذلك. مشاريعهيعرقلالنحوهذاعلىالتقسيم
.بهالإلحتكاكفرصةيترقب

منمطمئنًاكانولما. موقفهويدعمالنمسايعزلأنعليهكانذلكيفعلأنقبلأنهعلى
ومعاونةفرنساحيادضمانإلىهمهاتجه، فقدالروسمعالشرقيةبالدهحدودهناحية

..لبالدهإيطاليا

سبتمبر30فىBiaritsبيارتزفىالثالثنابليونمعبسماركتقابلفقدلفرنساوبالنسبة
تعويضفىالثالثنابليونأمل، مستغًالالمكسيكفىالفرنسيةالحملةفشل، بعد1865

ماإذافرنسارقعةتوسيعفىللنظراستعدادهوأبدىآخرميدانفىبنجاحالهزيمةهذه
،بروسىتحالفعقدعلىالنمسا، وموافقتهاوبينبينهالقادمةالحربفىحيدتهاضمن
.إيطالى

إليها،البندقيةمقاطعةبضمبوعدهامساعدتهابسماركاشترىفقد. إليطاليابالنسبةوأما
أنإيطاليارضيتوبمقتضاهبالفعل1866أبريل8فىاإليطالىالبروسىالتحالفوأبرم
إلىالبندقيةضمقبلالنمسامعالصلحبروسياتعقدأالالنمسا، بشرطعلىالحربتعلن

.إيطاليا

التحالفإلبرامالتالىاليومفىاأللمانية، فتقدمالشعوبوالءلكسبخطوةعلىأقدمثم
األلمانىالتعاهدىلإلتحادعامبإصالحاأللمانىالدايتإلىبمشروعاإليطالىالبروسى

اإلنتخاببواسطةكلهااأللمانيةاألمةتنتخبه "ألمانىبرلمانانتخابإلىالناخبينودعوة
إلصالحالحكوماتمقترحاتفىللنظرللجميعاإلنتخابحقأساسعلىالمباشر
األقطارمنقطرأىيكنلم (الثورىالمشروعهذامنغرضه، وكانالفدرالىالدستور
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فعًالتهتمأنهابروسياتثبتأن) الوقتذلكحتىللجميعاإلنتخابحقعرفقداأللمانية
.المقبلصراعهافىبروسياحولتلتفورغباتها، وبذلكاأللمانيةاألمةبمصالح

الدوقالنمسا، فإنمعالصدامبقربتنبئهولشتاينفىاألحوالكانتاألثناءتلكوفى
النمسوية، فطلبتالسلطةبتشجيعجشتاينمعاهدةضدبدعايةيقومكانأوجستنبرج

دولةكلبأنردتالنمساالدعاية، ولكنهذهقمعالنمسويةالحكومةإلىبروسياحكومة
يتوقعهكانماحدث1866يونيوأولوفى. إدارتهامنطقةداخلالعملفىحرةمنهما

.الدايتإلىوهولشتاينشلزفيجقضيةإحالةالنمسويةالحكومةقررتفقد. بسمارك
وبروسياالنمسابينأبرمتالتىللمعاهدةانتهاكًايعدالقرارهذابأنبسماركفاعترض

فردت. هولشتاينبدخولالبروسيةالقوات، وأمرالدوقيتينقضيةبمناسبة1864ينايرفى
اإلتحادفىعضوهىهولشتاينأناعتبارعلىالدايتعلىاألمربعرضالنمسا

الدولفانقسمتبروسياعلىالحربإعالناأللمانيةالحكوماتإلى، وطلبتاأللمانى
واحدةودولةالوسطدولوبعضالجنوبدولوقفتفبينماوبروسياالنمسابيناأللمانية

إلىالصغيرةاألخرىالدولالنمسا، وقفتجانبإلىالشماليةألمانيافىهانوفرهى
األولاألسبوعوبروسيا، وفىالنمسابينالعالقةقطعت1866يونيووفى. بروسياجانب
ألمانيا،منالغربىالشمالفىجابهتهاالتىالنمساويةالمقاومةبروسياسحقتالحربمن

بوهيميافىالنمساوىالجيشمعوهانوفر، والتقواسكسونياعلىالبروسيونواستولى
الجيشفيهاانتصريوليو3يومالتاريخمعاركأكبرمنمعركةدارتحيثسادواعند

هزمتولكنهاالنمسامحاربةفىبوعدهابرتفقدإيطالياوأما. حاسمًاانتصارًاالبروسى
فيينا، ولكنعلىالزحفالبروسيةالقواتوأرادتLissaفىوبحرًاكستوزافىبرًا

فرنسا، ورغبةمعالتاليةللحربمنهتوقعًاالنمساإذالليشأالكبير، لمالسياسىبسمارك
األخيرةحيدمانحوعلىفرنسامعالحربفىلتحييدهاالنمسامعالمصادقةإعادةفى
شرفهامنتحطالبشروطالنمسامعالصلحإبرامعلىأصرلذلك. النمسامعحربهفى

أجزاءوبعضهانوفربروسياضمتوبها1866أغسطس23فىبراجمعاهدةوأبرمت
، وأصبحتفرانكفورتومدينةوهلشتاينوشلزفيجدرمشتات–هسوكذلكبافاريا
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معارضة، معالميننهرشمالالواقعةاإلماراتكليشملشمالىألمانىإتحادزعيمة
.اإلتحادلهذاالنمسا

بسماركيشأولم. ألمانىجنوبىاتحادمنهافتكونالنهرجنوبىفىالتىاإلماراتأما
رأيهمنوكان. الشمالاتحادإلىاإلنضمامعلىإكراههاالحكوماتهذهلشعورمراعاة

المرحلة،هذهفىهضمهفىتطمعأنبروسياتستطيعماأقصىهوشماليًااتحادًاأن
عليهايفرضلمأنهإالالنمساإلىانضمتقدكانتالجنوبيةاأللمانيةالوالياتأنومع

ينتهىأنقبل، فإنهاعتدالهجزاءلقى، وقدأرضأىيسلبهالمإنهحربية، بلغرامات
حكومةمعحربيةاتفاقياتأبرمتقدوبادنوورتمبرجبافارياكانت1866أغسطس
..بروسيا

تمتوبذلك. لهامكافأةإليهاوضمتالنمسامنالبندقيةانتزعتإليطاليا، فقدبالنسبةأما
.اإليطاليةالوحدة

مكافأةعلىالحصولأرادالثالثنابليونأنفرنسا، ذلكإلىاستدارأنبسماركيلبثولم
حدودجهةمنتعديلأىبأنأنذرهبسمارك، ولكنالحربفىالحيادموقفلوقوفه
هولندةملكاستمال، حيثلوكسمبورجشطروجههولى، وعندئذالحربمعناهالراين
لوكسمبورجيعدكانالذىبسماركفيها، ولكنحقهلهليبيععليهايسيطركانالذى
الدولمنمؤتمراجتمعالمحاولة، وعندهاهذهوجهفىوقفالجنوبيةألمانيامفتاح

بهاأصبحتالتى1867مايو11فىلندنمعاهدةأبرمتحيثلندنفىالكبرى
.لهولندااالسميةالسيادةتحتمحايدةواليةلوكسمبورج

مستقبلتهددسوفألمانياتوحيدنحوبسماركخطاهاالتىالخطواتأنفرنساوأحست
جانبمنيأتىألمانياتوحيدجهةمنالخطرأنتعتقدقبلمنفرنسافرنسا، وكانت

بينالحيادعلىالثالثنابليونوقفولذلكاألقوىالدولةباعتبارهابروسياالالنمسا
األخرى،منهماكلالدولتينإضعافأملعلىبينهماالدائرةالحربفىوالنمسابروسيا

وزيرتييرأعلن. خارقةسرعةفىلبروسياالنصرتحققفلما. شروطهليفرضتقدمثم
مفاوضاتهبنشربسماركالحد، وأجابهذاعندبروسياتوقيفيجبأنهالفرنسيةالحربية
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شاطئعلىاألراضىبعضمنحهنابليونفيهاطلبسادوا، التىمعركةبعدنابليونمع
الوالياتعينفىبسمارك، فظهرذلكبسمارك، ورفضلهكترضيةاأليسرالراين

بروسيامعتحالفإبرامإلىوسارعتاأللمانيةالسيادةعنالمدافعمظهرفىالجنوبية
.الحربىبروسيالنظامخاضعًاكلهألمانياجنوبىيصبحأنأساسعلى

ففى. والفرنسيةالروسيةالحربنيرانلتشعلاألسبانيةالمسألةتقدمتالحينذلكوفى
حكومةتكونأنالثوارملكها، وقررطردعنأسفرتأسبانيافىثورةقامت1868سنة

–هوهنزولرن "أسرةمنليوبولداألميرأخيرًافاختير. دستوريةملكيةأسبانيا
تولىيؤدىأنخشيتالتىفرنساأهاجاإلختيارهذاملكًا، ولكنليكون" سيجمارينجن

وقلبشرلماندولةوإعادةاألسبانيةالبروسيةالدولتينتوحيدإلىأسبانياعرشبروسى
تخلىكمااألسبانىالعرشمسألةمنيدهنفضولهلمالملكأن، ومعالدولىالتوازن
ملكمن، طلبتالحربتريدكانتفرنسا، التىأن، إالالعرشاعتالءعنليوبولداألمير

أسبانيا،لعرشاألميرهذاترشيحعلىالموافقةإلىمستقبًاليعودبأاليتعهدأنبروسيا
ليظهرالفرصةبسماركوانتهز. بالرفضقابلهابروسيالملكإهانةيشكلكانالذىاألمر
19فىبروسياعلىالحربحكومتهاالفرنسية، فأعلنتاألمةيهينشكلفىولهلمرفض

ووقوعساحقةهزيمةفرنسابهزيمةإنتهتالتىالمشهورةالحرب، وهى1870يوليو
فرنسافيهأجبرتالذىالصلحبإبرامواحد، وإنتهتشهرخاللاألسرفىالثالثنابليون
.1871مايو10يومفرانكفورتمعاهدةفىواللورينااللزاسعنالنزولعلى

المفاوضاتابتدأتفقداأللمانيةالقوميةالحركةعلىحاسمًاالنصرهذاتأثيركانوقد
ولهلمالملكودعى. الشمالىاأللمانىاإلتحادإلىالجنوبوالياتبانضمامانتهتالتى

1871يناير18فىرسميًاألمانيا، وتوج" إمبراطور "بلقباأللمانىاإلتحادعرشليعتلى

اتحادتمفرنسا، وبذلكعلىالنصراحتفاالتوسطفرساىقصرفىالمراياقاعةفى
.ألمانيا

اإليطاليةالوحدة–ثانياً
نابليونعهدعلىتزايدتالتىاإليطاليةالقوميةاآلمالتجاهل1815عامفيينامؤتمرقرر

علىترتب. الفرنسيةالثورةقبلعليهاكانتالتىأوضاعهاإلىالجزيرةشبهإعادةوقرر
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قراراتلهأتاحتهاشرعيةحقوقًامنهمكلليدعىمنفاهممنالقدامىاألمراءإعادةذلك
نسلمنوهووصقليةنابولىعرشعلىاألولفردينانداستولىفقدذلكالمؤتمر، وعلى

بيوسالباباحكمتحتللبابويةرافناإلىرومامنإيطالياوسطأسبانيا، وأعيدبوربون
تبعيتهممععروشهمإلىوموديناولوكابارمافىوزمالؤهتوسكانيادوق، وعادالسابع

عنهاالبونهرشمالمالحدمغايرًاشكًالاتخذتقدالخريطةكانتوإن.. للهابسبرج
المؤتمردعمبينماوالبندقيةلمبارديامنكلعلىسيطرتهافرضتالنمساأن، ذلك1789
.إليهاالقديمةجنوةجمهوريةبضمسردينيامملكةالغربفى

حكامفيهاتحكمقدفإنهبالعكسرابطةأىالتسعةاإليطاليةاألقسامتلكيربطولم
.ووحدتهاإيطاليافكرةتعادىأجنبيةقوىأومحليون

1848–1815اإليطاليةالقوميةالحركة
عشرالثامنالقرنخطوطعلىإيطالياخريطةرسم–ذكرناكما–تمقدأنهمنبالرغم

هذاروحإلىتغييرمنعليهطرأماكلبعداإليطالىالشعبإعادةباإلمكانيكنلمفإنه
سواءالقوميةالمشاعربإنعاشالثوريةالحركةعجلتأوروبافىمكانكلفى.. القرن
.والوحدةالحريةفىآمالهممنوقوتاإليطاليينأوالبولنديينأواأللمانبين

الوطنيةحميتهاأثارقدوأسبانياروسياأراضىمنكلعلىنابليونقواتظهورأنكما
فىالمؤثرةاألساسيةالعواملأهممنونابليونالثورةعهدخاللالوطنيةالروحجعلمما

.القارة

فىالعالمسيدةكانت" روما "أنأبدًاينسلمفإنهبالذاتاإليطالىبالشعبيتعلقوفيما
"الفنونأم "إيطاليامنالنهضةجعلتسنةبألفذلكبعدأنهينسلمالقديمة، كماالعصور

منضيعالذىهوالمتوسطالبحرأهميةوتضاؤلالجديدالعالمكشفعلىترتبماوأن
.النمسويةأواألسبانيةأوالفرنسيةالسيطرةتحتوسقطتتفوقهااإليطاليةالمدن

أهدافهلخدمةتمتقدكانتوإنللتحرراإليطالييندعوةمننابليونأطلقهمامعولكن
قدنابليونبعدإيطالياأنحقيقة. غفتقدكانتالتىإيطالياروحأيقظتفإنهاالخاصة
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أحالمهمعنيتخلواأنرفضوااإليطاليينالوطنيينولكناألجنبىالنفوذسيادةإلىعادت
.الحريةفى

الكيدفىبدأتالتى" الكاربونارى "مثلالسريةالجمعياتشكلتأنذلكعلىوترتب
إيطاليابمجديتباهونوالكتابالشعراءفيهظهرالذىالوقتنفسفىالنمسوىللوجود
كافةشعرتالذىالوقتفىليوباردىوجياكومومانزونىالسندروأمثالمنالقديم

تحريرتملوأنه" الوطنيون "رأىوقد" البعث "إلىطريقهافىاإليطاليةاألمةأنالطبقات
إلىوتعودالعالمفىعظمىكأمةالمناسبمكانهاعلىتحصلفسوفووحدتهاإيطاليا
.الحضارةركبقيادة

النمسويوننجح، ولكن1821سردينياوفى1820نابولىفىالثوريةالروحتفجرتوقد
انتفاضاتلقيتكماوالقيادةالتنظيمافتقدتالتىاإلنتفاضاتهذهعلىالقضاءفىبسهولة
منالثوريينإصطيادوتمالمصيرنفس1831البابويةوالوالياتومودينابارمافىأخرى
مصيرأدىوقد.. حتفهمإلىأرسلواأوالسجونفىألقواحيثالنمسوييناألمنرجال
فىالنمسويونبقىطالماأملمجردستبقىحريتهمأناإليطاليونيتفهمأنإلىهؤالء

.بالدهم

اإليطاليةللوحدةالمتعارضةالمشروعات
إالاألجنبىالنفوذمنالتخلصفىجميعًاراغبينكانوااإليطاليينأحرارأنمنبالرغم

علىحصولهابعدإيطاليافىتقومأنيمكنالتىالحكومةنوععلىيتفقوالمأنهم
.حريتها

يطالب1830تلتالتىالسنواتخاللالبعثحركةزعماءأهم" مازينىيوسف "كان- 1
إلىمثاليًامازينىوكانإيطاليافىالجمهوريةوإقامةالملكيةالدويالتتلكعلىبالقضاء

.مثاليتهقدرأتباعهمنويطلبكبيرحد

مازينىأسس، وقد1831الثورىنشاطهبسببالرجلبنفىسردينياحكومةقامتوقد
فىالقائمةاألنظمةمنبدًالوحرديمقراطىمجتمعبقيامتطالبالفتاة"، وكانتإيطاليا"

.بالده
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وضحواالمثاليةمازينىبأفكارتأثرواقداإليطاليينالشبانمنعديدًاأنشكوال
بالرغمأنهالوطنية، والواقعلقضيتهمإضافةأىيقدموالمكانواوإنأجلهامنبأرواحهم

العملىالقائدصفاتتنقصهكانتالشخصية، فقدوجاذبيتهمازينىيوسفإخالصمن
علىولكنهاالدنياالطبقاتبينانتشرتقدالديمقراطيةبالدولةالفريدةأحالمهأنكما

.شديدًاإزعاجًااإليطاليينالمحافظينأزعجتاآلخرالجانب

الطبقةأبناءمنخاصةآخرونإيطاليونشجعالجمهوريةمازينىأفكارعنكبديل- 2
المفكرينبعضكتبالبابا، وقديرأسهاإليطاليةالوالياتكونفدرالىإتحادفكرةالغنية
أسماهماتحلسوفأنهارأىوالذىالفكرةهذهعندفاعًا" جيوبرتى "رأسهمعلى

تضملنالطريقهذاغيرعنإيطالياوحدةأنيرىكانأنهروما"، ذلكبمسألة"
رئيسًاالبابايكونأنحالةفىالوحدة، أماهذهمثلتستكملفلنثمالبابا، ومنممتلكات
.العقبةهذهمثلتجاوزيتمفسوفالجديدةللدولة

التاسعبيوسالباباهوجديدباباإنتخابمن1846سنةحدثمااإلتجاههذامنقوىوقد
منعددًاوعينالسويسرىحرسهوسرحالسجونفىالمعتقليناألحرارأطلقالذى

.بالطهفىكوزراءالمحبوبةالشخصيات

الذيناألحرارالكاثوليكبينخاصةكبيرةشعبيةبيوساإلصالحاتهذهأكسبتوقد
أعرباآلخرالجانبعلىولكن.. وطنهمالستقاللوحبهمللكنيسةحبهمبينجمعوا

البابااتجاهجديةأوإخالصفىشكوكهمعنالعلمانىاإلتجاهوأصحابالجمهوريون
.علمانيةدولةإقامةأجلمنسعيهمفىواستمرواالتحررى

يحكمهامستقلةدولةاإلتحاديقودأنيجبأنهرأىثالثإتجاهأخيرًاهناكوكان- 3
اإلتحادأنرأوافقدثمومنبيدمونتمملكةفىالشروطهذهتوفرتوقدوطنىحاكم
تدريبًامدربوجيشقويةوسطىبطبقةتميزتقدأنهاوالسيمابزعامتهايتمأنيجب

.حديثًا

ألبرتشارلسردينياملكعلىأمًاليعقدوالممازينىأمثالمنالثوريونكانوإن
يمنحأنرفضألنهالتحرريةللمبادئمعاديًاباعتبارهإليهنظرواالذى) 1949–1831(
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تحريربهدفالنمساضدحربفىاإلشتراكرفضوألنهناحيةمندستورًالرعاياه
للغايةأعجبواقدوالمعتدليناألحرارمنكبيرًاجانبًافإناآلخرالجانبعلىولكنإيطاليا

كلسيطرةتحتالوقوععنبعيدًاعلمانيةبحكومةإيطالياتوحيدسردينياملكيتولىبأن
.الباباأوالنمساإمبراطورمن

المؤمنيناإليطاليينمنكبيرةجموعمنتأييدًااإلعجابهذالقىفقدأخرىناحيةومن
الجمهوريينبينوسطًاطريقًافعًالتمثلسردينياقيادةوكانت.. الوسطاألمورخيربأن

.المحافظةوالكنيسةالمتطرفين

1949–1848اآلمالتداعى
التىفيينا، وفىفيليبلويسبعرشأطاحتالتىباريس، فى1848ثوراتقياممع

شارلمنكلاضطروقد.. بالثورةأدناهاإلىأقصاهامنإيطاليااهتزتبمترنخأطاحت
توسكانياودوقرومافىالتاسعوبيوسنابلىفىالثانىوفرديناندتورينفىألبرت
وكأنوبداالدساتيربإصداررعاياهمتهدئةإلىجميعًاإضطروا.. فلورنسافىالكبير
الحاميةطردفىالبندقيةشعبنجحأنبعدانتصارهاأحرزتقدالوطنيةالتحررقضية

الوطنيةالحركةنجحتالوقتنفس، فىمانيندانييلبرئاسةالجمهوريةوإعالنالنمسوية
مشغولةالنمسويةالحكومةكانتالوقتهذاوفى.. لمبارديااستقاللإعالنفىميالنوفى

علىاإليطاليينشجعمماوالمجروبوهيميافيينافىأراضيهافىتفجرتالتىبالثورات
اإلشتراكإلىاضطرتونابلىالبابويةحكوماتحتىأنهذلكلالستقاللعامةحربشن
.الوطنىالتحريرجيشفى

فىبجيشهودفع" نفسهاتصنعإيطاليا "أنوأعلنالوطنيةالحركةألبرتشارلتزعموقد
األيديولوجياتوتصادمناحيةمناإليطاليينضعفولكنالمتراجعينالنمسويينأعقاب

األولىالعواطفثورةبعدأنهذلكالنهايةفىالحركةهذهأحبطقدأخرىناحيةمن
فرديناندوالملكالتاسعبيوسأنذلكمواطنهاإلىونابلىالباباقواتمنكلعادت

جمعواماسرعانالنمسويينفإنالوقتنفسفىالتقليديةطبيعتهمإلىعادواماسرعان
يوليه24فى" كستوزا "فىألبرتشارلقواتهزمالذىرادتسكىالمارشالبقيادةقواتهم
1848.
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أعلنواالذينالسطحإلىالمتطرفونيقفزأنإلىالمعتدلةالقياداتهذهفشلعننتج
أنبعدالفاتيكانمنالتاسعبيوسوهرب.. 1849ورومافلورنسامنكلفىالجمهورية

المشهورالحريةفارسعنهاليدافع" مازينى "بقيادةشعبيةحكومةأيدىفىروماسقطت
".غاربلدىيوسف"

نفسالديمقراطية، فىفىكبيرةلنقلةمستعدًايكنلماإليطالىالشعبأنيبدوولكن
العامةالرجعيةظروفوسطفىروماجمهوريةتعيشأنمحتمًاليكنلمفإنهالوقت
حملةنابليونلويسرئيسهاأرسلالذى" الثانيةالفرنسيةالجمهورية "أسقطهاالذىوكان
البابوية، فىإلىروماوإعادةالبطوليةغاربلدىمقاومةعلىالقضاءفىنجحتإليها
منوالتنصلعروشهمإلىالعودةعلىالصغاراألمراءالنمساعاونتفقدالوقتنفس

.الشعبيةالحركةمناألولىالشهورخاللبذلوهاقدكانواالتىالدستوريةوعودهم

لتحريراإليطاليونبهقامالذىالعظيمالجهدذلكفإن) 1849 (العامذلكأواخروقرب
.تامفشلإلىانتهىقددستوريةبضماناتأنفسهموتحريراألجنبىالنفوذمنبالدهم

شارلهزيمةفبعد" بيدمنت "هىتلكالهزيمةبعدبحريتهااحتفظتالتىهىواحدةدولة
اضطر1849مارس23فى" نوفارا "فىأخرىمرةثمكستوزافىالنمسويينمنألبرت

أفضلإلىالتوصلفىنجحوالذىالثانىعمانويلفيكتورإلبنهالعرشعنالتنازلإلى
.النمسامعشروط

:1949–1848عامفشلهامنبدرسينخرجتقدإيطالياأنشكوال

إيطالياتوحيدفىالنجاحالبابوىالحزبأوالجمهوريينبإمكانيكونلنأنه: أولهما
كماعليهيحسدونالوضعفىوجماعتهمازينىتركتقدرومافىالجمهوريةفسقوط

قدالتاسعبيوسألنقيادةبالحزبًاأنفسهمالكاثوليكأحراروجداآلخرالجانبعلىأنه
.الحرالحزبوفشلبتفتتمتأثروهوروماإلىعاد

وأنالجولةكسبقدالوسطحزبأنواضحًاأصبحاليساروحزباليمينحزبوبسقوط
.سردينيامملكةحوليتركزالوحدةأمل
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يملكالاإليطالىالشعبفإن" نفسهاتصنعأن "تستطيعلنإيطالياأنتأكدقدأنه: ثانيهما
الصددهذافىأخرىمحاولة، وأنالنمسويينلطردالمشتركالعملعلىالقدرةأوالقوة

.آخرفشلسوىمصيرهايكونلنخارجيةمعونةبدون

أنعلىقادرًااألقلعلىإيطالىسياسىهناككانأنهاإليطاليةالقضيةحظحسنومن
".كافوركاميلو "هوالدروسهذهيعى

اإليطاليةوالوحدةكافور
الجيشفىوعملمبكرةسنفىالحربيةمدرسةمنوتخرج1810تورينفىكافورولد

.التحرريةآرائهبسببمنهخرجأنيلبثلمكانوإنالسردينى

1848، 1839عامىبينالفترةفىانشغلوقدمرموقةشخصيةاآلراءهذهمنهجعلتوقد

طيبة، ولكنهثروةوجمعوسافرالزراعة، ودرسفىبتجاربهالخاصة، واهتمبمصالحه
.السياسيةوطنهبقضايامشغوًالكانالوقتهذاطول

لعضويةنفسهفرشحالدستورشعبهألبرتشارلمنحأنبعد1848الفرصةكافورواتت
الملكعينه1850عاموفى.. العضويةهذهعلىوحصلاإلنتخاباتفىونجحالبرلمان
يلعبأنالموقعهذامننجحوقدوالصناعةللتجارةوزيرًاالثانىعمانويلفيكتورالجديد
.واالقتصاديةالسياسيةالمسائلفىالعظيمدوره

اإليطالىللشعبويمنحإيطاليايرىأنوهوتحقيقهإلىيسعىأمًالأمامهكافوروضعلقد
كماالحماسيةبالخطبآمالهعنيعبرلمولكنهاإلنجليزىالنسقعلىدستوريةحكومة

بسرعةالتحركوعلىالحقائقتمثلعلىفريدةقدرةلكافور، وكانتمازينىيفعلكان
.الخاصةألهدافهوتطويعهاأوروبافىالسياسيةاألوضاعتفهم، وعلىاألحداث

حرةكدولةشهرةالسردينيةللمملكةيجعلأنكافوربرنامجفىاألولىالخطوةكانت
مرجعًاوخبرتهدراستهمنهجعلتوقد. وحسدبفخراإليطاليينسائرإليهاينظروغنية

الشئونوإدارةالبرلمانىالحكموطرقوالماليةالطرقومدوالزراعةالتجارةشئونفى
السردينىالبرلمانوأصدراإلصالححركةيدفعأنالوزارةفىاستطاعوقد.. الخارجية
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الكنيسةعلىجديدةأمالكوقفومنعمدنىعقدإلىالزواجبتحويلقراراتعدة
.الدينرجالتأثيرمنالحدورائهامنمستهدفًا

لصالحاألسعارمراجعةوتمتاألخرىاألمممعتجاريةمعاهداتعقدتالوقتنفسفى
وبريطانيافرنسامنكلمعبالدهصداقةينمىكانبينماهذاكل.. الفقيرةالطبقات
سردينياصورةتثبيتإلىأدىمماالنمسانحووحازمهادئبموقفالحفاظإلىباإلضافة

.إيطالياتحريرعلىرجالهايعملليبراليةكدولة

إيطالياأنحاءسائرمواطنىبينيثبتهاأنكافورأرادمابالضبطالصورةهذهوكانت
.أخرىناحيةمنالجمهوريينمازينىأتباعوبينناحيةمن.. الحانقين

اإليطاليينحصولمنالبدأنهيعتقدكانلماأنهالداخليةكافوربسياسةيتعلقفيماأما
وعثركبيرحليفعنالبحثفىأخذقدفإنهالنمسويينلطردكبيرةدولةمعونةعلى

.فرنسافىعليه

فىبالدهبرلمانيحملأناستطاعأنبعدوفرنساإنجلتراإلىالتقربفىبالفعلنجحوقد
فرقةإرسالعلىالموافقةعلى) 1852منذللوزراءرئيسًاأصبحقدكان (1855يناير

معركةفىأرسلهاالتىالكتيبةفقدتهمقتيل28خسارةهوتافهوبثمن. القرمإلىسردينية
أوروباممالكممثلىأمامإيطالياظالماتيرفعأنحقكسبفإنهالحربهذهفىتشرنابا

.أوزارهاالحربوضعتعندما1856باريسفىالصلحمؤتمرفى

لحربالمسرحتقررحيث" بلومبير "فىالثالثبنابليونسرًاالتقىأعوامبثالثةذلكوبعد
:شرطينإلشتراكهفرنساإمبراطوراشترطإيطالية، وقدتحرير

.المعتديةبمظهرالنمساتبدوأن: أولهما

تقدمهاالتىالمعونةمقابلفىنيسومدينةسافوىكتيبةعلىبالدهتحصلأن: وثانيهما
كانأنهإالالبيدمينىالتاجأمالكمنبقسميضحىأنيكرهكانكافورأنمنوبالرغم

أنمتوقعًايكنلموأنهفرنسيوناألقسامتلكفىالسكانأغلبأنأخرىناحيةمنيعلم
.واقعيًارجًالبقبولهكافوروكانالمبادئلمجردالحربفرنساتدخل
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النمسامعالحرب
فىسردينيامملكةضدالحربإعالنإلىالنمسادفعأمكنالحاذقةاإلثارةمنبسياسة
إيطالياإلىرجلألفمائتىمنجيشبقيادةبوعدهالثالثنابليونووفى1859أبريل

وتخوفت" سلفرينو"و" ماجنتا "فىداميةمعاركبعدلمبارديامنالنمسويينطردوأمكن
، ولمقبلمنعمهفعلكماالعسكرىالنجاحفىطريقهفرنساإمبراطوريتابعأنأوروبا
.النمسويينمعهدنةووقعالقتالعننابليونتوقفأنبعدوذلكمبررالتخوفلهذايكن

تحررأنقبلالحربإنهاءإلىنابليوندفعتالتىالدوافععنالتساؤلإلىذلكيدعو
استعدادزيادةمنلتدخلهنتيجةحدثماالدوافعهذهأحد" الدرياتىإلىاأللبمن "إيطاليا

األراضىعلىبالهجوماستعداديعنىكانممالقواتهاوتعبئتهاالبروسيةالحكومة
االستقاللحركةلقوةتقديراتهفىتشككنابليونفإن: آخردافع.. الراينمنالفرنسية
يمارسأنيستطيعالفدرالىاإلتحادمننوععنستتمخضأنهايتصوركانفقداإليطالية

أنيمكنموحدةدولةتكوينعنهاسيتمخضالحركةتلكأنتبينولكنسيطرتهعليه
مملكةتكوينفىإيطاليانجحتلوفإنهأخيرًاثم. الجنوبمنلفرنساتهديدمصدرتكون
منالباباحرمانإلىسيدعوهاممالهاكعاصمةروماضمعلىتعملسوففإنهامتحدة

أنهسيرونالذينالفرنسيينمنالكاثوليكأمامموقفهعلىذلكآثارمنوتخوفممتلكاته
.بحمايتهبوعدارتبطأنهالسيمابالبابانزلعمامسئول

رفضوحدها، ولماالحربفىبيدمنتباستمراروطالبحليفهبإنسحابكافورتأثروقد
الترتيباتمنبيدمنتحصلتوقد.. منصبهاألخيرترككافورمطلبعمانويلفيكتور

الحماسمنالترتيباتهذهتهدئلملمبارديا، ولكنعلىفيالفرنكافىتقررتالتى
بيدمنتإلىاإلنضمامفىرغبتهمإيطالياوسطسكانأعلنفقداإليطاليينبينالوطنى

والياتحكامها، واجتاحتعلىوتسكانياوبارماموديناالصغيرةاإلماراتوخرجت
الجديدةاإليطاليةالمملكةفىلإلندماجالحماسمنطاغيةموجةوالمارشوامبريارومانا

.الشمالفى

عقدفىالثالثنابليونمعجديدةمفاوضاتبعدونجحإيطالياأملليحققكافوروعاد
تحصللمالتىسافوىعلىفرنساحصولمقابلفىمكنت، والتى1860تورينمعاهدة
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منكلفىاستفتاءإجراءمنمكنت.. القتالفىاالستمرارعنتقاعسهابسببعليها
.اإليطاليةالمملكةإلىبضمهاإنتهىوروماناوموديناوبارماتسكانيا

الذى" غاريبلدى "رأسهمعلىاإليطاليينمنعددًاأثارقدسافوىعنالتنازلكانوإن
.إليطالياكخيانةالعملهذاإلىنظر

غاريبلدىمسيرة
حريةصنعواالذينالثالثةالرجالباعتبارهمومازينىكافورمنكلمعغاريبلدىيوضع
أسدشجاعةلهبأنواشتهرصغيرًاشابًاالزالوهوالفتاةإيطالياإلىانضموقد. إيطاليا
يهربأناستطاعولكنه1834باإلعدامعليهحكموقد. الطغاةضدحربهفىطفلوقلب
انتفاضاتلهقدمتحتىالحريةأجلمنأيضًاهناكحاربحيثالجنوبيةأمريكاإلى

عنالثالثالعامخاللدافعوقد.. أخرىمرةإليهاللعودةالفرصةإيطاليافى1848
ولكنهالمنفىفىالمغامراتحياةلمزاولةسقوطهابعدهرب، ولكنهمازينىجمهورية

ضدالمتطوعينمنمجموعةليقود1859حربانفجرتأنبعدبالدهإلىثانيةمرةعاد
.أخرىمرةالنمسويين

أنيرىوكانأسلوبهعلىيوافقوالكافورمواهبيقدرالكانأنهالواضحومن
جنبإلىجنبًاوالقتالالحريةقضيةأجلمنالسالححملهوالوحيدالصحيحاألسلوب

قطعةعلىالمساومةأوالثالثنابليونمثلطاغيةمعالتحالفالشرفاء، أماالرجالمع
.عنهيرضلممافهونيسمثلالوطنأرضمن

اللتقاطفترةفى1860عامكافوررغبعندماأنهالدهشةبواعثمنيكنلمثمومن
حتىالصراعاستمرارضرورةعلىوصممغاريبلدىعارضهالمكاسبوتثبيتاألنفاس

بحملة "عرفتالتىالشهيرةالحملةبتنظيملألخيراإلذعانوتم. كلهاإيطالياتحريريتم
.نابلىمملكةليهاجممايو5فىجنوةمنغاريبلدىبهاأبحر" األلف

ألفمائةعنيزيدجيشلديهكان) 1861–1859 (الثانىفرنسيسأنمنوبالرغم
قدرًالهيحملونالكانواجنودهمنجانبًاأنكمارعاياهمنمكروهًاكان، فإنهرجل
خاللفى" الحمرالقمصانأصحاب "منغاريبلدىرجالتمكن، وقداإلخالصمنكافيًا
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نابلىإلىعبر، ثمعمانويلفيكتوراسمتحتصقليةجزيرةاحتاللإتمامشهورستة
جنوباحتاللبذلكوتم.. الثانىفرنسيسهروببعدسبتمبر7فىالعاصمةوإحتل

..روماإلىالتقدمالتاليةالمنطقيةالخطوةاإليطالية، وكانتالمملكةإلىوضمهاإيطاليا
.إلنقاذهفرنسيةقوةإرسالإلىالبابامعالمواجهةتؤدىأنمنكافورتخوفولكن

عبرسردينيةقوةعمانويلفيكتورقادالثالثنابليونموافقةعلىالحصولوبعد
التوترمنخففأخرىناحيةمنأنهكماغزوهاأكملحيثنابلىإلىالبابويةاألراضى

موكبفىيخرجأنعلىوافققداألخيرأنمنوبالرغمإليهغاريبلدىمنالقيادةبنقل
عنكافورإبعادعمانويلفيكتورمنطلبقدفإنهالمدينةشوارعيجتازانالملكمع

التىالعظيمةاألعمالمنبالرغمالعامةالحياةليعتزلعادالطلبهذارفضولمامنصبه
.أنجزها

المارشباسمالمعروفةالبابويةوالوالياتونابلىصقليةمنكلكانت1860أواخروقرب
فيكتوريحكمهاالتىالوالياتسائرمعاإلتحادعاماستفتاءفىقررتقدوامبريا

لمالمملكةأنمنبالرغم" لسردينياملكًا "منبدًالإليطاليا" ملكًا "أصبحالذىعمانويل
.بعداستكملتقدتكن

السابقةالفترةخاللبذلهالذىالهائلالمجهودذلكبعد1861يونيو6فىكافوروتوفى
.اإليطاليةالوحدةمناألكبرالجانبإتماممنتمكنحين

وروماالبندقيةضم
البابويةالحكومةكانتحيثروماضماإليطاليةالوحدةإتمامعلىباقيًاالزالكان

.للنمسويينالخاضعةوالبندقية

إلىاألقسامهذهلضمالمناسبةالفرصةتوانىحتىاإلنتظاركافورخلفاءعلىوكان
.اإليطاليةالمملكة
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أنذلكالنمساضدحربهاتخوضبروسياكانتبينما1866األولىالفرصةوأتت
اإليطاليةالمملكةمعتحالفًاعقدالحربلهذهاستعدادهفىالبروسىالمستشاربسمارك
.البندقيةلتضمالنمساعلىالهجومفىتشاركهأنبمقتضاهتقررالجديدة

إالوالبحرالبرفىهزمتقدالحربفىشاركتالتىاإليطاليةالقواتأنمنوبالرغم
لصالحالصراعأنهىقدKonngiratzكونجراتزفىالبروسيونأحرزهالذىالنصرأن

.براغفىتوقيعهاتمالتىالمعاهدةبمقتضىالبندقيةضمواالذينأيضًااإليطاليين

بهذهواستشعارًا.. الجديدةللدولةكعاصمة" روماضم "الضرورةحكمفىأصبحذلكبعد
علىاالستيالءالمتطوعينمنمجموعةمعليحاولعزلتهمنغاريبلدىخرجالضرورة

فيهاوجرحعمانويلفيكتورقواتأحبطتهاوقد1862أوالهمامرتينالمقدسةالمدينة
الحاميةأحبطتهاوقدوالثانية" إيطاليةبرصاصة "يصابأننفسهفىحزمماغاريبلدى
.المدينةفىالموجودةالفرنسية

فىباإلتفاقإيطالياإلىروماضممحاولةفىالدبلوماسيةعقمبدافقدأخرىناحيةومن
قيامإلىيؤدىقدمماالقوةاستخداممناإليطاليةالحكومةفيهتخوفتالذىالوقتنفس

.البابابنجدةالكاثوليكيةالدول

البروسيةالفرنسيةالحربنشبتحين1870اإليطاليةالمملكةواتتأنالفرصةلبثتما
وأجبرتناحيةمناألوروبىالعامالرأىاهتمامجذبتأنها: أمرانعليهاترتبوالتى

منرومافىموجودةكانتالتىالفرنسيةالحاميةاستدعاءعلىنابليوناإلمبراطور
20فىروماإلىاإليطاليةالقواتفتقدمتبذلكتمامًامناسبًاالوقتأخرى، وكانناحية

رفضهابينماألف194أهاليهامنالوحدةعلىوافقفيهااستفتاءوأجرى1870سبتمبر
لها،عاصمةأصبحتالتىاإليطاليةالمملكةإلىالقديمةالمدينةضمبذلكوتمفقط1500
.وفاتهمنسنواتتسعبعدالكبيركافورمشروعوتحقق

* * *
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