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األولالفصل
التجارىواإلنقالبالمالرأسظهور

البنيةلحقخطيربتطوريقترنإنماالحديثأوروباتاريخأنعلىالمؤرخونإصطلح
مراحلمنبعينهامرحلةأنهى – جتماعيًااوإقتصاديًا – األوروبىللمجتمعاألساسية
طابعكانالذىFeudalismاإلقطاعىبالعصرقترنتااالجتماعىاإلقتصادىالتطور
التطورذلكمراحلمنجديدةمرحلةأمامالطريقوفتحالوسطىللعصورأوروبامجتمع

ظهورنتيجةتدريجىنهياراثمتفسخمناإلقطاعىالمجتمعبنيةلهتعرضتبمارتبطتا
وإحاللبه، واإلطاحةاإلقطاعىاإلنتاجىالنظامحسابعلىونموهالتجارىالمالرأس
المجتمعبنيةتعد، فلملحمتهوالتجارةسداتهالرأسماليةكانتمحلهجديدإنتاجىنظام

االجتماعيةالقوىتعد، ولمقبلمنلهاكانتالتىالمميزةالمالمحتلكتحملاألوروبى
"حديث "رأسمالىمجتمعأمامأصبحنابلقبلمنالسائدةالقوىنفسهىوالسياسية

واالجتماعية،اإلقتصادية: األساسيةالبنيةحيثمناإلقطاعىالمجتمععنتمامًايختلف
.السياسية، والفكرية: العلويةوالبنية

التجارى،المالرأسبظهوررتبطاالذىالتحولهذاحدوثكيفيةعلىأيدينانضعوحتى
سادالذىاإلقطاعىاإلنتاجىالنظامأمامقليًالنتوقف" إنقالب "أوتغيرمنصحبهوما

الظروفعلىالتغير، ولنقفذلكطريقهاعنحدثالتىالكيفيةلنتبينلعصورأوروبا
.حسابهعلىنماالذىالمالرأسلصالحاإلنتاجىالنظامذلكتفسخعلىساعدتالتى

Manorاإلقطاعية
بتوفيرتقومأنعليها، وكاناإلقطاعىالنظامظلفىاإلنتاجوحدةهىاإلقطاعيةكانت

أساسًايقتصرالعصرذلكفىاإلقتصادىالنشاطجميعًا، وكانسكانهاحاجاتيشبعما
علىالمسلمينسيطرةنتيجةالسبلأمامهاسدتقد – رأيناكما – الزراعة، فالتجارةعلى

.اليدويةالصناعاتتقدميتعذرالتجارةالمتوسط، وبتأخرالبحر

هذادخلوتوزيعاألرضاستغاللتنظيمأساسعلىاإلقطاعىالنظامقامذلكلكل
.الطبقاتمختلفبيناالستغالل



حامدعباسرءوفوالمعاصرالحديثالعالم

6www.RaoufAbbas.org

تسددوالتقومال، فاإللتزاماتالخالصالزراعىالمجتمعمعالمفيهاتبدوواإلقطاعية
نتشارابإالتنتشر، الللتداولأداةأساسًا، فالنقود، وهىبالمحصوالتوإنمابالنقود

وتتمالسلعمنمحدودعددفىالمبادالتفيهتنحصرالذىالزراعىالمجتمعالتجارة، أما
.عينًابالمبادلةيكتفىماوكثيرًاللنقودماسةبحاجةيشعرالفهومعلومةمناسباتفى

، وليسالعرفمنثابتأساسعلىفيهااإلقتصاديةالعالقاتبقياماإلقطاعيةتمتازكذلك
الرأسماليةتغزهلمالذىالزراعىالمجتمعمميزاتمنأيضًاعقدى، وهذاأساسعلى

إلىعاممنالشكلبنفستتجددالتىالعملياتمنمجموعةعتبارهااببعد، فالزراعة
يتغيروالدائمةبصفةشكلهايتحدداإلقتصاديةالعالقاتمنمعينعددفيهاآخر، يقوم

قدمثًالاألرضفرقيقالعقدنظريةإلىحاجةثمفليسخارجيةظروفتحتإالعادة
جديدمنالعالقةهذهمناقشةإلىيحتاجالدائمة، وهوبصفةاإلقطاعىمععالقتهحدد
عالقاتتنشأحيثالتجارةفىالحالبعكسمحصولكلجنىعندأوعملموسمكلفى

.المعنيةاألطرافبينتفاقامنمنهاكللحكمالبدالطبيعةومختلفةمتعددة

إالاإلقطاعياتبينمبادالتثميكنسكانها، فلمبإطعامالقيامهواإلقطاعيةهدفوكان
أسرة، فكلالربحتحقيقإلىالسعىبعدميمتازاإلقطاعىاإلقتصادكانندر، ولذلكفيما
فىأيضًاوتساهمألفرادهاالقوتلتوفيرأساسًاوتهدفاألرضمننصيبهابزراعةتقوم

أنالذكرعنوغنى. والمدنية) الفرسان (العسكريةوحاشيتهاإلقطاعلسيدالقوتتوفير
األرضجودةحسبعلىأخرىإلىإقطاعيةمنتختلفالزراعىاإلنتاجظروف

أنتستطيعوالاألخرىمنأفقرإقطاعياتهناككانتفقدولذلك. الجويةوالظروف
دونإقطاعيةبسكانتفتكالمجاعاتكانتماوكثيرًا. السكانمنمحدودًاعددًاإالتطعم

الإقطاعيةكلأنحيثاألخرىاإلقطاعياتمن" االستيراد "إمكانوطأتهامنيقللأن
.موجودةتكنلمالمؤنلنقلالكافيةالمواصالتطرقيكفيها، وأنماإالتنتج

منوأسرتهاألرضرقيقإليهيحتاجمالتوفيرأساسًاتكفىالمنزليةالصناعاتوكانت
اإلقطاعيةسكانبعضوكان ... ونحوهاالزراعيةواآلالتكالمالبسصناعيةمنتجات

وحاشيتهاإلقطاعلسيدمصنوعاتمنيلزمماإلنتاجاليدويةالحرففىيتخصصون
.األرضمنتجاتمنيعيشونبالطبعالصناعهؤالءوكان
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الكثيفة،الزراعةطرقفيهاتطبقمتكاملةكوحدةالزراعةفىتستغلاإلقطاعيةتكنولم
األرضرقيقمنكبيرعددبينمقسمةفاألرض.. القديمةالزراعةطرقبكلحتفظابل
يلزمماتوفيرإلىيهدفواإلنتاج... الكبيراإلنتاجمزايامناالستفادةإذنيمكنوال

، وذلكبيعهيمكنفائضتوفيرإلىيهدفوالفحسبوأسرتهاألرضرقيقالستهالك
،اإلقطاعلسيدمنهاحصةستذهبزيادةفكل. اإلنتاجلزيادةحافزلديهليسالرقيقألن
.بيانهاسبقالتىلألسباباإلقطاعيةخارجيبيعهأناألرضلرقيقيمكناليتبقىوما
المنتجاتبمعنى،مبادلةيتعدىالجدًامحدودفمجالهاإلقطاعيةداخلالبيععنأما

األرضرقيقفيهاينتجالالتىالنادرةالحاالتفىصناعيةمنتجاتمقابلالزراعية
.صناعيةأدواتمنيلزمهماكلأسرتهأفرادوبمساعدةبنفسه

نتيجةمحدودالسكان، فعددضخمإنتاجإلىيحتاجيكنلمنفسهاالستهالكإنبل
إلىيدفعحافزأىهناكفليس، ولذلكالمجاعاتوتعدداالستقرارولعدمالسابقةللحروب

.اإلنتاجزيادةفىرغبةاإلنتاجطرقتحسينأوالمزروعةالمساحةزيادة

القديمة،األدواتبعينهاهىىالزراعةفىالمستعملةاألدواتأنيفسرماهوهذاولعل
أدواتفىتقدمأى، والحديثختراعاأىوالاإلنتاجفنفىتطورأىهناكفليس

.اإلنتاج

اإلقطاعىالعهدفىالمدينة
اإليطالية،المدنعن، فضًالالمدنمنكبيربعددتزخرالرومانيةاإلمبراطوريةكانت
الحامياتفيهاتعسكرالتىاألماكنفىاإلمبراطوريةأجزاءمختلففىمدنتنشأكانت

، وإنمااألرضيفلحونوالالريففىيعيشونالكانواالرومانالرومانية، فالجنود
والصناعالتجاروكان. البلدأهليؤديهاالتىالجزيةمنصغيرةمدنفىيعيشون

المدنبينفيماويتجرونالريفثروةإليهاينقلونالحامياتهذهمنبالقربيستقرون
ثيابمنيلزمهمماالحاميةلرجالروما، ويصنعونمنالنادرةالسلعالمختلفة، ويجلبون

.زينةأوحربوأدوات
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التجارة،تعطلتأجزاءهاوالحروبالفوضىوعمتالرومانيةاإلمبراطوريةنهارتافلما
المدنوقعتأوروبايسوداإلقطاعىالنظامبدأ، ولماالمدنضمحلتاوالصناعوتشرد
األرضفالحةعلىأهلهامعظم، وأرغماإلقطاعيينالسادةسلطانتحتالقديمة

إندثارًاالقديمةالمدنبعضندثاراإلىذلكأدى، وقداألرضرقنظامفىواإلنخراط
البعض، وظلالريفبالدمنغيرهاعنتختلفالقرىإلىبعضهاتامًا، وتحول

إقتصاديةوتبعيةاإلقطاعلسيدتامخضوعحالةفىوجودهرغمالحيويةمنبشئمحتفظًا
المدينةإلىمنهاالمصرىالريف" بنادر "بعضإلىأقربتجعلهاوللزراعةللريف

.الصحيحبالمعنى

وسيادةالمدنيةالحياةمعالمبضياعاإلقطاعىالعهدمناألولىالقرونتميزتهكذا
أوتجارىنشاطكلعلىالزراعىاإلقتصادبتغلبتميزتأخرىوبعبارةالريف

.صناعى

كامًال، فقداستقرارًااإلقطاعىالعهداستقرحينتغيرتأنلبثتماالحالهذهولكن
التىالترفحياةتجديدإلىيسعونمترفينأمراءإلىبرابرةقوادمناإلقطاعسادةتحول
الرومانأيامصاغواالذينالصناعأولئكساللةنحوتجهواافيها، ويعيشونالرومانكان

منتابعوهمبصنعهايقومبدائيةأسلحةأوخشنةبثيابيكتفونيعودوا، ولمالترفأدوات
نشاطهاالصناعيةالتقاليدذاتاألسرالمدينة، وبدأتعلىتدبالحياة، فبدأتالفالحين

يمنحكانكبيرأميرعددها، فكلزداداقداإلقطاعيينطبقةأنذلكعلىوساعد. القديم
إمرتهتحتيعملونالذينالفرسانبينمنويبرزونينبغونللذينإقطاعياتهمنأجزاء
..إقطاعيتهمنأجزاءفرسانهبعضبدورهيمنحالجددالسادةهؤالءمنواحدكلوكان
رأس، وعلىتابعينسادةتضممنهاحلقةكلسلسلةمناإلقطاعىالهرمتكونوهكذا
، ثمالملوكثم – الرومانألباطرةخليفةيعدالذى – الجرمانىاإلمبراطوريوجدالهرم
منإقطاعى، وكلالفرسانطبقةحتىبعضفوقبعضهااإلقطاعيينمنطبقاتذلكيلى

تابعيه "يسموناإلقطاعيينمنعددلهوتخضعبالوالءلهيدينLordسيديعلوههؤالء
Vassals "الصناعمنتجاتأمامالسوقتساعاإلىكلههذاأدىوقد.
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وساعدالحروبقلتواإلسالميةالبربريةالغزواتنتهاءاواإلقطاعىالعهدوباستقرار
التجارنوعًا، وعاوداألمنفاستتباإلقطاعيينبينالحروبمنالحدعلىالكنيسةنفوذ

ثماإلقطاعيةداخلالسلعتداولفىتخصصتطبقةالمدنأهلبينمنوظهر.. النشاط
.أخرىإلىمملكةمنثمأخرىإلىإقطاعيةمن

صناعاتفهىبقوتهاإلنسانيحركهاأدواتعلىتعتمدالوقتذلكفىالصناعةوكانت
الخاصلحسابهمنهمكليعملعمالالصناعىباإلنتاجيقوموكانHand Craftsيدوية

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

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

.سنرىكماالرأسمالىالنظامفىالحالهوكمابعديعرف

كانتكماالنطاقمحدودةالسوق، مادامتللسوقإنتاجهناكيكونأنمقصودًايكنولم
يخاطرأنالصانعيستطيعمحدود، والعددهمفالمشترون. اإلقطاعىالعهدفىالسوق

أنبل .. مشتريًاتجدالقدأشياءإنتاجفىمالهورأسوأدواتهوأعوانهوقتهباستخدام
مصالحهميكفلدقيقًاتنظيمًاأنفسهمتنظيمإلىالصناعدفعةالصناعكسادمنالخوف
بنظامعرفما، وهوالسوقضيقأخطارمنويقلالحرةالمنافسةمخاطرويجنبهم

".Guildsالطوائف"

ويحرم .. للطائفةعامتنظيمفىمعينةبصناعةالمشتغلينكلنتظماالنظامهذاوبمقتضى
داخل" ورشة "فتحأوالصناعةبهذهالقيامالتنظيمهذافىعضوًايكونالمنكلعلى
Mastersالمعلمون: "فئاتثالثإلىبالصناعاتالمشتغلونالمدينة، وينقسمنطاق

العرفاءعدديزيدأالعلى" ورشة "فتححقوحدهموللمعلمين" والصبيانوالعرفاء
منمعينًاعددًايعملأنالصبىعلىوكان. معينعددعنمنهمكللدىوالصبيان

يصيرأنيريدكانالذىالعريفعريفًا، أمايصيرحتىالمعلميرضىبشكلالسنين
بتمكنمعهالمعلمونيقتنع" ممتازاعمًال "الطائفةلمجلسيقدمأنعليهمعلمًا، فكان

.الصنعةمنالعريف
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وماليةإداريةسلطاتالطائفةكتسبتاماالمهنية، سرعاناإلختصاصاتهذهجانبوإلى
علىالمفروضةالضرائبتجمعوأنالورشفىالعملتنظمأنعليهاوقضائية، فكان
.العمالءوبينبينهمأوبينهمتنشبالتىالمنازعاتتفضأعضائها، وأن

السوقضيقفىاإلقتصادىتبريرهيجدكانالطائفىالتنظيمهذاأننالحظأنالمهمومن
علىالدخالءأمامالمنافسةبابوسدنشاطهماستقرارضمانفىالصناعورغبة

.الصناعة

ينفردلمبحيثالمدينةداخلاإلقتصادىالنشاطأوجهكلإلىالدقيقالتنظيمهذامتداولقد
.اإلقتصادىتبريرهاالستثناءلهذاوكان .. التجارطبقةإاللهالخضوعبعدم

أى" والتصديراالستيراد "تجارةتسميهأنيمكنماتعانىكانتالعهدذلكفىفالتجارة
أما. وأخرىمملكةبينحتىوأخرى، أوإقطاعيةبينوأخرى، أومدينةبينالسلعتداول

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

.مقدمًامباع، فالناتجالمستهلكين

األمنتوافرلعدمالمخاطرة، نظرًامنالكثيرتتضمنوالتصديراالستيرادتجارةوكانت
رأسيملكأنبهايقومفيمنتفترضكانت، كماالمواصالتولسوءالطريقفىالكامل

بطبيعةكانالخطيرةالمهنةبهذهللقيامتصدواالذينعددفإنولذلك. نسبيًاكبيرمال
منعيكفلتنظيمفىصفوفهمضمإلىبحاجةالتجارمعهيحسلممحدودًا، بشكلالحال
يقومكانالتىالتنظيموفكرةتتسقالمخاطرةمنفيهابماالتجارةأنالدخالء، كماتطفل

.الطوائفنظامعليها

النشاطيتضمنهالذىالخطرمعطرديًاتناسبًا، يتناسباإلقتصاديونيقول، كماوالربح
مندعمتطائلةأرباحًاحققواالمخاطرهذهتفادواالذينالتجارفإناإلقتصادى، ولذلك

لفظأصبحبحيثاألخرىالطبقاتعلىالسيادةلطبقتهمالمدينة، وحققتداخلمركزهم
.التجارإلىأساسًاينصرف" Bourgeoisالمدينةأهل"
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منأوروباأخرجالذىوالسياسىاإلقتصادىالتطورمحورالطبقةهذهكانتولقد
التىالحديثةالرأسماليةنواةكانتفقد. اإلقطاعىالنظامعلى، وقضىالوسطىالعصور

تحقيقعلىوساعدها .. العالموعلىأوروباعلىنظامهافرضتحتىوترعرعتنبتت
.الجغرافيةواإلكتشافاتالصليبيةالحروبأهمهاوخارجيةداخليةعواملعدةالتطورهذا

اإلقطاعىالنظامنهياراعوامل
ىوقنشوءنتيجةأسماليةالرللزراعة – تدريجيًا – السبيليخلىاإلقطاعنظامأخذ

.التطورهذانحواإلقطاعبنظامدفعتكثيرة

عشرالتاسعالقرنفىأوروباشهدتهاالتىالفكريةالنهضةالقوىهذهمقدمةفىويأتى
إلىوالدعوةاألرضرقيقنظامومهاجمةاإلنسانحقوقبلورةمنعليهاترتبوما

فىوالسيماأوروباشعوبكافةمنالكتابالحركةهذهلواءحملوقدوالمساواةالحرية
.وغيرهمومونتسيكوفولتيرأمثالفرنسا

مماالمدنفىالعاملةاأليدىعلىالطلبزيادةإلىمستقلةكحرفةالصناعةنمووأدى
األيدىوتتطلبتنموبدأتالتىالصناعاتفىالستخدامهماألرضرقيقتحريراستدعى
.الرخيصةالعاملة

فعدلتالشخصيةاإللتزاماتمناألرضرقيقطبقةتحرير – بالضرورة – ذلكوتطلب
بالحرفاإللتحاقمنتحدالتىالقيودكلوألغيتاإلقامةقوانينعشرالتاسعالقرنخالل
رغبواإذابالصناعةللعملالمدنإلىويذهبواالزراعةيتركواأنالمحررينللعبيدفأمكن

والبيعالشراءفىالحريةمطلقولهيشاءحيثيذهبحرًاالمزارعأصبحكما. ذلكفى
.اإلقطاعيينالسادةسلطةمحلحلتالتىللدولةالضرائبأداءمقابلالممتلكاتورهن

اإلنتاجعلىالشخصىالحافزإيجادهوالكبرىالتحريرحركةإليهسعتماأهموكان
حركاتهدفتثمومنسلطتهموتقويضونبالئهاإلقطاعسادةتفوقعلىوالقضاء
اإلقطاعوسادةوالنبالءوأسرهموالقياصرةالملوكأراضىتوزيعإعادةنحواإلصالح
.الفالحينعلىالكنيسةورجال
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فرنسافالحى، فحررت1789فىقيامهامنذالحركةهذهمنطلقالفرنسيةالثورةوكانت
إقراضتولىبنكأنشئحيث1850ألمانيافىالشئنفس، وحدثعليهماألرضووزعت
.البنكلدىاألراضىتلكرهنمقابلاألراضىشراءعلىبهاليستعينواللفالحيناألموال
 –1902 (الزراعصغارثورةأثرعلىاألرضملكيةحقعلىالروسىالفالحوحصل

منتصففىاألهليةالحرببعداألمريكيةالمتحدةالوالياتفىالعبيدوحرر) .. 1905
.عشرالتاسعالقرنمنالستينات

التىووسائلهاإلنتاجأساليبتغييرضرورةإلىتدعوالحاجةكانتذلكإلىوباإلضافة
أخذالذينالسكانبمطالبالوفاءعلىقادرةتعدلموالتىاإلقطاعىالنظامظلفىسادت
فىالتفكيرالفردية، فبدأالملكيةنتشارابعدوخاصةالمستمرالتزايدفىعددهم

وحولتالبوراألراضىفاستصلحتالزراعةفىوالرأسىاألفقىالتوسعمشروعات
.مزارعإلىالمراعى

الدينيةفالثورةاإلقطاعنظامزوالأسبابأهممنالكاثوليكيةالكنيسةنفوذضعفوكان
إلىأدتالكنيسةضدعشرالسادسالقرنمطلعفىألمانيافىلوثرمارتنقادهاالتى

الكنيسةاستقاللذلكألمانيا، وتبعفىالواسعةألمالكهافقدهاوإلىالكنيسةإضعاف
.الكنيسةأمالكومصادرةالبابويةعناإلنجليزية

بسببتطورمناألوروبىباإلقتصادلحقمانتيجةتمتكلهاالتغييرهذاعواملأنعلى
.بعدفيماسنوضحهالذىالنحوعلىالبورجوازيةكعبوعلوالتجاريةالرأسماليةنمو

التجارىالمالرأس
حياةعلىتسيطربدأت، وكيفاإلقطاعىالنظامظلفىالتجارطبقةتكونتكيفريأنا

التجارطبقةإثراءفىوبالتالىالتجارةتنشيطفىتاريخيانعامالنشاركالمدينة، وقد
.الجغرافيةالصليبية، واإلكتشافاتالحروبوهمااإلقتصادىمركزهاوتدعيم

الصليبيةالحروب
التىالكامنةالبواعثمعرفةومحاولةالصليبيةالحروبطبيعةتفسيرحولاآلراءتباينت
والسياسيةالدينيةالعواملمنعددتفاعلنتيجةكانتأنهانرىولكننا.. ورائهامنتقف
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وجدكماالوسطىالعصوربهتميزتالذىالدينىللحماسثمرةكانتفقدواإلقتصادية
نفسفى – الجرمانفيهاووجدعليهالجرمانلضغوطمتنفسًاالرومانىالمجتمعفيها

، هذاوالترحالالقتالنحونزعتهموإرضاءللمسيحيةوالئهمهارظإلفرصة – الوقت
.المسلمينبيدكانتالتىالشرقتجارةعلىالحصولفىالرغبةإلىباإلضافة

عشر،الحادىالقرنأواخرمنذاإلسالمىالشرقعلىالصليبيةالحمالتتوالتوقد
هذهفىمسيحيةممالكوأنشأواالشاممنمتفرقةومناطقفلسطينالصليبيونحتلاو

بروابطتارةبهاالمحيطةاإلسالمبدولرتبطتاوالزمانمنقرنينقرابةعاشتاألقطار
حروبفىمعهاشتبكتاالسيادة، كمابروابطالتبعية، وثالثةبروابطالصداقة، وأخرى

.المتنازعتانالقوتانتتبادلهفيهاالنصرطاحنة، كان

منهدفأىتحققأندونعشرالثالثالقرنأواخرفىالصليبيةالحروبنتهتاو
صحارىإلىوجبالهاأوروباسهولاألولىفرقهاغادرتيومأعلنتهاالتىاألهداف
اإلتصالنابل .. األثربعيدةكبرىتاريخيةحركةكانت، ولكنهاووديانهالشرق
تنشيطاآلنمنهايهمناالمدىبعيدةآثارًااألوروبىاإلقطاعىالمجتمعفىأحدثبالشرق
.والغربالشرقبينالتجارة

التجارةأساطيللبثتالمتوسط، فماالبحرفىاألمنمنشيئًاالصليبيينأساطيلكفلتفقد
الربحويحققونالسلعمختلفيشترونالشرقأرضاألوروبيونالتجارتبعتها، وقدمأن

علىهؤالء، فحرصوملوكهاإلسالمسالطينلخزائنالمالويوفرونالمسلمينللتجار
محاربةفىوساهمواوالسالماألمنالغربتجارومنحواالمربحالنشاطهذااستمرار

.مسلمينكانوالوحتىالقراصنة

 –أنطاكيةومملكةالمقدسبيتمملكةوأهمها – الشامفىالمسيحيةالممالكوكانت
بينالحروبتكنولم. السلعولتبادلاألسواق، ولعقداألوروبيينالتجارلتجمعمراكز

هوالصيففصلكانالتجارى، فقدالنشاطهذالتمنعاإلسالميةوالدولالممالكهذه
مبادالتمحلهاوحلتالعملياتهذهتوقفتالشتاءحلالحربية، فإذاالعملياتموسم

.اإلنسانيةعلىمنهاتعودالتىالفائدةفىشكالإقتصادية
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الذينهولنداتجارتالهمإيطاليا، ثمتجارهمالتجاريةالمبادالتهذهأفادمنأولوكان
.أوروباشمالوفىنجلتراافىويبيعنوهاالشرقمنتجاتاإليطاليينمنيشترونكانوا

الجغرافيةاإلكتشافات
البالدلتجارحافزًاالشرقمعالتجارةمنإيطالياتجارحققهاالتىالطائلةاألرباحوكانت

سالطينمعتفاهمواقدكانوااإليطاليين، ولكنالسبيلهذافىللسيراألخرىاألوروبية
معالتجارةإحتكارلصالجهمأقاموابحيثوالشاممصرعلىالسيادةأصحابالمماليك
األبيضالبحرطريقعنالكشفإلىاألخرىالبالدتجار، فسعىاإلسالمىالشرق

.األقصىالشرقدولمعتجاراللالمتوسط

قد – عشرالخامسالقرنفى – المالحهنرىأميرهاعهدمنذالبرتغالمالحووكان
إلىالسفرمنجامادافاسكوويدعىأحدهمتمكن، وأخيرًاالغربىأفريقياساحلرتادواا

لالستعماراألساسحجربذلكالهند، واضعًاإلىوصلحتىالصالحالرجاءرأسشرقى
.األقصىالشرقفىعامةبصفةاألوروبىولالستعمارالبرتغالى

مطلعفىالنجاححققتالتىحاولةالمبهذهيقومونالبرتغاليونكانالذىالوقتنفسوفى
نظرياتلتطبيقبمحاولةقامقدكولمبسكريستوفرعشر، كانالخامسالقرنتسعينات

حتىغربًااألطلنطىالمحيطيعبربأن، وذلكاألرضكرويةعنوجاليليوكوبرنيكس
.1492عامأمريكاكتشافاإلىقادتهالمحاولةالهند، ولكنإلىيصل

إنجليزمنالمستكشفينرحالتتوالتالكشفينهذينتالالذىالقرنربعخاللوفى
وتمكنالجنوبيةوأمريكاالشماليةأمريكاكتشافافتموأسبانوفرنسيينوهولنديين
.العالمحولبحريةرحلةبأولالقياممنماجالن

العالمكتشافا، فإناألقصىالشرقمعالتجارةنشطقدالهندطريقكتشافاكانوإذا
تزخرالجنوبيةأمريكاأراضىكانت، فقداألوروبىالمجتمعفىثورةأحدثقدالجديد
وإرسالهماالنفيسينالمعدنيناستخراجفىوالبرتغاليوناألسبانوأخذ. والفضةبالذهب

المعامالتسهلتالنقودمنوافرةكميةالتجارةوجدتأنذلكأثرمنأوروبا، وكانإلى
التجارإثراءإلىأدىضحواشكلباألثمانرفعفىساهمتكمااإلتجارعلىوساعدت
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منلهمماباعواقدكانواالذينكاإلقطاعيينالثابتالدخلذاتالطبقاتحسابعلى
منوغيرهمالمدنفىالصناعوكذلكمعينةنقديةمبالغنظيرأتباعهمعلىعينيةحقوق

األوروبيينأمريكا، وتدوينإلىللسفرالحمالتعداداأناألخرى، كماوالفئاتالطبقات
أمامجديدةأسواقًافتحذلكدائمة، كلأومؤقتةبصفةالجديدالعالمإلىهاجرواالذين

األولية، وكانالموادفىغنيةكانتالجديدةاألرضفإناألوروبية، وأخيرًاالتجارة
.التجاروإلثراءللتجارةجديدًاوجهًاأوروبافىلبيعهاالموادهذهإحضار

األرباحوغيرتاالجتماعىمركزهاالتجار، قوىلطبقةاإلقتصادىالمركزتدعمولما
السعىزدراءامنالوسطىالعصورفىالسائدةالفكرةمنالتجارحققهاالتىالطائلة
هدفًاالربحأجلمنلربحلوأصبحالماديةالرغباتفىاإلعتدالوإكبارالثروةوراء

أخرى،بسلعةسلعةلمبادلةوسيلةمجردالنقودكانتأنوبعد. األعناقإليهتشرأب
رأسفىزيادةتحقيقمعبيعهاإعادةبقصدالسلعالتاجربهيستبدل" مالرأس "أصبحت

.المال

تدعيمإلى – الوقتذلكفىيسمونهاكانواكما– Bourgeoisالبورجوازيةالطبقةوسعت
تعبيرحدعلى" ملكفيهالتاجرعالمًا "أوروباصارتحتىالدولةفىالسياسىمركزها
.جونارالفرنسىاإلقتصادىالمؤرخ

داخلسلطاتهالفرضالطبقةهذهسعتحتىيقوىاإلقتصادىالتجارمركزكادما
الكثيرتوصلوقد. اإلقطاعىاالستبدادضدكفاحهموقادتالمدينةأهلالمدينة، وتزعمت

ككلالمدينةأنبالسيادة، أىلهتدينالذىاإلقطاعىالسيدحقوقشراءإلىالمدنمن
كانالتىاإلقطاعيةالخدماتمنإعفائهانظيرمعينةسنويةجزيةللسيدتدفعبأنتتعهد

.األرضرقنظامعليهايفرضها

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

.اإلقطاعبسيداإلتصالفىكافةالمدينةأهلعنالجزية، وتنوب
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االستقاللإلىسعتأنالبورجوازيةلبثتللمدينة، فماالذاتىللحكممدرسةالبلديةوكانت
.البلديةبواسطة – وتنفيذاوقضاءًاتشريعًا – المدينةالسياسية، وحكماإلقطاعسلطةعن

بحرب، وإمااإلقطاعسيدمنبشرائهاإماحريتهاعلىللحصولتسعىمدينةكلوكانت
أهلهابدأالتىالمدينةإخضاعيستطيعبحيثالقوةمنيكنلمالسيد، إذاهذامع

بحيثالقوةمنالملككانإذاالملكمنبمنحةباألسوار، وإماويحيطونهايحصنونها
.قراراتهحتراماعلىاإلقطاعسيديرغم

سلطانإزاءكاملةبحريةنشأتهامنذجديدة، تمتعتمدنالتجارة، أنشئتنشطتولما
.الحرةبالمدنعرفتاإلقطاع

.الحكمسلطاتداخلهالها، تتولىمعاقلعدةتنظيمإلىالبورجوازيةتوصلتوهكذا

،ونزواتهمنازعاتهوتتهددهااإلقطاعسلطانبهايحيطالتىالضيقةبحدودهاالمدينةولكن
سعتفقد، ولذلكالسوقمعباإلتجارأثرتالتىالتجارلطبقةكافيًاحيويًامجاًالتعدلم

بالسلطةقانعةكانتأنبعدالدولةفىالسياسيةالسلطةمنقسطًالتنالالبورجوازية
.المدينةداخلالمحلية

اإلسالمبالدمعالتجارةوفتحالصليبيةالحروبمناستفادمنأولإيطالياتجاروكان
وكانت. متنافسةمتنازعةصغيرةإماراتإلىممزقةالوقتذلكفىإيطالياوكانت

االستقرارعدمعواملمنإيطاليافىالزمنيةالسلطةعلىواإلمبراطورالبابابينالمنافسة
 –الكبرىالتجاريةالمدنفىالبورجوازيةسارعتفقدولذلك. البلدهذافىالسياسى
استقاللهاوإعالنوتحصينهاالمدينةرقعةتوسيعإلى – وأمالفىوفلورنسهجنواكالبندقية

وكان. فقطالدينيةالبابالسلطةتخضعجمهورياتعتبارهااباإلقطاعيينعنالتام
القويةاألساطيل، فبنتالجمهورياتهذهعنالدفاعمنمكنهاماالثراءمنللبورجوازية

.االستقاللهذاعنللدفاعالمرتزقةالجنودومنالمدنأهلمنالجيوشوكونت

حتىعاشتفقدطويلةقرونًامحترمًااستقاللهاظلأنالجمهورياتهذهقوةمنبلغوقد
إلىنفوذهاإمتداألثرياءالتجارمنأسرالجمهورياتوحكمت. عشرالتاسعالقرنمطلع
لقداألمراء، بل، وأقرضتالمصرفىبدورقامت، إذالسياسىسلطانهاحدودخارج
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التىMedicisعائلةمثل (المصاهرةطريقعنالنبالءطبقةفىاألسرهذهبعضندمجا
فىالبورجوازيةقوةعلىأدللفرنسا)، وليسملكتانمنهاكانوقدفلورنسهتحكمكانت
يزدرونالوقتذلكحتىنياإلقطاعيالنبالءكانالمصاهرة، فقدهذهمنالعهدذلك

.بالخضوعلهمدانتساللةمنأنهينسونوالالتاجر

بقيةفىتتوافرتكنلمالجمهورياتهذهمثلبوجودسمحتالتىإيطالياظروفأنعلى
تعلنأنمنأخرى، فبدًالسياسةإلىعمدتالبورجوازيةفإنولذلكأوروبابالد

.اإلقطاعوسادةالملوكبينالصراع: السياسيةالسلطاتوتخلعاالستقالل

وواضحاإلقطاعأمراءسلطاتعلىوالقضاءسلطانهمتدعيمإلىيسعونالملوككانفقد
فىالملوكالبورجوازيةحالفتفقد، ولذلكالملوكمعتتفقكانتالتجارمصالحأن

يكونونماأحوجالملوك، وكاناإلقطاعيينسلطانعلىالقضاءعلىومساعدتهمنضالهم
تكنلموقتفىحروبهملتمويلنقودمنيلزممالهمتقدمكانتالتىالبورجوازيةإلى

المركزيةاإلدارةيتولونالذيناألكفاءالرجاللهمبعد، وتقدمعرفتقدالحديثةالضرائب
.المحليةاإلداراتفىالملكعنوينوبون

موت: منهااإلقطاعييننفوذإضعافإلىأدتعواملوالبورجوازيةالملكيةساعدتولقد
ثرامنهمبالكثيرحلالذىالصليبية، والفقرالحروبفىاإلقطاعأمراءمنالكثير

وبذلك ... فيهاوالفضةالذهبمواردواستغاللأمريكاكتشافاأعقبهالذىالتضخم
.والنمساوإنجلتراوفرنساأسبانيا: الحديثةالموحدةالدولإنشاءمنالملوكتمكن

اإلقتصادوحدةوهىالمطلقالملكسلطانيسودهاالتىالمركزيةالدولةأصبحتوقد
معينةأمةأساسًاتضمدولة، فكلالقومياتمبدأعلىترتكزالوحدةهذه، وبدأتالدولى
.قومىأساسعلىاإلقتصادىسكانهانشاطويقوم

شاركالزمانمنقرنينعنيزيدماالمطلقةالملكياتمعالبورجوازيةتعاوناستمروقد
واالستعمارية، ووضعتالتجاريةالمشروعاتالتجارة، وفىتنظيمفىالتجارفيهالملوك
الستعمارتتكونالتىالشركاتوكانت. لحمايتهاالتجارةخدمةفىوسلطانهاقوتهاالدولة

وتحتفظالملكمنخاصبإذنوتتكون" مليكةشركات "تسمىحديثًاالمكتشفةاألراضى
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مابكلمصالحهاعنالملك، ويدافعالملكعلمأسطولهاربحها، ويرفعمنبحصةله
.سلطانمنأوتى

التجارةتطور
جتماعيًا، ونريداووسياسيًاإقتصاديًاالتجارةمركزتدعموكيفالتجارةتمتكيفرأينا
بينوثيقتصالاإلىأدىبشكلتغيرتقدالتجارةتجاهاتاأنكيفنبينأناآلن

.اآلثار، بعيدالنتائجخطيرتطورًاالصناعةتطورتأنأثرهمنوالصناعةالتجارة

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

التجارصارفقدالتجاريةالتياراتطبيعةمنإليها، غيرالهجرةوبدءأمريكاكشفولكن
ومنمنهااألوليةالموادأمريكا، وجلبإلىالصناعيةالمنتجاتتصديرعلىيعملون
يهتمواالصناعة، وأنبعالميتصلواأنالتجارعلىكانوبذلكالمستعمراتمنغيرها

.بتطورها

األوليةالمواديعطىالتاجر، فكانلحسابهمالعملالصناعمنيطلبونالتجارفأخذ
أكبر، ولكنهبثمنالبيعأجلمنللشراءدائمًايسعى، فهولتصديرهالناتج، ويأخذللصانع
.لالستهالكويعدهشكلهمنيحولالذىبالصانعيمريشتريهمايجعلألنمضطراآلن
العملفىسرعتهمومدىالصناعأجورتحديدبطرقيهتمونالتجاربدأاللحظةهذهومن

.اإلنتاجفىوكفاءتهم

اإلقتصادمقتضياتمعمتسقغيرغداالذىالطوائفلنظامخاضعينالصناعوكان
الصانعتهديدالتاجرعلىالعسيرمنيجعلحتكارًااتفرض، فالطائفةالحديثالتجارى
ومحاولةالصانعمساومةمنالتاجريحرمبشكلاألجورتحديدآخر، وهىبمنافس
تصلحالالتىالقديمةاإلنتاجطرقعلىتحافظوهىاألجرةلتخفيضعليهالضغط
.التصديرتجارةأمامهافتحتهاالتىكتلكاألرجاءمتسعةسوقإلشباع
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نظامبإنشاءعليهحربهم، وبدأتالطوائفنظامعلىللقضاءالتجارسعىفقدولذلك
النظامهذاالطائفة، وخالصةنفوذمنطقةخارجDomestic System" المنزلفىالعمل"

ويعطيهاالالزمةالعملأدواتلهيشترىأنعلىCraftsmanحرفىمعيتفقالتاجرأن
خارجفيهيعملمنزلفىاالستقرارعلىاألولية، ويساعدهالموادلهكأمانة، ويوردله

لحسابالحرفىهذايعملأنعلىالطائفةسلطةداخلهتنحصرالذىالمدينةنطاق
.التاجر

إلىإنجلترافىالمنزلىالعملصورأقدمتدريجية، فترجعبطريقةالتطورهذاتموقد
المنخفضةاألراضىفىالمنسوجاتصناعةعلىأدخلالنظامأن، كما1464عام

منهمكلكانوإنماواحدمنزلفىيتجمعونالحرفيونيكنولمالتاريخذلكقبلوإيطاليا
منالصبيةوبعضأوالدهبمعاونةمنهالمطلوبالعملوينجزالخاصمنزلهفىيقيم

اإلشرافأواإلنتاجعمليةمباشرةيتولىEnterpreneurالمنظمالتاجريكن، ولممعاونيه
.المحددةالمواعيدفىاإلنتاجإستالمعلىالحرصحالةفىإالاللهمعليها

فقدالمنسوجاتبصناعةمرتبطاانجلترافىوازدهارهالمنزلىالعملنظامظهوروكان
التجارمنفئةوظهرتالصوفيةالمنسوجاتصناعةعشرالخامسالقرنفىانتشرت

منهمكليؤدىالمجهزينالنساجينثمالغزالينعلىوتوزيعهالخامالصوفشراءتولت
فىيسوقهالذىالتاجرلدىالنهايةفىالقماشيتجمعثممعينأجرمقابلاالنتاجفىدوره

.وخارجهاالبالدداخل

منهاكليتخصصمتعددةمنازلفىيتمواحد، أومنزلفى- أحيانا –كلهيتمالعملوكان
، ثمالخ... الصناعةأوالنسجأوكالغزلاإلنتاجبهايمرالتىالعملياتمنواحدةفى

توافدنتيجةعشروالسابععشرالسادسالقرنينخاللالمنسوجاتصناعةتطورت
وإدخالالمكوكواختراعإنجلتراإلىالفنهذايتقنونكانواالذينوالهيجونوتالهولنديين

.المغازلعلىالتحسيناتبعض

مستوىوتحسيندخولهمزيادةفرصة" األرضألقنان "المنزلىالعملنظامهيأوقد
أوقاتفىالحرفيينبعض، فعاونواالكفافحدلهاتكفلالاألرضكانتالتىعائالتهم
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كصناعةعاليةفنيةمهارةتتطلبتكنلمالتىالصناعاتبعضهمواحترففراغهم
عاتقعلىالملقاهالواجباتمعيتعارضالعملهذايكنوالفخار،ولموالصابونالمسامير

دونسريعبربحعليهيعودوكانجيرانهأحدمنزلأومنزلهفىيتمكانالعملألنالقن
علىكبيرتغييريدخلأنودونالمدينةإلىوالنزوحاألرضمغادرةإلىيضطرهأن

.االجتماعيةالحياةأسلوب

الفالحرفىالتاجرلمصلحةاالحتكاريحول" المنزلىالعمل "نظامأنالمالحظومن
يملكالوألنهالالزمةالعملأدواتيملكالألنهالتاجر، وذلكلحسابإالالعمليستطيع

عميلمنلهالطائفة، وليسفىعضويتهعدمبحكمالمدينةداخلالعملفىالمستقلالحق
علىيفرضبأنلهيسمحمركزفىالتاجرفهذا، ولذلكالعمللهيوفرالذىالتاجرسوى

.الناتجومقدارالعملوكميهاألجرحيثمنالشروطأقصىالصانع

اليدوىالمصنع
،العملفىيتهاونالحتىالصانععلىالرقابةإحكامفىمنهرغبة – التاجررأىثم

توزيعنفقةتوفيرفىمنه، ورغبةإهمالأوعمدعنتتلفالحتىالعملأدواتوعلى
الصناعيجمعأنمنها، رأىالمصنوعاتوجمعمنازلهمفىالصناععلىاألوليةالمواد
حجمهألنمصنعفهو. اليدوىالمصنعنشأوبذلك. واحدمكانفىلحسابهيعملونالذين
علىيعتمدألنهيدوى، وهوالعمالمنالمحدودالعددذات" الورشة "حجمبكثيريفوق

.MachinesاآلالتاستخدامعلىيعتمدالToolsاألدواتاستخدام

لتقسيممهدأوالفهو: المدىبعيدةواقتصاديةفنيةنتائجإلىأدىأنالتطورهذالبثوما
تخصصلوأنهالتاجريكتشفواحدمكانفىالصناعمنكبيرعدداجتماع، فعندالعمل

السلعةبإعدادمنهمكليقومأنبدلاإلنتاجعملياتمنواحدةعمليةفىمنهمواحدكل
تقسيمنظاماليدويةالمصانعماطبقتسرعانكثيرا، ولذلكيزدادالكلىاإلنتاجكاملة، فإن

.االقتصاديةبفائدتهالكتاب، تغنىالعمل

منهوفالصانعLabourerعاملإلىArtisanالصانعتحويلإلىالعملتقسيمأدىوقد
األوليةوالمواداألدواتوجدمتىمهنة، يستطيعصاحبكلها، وهوالسلعةبصناعةيقوم
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العاملأما. صناعتهنطاقفىتدخلالتىالسلعةمكانأىوفىوقتأىفىينتجألن
الالسلعة، فهوإنتاجعليهايقومالتىالعديدةالعملياتمنواحدةعمليةإاليتقنالفهو
داخلللعملمضطرهو، وإنماالخاصلحسابهالعملبالتالىيستطيعمهنة، والأىيتقن

بكثيرأضعفالمصنعخارجلهحياةالالذىالعاملأنوبديهىالتاجر، ولحسابالمصنع
.المهنةصاحبالصانعمنللتاجرمساومتهفى

إنشاءالمتيسرمنكانالصناعة، فقدفىالطبيعةقوىالستخدامأيضًاالمصنعمهدوقد
قوةتفوقأدواتإدارةفىالطبيعةقوىاستغاللفيهايمكنالتىاألماكنفىالمصانع
الصناعة،أدواتتسييرفىاألنهارفىالماءإندفاعوقوةالرياحكاستعمالاإلنسان

.الناتجكميةوزيادةاإلنتاجتيسيرمنيمكنالضخمةاألدواتهذهواستعمال

مالرأسوكاناإلنتاجعناصرمنكعنصرالمالرأسدوراليدوىالمصنعفىوظهر
أما". الورشة "وإنشاءشراؤهاالمتيسرمناألدواتمنمحدودعددفىينحصرالصانع

فالالمالمنكبيرمبلغإنفاقيعنىفإنهاألدواتمنبالعديدوتزويدهاليدوىالمصنعبناء
.ضخمنقدىمالرأسيملكالذىالثرىالتاجرإالعليهاإلقداميستطيع

أيامالحالهوكماسابقةطلباتعلىبناءيعمل، واللسوقينتجاليدوىفالمصنعوأخيرًا
ينجحالقدألنهيخاطريديرهالذىفالرأسمالىالصغيرة، ولذلكوالصناعةالطوائفنظام
.السوقمشكالتيواجهحالأيةعلى، وهوالناتجتصريففى

للتجارة، فالتاجرتابعةظلتذلكمعكبيرًا، ولكنهاتطورًاالصناعاتتطورتوهكذا
نشاطهفىيستمرالوهوممكنثمنبأرخصالسلعلتجارتهليوفراليدوىالمصنعينشئ

كيان – النحوهذاعلى – لهاليسفالصناعة. الرواجلتجارتهيتوقعكانإذاإالالصناعى
نشاطًاليستوهىالنشاطهذاحدودوفىالتجارةنشطتإذاتنشطهى، وإنمامستقل

هىاألرباحلجنىالرئيسيةالتجارة، فالصورةمنمتفرعنشاطبللذاتهيقصدإقتصاديًا
إالهىفماالصناعة، أماأعلىبثمنالبيعأجلمنالشراءأى: فحسبوالتجارةالتجارة
األهميةحيثمنتفوقثمنها، والمنيرفعحتىالسلعةعلىالتاجريجريهاتحويلعملية

.التخزينعمليةأوالنقلعمليةاإلقتصادية
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مالرأسمنجزءتجارى، هومالرأسهوالصناعةفىالمستخدمالمالفرأسولذلك
النشاطأوجهعلىالتجارىالمالرأس، فسيادةبذاتهقائمكيانلهالتجار، وليس

.واضحةظاهرةاإلقتصادى

القرنمنتصفإلىعشرالخامسالقرنأواخرمنيمتدالذىالعصرعلىأطلقولهذا
".التجاريةالرأسمالية "إسمعشرالثامن

اإلقتصاد، وهومنجديدًانوعًاتخلقأنفىنجحتالتجارطبقةأنإلىسبقممانخلص
سائدًايزالالكانالذىاإلقطاعىاإلقتصادأماملوجهوجهًا، يقفالرأسمالىاإلقتصاد

جانبومنالملوكجانبمنهاتاستهدفالتىالعقباترغمالوقتذلكفى
.البورجوازية

كانتالتىالقانونيةوالنظمالعقودمنمجموعةنشأتالرأسمالىاإلقتصادوبوجود
إلىجنبًاوتطورهالرأسمالىاإلقتصادنشأةأن، كماالجهلكلتجهلهاالوسطىالعصور

بأوثقتحتفظالتجاريةالرأسماليةجعلنهيارهايتملمالذىاإلقطاعىاإلقتصادمعجنب
يتمكانالتدخلهذاألناإلقتصاديةالحياةفىالدولةتدخلوتحبذالملوكمعالعالقات

.حمايتهاويستهدفلمصلحتها

إنشاءالتجار، وضرورةيتداولهاالتىالسلعقيمةوزيادةالتجارةنطاقتساعاوكان
يدفعأنالبدذلكإليها، كلنقلهاأوالنائيةاألماكنمنالسلعجلبوتنظيماألساطيل

كثرتفقد، ولذلكبمفردهتمويلهاعنالتاجريعجزالتىباألعمالللقيامالتجمعإلىالتجار
النظامدعائممنبعدفيماجديدة، صارتقانونيةصورةفيهاوظهرتالشركات

".المساهمةشركةال "وهىالرأسمالى

ليكفلوامشروعاتهمبعضفىلهمالملكمشاركةتنظيمإلىالتجارمنكثيرعمدكذلك
شركاتبشكل" المختلطاإلقتصادشركة "صورةأول، فظهرتالملكحمايةألنفسهم

.التجاروبعضالملكملكيتهافىيساهميدويةومصانعاستعمار
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منهمالكثيريحققونها، فأنشأالتجاركانالتىالطائلةاألرباحجذبتهمقدالملوكإنبل
المشروعات "صورأولبذلكخالصًا، فظهرتملكًالهممملوكةتجاريةمشروعات

".العامة

فنشاطولذلكواإلقتراضاإلقراضعنتستغنىأنيمكنال – معلومهوكما – والتجارة
تداولوتنظيمواإلقراضاإلقتراضفىتتخصصمنشآتظهورإلىأدىقدالتجارة
فصارتبالفائدةيتعلقفيماالقانونيةاألحكامتعديلإلىذلكالبنوك"، وأدى "هى: النقود
القانونىالتطورهذاعلىوساعدالوسطىالعصورفىمحظورةكانتأنبعدمباحة
المبادئبعضضنقإلىأدتلوثر، والتىمارتنبهاقامالتىالدينىاإلصالححركة

عالماتمنالثروةعتباراذلكوكانالجديدالمذهبفيهاسادالتىالبالدفىالكاثوليكية
تبريرأيضًاذلكشأنها، ومنمنتقللالكاثوليكيةالكنيسةكانتأنبعداللهرضى
.الفائدة

أنالتجارة، بلأرباحفىالمشاركةعلىاإلقتصاديةالحياةفىالدولةتدخليقتصرولم
العمللتنظيملوائحفظهرتالتجارةربحبزيادةالكفيلةواللوائحالقوانينشرعواالملوك

الغلة، وتدخلتحيثمناإلنتاجطرقأحسنوتطبيقاإلنتاجوفرةلضمانالمصانعفى
أثمانهاتحديدعلىوعملتالزراعيةوالمنتجاتالحبوبتصديرفحظرتالعامةالسلطات

رتفاعاأنالصناعة، إذعمالأجورزيادةتمنعأنتستطيعلكىمنخفضمستوىفى
المطالبةإلىعادةالعماليدفعالزراعيةالحاصالتأثمانرتفاعانتيجةالمعيشةنفقات
.األجوربرفع

، تلكالوطنيينالمنتجينبينالمنافسةلتفادىالمصانععددلتحديدالدولةتدخلتكما
.األرباح، وتقليلاألثمانإنخفاضإلىتؤدىقدالتىالمنافسة

المنتجاتمنافسةمنالمحليةالمنتجاتحمايةيكفلبشكلالجمركيةالقوانينسنتكما
.ثمنًامنهاأقلتكونقدالتىاألجنبية

عنتنظمالتجارية، كانتالرأسماليةعصرفىاإلقتصاديةالحياةأنالقولوخالصة
عناصركتمالاوالصناعيةالثورةبعدالوضعسيكونكماحرةتتركوالالتشريعطريق
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التجاريةالرأسماليةعصر: "العصرهذاالكتاببعضيسمىالرأسمالية، ولذلك
القرنفىأوروباسادتالتىالحرةالصناعيةالرأسماليةعصرعنلهتمييزًا" والتنظيمية

.الرأسماليةعناصرفيهاإكتملتوالتىعشرالتاسع

األوروبيةالنهضةعصر
تطلقوهى. اإلحياءأوالبعثأىRenaissanceلكلمةالعربيةالترجمةهىالنهضةكلمة
األدبمجاالتفىأوروبافىحدثالذىواإلبتكاروالخلقوالنهوضالتجديدعلى

أنيتضحذلكومن. والقانونوالسياسةوالعلموالنحتوالتطويروالعمارةوالدينوالفلسفة
إنعكاسهوالفوقىالبناءكانولما. األوروبىللمجتمعالفوقىالبناءهوالنهضةمجال
قداإلقطاعيةاإلنتاجيةالعالقاتكانتاإلنتاجية، ولماالعالقاتمنالمكونالتحتىللبناء
فىالبورجوازيةالطبقةبظهوربورجوازيةعالقاتإلىالحينذلكفىتتميزأخذت
التجديدتشملالتىالنهضةعشر، فإنالحادىالقرنمنذاإليطالىالمجتمعأحشاء

للعالقاتإنعكاسًابالضرورةتكونذكرناهاالتىاإلنسانيةالمجاالتجميعفىوالنهوض
.البورجوازيةوهىالجديدةاالجتماعيةالطبقةوبروزالجديدةاإلنتاجية

الطبقةظهورقبلتقملمالنهضةهذهأنعرفناإذاتبينه، ويمكنطبيعىأمروهذا
نظامسيطرةظلفىالحقيقةفىالممكنمنيكن، ولمالوسطىالعصورفىالبورجوازية

ليعكسأوليفرزيكنلماإلقطاعىالنظام، ألنتقومأن،المطلقوالكنيسةاإلقطاع
.وقواعدهأسسهمعيتناقضتغييرًا

الدولمنغيرهاقبلإيطاليافىالنهضةبدءهوالحقيقةهذهعلىدليلأهمولعل
المدنأنكيفالبورجوازيةالطبقةلظهوردراستنامنرأينافلقد. األخرىاألوروبية

األخرى، فقداألوروبيةاألقطارفىمثيالتهامنأقوىإيطاليافىكانتالبورجوازية
األخرى، وأصبحتالمدنمنغيرهاقبلاإلقطاعسيطرةمناإليطاليةالمدنتحررت

تحكمكانتميالن، ففىمطلقونحكامالمدنهذهحكموقد. صغيرةدويالتعنعبارة
.وهكذاMedicciمديتشىألسرةالسيطرةكانتفلورنسا، وفىViscontiفسكونتىأسرة
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منها، وهوالشمالىالقسمفىبدأتأنهاإيطاليا، إالفىبدأتوإنالنهضةأنآخرودليل
توسكانيا،ومقاطعةوالبندقيةالبحر، كجنواعلىالمطلةوالبالدلمباردياسهليشملالذى

ذلكفىمنها، بماالجنوبىالقسمأما. للمدنكبرىمنطقةأصبحالذىالقسمآخروبمعنى
ظهوربحركةكثيرًايتأثرلم، والذىنابولىمملكةلها، وفيهاالمجاورةواألراضىروما
محافظًابقى، إذالشمالىالقسممنتطورًاأقلظل، فقداإلقطاعنظاميسوده، وظلالمدن

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

بفضلإقتصادىبرخاءتمتعتقدالشماليةاإليطاليةالبورجوازيةالمدنأنالواقعوفى
توابلبنقلتقومانكانتااللتينوجنوهالبندقيةالتجارة، وخصوصًاأسواقعلىسيطرتها

إلىاأللبممراتعبرومنهااإليطاليةوالمدنالموانىإلىوجواهرهوحريرهالشرق
البورجوازيةالطبقةنموإلىالتجارىالنشاطهذاأدىوقد. األخرىاألوروبيةاألسواق

، فعنواوذوقفنأهلالتجارهؤالءأغلبوكان. والغنىبالثراءوتمتعهاكبيرًانموًافيها
.والفنالعلمرجالوشجعوابالثقافة

بالقراءةاإلهتمامزدياداإلىأدىقدالبورجوازيةالطبقةظهورأنكيفآنفًاذكرناوقد
والماليةالحسابيةاألعمالفىإليهاالبورجوازيةلحاجةوإنتشارها، ونظرًاوالكتابة

أوجد، وقدالدينىالتعليمجانبإلىالعلمانىالتعليمنتشراوغيرها، وكيفوالمعامالت
،اإلختراعأم، والحاجةالتعليمنتشارابهايسهلوسيلةختراعاإلىالحاجةذلك

مانحوعلىالمدننتشرتا، حيث1454عامألمانيافىأوًالالطباعةآلةخترعتاف
فىالالتينيةباللغةالمقدسالكتابهوالمصفوفةبالحروفطبعكتابأولذكرنا، وكان

الراينعلىMainzمينزمدينةمن) Gutenberg) 1367 – 1468جوتنبرجيوحنامطبعة
 –أوروبابقيةإلىالراينمدنمنالتاليةالسنواتخاللالطباعةإنتشرتثم – بألمانيا
Valenciaوفالنسيا1473عاموستكهلوم1470عام، وباريس1464عامإيطاليافدخلت

.1476عامولندن1474عامبأسبانيا
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اإلقبالزدياداوثمنهانخفاضاوالكتبإنتشارالطباعةآلةختراعانتيجةمنكانوقد
أصبحتالكنيسة، بلرجالعلىمقصورةوالمعرفةالثقافةتعدفلم. والمعرفةالعلمعلى
الماكانعشرالسادسالقرنمطلعحتىأنهالبعضليقدرحتى. الناسعامةمتناولفى

.أوروبافىظهرتقدالكنيسةمنمختلفةطبعةألف30عنيقل

:اآلتىفىإيطاليافىالنهضةمظاهرتمثلتوقد

اإلنسانيةالحركةأووالالتينيةاليونانيةالدراساتإحياءحركة: أوالً
منهاتفرعوماوالالتينيةاإلغريقيةالدراساتإحياءحركةعلىاإلنسانيةالحركةتطلق

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

الفكريةالقديمةاإلنتاجيةالعالقاتأداةهىذكرناكماالكنيسةوكانتالكنيسةوخصوصًا
الجسدحتقاراعلىتقومالتعاليمهذهوكانت. والنظرياتوالمبادئبالعلمتدعمهاالتى
سلبيًا،موقفًاالحياةمنيقفأنعلىاإلنسانولذاتها، وتحرضومتاعهاالدنياحتقاراو

الطبقةنظرةمعوتتعارض، بلتتفقالالتعاليمهذهكانتعنها، ولمايعرضوأن
منحياتهاتستمدالنشاطدائبةطبقةالحياة، فهىمنوالماديةالعلميةالجديدةالبورجوازية

النظرةهذهتصطدمأنالطبيعىمنكان، فقداالستمتاعإلىوحاجتهاجتهادهااونشاطها
.معهاوتتصارعالكنيسةبنظرةاألخيرة

اإليطاليةالمدنفىبدأتقدالكالسيكيةالدراساتإحياءحركةأنكيفيفسروهذا
.واألدبىالمادىالدعمبهاالمشتغلينعلىأضفواالذينحكامهامنوبتشجيعالشمالية

الطبقةأيدىعلىقامتقدوالالتينيةاليونانيةالدراساتإحياءحركةأنذلكمعنىوليس
القديمة،اإلنتاجيةللعالقاتوتغييرهاالطبقةهذهوجودأنتعنىذاتها، وإنماالبورجوازية

كانتالتىوجههامنالعقبات، وأزالالدراساتهذهلنموالمناخوهيأالمجالأفسحقد
.بهاأدتالتىاإلنتاجيةوالعالقاتالجديدةالطبقةهذهتظهرلملوبإحباطهاكفيلة
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الكنسيةالفلسفة
أوالكنسيةللفلسفةإماخاضعةاإلقطاعىالعصرفىوالعلميةالفكريةالحياةوكانت
القرنأواخرمنذنفردتاقدكانتالكنيسةفإنالكنسيةللفلسفةالمدرسية، وبالنسبةالفلسفة
رجالليصبحواالشبابإعدادهدفهبحتًادينيًاأصبحالذىالتعليمعلىباإلشرافالسابع

ومدارساألديرةمدارسعلىإشرافهافىالتعليمعلىإشرافهاتمثلوقد. دين
وقد. األخرىالمدارسأنواعغالبيةفىبالتدريسالدينرجالقياموفىالكاتدرائيات

الحرةالفنون "منهجبإسمالمعروفالتقليدىالوسطىالعصورمنهجالكنيسةوضعت
، وينقسمالتعليممراحلمنالثانيةالمرحلةفىيدرسكانSeven Liberal Arts" السبع

، ومجموعةوالمنطقوالبالغةالنحوثالثية، تضممجموعة: مجموعتينإلىالمنهجهذا
اإلهتمامكانعشرالحادىالقرنوقبل. والموسيقىوالفلكوالهندسةالحسابتضمرباعية
الثانىالقرنالدينية، وخاللللدراساتالطالبإلعدادالالتينىالنحودراسةإلىموجهًا
الطبيعةوراءمامسائلأصبحتأنبعدالرئيسيةالدراسةهو" المنطق "أصبحعشر

تغيروعلومهأرسطوبفلسفةاإلهتمامزداداوحينما – العصرموضوعاتأهموالالهوت
.والهندسةوالحسابالفلكدراسةإلىالعنايةووجهتاإلتجاه

المدرسيةالفلسفة
حركةشاهداقدكاناعشروالثانىعشر، الحادىالقرنينالمدرسية، فإنالفلسفةوأما

فىالحريةمنبنوعتمتعتالتىالكاتدرائيةالمدارسعددمضاعفةفىتمثلتتعليمية
منتدريسهيئاتلهاتوافرتالتىالمدارسهذهزدهاراأدىوقد. الدراسيةبرامجها
أطلقأنتلبثلمالعالىللتعليممعاهدإلىتحويلهاالعلمية، إلىوالكفاءةالشهرةأصحاب

الدرسفىالحريةلهاكفلتمعنويةشخصيةتكتسبأخذتتدريجيًا، ثم" جامعات "عليها
الجامعاتهذهبشخصيةالمدنفىالرسميةالسلطةعترافاعلىوترتبوالتحصيل

العلمية، وقدالدرجاتمنحجانبإلىأمورهاتنظيمفىاستقاللهاعلىالمعنوية، حصولها
مدينةوفىبإيطاليابولونيامدينةفىعشرالثانىالقرنإبانالظهورفىالجامعاتبدأت

مقدمتهاوغربها، وفىأوروباشمالجامعاتباريسجامعةمنوتفرعتبفرنساباريس
باريسجامعتاشتهرتاو. أوروباأرجاءسائرفىإنتشرتثمبإنجلتراأكسفوردجامعة

فى" مونتيلييه "جامعةشتهرتاو) المدرسيةالفلسفة (والالهوتالفلسفةبدراسةوأكسفورد
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فىوأورليانإيطاليافىبولونيا، وجامعاتالطببدراسةإيطاليافىوساليرنوفرنسا
زدهاراعصرهوعشرالثالثالقرنكانوقد. القانونبدراسةألمانيافىوكولونىفرنسا
فىأرسطوكتبكانتفقد. والدينالعقلبينالتوفيقإلىتجهتاالتىالمدرسيةالفلسفة
منطقىلتأييداألداةفيهاتلمسوا، حيثالجامعاتأساتذةبهاهتماالتىهىبالذاتالمنطق
المنطقبينالمزجهذاكانفقدوبالتالىصرفةكعقيدةأصًالظهرتالتىالكنيسةلتعاليم

الذينالمدرسونالعلماءبهاقامالتىالفلسفةهذهقوامهوالمسيحيةوالعقيدةواألرسط
.المدارستلكفىبالتدريسقاموا

أكويناستوماسهومنازعبالالفلسفةهذهوزعيمالمدرسىالتفكيرهذاأستاذوكان
Thomas Aquinas) 1225 – 1276 (العصورفىالمسيحىالالهوتفالسفةأكبر

مؤيدةالدينيةالعقيدةيعرضأن" الالهوتيةالخالصة: "كتابهفىاستطاعوالذى، الوسطى
ومسترزماتالمسيحيةالعقيدةمفرداتبينتوفيقاوإقناعبمهارةالفعلية، ويخلقبالبراهين

.أخرىناحيةمنوالمنطقالعقل

اإلنسانيةالحركةوقيامالمدرسىالتفكيرسقوط
، فقدالمدنفىالبورجوازيةالطبقةالمدرسىالتفكيرهذايالئمأالالطبيعىمنكانولقد
،وقتهمنضئيًالقدرًاإالالعلميولىال" – بيكونروجر "رأىكما – التفكيرهذاكان
عنفضًال. والميتافيزيقىالمنطقىالجدلفىوقتهممنالكثيرينفقونالمدرسونوكان
هذاكانولما. أكويناستوماسبعدالجموديعتريهاآلخرهوبدأالتفكيرهذافإنذلك

إلىاهتمامهامعظمتوجهكانتالجامعاتأن، كماباإلنسانهتماماأىيوجهالالتفكير
ولمااإلنسانيةللدراساتمعاديةتقفوكانت. والقانونالطبمثلالعمليةالعلومدراسة
اإلنسانلمشاكلالحلتقدمالالسابقةالكنسيةالفلسفةأوالمدرسيةالفلسفةهذهمثلكانت

إلىتجهتامشاكلها، فلحلفلسفةعنلنفسهاتبحثالطبقةهذهأخذتالبورجوازى، فقد
منومشاكلهباإلنسانهتمامًااأكثركانتالحياةالقدماء، فهذهحياةهوآخرمصدر
الروحانية، وموقفهاعنالنسبىوبعدهاوثنيتهابحكم، ألنهاالوسطىالعصورفلسفات

الحياةهذهفإنوبالتالىالبشرى، النشاطمحوروسعادتهاإلنسانتجعلالحياةمناإليجابى
.للحياةالعمليةالبورجوازيةالطبقةنظرةمعتتجاوب
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إحياءإلىتتجهالمدنفىظهرتالتىالجديدةالفكريةالحركةأخذتفقدالنحوهذاوعلى
اإلنسانيةالحركةإسمالحركةهذهعلىأطلقالقديمة، قدواليونانيةالالتينيةالدراسات

Humanism .الوسيطةالفلسفاتمنالعكسهتمامها، علىامحوراإلنسانتجعلألنها
:اآلتيةالمظاهرفىسلبيًا، وتمثلتموقفًااإلنسانمنتقفالتى

القديم التراث إحياء- 1

:الالتينى الطور
ذكرناكما – الرومانىالتراثإلىاألمربادئفىاإليطاليةالمدنفىاإلهتمامتجهاوقد
التراثإلحياءالالتينىبالطورالنهضةعصرمناألولىالمرحلةهذهعرفتولذا– 

.القديم

الوسطىالعصوربيناإلنتقالالمرحلة، مرحلةهذهPetrarchبتراركفرانشيسكوويمثل
وقد. الالتينيةالدراساتتنشيطفىاألولالفضلإليهيعزى، إذالمتكاملبشكلهاوالنهضة

أنهعلىأحيانًافيصور. الالتينيةالدراساتإحياءفىبتراركدورتقديرفىالبعضبالغ
،معروفهوالالتينية، وكمااللغةأنالحقيقةأنعلىالنسيانمنالالتينيةللكتاباتالمنقذ
أنفىتتمثلكانتالمشكلة، ولكنالوسطىالعصورفىوالعلماألدبلغةهىكانت

الفلسفىبالتفكيرمنشغلينكانواالوسطىالعصورأساتذةمنالمدرسىالتفكيرأصحاب
لهميبدونكانواالذينالقدماءروحفىالتعمقفىجهدأىيبذلوافلمثمومنوالدينى
أنهفىيتمثلبتراركفضلفإنلذلك. مكروهأومفهومغيرعالمفىويعيشونوثنيين

يتذوقهاأن، واستطاععقلهلهاتفتحإنسانيةتجاهاتامنالقدماءكتاباتتحملهماكتشفا
كانتأنها، هوبتراركنفسإلىطريقهاتجدالالتينيةالمؤلفاتهذهجعلماأنذلك

فىالمدينةاإلنسانية، فمجتمعللمشاكلمواجهتهفىالمدينةلمجتمعالحرالتعبيربمثابة
الالتينىاألدبفإنلهذا. الرومانأسالفهبهامرالتىالتجاربنفسفىيمركانإيطاليا
حقائقمنيحتويهلماوإنما. لذاتهأدبًاعتبارهابالبتراركقبليقرأكانالذىالقديم

قد – الالتينيةالوسطىالعصوركتاباتفىضئيًالاألدبىتأثيرهكان، وبالتالىومعان
نطالقًااأكثرالحياةفىجديدةفكرةيشملترحيبًا، ألنهيلقىبتراركظهورمنذأصبح

لتذوقاإلنسانيةللمشاعرواسعًامجاًالتفتح، فكرةالوسطىالعصورأفكارمنوحيوية
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اآلداب: آدابهاعلىأطلقأنهفىالسببهووهذا. اإلنسانىالنشاطأنواعولجميعالجمال
العكسبها، علىيتصلومااإلنسانحياةحولتدورألنهاLitterae Humanaeاإلنسانية

.اآلخروالعالمالروحانياتفىهتمامهاانحصراالتىالوسطىالعصورثقافةمن

نحوعلىاإلنسانلجسدالرقيقوصفهفىبترارككتاباتفىاإلنسانيةالروحوتتضح
يعبرفهو. Lauraلورامعشوقتهعنكالمهفىتتضح، كماالوسطىالعصورتقاليدتأباه
روحمنبتراركلتحررآخرمثاًالونجد. تحرجودونبصراحةوعواطفهحبهعن

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

الشهيرةالالتينيةملحمتهأجلمن1341عامرومافىالكابيتولفىعظيمكشاعروتوج
.وفاتهحتىيكملهاأنلهيقدرلمإفريقية"، وإن"

كتبأنهفىخالفه، وقدبتراركتالميذأنشطBocaccioبوكاشيوجيوفانىويعتبر
إسمتحت1349عامكتبهاالتىقصصهإلىشهرتهالالتينية، وترجعجانبإلىباإليطالية

فيهاأظهرقصةمائةوليلة، وتضمليلةألفطرازعلىDecameron" ديكاميرون"
تعتبرالدنياللحياةباسمةنظرةفيهاوتشيع. الوسطىالعصوروخرافاتتقاليدمنسخريته

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

يسمونأخذواأنهمالرومانىوالتراثالفصحىالالتينيةللغةالناستحمسمنبلغوقد
،وخصالهمكالمهموطريقةملبسهمفىالرومانمحاكاةوحاولوا. رومانيةبأسماءأبناءهم

القوميةاإليطاليةباللغةكتبمنأولكانالذىدانتىالعظيمإيطالياشاعرأنحتى
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"العاميةاللغةعن "كتابهمثلبهاالصغرىمؤلفاتهبعضوكتبالالتينيةالحديثة، درس
".الملكيةعن "اآلخروكتابه

:اإلغريقى الطور
القديماليونانىالتراثاستعادةنحويتجهاإلنسانيينهتماماأخذحتىطويلوقتيمضولم

اإلغريقيةاللغةتكنولم. الهللينيةبالحضارةتأثرواقدالرومانأنوجدواأيضًا، إذ
تقاربحدثوقد. اإلنتشارمحدودةكانتولكنهاالوسطىالعصورأوروبافىمجهولة
الزيارات، وتبودلتالمدنحكامبتشجيعالبيزنطيةوالدولةاإليطاليةالمدنبينفكرى
دراسةفىللتخصصالقسطنطينيةاإليطاليينالبحاثمنعددفزارالجانبينمنالعلمية

اإليطاليةالمدنمنوغيرهافلورنساعلىوفداألساتذة، كماكباريدعلىاإلغريقيةاللغة
اإلغريقيةإحياءحركةيديهعلىنتعشتارجلأولويعتبر. البيزنطيينالعلماءمننخبة
قبلمنسياسيةبعثةفىإيطاليازارالذىChrysolorasكريزولوراسهوالغربفى

إيطالياحكوماتمساعدةعلىللحصولPalaculugosباليولوجوسالبيزنطىاإلمبراطور
جامعةفىاإلغريقيةللدراساتأستاذًافلورنساإلىعاد، ثمالعثمانييناألتراكضد

.1400 – 1397سنةمنفلورنسا

.األوروبيةاآلدابتاريخفىحقبةتبدأفلورنساإلىالثانيةالمرة" كريزولوراس "وبمجئ
فىوقديرًا، لبقًااألولالطرازمنباحثًاكانبلفحسباإلغريقيةاللغةبتدريسيقمفلم

اإليطالية،المدنبينينتقلراحوشرحهما، وقدالقديميناليونانيينوالشعرالنثرقراءة
ماوسرعان. والبندقيةوميالنرومافىاإلغريقيةاللغةلتعليممدارسفتتاحافىوأسهم
بروزًابرزتإغريقيةفكريةمدرسةكونواالمتحمسينالتالميذمنعددحولهتجمع

العلماءيدعلىنتشارًااوزادتالحركةواستمرت. اإلنسانيةالدراساتنشرفىواضحًا
المدنهذهحاجة، وأدركوالكريزولوراساإليطاليةالمدنبتقديرشعرواالذيناليونانيين

األستاذيةمناصبوآدابها، وأغرتهماإلغريقيةاللغةفىالمتخصصيناألساتذةمنلمزيد
.1453فىالقسطنطينيةوسقوط1400بينماالفترةفىإيطالياعلىيتوافدونفأخذوا

إلىرحالهمالبيزنطيينالعلماء، شدالبيزنطىالمجتمعنهاراوالقسطنطينيةسقطتإذاحتى
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أنبعدفيهاالهللينيةالدراساتإنعاشإلىأدىالذىمكثفة، األمرهجرةفىإيطاليا
.اإلزدهارطريقفىبعيدًاشوطًاالدراساتهذهقطعت

إحياءحركةفىفقطمساعدًاعامًالكانتالبيزنطيينالعلماءهجرةأنيتضحذلكومن
اإلغريقيةالدراساتهذهتأثيركان، وقدالسببهىتكنالكالسيكية، ولمالدراسات

آفاقًا، وفتحتوالبحثوالمقارنةالنقدمولدتعنىكانتفقد. األوروبيةالنهضةفىعظيمًا
األولية،العلممبادئ، وحفزتوالرهبانالكنيسةلرجالاألحالمعالممنمدىأبعدفلسفية

.واألدبالفنفىالجمالمعنىأحبتجديدة، كمافلكيةفتراضاتابوأوحت

المخطوطات جمع- 2
الحركةمظاهرمنواحدمظهرسوىواإلغريقيةالالتينيةبالدراساتاإلهتماميكنلم

مكتباتبهاغصتالتىالقديمةالمخطوطاتجمعفىفيتمثلالثانىالمظهراإلنسانية، أما
جمعفىاإليطاليةالمدنفىالحاكمةاألسراتأمراءساهموقد. والكاتدرائياتاألديرة

أوروبافىالغرضلهذاالعمالءالنادرة، وأوفدواالقديمةوالكتبالمخطوطاتهذه
عنللبحثطائلةأمواًالالحركة، وأنفقواهذهوالكارديناالتالبابواتشجع، كماوالشرق

أمراءوكان. أوروباأقطارمنوغيرهااأللمانيةواإلماراتإيطاليافىالمخطوطاتهذه
المخطوطاتهذهقتناءاأصبح، حتىالمخطوطاتجميععلىيتنافسونوأثرياؤهاإيطاليا
حولتنشأأنالطبيعىمنكانولذا. إيطاليافىالنهضةمظاهرمنسائدًامظهرًا

حيثالتجارةهذهمركزسقوطهابعدالقسطنطينيةوكانت. منتشرةتجارةالمخطوطات
.مضىقرنلنصفبهمةعنهايبحثوناإلنسانيونكان

القديمة،الدراساتإحياءحركةفىاألولالمصدركانتالقديمةالمخطوطاتأنوالواقع
مخطوطة، بلمائتىحوالىوجمعالقديمةالمخطوطاتعنبنفسهيبحثبتراركوكان
قتناءاعلىوأصدقائهتالميذهيحثوكانشيشرونكتاباتبيدهنسخأناألمربهوصل

الذى) Francesco Filefo) 1398 – 1481فيليفوفرانشيسكواستطاعوقد. المخطوطات
ضخمةمكتبةعلىيحصلأنالقسطنطينيةفىاليونانيةدرسأنبعدمبرزًاإنسانيًاأصبح

شملتأتيكا، كمامنالدراميين، ومؤلفاتالمبرزيناليونانشعراءتشملكانتهناكمن
كتاباتالخطباء، وكلمن، والكثيربولبيوسإلىهيرودوتمنالمؤرخين: النثرفى
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حوتمكتبةماركوالقديسديرفىجمعتعشرالخامسالقرنمستهلوفى. أرسطو
فىوأنشئت – ذكرناكما – مدتشىدىكوزيمواألميرشتراهااقديممخطوطثمانمائة
علىمنصبًاالبدايةفىاإلهتماموكانالفاتيكانفىعظيمةمكتبةالقرنأواخر

.اليونانيةالمخطوطاتإلىاإلهتمامنتقلاثمالالتينيةالمخطوطات

والخاصة العامة المكتبات إنشاء- 3
الثانىالمظهرالقديمة، وهوالمخطوطاتجمععلىيترتبأنالطبيعىمنكانوقد

للحركةالثالثالمظهروهووالخاصةالعامةالمكتباتبإنشاءاإلهتماماإلنسانية، للحركة
.اإلنسانية

حتوتامكتبةفلورنسافىماركوالقسديرفىعشر، جمعتالخامسالقرنمستهلففى
دىكوزيموالتاجراألميربمالهشتراهااالتىالقديمةالمخطوطاتمنثمانمائةعلى

الفاتيكانفىعظيمةمكتبةالقرنذلكأواخرفىأنشأكماCosemo de Medicciمدتشى
).رومافىالباباقصروهو(

الالتينيةاللغةإلىوبلوتاركوأفالطونأرسطوكتبالقسطنطينية، ترجمتسقوطوقبل
هؤالءوكان. جامعاتهافىوالفلسفةاللغةليعلموافلورنساإلىاإلغريقبعضوجاء

سقوطبعد1453عامأوروباإلىرحلواالذينلزمالئهمالسبيلمهدواالذينهمالعلماء
.القسطنطينية

مكتبةأميرهاأنشأأوربينوففىوغيرها، وبافيانابولىفىعديدةمكتباتأنشئتوقد
الالتينيةالمخطوطاتمنوافرًاعددًاتضموكانتطائلةأمواًالعليهاأنفقعظيمة

.عشرالرابعالقرنفىاإليطاليينالكتابومؤلفاتالموجودةالطبكتبوجميعوالعبرية

فيها،ماعلىاإلطالعيسهلحتىالكتالوجاتوضعالمكتباتهذهإنشاءفىروعىوقد
بفلورنساماركووسانالفاتيكانلمكتباتبكتالوجاتتحتفظكانتأوربينومكتبةأنبل

.بإنجلتراأكسفوردمكتبةوحتىنافياومكتبة

األكاديميات- 4
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، أواألكاديمياتقيامفىفيتمثلالكالسيكيةالدراساتإحياءلحركةالرابعالمظهرأما
،األكاديمياتعصريعتبرعشرالخامسالقرنمنالثانىالنصفأن، حتىالعلممجمعات

حولالطلبةعشراتفيهايجتمعحلقاتأومراكزعنعبارةاألكاديمياتهذهوكانت
فىنتشرتاالتىاألكاديمياتهذهطريقوعن. المناقشةثموالدراسةلالستماعاألساتذة
تكنولم. عظيمًانتشارًاااإلنسانيةالحركةنتشرتااإليطالية، المدنمختلففىإيطاليا

التىالحقيقيةالعلميةالنهضةالعالمفىتنشرالتىكتلكعلميةأكاديمياتاألكاديمياتهذه
.بحتةأدبيةكانتعشر، ولكنهاالسابعالقرنبهاتسما

الخامسألفونسويدعلىنابولىالنهضة، فىعصرفىاألكاديمياتأقدمنشأتوقد
بالطهفىيجمعأنواستطاع1442عامنابولىفىحاكمًاكانالذىأراجونةصاحب

تتصلالتىالموضوعاتجميعتناقشاألكاديميةهذهالمدينة، وكانتفىالعلماءمنعددًا
وفاةبعداألكاديميةهذهختفتاوقد. خاصةبصفةاألدبية، والناحيةالقديمبالتراثغالبًا

نوسجوفياهوقديركاتبيدعلىالظهورإلىعادتولكنها1458سنةألفونسو
.الالتينيةاللغةفىالضليعبونتانوس

األكاديميةبإسمعرفتأكاديميةفيهانشأتوالتجار، فقدالصيارفةمدينةفلورنساأما
)1499 – 1423 (فيتشينومارسيليوأمرهاتولىاألفالطونية، وقداألكاديميةأوالفلورنسية

وقد. األفالطونيةالفلسفةوخاصةاإلغريقيةالفلسفيةالدراساتإلىموجهًاهتمامهااوكان
الخامسالقرنأواخرفىفلورنسافىالعقليةالحياةفىهامبدورتقوماألكاديميةظلت

.عشرالسادسالقرنوأوائلعشر

الشهير، والناقدالطباعةبيت، صاحبمانوتيوسالدوسأكاديميتهاأسسالبندقيةوفى
هتمتاو1500سنةاألكاديميةهذهأسسوقد. األخالق، وعالماألدبالنحوى، ومؤرخ

أبرزوكان. أوروباأنحاءفىالعلميةبالدوائرتصاالتاوأقامت. الهللينيةبالدراسات
وجهتوقد. اليونانيةالدراسةفىالضليعالسكاريسجوناألكاديميةهذهأعضاء

الكالسيكيةالكتبختياراوالمخطوطاتجمعإلىخاصةبصفةعنايتهااألكاديمية
.لطبعها
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يوليوسيدعلىفيهاAcademia Romaniaالرومانيةاألكاديميةتأسستفقدرومافىأما
علىغلبتوقد. الالتينىاألدبفىتخصصالذى) 1498 – 1425 (التيوسبوسيونيوس

هذهمنالبابواتمواقفختلفتاوقد. واألثريةالتاريخيةالدراساتاألكاديميةهذه
علىخطرًاالوثنيةدراستهافى) 1471 – 1364 (الثانىبولسالبابارأىفبينما. األكاديمية

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

رافنا: أمثالاإليطاليةالمدنفىنتشرتاأنتلبثلماألكاديمياتفإنحالكلوعلى
.واوربينووبيرودجاوفبريانوMacerataوماتشيراتاFaenzaوفاينزا

التاريخعلىتقدم: ثانياً
فألول. إيطاليافىواإلحياءالنهضةمظاهرمنالثانىالمظهرهوبالتاريخاإلهتمامكان
الروايةأساسعلىوليسالموثوقةالمادةأساسعلىطريقهاالدراسةأخذتمرة

رجاليدمنوتنتقلالزمنيةبالصبغةتصطبغالتاريخيةالدراسةأخذتكما. والسماع
ونشأولدالذىفالاللورنزوالنهضةعصرمؤرخىأبرزمن، وكانالعلمانيينإلىالدين

سنةفىأراجونة، وقامصاحبالخامسألفونسسرلكاتبقسيسًاصارثمرومافى
"قسطنطينمنحة "المشهوركتابهالبابوية، بكتابةلنفوذخاضعةنابولىكانت، حين1400

الهبةبأنالوثائقبهاتكتبكانتالتىللغةدراستهواقعمنالقاطعبالدليلفيهأثبتالذى
أسلوبها،منيبدو، كماتكتبلمالزمنيةبالسلطةدعائهاافىالبابويةعليهارتكزتاالتى

متأخرزمنفىرومافىفتعلتامزورةكانت، وإنماقسطنطيناإلمبراطورزمنفى
الخامسنيقوالهوالوقتذلكفىالباباوكان. بهاالواردالتاريخعنقرونخمسةنحو

.البابويةالحكومةفىموظفًاوعينهفالالببحثوسياسيًا، فأعجبباحثًاوكان

Leonardo Bruniبرونىليوناردوأيضًاإيطاليافىالنهضةعصرمؤرخىأبرزومن

كليحوىهاممؤلفأول" كتابًاعشرإثنىفىفلورنساتاريخ: "مؤلفهيعتبرالذى
.باألفرادوعنايةلألشياءوتعقلالقديمزمنية، وحبصفةمنالحديثةالمدرسةخصائص
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وفالفيوPoggio Braccioliniبراتشيولينىبوجيوأيضًاالنهضةمؤرخىأبرزومن
الدولةسقوطمنإبتداءالنصرانيةتاريخفىكتابًاوثالثينواحدًاكتبالذىبلوندى

جويتشاردينىببيرو)، ثم1464 – 1405 (الثانىبيوسسلفيوسأينياسثم. النصرانية
الجزيرةشبهيشملنوعهمنتاريخأولوهو" إيطالياتاريخ "كتبالذى) 1540 – 1482(

فىكتبوالذى" فلورنسةتاريخ "كتابصاحب) 1542 – 1469 (مكيافيللىكلها، ونيكولو
الناحيتينمناالستبدادعنواسعةدراسةيتضمنالذى" األمير "المشهوركتابه1512سنة

.والعمليةالنظرية

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

مستقلةلهجاتوأسبانياوفرنساإيطاليافى، فنشأتشعوبهمبلغةالكتابةإلىالوسطى
أصلإلىترجعأخرىلهجاتأوروباشمالفىوظهرتالالتينىاألصلعلىتعتمد

بمستواها، حتىواإلرتقاءجديدةوعباراتكلماتنحتإلىلغةكلعلماءوعمد. تيوتونى
نشرعلىطرأهامًابها، وعاماًالواآلدابالعلوملتدوينصالحةاللغاتهذهأصبحت
منطائفةالوطنيةاللغاتهذهنموأوجدكما. النهضةبهاإتسمتالتىالجديدةاألفكار
.للشعبملكًااألدبفأضحىوغيرهافرنساوفىإيطاليافىواألدباءالقراء

.اإليطاليةاللغةأساسأصبحتالتىهىتوسكانيالهجةمثًال، فإنإيطالياتخذنااوإذا
بحكمالبرابرةالغزاةبلهجاتالتأثرعنبعيدةكانتأنهاإلىتوسكانيالهجةتفوقويرجع
باللهجةالشعررضواقتوسكانيينممتازينشعراءإيطاليا، وظهورفىتوسكانياموقع

.العامية

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

Commediaبعضيؤكداآلخرالعالمإلىخياليةرحلةعنعبارةوهواإليطاليةباللغة
ناحيةمنالمعرىالعالءألبى" الغفرانرسالة "بـكتابتهافىتأثردانتىأنالباحثين
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وتنقسم .. واألهدافوالمضمونوالتفصيالتالبناءحيثمنختلفتاالفكرة، وإن
PurgatorioوالمطهرInferoالجحيم: تقريبًا، وهىمتساويةأقسامثالثةإلىالكوميديا

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

اآلثمونفيهفيوجدالمطهرفىأبدًا، أمافيهاآلثمونيبقىالجحيمففىوالمطهر، الجحيم
دانتىعندفيمثلالفردوسأما. موتهمقبلذنوبهمعنوكفرواتابواألنهممؤقتةبصفة

دانتىويصورهاألتقياءالصالحينأرواح، ويضماإللهىوالنوروالحريةوالصفاءالطهارة
الشاعرمندانتىتخذاوقد. اإللهيةالذاتإلىتصلحتىترتقىعشرسماواتشكلعلى

قبلاألولالقرنفىعاشوالذىاإللياذةصاحبالقديمالالتينىالشاعرفرجيلوس
Beatriceبياتريشىمنتخذافالفردوسفىأما. والمطهرالجحيمفىالميالد، مرشده

شديدًا،حزنًادانتىعليهاوحزنعمرهامنوالعشرينالخامسةفىوماتتيحبهاكانالتى
.ومرشدًادليًال

باللغة) de Montaigne) 1532 – 1592مونتانىكتبفقدفرنسافىأماإيطاليافىهذا
RabelaisرابليهفرانسووكتبEssaisبإسمعرفتاألخالقفىرائعةرسائلالفرنسية

النثركان، ولماPentegruel et Gargantusوجارجانتوابنترجولمخاطراتعنقصته
ويؤلفباأللفاظيلعبأناستطاعوليدًا، فقديزالالهتكتابرابليهبدأحينالفرنسى

.غريبةتراكيبمنها

دونالمشهورةقصتهاألسبانيةباللغة) 1616 – 1557 (سرفانتيزألفأسبانياوفى
بهاقصد، وقد1547سنةDon QuichotteكيشوتدونأوDon Cuixoteيكزوتوك

وفى. أكثرأوبجيلينالعهدذلكقبلمعظمهاكتبالتىالفروسيةبرواياتالسخرية
باللغةCanterburyكانتربرىقصص) Chaucer) 1340 – 1400تشوسركتبإنجلترا

سبنسرظهركمااإليطالىالنثرأبوببوكاشيوشعرهفىتشوسرتأثروقد. اإلنجليزية
Sponserظهورحتىاألدبىإنجلترافخارموضعظلوقد. العظاماإلنجليزالشعراءثانى
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ظهرواممنآخركبيرعددجانبإلىهؤالءكل. النهضةعصرأخرياتفىشكسبير
والتحديثالتطويروبفضل. وطنهبلغةمنهمكلوكتب .. األوروبيةالبالدمختلففى

أفرادوإعدادالعلمنشرفىشأنلهاأداةالحديثة، أصبحتاللغاتهذهعلىطرأالذى
.الجديدةوالمفاهيمالجديدةاآلراءلتقبلالمجتمع

الجميلةالفنونتطور: رابعاً
أوروبا، معفىاالجتماعيةالحياةعلىالكنيسةقبضةخفتأنبعدالطبيعىمنكان

الفنونعلىذلكينعكسالبورجوازية، أنكالطبقةالحياةإلىالنظرةماديةطبقةظهور
، إذعامبوجهالدينيةواألغراضالكنيسةلخدمةموجهةالوسطىالعصورفىكانتالتى
خاصةبصفةذلك، وتمثلالوسطىالعصورتزمتمنمتحررةعلمانيةروحفيهادبت
.العمارةوفنالنحتوفنالرسمفنفى

بصبغةصطبغاوقدإيطاليافىالنهضةلعصراألولالفنفيعتبرالرسملفنوبالنسبة
أجزاءإبرازفىذلك، وتمثلالوسطىالعصوروتزمتقيودمنسافرة، وتحرردنيوية
القرنهذافىاإليطاليةالمدنتنافستوقدوالطبيعةالوجهجمالوتصويراإلنسانجسم

.والبندقيةفلورنسة: ، هماإثنتانفيهاوبرزت

Michielأنجلوومايكل) Leonardo Da Vincci) 1452 – 1519دافنشىليوناردوويعتبر

Angloالرسمعلىيقتصرالالفنىنشاطهمابأنالفلورنسية، ويتميزانالمدرسةزعيما،
علىنشاطهشتملا، فقددافنشىلليوناردووبالنسبة. األخرىالفنونبعضإلىيتعداهبل

قامتالطبيعية، وإنالعسكرية، والعلوم، والهندسةواألدبوالموسيقىوالنحتالتصوير
بإسمأيضًاالمعروفةLa Giocondaالجيوكنداصورهأشهرومن. الرسمفنعلىشهرته

تجلسسيدةتمثلفنيةمعجزةالصورةوتعتبر. صاحبتهاإلىنسبةMonalisaموناليزا
تبدوالالسيدةأناليسرى، ومعيدهامعصمعلىاليمنىيدهاواضعةرخاميةشرفةأمام
أنإال. هدبدونعينهاتركليوناردوأن، كماالجمالمنقليلأوكبيرجانبعلى

سحرموضعوشفتيها، ظلتوجنتيهاعلىوترسموجههاتكسوالتىالغامضةاإلبتسامة
.الفنانينمنوإعجاب
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الفتاةMedusa" ميدوسا "وصورة" العاصفة "صورةأيضًادافنشىصورأشهرومن
العشاءصورة، ثمأفاعإلىشعرهاالبحارربPoseddon" بوسايدون "حولالتىالجميلة
معهيتناولونالذينحوارييهبينكبيرةمائدةعلىجالسًاالمسيحالسيدوتصوراألخير
،والحركاتواألجسامالوجهعلىترسمالتىباإلنفعاالتمألىوهىاألخيرةللمرةالطعام

اإلسخريوطيهوذاحياتهعنلحوارييهكالمهالمسيحفيهاأنهىالتىاللحظةتصورألنها
.Iscarioteله

والشعرالبناءوهندسةالنحتفىالرسمجانبإلىأيضًابرعفقدأنجلومايكلأما
الحسابيومصورةالرسمفنفىأعمالهأهمومن.رفيعًامستوىذلككل، وبلغاإليطالى

Last Judgementثمانىإنجازهااستغرقالتىالفاتيكانفى" سستين "كنيسةقبةفى
اإلضطرابسادهمالقبور، وقدمنيخرجونوهمونساءرجاًالالبشرتمثل، وهىسنوات
منشعبهرتكبهالماغاضبًاعرشهعلىقائموالمسيحالعذابمنينتظرهملماوالفزع
أعمالأهممنعارية، كذلككلهاوالنساءالرجالأجسامأنجلومايكلصوروقد. الخطايا
إنجازهااستغرقالتىالفاتيكانفى" سستين "كنيسةفىالسقفصورالفنيةأنجلومايكل
،لوحاتثالثفى" العالمخلق "األولىالمجموعةفىتاريخية، تناول، وهىسنواتثمانى
األرضيبارك، واإللهالكواكبيخلقواإللهالظالمعنالنوربفصلاألعظماأللهة

المجموعةأما. والخطيئة، واإلغراءآدمخلقالثانيةالمجموعةفىوتناول. وقبلتهابمياهها
، ونشوة، الطوفاننوحتضحية: هىلوحاتثالثفىالسالمعليهنوحفيهافتناولالثالثة
.نوح

بسببختلفتاالبندقية، فقدبمدرسةيتصلمافلورنسا، أمابمدرسةيتصلفيماهذا
نمتالتجارة، وبالتالىفىعظيمةمكانةتحتلكانتواالجتماعية، فقداإلقتصاديةظروفها

فىبحيويةالبندقىالرسممتازاالثراء، لذلكمنكبيرجانبعلىبورجوازيةطبقةفيها
هذهالصرفة، وإمامالدنيويةوبنزعتهاألرستقراطيةالحياةلنواحىوبعرضهاللون

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

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

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

تشينولونزودى: مثلالعظامالفنانينمنطائفةيدعلىأيضًاإزدهر، فقدالنحتأما
البرونزيةاألبوابرحفالذى) Lorenzio di Cino Ghilberte) 1378 – 1455جيبرتى

المعمدانيوحناتمثالروائعهأهمأنجلو، ومنمايكلقبلفلورنساكنيسةبمعمودية
Baptistالمرمرمنواآلخرالبرونزمنأحدهما" داوود "لـسيينا، وتمثاالنكاتدرائيةفى.

التىوذلك. لعبهمأونومهموقتاألطفالتمثلالتىتلكونقوشهتماثيلهأشهرمنكذلك
تالميذمنأنجلومايكلويعتبر. طبيعتهاعلىمعاصريهبعضوأجساملرؤوسنحتها

بهتميزتبماحتفظاالتقليدى، فقددوناتللوفنعنقليًالباإلبتعادتميزدوناتللو، ولكنه
الذىالفردىالشكلبينمزجالطبيعة، ولكنهمنيستمدهاواقعيةومندوناتللومدرسة

عبروقد. القديماإلغريقىالطابعيميزالذىالمثالىوالشكلالمدرسةهذههدفكان
تمثال: أعمالهومن. والحريةالقوةتسودهجديدعصرعنالعظيمةبتماثيلهأنجلومايكل

Madonna andوالطفلوالعذراءMoses" موسى"وDavid" داوود"وBacchus" باخوس"

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

أعضائهبكلالجسممفاتنإبرازعلىالفنانينحرصوراء، وكانالنحتفنزدهاراعلى
.مبدعًافنيًاإنتاجًاغيرها، فأخرجواأوبأخالقياتالتقيددون

هذانهضةعلىالقديمةالدراساتإحياءإلىاإلتجاهنعكساالعمارة، فقدلفنبالنسبةأما
الفنبنماذجالحالبطبيعةمتأثرًاالوسطىالعصورأوائلفىالعمارةفن، وكانالفن

تميزالذىGothicالقوطىالطرازهوجديدطرازذلكبعدأوروباشمالفى، ثمالقديم
الكنائسبناءفىنتشراالعالية، وواألقبيةFlying Bettressesالطائرةالدعائمبكثرة
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الثالثالقرنأواخرفىإيطاليافىالقوطىالطرازهذاأدخلالضخمة، وقدوالكاتدرئيات
نفسهالوقتوفى. بالدهمفىالطقسحالةمعيتفقتجعلهعليهتعديالتإدخالبعدعشر
ذلكالبرابرة، وتمثلغزواتمنالخوف، بسببالدفاعطابععليهاغلبقدالمبانىفإن
.المحصنةالقالعفى

الطرزعلىالعمارة، فأدخلتفنفىتدخلجديدةروحبدأتالنهضةجاءتولما
القديمة،مبانيهمفىالرومانيتبعهاكانالتىالهندسيةوالرسوماتالخصائصالمعمارية

الجزء، أىوالعتببالعموديتميزالذىالكالسيكىالشكلإلىالرجوعفىذلكوتمثل
السقفاستعمالفىتمثل، كماالكورنيشثماإلفريزويليهمباشرةالعامودعلىالمحمول
.والقوسوالعمودوالروماناإلغريقاستعملهالذىالمسطح

بمبانأوروباخارجها، فمألتإلىإيطاليافىمركزهامنالنهضةعمارةتدفقتوقد
المنزلوحلأصحابهالمتعةأنشئتمابقدرالدفاعألغراضتِنشألمرحبةوقصور
.أسوارهاخارجتزحفالمدينةمبانىالحصينة، وأخذتالقلعةمحلالريفى

تقليدًاأوالكالسيكيةبالنظرياتتمامًامقيدًاالنهضةعصرفىيكنلمالعمارةفنأنعلى
الجديدة،الحياةأساليبمعلتتمشىالماضىقوالبتعدلتالرومانية، وإنماللنماذجأعمى

.وترفهاالحياةرخاءولتالئم

العمارةفنيميزماأهمالضخامةأصبحتالنهضةعصرمنالمتأخرةالمراحلوفى
الجديدةبطرسالقديسكنيسةفىذلكوتمثل. Baroqueالباروكىبالعصرتعرفوالتى

تصدعتأنبعد1506أبريل18فىالثانىيوليوسالباباأساسهاوضعالتى. رومافى
الكنيسةبناءفىشتركاوقد. هدمهاوتقررالكبيرقسطنطينأقامهاالتىالقديمةالكنيسة
وبيروتزىBramanteبرامانتىأمثالوالفنانينالمعماريينالمهندسينأفذاذالجديدة

Peruzziألف60لحوالىتتسعوهىالدنياعجائبمنأنجلو، وتعتبرورافايللو، ومايكل
.شخص

– Fillippبرونيلليسكىفيليبوسالنهضةعصرفىالروادالعمارةأعالمومن

Brunelleschi) 1377 – 1446 (الشكلإلىالبناءبفنعادوقدالمولدفلورنسىوهو
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هذا، وبتطبيقوالقوسالعامود، أووالعتببالعامودذكرناكمايتميزالذىالكالسيكى
.بالتاجينتهىالذىالعمودنموذجشاعالمعاصرةاألبنيةعلىالقديمالشكل

القرنمناألولالنصففىإيطالياأنحاءبقيةإلىفلورنسافىالجديدالبناءنتشراوقد
عشرالخامسالقرنمنالثانىالنصففىوالبندقيةروماحتلتاعشر، حتىالخامس
.أنجلومايكلعندالكمالدرجةالبناءنفوصلفلورنسا، وقدمكانة

العلومتقدم: خامساً
بينالمتاجرنقلاألساسىتجارية، عملهابورجوازيةطبقةظهورمعالطبيعىمنكان

المالحةكانت، ولماالمواصالتوسائلتحصينإلىالحاجةتنشأوالبالد، أنالجهات
تمملموسًا، فقدتقدمًاأحرزتما، فسرعانالمواصالتأدواتمنهامةأداةالبحرية
آلةوهو. اإلسطرالبالمغناطيسيةاإلبرةأوالبوصلةمثلنافعةآالتإلىاإلهتداء
تقدمتالبحار، كماأعالىفىوهىالسفينةتجاهاوتبينالمسافاتتقديرفىتستخدم
بهابلغواحتىالكرافيلالسفينةصنعمنالبرتغاليونوتصميمها، فحسنالسفنصناعة

قريبًاالسيرعلىقادرةالبناءقويةالصنعمحكمةخفيفةسريعةسفينة، وهىاإلتقانحد
، وهىالغاليينصناعةحسنواكماالساحليةالمستنقعاتختراقاوعلىالشاطئمنجدًا
السفنتجاسرتالتقدمهذا، وبفضلالمدافعحملتستطيعالحركةبطيئةالبناءثقيلةسفن
قرببالسيرتلتزمكانتأن، بعدواإلطمئنانالجراءةمنكثيرفىالبحرشقعلى

الكشفأساسذلكوكان. البحاروسطالطريقتضلأنأوالغرقمنخوفًاالشاطئ
.بدونهيتمأنالممكنمنيكنلمالذىالجغرافى

فىاألوروبيونعتمداالجغرافيا، وقدعلمعلىطرأالذىالتقدمالبحريةبالمالحةويتصل
Claudius Ptelemaeusبطليموسكالوديوسخاصةالقدامىالجغرافيونكتبهماذلك

يأتولم. العربيةعنالالتينيةإلىنقلتقدوالفلكالجغرافياعنمؤلفاتهكانتالذى
ودقيقةمفصلةخرائطتملكأوروباكانتحتىعشرالرابعالقرنمناألولالنصف
الفالندرمنرجلالخرائطوراسمىالجغرافيينأشهرمن، وكاناألرضبقاعمنلكثير
رسمطريقةعلىإسمهأطلقGerald Kremer Mercaterميركاتوركريمرجيرارديدعى

منبدًالمتوازيةمستقيمةبخطوطوالعرضالطولخطوطفيهاتمثلالتىالخرائط
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Mercutorالمركاتورىاالسقاططريقةوهى. القطبينعندتلتقىمنحنيةخطوط

Projectionالنباتمثلالعلمبهذاتتصلالتىالمعرفةنواحىتقدمتالجغرافياعلموبتقدم
أثبتجديدة، فقدفلكيةحقائقإلىالتوصلوأمكنالفلكعلمتقدم، كماوالمعادنوالحيوان

حولهتدورمركزالشمسأنالبولندىالعالم) Copernicus) 1473 – 1543كوبرنيكوس
منشؤهاظاهريةحركةإالهىماوالكواكبالشمسحركة، وأنالكواكبوبقيةاألرض
فىالسائدةالقديمةالفلكيةالنظريةوكانت. يومكلمرةنفسهاحولاألرضدوران

تعتقدكانتإذالعكسعلى، تقومبطليموسكالوديوسنظرية، وهىالوسطىالعصور
Galileo) 1564جاليليوأيدوقد. حولهاتدوروالكواكبوالشمسالمركزهىاألرضأن

،كوبرنيكوسرأىالكواكبرصدفىالمنظاراستعملمنأولكانالذى) 1643– 
الوسطىالعصورفىالسائدةالفكرةفإنهامة، كذلكعظيمةكتشافاتاعدةإلىووصل

منبأنالقائلةاإلغريقيةالفكرةإلىاإلقتناعتجها، وختفتاقداألرضتسطحعن
.الغربجهةاإلنسانإتجهإذاالشرقإلىالوصولالمستطاع

تتقدموالتنقيبالعلمىالبحثروحالبورجوازية، أخذتللطبقةالعلميةالروحظهورومع
الركودبعدتنطلقالرأىوحريةالنقدروحأخذتكما. والجهلالتأخرحسابعلى

باآلراءيهزأعشرالثالثالقرنفىRoger Baconبيكونروجرقاموقد. والتجمد
التجريبىالمنهجقيمةإلىفطنأنبعدالقياسىالمنهجويهاجمعصرهفىالسائدة
علىتعينالتىباآلالتواالستعانةوالتجربةالمالحظةاستخدامإلىيدعووأخذ. ومنفعته
ومع". التجريبىالعلم "إسمالمنهجهذايتبنىالذىالعلمعلىأطلقمنأول. الحقائقكشف

النهضة،لعصرتمهيدخيركانأنه، إالالوسطىالعصورإلىينتمىبيكونروجرأن
شئبمعرفةالمطلقالتسليمعدمقاعدةوضعورقادهامنوالشكالبحثروحأيقظفقد

علمبأصولالطبيبإلمامضرورةعلىأصرمنأولكانلقدللتجربة، بلإخضاعهدون
.لتكوينهأساسىكشرطالكيمياء

الفالسفةقدماءمنالحقائقاستقاءيستهجنونمفكروهأخذالنهضةعصركانفلما
عنبالكشفالصورية، وطالبواوبراهينهالجدلىأرسطومنهجمن، وسخرواومشاهيرهم

والطبالفلكفىالمحاولةهذهوبدتوالتجربةالمالحظةطريقعنالطبيعةأسرار
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Francis Baconبيكونفرانسيسلظهورذلكمهدوقد. الطبيعىالعلممجاالتوسائر

الجديداألورجانومكتابومؤلفالحديثالتجريبىالمنهجأسسواضع) 1626 – 1561(
Norum Organumالقياسىالتفكيربنموذجمستبدًالأرسطوأورجانومعلىبهردالذى

.االستقراءبمنهجيعرفالذىهووالتجربةالمالحظةقوامهجديدًانموذجًاالصورى
العقلتطهيراألولالجانبوغرض. بنائىوجانبنقدىجانب: جانبينمنويتألف
:هىأربعةبأوهامبيكونحددهاأوهاممنيحويهبماوتنقيته

الجنسأوهامIdols of the race

الكهفأوهامIdols of the cave

السوقأوهامIdols of the Market – Place

المسرحأوهامIdols of the Theater

اإليجابىالجانب، أماالعلمىالبحثسبيلفىعثرةحجراألربعةاألوهامهذهعتبراوقد
والتبويبوالترتيبالحقائقجمعفىتتمثلالتىالتجريبىالمنهجمراحلفيضم

.الحقيقىواالستقراء

السياسىالفكرتطور: سادساً
الفكرعلىطرأالذىالتطورفىتمثلتماأكثرالعمليةالبورجوازىالعصرروحتمثلت

نظرياتهفى) Niccola Mechiavelli) 1469 – 1527ميكيافيللىعنهعبروالذىالسياسى
فمع.Principe" األمير: "كتابه، وخاصةكتبهفىأقوالهمجموعةمنتتألفالتىمبادئهأو
الطبقةكانتحيثرنسالوففىولدأنهإالالقديمةالنبالءطبقةمنولدقد" ميكيافللى"أن

الذىروالسافوناالثائرالراهبحكمشهدوقد. القوةمنكبيرةدرجةعلىالبورجوازية
مأساةوكانت. واألخالقبالفضيلةالتمسكطريقعنإالإليطاليااإلخالصيرىالكان

فىشرحهاالتىالسياسيةدروسهمنهااستقىمكيافيللىأمامعمليةتجربةروالسافونا
إيمانهفىمتصفًاخياليًاكانألنهحتفهلقىقد" روالسافونا "أنرأى، فقدكتبهبعض

عليهاقامتالتىاإلنسانىاإلخاءفكرةأن، ورأىالناسبينلهاوجودالالتىبالفضيلة
تعليماتتضمنتهاالتىالقيودالسخافة، وأنفىغايةالدينيةوحملته" روالسافونا "دعوة

عنفضًال. نظامبينهميسودوأنالناسيحكمأنالبدكانإذابهاالتقيديمكنالالمسيح
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قامبفلورنسا، فقدعصفتالتىباألحداثمتصًالالعمليةحياتهميكيافللىعاشفقدذلك
مكسميلياناإلمبراطوربالدإلىأوفدوفرنسا، كماوسيالنروماإلىدبلوماسيةببعثات

سيزارىمرتزقةبجهة، ومناألجنبيةبالجيوشمهددةفلورنساكانتالذىالوقتفى
البابوية،أخالقياتمنوتحررهمالسياسيةالباباواتأطماعوشاهدأخرىجهةمنبورجيا
المشهوركتابهكتبعندماتألهمتهالتىهىوالحوادثوالظروفاألحوالهذهفكانت

اإلماراتحكمفىالحكامإلرشادوضعهاالتىوالقواعداآلراءمنهامستخلصًا" األمير"
.عمومًا

فىوالفسادبالشرتتصفاإلنسانيةالطبيعةأنفىالسياسيةميكيافللىفلسفةوتتلخص
هذهعلىوبناء. ذلكإلىإضطرإذاإالالخيريفعلالخبيثًاولدفاإلنسان. جوهرها
السياسية، فإنهالعلومفىالسياسيةالمبادئأولىبهاالتسليمميكيافللىيعتبرالتىالحقيقة، 

التغلبيمكنالنفسها، فالشرإلصالحوحدهااإلنسانيةالطبيعةعلىاإلعتماديمكنال
فإنثم، ومنالحكامنجاحأساسهىالقوةأن: ثانيًا. عليهوالضغطبكبحهإالعليه

السالمألنالدولة،كيانعلىالمحافظةضرورةآخرإلىوقتمنالحربإلىاإللتجاء
إلىوالخطرالخوفيؤدىبينماالدولة،بناءإضعافإلىيؤدىأنشأنهمنالدائم

علىالقدرةلهأميرحكومةفىوطنىجيشتأسيسمنفالبدثم، ومنوتماسكهمتحادهما
وحدتهاعلىوالحفاظالبالدعنالدفاعفىهؤالءاستخدام، ثمجنودهوقيادةتنظيم

.الوطنية

:تقولالتىبالفلسفةيرحبأنالمطلقة، البدالسلطةإلىالحكاممنيتطلعمنأن: ثالثًا
،الظروفحسبأخالقهيكيفأنعليهولذلك" تغتفرالالتىالجريمةهوالحاكمفشلإن"

الصالحيحتمهاضرورةالتحررهذاعتبارابالمقررةاألخالقيةالقيودمنيتحرروأن
عدلفىاإلنسانيفكرأالللخطر، وجبالوطنحياةتعرضتإذا: يقولذلكوفى. العام

ينبذ، كماالمبادئكلتنبذأنالحالهذهفىيجبعار، بلأوشرفأوقسوةأوظلمأو
كانآخروبمعنىحريتهلهوتحفظالوطنتنقذالتىالسبلإالتسلك، وأالالبالىالثوب

العنفأعماليرتكبأنالحاكمحقمنوأنالوسيلةتبررالغاياتأنيرىمكيافيللى
.بالدهلمصلحةالظروفقتضاءاحسب، والغشوالخداعوالشدة
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الحربالشعبيعجبكانأنهالقوى، إالبالمستبدمكيافيللىإعجابمنالرغمعلى: رابعًا
أوصىبأنالمتناقضيناإلعجابمنالنوعينهذينبينوفقوقد. بنفسهنفسهيحكمالذى

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

وفقًاالدولةشئونعندئذالحاكميدبرأنوالبدالحكومةفىبنصيبللناسيسمحأن
دولةبإصالحتختصالتىالثانية، وهىالناحيةمنأما. رعاياهحقوقيراعىوأنللقانون

فىاستخدامهمنالبدقوىسياسىدواءاالستبدادىالعنفأنمكيافيللىرأىفاسدة، فقد
.بحذراستخدامهيجبكالسمالفاسدة، ولكنهالدولة

أعمالمنأخرجهماكلجديدًا، فإنشيئًايبتدعلممكيافيللىأنالمؤرخينبعضويعتبر
والمسائلالطرق، وشرحعصرهفىالسائدةاآلراءعنالتعبيرتعدوالونظريات
بعضيرىولذلك. صادقتفسيروهذاالسياساتلتنفذعصرهفىاستخدمتالتىالسياسية

فىالسياسيةاألخالقتبينتاريخيةوثيقةعتبارهايمكن" األمير "كتابأنالمؤرخين
أوأفالطونبجمهوريةشبيهًامثاليًاعمًالمنهعشر، أكثرالسادسالقرنأوائلفىإيطاليا

.مورتوماسسير" يوتوبيا"

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

المكيافيللية، وإماللمبادئخاضعةإماكانتموتهأعقبتالتىعامًاوالخمسينالمائتينفى
ملكالثانىهنرىزوجةمديتشىدىكاترينالمبادئهذهعلىسارتفقد. عليهاتأثره
منكبيرعددفيهاقتلالتىبوتولوميوسانمذبحةأيامهافىوقعتالتىفرنسا

Richelieuرشيليوالمبادئهذهعلىساركماالفرنسيين" البروتستانت "الهوجونوت

ثم. بروسياملكاألكبروفردريكالياصاباتوالملكةالثامنوهنرىعشرالرابعولويس
.التقاليدهذهفيهتمثلتمنأعظمنفسهنابليون، وكاناألعلىالمكيافيلليةمثلبسمارك
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إيطاليافىالنهضةأفول
أخذتأنتلبثلماإليطاليةالمدنفىفاقتالتىالعظيمةالنهضةهذهفإنحالكلعلى
عامالنوهناك. 1527سنةفىتمامًاإنطفأتثم. عشرالخامسالقرننهايةمنذتخبو

:إيطاليافىالنهضةأفولإلىأدياأساسيان

اإليطاليةالحروب:األولالعامل
فاتحةذلكوكان .. األلبعبرإيطاليافرنساملكالثانىشارلغزا1494عامففى

شتركتاإيطاليا، وميدانهاكانوالتىالكبرى، األوروبيةالدولبيناإليطاليةالحروب
.اإليطاليةالنهضةعلىفادحًاتأثيرهاكانوالتى. نفسهااإليطاليةاإلماراتفيها

.النهضةحركةفىأسهمتكيفرأيناوالتىفلورنسا، منمديتشىأسرةطردتفقد
فردينانداستولىكماOttimatiوأوتياماتىPiagnoniبيانونىأسرتاالحكمتنازعوأخذت

الجيوشيدعلىخربتفقدميالنوأما. 1504سنةفىنابولىعلىأراجونةملك
.والسويسريةواأللمانيةالفرنسية

للنهضةاإلشعاعمركز، فأصبحت1527عامحتىالتخريبعنبمنأىروماظلتوقد
للدراساتالتحمسشديدالعاشرليواإلنسانية، وكانالحركةاإليطالية، ومحور
عهدفىفلورنسامنوأكبرأوسعمركزًاعهدهفىروماأصبحتالكالسيكية، حتى

البابويةعالقةتطورتوقد. وعبقريتهاعمقهافىمنهاأقلكانت، وإنمديتشىلورنزو
مناصبإلىللوصولسبيًالاإلنسانيةالدراساتفىاإلمتيازأصبححتىاإلنسانيةبالحركة
.الكبرىالكنيسة

إلىأدىأنيلبثلماألجنبيةالعسكريةالقواتيدفى1527سنةفىروماسقوطأنعلى
كلالخامسشارلاإلمبراطورقواتنهبتفقد. تامًانهيارًاااإليطاليةالنهضةنهيارا

،الراهباتمنعددغتصباوقساوستها، ورهبانهارؤوسواألديرة، وقطعتالكنائس
.للخيولإسطبالتإلىبطرسالقديسكنيسةوتحولت
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الدينىاإلصالححركة:الثانىالعامل
الكنيسةسيطرةمنوالتحررالدينىالتحررمعنىتحملالحركةهذهكانتلمافإنه

ماذلككاناإلنسانية، فقدالحركةثمراتمنثمرةنفسهالوقتفىالكاثوليكية، وكانت
فىالدينىاإلصالححركةظهورمنذبقوةاإلنسانيةللحركةالبابويةمعارضةإلىأدى

سنةفىالسابعكليمنتعهدفىالبابويةعشر، فتواطأتالسادسالقرنمنالثانىالربع
.إيطاليافىاإلنسانيةالحركةتصفيةعلىأسبانياملكالخامسشارلمع1520

أنحاءبقيةإلىاأللبعبرنتقلتاقدإيطاليا، كانتفىالنهضةشعلةنطفاءاقبلأنعلى
قدكانواالذينالطالبيدعلىوشمالهاغربهافىاألخصاألوروبية، وعلىالقارة

حصلوهمالينشروابالدهمإلىعادواثم. اإليطاليةالمدنفىالجديدةالمعارفحصلوا
وخصائصهاسماتهالهاتتخذأخذتبلدكلفىجديدةنهضةفقامتمواطنيهمعلى

.والحضاريةوالسياسيةواإلقتصاديةاالجتماعيةاألحوالحسبالمنفردة
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الثانىالفصل
18القرنإلى15القرنمناألولىاالستعماريةالموجة

المرحلةهذهفىلالستعمارالعامةالمالمح: أوالً
ساهمت، وكيفاإلقطاعىالمجتمعأنقاضعلىالحديثةيةمالقوالدولنشأتكيفرأينا

صراعهافىالملكيةمساندتهاطريقعنالدولهذهنشأةفىالجديدةالبورجوازيةالطبقة
أصبحتقدالحديثةالقوميةالدولهذهأنعليهترتبالذى، األمراإلقطاعيينالنبالءمع

.األمةيشخصالذىهوالملكأصبححيثمطلقةملكياتتحكمهاموحدةمركزيةدوًال
والتعصبالقوميةالعزة، بدافعتتطلعأخذتالحديثةاألوروبيةالدولهذهظهوروبعد

تالهاوماالجغرافيةالكشوفحركةأنتجماأوروبا، وهذاخارج، إماالتوسع، إلىالقومى
أواخرإلىعشرالخامسالقرنمناستمرتالتى، وهىاألولىاالستعماريةالموجةمن

عشر)، وإماالتاسعالقرنفىالصناعىاإلنقالببعدالثانيةالموجة (عشرالثامنالقرن
تحتالدولخاضتهاالتىلهاالتاليةوالحروباإليطاليةالحروبأنتجأوروبا، وهذاداخل

البحار،وراءفيمااألوروبيةالقارةخارجاألوروبىالتوسعهناوسنعالج.. مختلفةأسباب
.األولىاالستعماريةوالموجةالجغرافيةالكشوفحركةذكرناكماأنتجالذىوهو

أنالبحاروراءفيمااألوروبىاالستعمارىالبورجوازىالزحفنتتبعأنقبلويهمنا
اإلقتصاديةالفلسفةهىوالسماتالمالمحهذهوأولى. العامةوسماتهمالمحهأهمبرزن

.التجارىوالمذهبMercantile Systemالمركانتيليةظلها، وهىفىالزحفهذاتمالتى

العبودية،مرحلةففى. طويلبزمنالرأسماليةظهورسبققداالستعمارأنالمعلومومن
مرحلةوفى. العبيدإلجتالبواسعةمستعمراتوروماوقرطاجةوفينيقيةأثيناملكت

، فالغزوممتلكاتهمرقعةلتوسيعاألراضىعلىاالستيالءإلىاإلقطاعيونإحتاجاإلقطاع
اإلقطاعىالتشبعمشكلةعنتنفيسًاإالجوهرهفىيكن، لمالمثالسبيل، علىالصليبى

إلىأدىوالذىالعاشر، القرننهايةعندأوروباغربفىاإلقطاعىالنظامبلغهالذى
هذهلها، وكانتتتسعالأصبحتحتىالزراعيةاألرضعلىاإلقطاعيةالطبقةتكاثر
أراضىعنتبحثالشرقإلىوخرجتالصليبيةالحروبقادتالتىهىالطبقة
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االستعماريةالسياسةنبعثتابصددها، فقدنحنالتىالحديثةالعصورفىأما. إقطاعية
رحمفىنشأتالتىالبورجوازيةالطبقةمناالستعماريةاإلمبراطورياتوتأسيس
البورجوازيةهذهتمارسهكانتالذىاإلقتصادىالنشاطنوع، وكاناإلقطاعىالمجتمع

حركةإلىأوًال، ثمالجغرافىالكشفحركةإلىخطاهاقادالذىالتجارة، هووهو
.ثانيًااالستعمار

هىالمتفوقالعنصر، أوالمناخ، أووالجنوبالشمالنظرياتتكنلمأنهذلكومعنى
وتخلفها،األوروبىاالستعمارتحتالالتينيةوأمريكاوأفريقياآسياشعوبسقوطسبب
الحتمىوتحولهااألوروبيةالبورجوازيةالطبقةظهوركانوإنمااالستعماريونيدعىكما
حققتالتىهىالطبقةهذهوكانتالسببتطورها، هومراحلمنكمرحلةاالستعمارإلى

، يقولالمستعمراتبالدفىالشعبطبقاتمنغيرهادوناألرباحوجنتالمكاسب
Religion and the rise of" الرأسماليةوظهورالدين: "كتابهفىTawneyتاونىاألستاذ

capitalismجنىالذى، ولكنوالغربالشرقخزائنبمفاتيحوأسبانياالبرتغالأمسكت
بقلةالبرتغاليكن، لمحومتهفىالدولتاندخلتالذىاإلمبريالىالتوسعالماديةالثمار

آالفعشرةيمتدوالمصانعالقالعمنخطعلىتزيدتكنلمالتىوإمبراطوريتهاسكانها
المتناثرة،الضخمةإمبراطوريتهامسئولياتوطأةتحتتترنحأخذتالتىأسبانيا، والميل

االقتصادية، وإنماالمسائلفىالكفايةعدمدينها، وتظهرالدينىالتعصبتجعلوهى
ودهاء، ولشخصياتمكرًاأشدلقومسياسيينوكالءمجردتعدوانالالدولتانهاتانكانت
.السلمبفنونوأعلمأخبر

تلكالتجاريةاألوروبيةللرأسماليةاالستعماريةالموجةتتبعيمكنأنهالحقيقةوفى
العصورفىأوروباوكانت. الحينذلكفىاألوروبيةالتجارةحركةبتتبعالمرحلة
الالسلعبعضينقصهاكانأنه، إالالسلعمنلكثيربالنسبةبنفسهانفسهاتكفىالوسطى

وموادوالحريرالقطنمثللزرعهاالمناخصالحيةعدمبسببمحليًاإنتاجهايمكن
الماشيةلحوملحفظالضروريةالمواد، التوابلهذهرأسوالعقاقير، وعلىالصباغة
هوالتوابللهذهالوحيدالمصدروكان. الطعممقبولةالشتاء، وجعلهافصلفىالمذبوحة

البرىالطريقعبرإما. أوروباإلىالمنتجاتمنهاتصلكانتالتىالشرقيةالهندجزر



حامدعباسرءوفوالمعاصرالحديثالعالم

51www.RaoufAbbas.org

األوروبية،األبيضالبحروموانىفالقسطنطينيةالصغرىآسياثمفارسإلىالصينمن
والموانىالفراتنهرإلىومنهالخليجإلىإمايصلالذىالبحرىالطريقعنوإما

البحرإلىيصلالمتوسط، أوالبحرطريقعنالجنوبيةأوروباموانىإلىومنهاالسورية
.اإلسكندريةإلىثمالنيلإلىومنهاألحمر

جزئهافىالتجارةهذهتحتكرالبندقيةفىاإليطاليةالتجاريةالبورجوازيةكانتولما
أحست، فقدالشرقىجزئهافىتحتكرهاالعربيةالبورجوازيةكانت، بينماالغربى

فىجديًاتفكراالقتصادى، وبدأتاإلحتكارهذابوطأةالبرتغاليةاألسبانيةالبورجوازية
.الشرقيةالهندجزرإلىللوصولأفريقياحولالبحرىالطريقكشف

هىالشرقىجزئهافىالتوابلتجارةتحتكرالتىالعربيةالبورجوازيةكانتولما
ذهنفىختلطااوالدينىبالعاملالمادىالعاملصطبغاهناإسالمية، فمنبورجوازية

علىالقضاءشعاراتالحينذلكفىرفعتالتىواألسبانيةالبرتغاليةالبورجوازية
ألقاهالذىخطابهفىالبوكيرك، يقولأيديهممنالشرقتجارةنتزاعاطريقعنالمسلمين

نرجوالتىالوسيلةهوالتوابلتجارةعنالعربإبعادأن "Malaccaملقافىجندهعلى
إبعادوليساإلسالمإضعافهواإلستراتيجىالهدففكان". اإلسالمقوةإضعافبها

مصلحتهابينالمزجفىالبورجوازيةمهارةتتبدىهناومن. التوابلتجارةعنالعرب
التوابلتجارةحتكاراشعاررفعأنتعرفأنهاوذلكالعامةوالمصلحةالخاصة

رفع، أماوحدهمالتجاركبارصدورفىإالالحماسيبعثالالعربيدمننتزاعهااو
البرتغالىالشعبمنالعظمىالغالبيةفىالحماسيبعث، فإنهاإلسالمإضعافشعار

.واألسبانى

التىاالقتصاديةالسياسةأواالقتصادىالمذهبهىالمركانتيلية، كانتالحينذلكفى
تنشأالاالقتصاديةالنظرياتأننعرف، ونحناألوروبىاالستعمارحركةبإلهامهاجرت

أديانًاليستالنظرياتإليها، وهذهتدعوقتصاديةالظروفنعكاساهىوإنما. فراغمن
قابلةبالتالىمصالحها، وهىتنظملكىومجتمعاتأفرادوفلسفهاوضعهامنزلة، وإنما

قامالذىاالقتصادىالمذهبهىالمركانتيليةكانتولقد. المصالحهذهتتغيرحينللتغيير
مجموعةعلىتطلق، وهىالحينذلكفىالحديثةاألوروبيةالمجتمعاتمصالحعنليعبر
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1500بينفيماالفترةالخصوصوجهعلىبهاتميزتالتىاالقتصاديةواألعمالاآلراء

منالوسطىالعصورأعقابفىظهرتالتىالحديثةالقوميةالدولةمكنتوالتى1800و
.وقوتهاوحدتهاتحقيق

النظامأنقاضعلىالحديثةالعصورأوائلفىالحديثةالقوميةالدولنشأتكيفرأينافلقد
، فلمالوسطىالعصورفىظهرتالتىالملكياتعنالدولهذهختلفتاوقد. اإلقطاعى

السلطةإلىفتقارهاالكبيرة، ميزانيةعلىتعتمدالوسطىالعصورفىالدولةتكن
يسدماتدرالمدنيةالخدمات، وكانتأمالكهمندخلهعلىيحصلالملكالمركزية، وكان

تطلبكبير، فقدلحدختلفتاالمركزية، فقدالسلطةالحديثة، ذاتالدولةأما. مصروفاتها
هىاألموالهذهعلىالحصولطائلة، وكانأمواًالالداخليةواإلدارةواألسطولالجيش
أغنىوإعدادها، فإنالجيوشتعبئةعلىالقدرةمعناهالمالكانفلما. الدولهذهمشكلة
.العالمتحكمأنتستطيعأقواها، وهىثممنكانتالدول

مركزنتقالابيرو، ومناجمواستغاللاألمريكيةالقارةعنالكشف، كانالحينذلكفى
إلىأدى، قداألطلنطىسواحل، إلىالبلطيقوبحرالمتوسطالبحرالقديمة، منالتجارة

والهولنديينوالبرتغالييناألسبانيينيدعلىأوروباغربإلىالنفيسةالمعادنتدفق
فىاالقتصاديينآراءذهبت، فقدبحقثروةيعتبرانوالفضةالذهبكانولما. واإلنجليز

إعتقدواثم، ومنالحربوعصباالقتصاديةالقوةأساسأنهماإلىالحديثةالقوميةالدول
يكوندولة، ولكىأقوىتصبحخزانتهافىالثروةمنقدربأكبرتحتفظالتىالدولةأن

صالحها،فىالتجارىميزانهايكونأنالنفيسة، يجبالمعادنمنفائضالحديثةللدولة
أوذهبًاالفرقدفععليهيترتبالعكسوارداتها، ألنعلىصادراتهاتزيدأنبمعنى

السياسةقامتالنظريةهذهعلىاقتصاديًا، وبناءالدولةضعفإلىيؤدىفضة، مما
:-اآلتىعلىالفترةتلكفىأوروبالدولاالقتصادية

ذلكيقتضيهبمامحليًاإنتاجهاوتشجيعالصناعيةالوارداتعلىعاليةضرائبفرض1.
.الدولةتدخلمن

إلىاألرباحكلالداخلية، ونقلالتجارةعلىالخارجية، وتفضيلهابالتجارةاإلهتمام2.
.األمالوطن
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.الربحمنقدرأكبرجتالباالتجارة، وحتكارالاالستعماريةبالفتوحاإلهتمام3.

.النفيسةالمعادنتصديرعلىالقيودفرض4.

.والفضةالذهبالستخراجالدولةداخلالمناجمباستغاللاإلهتمام5.

.وفضةذهبمناجمبهاالخارجفىممتلكاتعلىالحصولإلىاإلتجاه6.
تستوردالتىالبالدعتماداناحيةمنالسياسةهذهلخدمةكبيرتجارىأسطولتوفير7.

منكبيرقدرتوفيرناحية، ومنجانبمناألسطولهذاعلىاألوروبيةالبضائع
.آخرجانبمنالمستوردةالدولةسفنعلىتملوفيماالنقلنفقات

.األغراضهذهلتحقيقونفوذهاوتدخلهاالدولةجهوداستخدام8.

فقطنبعتالدولة، قدتدخلعلىالقائمةالمركانتيليةالسياسةهذهأنالذهنإلىيتطرقوقد
،المطلقالحكملنظامتخضعالتى، وهىالحينذلكفىالمركزيةالدولةملوكرغبةمن
على. الدولةوتقويةوالسياسيةاالقتصاديةالوحدةتحقيقفىالدولةهذهأهدافتحقيقفى
أنوجدتالتىالبورجوازيةالطبقةرغبةمنأيضًانبعتقدالسياسةهذهأنالحقيقةأن

التىالقويةالمركزيةالحكومةإنشاءهىالقوميةالدولةفىبالنفوذالستثمارهاالوسيلة
الالزمةالعسكريةالقوةوبناءالجديدةاألسواقبفتحالوطنيةالتجارةتنشيطوحدهاتستطيع
هذهألنالقويةالمركزيةالحكومةوجودمنتخشىتكنالتجارة، ولمهذهلحماية

كلفىبوضوحالحقيقةهذهوتظهر. الماليةلمعوناتهامستمرةحاجةفىكانتالحكومة
حالكلعلىيخفىوال. قويًاالتجاريةالبورجوازيةنفوذكانحيثوإنجلتراهولندامن

الطبقاتضدتحالفصلةوهى. الفترةتلكفىوالملكيةالبورجوازيةبينالوثيقةالصلة
القوميةالدولةفىاالقتصادىالنشاطعلىيهيمنالذىهوالبورجوازيةفطابع. اإلقطاعية
.الحديثة

االستعماريةاالقتصاديةالسياسةهذهعلىترتبتالتىالنتائج، فيهمناحالكلوعلى
:اآلتىفى، وتتمثلللمستعمراتبالنسبة

واالستنزافالنهبأسلوبوهو. المرحلةتلكفىاالستعمارىاألسلوب:أوًال
نهبالالتينية، وهووأمريكاوآسياأفريقيالشعوبالكبيريناالستعماريين
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البشريةالثروةإلىتعداهاالطبيعية، بلالثرواتعلىيقتصرلمواستنزاف
.األمريكتينفىوبيعهمالسودإلصطيادمزرعةإلىأفريقياتحولتأيضًا، حيث

االقتصادعليهااالستعمارفرضأنبعدالعالميةالسوقفىالمستعمراتهذهإدماج:ثانيًا
الزراعىاإلنتاجعلىقائمةاالقتصاديةالمستعمراتهذهحياةوكانت. التجارى

المجاورة،الدولمعالمحليةالخارجيةالتجارةالداخلية، وبعضوالتجارة
.الدوليةالتجارةعلىتقومفأصبحت

الحديثةالعصورإلىالوسطىالعصورمنالعموموجهعلىمعاتتالمجهذهإنتقال:ثالثًا
حضاراتذاتدولمعجديدةدوليةعالقاتفىالدخولإلىإضطرارهابعد

فىالسياسيةحياتهاطابعهىالحضاراتهذهعنالعزلةوكانت. تقدمًاأكثر
.السابقةالمرحلة

حياتهانقالبالتبعًاوالسياسيةاالجتماعيةالمستعمراتهذهحياةإنقالب:رابعًا
التجارمنطبقةنموفىتتمثلالتىهىالتغيراتهذهأهموكانت. االقتصادية

إلىالطبقةهذهالتجارية، وتطلعاألجنبيةالمصالحمعمتحالفةالبالدهذهفى
والسياسيةاالجتماعيةالعالقاتفىتغييرات، وحدوثالسياسىوالنفوذالقوة

مراكزنتقالاذلكوفوق. القبلىالنظامهدمرأسهاعلىلذلكتبعًاالداخلية
.الساحلإلىالداخليةالمناطقمنالسياسيةوالقوةاالقتصاد

استنزافعننتجتالتىوأفريقيا، المتحدةالوالياتمنكلفىالعنصريةالتفرقة:خامسًا
أخرىناحيةناحية، ومنمنالسلعمنكسلعةالخارجفىلبيعهاالبشريةالثروة
السكانزيادةعنالناتجاألوروبيةالشعوبمنالبشرىالفائضتصديرنتيجة
.فيها

االستعماريةالمرحلةخصائصمنالعامةبالخصيصةيتصلفيماحالكلعلىهذا
سيادةمرحلةاإلجمالوجهعلىهىالمرحلةهذهأنفهىالثانية، الخصيصةأما. األولى
القرنإبتداءالمرحلة، وحتىهذهففى. القاربةالدولعلىاألوروبيةالبحريةالدول

.المحيطاتسياساتتصريفعلىقادرةاألطلنطىعلىتسيطرالتىالدولة، كانتالحالى



حامدعباسرءوفوالمعاصرالحديثالعالم

55www.RaoufAbbas.org

علىالنهايةفىالهندى، فالسيطرةالمحيطعلىالسيادةمعناهكاناألطلنطىفىفالتحكم
للدولتيناألطلنطىعلىالسيادةكانتاألولىسنةالمائةأثناءوفى. الهادىالمحيط

أنتلبثلمالسيادةهذهولكن. أيديهمافىالتجاريةالسيادةكانتوبالتالى، اإليبيريتين
األرماداهزيمةوبعد. البرتغاليينمنقسرًانتزعوهاغالذينالهولنديينأيدىإلىنتقلتغ

أواسطحتىفرنساوبينبينهاقائمًاالصراعبريطانيا، وظلإلىالسيادةنتقلتا1588سنة
حتى. خطيرتحدألىالبريطانيةالسيادةتتعرضلمالحينذلكومنذ. عشرالثامنالقرن
.الثانيةالعالميةالحربأوائل

للدولكانتالتىوأندونيسيا، وسيالنللهندبالنسبةفقطليسالحقيقةهذهتمثلتوقد
، بلالسياسىالسلطانوبعضتجاريةمستوطناتسواحلهامتداداعلىالبحريةاألوروبية

الجزرمعالقويةالصينيةلإلمبراطوريةكانتفقد. واليابانللصينبالنسبةوأيضًا
هناكالبرتغاليونضربهاالتىالبحريةالسيادةضخمة، لكنتجاريةعالقاتاألندونيسية

إلىالبحرفىالمتفوقةالصينيةاإلمبراطوريةضطرتافصمًا، والعالقاتهذهفصمت
جاوة، بلأوملقاإلىذلكبعدتبحرالصينيةالسفنتعدالبحار، ولممنالمطلقاإلنسحاب

حتىدامقوىلحصارفريسةعشرالسادسالقرنبدايةمنذوقعتأنتلبثلمالصينأن
معأيضًاتجاريةعالقاتلهاكانفقدلليابانبالنسبةأما. عشرالتاسعالقرنمنتصف
،الفليبينوجزرفورموزاحولسياسيةأطماعلهاكانتلقدالجنوبية، بلوالجزرالماليو

اللهماليابانىالنشاطدائرةتضييقإلىأدىالهادىالمحيطإلىالبرتغاليينوصولولكن
.البحريةللدولالسيطرةكانتوهكذا. الكورىوالبحرالشمالىالصينبحرفىإال

فىضطرارهااالبحرية، واألوروبيةالدولسيادةإليهنتهتاالذىالنهائىالفشلأنعلى
منالمتحدةالوالياتنسحابالذلكمثالوآخر (القاريةالدولمناإلنسحابإلىالنهاية
النهايةفىيؤدىالعسكريةالشئونفىالبحريةالقوةعلىاإلعتمادأنعلىشاهد) فيتنام
أنعلىالتاريخالحاسمة، يبرهنالكبرىالتاريخيةالصراعاتففى. األملخيبةإلى

البرية،القوةيدعلىالنهايةفىالهزيمةكبرى، تلقىبحريةبقوةالصراعتبدأالتىالدولة
القوىعلىتتغلبأنتلبثالالبدايةفىالهزيمةبهاتحيقالتىالقاريةالكتلوأن

.البحرعلىالمعتمدة
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السوقمفهومعنيختلفالمرحلةهذهفىالسوقمفهومأنفهىالثالثة، الخصيصةأما
السيادةكانتوإنأنهلالستعمار، ذلكاإلمبرياليةالمرحلةفىأى، الصناعىالعصرفى
تكنلمالقوىهذهأنالبحرية، إالاألوروبيةللقوىاألولىالمرحلةهذهفىعقدتقد

حضارةوتتحدىلألمامتزحفمتفوقة، حضارةاألحوالكلفىالحينذلكفىتمثل
التىالحياةألساليبتحدأىالدوامعلىأيضًاتمثلتكنلمأنهاكما. سادتهاالتىالبالد

،الحينذلكفىلديهايكنلمأوروباأنبل. وقبولهاالحينذلكفىالبشرعليهاتعارف
أمستردامشركةمثلشركةتجدفلم. البالدتلكقتصادالالقليلإالآلسيابالنسبةخصوصًا

وصوروالتماثيلالمنحوتاتمنمجموعةسوىالحينذلكفىسيامإلىتصدرهما
.العاريةوالصورالعذراء

تمكنتأنقليًال، إلىكانالبالدهذهفىاألوروبيةالبضائععلىالطلبأنالحقيقةوفى
البضائعتصديرأمكنأنرخيصة، وإلىمنسوجاتإنتاجمنمانشسترمصانع

منأقلاألوروبيةالبضائععلىالطلبكانعشرالتاسعالقرن، وحتىباآلالتالمصنوعة
عدمعلىتقومالتى، التجارييناالقتصاديينآراءفإنذلكمنالعكس، وعلىالمتوقع
علىاألوروبيةالشعوبطلبمنتحدأنتستطع، لمالبضائعلشراءالذهبتصدير
البضائعهذهعلىالطلباستمرارعلىوالترفالثروةزدياداساعدالشرقية، بلالبضائع

عشرالسادسالقرن، وفىالتوابلعلىاألولالطلبكانالبدايةوفى. منهاواالستزادة
بعدوآسيا، ولكنأوروبابينالتجارةعلىتتسلطالتوابلكانتعشرالسابعالقرنوحتى
الوسطىبأمريكاوالفضةالذهبمناجمسنة، وإغداقمائةأوروباعلىأمريكاثروةتدفق

نقطة، تحولتاألطلنطىساحلعلىالواقعةالبحريةالشعوبعلىالثراءوالجنوبية
.أخرىأصنافإلىالتجارىاإلهتمام

منجديدةأنواعًاأوروبافىاالقتصادىالرخاءهذايورثأنالطبيعىمنكانفلقد
،الحينذلكفىالعظمىالدولوهىوأسبانياوفرنساإنجلترافىاإلقبالشتدا، فالطلب

منوالحريرالشاىالهند، وعلىمنالمستوردةالمطبوعةوالمنسوجاتالموسلينعلى
حتى1695سنةوافتوما. والهولنديةالشرقيةالهندجزرمنالبن، وعلىالصينبالد
ناسجىقيامإلىأدىنحوعلىالبريطانيةالمنسوجاتمحلالهنديةالمنسوجاتحلت
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الموقفيكنولم. البرلماندارأمامبمظاهرةSpital Field" فيلدسبيتال "بمدينةالحرير
البالدفىالمنسوجاتمصانعضغطتحتفيهاصدرتهذا، حتىمنبأحسنفرنسافى
الطلبيقتصرولم. والصينيةالهنديةالبضائعتدفقسبلمنتحدمتعاقبةتشريعاتعدة

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

عدمالهند، فبسبباستعمارإلىإنجلتراتجاهافىالمركانتيليةالنظريةهذهأثرتوقد
أندونيسيا،جزرمنعليهايحصلونالتىالتوابلمقابليدفعونهاإلنجليزلدىشئوجود

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

أندونيسيا، عادتمناإلنجليزطردعندماولكن. 1612سنةسوارتهوالغرضلهذا
الذهبطريقبغيرالهنديةالتجارةأثمانلدفعالسبيلكيفالظهور، إذإلىالمشكلة

.مربحمنفذاألحمرالتجارة، بالبحرطريقأنللشركةبداوالفضة ؟ وعندئذ

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

فكانعشرالتاسعالقرنفىبخسة، أمابأسعارشراءحتكاراسوقاالستعمارية، كان
ألوروباأصبححينالصناعىاإلنقالببعدإاليكنلمأنهالحقيقةوفى. بيعإحتكارسوق

التىالدولتلكفىالمجتمعاتأسستحدىتستطيعتصديرها، وحضارةتستطيعبضاعة
.شأنهالهاوسياسيةاجتماعيةتغييراتإحداثعليها، ويمكنهاسيادتهافرضت

هذهفىوالجديدالقديمالعالمقاراتأبوابطرققداالستعماركانإذا: الرابعةالخصيصة
القديمالعالمفىبأخرىأوبدرجةساحلىشبهأوساحليًاجوهرهفىظلالمرحلة، فقد

بالنسبةأفريقياكانتفقد. بحتًاساحليًااالستعماركانبالذاتأفريقياوفى). وأفريقياآسيا(
، والمفاتيحهيملكالوجيئة، ولكنهذهابًاحولهيدورموحشًامغلقًاصندوقًالالستعمار
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اإلمبراطورياتقوةفإنآسياأما. مغاليقهوتفتحإليهتنفذأنيمكنهاالتىالحضارةيملك
تشكل، كانتالصينأوالهندفىأرضها، سواءعلىالحينذلكفىالموجودةالبحرية
، فإنالعموموجهوعلى. الداخلإلىاألوروبىاالستعمارىالتوغلضدمانعًاحاجزًا
األشرطةعلىهتماماتهاقصرفىنعكستاقدالمرحلةتلكفىالتجاريةاالستعمارطبيعة

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

تراثومن". الكثيف "ال" الفسيح "أو" الواسع "االستعمارمرحلةبأنهاتوصفأنيمكن
ساحل"و" غانهساحل: "نطلقهامازلناالتىالعديدةالنظرة، األسماءوتلكالمرحلةهذه

ساحل"و" كروماندلساحل"و" ماالبارساحل"و" الزنجساحل"و" العاجساحل"و" الذهب
".كارناتيك

الوصولأجلمنمحطاتعنعبارةالبدايةفىأفريقيافىالتجاريةالمراكزكانتولقد
طرقماأولكانالذى، البرتغالىلالستعماربالنسبةأفريقياكانتفلقد. الهندإلى

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

.األفريقيةالمنتجات، وبعضالعاجفىيعملظلقليل

العاملة، تحولتاأليدىإلىوالمطاطالسكرقصبحقولحتاجتاوأمريكاأكتشفتولما
هذايصحبأن، ودونالداخلإلىالنفوذيمتدأندونالرقيقتجارةإلىالمراكزهذه

والثامنعشرالسابعالقرنينطيلةالتجارةهذهاستمرتوقد. لألرضاستغاللالنفوذ
هذهفضعفتعشرالتاسعالقرنفىالرقيقتجارةمقاومةحركةقامتعشر، حتى

.التصفيةحدإلىالمراكز

ففىوجغرافية، ديموغرافيةالجديد، ألسبابللعالمبالنسبةيختلفاألمريكانأنعلى
الجديد،العالمفىومدارية، أماكثيفةبالسكانمأهولةمناطقاالستعمار، دخلالقديمالعالم

لتوطنرتفاعهابحكممنهاكثير، يصلحالسكانقليلةمخلخلةمناطقاالستعماردخلفقد
أخرى،ناحيةناحية، ومنمنهذا. أيضًاواستيطانيًاتغلغليًانمطًاتخذافقد، ولذلكالبيض
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فيه، تقلمضيافغيربساحلالسوداءالقارةتغلفالطبيعةكانتالمداريةأفريقياففى
إماتسودالقارة، كانتأعماقوفى. الضاربةاألمواجعليهوتتكاثرالجيدةالموانى

القارةأنهاروحتى. الشائكةكاألسالكنباتيةغطاءاتموحشة، وإماقاحلةصحراوات
ككتلةالقارةتركيببحكموذلك. مقطوعةشرايينأومسدودةاألخرىهىالعظيمة

دخوًالوالحركةالمالحةتشلشالالتفىحالقمناألنهارتهوىمصابهاهضبية، فقرب
وهضبةأمريكاهضاببينكبيرومناخىطبيعىتشابههناككانبينما. خروجًاأو

شئكلأن – عدافيما -متشابهةكانتالطبيعةأن، كمااألسبانمنهاأتىالتىقشتالة
عمليةسهلمماذلك، وكانوالمستنقعاتوالسهولوالغاباتأكبر، الجباليبدوكان

.والتمدداإلنتشار

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

بأنهالعصرهذاتميزفقدلذلك. -الرقيقتجارةأى" – الديموغرافىاالستنزاف "وهو
أغلىالرقيقكانفقد. بعدمنوالقبلمنمثيللهيسبقلمنحوعلىالنخاسةعصر
القوىبنتاألسود، وعليهالمركانتيليةآلةوقودوكاناالستعماريةالتجارةفىسلعة

فىاألكبرالدوربعدهماإلنجليزثمأوًالللبرتغاليينوكان. هائورخاقتصادهااالبحرية
لشبونةأنويقال. بقدرفيهاوالفرنسيونالهولنديونشاركالتجارةاإلجرامية، كماهذه

.ودمائهالرقيقعظامعلىبنيتاقدوليفربول

بنقلالسفنفيهتبدأ) تسمىكماالمثلثةالتجارة (دمويًامثلثًااألطلسىالمحيطشهدوقد
آدمية،شحناتبهاتستبدلأفريقيا، حيثغربإلىبريطانياومصنوعاتبضائعشحنات
تعود، والجنوبية، ومنهاالشمالية، والوسطىأمريكافىلتفريغهاالمحيطعبربهاوتذهب
الرقيقعددتقديرات، وتختلفإلخ... وتبغوقطنسكرمنالمدارياتبمحاصيلمحملة

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

.جميعًاالبشرىالتاريخفىالسكانحركاتفىموجةأعظمهذهأنشك
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األساسىبالسببتتصلشناعةعنهاتقلالأخرىحقيقةالرهيبةالحقيقةهذهمقابلوفى
العالمفىالحمرالهنودإبادة، وهوالرقيقتجارةأى، الديموغرافىاالستنزافهذافى

فىالحمر، خصوصًاالهنودإبادةإلىالجديدالعالمفىلجأاالستعمارأنذلك. الجديد
الهندىفقطهوالطيبالهندى: "هوالخالداألمريكىالشعاركانالشمالية، حيثأمريكا
.بائدةألجناسمتخفيةعيناتوإلىوأسطورةشبحإلىاألحمرالهندىتحولحتى" الميت

 -الرؤوسصيدحدإلىالجنسإبادةعمليةوصلت – المثالسبيلعلى – أسترالياوفى
فقدوالجنوبيةالوسطىأمريكافىالرياضة، أمامنكنوعأحيانًا – ومنظمعلنىبشكل
).مليونًا12 (نسبيًاعددهمضخامةبسبباإلنقراضمنهنودهانجا

االستعمارفتقراالجديد، فقدالعالمفىبالجملةالحمرالهنودإبادة، فبسببحالكلوعلى
قامقداالستعماربالجملة، فكأنأفريقيازنوجنقلإلىلجأالعاملة، وعندئذاأليدىإلى

حينبعدوفيما. الجديدالعالمفى، وتفريغالقديمالعالممننزح: كاملةوتفريغنزحبعملية
عملية، فإننقلباقدالموقفعشر، كانالتاسعالقرنفىأفريقيافىاالستعمارتغلغل
الهنودتهجيرإلىاالستعمارعمدثمتفريقًا، ومنأجزائهابعضفىأحدثتقدمنهاالنزح

المرحلتينطول، وعلىنفسهالوقتوفى. الفارغةالفجوةلملءإليهاواألسيويين
الثالثالعالمأنحاءفىباستمرارتضخالبيضاءاألوروبيةالهجرة، كانتاالستعماريتين

.الهجرةلهذهاألكبرالمصبهوالجديدالعالمكانوإن

البشريةتوزيعإعادةهىالنهايةفىالغربيةاالستعماريةالعمليةهذهمحصلةكانتولقد
وإنشاء، بلللقاراتالتقليديةاأللوان، وتغييراألرضظهرعلىوأنثروبولوجيًاغرافيًاديم

نجاكيفرأينافقد. الالتينيةأمريكافىخصوصًامثيللهاليسضخمةجديدةمجتمعات
منالحالبطبيعةينجوالمنسبيًا، ولكنهمعددهمضخامةبسبباإلنقراضمنهنودها

أمريكاأصبحت، حتىالعالمفىمثيللهليسالذىالجنسىوالتهجينالجنسيةالمخالطة
،هىأجناسثالثةبينتجمعفهى. الشماليةأمريكامنأكبربدرجةأجناسبوتقةالجنوبية

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

.هؤالء
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القديمالعالمفىالملونةالمجتمعاتإلىالبيضنزوحعلىترتب: السادسةالخصيصة
إلىالموجهاالستعمارحالةففىالمجتمعاتلهذهاالجتماعيةالعاداتفىوالجديد، تغيير

الفرديصبحثمفقط، ومنالذكورعلىغالبًاتقتصرالبيضاءالهجرةحارة، كانتبالد
جزرفىالهند، والهولنديينفىالبرتغاليينفىالحالهو، كماالمجتمعوحدهالعائلةوليس
نسبةفىزدياداالخمور، ويليهاعلىاإلقبالنسبةتزدادكانتثمومن. الشرقيةالهند

بالدإلىموجهًااالستعماركانإذاأما. بالوطنياتالشرعىغيراإلختالط، ثمالجرائم
وحدةهىهناالعائلةوجنوبها، فتكونأفريقياشمالفىالحالهو، كمامعتدلمناخها

،األخالقىالتحللإلىيدفعهاكاناإلنتقادعنيبعدهاالعائلةهذهإحساس، ولكنالمجتمع
.الوطنيينعلىبدورهينعكسكانالذى

أخذواأنزراعيةأراضفىالمستعمريننزوحعلىترتب: السابعةالخصيصة
الدولةمصلحةوتوافقالبيئةتالئمالمحاصيلمنأنواعزراعةفىعلمهميستخلصون
التخصصمننوعخلقإلىذلكوأدى. والصناعةالتجارةتحتكرالتىاالستعمارية

للمحصولعبدًااالقتصادهذاجعل، إذالمستعمراتباقتصادياتكبيرلحدأخذالزراعى
علىاقتصادهاوتكييفالتحررالمستعمراتهذهاستطاعتطويلة، حتىلمدةالرئيسى

للتخصصاآلتيةالصورةنرسمأنيكفىبعد، ولكنفيمالذلكأمثلةوسنرى. سليمأساس
من% 92السودانىالفوليمثلالسنغالففى: الثالثالعالمبالدصادراتفىالزراعى
كولومبيا، وفىالصادراتمن% 87أيضًاالسودانىالفولالنيجر، يمثلوفى. صادراتها

%،73%، 77البنيمثلوالبرازيلوجواتيماالوسلفادورهاييتى%، وفى74البنيمثل
يمثلسيالن%، وفى70القطنفيمثلالعربيةمصرجمهوريةفىأما. التوالىعلى% 62

%.95السكريمثلكوباأيضًا، وفى% 66الكاكاويمثلغانا%، وفى66الشاى

علىيقملماالستعمارىالحكمظلفىجرىالذىالزراعىاإلنتاج، فإنذلكعنفضًال
ولم. النوعتحسينأساسعلىالالكميةزيادةأساسعلىقامألنه. سليمقتصادىاأساس
بمستقبلالمستعمريهتملمالتربة، ولذاحفظنظامأوالزراعيةالدورةيتبعيكن

ذاتللمستعمراتبالنسبةاألمرويختلف. األهالىأواإلنتاجناحيةمنسواءالمستعمرات
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حيثوجنوبهاأفريقياشمالفىالحالهو، كمااالستيطانعلىيشجعالذىالمعتدلالجو
.النوعتحسينإلىالمستعمرونعمد

االستعماريةاألدوارتعاقب: ثانياً
،الجغرافىالكشفإلىالدوافعأعظمكانالشرقمعالتوابلتجارةإحتكارأنإلىأشرنا
محاصرةدافعمعتداخلقدالدافعهذاوأن. وأمريكاوأفريقياآسيااستعمارإلىأدىالذى

أواخرفىاإلقطاعأمراءأطماعمعتداخلقدنفسهاألخيرالدافعهذاأنكما. اإلسالم
أوروبابهاتستطيعالتىالمهارةيبينالصليبية، وهذاالحروبشنعندالوسطىالعصور

.الماديةوالمصالحالدينبينتمزجأن

.أصًالالجغرافيةبالكشوفالقيامأمكنلمالوالهامساعدةعواملجملةهناكأنعلى
، واستخدامالسفنصناعةالمالحة، وتقدمفنرتقاءاالجغرافية، والمعلوماتتقدموهى

مقاومةعلىالقضاءمنالمستعمرينمكنالذىالباروداستخدامالبحرية، وأخيرًاالبوصلة
.األهالى

األدوارهامة، تعاقببسمةاألولىاألوروبيةاالستعماريةالمرحلةهذهتميزتوقد
فىواحدةدفعةتسقطلماالستعمارتحتسقطتالتىالقاراتأنبمعنى. االستعمارية

اإلنقالبأعقبتالتىالثانيةللمرحلةبالنسبةحدثاالستعمارية، كمااألوروبيةالدولأيدى
السببويرجع. االستعماريةالدولعليهاتعاقبتعشر، وإنماالتاسعالقرنفىالصناعى

ذلكفىالقوةمنمتوازيةدرجةعلىجميعهابرزتقدتكنلمالدولهذهأنإلىذلكفى
دوربتصفيةبينهاوالصراعالمنافسةعاملبروزها، وقامفىتعاقبت، وإنماالحين

هذهمراكزكانتعشرالتاسعالقرنكانإذاحتىاآلخرالبعضدوروتثبيتالبعض
وتغييرهبقلبهاألولىالعالميةالحربقامتأنكبير، إلىلحداستقرتقدالدوليةالقوى
.جديدمن

علىالمرحلةهذهفىالثالثالعالمعلىتعاقبتالتىاالستعماريةاألدوارتحديدويمكن
:اآلتىالنحو
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البرتغالىاالستعمار
األوليوحناالملك، إبنالمالحهنرىاألميرهىالبرتغالىاالستعمارفىالبدايةنقطة
إلىأدتالتىالعواملأهمخاصةبصفةاألخيرهذافىمتزجتا، وقدالبرتغالملك

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

.اإلسالمجناحلتطويقالكبرىاإلستراتيجيةالخطةوضع1417حوالىعنوة، ومنذ
علىالمراكشيةالشواطئحتاللاإلىترمىكانتهل: الخطةهذهفىالمؤرخونويختلف
االستيالء، ثمالسنغالنهرمنبتداءاالغربيةالشماليةأفريقياوإخضاعاألطلنطىالمحيط

مملكة، وإقامةالغربيدمنوالذهبالرقيقمنتجارتهانتزاعاوالغنيةغانةبالدعلى
وراءOrastes Johnيوحناالقسبمملكةواإلتصال، المغرببالدجنوبمسيحية

التطويقوإحكاماألرجاءتلكفىبوجودهاسمعالتىالحبشة، أىاألفريقيةالصحراء
تجارةعلىتفرضهاكانتالتىالعاليةالضرائبمنمصروحرمان. اإلسالمبالدعلى

،العربمنالثمينةالشرقتجارةنتزاعاإلىترمىكانتالخطةأنالتوابل ؟ أم
بحرىطريقكتشافاواألفريقىالساحلحولالدورانطريقعنالهندإلىوالوصول

اإلسالمحولاإللتفافوبالتالىفمصر، األحمربالبحريمرالذىالطريقمنبدًال
وتطويقه ؟

البابامنالمالحهنرىتلقاهالذىالكتاب، هوالموضوعهذاحولالخالفسببمالعل
يكشفهاالتىالكشوفجميعفىالحقلهبأنتفويضًافيهيمنحهوالذى1454عامفى

فىإدخالهمنالمالحهنرىفعلهبماالبابايشيدأنبعدالخطابهذاففى. الهندبالدحتى
:يقولوالكفرةالعرب، مثلوالمسيحاللهأعداءمنالغادرينالكاثوليكيةأحضان

الهند،بالدحتىمالحةالمحيطإختراق) المالحهنرىيدعلىأى (يديهعلىتمفإذا"
هؤالءوبينبينهالعالقاتإنشاءإلىتوصلهووإنللمسيحأيضًاخاضعةأنهايقالوالتى
أعداءعلىالغربلمسيحىالعونلبذلالنهوضعلىحملهممنسيتمكن، فإنهالناس
لمالذينالوثنيينجميعوالخضوعالطاعةفىيدخلأننفسهالوقتفى، ويستطيعالدين
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لجاتخترقاإذاحتى... علمهمنطاقفىالمسيحإسمويدخلاإلسالميداآلنحتىتمسهم
عابرًاالجنوبىالقطبحتىالجنوبيةالمناطقجميعهوادةغيرفىيبحثوهوبحارعدة

يسمىالذىالنهرمصبإلىذلكبعدمنهاتقدمغينيا، ثمواليةالنهايةفى، بلغالمحيطات
مستقبلفىستتمالتىأواليومحتىتمتالتىالفتوحجميعوستصبح... النيلبإسمعادة
علىالشرقبالدوجميعغينياساحلحتىبوجادوررأسإلىتمتدالتىالفتوح، أواأليام

".ألفونسو "الملكسيادةتحتالمستقبلفىاألبدوإلىالدوام

هىالحبشةليستالهند، وأناألصوبهوالثانىالرأىأنيتضحالخطابهذاففى
اإلتصالأما. بالمسيحيةيدينونالهنودأنالظنكان، حيثالمسلمينتطويقمنالهدف

والبحراألحمرالبحرعلىالسيطرةخطةإطارفىبعدفيماتمذلكأنبأثيوبيا، فسنرى
فىالسببهىالبابا، كتابفىالقاصرةالجغرافيةالمعلوماتأنرأيناوفى. العربى
.الموضوعهذافىالمؤرخينآراءوفىالكتابفىالواردالخلط

إلىالوصولفكرةهنرى، يؤكدونالدونلحياةأرخواالذينالمؤرخينأنالواقعوفى
األولىالخطوةأنأدركوقد. النهاروأطرافالليلآناءمشاعرهعليهتملككانتالهند

جنوبإلىيقعوكان. األفريقىالشاطئكشفهىالشرقإلىالموجهةالحملةلنجاح
لذلكوتبعًا. قبلمنأوروبىمالحأىبهايمرمأهولة، لمغيرمنطقةبوجادوررأس
ماديراجزركشفمنفتمكنت. األفريقىالشاطئلكشفالبحريةالبعوثهنرىأرسل
إحدىفاشلة، تمكنتمحاولةعشرأربع، وبعد1431سنةآزور، وجزر1420سنة

،1445سنةوفى. 1834سنةبوجادوررأسعبورمن" أيانسجيل "بقيادةالحمالت
التوصلتمذلكوبعد) فردىرأس (األخضروالرأسالسنغالمصبديازدينيسكتشفا

تمكماتمبوكتومنالمصدرللذهبعظيمًاسوقًاالحينذلكفىكانتالتىغينياإلى
وصلاالستواء، ثمخطإلى" بودىفرناندو "وصل1471سنةوفى. غانةإلىالوصول
،1483 – 1482سنةالكونغونهرمصبإلىDiego CaoأوDiego Camكامدييجو

ديازبارثلوميو "البرتغاليينالمالحينأعظمبقيادةجديدةبعثةإجتازت1487سنةوفى
Bartholomew Diazبمحاذاةشماًال، وصعدتتكتشفهأندونالصالحالرجاءرأس

.مفتوحًاالهندإلىالبحرىالطريقأصبح، وبذلكاألفريقىالشاطئ
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الهندإلىللوصولDa Gamaجامادافاسكورأسهاعلىحملةأقلعت1497يوليووفى
صعدًاالسيرفىاستمر، ثمالصالحالرجاءرأسإلىأفريقيا، فوصلحوليدوربطريق

إلىموزمبيق"، ثم "إلىومنهاSofala" سوفاال "إلىألفريقياالشرقىالشاطئعلى
أصبحوبذلك. 1498مايوفىCalicutقاليقوطقربالهندإلىومنها". ماليندى"

.العالمفىقارتينأكبراستعمارأبوابعلىالبرتغاليون

الفلفلعلىقاصرًاذلكيكن، ولمالتوابللتجارةاألساسىالمركزهىقاليقوطكانت
المحيطجزرمنمنقولةتوابلإنماالبار، بلساحلمنأخرى، ومنتجاتالهانوحب

تهتمالتىالكبرىالبيوتكانتولما. أوروباإلىطريقهافىبقاليقوطتمركانتالهادى
مرسومفإن. سارةغيرمفاجأةالبرتغاليونفوجئإسالمية، فقدعربيةبيوتًاالتجارةبتلك

همالهندسكانأنالبابافتراضاصدورهفىاألصلالذكر، كانالسالفالخامسنيقوالى
الهندىالمحيطفىلتقوااقدأنهمالبرتغاليونأدركفقدحالكلوعلى. المسيحيينمن

تعودمتواصًال، فلنجهدًايبذلوالمإذا، وأنهمالعرباأللداءأعدائهممعلوجهوجهًاأيضًا
إلىذلكبعدهمتهمتجهتاوقد. فائدةبأيةالهندإلىالبحرىللطريقإكتشافاتهمعليهم

:-أمرين

.البحارهذهفىالمسلمينالعربعلىالقضاء:األول
.والفتحالكشفإتمام:الثانى

ومعهقاليقوطإلى – كبرالبقيادةقادشمنكبيرةحملةأقلعت1500سنةمارسففى
والسماحتجارىمركزبإنشاءللبرتغاليينباإلذنقاليقوطحاكم" الزامورين "بمطالبةأوامر
البرازيلإلىوصلتالحملةلكن. المسيحبدينبالتبشيرالفرنسيسكاناآلباءمنلخمسة
الجنوبإلىتجهاغانة، فخليجيتجنبأنكابرالأرادعندماالصدفة، وذلكبوجهجنوبًا

".فسبوتشىأمريجو "الجديدةالبالدهذهلكشفعمانويلالملكأرسللذلكونتيجة. الغربى
1500سنةأغسطسفىقاليقوطإلىووصلأفريقيةحولرحلتهاستأنف، فقدكابرالوأما

أفقدتهشعبيةثورة، فقامتاألهالىوبينجنودهبيننزاعسفينة، ووقع33منسفنبست
حملةعمانويلأرسلثم. بالدهإلىنسحبا، وبمدافعهالمدينةرجًال، فضربخمسين
داأخذالطريق، وفى1502فبرايرفى، وذلكلإلقتصاصجامادافاسكوبقيادةأخرى
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بحارسيادةعمانويلعتبرافقد. وموالهاالمالحةيسيدأنهموالهإدعاءبالقوةيطبقجاما
.إذنهدونفيهاالمالحةيجوزوالبهاالتجارةيحتكرالذى، فهووحدهحقهمنالهند

جاماداكانلذلك. البحارفىالرئيسيةالموانئجميععلىاالستيالءضرورةذلكومعنى
أنباءوبلغت. ويدمرهاطريقهفىبهايلتقىسفينةأيةعلىتحذيرأىدونالطريقيقطع
،الساحلأمامجاماداسفنتظهرأنقبل" الزاموريين "أسماعالهمجيةالقرصنةهذه

دافإنسحببها، ةحاطاإل" كوتشين "مياهخارجدارالذىاإلشتباكفىلها، وأمكنهفاستعد
قاليقوطمياهإلىأقبلالهندى، حتىالمحيطيغادريكدلم، ولكنهالبرتغالإلىبسفنهجاما

الهندى، وتدميراألسطولمهاجمةبرتغالية، وأمكنهسفينةعشرأربعمنآخرأسطول
"الكارفيل "مراكبمعمتكافئةتعدلمسفنهأنالزامورينأدركوعندئذ. منهكبيرجزء

العرببحرإلىتقدممصر، وعندئذسلطانمنمساعدة، فطلبالتسليحالثقيلةالبرتغالية
".حسينمير "بقيادةاألسلحةبأحدثمجهزمصرىأسطول

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

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

تتحولأنأحالمهمالهندية، وأوشكتالمياهفىلهمبرزقدالبحريةالمهارةفىويفوقهم
ماكلوجمعشجاعتهاستجمع" الميدادافرانسيسكوالدون "الملكنائبولكن. كابوسإلى

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

حاسمة،نتيجةاإلشتباكلذلكتكنلمأخرىومرة. والمؤنالمددمنحسينميروحرم
.1509سنةفىالهنديةالمياهمنفإنسحبالخيانة، أسخطتهالمصرىاألسطولولكن

سادةبأنهمدعاءهماثبتواقدالبرتغاليينأنالقولالمصرى، يمكناألسطولوبرحيل
90لمدة" قاليقوط "واستطاعتتهزملمالزامورينقوةأنفمع. الشرقيةالبحارفىالمالحة

عدةمعهمالساحلية، وخاضت" ملبار "بمنطقةالبرتغاليينسلطةتتحدىأنتاليةسنة
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فيهاينازعهمالسيادةالبحارأعالىفىألنفسهمأسسواالبرتغاليينأنإالبنجاحمعارك
منونصفقرنعلىتزيدمدةرحمتهمتحتالهنديةالبحارتجارةوجعلتمنازع
المحيطإلىبالفعلوحملهاالبحريةاإلمبراطوريةهذهنظمالذىالرجلوكان. الزمان
.البرتغاليةالسيطرةمشيد" البوكيرك "، هونفسهالهادى

إلىالوحيدةالبرتغاليةالمستعمرةهىصغيرة، جزيرةعلىكوتشين"، القائمة "قلعةكانت
"قاليقوط "إلىهمهفوجه. لمآربهصالحةغيرأنها" البوكيرك "قرروقد. الحينذلك

المارشال" كوتينوفرناندوالدون "هوالمقامرقيقةشخصيةعمانويلالملكوأرسل
بقيادةوالثانيةاألعظمالمارشالبقيادةاألولأسطولينمنحملةرأس، علىاألعظم
فيهتمزقتحدثالذىاإللتحامالبر، ولكنإلىالنزولفىالجند، وأفلحبوكيركالحاكم
، وكاننفسهالبوكيركوجرحمصرعهاألعظمالمارشالإربًا، ولقىالبرتغاليينقوات

ذلكبعديحاوللمالمدى، إذبعيدةاقبوعقوادهمأعظمإمرةتحتالبرتغاليينلهزيمة
إخضاعيحاولعسكرى، أوبفتحيقومعامًا، أنوثالثينمائتىلمدةواحدأوروبىشعب

تمذلكعظيمة، ولكنقاعدةإلىوحولتفعًالأحتلت" جوا "أنصحيح. هندىحاكمأى
الهنودالسالطينقوةمنيضعفوالكىالبرتغاليينإلىنحازوااالذينالهندوسبمساعدة

.المسلمين

البرتغالية،والسلطاتالهندوكيةاإلمبراطوريةبينلإلسالمالعداءوحدالحينذلكففى
جوافتحفإنذلكوعلى. تذكرالعسكريةبقوة" بجوا "البرتغاليينبقاءيفسرالذىاألمر

مكانإنشاءإلىفقطأدىالهند، بلببالدبريةكقوةالبرتغاليينقدمتثبيتإلىيؤدلم
.الهندىالمحيطفىالحربيةللعملياتمناسب

الهندبالدعلىالسيطرةضرورةعلى" البوكيرك "خطةقامت، فقدحالكلوعلى
جهة، ومدخلمناألحمرالبحرمدخلحتاللاأىإليها، الموصلةالبحريةالمنافذبإحتالل
إلى، وحولهاالمندببابمفتاح" سقطرى "علىفاستولى. أخرىجهةمنالفارسىالخليج
فى) 1507سنة (هرمزعلىاستولىثم. األحمرالبحرمياهفىللتحكمبحريةقاعدة
إلتفت، العربىالبحرشئونسوىأنوبعد. أثيوبياملكإلىبعثة، وأرسلالعربىالخليج

يحملونكانواالذينالعربالتجارعلىالطريقالهادى، لقطعوالمحيطالماليومنطقةإلى
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ملقا، إلىمضيقعبورهابعداألندونيسيةالجزرمنالتوابلتجارةمنضخمًاشطرًا
للمحيطعظيمًا، ومفتاحًادوليًاميناءالحينذلكفىملقاوكانت. األحمرالبحرموانى

.الشرقىوجنوبهاآسياجنوبالمجاورةواألقطارالصينبينوصلالهادى، وهمزة
1511سنةفىملقاأمامووصل" كوتشين "منبهأقلعكبيربأسطولالبوكيركفتوجه

عيديومملقاعلىالهجومالميناء، وتمفىالعربيملكهاالتىالتجاريةالسفنوأحرق
علىلجنوده" البوكيرك "أكدأن، بعدالبرتغالىالجيشبرعايتهيظلالذىجيمسالقديس

شيعةشعلةالبالد، وبإطفائناهذهمنالعرببطردناللربسنقدمهاالتىالعظيمةالخدمة"
".ذلكبعدلهيبهنالهايندلعالمحمد، بحيث

وإنى: "فقالالبورجوازيةمصالحبخدمةذلكعلى، عقبللربالخدمةهذهذكرأنوبعد
منكلألصبحت) المسلمين (أيديهممنهذهملقاتجارةنتزعناالوأننامنيقينلعلى

يذهبلم، ماالتوابلتجارةكلالبندقيةعلىمتنعتالوعينبعدأثرًاومكةالقاهرة
".هناكلشرائهاالبرتغالإلىتجارها

وعندما. الرقيقبيعالسيفمننجواالذينالمسلمون، وبيعنتهتاالمدينة، ووسقطت
مدافع، شتتتالمخلوعملقاسلطانلمساعدة" ملقا "مياهإلىأسطوًال" جاوة "حاكمأرسل
.جاوةبحارعلىالبحريةسيادتهمالبرتغاليونأسسالنصر، وبهذاشملهالبرتغاليينسفن
الحروبفىبعضعلىبعضهمالحكامتأليباستطاعتهمفىصاراللحظةتلكومنذ

حتىبهيعتدتقدمأىيحرزوالمولكنهم. جاوةبجزيرةآنذاكمنتشرةكانتالتىالدينية
ماجالنسفينة" فكتوريا: "هى1521سنةربيعفىأوروبيةسفينةالشرقمنالميناءدخلت

تثبيتإلىفسارعوالمقدمهاالبرتغاليونوإنزعجأمريكا، منالهادىالمحيطعبرتالتى
الجزرفىالبطئالبرتغاليينوبتقدم. المحليينالقوادمعالمعاهداتبعقدالسياسىمركزهم

البرتغاليينلتفوقاألولىالفترةإنتهت، الصينىالساحلأمامأخرى، وظهورهمبعدواحدة
.وطيدًاراسخًاالتوابللتجارةحتكارهمااآلسيوية، وصاربالمياه

العملكانآسيا، لقدفىالبرتغالىالتوسعهذانتائجنوضحأنالمرحلةهذهعندويهمنا
اإلحتكارعلىالفعلىالبحر، والقضاءمنالعربالتجارإجالءهوبهقامواالذىالرئيسى

.الهندوكيينبهيرحبالشئذلكفىيكنطويًال، ولمأمدًابهيستمتعونظلواالذى
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الحكامبالطاتفىعداوةيجدوالمالبرتغاليينأنقلناإذاالصوابنعدوالولذلك
الضخمةالبحريةالدولةكانتألنهاخاصةحالةتعتبرالتىبقاليقوط، إالالهندوكيين

معيتفقالالبحرعلىالسيادةفىالبرتغاليينمدعياتوكانتالساحلعلىالوحيدة
بنشاطمرتبطةعامأربعمائةتتجاوزمدةظلتقاليقوطرفاهيةأنعنسيادتها، فضًال

.الزاموريينعداءدوافعنفهمأننستطيعذلكومن. العربالتوابلتجار

قاليقوط، جردوافىبهامنواالتىالحاسمةالهزائمإحدىبعدالبرتغاليينأنالثانيةالنقطة
األصليةالهندببالداألراضىإمتالكنحوتخامرهمكانتأطماعكلمنيبدوفيماأنفسهم

تجاريةومراكز" بومباى"و" ديو "جزيرتاتعدوالهناكمتلكوهااالتىاألمالكمحصلةفإن
وفى". كوتشين "، وقلعةالملكنائبمقر" جوا "عنفضًال. الشاطئعلىمختلفةبأماكن
فىتجارتهمآفاق، ومدوابسيالنالساحليةالخطوطعلىسلطاتهمالتالية، وطدواالفترة
.واليابانالصينمعالعالقةمنشيئًاأندونيسيا، وأسسواجزر

ماأقصىاستنزافعلىالتاليةالفترةفى، عكفواللبرتغالييناألمراستتبأنثالثًا، منذ
تعودعامًاستينسفنهمظلتالتجارى، فقدحتكارهمامنالمنافعمناستنزافهيستطيعون

.وحريرهوجواهرهالشرقبتوابلمحملةالبرتغالإلىآنكلفى

االستعمارعلىمؤثرةنتائجلهكانتأوروبافىالبروتستانتىالمذهبنتشاراأنعلى
للبرتغالالباباالبروتستانتية، منحةباألمميتعلق، فيماأبطلاإلنتشارذلكفإن. البرتغالى

هزيمةفبعد. رويدًارويدًاأوروبافىالقوىميزانتغيركما. بالشرقالتجارةحتكاراب
البحريةأوروبادولإمكانفىشملها، صارتقهر، وتشتيتالأنهاظنالتىاألرمادا
الموانىإلىلشبونةمنينتقلأخذالتوابلتجارةمركزأنالهندية، كماالمياهإقتحام

التوابلعلىاإلقبالكانعشر، حيثالسادسالقرنأثناءالمنخفضةباألراضىالعظيمة
رئيسيةبصفةترجعكانتلشبونةأهميةأنالواقعوفى. الشماليةأوروبامناطقفىأعظم
.الضروريةالبضائعلتلكالمستودعأنهاإلى

البدايةمنذكانتالتىAntwerp" أنتورب "تجاربأيدىكانتأوروبافىالتجارةولكن
أحدثتهالذىالهائلاإلنقالبأدركواعندماالتجارهؤالءأنفنالحظ. التجارةلتلكمركزًا
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إلتمامالمالىبالعونالبرتغاليةالحكومةمدإلىبالتجارة، سارعواالجغرافيةاالستكشافات
فىتمتالتىالبرتغاليةالبعثاتنفقاتفىأسهمواقد" ويسلر "آلأنفيقالالكشوفهذه

تفتحأن1503سنةمنذعليهاتقضىالضرورةأنالبرتغاليةالحكومة، ووجدت1505
تجارجانبمنهذهالمتواصلالتعزيزخطةوإلى". أنتورب "بمدينةللتوابلمستودعًا
بالبحارالبرتغاليةاألساطيلأحرزتهالذىالنجاحينسبأنيجبعمانويلللملكأنتورب
.الشرقية

كانالتىاإلحتكارأسعارعلىيتمردونأخذواأنيلبثوالمالهولنديينالتجارأنعلى
الشرقيةالبحارفىالبرتغاليينقوةتحدىأنلهمتضحاأنبعد، خاصةالبرتغاليونيطلبها

اجتماعًابأمستردامالهولنديينالتجاركبارعقد1592سنةوفى. بمكانالسهولةمنكان
على. الهولندىاالستعماردوربذلكالمتحدة، وبدأالشرقيةالهندشركةإنشاءفيهقرروا

الذىالنحوعلىآسيافىإمبراطوريتهميمدونالبرتغاليونكانالذىالوقتففى، حالكل
فىنوضحهما، وهواإلختالفبعضمعأفريقيافىالشئنفسيفعلونبنا، كانوامر

:اآلتى

المالحهنرىبتشجيعتأسسحينأفريقياغربفىالبرتغالىاالستعمارىالنشاطبدأ
أنبعد1469عاموفى. غانةساحلعلىوالذهبالعبيدفىللتجارةبرتغاليةشركة

وإسمهالبرتغاليينأحدالحكومة، منحتمواردمنهامًاموردًاغانةتجارةأصبحت
Gomesيدفعهاضريبة، مقابلسنواتخمسمدةالبالدهذهفىالتجارةمزاولةحق
الفرسخ (فرسخمائةعنيقلالاألفريقىالشاطئمنجزءكتشافاومقابلللحكومة

).أميالثالثة

، وعرفتجارتهملحمايةالذهبساحلعلىقلعةببناءرتغاليونبالقام1483عاموفى
، وفىSao George da Mina" ميناداجورجساو "بإسمالهاماإلستراتيجىالمركزهذا

مصبإلىكامدييجو، وصلالتالىالعامالمركز، وفىهذابناءفيهتمالذىالعامنفس
البرتغاليينبهؤالءرحبالكونغوملكأنالبرتغاليةالوثائقسجلتوقد. الكونغونهر

إلىالبرتغالىالنفوذنتقلاالكونغوومع. ففعلواالمسيحيةعتناقابشعبه، وأمراألوائل
إالبهايستقروالم، ولكنهم1490سنةأنجوالساحلكتشفوااقدالبرتغاليونوكان. أنجوال
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أنبعدأنهمعلى. المحلىالرئيسطلبعلى، بناء1547عامفىأىعامًا، 60بعد
شيئًا، عادوامنهايستفيدوالمالتىالقبليةالنزاعاتمنعديدفىالتورطإلىضطرواا

.محليةرياسةبأىاإلرتباطدونمستقلةبصفةالعملفقرروا

للسياسةوتنفيذًا1574سنةوفى. بالدهاإلىالمتبقيةالبرتغاليةالقوةعادتذلكوعلى
فاتحًابوصفهاآلنالسابقة، فعادالحملةرأسعلىكانالذىدياز، باولوبقيادةالجديدة
الخليجأمامصغيرةجزيرةحتلاوقد. جندى700عليها، ومعهوحاكمًااألفريقيةللمناطق
مدينةقلعة، وأسساألفريقىالساحلعلىبنىلواندا"، ثمدىباولوساو "اآلنالمسمى

ولم. أفريقيةغربفىالبرتغاليةالممتلكاتعاصمةبعدفيماأصبحتالتى" ساوباولو"
سيطرتهممدفىالبرتغاليوننجحعشر، حتىالسادسالقرنمناألخيرةالسنواتتأت

.واسعةمناطقعلى

النصفخاللفىلخطرينتعرضأنيلبثلمأنجوالفىالبرتغالىالوجودهذاأنعلى
.عشرالسابعالقرنمناألول

تدعىالكونغوفىالحاكمةلألسرةتنتمىإمرأةبقيادةالقبائلزعماءثورة: األولالخطر
أناستطاعتسنة، حتىثالثينلمدةالبرتغاليينتقاومالمرأةهذهباندى"، واستمرتجينا"

.أسسوهاقدكانواالتىالمراكزمنجديدمنتطردهم

حتكارارفضتالتىأوروبافىالجديدةالبحريةالقوةجانبمنفهو: الثانىالخطرأما
علىالسيطرةهؤالءحاولفقد. الهولنديينقوةالبحار، وهىوراءمالمكاسبالبرتغاليين

.1641سنةبالفعلساوباولوحتاللاأنجوال، واستطاعوا

متداداذلكوأعقبالهولنديينطردمنفتمكنواعادواأنيلبثوالمالبرتغاليينأنعلى
ساوباولومنشماًالنفوذهممد، استطاعوا1578عامكانإذاأنجوال، حتىفىنفوذهم

فىالكبرىالبرتغالمستعمرةأخيرًاخلق، مما15عرضخطحتىمنهاالجنوبوفى
.أنجوالبإسموالمعروفةالقارةغرب

علىبنوهاالتىالقالعألن. تزعزعقدالبرتغاليينمركزغينيا، فإنساحلعلىأما
السابعالقرنبدايةفىالهولنديونمنهمنتزعهااطويًال، إذعليهايسيطروالمالذهبساحل
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عرفتوالتىسيراليون"، "و" جامبيا "بينالممتدةالمنطقةعلىسيطرتهمنحصرتاعشر، و
فىالمتناثرةمراكزهمبتحويلالكفيلةاإلجراءاتالبرتغاليونتخذاوالبرتغاليةغينيابإسم
.سيطرةمنطقةإلىالمنطقةهذه

أدتفقدأفريقياشرقفىأما. أفريقياغربفىالبرتغالىباالستعماريختصفيماهذا
مراكزجملةعلىالبرتغالييناستيالءإلىالهندإلىالطريقفىمحطاتإقامةفىالرغبة

نظرًاأكبرمتاعبالشأنهذافىلقوافقدالحالوبطبيعة. إلفريقيةالشرقىالساحلعلى
.األخيرةالكلمةلهاكانتالحديثةالمدافعالمراكز، ولكنهذهأغلبعلىالعربلسيطرة

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

سوفاال، وكانتإلىتحولواحربية، ثمحصونًابهاوأنشأوا، 1530سنةفىإالموزمبيق
أفريقيا، بسببشرقمراكزأهمعاملخمسمائةظلتلسلطنةومركزًاعربيًاثغرًاهذه

البحرإلىيحملذهبهاوكان. الجنوبيةروديسيافى" مونوموتابا "مناجمفىالذهبوجود
حتى، تقدمتموزمبيقأهميةسوفاال، ولكنالمركزهذا، وسمىالفارسىوالخليجاألحمر
.كلهاللمنطقةإسمهاأعطت

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

، وجهزتاألهالىعداءبسببمستحيًالسوفاالطريقعنإليهاالوصولوجدواألنهم
علىاألهالىهجماتأرغمتهابخيولها، كمايفتكأخذالذباب، ولكن1569سنةحملةلذلك

.معظمهاأبيدأنبعدالعودة

،العربىالنفوذالستعادةالعربيةالمحاوالتمعالوطنيةالقوىثوراتتحالفتأنتلبثولم
،الساحلعلىالبرتغالىالنفوذحصراألخرى، علىاالستعماريةالقوىمنافسةمع

التغلغلالمحليةالقبائلقاومتفقد. النهايةفىأفريقياشرقفىالبرتغاليةالسيطرةوتحطيم
هذانهايةوفى. عشرالسادسالقرنمنالثانىالنصفأوائلفىالداخلإلىالبرتغالى

.البرتغاليةالسيطرةمناطقأغلبفىنتشرتاثوراتإلىالمقاومةهذهتحولتالقرن
البرتغاليينعشر، وأجبرتالثامنالقرنمنتصففى" ماكوا "قادهاالتىتلكأقواهاوكان
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لموزمبيقالمواجهةالقالعالزمبيزى، وسقوطأعالىفىالذهبمناجمقالعإخالءعلى
.الثوارأيدىفى

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

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

قدالبرتغاليون، كان1698سنةكانتإذاحتى. عشرالسابعالقرنمناألخيرةالسنوات
يدفىيبقنفسها، ولمموزمبيقتسقطكادت، حتىموزمبيقشمالقالعهمكلفقدوا

بمقتضى1730سنةبدورهاأخليتالتى" مباسة "سوىالزنزبارىالساحلعلىالبرتغاليين
.الحديثةزنزباردولةأسسالذىمسقطإماممعتفاقا

التىالمنطقةفىمحصورًاأفريقيا، وأصبحشرقفىالبرتغالىالنفوذتقلصوهكذا
الشمالفى" روفوما "بنهرتحددتالتىالبرتغاليةموزمبيقمستعمرةبإسمبعدفيماعرفت

.الجنوبفى" الندسوازى"والغربفى" نياسا "وبحيرة

:أفريقيافىالبرتغالىاالستعمارنتائجنوضحأنهناويهمنا

،السواحلعلىمنتشرةعسكريةومواقعنقطعلىالحقيقةفىاالستعمارهذايزدلم:أوًال
إلىيكونماأقربنمطهوكان. اليابسمنواسعةمساحاتعلىأبدًايمتدولم
وفى. السكنىاالستعماريعرفلمأنهعدا، فيمااإلغريقىاالستعمارنوع

االستعمارعلىالمقدرة – أرادتلوحتى – البرتغاللدىيكنلمأنهالحقيقة
يزيديكنلمهذاالبطولىعصرهافىسكانهاعددأنهوبسيطلسببالسكنى

بالدرجةتجاريًااستعمارًاالبرتغالىاالستعمارظللذلك. نسمةالمليونعلى
.والعبيدالذهباستعمارأفريقيافى، وهوالتوابلاستعمارآسيافى، فهواألولى
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.بالعبيدأفريقيا، اإلتجارفىالسواحلعلىالعسكريةالمراكزإقامةمنالغرضكان:ثانيًا
األجزاءمختلفمنيجلبالذىللعبيدمجمعًاالتجاريةالمراكزهذهكانتفقد

األمريكتانوكانت. تطلبهالتىالبالدإلىلتحملهالمراكبتصلالداخلية، ريثما
القبائلزعماءعلىالبرتغاليونالتجارهؤالءعتمداوقد. لهعميلأكبر

مساعدتهمبالعبيد، أولتموينهماإلتفاقاتمعهم، فعقدواالداخلفىالموجودة
التجاريةالمراكزهذهوكانت. منهمالعبيدوإصطيادأعدائهمعلىلإلغارة
.البرتغالىالجندىبواسطةتحرس

شتراكاأنسابقة، إالقرونمنذالرقتعرفكانتأفريقياأنمنالرغمعلى:ثالثًا
بينالمحليةالخالفاتاستغاللهمعن، فضًالواسعنطاقعلىفيهالبرتغاليين

،والخرابالبؤسنتشرااألفريقية، فالمجتمعاتدمارإلىأدى، قدالقبائل
البشر،لحومأكلعادةتباعاإلىللناسالخلقىواإلنحاللالمجاعاتودفعت

القبلىالنظاممظاهرمنأبدًايكنلمأنهعلىالمصادرتجمعالذىاألمر
.القبليةعاداتهمأواألفريقى

فيماإالالنحاسأوالعاجإلىيتحولوا، ولمالرقيقجمعفىهمهمالبرتغاليونركز:رابعًا
الرئيسية،تجارتهمالعبيدتجارةوفيرة، فظلتتكنلمالمعادنهذهبعد، ولكن

فىالسكرقصبومزارعالمناجمفىللعملينتهىالعليهاالطلبكانفقد
أنالوثائقسجلتوقد. الجنوبيةأمريكافىالبرتغاليةوجياناالغربيةالهندجزر
كلآالف9إلىيصلكان1641سنةإلى1486سنةمنصدرالذىالعبيدعدد
، ثمعامكلألف25إلىعشرالثامنالقرنفىوصلحتىذلكبعدزاد، ثمعام
.عشرالتاسعالقرنمناألولىالسنواتفىألف30إلى

أعلىواقتصادىاجتماعىمستوىفىكانواالعبيدهؤالءبأنأيضًاالوثائقتشهد:خامسًا
.البيضالمستعمرينمنأعلىالنواحىبعضفىكانلعلهالحمر، بلالهنودمن

منالرغمعظيمًا، علىالبرازيلخلقفىالعبيدهؤالءلعبهالذىالدوروكان
دورمنبكثيرأعظمالدورهذاكانفيها، فقدعاشواالتىالسيئةالظروف
عتمداالتىاليمنىاليدكانوا، إذأنفسهمالبرتغالييندورمنأعظم، بلالوطنيين
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البرتغاليونقبلالهنودكان، بينماالبرازيلفىالزراعىالمجتمعخلقفىعليها
والفلفلالكاكاوزراعةإدخالفىالسببكانوا، فقدذلكعنفضًال. اليسرىاليد

.هناكواألرزوالدخان

، وعلىالبرتغالىاالستعمارأعمالبهاتسمتاالتىالدينيةالصبغةمنالرغمعلى:سادسًا
بينالتوسعمناطقوتحديدهاالستكشافاتتشجيعفىنيقوالالبابادورمنالرغم

أنإال" Tordosellasتوردوسيالس "معاهدةفىاألبويةببركتهوأسبانياالبرتغال
كانتما، وكلباألسالبالهمجية، قانعةالعبيدتجارةفىتتدخللمالكنيسة

إنقاذيتيسرأوًال، حتىاألمريكتينإلىالمرسلينالعبيدتعميدهوتطلبه
.أرواحهم

يتصلماوأفريقيا، أماآسيافىالبرتغالىباالستعماريتصلفيماحالكلعلىهذا
آسيااستعمارعنالوجوهجميعمنيختلففهو. الالتينيةأمريكافىالبرتغالىباالستعمار

علىيقومساحلىبحرىاستعمارهو. رأيناوأفريقيا، كماآسيافاستعمار. وأفريقيا
الستعماربالنسبةأما. القديمالعالمفىالسكانكثافةإلىذلكفىالسببالتجارة، ويرجع

.الزراعةأساسهاستيطانىقارىاستعمار، فهوالبرازيل

طريقهفىوهوصدفةالبرازيلكشفمنتمكنقدالبرتغالىكبرالأنكيفرأيناوقد
بين" توردوسيالس "لمعاهدةتبعًاالبرتغالنصيبمنالبالدتلكالهند، فصارتإلى

يبعدخطتكشفالتىاألراضىكلتكونأنفيهاتقررالتى1494سنةوأسبانياالبرتغال
التى، وأماالبرتغالنصيبمن) أميالثالثةالفرسخ (فرسخًا370بـاألخضرالرأسعن
100علىينص1492سنةفىالسابقاإلتفاقوكان (أسبانيانصيبمن، فتكونغربهتقع

فسبوتشىأمريجوالبرتغال، أرسلتالبرازيلكابراللكشفالتاليةالسنةوفى) فقطفرسخ
Amerigo Vispucciإلىالبرتغالخدمةودخلاألسبانخدمةتركفلورنسىوهو ،

ريودى "إلى" روكسانت "رأسمنالبرازيلساحلبجوارالسيرمن، فتمكنالبرازيل
إلىعودتهبعدرسالةفلورنسافىلهصديقإلىالبالتا"، وكتب "نهرإلىجانيرو"، ثم

.القارةعلىإسمهأطلقولذلك. جديدعالمعلىالعثورعنفيهاتكلم" لشبونة"
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نقطة، مجردفسبوتشىأمريجويدعلىكتشافهاابعدالبداية، أىفىالبرازيلظلتوقد
أكبربربحيعودآخرعمللديهمكانأكثر، فقدالالهندإلىالطريقفىللبرتغاليينتموين

مشروعاتمجالإلىالبرازيلتضمأنقبلطويلوقتمضى، ولذلكالشرقتجارةهو
.الشرقفىإمبراطوريتهاتمتدأخذتعندماالبحار، خصوصًاوراءفيماالبرتغال

كثيرةعاملةأيدإلىتحتاجالتىالمداريةالزراعةإالثروةبهايكنلمالبالدأنعلى
لفتحكافيًاالبرتغاليينمنمتوفرعددهناكيكنلمنفسهالوقتوفى. واسعةوأبعاديات

كما – ذكرناكما – مليونعلىيزيدالالبرتغالالسكانعددكانفقد. واستعمارهاالبالد
عنتبحثأنعليهاكانسكانها، ولذلكمنكبيرًاعددًااستنفذتالشرقيةالمغامراتأن

ميلهم، لعدميصلحونالالحمرالهنودكانلماأنهغير. العاملةاأليدىمنأخرىموارد
إلىتضاءلضخمة، حتىبأعداداألفريقىالرقيقجلببدأهنا، فمنالمنظمللعمل

.كثيرًاالبرتغاليينعددجوارهم

، شاركوالزنوجالهنودمنكلودمأنفسهمالبرتغالييندمبينالمفرطوباإلختالط
البيئةتكونتالنحوهذاوعلى. البرازيلفىالسكانمشكلةحلفىالبرتغاليون
فىأصبححتىالبالدفىالقصبزراعةالبرتغاليونأدخلوقد. للبرازيلاالجتماعية

:، هماهامينثانويينمحصولينجانبإلىاقتصادها، وذلكفىهامًاأساسًامبكروقت
.والقطنالطباق

جبهةتكوينعنعجزتأنهامقاتلة، إالقبائلكانتالبرازيليةالقبائلأنمنالرغموعلى
جاءواالذينالبرتغاليين، ولكنالمتقطعالقتالبعضحدثوقد. البرتغاليينضدمتحدة

فىاالقتصاديةالحياةقامتوقد. استطاعواماالصريحةالعداوات، تجنبوامستعمرين
األرستقراطيةالطبقةأفراديملكهاكانالتى) الكبيرةالمزارع (األبعادياتعلىالبرازيل

البرتغالىاالستعمارأساسهىالمداريةالزراعة، وظلتالرقيقفيهاالبرتغالية، ويعمل
.هناك



حامدعباسرءوفوالمعاصرالحديثالعالم

77www.RaoufAbbas.org

األسبانىاالستعمار
إلىالبرتغالتجاهاكان، لقدالبرتغالتجاهاعكسالجغرافىالكشففىأسبانياتجاهاكان

جزرإلىالوصولواحدًا، وهوالهدف، وكانالغربإلىفكانأسبانياتجاها، أماالشرق
،كولومبسكريستوفرفكرةكانت، فقدالغربطريقعنالمرةهذهفى، ولكنالتوابل

الهندإلىالوصولاإلمكانفىكروية، فإنهاألرضمادامتجنوة، أنهمنإيطالىوهو
"كوبا "وشواطئ" بهاما "جزرإلىوصلعندماالنحوهذاغربًا، وعلىالمحيطفىبالسير
العالمطرفإلىفعًالوصلقدأنهيظنكان" إسبانوال "أسماهاالتى" هاييتى "وجزيرة
جزيرةالتاليةرحالتهفىكتشفاعندماجديدًاعالمًاكتشفاأنهيعرفلمأنهبل. الشرقى

ساحلثم1498سنة" فنزويال "ساحل، ثم1493سنة" األنتيل "جزروبعض" جمايكا"
.الوسطىبأمريكا" هندوراس"

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

وقد. الهندإلىجامادافيهاوصلالتىالسنةوهى – 1498مايوفىوالثالثة. 1496يونيه
بأمريكاهندوراسساحلكتشفا، وقد1502مايوفىوالرابعة. فنزويالساحلكتشفا

.الوسطى

الرحلةفمنذ. أسبانياملكىقبلمنالجهاتهذهاستعماركولومبوسرحالتأعقبوقد
حقعلى1492عامفىالسادسإسكندرالبابامنالكاثوليكيانالملكان، حصلاألولى

وجنوبًاشماًاليمتدوهميًاخطًاالقراراتكشفها، ورسمتيتمالتىاألراضىمتالكا
هذاتجاوزيجوزفال" األخضرالرأس "أوأزورجزرمنالغربإلىفرسخمائةبمقدار
.أسبانياتصريحدونالخط

جرت، فقداألطلنطىالمحيطفىالكشففىالبرتغالجهوديعوقالخطهذاكانولما
أنعلىذكرناكما" توردوسيالس "معاهدةفىاإلتفاقأسبانيا، وتموبينبينهامفاوضات

يقعماكليصبحاألخضر، بحيثالرأسجزرمنفرسخًا270إلىالتقسيمخطيمتد
.أسبانيانصيبمنغربهيقع، وماالبرتغالنصيبمنشرقه
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أخرى،مناطقواستعماركتشافامناألسبانالمستكشفونالتالية، تمكنالسنواتوفى
،البرازيلمنالشمالىالطرفأوغسطين"، فىسان "رأسفىالنزولمن" بنزون "فتمكن

أحد" ليون "تمكنكما. شماًال" فنزويال "إلىالنقطةتلكمنالواقعةالمنطقةكتشفاثم
عبورمن" بابوا "تمكنفلوريدا، وكذلكجزيرةشبهكشفمناسبانوالفىالمستعمرين

ألولالهادى، وذلكبالمحيطبعدفيماعرفالذىالمحيطبنما، ورؤيةفىدارينبرزخ
.ماجالنيكشفهأنقبلمرة

شارلاإلمبراطورمنأوامرأسبانيا، ومعهمنماجالنأبحر1519سنةسبتمبروفى
"مولوقوس "إلىللوصولتمهيدًاالهندإلىالغربىالطريقعنبالبحثالخامس

Moloccos) الشرقيةالهندفىالبرتغالمعوالنضال) التوابلجزر.

"البالتا "نهرمصبإلىثم" جانيرودىريو "عندالبرازيلشاطئإلىماجالنوصلوقد
أسماهالذىالمحيط1520سنةنوفمبرفىدخلالجنوبية، ثمأمريكاحولدارثم

الملكإسمأعطيت، التى1531مارسفىأشهر، أىثالثةبعد" الفليبين "وبلغ. بالباسيفيكى
.بعدفيمااألسبانى

رجالهأحدالسنة، تمكننفسمنأبريلفىهناكالوطنيينمعمعركةفىقتلوعندما
فىالصالحالرجاءرأسطريقعنأسبانياإلىوالوصولالرحلةتمامإمن" ديلكانو "وهو

دخلتالحينذلك، ومنذاألرضحولالرحلةتمتقدتكون، وبذلك1522سنةسبتمبر6
.األسبانيةاإلمبراطوريةفلكالفليبين

دعاءاتادعمفىيرغبالخامسشارلصارأنماجالنرحلةنجاحأثرمنكانوقد
ذلكبعداألسبانالوفيرة، وطمعواإليراداتاألرباحذاتالشرقية" المولوقوس "فىأسبانيا

،1526، 1525فىحملتينالشرقيةالهندإلىاإلمبراطورسومطرة، فأرسلإمتالكفى
يوحناشقيقةإيزابيلالمناإلمبراطورزواجإلىباإلضافةاألخيرةالحملةفشلولكن
وبهذا. الجديدالعالمفىواالستعمارللكشفجهودهيخصص، جعالهالبرتغالملكالثالث

.أمريكافىاألسبانيةاإلمبراطوريةتكونت
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، وبدوافعفتوحهمنفقاتتحملواأفراديدعلىتمتقداألولىالفتوحأهمأنالقولويمكن
إيراداتعلىالحصولملكية، رجاءمراسيمبمقتضىأوالتاجسمابأوأنفسهممن

المكسيكفتحتمالنحوهذاوعلى. وحكمهاإدارتهاحقمنحهمالمفتوحة، أواألراضى
".بيزارو "يدعلىوبيرو" الفارادو "يدعلى" جواتيماال"و" كورتيز "يدعلى

سهلةفريسةوتفتتهالصغرهافكانت. األسبانوطأماأولالغربيةالهندجزركانتوقد
وجدوااسبانوال)، "بورتوريكو"، ولكنهم" (هاييتى"و" كوبا"واألونتيلجزرفاستعمروا. لهم
القارة،علىقفزكنقطةالجزرهذهفاستخدمواالذهبمنصغيرًامقدارًااألماكنتلكفى

.الالتينيةأمريكافىاألسبانيةلحكومةلمقرأولهاييتىفىدومينجوسانتووكانت

الحضارةذات" األزتك "قبائلسكنتهاالتىالمكسيك، فىاألولىاألسبانفتوحأكثركانت
أن، كماالنظاممنكبيرًامبلغًابالغةحكومتها، وكانتالوسطىالعصورفىالقديمة

تغلبأنبعد" كورتيز "فتحهاوقد. األسبانيةالمدنبعضفاقتلدرجةمنظمةكانتهانمد
العاهلوأقسم. األزتكلحكمالخاضعةالقبائلبعضبمعاونة" مينتيزوما "األزتكملكعلى

األزتكثورةأثارالصارماألسبانىولكن.. قشتالةلملكالوالءيمينرجالهوكبارالهندى
.فادحةخسائربعد1520سنةاإلنسحابإلىكورتيزفإضطرومينتيزومااألسبانعلى

.األسبانيدعلىأورعاياهيدعلىإمامينتيزوماومات

محاصرةاألصلييناألهالىمنجيشبمعونة، واستطاعقواتهتنظيمأعادكورتيزولكن
مدينةعليهاتمامًا، وأقيمتالعاصمةهدمتوقد. وفتحها) ثينوشتيتلن (األزتكعاصمة

.بعدفيماأنشئتالتىالجديدةالمكسيكواليةلحكومةمقرًاأصبحتالتىمكسيكو

متدتاالمجاورة، واألراضىعلىسيطرتهمدعائماألسبانوطد، فقدحالكلوعلى
،1525سنة، والسلفادور1523سنةجواتيماالعلىبسرعة، فاستولوافتوحاتهم

.الوسطىأمريكافىجديدةمدنجملةأسسوا، كما1524سنةونيكاراجواوهندوراس

فيهيؤسسونكانواالذىالوقتفىالشماليةأمريكاصوباألسبانتجهاكذلك
الوالياتبإسماآلنالمعروفةاألقاليموالجنوبية، فدخلواالوسطىأمريكافىمستعمراتهم

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

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

فلوريدا،،فىأوغسطينسانتفىاستيطانيةمستعمرةأولاألسبانأسس1565سنةوفى
.األوروبيينالمغامرينغاراتوكذاعليهاالهنودإغاراتمنلحمايتهمكبيرةقلعةوبنوا

، للتوغل1519عامأسسوهاالتىبنامامناألسبانحمالتالجنوبية، قامتأمريكاوفى
إمبراطوريةأسستالتىالقديمة" اإلينكا "شعوبتقطنهاكانتالتىاألقاليمفىجنوبًا
من، وجزءًاشيلىإقليموكل" بيرو "هضبة، والفضة، تشملالذهببمناجمغنيةكبيرة
عاصمتهم" كوزكو "حتلااإلنكا، وعلىنتصرابيزارو، والحمالتهذهقادوقد. بوليفيا

.والفضةالذهبمنكبيرةأسالبًانتهباوبيروعاصمةأصبحتالتى" ليما "وأسس

،شيلىفىاألسبانيةالفتوحإنتشرت. بيزارويدعلىاألسبانيةالفتوحاتهذهأثناءوفى
تيتيكاكابحيرةجنوبالفضةمناجملوجودوكان. 1541عامسنتياجو" فالديفيادى "وأسس
فىالباراجواى"، أى"و" األمازون "، نهرىمنابعجهاتنجواألنظارتوجيهفىحافزًا

".العليابيرو "األمربادئفىبوليفياوسميت" بوليفيا"

األسبانسيطرةمتدتاثم. بوتوسىجبلفىالفضةالهنودأحدكتشفا1545سنةوفى
، وأسسوااألرجنتيناستعماراستطاعواكما) كولومبيا (الجديدةوغرناطة. فينزويالعلى

".أيريسبوينوس"

:أمريكافىاألسبانىلالستعماراآلتيةالنتائجنستعرضأنيهمناحالكلعلى

أفريقيافىالبرتغالىالساحلىاإلستراتيجىاالستعمارعناالستعمارهذاختلفا: أوًال
الرومانىاالستعمارإلىطبيعتهفىأقرب. استيطانيًاقاريًااستعمارًاكانأنهفىوآسيا

قدوآسياأفريقيافىالبرتغالىاالستعمارأنإلىذلكفىالسببويرجع. القديمالعسكرى
القوةلديهايكنلم – ذكرناكما – البرتغالأنإلىباإلضافةهذامأهولةمناطقدخل
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قليلةمخلخلةمناطقفىحدث، فقداألسبانىاالستعمارحالةفىأما. لملئهالبشرية
قوتهاكانتأسبانياأنكما. البيضلتوطنرتفاعهابحكممنهاكثير، يصلحالسكان
تحولحتىيشتدأخذاستيطانيًانمطًااالستعمارهذاإتخذفقدنسبيًا، ولذلكأكبرالبشرية

.مثيللهيسبقلمجنسىخليطإلى

قداإلتجاههذاأن، إالالتوابلتجارةنحوموجهًاالبدايةفىاألسبانتجاهاكانإذا: ثانيًا
أثبت، الذىالغربىالطريقطولعنفضًال. التجارةهذهعلىالبرتغالسيطرةبعدتغير
التىالحملةفشلجانبإلىهذا. البرتغالطريقمنبكثيرأطولتجاريًا، ألنهفشله

دخلهاالتىالمناطقأنكما. البرتغاليينيدمننتزاعهاالالشرقيةالهندجزرإلىأرسلت
المعادنهىالمناطقهذهتوابلكانت، وإنماتستغلتجارةأوتوابلبهايكنلمانباإلس

:الغربيةالمرتفعاتإلىمباشرةالالتينيةأمريكافىندفعوااولهذا. والفضةالنفيسة، الذهب
الغربية، الغنيةالمرتفعاتإلىمباشرةالمكسيك، فىالثرواتبهذهجيولوجيًاالغنية

تذهباألسبانيةالمدنأخذتماوسرعان. وبيروالمكسيك، فىالثرواتبهذهجيولوجيًا
األسبانيةالموانىعلىالمعدنهذاتدفقزداداوقد. المستعمراتمنبالفضةمحملةوتعود

"بوتوسى "فىالفضةمناجمكتشفتاأنبعدالسيما) 1571 – 1556 (الثانىفيليبعهدفى
النفيسالمعدنبهذااإلحتفاظاألمرأولفىأسبانياحاولتوقد. 1545سنةبوليفيافى

،المصنوعاتمنالبالدحاجةسدعناألسبانيةالمصانععجزبالدها، ولكنداخل
فىالصناعيةالغربيةالشماليةالمنطقةمنكلهذلكمنحاجتهاشراءإلىإضطرها
.أوروبا

أوروبا،بقيةإلىالفضةمنهاتجرىالتىالقناةهىأسبانياأصبحتبأناألمرنتهىاو
التاليةسنةالخمسينخاللالمعدنهذاأوروبا، وبقىفىالفضةعصربدأالحينهذاومن

.فيهاواالقتصاديةواالجتماعيةوالدينيةالسياسيةالحياةتطورعلىيسيطر

الزراعةإالثروةبهاتكنلم، حيثوشيلىالقارةوشرقالغربيةالهندلجزربالنسبةأما
.العاملةباأليدىاالستعانةاألمرتطلبالمدارية، فقد
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الحمرالهنودمنالكبيرالعددعلىقضتقدواالسترقاقواألمراضالحروبكانتولما
1501سنةمنذأفريقيامناألسودالرقيقاألسبانبلجتا، فقداألصليينالبالدسكان

إقطاعياتإلىاألراضىتقسيمإلىاألسبانعمدوقد. المناجمفىوالعملاألرضلفالحة
دونفيهاالعملعلىعليهايعيشونالذينوالرقيقالهنود، وإرغاماألسبانبينوزعت

تيمنتسرريبا "عاملةأيدمنعليهابماالموزعةاإلقطاعياتهذهوتسمىأجر
االجتماعيةالبنيةكانتالنحوهذاوعلىRepartimientes Ecomiendos" انكوميندوس
.ورقيقسادةمنتتكوناألسبانيةللمستعمرات

الشائنًااستغالًالاألهالىبالغة، واستغاللبقسوةاألسبانىواالستعمارالفتوحإتسمت: ثالثًا
ضدأنفسهماألسبانبعضمنشديدتنديدمحلالقسوةهذهوكانت. الرحمةيعرف

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

،قبلهالبرتغالىواالستعماراألسبانىاالستعمارمنذكرناهمما، فيتضححالكلعلى
أسبانياخرجتلقد. عشرالسادسالقرنتقريبًا، وهوواحدوقتفىحدثاقدأنهما

نهايةفىنفسيهماوجدا، وقدظهرهلآلخرمنهماكلأعطى، وقدالوطنمنوالبرتغال
الهندجزرفى، والبرتغالالفليبينفىأسبانيا: األقصىالشرقفىلوجهوجهًاالمطاف

.الالتينيةأمريكافىموقعهماعكسأوروبا، وعلىفىموقعيهمابعكسالشرقية، أى
.األرضيةالكرةمحيطحولاالستعماريةالدائرةأغلقتوبهذا

فباإلضافة. نفسهاالبرتغالضعفطويًال، بسببتعمرلمالبرتغاليةاإلمبراطوريةأنعلى
فىلإلشتراكأراضيهميتركونصارواالفالحين، فإنالبرتغالسكانتعدادقلةإلى

البؤسوعمالبوراألراضىوكثرتالزراعةأهملت، حتىوالحروبوالحمالتالرحالت
عاماألسبانىالتاجإلىبالوراثةنتقلتاأنالبرتغالمملكةلبثتوما. السكانغالبية
البرتغالية، ألناإلمبراطوريةإهمالإلىأدى، مماوريثدونملكهاماتأن، بعد1580
فرصة – اعدةصالالبحريةالقوة – هولندااستغلتماوسرعان. بهايهتملمفيليب

.ومستعمراتهاوتجارتها، بلدورهالترثأسبانيايدعلىالبرتغالتحطيم
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الهولندىاالستعمار
قرنهوعشرالسابعالقرنوأسبانيا، فإنالبرتغالقرنهوعشرالسادسالقرنكانإذا

األولالعقدألسبانيا، وفىخاضعة) وبلجيكاهولندا (المنخفضةاألراضىوكانت. هولندا
حروبفىأسبانيامناستقاللهاتنتزعأنهولندااستطاعتعشرالسابعالقرنمن

.أسبانيةبلجيكاظلت، بينماالدينىاإلصالح

البرتغالدورورثتالتىهولندافىتصبوالشرقالتوابلتجارةبدأتالحينذلكومنذ
وفى. أوروبافىتجارىمركزأكبرفصارت. لشبونةدورأنتوربورثتمابمثل

يكنلمأنه، إالالشرقفىاألسبقيةأعطاهاوإن) بعامةايبيريا (البرتغالموقعأنالحقيقة
ومواصالتهاالقارةعنمنعزلةكانتايبرياأوروبا، ألنمعالشرقلتجارةبالنسبةاألمثل
الرئيسىالشارعنهايةفىتقبعفكانتالمنخفضةاألراضىأما. الجبلىبالحائطالبرية

متوغًالالقارةغربأنهاربينمنوحدهكانالذى": الراين "وهو. أوروباقلبفىللحركة
.قلبهافى

قوةأسبانياحطمتالبرتغالية، حيناإلمبراطوريةلترثلهولنداالفرصةسنحتوقد
علىإنقضاضهاهولندافبدأتإنجلترايدعلىاألرماداقوةتحطمت، ثمالبرتغال

الهندفىومستعمراتهامواقعهاالبرتغالمنتختطفتزلالبرتغالية، ولمالمستعمرات
فىتتمثلمتخلفةصغيرةجيوبإلىتقلصتاآلخر، حتىبعدواحدًاالشرقيةوالهند

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

، وكانوا1595سنةغانةساحلفىالساحليةالمستعمراتأقامواالهندإلىالطريقوفى
وغيرمحيرةبصورةالبرتغاليونأخطأهأنالحيوى، بعدبموقعه" الكاب "فىنزلمنأول

التى" موريشيوس "جزيرةمتلكواابعدهاثم1652سنةالراسمدينةمفهومة، وأسسوا
أكثر". فورموزا "حتلوااسيالن"، بل "جزيرةحتلوااوأخيرًا. موريسأميرهمإسمأعطوها

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

استعمارىدورإلىتؤدلماألخيرةالكشوفكانتوإن. القرننفسمناألولالنصف
.ما
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".جيانا "فىالمستعمراتأسسوا، بلالقديمالعالمعلىنديةولالهاإلمبراطوريةتقتصرولم
أرضعلىللحصولطموحةخططًاالهولنديةالغربيةالهندشركةرسمتالبرازيلوفى

وحصنها" اولندا "، وأخذت1624سنة" بائيا "علىأبديًا، فاستولتأقدامهافيهاثبتتشاسعة
أمستردامنيومتلكوااكذلك-1654سنةالبالدلمغادرةإضطرواوإن" – ريسيف "فى
لكلالبحرىبالنقلوالمحيطاتالبحارتجارةتسيدوافقدهذاوعدا). بعدفيمانيويورك(

".البحرنقلة "أنفسهمسمواأوروبا، حتى

:الهولندىاالستعمارمالمحبعضنرسمأنهناويهمنا

كيفرأينافقد. الهولنديينالتجارأيدىعلىخاصةبصفةالهولندىاالستعمارقام: أوًال
، وكيفللتوابلالبرتغاليونيطلبهاكانالتىاإلحتكارأسعارعلىالهولنديونالتجارتمرد

الهندشركةتأسستوقد. الهندمعللتجارةشركةإنشاءبأمستردام1592سنةفىقرروا
فقطالشركة، ليسبمنح1602سنةمارس20فىصدرمرسومبمقتضىالمتحدةالشرقية

،والمحالفاتالمعاهداتلعقدواسعةعلياةيسيادسلطاتوخولهاالتجارة، بلحتكارا
بذلتهامحاولةأولوكانت. ذلكغير، إلىالحصونوبناءاألراضىمنتشاءماولفتح

العليهاالبرتغاليينقبضةكانتأندونيسيا، التىجزرفىالبرتغاليينمحلللحلولالشركة
30فىحتاللهااوجاكرتافتحبعدإالتمامًايتوطدلمالشرطةمركزأنعلى. ضعيفةتزال

"ديمينفانأنطونى "إنتزع1641سنةوفى". بيترزكوينجان "يدعلى1619سنةمايو
1654سنةوفى. الشرقفىالبرتغاليينعظمةمظهر" ملقا. "1633عامحاكمًاعينالذى

لبثتوما. سيالنمنالبرتغاليينسلطانوإقصاءكولومبوإحتاللمن" هايدن "تمكن
المحطاتسقطت، ثم1660سنةفىأحتلتالهند، أنفىاألولىكوتشين"، مؤسستهم"

للقضاءمنظمةبحملة" كولومبو "منيقومونالهولنديونتباعًا، وأخذاألخرىالتجارية
إلىفعًالالشرقيةالهندتجارةنتقلتاالبحرية، والهندتجارةفىللبرتغاليينأثركلعلى

الصرحلذلكأثرأىالصغيرتين" ديو"و" دامان "وجزيرتىجوابعديبق، ولمالهولنديين
.البوكيركأقامهالذىالعظيم

التجارة، إالشئونفىاألعلىالنفوذعلىلنفسهاحصلتالشركةأنمنالرغمعلى:ثانيًا
،الحكمالالتجارةهوالسياسىالغرضكانفقد. والسيادةالحكمشئونتمارسلمأنها
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السيادةالشركةتولىقترحاعندما" جوينفان "الشركةمديرىمجلسعارضفقدولذلك
عظيمملكعمليكونقدالعملذلكمثلإن: بصراحةلهوقال. سيالنجزيرةعلى

أساسياتغييرًا، فإنذلكومع". األرباحعنإاليبحثونالتجارعملليسولكنه. وطموح
منلهمأنفعاالستغاللأنالهولنديونوجدعندماالسياسةهذهعلىبعدفيماطرأقد

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

األهلينوأذاقالبالدهذهقتصاداحطمفاحشة، ممابأسعارلهمالحبوببيعحتكرتاو
.الفقر

قاصرًا) 1743 (عشرالثامنالقرنمنتصفحتىأندونيسيافىالهولندىالحكمظل:ثالثًا
عليهاأطلقجاكرتا"، التى "هىمركزيةتقطةمنمتناثرةوحصونمؤسساتإدارةعلى
األراضىعلىالمباشراالستيالءسياسةالهولنديونبدأ1742سنةوفى". باتافيا "إسم

السواحلعلىالشركةاستولتالسنةتلكففى. للسلطاتالسياسىاالستقاللمنوالتنقيص
.البحريةالموانىجميععلىالمطلقةالهيمنةنهائيًايدهاإلىنقلتكما". لجاوة "الشمالية

، وبذلكتابعونحكامعليهاصغيرة، ووضعدولخمسإلىجاوةقسمت1755سنةوفى
ومصلحتهاالشركةهتماماولكن. 1760سنةحلولعندجاوةفىالهولنديينمركزتقوى
تنقضلمولكن. وحدهاالتجارةعلىمقصورينالخارجيةواألقاليمسومطرةفىظال

همالهولندية، بلللتجارةالوحيدينالمحتكرينفقطالهولنديونيعدلمحتىقليلةسنوات
نظامتبعواا، بلالحكمعنمباشرةمسئوليةيتحملوالمالجزر، ولكنهمأقاليملجميعالسادة
الحكممتاعبيتحملواأندونالطائلةباألرباحعليهميعودالذىالمباشرغيرالحكم

.وهمومه

أحلوافقد. واإلنتقاماتوالجرائمبالتدميرأندونيسيافىالهولندىاالستعمارإتسم:رابعًا
فىالقرنفلإنتاجأنوجدواوعندماالمزارعفىاألحرارالفالحينمحلاألرقاءالعمال

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

إلىالناسضطرااألرز، ممامنمئونتها" جاوة "عن، وقطعوافاحشبسعراألرزبيع
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قتضىا، والطعامهذاتناولمنالكثيرونالساجو، فماتوتناولاألرزغذاءعنالتخلى
بأوروبا، وصارشائعًاالبنمشروبأصبحاألرقاء، وعندمامنأكبرعدداستيراداألمر
يسلمونالمنتجون، فكانالمزارعينعلىاالستغالل، فرضواالعالمأسواقفىغاليًاسعره

تخفيضاتإجراءفقط، وبعدرطًال125ثمنمقابلللشركةرطًال270إلى240من
رطًال14ثمنإالاألندونيسيينالمزارعينجيوبإلىيصلمختلفة، الوذرائعألسباب

لهموبيعهزراعتهعلىالهولنديون، أرغمهمالبنزراعةعنالفالحونعزفولما. فقط
وضعوقد. الهولنديونيملكهاللبنضخمةمزرعةجاوةأصبحتحتىمحددبسعر

يستطيعأال: الهولندية، بقولهالسياسةأسسهعلىأقيمتالذىباتافيا، المبدأمؤسس" كوين"
الذينبرجالههناالسيديفعلبماشيته ؟ هكذايشاءمايفعلأنأوروبافىرجلأى

األراضىفىالبهائمشأنذلكفىللسيد، شأنهمخاصًاملكًايملكونمابكليعتبرون
.المنخفضة

باألجيرالشركةعالقةعليهاتقومالتىالنظريةالدعامةهذا" كوين "مذهبأصبحوقد
".الكولى "األوروبيونيسميهكانالذىاألندونيسى

الهولنديينعالقةفىصامتةثورةالكبيرةاألبعادياتأوالضياعنظامأحدث:خامسًا
أنواألرز، دونالتوابليحتكرونتجارًاإالالهولنديونيكنلمذلك، فقبلباألندونيسيين

منالتحولأنعلى. األهلينحياةفىالتدخلإلىالحدهذاالتجارىالشركةنشاطيتجاوز
الكبرى،الضياعنظامإلىالتجارةاالستثمارى، ومناالستعمارإلىالتجارىاالستعمار

واإلشرافاألهلينقتصادافىالشديدوالتحكمللعمالالفعلىاالستغاللعلىينطوىكان
وفى. بأكملهقطرعلىالكبرىالضياعإدارةنظامتحقيقعلىينطوىبل. عليهمالفعال
علىحقوقأيةاألجراءلهؤالءتكنواألجراء، لمالعملصاحبةالشركةبينالعالقة

.إسميةحقوقًاولوحتىالعملصاحب

االستعماربتدعهااالتىالحالةلتلكالتاريخفىنظيرهناكليسأنهالباحثينبعضويقرر
الطبقةالكبرى، وتحويلبالضياععمالإلىبأسرهاأمةتحويلالهولندى، وهى

قهرًاالعملطريقهمعن، يفرضومشرفينعمالرؤساءمجردإلىمنهااألرستقراطية
نعدامامنالنحوهذاعلىكانتبيروفىاإلنكاقبائلأنصحيح. المزارعهذهفى
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البالد، وينفقونفىيعيشوناألقلعلىكانواولكنهملألهالىاستغاللهمفىالرحمة
.فيهامكاسبهم

بهالتتمتعبعيدةبالدإلىترسلالمكاسبالهولندى، فكانتاالستعمارحالةفىأما
األممجميعبينمنوالشقاء، فالهولنديونالكدحمناظرعنبعيدًاالبالدتلكبورجوازية
شعبإنزالسياسةتبعوااالذينوحدهم، هماألولاالستعمارىالعصرذلكفىاألوروبية

لتزامابأىقبلهميعترفواأنالكبرى، دونالضياععمالمنزلةإلىمنظمةبصورةبأسره
كانوا، بينماالغنمأعظممنهيستمدونالذىبالشعبذلكفعلواوقد. قانونىأوأخالقى

يتواضعوناليابانفى، وكانواساجديناألرضعلىويخرونيتذللونالصينببالد
.اليابانيينالموظفينأمامالعظيمالتوقيرويظهرون

أطماعهمبهايغلفونكانواالدينية، التىالبرتغاليينحماسةأعوزتهمالذىالوقتوفى
اإلهتمام، أوألنفسهمالفرنسيونيدعيهاكانالتىالثقافيةبالرسالةالشعورالمادية، أو

السلطةفيهالهمالتىالمناطقفى -ألنفسهمالبريطانيوندعاهاالذىالعريضاإلنسانى
إذا، حتىواالستغاللاإلمتالكبنظريةبشدةاستمسكوافإنهم – المباشرةالسياسية

جرفتهم، وإنماقتناعانتيجةذلكيكن، ولمسياستهمتغييرإلىالتالىالقرنإبانضطرواا
.وأندونيسياهولنداخارجحدثتالتىالحركاتقوةذلكفى

وروحهاإلسالمإلهامفيها، إالتردىالتىاإلذاللوهدةمنجاوةشعبينقذلم:سادسًا
يدعلىالجزيرةتلكإلىاألصلفىاإلسالمدخللقد. والفداءالقوةبطابعالمتطبعة

التجاريةالمراكزفىإالبعداستقرقديكنلمالبرتغاليينوصولوعند. الهنودالتجار
،نهايتهعلىعشرالسادسالقرنقاربإذاحتى. الحكامبالطاتبعضالكبرى، وفى

الدعوةشتدادافترةشهدتوقد. دينًاباإلسالمرضىقدجاوة، وسومطرةمعظمكانت
بدءشهدتوتقوى، كماتشتداإلسالميةالمبادئ، قوة1630سنةبدأتالتىاإلسالمية

إلىاإلسالميةالنظرةتلكمنعامبوجهاألهالىقتراباوالدينيينالزعماءسلطةتكوين
.الحياة
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أدىفقداالستعمارضدالمقاومةروحتمثلكانتالحركةالسياسية، فإنالناحيةمنأما
الهولندىلالستعمارالشعبيةالمقاومةشدةفىعظيمزدياداإلىاإلسالمقوةشتدادا

منكانالدينبأن" جوينزفان "، مثلالزمانذلكفىالشركةموظفىكبارقتنعاو. بالجزر
ظاهرةتمثلالتىالحروبتلك. باألرخبيلالهولنديينضدالمواصلةالحروبأسبابأكبر

.عشرالسابعالقرنمنالثانىالنصفخاللاألندونيسىالتاريخفىملحوظة

البرتغاليةاإلمبراطوريةشاطرتأنتلبثلمالهولنديةاإلمبراطورية، فإنحالكلعلى
منهمامتناثرة، وكلرقعمنتتألفساحليةبحريةإمبراطوريةكانمنهمامصيرها، فكل

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

).فرنسايدعلىأسبانيا، وهولندايدعلىالبرتغال (مصرعهايديهاعلىسيكون

بريطانياهىأخرىبحريةقوة، فستنتهزالبرتغاللترثالفرصةهولندانتهزتاوكما
فرنسارحىشقىبينوقعتأسوأ، ألنهاكانهولنداوضعإنبل. هولندالترثالفرصة

فقدتأنهولنداتلبثفلمذلكالبحر، وعلىفىالحدود، وبريطانيافىمعهاتشتركالتى
.الشمالبرتغالبمثابةوأصبحتالبحريةقواتهاكلوخسرتتجارتهامعظم

الفرنسىاالستعمار
حولالقوميةوحدتهااستكملتقدعشرالخامسالقرننهايةمعفرنساأنمنالرغمعلى
عبرأوالقارةفى، سواءالخارجىالعالمإلىللخروجمستعدةتكنلمأنها، إالسيبار

حدودهالتدعيمجيرانهامعحروبهابسببوذلك. عشرالسابعالقرنمطلعمعالبحار، إال
السياسةقامتوقد. عشرالسادسالقرنفىالدينىاإلصالحالبرية، وحروبالشرقية

:أساسينعلىعشرالسابعالقرنفىالفرنسية

.الطبيعيةالحدودإلىوصوًالشرقًاالقارىالتوسع: األول

البحربينهتمامهااتوزيعولكن. البحارعبرللتوسععظمىبحريةقوةبناء: الثانى
بحرينعلىوجودهاأنإمكانياتها، كمامنكثيرًاالبحريةمشاريعهاأغلبسلبوالقارة
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أسبانيادورفرنساتكرركلههذاوفى. البحرىأسطولهاوحدةيعوقأنشأنهمنكان
.وتوسعاتها

علىكانوكما. البرتغالهولنداورثتمثلماإستراتيجيًاأسبانياورثتأنهاوالحقيقة
قدفرنساوكانت. هولندالقوةتتصدىأنفرنساعلى، كانالبرتغالتواجهأنأسبانيا
القرنمنتصففىالمتداعيةأسبانيامن) بلجيكا (المنخفضةاألراضىنتزاعاببدأت

نهايةفىيدهاعلىهولنداقوةتداعتحتىهولندامعحروبهابدأتعشر، ثمالسابع
المربحةالتجارةعلىتسيطرتكنلمالضخمةالبحريةقوتهارغمفرنساأنعلى. القرن

قوتهاحطمتفقدولذلك. تجاريةقوةمنهاأكثرعسكريةقوةبحريًا، فظلتضئيللحدإال
هىورثتهاالتى، ولكنالبرتغالحطمتالتىهىأسبانياكانتكماعسكريًا، تمامًا

.هولندا

.القارةعلىبريطانياتفوقكانتفرنسا، فقدقرنعشرالثامنالقرننعدأنالممكنومن
إلىالفرنسيةالسيادةوصلت. ونابليونالفرنسيةالثورةكانتإذاحتى. بحرًاعنهاتقلوال

.أوروبافىتساعهااأقصى

:قسمينإلىالفرنسىالتوسعفينقسمالبحاروراءفيماأما

.القديمالعالمفىالجديد، والثانىالعالمفى: األول

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

الوصول" فالروبيردى "بعده، ومن، واستطاعرحالتأربعالمنطقةهذهفىبهاقام
الهنودعداءبسببأخفقتكنداالستعمارالمحاولةهذهولكن". مونتريال "موقعحتى

.عامًاخمسينمنأكثركندافىالفرنسىاالستعمار، فتعطلالقارسوالبرد

كندا،فىنشاطهمالفرنسيوناستأنف) عشرالسابع (التالىالقرنمناألولالنصفوفى
بعدفيماعليهاأطلقجزيرةشبهفىفرنسيةمستعمرةأول1604سنةفىأسسواحيث
".سكوشيانوفا "إسم
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فرنسا "لـكنواة" كيبيك "مدينة" شامبالندىصمويل "الرحالةأسس1608سنةوفى
ومن. وزراعةتوطنحقلثمللفراءصيدكحقلهذهبدأتوقد". كندا "أو" الجديدة

.القارةقلبإلىتلقائيًافرنسامتدتاالبحيرات

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

وفيما. الجديدالعالمفىإلمبراطوريتهافقريًاعمودًاتخذتهااوالسياسىالتوسعفىاألنهار
منعددًاتنتزعأناستطاعتحيثالغربيةالهندجزرإلىفرنساتجهتافقدذلكعدا

الساحلإلىقفزتالمارتينيك"، كما"و" جواديلوب "أهمهاأسبانيامنالصغرىجزرها
".الفرنسيةجيانا "فىقدمموطئعنلهالتبحثالجنوبيةأمريكافىالمقابل

المستعمرينعددمعتتناسبتكنلمهائلةمساحاتفىنتشرتافرنساحظلسوءأنهعلى
مصالحفإننفسهالوقتوفىكثافةالمساحةعنعبارةكلهوجودهاأبنائها، فأصبحمن

هذهلحمايةفيهاقوىجيشوجوديحتمبشكلمتشعبةكانتاألوروبيةالقارةفىفرنسا
سهلالذىضعيفًا، األمركانالمستعمرةالمناطقتلكعلىسلطانهافإن، ولذلكالمصالح

.منهاكندانتزاعاوبعدفيماعليهاالتغلباإلنجليزعلى

أهالىوكندا، فأحسلويزيانابينلتصلالعسكريةوالمحطاتالحصونفرنسابنتفلقد
محصورينيصبحونسوفبأنهمالشرقىالساحلعلىالممتدةاإلنجليزيةالمستعمرات

سنةفىالفريقينبينالصداموقوعمنبديكن، فلماألبالشوجبالاألطلنطىالمحيطبين
باريسصلحفىأيديهممنكندانتزاعاوعليهماإلنجليزبتغلبالصراعنتهىا، و1754
.1763سنة

، فقدالقديمالعالمفىللتوسعبالنسبةالجديد، أماالعالمفىالفرنسىللتوسعبالنسبةهذا
الشرقيةسواحلهاعلىالتجاريةالقواعدمنمجموعةالهند، وأنشأتإلىفرنساتجهتا

شيرىوبوندYanaonويانونChandernagore" شاندرناجور "منتتكونوالغربية
PondicheryوكاريكالKaricalوماهىMaheالدكنبالدفىكبيرلحدسيادتهاوتوغلت
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السابعالقرنفىكبيرًانشاطًاالمستعمراتهذهمعفرنساتجارةنشطت، وقدوالكرنات
.عشر

سنة، وفى1677سنةالسنغالفىالهولنديةالمراكزالفرنسيونغزاأفريقيا، فقدفىأما
.نفسهاهولنداحتلوااآخرقرن، وبعداإلقليمغزوأكملوا1697

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

بينالغريبةالحقيقةبهذهتنفردالتىوحدهافرنساولعل. هولنداأوأسبانياأوالبرتغال
يدهاعلىضاعتالتىالقوة، أمااألولاالستعمارىالعصرفىاالستعماريةالقوى

.بريطانياأساسًافكانتالفرنسيةاإلمبراطورية

البريطانىاالستعمار
قبلالحديثةالعصورفىالقوميةوحدتهاحققتالتىأوروبادولأولىبريطانياكانت
تطورًابريطانياموقعتطورالكشوفومنذ. القارةعنعزلتها، بفضلالكشوفعصر

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

قطبإلىالمتطوحالسالبالقطبهذاحولتالجغرافيةالكشوفولكن. وإيطالياهولندا
إلىلتخرجبعدهاأوالكشوفوقتمهيأةتكنلمأنهافمع. المعمورةقلبفىموجب

تحاولأخذتأنهاوفرنسا، إاللهولنداثموأسبانياللبرتغالالسيادةكانتالبحار، حين
النفوذعنبعيدًاالمحيطيةالتجاريةالمكاسببعضإلتقاطعشرالسادسالقرنخالل

شمالىمتطوحطريقعنالجديدالعالمإلىباإلتجاهعنهبعيدًا: لهمغافلةأواألسبانى
وليبرادور،فوندالندنيو) 1498 – 1497 (عشرالخامسالقرنأواخرفىكتشفتاحيث
اإلحتكاريةاألسبانيةالمستعمراتإلىبالتسللله، ومغافلةاإليطالى" كابوتجون "يدعلى

األسبانيةاإلنجليزيةالمشهورةالبحريةالقرصانحروبإلىأدىسرًا، ممامعهاللتجارة
غزوأسبانياحاولتأنإلى. الكاريبىفىخاصةتمركزتالتىووالدافئةالعلياالبحارفى
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علىالباباألرماداهزيمة، ففتحتذلكفىفشلتثم1588سنةباألرمادابريطانيا
السابعالقرنفتتاحامعالجديدوالتجارىالبحرىالميدانلتدخلبريطانياأماممصراعيه

فرنساوقوةالتجاريةهولنداقوةتواجهأنبريطانياعلىكانالقرنهذافىولكن. عشر
.الحربية

يدوركانالذىالصراعالمحيطية، ففىللتجارةالحقيقىالمحتكرهىهولنداكانتولما
هولندا، أولتحطيمصراعهافىفرنساإلىتنضمغالبًابريطانياكانتوفرنساهولندابين

وفرنساهولنداخسائركلكانتكلهذلكخاللوفى. وحدهافرنساتواجهاألخيرةتترك
،بالتدريجإليهاتنتقلالبحارعبرالتجارةوأرباحًا، فكانتمكاسببريطانيالحسابتتحول

بريطانياعشر، كانتالثامنالقرنأواخرفىنهائيًاهولنداقوةفرنساحطمتماإذاحتى
أنتويربورثتقدوبريستوللندنالتجارى، وكانتدورهامعظمبالفعلورثتقد

.هولنداودورموقعورثتقدالعموموجهعلىبريطانياوكانت. وأمستردام

أثار1496عامففى. وأسبانياالبرتغالعنمتأخرينالجغرافىالكشفاإلنجليزبدأ
وهنرىبريستولتجارهتماماجنوة، منإيطالىكابوت)، وهوجون" (كابوتوجيوفانى"

.الشرقإلىشمالىطريقواستكشافاألطلنطىلعبوربمشروعهإنجلتراملكتيودور

تجاروتكفلإنجلتراملكبهاأذنبرحلةبريستولمنكابوتخرج1497مايو2وفى
علىاإلنجليزيةاألعالمبعضبرفعكتفىاو" نيوفوندالند "إلىبنفقاتها، فوصلبريستول
"البرادور "إلىفوصلأخرىمرةأبحرالتالىالعاموفى. إنجلتراإلىوعاد. الشاطئ

.جنوبًا" إنجلندنيو "حتىالشماليةألمريكاالشرقىالشاطئرتاداو

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

وجه) 1603 – 1558 (إليزابيثعهدعشر، وفىالسادسالقرنمنالثانىالنصفوفى
بالذهبمحملةتأتىالتىاألسبانمراكبعلىبالسطوالقرصنةإلىهتمامهمااإلنجليز
.الجديدالعالمفىأمالكهممنوالفضة
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أسسحينالحقيقيةاالستعماريةاإلنجليزمحاوالتأولىبدأت1586و1584بينوفيما
منعددًاإليهانقلأنبفرجينيا، بعد" رونوك "جزيرةعلىمستعمرة" رالىوالتر "السير

تعشلمالمستعمرةهذهولكن. واألطفالواألمهاتوالزوجاتاألزواجمناإلنجليز
نجلترااوأسبانيابينالخالفاتبرزتحينتوقفتأناإلنجليزمحاوالتتلبثولم. طويًال
عامالمشهورةباألرماداإنجلتراغزوأسبانيامحاولةإلىأدىنحوالقرصنة، علىبسبب

1588.

 –البابلبريطانيااإلنتصارهذا، ففتحاألسبانىاألسطولوتحطمفشلتالمحاولةولكن
المجالهذافىنشاطهاتستأنفلمولكنهااالستعمارىالميدانفىللدخول – ذكرناكما
منبإذنتجاريتانشركتاننجلتراابتأسست1606عامففى. عامًاعشرينبعدإال

، وشركةلندنمنأسهمهاحملةكانلندن"، التىشركة: "، همااألولجيمسحكومة
الشركتانتقسمأنعلى. وغيرهاوبريستول" بليموث "فىأسهمهاحملةيقيمالتى" بليموث"

،الجنوبىالجزءلندنشركةفلوريدا، فتستعمرإلى" سكوشيانوفا "مناألمريكىالشاطئ
.الشمالىالجزءبليموثشركةوتستعمر

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. ، ونيوهامشيرأيلند، وفين، ورود، وكونيكيكاتماساشوستس: هىمستعمرات

.إنجلندنيوبمستعمراتجميعها
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عاموفى. ميريالندإقليمبلتيموراللوردبقيادةالكاثوليكاإلنجليزاستعمر1634عاموفى
".كارولينا "باستعمارترخيصعلىاإلنجليزالمالككبارمنجماعةحصل1665

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

فىأقامواقدكانواحتى1626عاميحلولمالهنودمنالمشهورةمانهاتنجزيرةشترواا
كانتالوقتنفسوفى). الجديدةهولندا (نيونذرالندمستعمرةالبريطانيةأمريكاقلب

المستوطنوننزلأنبعد" ديالوير "نهرحوض1636عاممنذاستعمرتقدالسويد
منشترواادالوير"، و "لخليجالغربىالشاطئعلى1638 – 1636عامفىالسويديون

،الحاليتينWilmington" ويلمينجتون"و" نيوكاسل "لمدينتىالمجاورةاألراضىالهنود
عليهااستولىالتىالمستعمرةالجديدة"، وهىالسويد "إسمالجديدةالمستعمرةعلىوأطلقوا

اإلنجليزيةالمستعمراتيهددالذىبالخطراإلنجليزأحس، وبذلك1655عامالهولنديون
1664عاماإلنجليزيةالحكومةبينها، فأرسلتحاجزًاالهولنديةاألمالكهذهوجودمن

بعضهااإلنجليزيةالمستعمراتتصلتا، وبذلكالهولنديينممتلكاتعلىاستولتحملة
.ببعض

"بينولم "بزعامة" Quakersالكويكرز "جماعةالثانىشارلالملكوهب1672سنةوفى
".بنسلفانيا "إسمبعدفيماعليهاأطلقالستعمارها، وقدالجديدةالسويد

ثالثالشماليةألمريكاالشرقىالشاطئعلىتأسستقدكانتحتى1733سنةتأتولم
.السكانمنمليونينحوالى، ويقطنهاميلألفحوالىتمتدإنجليزيةمستعمرةعشرة
،1629، وماساتشوستس1623هامبشير، ونيو1607فرجينيا: هىالمستعمراتوهذه

،1662، وكونيكتيكت1653الشمالية، وكارولينا1636ورودايلند،1634وميريالند
،1674، وديالوير1670الجنوبية، وكارولينا1664ونيويورك1664وينوجيرزى

.1733، وجورجيا1682وبنسلفانيا

نموهافىصحبتهاولكن. والعمرانالحضارةأسبابالمستعمراتلهذهتوافرتوقد
الكثيرينجتلبوااعددهمبقلةالمستعمرونشعرلماأنه: كثيرة ، أولهاومساوئنقائص
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تأثيرلهكانإنجلترا، مماسجونبهممتألتاممنوالمجرمينالسياسيينالمذنبينمن
الذينالعبيديجلبونالمستوطنون، أخذنفسهالسببلهذاأنه: ، ثانيًاسئجتماعىاوخلقى

وقد. الجنوبيةالوالياتمنجاورهاومافرجينيابهمغصتأفريقيا، حتىمنيقتنصون
إنجلتراحتكرتا، فقد1713سنة" أوترخت "معاهدةعقبضخمةزيادةالتجارةهذهزادت
عظيمةمشاكلإلىالعبيدمنالهائلالعددهذاجلبأدىوقد. أمريكاإلىالرقيقجلب
الحربنشوبإلىأدى، مماكالحيواناتوتسخيرهمالعبيدهؤالءمعاملةإلساءةنظرًا

التفرقةمشاكلعنفضًالالعبيدتحريرمشكلةحولالمعروفةاألمريكيةاألهلية
الحمرالهنودإضطهاد: ، ثالثًااآلنحتىالمتحدةالوالياتفىمازالتالتىالعنصرية

كانعندماالبدايةفىوئاممنالفريقينبينكانمماالرغم، علىاألصليينالبالدسكان
الحمرالهنودهؤالءمعظمإبادةإلىاإلضطهادهذاأدىوقد. مستضعفينالمستعمرون

الحربنشبتعندما1622عامفىالفتكبدايةالقاصية، وكانتالجهاتإلىالباقينوفرار
األصليينالسكانهؤالءمنيبقلمحتىذلكبعداإلبادةعمليات، واستمرتالفريقينبين

.القليلسوى

يجرىاإلنجليز، كانيدعلىالشماليةأمريكااستعمارفيهيتمكانالذىالوقتوفى
،ونصفقرنينالهنداستعماراستغرقفقدبآسيايتصلوفيما. وأفريقياآسيااستعمار

ويرجع. 1858 – 1750منوالثانية. 1750 – 1600مناألولى: مرحلتينإلىوينقسم
1601سنةفىتأسستالتىالبريطانيةالشرقيةالهندشركةإلىاستعمارهافىالفضل

وسطاءالحينذلكفىالهولنديونوكان. الشرقفىالتوابلتجارةفىالهولنديينلمنافسة
إلىثالثةمنالفلفلسعر1599عامفىرفعواعندماولكنهم. أوروبافىالتجارةتلك

.الشرقتجارةغماردخولعلىالبريطانيونالتجارالواحد، صممللرطلشلناتثمانية

المنسوجاتلشراءالهندفىلهاتجارىمركزإنشاءإلىالبدايةفىالشركةتجهتاوقد
شئإنجلترالدىيكنلمألنهنظرًااألرباحمنالتوابلتجارةملقا، لتمويلفىوبيعها
والفضةالذهبتصديريكرهونذكرناكما" المركانتيليون "كانبينما. تأخذممابدًالتبيعه
.1612سنة" سورات "هوالغرضلهذاختيراالذىالمكانوكانالكراهيةأشد
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.الرئيسيةالهندبأرضالتجارىهتمامهماأندونيسيا، تركزمناإلنجليزطردأنبعدولكن
منفذاألحمربالبحرالتجارةطريقأنالهندية، فبداالتجارةأثماندفعمشكلةعادتوهنا
إذابحذر، حتىالتجاريةمراكزهاعددزيادةسياسةتتخذالشركةشرعت، وهنامربح
بوقوعقليًالالموقفتجاريًا، وتغيرمركزًاوعشرونثالثةلهمصار1647سنةوافت

فىالشركةحوزةبسهولة، فىعنهاالدفاعاألسطولمدافعإمكانفىكانبومباى، التى
هذهداخلفيهترغبكانتالتىالكاملةالواليةحقالشركةالثانىشارلومنح1661سنة

ذلكبعدأعمالهابومباى، وتوسعتإلىسوراتمنمقرهاالشركةنقلتفقد. المستعمرة
االستيالءمحاولةالمغوليةاإلمبراطوريةعلىالحربوأعلنتتجرأت، حتىالبنغالفى

اإلمبراطوريةقواتحتلتاأناألحمقالعملهذانتيجةوكانت" جونجتنسيا "على
ضطرتابالجهد، والشركةقتنتهاماواحدةبضربةالشركة، وضاعمؤسساتالمغولية

بأالاإلنجليزتعهدأنبعد". اورانجزيب "اإلمبراطوربذلة، فوافقالسلمتطلبأنإلى
.المخجلالمسلكهذامثلمستقبًاليسلكوا

لهمسمححيث1690سنةكلكتافى، استقرواالبنغالإلىالشركةوكالءعادفلما
منكلالقرننهايةعندالوجودعالمإلىظهرت، وهكذاسنواتبستذلكبعدبتحصينها

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

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

"بومباىجزيرة"البنغال"، و "فىصغيرةتجاريةمحطاتعن، فضًالوكلكتا، وماسوليباتام
بدورههذاإنجلترا، ونقلهاملكإلىالبرتغاليوننقلهاالشركة، إذسيادةتحتأصبحتالتى
الشرقيةجرينتشمقاطعةمثلومشتركةحرةملكيةحالةالشرقية، فىالهندشركةإلى

.سنةكلمنسبتمبرمنالعاشراليومفىذهبًاجنيهاتعشرةقدرهإيجارمقابل

أنبومباى، كماجزيرةخارجأرضيةمنطقةأىعلىأخرىسيادةأىللشركةيكنولم
قرىخمسجوارهافقط، وإلىالشواطئعلىقاصرةكانتبمدراسجورجسانتقلعة

أحالممنحلمأىالشركةيخامريكنفلمذلكعداللشركة، وفيمادلهىحكومةمنحتها
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التجاريةاألعمالعلىنشاطهاقتصرااإلمبراطورية، وإنماإنشاءأوالسياسيةالسلطة
،والتذللالخضوعآياتبأشدالبنغالفىالملكنائبتخاطبالشركةكانتلقدفقط، بل

جون: "بأنه) المغول (اإلمبراطوريخاطبوهونفسهالشركةرؤساءأحدوصففقد
تتمرغاألمرطوعالشرقية، وجبهتهالهندشركة، ورئيسالرملحبةمن، أصغرراسل
".األرضترابفى

مدىفىالعسكريةالقوةتحرزأنمنإذناإلنجليزيةالشرقيةالهندشركةمكنالذىفما
سنة" اساى "معركةفىوسحقها" الماراثا "قوةمقاتلةمنمكنتهابصورةعامًاخمسين
1803.

قهرًاالصينأبوابلفتحمرتكزًامنهالتتخذعسكريًاالهندفتحمنمكنهاالذىوما
السياسيةقوتهاإبرازثمألوروباتابعةمنطقةإلىبأسرهاآسياتحويلعلىوالمساعدة

.الهادىالمحيطعلىواالقتصادية

بينالداخليةالخالفاتاستغالل: األول: أساسيينعاملينفىذلكأسبابتلخيصيمكن
الرأسماليينمنالهنود، أىالكومبرادورمنطبقةظهور: والثانى. الوطنيةالزعامات

منعظيمةمكاسبعلى، ويحصلوناألجانببالتجاراإلرتباطأشديرتبطونالذينالهنود
أيدىمنالفعالةالسلطةنتقالاالسياسية، والناحيةمنالطبقةهذهقوة، ونمومعهماإلتجار
.أيديهمإلىالمغولالنبالء

الرأسماليةبمصالحاالقتصاديةمصالحهاترتبطالتىالقويةالطبقةهذهنشوءوكان
، وكانتعامبوجهوآسياخاصةالهنودتاريخفىجوهريةأهميةذاعامًالاألوروبية

التجارةوسطاءبينتجاريةصفقةعنعبارةحقيقتهافى1757سنة" بالسى "معركة
أنبعدجدىقتالأىعلىالعسكريونالقواديقدملمحيثوالشركةبالبنغالالهنود
الشركةمنحإلى1764سنة" دلهى "فىالمغولىالبالطضطراأنذلكوتال. الثمنقبضوا

جرىحيث" وبيهار، واوريسا "البنغالمناطقفىاإليراداتفىاإلدارىالتصرفحق
.للواليةالشركةقبلمنالمنظمالنهب
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وفى، بلفحسبالهندفىنجلتراامركزتطورفىتحولنقطة" بالسى "معركةتكنلم
تأسيسبعدنشأتقدالمنافسةهذهوكانت. أيضًاالهندفىالفرنسية – اإلنجليزيةالمنافسة

فىالفرنسيينمنكبيرةأعداداستقرار، وبعد1664عامالشرقية، الفرنسيةالهندشركة
الهندفىالفرنسىالنفوذ، كانمنتصفهمنعشرالثامنالقرنقتراباوعند" بونديشرى"

مدرسةصاحبوهو" Dupleixدوبليه "هوحاذقفرنسىيدعلىبهمةتدعيمهيجرى
.كبيرلحداإلنجليزمنهااستفاداستعمارية

الفرنسىالسياسىالنفوذهذالبسطالالزمةوالسياسيةالعسكريةالخطواتإبتدعفقد
اإلماراتمنكبيرعددإلىمنقسمةالهندكانت، ولماالحينذلكففى. منظمةبطريقة
المحلييناألمراءبينالخالفاتاستقاللسياسةدوبليهإتبعالمستقلة، فقدوشبهالمستقلة
ضباطبقيادةالهنودالوطنيينمنجيوشتكوينإلىلجأ، كمابينهمالوقيعةوإحداث
علىويستولىالمعارضينعلىيتغلبأنالعسكريةالقوةهذهبفضل، واستطاعفرنسيين
والكارناتالدكنبالدعلىالفعليةسيادته، ويمد1746سنةاإلنجليزأيدىمنمدراس

.أقصاهبذلكالفرنسىالنفوذليبلغ1751سنة

اإلنجليزىاالستعمارأقطابمنآخرقطبدوبليهلمواجهةنبرىاأنيلبثلمأنهعلى
دولةأكبرالبريطانية، ومنشئالشرقيةالهندشركةمديرىأحدكاليفروبرتوهو

استفادوقد – الباحثينبعضيصفهاكما – الحينذلكفىالبسيطةظهرعلىلصوص
الخطواتنهجعلىبتدعها، وساراالتىاالستعمارية" دوبليه "مدرسةمن" كاليف"

حتىوالهنودالفرنسيينقوىتشتيتعلىيعملفأخذ. وضعهاالتىوالسياسيةالعسكرية
"اركوت "علىالباهراستيالؤهالهند، وكانفىالبريطانيينضدالقوىهذهتتجمعال

Arcotحدهاعندالفرنسيةالسيادةأوقفما1751سنةسبتمبر12فى" كارنات "فى.

وفى. تمامًابريطانيامركزتقويةإلىأدىفرنسا، مماإلىدوبليهاستدعى1754سنةوفى
علىواستولوافرنسامعثانيةمرةالحربإلىوعادوا. كلكتااإلنجليزاستعاد1757سنة

فى" بالسى "معركةفىحلفائهموالهنودالفرنسيينعلىالتفوقشاندرناجور، واستطاعوا
.الهندفىالفرنسيينمطالبعلىفعًالقضتالتىالمعركة، وهى1757يونيه22
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أنومع. اإلنجليزيدفىبونديشيرىفىالرئيسىالفرنسىالمعقلسقط1761سنةوفى
المراكزوبعضبونديشيرىالفرنسيينإلىردت) 1763فبراير10 (باريسمعاهدة

التىالوحيدةاألوروبيةالقوةالحينذلكمنذأصبحتبريطانياأنإال. األخرىالتجارية
الهنديةالجزيرةشبهفىنفوذهابسطفىالحينذلكمنذالهند، وبدأتفىالعليااليدتملك
فىالفرنسيةالشرقيةالهندشركةنحلتاالهنود، واألمراءمنالمحليةالقوةحسابعلى
.1769عام

أنسنواتبضعفىلهاقدرالبنغالفىإدارةهيستنجزوارنأقام1773منالفترةوفى
وأدى. منظمةقويةحكومةإلىكاليفعهدفىالمنظموالنهباللصوصدولةتحول

القرننهايةفىالبريطانيينمنحإلىالهندىالمحيطمننهائيًاالفرنسيةالبحريةنسحابا
.الهندفىالصغرىالوالياتفىوتسلطًانفوذًاإلعطائهمكافيًاعسكريًاتفوقًاعشرالثامن

ثالثقوىإالالقرننهايةفىيبق، ولمنفوذهمدائرةإلىالكارناتيكمنطقةنتقلتاف
األجزاءتملكالتى (Marathaالماراثاإمبراطورية: الهند، وهىفىاإلنجليزتواجه

يحكمكانالذىتبووسلطان). الدكنهضبةفى (ابادحيدرونظام). والوسطىالغربية
.الغربىالجنوبفىميسور

عينوالذىولسلىالمركيزبإسمبعدفيماسمى، الذىننجتونرمواللورداستطاعوقد
ميسور، باالستعانةسلطانقوةيدمرأن – قصيرةحملةبعد-1768سنةفىعامًاحاكمًا

بذلكبميسور، فدفععرشهاالسلطانغتصباالتىالهندوكيةالمالكةاألسرةبأعوان
.الماراثاإمبراطوريةجدًا، منقريبةمسافةإلىالشركةبقوات

عليهايهيمنالتى" النظام "قواتتسريحعنتمخضنقالبًااابادحيدرلنظامدبرثم
لمواجهةتفرغوبذلك. تابعأسيرمرتبةإلىنفسه" النظام "، وتحويلالفرنسيون

.الماراثاإمبراطورية

ولنجتوندوقبعدفيماسمى، الذىآرثرولسنىأخوهتمكنذلكأعقبتالتىالحربوفى
لماإلنجليز، ولكن1803سنةالدكنبمنطقة" اساى "معركةفى" الماراثا "هزيمةمن

منالشركةتمكنتحينسنةعشرةإثنتىبعدإالتمامًاالماراثامنالتخلصيستطيعوا
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مملكة، وبقيتRajputالراجبوتإماراتنتزعتا، ثمPoonaبوناعندالماراثاقوةتدمير
سنةفىإالعليهاالتغلبالشركةتستطع، ولمالشمالفىالقويةالبنجابأوSikhsالسيخ
هنديةمملكةآخروقهرت. دمويتينحملتينبعدالسندواليةفتحت1844عام، ففى1848

.البريطانيينإلىوضمت

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

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

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

.وبورماسيالن، وتضمكونج

* * *

، فقدبالصينيتصلفيماالهند، أمافىالبريطانىبالتوسعيتصلفيماحالكلعلىهذا
.بكثيرأقلنطاقعلىكان

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

موازنة، وكانتالصينفىعليهالناسيقبلشئعلىالعثورفىهىالصعوبةوكانت
أكتشفت، ثمالصينإلىالسبائكتصديرطريقعنالماضىفىتتمالتجارىالميزان
هذافىالفضل، وكانعليهالناسإقبالزادالذى" األفيون "للموازنة، هىجديدةطريقة
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للشركةإحتكارًااألفيونبيع" هيستنجزوارن "جعل1773سنةففى. للبرتغالييناإلكتشاف
أصبحت، وبذلكاألفيونصنعنفسهاالشركةإحتكرت1797سنةوفى. الهندببالد

بالهندخزائنهاملء: ، األوللغرضينالتجارةهذهتوسيعفىضخمةمصلحةللشركة
عشرالتاسعالقرنمناألولالربع، وفىبالصينتجارتهاأثماندفع: ، والثانىبالذهب
قفز1833 – 1818منالفترةوفى. الصينفىزدهارًااالصادراتأعظماألفيونأصبح

.الصينإلىالبريطانيةالصادراتمجموعمن% 70إلى% 17مناألفيون

وقعماسرعانفلذلكالصينفىالقانونبحكممحرمةالتجارةهذهكانتلماأنهعلى
مشتركةالبريطانيةالحكومةكانتولما. البريطانيينوالتجارالصينيةالحكومةبينالنزاع

أنهاإلىنتهتاقدكانتوالعموماللورداتمجلسلجانأنالمنحطة، كماالتجارةهذهفى
األهمية"،منالدرجةتلكمثللهلإليرادمصدرعنالتخلىالمصلحةمنترىال"

األفيونبحربوالصينية، إنتهىاإلنجليزيةالحكومتينبينالصداموقعمافسرعان
التى،1842سنةأغسطس29فى" نانكينج "معاهدةعنوأسفرت،1842سنةاألولى
عقدتللتجارة، ثمموانئخمسةحتمنبريطانيا، وإلىبمقتضاهاكونجهونجضمت

،1844أكتوبرفىالفرنسيينومع1844سنةيوليوفىاألمريكيينمعمماثلةمعاهدات
موانىيجاوزماإلىالتجارةمدفىطمعواأنيلبثوالمالبريطانيينالتجارأنعلى

الثانيةاألفيونحربلشنالذرائعببعضبريطانياتذرعاألمرقتضىاوعندئذالمعاهدة
سنةكانتونعلىاالستيالءاالستعماريانالفريقانفرنسا، واستطاعفيهاشتركتاالتى

منبدااإلمبراطوريجدولمتسين"،تيان "تحمىالتىتاكوقالععلىاالستيالءثم1857
، وكذااألجانبللتجارآخرميناء11أضافتالتى"تسينتيان "معاهدة، فأبرمتالتفاوض

فتحاأنيلبثالموالفرنسىاإلنجليزىالحليفين، ولكناليانجتسىنهرفىالمالحةفىالحق
، وأبرمتبكينعلىاستولتحملة، وأعداالتالىالعامفىجديدمنالعدائيةاألعمالباب

قائمةإلى" تسينتيان "أضيفت، وبمقتضاها1867سنةأكتوبر25فىبكينمعاهدةبعدها
كولونعنالدائمالتنازلعلىالثانيةللمرةالصينبريطانيا، وحملتالمعاهداتموانى
نطاقمناألجانبالتجارأخرجالذىالتقاضىمتيازاعن، فضًالالبريطانىللتاج
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والهيمنةللنفوذالهندبعدالصينخضعتالنحوهذاوعلى. الصينيةالمحاكمختصاصا
.البريطانية

عشر، كانالتاسعالقرنمنتصفبأفريقيا، فحتىيتصلفيمابآسيا، أمايتصلفيماهذا
سنةهولندامنالبريطانيوننتزعهااالتىالراسمستعمرةعدافيماالبريطانىالنفوذ
الساحلية، كماالتجاريةالمحطاتبعضعلىالنابليونية، يقتصرالحروبأثناء1806
البرتغاليونجاءحيث) االستقاللبعدغانةإسمعليهأطلقالذى (الذهبساحلفىحدث
الثانىالقرنختتاماقبلولكن. والهولنديونالبريطانيونتالهم، ثمالحصونوأنشأواأوًال

.التجارةهذهمواردأهموالرقيقالذهبوكان. البريطانييننصيبمنالتفوقكانعشر
بهاوتألفت. الرقيقفىوتاجرواالبرتغاليينبعدالبريطانيونوصلأيضًا" جامبيا "وفى

.الحينذلكفىتتكونشركةأول، فكانت1723سنةفىالبريطانيينالمخاطرينشركة
فبنتنيوالهولندينيالبرتغاليبعدنوالبريطانيوصلحيثنيجيريافىالحالوكذلك
وفى". جيمسحصن "بإسمعرفت" جامبيا "نهرفىجزيرةعلىحصنهالندنتجارشركة
توريدحتكاراحقعلىأسبانيامناإلنجليزحصل1714 – 1713سنة" اوترخت "صلح

الرقيقتجارةفىالقائددوراإلنجليزأخذالسنةهذهومنذ. األسبانيةللمستعمراتالرقيق
نتزعتافرنسا، كمامنموريشيوسجزيرةبريطانيانتزعتاكذلك. أفريقيةغربفى

منسكانهاالنابليونية، وكانالحروب، أثناء1806سنةهولندامنالراسمستعمرة
القرنفىالهولندىالحكمأثناءبالوطنيينختلطوااالذينالهولنديينساللةالبوير، وهم

.األفريقييناألصليينالسكانويستعبدوناألراضىيستغلونعشر، وكانواالسابع
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الثالثالفصل
الصناعيةالثورة

منالكبيرالعددذلكعلى" الصناعيةالثورة "إسمواالقتصاديونالمؤرخونيطلق
إلىأدىعشر، والذىالثامنالقرنمنالثانىالنصففىأكتشفالذىاإلختراعات

كبيرحد، وإلىالوقتذلكحتىالمعروفةاإلنتاجأدواتمحلالصناعةفىاآلالتإحالل
.شامًالكامًالتغييرًااإلنتاجطرقبذلك، مغيرًانفسهاإلنسانمحل

إمكانياتبفضلأصبحالذىالرأسمالىالنظامنتصاراإلىالصناعيةالثورةهذهأدتولقد
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
تسهيلأمكنالصناعةهذهعلىالعملتقسيمطبقمامتىكبيرة، ولكنيدويةومهارة
إالبهاالقياميتطلبالالتىالبسيطةالعملياتمنآالفعدةإلىبتجزئتهااإلنتاجعملية
.أوليةفنيةمحدودة، وكفاءةدراية

منها،واحدةفىالعاملوتخصيصاإلنتاجعملياتتبسيطإلىالعملتقسيميؤدىوكما
ومتخصصة، أىمبسطةجديدةأدواتإلىالقديمةالعملأدواتعنالعدولإلىيؤدى

.اإلنتاجعملياتمنواحدةعمليةأداءفىمنهاكلتستخدم

المنظمةالحركاتمنمحدودعددفىاإلنتاجعملياتمنعمليةكلنحصرتاماومتى
يقومأالالممكنمن، يصيرالعمللهذاخصيصًاصنعتبأداةمستعينًاالعامليؤديهاالتى

بهجهازإدارةفىالعضليةقوتهباستخداميكتفىوأنالعمليةبهذهوبنفسهمباشرةاإلنسان
يتكونفالجهاز. مباشرةالعامليدتمسهاأندوناإلنتاجعمليةتؤدىأنتستطيعأدوات

القوةهذهتتلقىأكثرأوالقوة، وأداةهذهلنقلمحركة، ووسيطعناصر، قوةثالثةمن
،روافعنظامطريقعن (الحركةقوةتنتقلالجهازهذاالعامليحركوعندما. فتتحرك
بنفسعندئذتقوموالتىالجهازبهذاالمثبتةاألدواتإلى) إلخ ... وسيوروعجالت
ألنها، إماأفضلبطريقةالعملياتهذهتؤدى، وهىالعاملبهايقومكانالتىالعمليات

متشابهةعملياتبعدةتقومأنتستطيعألنها، وإماكاملبإنتظامأوأقصروقتفىتؤديها
منكبيرعددإنتاجفىتدخلجزئيةالحديد، عمليةثقبعملية: ذلكمثال. الوقتنفسفى

هذاويؤدى. الحديدثقبفىمعينعاملتخصيصإلىالعملتقسيمويؤدىالسلع
جهازتركيبأمكنمافإذا. العمليةبهذهللقيامممكنةأداةأفضلاستعمالإلىالتخصص

أندونالثقبأداةإعمالالجهازهذاتحريكعندللعاملأمكنهذهالثقبأداةبهمثبتة
بماآليًاالثقبعمليةفىاألداةنتظاماهىأولىميزةالجهازهذالمثلويكون. بيدهيمسها

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

يحركهالذىالجهازذلكهىاآلليةفاألداة". اآلليةاألداة "إسمالجهازهذامثلعلىويطلق
عملياتمنعملياتبها، بعدةالمزوداألدواتبفضليقوموالذىعضالتهبقوةاإلنسان
.متشابهةأومتتابعةالعملياتهذهأكانتسواءاإلنتاج

داخلالعملتقسيممبدأتطبيققبلمنمتصورًايكنلمالجهازهذامثلأنوواضح
والبحثالتفكيرطريقعناإلنسانيتوصلأنالمعقولمناليدوى، فليسالمصنع
منكانبل. السلعةإنتاجفىالحرفىالصانعمحليحلجهازكتشافاإلىالنظرى

العملياتمنآالفأومئاتإلىالسلعةهذهإنتاجعمليةتجزئةتتمأنالضرورى
منيصبحمناسبة، وعندئذعملبأداةمزودواحدعاملمنهابكليقومالتىالمبسطة
األجهزةجمعيمكنوأخيرًاالمبسطةالعمليةبهذهيقومالذىالجهازختراعاالممكن

.ضخمميكانيكىكلفىالسلعةإنتاجفىتشاركالتىالمختلفة

يعنىالذلكولكناإلنتاجعملياتوتبسيطالعملتقسيممنإذننشأتقداآلليةفاألداة
،اإلنسانىالنشاطمظاهربقيةعنوبمعزلاليدوىالمصنعداخلبالضرورةخترعتاأنها
الممكنمنجعلاليدوىالمصنعداخلاإلنتاجعترىاالذىالتطورأنهوهنالكماكل

دائمًاتستهدفكانتالتىوالباحثينالعلماءوأبحاثالعلموتراثاإلنسانىالفكراستغالل
.األدواتمختلفباستعمالاإلنتاجعمليةفىاإلنسانىالجهدمنللتخفيف

الوقتنفسفىاليدوى، وكانتالمصنعوليدةاآلليةاألداةكانتأمر، فقدمنيكنومهما
استعمالهاوتعميماآللةختراعاإلىأدىالذىوالعلمىالفنىالتطورفىاألولىالمرحلة

اإلنتاجبطرقتربطهالمنعزًالتاريخيًاحدثًاليستالصناعيةفالثورة. الصناعةفى
،سابقواقتصادىوفنىعلمىتطورعلىترتبتالتىالنتيجةهىرابطة، بلأىالسابقة
مصادفة، وإنمامحضيكنلمالزمنمنقصيرةفترةخاللالهامةاإلختراعاتوتوالى

ظروفعليهاآللية، وساعداألدواتواستخدامالعملتقسيم – رأيناكما – لهمهد
.قليلبعدلهاسنعرضقتصاديةا
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األدواتاستخدامفيهابدأالتىالصناعاتأولىهىوالنسيجالغزلصناعةكانتولقد
Arckwrightإختراع، وأعقبهاآللىالمغزلHargreavesإخترع1764عامففى. اآللية

.1779عامفىواحدةآلةفىاآللتينجمعاستطاع، ثمالنسيجلنول

* * *

هذهتتلقىأكثرأووأداةالحركةلنقلمحركة، ووسيطقوةمنيتكونجهازكلأنرأينا
.العضليةاإلنسانقوةتحركهجهازًاكانتاآلليةاألداةأنوقلنافتتحركالحركة

قوتهمنأضخممحركةقوىعنالبحثإلىاإلنساندفعاآلليةاألداةختراعاولكن
الجهازقوةفىزيادةنسبيًا، وكلبسيطًاجهازإاليحركأنيستطيعالفالعامل. العضلية
أنيمكنماكلعنباحثًااإلنساننطلقافقدولهذا. المحركةالقوةفىزيادةتشترط
بعيدزمنمنتعرفأوروباوكانت. العاملقوةمنأقوىويكونمحركةكقوةيستخدم

أعلىفىضخمةمروحةبتثبيت، وذلكالغاللطاحونإدارةفىالريحقوةتستخدمكيف
رجالمنكانفما. الطاحونحجرأدارتالمروحةهذهالريححركما، فإذاالطاحون
ولكن. المصانعأجهزةإلدارةالطريقةبنفسالريحقوةالستخدامسعواأنإالالصناعة

يحتملالمستمرإنتاجالصناعىالقوة، واإلنتاجدائمةوالالهبوبمنتظمةغيرالرياح
.المحركةالقوةتغيرمعيستقيموالالمفاجئالتعطل

األنهارفىالمياهندفاعاقوةنتظامًا، فاستخداماأكثرقوةعناإلنسانبحثاألسبابولهذه
اإلنتاجاستمراردونيحولمماالسنةفصولبعضفىيتجمدالماءولكنوالنهيرات

شواطئعلىالمصانعإقامةضرورةيعنىالماءقوةعلىاإلعتمادأن، كماالعامطوال
للصناعةيخلقمماالهامةاالستهالكومراكزالمدنعنلهاإبعادهذااألنهار، وفى

.حلهايتعذرقدنقلمشكالت

 –والحصانالحماروالسيما – الحيوانقوةأيضًاالمرحلةهذهفىاإلنساناستغلوقد
.محدودبقدرإالاإلنسانقوةتفوقالالحيوانقوةولكن

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

مننقله، ويمكنالمصنعمديرلرغبةوفقًالحظةأيةفىيولدهاالتىالقوةمقدارتحديد
.االستهالكمراكزمنقريبًاالمدنفىوإقرارهآخرإلىمكان

يتحركالذىالجهاز، أىالدقيقبالمعنىاآللةكتملتامحركةكقوةالبخاروباستخدام
منمعينبعددالقياممنتمكنهاألدواتمنبعدديزودوالذىصناعىمحركبواسطة
.اإلنتاجعمليات

Factory Systemالمصنعنظامأواآلليةالصناعة
تحوًالالمصنعهذاتحولبدايةظهورهاوكاناليدوىالمصنعداخلاآلليةاألداةظهرت

التى، واألدواتاإلنسانعملعلىأساسًايعتمداليدوىفالمصنع. طبيعتهتغييرإلىأدى
جانبإلىثانويةأهميةذاتتظلأنهاإالاإلنتاجفىكبيرًادورًاتلعبكانتوإنتستعمل

كلهاإلنتاجاليدوى، يقومالمصنععمادهو، فاإلنسانودرايتهالفنيةوخبرتهاإلنسانقوة
.مهمتهلتيسيروسائلإالاألدوات، وماوخبرتهمجهودهعلى

،الكاملبالمعنىآلةإلىاآلليةاألداةتحولتلماأنهذلك. اآللةفعمادهاآللىالمصنعأما
أنلبثتماالمختلفةاإلنتاجعملياتفإن. األولالمحلالمصنعمنتحتلاآللةأخذت

تعددعلىاألمريقتصر، ولماآلالتبهاتقومعملياتميكانيكية، أىعملياتصارت
المحركةفالقوة: البعضببعضهاتتصلبدأتاآلالتهذهإن، بلالمصنعداخلاآلالت
فإنهمتتابعة، ولذلكبعملياتتقوماآلالتواحد، وهذهوقتفىالمصنعآالتكلتسير
ميكانيكيًاكًالتكونبحيثببعضهااآلالتهذهربطإلىالفنيونيسعىأنالمنطقىمن

فىاآلنينحصردورهفإنالعاملأما. لالستهالكمعدةويسلمهااألوليةالمادةيتلقى
منبالقليلسيرها، ويقوميالحظمواد، أومنإليهتحتاجمالهايقدمبأناآللةمساعدة

 –طويلةفنيةخبرةالعاملفىيستلزمالالجديدالدوروهذا. اآللةلهتتركهاالتىالعمليات
كبيرة، وهذاعضليةقوةإلىدائمًايحتاجال، وهوبالمصانعالفالحينلتحاقايسرماوهذا
.الحديثةالصناعةفىواألطفالالنساءاستخدامسهلما
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التىاآلالتالضخمة، فهذهاإلنتاجيةقدرتههواآللىالمصنعبهيمتازماأهمأنعلى
ذراعبألفتعملوالتىالعضليةاإلنسانقوةبجوارهاتذكرالمحركةقوىتسيرها

تقومالحديثةالنسيجفآلة. اليدوىالصانعينتجهكانماأضعافأضعافتنتجميكانيكى
 ..ناسخمليونمحلتحلالطباعة، وآلةاليدويينالصناعمنألفينعلىيربوماعملب
مباشرة، فهوغيربطريقةاإلنتاجزيادةإلىيؤدىالصناعةفىاآلالتاستعمالأنكما

عنمساحتهاتزيدالمرآةلصنعيلزمكانفمثًال. سلعةكلإلنتاجالالزمالوقتيقصر
أكثرلصنعهااآلنيلزم، وال1720عامفىعملساعةألفأربعينمربعةأمتارأربعة
 –ينتجالعاملأن، بمعنىالعملإنتاجيةتضاعفاآلالتأنهذاومعنى. ساعة215من
فىاآلالتاستخدامقبلينتجهكانماأضعافعشرات – عملهساعاتتزيدأندون

.الصناعة

العملصاحب، ألنالعمالمنكبيرعددريحستجديدةآلةكتشافاعلىيترتبوكان
عددتقليلمعإنتاجهيضاعفأنيستطيعالجديدةاآللةبفضلأنهيتبينماسرعانكان

بعودةيسمحماكثيرًاكانالصناعيةالثورةإليهأدتالذىالصناعىالتوسعولكن. عماله
النوعهذاعلىكبيرحدإلىبذلكقاضيًاالجديدةالمصانعفىالعملإلىالمسرحينالعمال

".الفنيةالبطالة "االقتصاديونيسميهالذىالبطالةمن

منالتطورهذافيهابدأالتىالبالدتحولأنبحيثسريعًااآلليةالصناعةنتشاراكانولقد
ظهورأنفكما. قرننصفمنأكثريستغرقلمصناعيةبالدإلىتجاريةزراعيةبالد
اآللىالمصنعظهور، أدىحديثآلىمصنعإلىتحولهأدىقداليدوىالمصنعفىاآللة
آليةصناعاتإلىالصناعاتمنالساحقةاألغلبيةتحولإلىالصناعةفروعبعضفى

طبقتالتىالصناعةكانتألنهاالنسيجصناعةفىالصناعيةالثورةبدأتفقد. حديثة
ثماآلليةاألدواتظهورسهلحدإلىاإلنتاجعملياتتبسيطإلىأدىبشكلالعملتقسيم

اآللةإدخالعلىساعدأناآلالتاستخدامبفضلالنسيجصناعةتقدملبثوما. اآلالت
استخراجصناعة، فىالنسيجلمصنعالالزمةاآلالتإنتاجلتيسيرالتعدينصناعةفى

.البخاريةاآلالتإلدارةالالزمةالكمياتلتوفيرالفحم
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.قبلمنمعروفةتكنلمصناعاتظهورإلىيؤدىاآلالتنتشاراوالصناعةتقدمإنبل
تقومالتى" الجاهزة "المالبسصناعةظهورإلىأدىالمسنوجاتأثماننخفاضاف

الكيميائيةالصناعاتظهورعلىساعدالعلمىالتقدمأنكما. اآللىاإلنتاجعلىبدورها
تقدمإلىأدىالصناعةهذهوظهور. المنسوجاتلصناعةالالزمةاألصباغتنتجالتى
قدالتعدينصناعةتقدمأنكما. خاصةبصفةواألدويةعامةبصفةالكيميائيةالموادإنتاج
التىالحديثةاآلالتصناعةظهورإلىبدورهاأدتالتىالصلبصناعةظهورإلىأدى

بماتزودهاالتىالصناعةخلقعلىتبعثجديدةصناعةكلوكانت. الصلبعلىتعتمد
االقتصادىالنشاطمنه، وجعلتالصناعىاإلنتاجاآللةغزتوهكذا ... آالتمنيلزمها

.الصناعيةالثورةفيهاتمتالتىالبالدفىالرئيسى

عظيمًانشاطًانشطتقدالتجارةتكنلمأوبمتصورالصناعىالتوسعهذاكانوما
السوق، فهذهاألقصىوالشرقالجديدالعالمإلىثمأوروباأنحاءكافةإلىتياراتهامتدتاو

باإلشتغال – رأيناكما – التجارأغرتاألوروبيةالتجارةأمامفتحتالتىالعالمية
هواليدوىالمصنعداخلالعملتقسيمكانفإذا. الصناعىاإلنتاجوتشجيعبالصناعة

استمرارالصناعية، فإنالثورةتحقيقبدونهالمستطاعمنيكنلمالذىالفنىالعامل
وأنه. الغربيةأوروباتصنيعالستحاللوالهالذىاالقتصادىالعاملكانالتجارىالتوسع

جعلتالتىالدولةفىأى. إنجلترافىبدأتقدالصناعيةالثورةأنالنظريسترعىلما
دولرأسعلىبذلكلسكانها، فكانتالرئيسىاالقتصادىالنشاطالعالميةالتجارةمن

.بالتجارةالمشتغلةأوروبا

اليدويةالصناعاتأيامالحالكانكمامقدمًامعروفلمستهلكتنتجالاآلليةفالصناعة
ولذلك. المستهلكينوراءسعيًاالسوقفىالضخمبإنتاجهاتقذفوإنما. الصغيرة
كلتستوعبالتىالواسعةالسوقلهايتوافرالحيثتقومأنيمكنالاآلليةفالصناعة

االقتصادىالعاملهوعديدةألسواقوفتحهااألوروبيةالتجارةنشاطكانإنتاجها، وقد
مضاعفةمنذلكعلىيترتبمامعاآلالتاستخدامعلىاألعمالرجالشجعالذى

رجالأمامجديدةمشكلةظهورإلىأدىالصناعىالتوسعاستمرارولكن. اإلنتاج
هذهوحل. المستهلكينجتذاباواألسواقغزو، أىاإلنتاجتصريفمشكلةهىالصناعة
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الشخصذلكهو، فالتاجرالصناعىالرأسمالىالعصرفىالتجارةجوهرهوالمشكلة
فىمدفوعبشرائها، وهوإلقناعهوالسعىالمستهلكمتناولفىالسلعةبجعليتكفلالذى
فىالصناعةكانتأنفبعد: اآليةنقلبتاوهكذا. ربحمنيحققهبماالحالبطبيعةذلك

أكبر،ربحتحقيقفىمنهرغبةالتاجربهيقومتبعيًانشاطًاالتجاريةالرأسماليةعهد
.لهاالتبعيةمرتبةإلىالتجارةوهبطت. الرئيسىاالقتصادىالنشاطوجهاآلنأصبحت
.الصناعةإلىالتجارةمنالمالرأستحولالتطورعلىوساعد

الصناعيةالرأسمالية
أنسبقفقدالمالرأسيلعبهالذىاألساسىبالدورالصناعةعلىالقائماالقتصاديمتاز

أخرى،أموالإنتاجفىتستعملالتىاألموال، أىاإلنتاجأموالبأنهالمالرأسعرفنا
،ضخممالرأسيكونمماذلكوغيروأبنيةأوليةوموادآالتتتطلباآلليةوالصناعة

باإلنتاجيشتغلأنفردكلاستطاعةفىليسأنهمعناهالحديثةالصناعةنتشاراف
يكفىكبيرنقدىمالرأسمتالكامقدمًايفترضاإلنتاجبهذااإلشتغالأن، ذلكالصناعى

لتحملأيضًا، ويكفىالعمالأجورودفعللصناعةالضروريةاإلنتاجأمواللشراء
مقدمًا،معروفمستهلكأجلمنوليسالسوقأجلمناإلنتاجعلىتترتبالتىالمخاطر

إنتاجهبيعفىتوفيقهلعدمنتيجةالصناعةبرجلتلحققدالتىالخسارةهىالمخاطروأهم
.الربحلهيحققالذىبالثمنكله

دعاالذىهوالصناعىاإلنتاجنظامظلفىالمالرأسيلعبهالذىاألساسىالدوروهذا
النظاميسمىالوسطىالعصورقتصاداكان، كماالرأسمالىاالقتصادلتسميتهاالقتصاديين

حولهينتظمالذىاألساسىالعنصركانت) األرضأى (اإلقطاعيةألننظرًااإلقطاعى
.اإلنتاج

أنرأيناالناشئة، فقدالصناعةفىالموظفةاألمواللرؤوسمصدرأهمالتجارةوكانت
إلىالمصنعهذاتحولمال، فلتجارتهتابعًانشاطًاعتبارهاباليدوىالمصنعأنشأالتاجر

،الصناعىالنشاطإلىالتجارةمنمالهرأسالتاجرحولطائلةأرباحًاتدرآليةصناعة
.التجارأموالرؤوسعليهافتهافتتللربحاألساسىالمصدرهىالصناعةوأصبحت

فىتجمعتاألموالرؤوسألن" الصناعيةالرأسمالية "الجديدالنظامنسمىجعلناماوهذا
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،منتجاتهملتصريفوسيلةكونهاحيثمنإالبالتجارةاألعمالرجاليهتمالصناعة، ولم
.التاجرمنبدًالالجديدالعالمعلىللسيطرةالصناعةرجلوتقدم

تحاربالوضعيةوالقوانينالكنيسةكانتالناشئة، فقدالصناعةتمويلفىالرباساهموقد
بفائدةالنقودإقراضكانالتجاريةالرأسماليةعهدوحتى. الوسطىالعصورفىالربا
وأحكامهاالكنيسةلقضاءيخضعونالالذينأولئككانولذلك. تشريعيةقيودبعدةمقيدًا

المسيحيينبعضالميدانهذافىوتبعهم. بفائدةاإلقراضمهنةحترفامنأولكاليهود
فىلومباردياسهلكسكانالزمنيةوالسلطاتالكنيسةتسامحمنبشئظفرواالذين

أرباحًالهمحققممامرتفعةفوائدوتفرضاإلقراضتحتكرالفئاتهذهوكانت. إيطاليا
نظيرالتجارالمرابونأقرضالتجارةنشطتولما. أموالهارؤوسمضاعفةإلىأدت

الربحتحققأنهاتضحاوالحديثةالصناعةظهرتلماوأخيرًا. التجارةأرباحمنحصة
.الصناعةإلىأموالهمرؤوسالمرابينمنالكثيرحولالطائل

فىتمثلاألولىاآلليةالصناعاتعليهاقامتالتىاألمواللرؤوسثالثمصدروثمة
يبيعأن: منهاعديدةبصورالتحولهذاتموقد. أموالرؤوسإلىاإلقطاعياتتحول

لحسابهاإلقطاعيةيديرونكانواالذينأتباعهلبعضإقطاعيةحقوقمنلهمااإلقطاعى
يبيعأنومنها: الصناعةفىالبيعثمنيوظف، ثماألرضرقيقباستغاللأثرواوالذين
نشاط، فىدينهسدادبعدثمنهامنتبقىماويوظفالمرابينمندائنيهألحدحقوقه

األرضرقيقطردمن) اإلنجليز (اإلقطاعيينبعضعليهأقدمماأخيرًاومنها. صناعى
إقطاعياتهمالمالكهؤالءباعوقد. أوليةكمادةالصوفوبيعمراعىإلىاألرضوتحويل
فىويالحظ. الخامالصوفبيعمنأكثرأرباحًاعليهمتدرصناعاتفىقيمتهالتوظيف

،رأسمالىإلىإقطاعىمنيتحولالقديمةحقوقهعناإلقطاعىبتخلىأنهالصورهذهكل
.لإلقطاعاالقتصاديةاألسسآخرتنهارالظاهرةهذهنتشاراوب

 –أيضًا – ، يمتازالصناعىالمالرأسبتفوقالصناعيةالرأسماليةعهديمتازوكما
فتحولتاإلقطاععهدبقايامناألوروبىالمجتمعتحررفلقداالقتصاديةبالحرية

ألغىكما. نهائيًاقضاءاألرضرقنظامعلىوقضىرأسمالىاستغاللإلىاإلقطاعيات
الوجهةمن – حرًاصارالفردأنأىيسودأنالعملحريةلمبدأوأمكنالطوائفنظام
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عقدفىإليهاينتهىشروطوبأىمكانأىفىوالعملمهنةأىحترافافى – القانونية
.بعدفيمابالتفصيلذلكبعدسنشرحكماخارجىىقانونضغطأىدونمبرم

هؤالءكانماالنبالء، وعلىيفرضهاكانالتىالداخليةالجماركعلىكذلكوقضى
).الضرائبمنكاإلعفاء (اقتصاديةمتيازاتامنبهيتمتعونالنبالء

وصايةمنتخلصقدالصناعية، فإنهالثورةبعدبلغقدالرأسمالىاالقتصادكانولما
أنيجبوالتجارةالصناعةأن، وأعلناألرباحفىلهومشاركتهاعليهالمطلقةالملكية
األمنحفظعلىمهمتهاتقتصرأنيجبالدولةالدولة، وأنتدخلعنبمنأىتكون

االقتصاديةالسياسةأسسأهممنأساسًاالمبدأهذاصاروقد. فحسبوالخارجىالداخلى
النظمكلألغيتالمبدألهذاوتطبيقًا. عشرالتاسعالقرنطوالالرأسمالىالعالمفى

المصانعفىالعملولتنظيمالوطنيةالتجارةلحمايةوضعتقدكانتالتىوالقوانين
.الغذائيةالموادوأثمانالعمالأجوروتحديد

بالسوقتكتفى، والأجمعالعالمأسواقتغزوأنتريدالصناعيةالرأسماليةوكانت
مبدأنتصارابنتهتاحربًاالمتبعةالجمركيةالرسومعلىأعلنتفقدالوطنية، ولذلك

تمثلالسياسىالمجالفىاالقتصاديةالتطوراتهذهصدىالدولية، وكانالتجارةحرية
األوتوقراطية، سواءالملكسلطةمحلقومىأساسعلىتقومالتىالدولةفكرةإحاللفى

النبالءمتيازاتاعلىوالقضاء. للجمهوريةرئيسأودستورىملكالدولةهذهيرأسأكان
تعسفمنالفردالفردية، وحمايةالحريةمبدأحتراما، والنيابىالنظامالسياسية، وتعميم

ذلكفىوالفلسفيةالسياسيةالثورةعليهقامتالذىالفكرىاألساسوكان. السلطات
أحرارًاالناستركإذاوبأنهبالحريةالمطلقأولها، اإليمان: مبادئثالثعلىيقومالحين

األفرادمصالحبأن، واإلعتقادمصالحهورعايةبالفرد، وثانيها، اإليمانالمجتمعنصلحا
بوجود، وثالثها، اإليمانالعامالصالحتحقيقإلىالنهايةفىتؤدىالظاهرتعارضهارغم

.الفرديةالحريةأساسعلىقائمطبيعىنظام

فكرةعلىنهائيًاقضىاالقتصادية، فقدالنظممنالقانونيةاألفكارتطورتوكذلك
الملكيةفكرةمحلهاوحلتومتداخلةمشتركةحقوقمنفيهابمااإلقطاعيةالملكية
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منالمستمدةأوالعرفعلىالقائمةالنظمعلىقضىالخالصة، وكذلكالمطلقةالفردية
حريةمبدأمحلهااألفراد، وحلبيناالقتصاديةالعالقاتتحكمكانتوالتىالكنيسةتعاليم

يرضيهمقانونىشكلأىفىاالقتصاديةروابطهمصياغةفىاألفرادحريةالتعاقد، أى
.معينةقانونيةبصوراإلرتباطدون

التىوالجماعاتالتنظيماتكلعلىقضىللفرداالقتصاديةالحريةعنالدفاعسبيلوفى
روابطعلىتقومالتىالمقفلةالطبقاتوألغيتالطوائفوالدولة، فحلتالفردبينتتوسط

أوروباوجهتغييرتموبهذا. والنقاباتالجمعياتتكوينوحرم) النبالءكطبقة (الدم
.الصناعةرجلعرشهعلىيتربعالذىالجديدالنظامسيادةكتملتاواالقتصادى

فلقد. الحرةالمنافسةمنأساسعلىقيامهاهوالصناعيةالرأسماليةبهتمتازماوثالث
إلىالمنافسةنطاقيضيقبشكلمنظمًاكانالطوائفظلفىالصناعىاإلنتاجأنرأينا
ولوائحلنظمتخضعكانتالتجارةأنرأيناولقد. كامًالقضاءعليهايقضلمإنكبيرحد

للرأسماليةاألمراستقرفلما. الداخليةالمنافسةوتنظيمالخارجيةالمنافسةمنتحميها
عائقكلمنالمنافسةتخليصعلىوعملتأرضًاالقيودهذهبكلألقتالصناعية

يحققوأنصناعتهيبنىأنعلى، عازمًاالمستقبلمنواثقًاكانالصناعىفالرأسمالى
يغرىبثمنبالبيعاألسواقوكسباإلنتاجنفقةتخفيضطريقعنطائلةأرباحًا

،األثمانتحديدأرادتإذاالدولةتدخلعنهايدفعبالمنافسةمولعفهوولذلك. المشترين
البقاءبأنيؤمنفهو. لمصلحتهمالسوقفىالثمنلتحديديتواطأونالذينأولئككلوضد

ظروففىواإلنتاجوأدقأحدثآالتباستخدامإاللإلثراءوسيلةيرىواللألصلح
.المشترينمنجديدةفئاتوغزوالمنافسةعلىللتغلبالبيعثمنوتخفيضأفضل

سياسةتطبيقالمتعذرمنيجعلالعصرذلكفىالرأسمالىاالقتصادبنيانوكان
المصانعمنضخمعددعلىالوقتذلكفىتقومكانتفالصناعة. األسواقفىحتكاريةا

سلعةسوقعلىفرديسيطرلكىأنهالمعلومومن. الحجموالمتوسطةالصغيرةالمستقلة
أىيؤدىبحيثالضخامةمنالسلعةلهذهالكلىاإلنتاجمننصيبهيكونأنيجبما

.الوقتذلكفىمتيسرًايكنلمما، وهذاالكلىاإلنتاجفىمحسوستغييرإلىفيهتغيير
تفاقالتعذر. المنتجينبيناإلتفاقبطريقاإلحتكارتكوينالمتعذرمنكانالسببولنفس
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بمثليضارمنكلحتجاجاتاويثيرالعامالرأىاألمريستلفتأندونالكبيرالعددهذا
.اإلتفاقهذا

الرأسمالىاالقتصادظلفىللمبادالتالطبيعىالنظامالحرةالمنافسةكانتذلكلكل
.الصناعى

الفردىاالقتصاد
بالدوراالقتصاديةالنظممنغيرهاعنتمتازالصناعيةالرأسماليةأنسبقممايتضح
الحريةمنأساسعلىالصناعة، وبقيامهافىالمستخدمالمالرأسيلعبهالذىالهام

.الحرةوالمنافسةاالقتصادية

كانتأنبعدالرأسمالىللنظاماألساسيةالعناصرتتضحالصناعيةالرأسماليةظلوفى
علىأساسًايقومنظامفالرأسمالية. معالمهامنتطمسانالدولةوتدخلاإلقطاعبقايا

الحديثاإلنتاجفىيلعبالذىالعنصر، وهوالمال، فرأساإلنتاجلوسائلالفرديةالملكية
أولئكأى – الرأسماليونيساهمأنالضرورىمنأنهبحيثلألفرادحيوى، مملوكدور

.إنتاجكلالستحالوإالاإلنتاجعمليةفى – األموالرؤوسيملكونالذين

، بحيثاألرضوأهمهاالطبيعيةالعناصربعضعلىطبققدالفرديةالملكيةمبدأإنبل
.معلومكسبنظيراإلنتاجفىبالمشاركةاألرضمالكيغرىأنالضرورىمنأصبح

كماالقرابةبروابطمدفوعًاباإلنتاجيقومالالعاملأنمعناهالعملحريةمبدأفإنوأخيرًا
.الرقنظامفىكماالعملصاحبلشخصلتبعيته، والالعائلىاالقتصادفىالحالكان
منعنديعملإنه، بلاألرضرقنظامفىكمامعينةأرضفىالعمللتزامهالوال

الرأسمالىالنظامظلفى، والعملعملهقوةيملكالعاملإن. أجرأكبرعليهيعرض
.لهاثمنأكبرعلىللحصوليسعىفهووتشترى، ولذلكتباعسلعة

نفعأكبرعلىللحصوليسعىهؤالءمنفردوكل. ألفرادمملوكةاإلنتاجعناصرفجميع
بمصلحتهإذنمدفوعمنهم، فكلاإلنتاجعمليةفىيملكمااستعمالنظيرممكنمادى

".فرديًااقتصادًا "الرأسمالىاالقتصاد -البعضيسمىولذلك – الفردية
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بعبارةباإلنتاج ؟ أوللقيامجمعهامنالبدالتىالمشتتةالعناصرهذهتجتمعكيفولكن
الفردى ؟النظامظلفىاإلنتاجوحدةهىأخرى، ما

اإلنتاجوسائلتملكالتىفهى" األسرة "هىالبدائىالمجتمعفىاإلنتاجوحدةكانت
والثمارالفواكهجنىأوالحيواناتصيدعلى، وتعيشعملهموتنظمأفرادهاعلىوتسيطر

اإلنتاجمنتستهدفوالالقرابةأواصرتربطهاالناسمنجماعةفهىالحرةالطبيعةمن
ثانوية،أهميةذوهناالمالفرأس. المباشراالستهالكأفرادها، أىحاجاتإشباعإال

وحدةفإن، ولذلكلإلنتاجتقريبًاالوحيدالعنصرهوللفرد، والعململكًاليستواألرض
.إنسانيةجماعةكانتاإلنتاج

محملةوهىاإلنتاجفىاألساسىالعنصرهى" األرض "فإناإلقطاعىالنظامظلفىأما
اإلنتاجوحدةكانت – األرضقطعةوهى – اإلقطاعيةفإن، ولذلكاإلقطاعسيدبحقوق

.اإلقطاعيةسكانحاجاتإلشباعيكفىماإنتاجبقصدالمالورأسالعمليتجمععليهاإذ

فهوولذلكاإلنتاجفىأساسىعنصرالمالرأسفإنالرأسمالىالنظامظلفىأما
يسمىاالجتماع، وهذاوالعملالطبيعة: اآلخرانالعنصرانحولهيجتمعالذىالمحور

وطبيعةوعملمالرأسمناقتصاديةوحدة – إذن – فالمشروع" Enterpriseالمشروع"
ويمتد – إلخ .... أكثر، مزرعة، متجر، مصرفأومصنع – مختلفةفنيةأشكاًالوتأخذ

وتفرقهاواحدلمشروعالتابعةالمصانعتعددحالةفىكما – أكثرأومنطقةإلىنشاطها
.دولعدةأومعينةدولةأنحاءفى

المشروع ؟تكوينإلىالدافعما ... ولكن

ربحأكبرلتحقيقيتكون، بلصاحبهالستهالكيلزمماإنتاجبقصدالمشروعيتكونال
ثمنًا،منهالكلويدفعاإلنتاجعناصريجمعشخصالمشروع، فصاحبلصاحبهممكن

بينالعناصر، والفرقهذهعلىللحصولأنفقهمماأعلىبثمنالناتجلبيعيهدفوهو
تنظيمعلىالمشروعصاحبيحملالذىالدافعهوالربحوهذا" الربح "هوالثمنين
إشباعإلىيؤدى، وهوالربحعلىالحصولأجلمنإنتاجهوالرأسمالى، فاإلنتاجاإلنتاج
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ألنهانظممنسبقهماكلعنيمتازالصفةبهذهوهو. مباشرةغيربطريقةالحاجات
.المباشراالستهالكبقصداإلنتاجمبدأعلى – عامةبصفة – تقومكانت

لتكوينيتصدى، الذىواألرضوالعملالمالرأسلجمعيتصدىالذىوالشخص
فىالمالرأسألهميةنظرًارأسمالىعادةوهو". Entrepreneurالمنظم "يسمىالمشروع

قدمايتحملوهو،ممكنربحأكبرتحقيقبقصديعملوهو،الحديثالصناعىاإلنتاج
بغضمقدمًاأجرهاعلىتحصلاألخرىاإلنتاجعناصرألنخسارةمنبالمشروعيحيق

.وخسائرهالمشروعأرباحعنالنظر

النقدىالمالباستعماليقومأنممكنمادىكسبأكبرعلىالحصولفىالمنظمووسيلة
حقشراءفى – معينةفائدةنظيرقترضهاقدألنه، أوملكهألنهسواء – بيدهالذى

الالزمةواآلالتالمصنوعةنصفوالمواداألوليةالموادشراءوفىاألرضاستعمال
علىللحصولساعيًاالسوقفىينتجهمابيععلىيعمل، ثمالعمالاستئجاروفىلإلنتاج

عليهكانعمااإلنتاجعمليةآخرفىمالهرأسيزيدبحيثاإلنتاجكلفهمماأعلىثمن
.الربحنسميهماهوالفرقالبداية، وهذافى

النقودمبادلة: المبادالتمنكبيرعددعلىيقومالرأسمالىاالقتصادأنيتضحذلكومن
منالنقودمقابلالمنتجةالسلعمبادلة، ثموعملأوليةوموادآالتمنلإلنتاجيلزمبما

أنقبلتحويليةعملياتبعدةالسلعةتمرالرأسمالىاإلنتاجظلفىأنهعرفناوإذا. جديد
العددرأينامعينةعمليةفىيتخصصمشروعكلأن، وعرفنالالستهالكصالحةتصير

.الواحدةالسلعةإنتاجخاللالمشروعاتمختلفبينتتمالتىالمبادالتمنالكبير

االقتصادفىبارزًامكانًاومشكالتهابظواهرهاExchangeالمبادلةتحتلذلكلكل
.الرأسمالى

إنجلترافىالصناعيةالثورة
فىالثورةتلكبوادرفيهاظهرتالصناعية، فقدالثورةفىالعالمدولأسبقإنجلتراكانت

الربعفىإالفرنسافىتظهرلمأنهاحينفى. عشرالثامنالقرنمنالثانىالنصف
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بعدظهرتثم. نفسهالقرنمنالثانىالربعفىألمانياعشر، وفىالتاسعالقرنمناألول
.أوروبادولبقيةفىالتاريخذلك

خبرةكتسبتاالقيمة، إذعظيمةفوائدالصناعةفىأسبقيتهاجراءمنإنجلتراجنتوقد
الصناعىالتقدممنعاليةمرتبةإلىلها، فوصلتممارستهاطولبسبببالصناعةواسعة

، والتىالثمنالغاليةالمتقنةالمصنوعاتمنمتعددةأنواعإنتاجعلىقادرةوأصبحت
.مثلهاتنتجأنبالصناعةالعهدالحديثةالدولعلىيصعب

الخارجيةالتجارةمنجنتهاالتىالكبيرةاألرباحنتيجةطائلةةوثرإنجلتراكتسبتاكذلك
يسبقلمبظرفنعمت، ولذاالعالمفىالوحيدةالصناعيةالدولةإنجلترافيهكانتوقتفى

الستهالكوتعطشهاالمنافسةمناألسواقخلوبهونعنىقبلمنبهنعمتأنلدولة
الحربحتىإنجلتراكانتأنعجبكميتها، فالكثرتمهماالبريطانيةالمصنوعات

أسواقأكبربلندنالماليةاألسواق، وكانتالعالمفىالدائنةالدولأعظماألولىالعالمية
.قاطبةالعالم

رؤوستجميعبسببالصناعةميدانفىأوروبادولسائرعلىإنجلتراتفوقتوقد
مايخفىعشر، والالسادسالقرنمنذالخارجيةللتجارةممارستهانتيجةفيهااألموال
فىوبخاصة. إخفاقهاأواالقتصاديةالمشروعاتنجاحفىالعظيمةاألهميةمنلألموال

التىالماليةالتسهيالتوتقديماإلختراعتشجيعالالزممنكانحيثالصناعيةالثورةمبدأ
كبيرًاعامًال1694عامإنجلترابنكإنشاءوكان. عمليًااإلختراعاتنتائجاستثمارتكفل
.االقتصاديةاألعمالوتنظيماألموالرؤوسعلىالحصولتسهيلفى

السكانعددتزايدبسببالعاملةاأليدىتوافرمنإنجلترابهحظيتماذلكإلىأضف
المنخفضةاألراضىمنوخاصةأوروبامنالمضطهدةالبروتستانتيةالعناصروقدوم

أنشأتالصناعية، ولذاومهارتهاذكائهاوحدةبنشاطهاالعناصرتلكمتازتاوفرنسا، وقد
الخزفية، ولمواألوانىوالورقوالتيليةالحريريةكالمنسوجاتكثيرةصناعاتإنجلترافى

.المهرةالعمالعددفىالقيمةالزيادةتلكمناالستفادةمنإنجلترافىصناعةتخل
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ضمنتوبذلكمستعمراتهافىإنجلترامعهاتتعاملكثيرةأسواقوجودجانبإلىهذا
األسواقوعلىلهاالالزمةالخاماتعلىالحصولفيهاالحديثةالصناعةقيامعندإنجلترا

الصناعةقيامعلىالمشجعةالعواملأكبرمنذلكوكان. مصنوعاتهافيهاتصرفالتى
فىدولةأكثروقتئذإنجلتراكانتوقد. لإلنتاجضرورىشرطاالستهالكوتقدمها، ألن

الثامنالقرنخاللأمالكهاأغلبفرنسافقدتأنبعدالسيماالميزةبهذهتمتعًاالعالم
.البحرىالنقلفىملحوظًاتفوقًاحققتأنعشر، وبعد

التغيرقام، فقداإلختراعميدانفىأوروبادولسائرعلىأسبقيةإنجلتراحققتكما
المخترعينعاتقعلىالجديدةاآلالتظهوربسببالصناعةوسائلفىحدثالذىالكبير

منلغيرهمنواحيها، وتركواجميعفىالصناعيةالثورةأساسوضعواالذينالبريطانيين
.بدأوهالذىالعملمتابعةالدولمنوغيرهاإنجلترافىالمخترعين

كالحلقاتعشرالثامنالقرنمنتصفمنذتباعًاالظهورفىاإلختراعاتأخذتوقد
تلكوشملتالبعضببعضهارتباطهااشدةحيثمنوذلك. واحدةسلسلةفىالمتعددة

عنيت، ولكنهاوالنقلوالصناعةكالزراعةاالقتصادىالنشاطأوجهجميعاإلختراعات
الفرعينهذينفىالتقدمكان، ولذلكالتعدينوصناعةالمنسوجاتبصناعةخاصبوجه
.األمربدايةفىغيرهمافىمنهأظهرالصناعاتمن

ذلكمناستفادةالصناعاتأكثركانتالقطنيةالمنسوجاتصناعةأنالنظريلفتومما
دونفيهاالصناعيةالوسائلتغييروسهولةإنجلترافىعهدهالحداثةالجديد، نظرًاالتطور

أقدمكانتالصوفيةالمنسوجاتصناعةأنحينالكبيرة، فىالخسائرأوللضررالتعرض
كثيرةبتقاليدمحاطةكانتوتجارتها، ولذاالبالدلثروةدعامةوأكبرإنجلتراصناعات

صناعةتقدمتولهذا. المضمونةغيرنتائجهمنخوفًاتغييركلمقاومةعلىعملت
صادراتالصوفية، وزادتالمنسوجاتصناعةتقدممنأسرعالقطنيةالمنسوجات

سنةمرةألولالصوفيةالمنسوجاتمنصادراتهاعلىالقطنيةالمنسوجاتمنإنجلترا
.ذلكبعدإطرادفىالزيادةتلكاستمرت، ثم1802
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تتطلبوالنسيجالغزلصناعةفى1763عاممنذظهرتالتىالعديدةالتحصيناتوكانت
لذلكسبيلالمعتدلة، وكانوأثمانكافيةبسرعةالجديدةاآلالتصنعفىموازيًاتقدمًا
،الفحمكمياتمنالمزيديتطلبذلك، ولكنوصهرهالحديداستخراجوسائلتحسينبغير
علىاإلنجليزيةالصناعةتحصللكىالتعدينصناعةتطويرمنالبدكانثمومن

.معقولةبأسعارالفحممنحاجتها

ومتأخرةعقيمةالمعدنينهذيناستخراجوسائلظلتوالحديدبالفحمإنجلتراثروةفرغم
،المناجممياهلكسحكابسةبخاريةطلمبةNew Comenإخترعحين1750عامحتى
لعدمنظرًاالسويدمنالحديدمنحاجتهاأغلبتستوردإنجلتراكانتالتاريخذلكفحتى

لهذاالحجرىالفحماستخدامأنإلىذلكالحديد، ويرجعلصهرالوسائلبأحسنإلمامها
بهذهالمنصهرالحديدويجعلعليهاالتغلبيصعبكيميائيةتفاعالتيسببالغرض
فحمباستخدامالعقبةتلكعلىالتغلب1735منذإنجلتراحاولتوقد. النوعردئالطريقة
.المرونةقليلالكسرسهلكانالمنتجالحديد، ولكنالكوك

األكسجينلمزجوسيلةإختراعفى1783سنةHenry Cortكورتهنرىنجحوعندما
عظيمًاتقدمًانجلتراافىالحديدصناعةتقدمتالالزمةالمرونةليكسبهالمنصهربالحديد
.المعدنيةاآلالتصناعةتقدمذلكعلىوترتب

الطلمبةإختراعبعدأىعشرالثامنالقرنأواخرفىالفحماستخراجصناعةتقدموبدأ
ظهروقد. األرضسطحعنالبعيدةالطبقاتفىالمناجمبتوغلسمحتألنهاالبخارية

األعمدةمحلالخشبيةاألعمدةحلتعندما1819 – 1810بينفيمامحسوسًاالتقدم
.السقوطمنومنعهاالفحميةالطبقاتسقوفلرفعمستخدمةكانتالتىالسميكةالفحمية

وفىSafety LampاألمنمصباحHumphery Davyدافىهمفرىإخترع1815وفى
،األرضسطحإلىالفحملجلبالمناجمفىتستخدمالميكانيكىالنقلوسائلبدأت1820
.الصناعةفىاستخدامهوكثركبيرةزيادةإنجلترافىالفحمإنتاجزادوبذلك

المصانعأنمنالرغمعلىالصناعية، إذالثورةنواتجأبرزالكبيرةالمصانعقياموكان
عناإلختالفكلإختلفتعشر، فإنهاالسادسالقرنمنذإنجلترافىمعروفةكانت
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بينفيهاالعالقةختالفاوإنتاجهاوقلةلصغرهابعد، نظرًافيماظهرتالتىالمصانع
تحريكهااستطاعفقداآللةسيدالعاملكاناليدوىالمصنعففى. واآلالتالعمال

الحركةعلىقادرةاآلالتصارتفقدالصناعيةالثورةبعدأما. أرادكيفماوتوجيهها
،اإلنتاجفىأهميةمنهاوأقللآللةخادمًاالعاملوأصبحنفسهاتلقاءمنالسريعة

الغرضاستمركما. للصناعةالالزمةبالموادوتغذيتهااآللةضبطعلىمهمتهقتصرتاو
اآلالتمنكثيرصار، حتىعنهاآللةاستغاللوزيادةالعاملأهميةتقليلاإلختراعمن

التغيرهذاأنريب، والاإلنسانتداخلدونكلهباإلنتاجيقومأىالذاتىبالدفعيعملاآلن
.الحديثةالمخترعاتنتائجأخطرمنباآلالتالعمالعالقةفىالكبير

منفيهااإلدارةوتتوحداآلالتوتكثرالعمالفيهايحتشدالتىالكبيرةالمصانعتكنفلم
منتصفمنذظهرتالتىالصناعةوسائلوتحسيناإلختراعلحركةالمتصورةالنتائج
اآلالتحجمكبرالمنظورة، ألنغيرالطبيعيةالنتائجمنكانتعشر، بلالثامنالقرن

،العادييناألفرادمقدرةفوقالمنازلفىاستخدامهاأوقتنائهااجعلثمنهاوغالءالجديدة
)المصانعأى (بهاالخاصةاألمكنةوبناءشرائهاعلىقادرينوحدهماألغنياءوصار
.إدارتهايتولونمنعملقوةوشراء

فىالمصانعقيامتعذرإلىاآلالتتحريكفىكالبخارالطبيعيةالقوىاستخدامأدىوكذلك
تركزتولهذا. منهابالقربالثمنالرخيصالفحمتوافرأهمية، بسببمكانكل

كانتأنبعدالكبيرةالفحمحقولفىأوالجبليةالمناطقفىالجديدةالصناعات
القوىأنالتركزذلكفىزادالريفية، وممااألقاليمأغلبفىمنتشرةالقديمةالصناعات
واحد، ولذاوقتفىآالتعدةلتحريككافيةكانتمامكانفىتوافرتإذاالمحركة

البعضبعضهامنالمصانعوبقربالواحدالمصنعفىاآلالتبتعددالمصلحةقضت
.الواحدةالمنطقةفىوكثرتها

الصناعيةالمدنإلىواإلنتقالعملههجرإلىالقروىالصانعإضطراألسبابولهذه
معينةساعاتيشتغلأجيرًاعامًال، وأصبحأمثالهمنكبيرجيشإلىنضماالجديدة، حيث

إلدارةكغيرهفيهلها، ويخضعالالزمةالمحركةوالقوىاآلالتفيهتتوفرمصنعفى
المصنعإلىاليدوىالمصنعأواألسرةمنإنجلترافىاإلنتاجوحدةتحولتوبذا. واحدة
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بواسطةالوفيراإلنتاجعلى، وتعاونواآالفهمبلالعمالمئاتفيهشتغلاالذىالكبير
كبيرةمقاديرذلكسبيلفى، واستهلكواالثمنوغاليةالتركيبومعقدةالحجمكبيرةآالت
.والخاماتالوقودمن

الجديدةاآلالتاستخداممجموعها، ألنفىسيئةالصناعيةللثورةاألولىالنتائجوكانت
أيضًا، ولمجتماعيًاانقالبًااكان، بلفحسبقتصاديًاانقالبًاايكنلمالكبيرةالمصانعوقيام
.المجتمعطبقاتمنطبقةالوخيمةآثارهمنتنج

بسوءشعورًاالطبقاتأكثرالمنزليةالصناعةمارستالتىالريفيينالعمالطبقةوكانت
صناعةفىجديدختراعاكلالجديدة، فإنالمخترعاتمنبالشكوىصوتًاوأعالهاالحالة
إلىبهاالمشتغلينأغلبالصناعة، ودفعتلكفىعظيمتغيرإحداثفىسببًاكانمعينة

اآلالتأنمنالرغموعلى. للرزقأخرىمواردعنالحثيثالبحثإلىالبطالة، ثم
فىبالصناعةالمشتغلينوجعلتالعمالطبقةأمامالعيشسبلالنهايةفىوسعتالجديدة

حتملوااالعمالأن، إالأولهفىكانوامماحاًالوأسعدعددًاأكثرعشرالتاسعالقرنآخر
الزمةونتيجةطبيعيًاأمرًاذلكتباعًا، وكانالمخترعاتظهرتعندماالعذابألوان

.اإلنتاجأسلوبعلىحدثالذىللتغيير

ماوكثيرًاضطهادهاوالجمهورمقتمحلكانواالمخترعينأنذلكبصدقيشهدومما
منكثيرHargreaves، فلحقبالمجتمعمضرةأنهاعتباراعلىالجديدةآالتهمهشمت
النكشيرفىوطنهعنالرحيلإلىضطراحتىالغاضبالجمهورمنوالضرباإلهانة
منكثيروفىالنكشيرفىقامت1779عام، وفىللغزلالجديدةآلتهتجربةمنليتمكن
منكبيرعددبتحطيمإنتهتكبيرةشعبيةمظاهراتلهاالمجاورةالصناعيةالمناطق
النظاممنالصناعةتحولإيقافعنعاجزةكانتالعنفوسائلأنالجديدة، غيراآلالت
علىوالعملالتطورلسنةالرضوخإلىالنهايةفىالعمالضطرا، فاآللىإلىاليدوى
.المتغيرةالظروفمعتتفقبطريقةرزقهمومواردحياتهمتهيئة

فىالزراعىاإلنقالبمنحدثماالريفيةاليدويةبالصناعاتالمشتغلينمتاعبمنوزاد
إلىالتجارةاستثماراتمنكبيرجانبتجهاحيثعشرالثامنالقرنمنتصفبعدإنجلترا
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الزراعيةالملكياتتعدولمكبيرةزيادةالكبيرةالملكياتمساحةفزادتالزراعة
الذىالصغيرالمزارعتعرضمنافستها، وبذلكوجهفىالصمودعلىقادرةالصغيرة

الزراعةأزمة: شديدتينألزمتينأسرتهدخلزيادةفىرغبةالمنزليةبالصناعةشتغلا
ولذا. الجديدةاآلالتمنافسةشدةبسببالصناعةوأزمةالكبيرةالمالكمنافسةشدةبسبب
فىواستقاللالعيشفىنسبيةوفرةمنآبائهعنورثهعماالتخلىإلىإمامضطرًاكان

الريففىالبقاءإلىأجير، أوكعاملفيهاليشتغلالصناعيةالمدنإلىالرحيلثمالعمل
اإلتساعفىأخذتقدالمدنفىالعملسبلأنحظهحسنمنحقير، وكانزراعىكعامل

، ومعوالنقصانالضيقفىآخذةالصغيرالمزارعمواردفيهكانتالذىالوقتنفسفى
المدنإلىالريفمنالمهاجرينسيلتدفقبسببجمةلمتاعبتعرضفإنهذلك

منوأعظمأسرعالمدنتلكسكانعددفىالمطرداإلزديادكانإذالجديدةالصناعية
.وإيوائهمإحتمالهمعلىالمدنتلكمقدرة

الجنوبفىالواقعةالزراعيةاألقاليممنإنجلترافىالسكانأكثريةتحولعنونتج
أنالغربىوالشمالالشمالفىالواقعةوالحديدبالفحمالغنيةالجبليةاألقاليمإلىوالشرق

فبعداألقاليمأهميةبينالتوازنختلاوالسكانأغلبيةنتقالالتبعًاإنجلترافىالعاملنتقلا
كلفىالدولةحياةفىوالنفوذوالثروةالثقافةمركزوالشرقيةالجنوبيةاألقاليمكانتأن

علىتعتمدإنجلتراقوةوأصبحتتدريجيًااإلضمحاللفىالسابقة، أخذتالتاريخعصور
قبلالذكرتستحقتكنلمالمدنتلكأنمعالغربىالشمالفىالواقعةالصناعيةالمدن
.الزمانمنقرن

إلىالمصانعفىالعملعلىإقبالهموشدةالمدنإلىالريفسكانمهاجرةكثرةوأدت
المساكنمشكلة، وأهمهااليومحتىبعضهاإنجلتراتعانىالتىالمشاكلمنكثيرقيام

أغلبمنإنجلتراتخلصتوقدالعامةالصحةمستوىضمحاللاوالعمالأحوالوسوء
التاسعالقرنمنتصفمنذالعماليةالحركةونموالعمالتحاداقوةبفضلالمشاكلهذه

.عشر

منالمدنإلىالريفسكانهجرةعلىترتبماأعقدمنالمساكنمشكلةوكانت
سكانها، وأدتعددتزايدسرعةمعتتمشىالالمدنفىالمساكنزيادةكانت، فقدمشاكل



حامدعباسرءوفوالمعاصرالحديثالعالم

123www.RaoufAbbas.org

القريبةالمناطقفىإزدحامهمإلىالمصانعمنمقربةعلىاإلقامةفىالعمالرغبةشدة
وقليلةاألمطارغزيرةبالدفىالسيماصحيةغيرقذرةموقعهابحكموهىالمصانعمن

.كإنجلتراالشتاءفىالشمسبضوءالتمتع

علىتنافسهملشدةالطبيعيةالنتائجمنعملهمساعاتوطولالعمالأجورنخفاضاوكان
منممكنقدرأكبرإجتفاءعلىاألعمالأصحابولحرصصفوفهمتنظيموعدمالعمل
منكبيرمحلاإلنسانيةالعواطفوألبسطالعمالمصالحلرعايةيكن، ولمالربح

تكفىال، وكادتالحضيضإلىاألجورنخفضتا، ولذلكاألعمالأصحابعنداإلعتبار
اليومفىساعة18 – 15منالعملساعاتتراوحتالمعيشة، كماحاجاتبأمسللوفاء

.الواحد

ألن، نظرًاالعملفىواألطفالالنساءلمنافسةمعرضينكانواأنهمالعمالمتاعبفىزاد
الكبيرة، وكانالفنيةالمهارةأوالقويةالعضالتإلىحاجةفىتكنلمالجديدةاآلالت

إلىبالنسبةأجورهمنخفاضابسببوالنساءاألطفالاستخداميفضلوناألعمالأصحاب
فىيقبعالرجلكانمافكثيرًاوالمرأةالرجلبينالعالقةنعكستا، ولذلكالرجالأجور
تقلحياةالجميع، ويعيشالمصانعفىوأطفالهزوجتهتكدحبينماالكسبعنعاجزًابيته
.الرقيقحياةمستوىعن

المدنإلىزحفواالذينوالرجالواألطفالالنساءمنالعمالآالفإلىباإلضافةهذا
سببًاكانممارقابةأوتمييزدونضيقةمساكنفىوتكدسواأسرهمصحبةدونبمفردهم

.والجرائمالموبقاتوإنتشاراألخالقفسادفى

إنجلتراسكانغالبيةعلىكبيرةنكبة – األمربدايةفى – المصانعنظامقيامكانوبذلك
علىكبيرةفائدةذاالنهايةفىكانفإنهذلك، ومعالرأسماليينكبارمنلحفنةوخيرًا
جلبهاإلىاألولىالمساوئمعظممنإنجلتراتخلصت، فقدالعالمبالدمنوغيرهاإنجلترا

نموبفضلالعمالأوضاعوتحسنتالكبيرالصناعىالتقدمثمارتجنىوأخذتالنظامهذا
.قوتهاوإزديادحركتهم
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تغييرًاوالسياسيةواالقتصاديةاالجتماعيةالحياةنواحىالصناعيةالثورةغيرتلقد
.جوهريًا

تجاربهمبعدعرفواالذينالعمالأوضاععلىكبيرتغييرطرأاالجتماعيةالناحيةفمن
لمقاومةبينهمفيماالكلمةبتوحيدإالشأنهمورفعأحوالهمتحسينفىلهمأملأالاألليمة
درتهاالتىالعظيمةالمكاسبفىولمشاركتهمواستبدادهماألعمالأصحابجشع

فىالعظيمةالزيادةمنحدثماأغراضهمتحقيقعلىساعدهموقد. عليهمالصناعة
أنومع. والمدنالمصانعفىبينهمفيماالرأىوتبادلهمختالطهماسهولةومنأعدادهم
أصحابونفوذاآلالتأهميةفىوزادتاإلنتاجفىالعاملأهميةقللتالصناعيةالثورة

الطريقبذلكومهدتالمصانعفىالعمالمنالكبيرالعددحتشادااستلزمتفإنهااألعمال
كأفرادالعمالأهميةنقصتبينماأنهأىوقوتهمتحادهماوزيادةصفوفهمتنظيمإلى

استخداموعلىالمساومةعلىأقدر، فأصبحواالمجتمعفىكبيرةكطبقةأهميتهمعظمت
.الصناعيةالثورةعهدفىالصناعةتطورقبلعليهكانوامماحالهملتحسينالضغط

عملهمساعاتونقصتتدريجيًاأجورهمرتفعتاأنللعمالالجماعىالنضالعلىوترتب
عددوزيادةأمامهمالعملفرصتوسععنفضًال، وذلكعملهمظروفوتحسنت
الوقتفىعظيمةزيادةالسكانأكثريةعندالشرائيةالقوةزادتولذابالصناعةالمشتغلين

األنواعالمتعددةبسلعهااألسواقإغراقفىوأخذتكبيرًاتقدمًاالصناعةفيهتقدمتالذى
مستوىفىمثيللهيسبقلمماتقدمًاعشرالتاسعالقرنشهدوبذلكاألثمانوالمتنافسة
.الشعبعامةعندالمعيشة

يسبقلمفرصةالصناعةالثورةلهاأتاحتمابعداإلنجليزيةالمرأةمركزتحسنكذلك
،الرجلعنالمستقلوالكسبالمصانعفىالعمل، وهىقبلمنمثلهاعرفتأنلها

جميعفىللرجلخطيرًامنافسًاصارتحتىتدريجيًاأمامهاتتسعالعملسبلفأخذت
دخللزيادةنظرًاواحدآنفىوشقائهالرجلسعادةفىسبباذلكوكان،العملميادين
الرجالبينالبطالةنتشارالأخرىجهةومن. جهةمنالماليةالرجلأعباءوتقليلاألسرة

.حاجاتهاوسداداألسرةرعايةمسئوليةتحملهماستمرارمعأجورهمنخفاضاو
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فىتختلفالصناعيةالدولةفىالمرأةبهاتقومالتىاالقتصاديةاألعمالأنشكوال
وذلكزراعيةالالدولفىأعمالمنالمرأةبهتقومعماكبيرًاإختالفًاونتائجهاطبيعتها

الثانيةالحالةفىأما .. أسرتهاأفرادعنبعيدةوتكونبأجرتعملاألولىالحالةفىألنها
والزوجهاأووالدهاإشرافتحتوتكوناألسرةفىكعضوالغالبفىتعملفإنها

المرأةاستقاللزيادةعننشأوقد. األعمالمنبهتقوممامقابلفىأجرعلىتحصل
بنفسهاتعقدوصارتمداركهاتسعتاأنالصناعيةالثورةقياممنذإنجلترافىاالقتصادى

منالرجلمعالفعليةبالمساواةلهامعترفًاالقانونوأصبحلهاالرجلإحتراموتستحق
.واالجتماعيةواالقتصاديةالسياسيةالوجهة

طائلةثروةالصناعةفىأسبقيتهاوراءمنإنجلتراجنتاالقتصادية، فقدالناحيةمنأما
بلفيهاأموالهمووظفواالصناعةعلىهيمنواالذيناألفرادعلىمقصورةتكنلم

لزيادةتباعًازادتوالتىللحكومةدفعوهاالتىالمباشرةالضرائببسبباألمةشاركتهم
800إلى1800سنةجنيهمليون70منالبريطانيةالحكومةإيرادات، فزادتثروتهم

علىذلكوعادالمستعمراتفىالبريطانيةاألموالوظفتوقد. 1914سنةجنيهمليون
.الفرصةسنحتكلماأيضًاسياسيًاذلكمناإلنتفاعتعدمولمالكبيرةبالمكاسبنجلتراا

وعلىاالقتصادىالنشاطعلىفسيطرتكبيرةزيادةالبريطانيةالرأسماليةنفوذوزاد
.واإلعالمالدعايةوسائلوعلىالماليةالدولةسياسة

الذىذلكهوإنجلترافىسياسيةآثارمنالصناعيةالثورةعلىترتبماأهمأنغير
الصناعيةالثورةقيامقبلإنجلتراحكومةكانتالدستورى، فقدالتطورمجالفىحدث

وكباراألشرافأيدىفىمحتكرةكانتالسلطةألننظرًاحقيقةواستبداديةدستورية
،بشئونهمإاليعنيانوالاألغنياءسوىيمثالنالوالعموماللورداتمجلس، فكانالملوك

المدنإلىالريفسكانمهاجرةكثرةمنعشرالثامنالقرنأواخرفىحدثماأنغير
الالزممنجعلالعامالرأىقوةوظهورالصناعةإلىبالنسبةالزراعيةأهميتهونقص
:بطريقتينجوهريًا، وتمتعديًالالبالدفىالحكمنظامتعديل
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،السكانتوزيعفىتغييرمنحدثمامعيتمشىتعديًالاإلنتخابيةالدوائرتعديل: أوالهما
لألقاليمممثلةصارتالزراعيةلألقاليمممثلةالعموممجلسأعضاءأغلبيةكانتأنفبعد

.العنايةمنملحوظًاقدرًاالحكومةمنونالتاألقاليمتلكأهميةزادتالصناعية، ولذا

سنبالغًايكونأنالناخبفىيشترطماأهم، فأصبحاإلنتخابحقوقتوسيع: ثانيتهما
اإلنتخابحقحصرتوالتىبالثروةالخاصةالشروطجميعوألغيت) عامًا21 (الرشد
أنعلىاإلنتخابحقتوسيعأهميةتقتصروال. األمةمنصغيرةطبقةفىمضىفيما

ممثًالالبرلمانيكونوأنالعامالرأىقوةمنواسعأساسعلىالنيابىالحكمقياميضمن
الحكومةهتمامامنوالعاملةالفقيرةللطبقاتأيضًايضمن، ولكنهتمثيلأصدقلألمة

فىخذالنهاأوالحكومةلتعضيدقوةمنتملكهمامعيتناسبكبيرًانصيبًاورعايتها
الحكومةبهتهددسالحًاالطبقاتتلكيدفىالحقذلكيكونالعامة، ولذااإلنتخابات
عامفىالمهمةالتعديالتتلكتمتوقد. مطالبهاعلىللحصولالحاجةوقتوتستخدمه

لكىReform Actالدستورىاإلصالحقانونالبريطانيةالحكومةأصدرتعندما1832
ألنونظرًا. وقتئذالقائمالحكمعلىساخطًاظلالذىالعامالرأىتهدئةمنتتمكن

نتجفقدالصناعيةالمدنفىالقاطنينالعمالمنتألفتإنجلتراسكانمنالعظمىاألكثرية
الحركةكبيرة، ونمتعنايةالعمالبشئونالحكومةعنيتأناإلنتخابحقوقتوسيععن

تحقيقبهدفلصالحهاالقوانيناستصداراستطاعتمتىسياسيًاونشطتالعمالية
حزباستطاعحتىالسياسىنشاطهاالعمالحركةطورتاجتماعية، ثمإصالحات

.1924عاممرةألولالحكمإلىيصلأنالعمال

فىالحكمنظامتعديلعلىمقصورةإنجلترافىالدستورىاإلصالحقانوننتائجتكنولم
الغرضوالخارجية، فأصبحالداخليةالدولةسياسةتعديلأيضًاشملتبلفحسبالبالد
إلىتجهتافقدالداخليةالسياسةفأما. الوسائلبكلالمدنسكانمصالحخدمةمنهااألول
العملبصاحبالعاملعالقةالعامة، وتنظيموالصحةاالجتماعيةاإلصالحاتنشر

الصناعةخدمةوالعجزة، وكذلكالعاطلينوإعانةوالمستشفياتالمالجئوإنشاء
الزراعةضمحاللاإلىذلكأدىوإن. المدنفىالمعيشةنفقاتبتخفيضبهاوالمشتغلين

.الريفسكانحالةوسوء
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إنجلتراتجارةتشجيعاألولغرضهاأصبحالخارجية، فقدالسياسةوجهةمنأما
قتصادية،امتيازاتاعلىالحصولأوالتجاريةالمعاهداتعقدأوباالستعمارالخارجية
أوالدولةتلكمساعدةمقدارعلىقائمةأخرىدولةبأيةالسياسيةإنجلتراعالقةوصارت
إنجلتراعالقةفىالكلىالتغييرمنحدثمانفهمذلكومن. البريطانيةللتجارةمعاكستها
لفرنساالتاريخيةالعدوةإنجلتراكانت، فقدالحديثالعصرفىوفرنسابألمانياالسياسية

منبينهمالماالوقتذلكفىألمانياصديقةكانتأنهاحينفىعشرالسابعالقرنمنذ
بروابطالبعضببعضهافيهماالمالكةاألسراترتباطاووالثقافةالجنسفىتشابه

منذألمانياعنواإلبتعادفرنسانحوالميلفى – ذلكمع – أخذتالمصاهرة، ولكنها
منافسًا1890سنةمنذألمانياأصبحتأناألخيرة، بعدالدولةفىالصناعيةالثورةنجاح

الحربينفىفرنساجانبإلىإنجلترانضمتاولذا. وقوتهاإنجلترالتجارةخطيرًا
نتصارافىرأتتجاريًا، ولكنهافرنسابأستخشلمألنهاوالثانيةاألولىالعالميتين

.والسياسيةاالقتصاديةالوجهةمنوطنيةكارثةألمانيا

أوائلفىومصادقتهااليابانمعالتحالفإلىاألوروبيةالدولأسبقإنجلتراكانتوكذلك
الحيطةتباعافىوأخذت1920سنةالدولةتلكمعمحالفتهانقضتولكنهاالحالىالقرن

خطيرًامنافسًاكبيرة، وصارتصناعيةكدولةاليابانظهرتأنبعدمعاملتهافى
.الشرقأسواقالسيماالعالمأسواقفىإلنجلترا

* * *

اإلنقالبعصربينفاصًالحدًاعشرالتاسعالقرنمنالعشريناتمنتصفويعتبر
والتقدماالستقرارعشر، وعصرالثامنالقرنمنتصفمنذإنجلتراعاشتهالذىالصناعى

الزيادةنتيجةكبيرًاتوسعًاالصناعةتوسعت، فقدذلكبعدالبالدشهدتهالذىاالقتصادى
التوسعوكان. عشرالتاسعالقرنخاللإنجلترافىوالحديدالفحمإنتاجفىالهائلة

إنتاجالمعدنية، فزادوالصناعاتالمنسوجاتصناعةفىيكونماأظهرالصناعى
)1901 – 1837 (فيكتورياالملكةعصرخاللعليهكانماأمثالأربعةالمنسوجات
، وعلىالنسيجموادمنالعالمأنتجهماربعالعصرذلكأواخرفىإنجلتراواستهلكت

بينفيماإلنجلتراالمنافسةميدانفىالدولمنوغيرهاوألمانياأمريكاظهورمنالرغم
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%40بنسبةالفترةتلكفىزادتالقطنيةإنجلترامنسوجاتفإن1900وسنة1770سنة
%.105بنسبةالصوفيةمنسوجاتهاوزادت

أهممنوصارتبريطانيامنمعينةمناطقفىالمختلفةالصناعاترتكزتاكذلك
مانشسترمدينةحولالسيماالنكشيرجنوبىالقطنيةالمنسوجاتصناعةفقامتمميزاتها

منوالقربالفحموكثرةالرطوبةحيثمنالصناعةلتلكالمالئمةالشروطتتوافرحيث
المنسوجاتصناعةوقامت). األمريكيةالمتحدةالواليات (العالمفىالقطنمواردأكبر

حولالمعدنيةالصناعةبوركشير، وتقومغربىوجنوبالنكشيرشرقىفىالصوفية
كذلكBlack Countryبإسمالمعروفإنجلترامناألوسطالشمالىالسهلوفىبرمنجهام

ليفربولمثلالفحمحقولمنبالقربالواقعةالكبيرةالموانىفىالسفنبناءصناعةقامت
.وجالسجو

الجدية،المنافسةمناألسواقخلوبسببالخارجيةالتجارةنتشارازيادةذلكإلىأضف
رواجهاوزيادةتدريجيًاالبريطانيةالمصنوعاتأسعاروهبوطالمواصالتطرقوتحسن

رواجزيادةأنفىريبوال. الشرقأسواقوأهمهااالستهالكالكثيرةاألسواقفى
الحصوللهاضمنألنهالبريطانيةالصناعةتقدملوازمأهممنكانالخارجيةالتجارة
.المصنوعاتوتصريفالرخيصةالخامالموادعلى

منذتقدمتااللتاناألمريكيةوالصناعةاأللمانيةالصناعةلمنافسةإنجلتراتعرضتوقد
نتزاعاوالصناعةميدانفىنجلتراابللحاقفائقًاجهدًابذلتا، فقدالماضىالقرنأواخر

قلةنتيجةأخطاءمنإنجلترافيهتردتمااألسواقكسبعلىوساعدهما. منهااألسواق
المصنوعاتبهاتمتعتالتىالحسنةالسمعةعلىعتمادًااالتجاريةبالدعايةعنايتها

مافكانأذواقهمومراعاةالمستهلكينحاجاتبدراسةأيضًاعنايتهاوقلةالبريطانية
رتفاعاإلىباإلضافةهذاالتقاليدعلىومحافظةجمودمنالبريطانيةالصناعةبهشتهرتا

علىعملتنجلتراالالمنافسةالصناعيةالدولأنحينفىاإلنجليزيةالمنتجاتأسعار
الجماهيرأسواقكسبتولكنهااإلنتاججودةحسابعلىذلككانوإناألسعارتخفيض

لتواجهبالتدريجالعيوبتلكمنالتخلصإلىسعتإنجلتراالبسيط، ولكنالدخلذات
.العالميةاألسواقفىاألخرىالبالدمصنوعاتمنافسة
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فرنسافىالصناعيةالثورة
الصناعاتفيهاتلقلمبحتة، إذزراعيةدولةعشرالتاسعالقرنأوائلفىفرنساكانت

الضرباتإلىذلكويرجعالعهدذلكقبلإنجلترافىلقيتهماوالرواجالنجاحمناليدوية
بالصناعةالعاملينمعظميشكلونوكانوا – الفرنسيينالهيجونوتلهاتعرضالتى

والحروباإلضطراباتأثناءعشروالسابععشرالسادسالقرنينخالل – والتجارة
النشطةالطائفةهذهدفعمماالزمانمنالحقبةتلكفىفرنسالهاتعرضتالتىالدينية

الدينيةوطقوسهماالقتصادىنشاطهمممارسةلهمأتيحإنجلترا، حيثإلىالهجرةإلى
منهجرتهمأضرتمابقدرفيهااالقتصادىالتطوربإنجلتراوجودهمفأفادتامةبحرية
التقدمبركباللحاقعنبفرنساالصناعةبها، فتأخرتاالقتصادىالتطورفرنسا

الفرنسىاالقتصادفىهامًادورًاتلعبالزراعةوظلت. إنجلتراعرفتهالذىالصناعى
دولمنغيرهاقبلفرنسافىالصناعيةالثورةظهوررغمعشرالتاسعالقرنطوال
الصناعة،جانبمنمتزايدةلمنافسةفيهاالزراعةتعرضإنجلترا، ورغمعدافيماالقارة
القرننهايةحتىبفرنساالعاملةاأليدىعددنصفعلىيزيدماتضمالزراعةفكانت
.عشرالتاسع

* * *

اإلصالحاتمنأحدثتهلمافرنسافىالصناعةإحياءفىكبيرفضلالفرنسيةللثورةكان
العملحريةتقيدكانتالتىالحرفيةالطوائفعلىالقضاءوالسيماالعديدةاالقتصادية

الثورةلقيامالزمًاتمهيدًاإلغاؤهاكانولذلكالصناعةفىجديدكلوتقاوموالعمال
النظامأساسعلىمتعددةجديدةصناعاتوقياماآلالتاستخدامفىوالتوسعالصناعية

.الرأسمالى

لمزاولةكاملةحريةاألفرادجميعمنح1791عامفىقانونًاالوطنيةالجمعيةأصدرتفقد
، والتعهدبذلكالحكومةترخيصعلىالحصولشرطعلىوسيلةوبأيةمهنةأية

، غيرالعملعنإضرابهمأوالعمالإتحادحظرالجديدة، وأهمهاالعملألنظمةبالخضوع
عودةاستلزمتنابليونعصرفىفرنساخاضتهاالتىالكثيرةالحروبمقتضياتأن

بالطباعةوالمشتغلينوالقصابينالخبازينكطائفة: نفوذهاسابقإلىالطوائفمنكثير
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توزيععلىاإلشراففىوالسلطة، ولرغبتهالنظامحبمننابليونبهشتهرالمانظرًا
استمرتوقد. فرنساتاريخمنالعصيبةالسنواتتلكفىالصحافةحريةوتقييدالغذاء

المدنأغلبعشر، ولكنالتاسعالقرنمنتصفحتىفرنسافىقائمةالطوائفتلك
.1815سنةمنذبحرياتهامتمتعةكانتوالصناعات

* * *

إنجلترافىلقيتهماتلقلمالثورةألنإنجلتراعنفرنسافىالصناعيةالثورةظهورتأخر
العاملةواأليدىاألموالرؤوسكتوافرونجاحهاقيامهاعلىالمساعدةالظروفمن

لوازمها، وقدأهممنكانتالتىوالسياسيةاالقتصاديةالحريةمنحرمتوالوقود، كما
الصناعيةواألنظمةاآلالتإلدخالعشرالثامنالقرنأواخرفىكثيرةمحاوالتبذلت

1784سنةالحديثالطرازعلىالقطنلنسيجمصنعأولفيهافرنسا، فأقيمفىالجديدة

الخطةتلكفىالتوسعدوناليدويةوالنسيجالغزلبصناعةالمشتغلينمقاومةشدةولكن
1789عامىبينفيماالبالدلهاتعرضتالتىوالحروباإلضطراباتكثرةأنكما

لقيامعنهاغنىالالتىالثقةروحعلىوقضتوقوتهاثروتهااستنفذت1815و
لقيامعنهاغنىالالتىالمساعدةمنالرغموعلى. الكبيرةاالقتصاديةالمشروعات
نابليونمنحهاالتىالقيمةالمساعدةمنالرغمالكبيرة، وعلىاالقتصاديةالمشروعات

السياسةتلكإنجلترا، فإنتجارةلمحاربةالقارىالنظامسياسةبإتباعهالفرنسيةللصناعة
استيرادمنحرمتهاإذالسياسيةأهدافهتحقيقعلىساعدتهمابقدرالصناعةتقدمعرقلت
سبقتالذىالنحوعلىالمجالهذافىكبيرًاتقدمًاحققتالتىإنجلترامنالجديدةاآلالت
فىبطيئًاالصناعىالتقدمكانالفرنسية، ولذلكالصناعةإحياءعرقلمماإليهاإلشارة

.العهدذلك

فى – رفعتإنجلترافرنسا، ألنفىالصناعيةالثورةلقيامبداية1825عامعتباراويمكن
،الخارجإلىالجديدةاآلالتتصديرعلىوضعتهأنسبقالذىالحظر – السنةتلك

تتقدمأنصناعتهاواستطاعتوتقليدهااآلالتاستيرادفىالتوسعمنفرنسافتمكنت
تمتعتأنبعدفرنساأصابالذىالعظيمالتغييرعنفضًالهذاذلكبعدسريعةبخطوات

قوتها،واسترداداالقتصادىنشاطهااستئنافمنوتمكنتالسلممنسنواتبعشر
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رجالنفوسفىالثقة، فدبتنابليونعصرخاللبهامرتالتىالمتاعبمنوتخلصت
.الجديدةالصناعاتفىأموالهمرؤوستوظيفإلىتجهوااواألعمال

* * *

أنوالحديد، غيرالفحماستخراجفىالتوسعفرنسافىالصناعةتقدممستلزماتمنكان
بأنالفرنسيةالصناعةعلىقضياالحديدمواقعإلىنقلهوصعوبةالفحمفىفرنسافقر

فرنسافىالفحمحقولأهمكانتوألمانيا، فقدإلنجلترابالنسبةتقدمهافىمتواضعةتكون
ونقلهمنهاالفحماستخراجفإنولذلكالبلجيكيةالحدودمنمقربةعلىالشرقىالشمالفى
إقليمفىوفيرةبكمياتفيوجدالحديدأما. كبيرةنفقاتيتكلفالبالدأنحاءبقيةإلى

لمولذا. الفحمحقولمنكبيرةمسافةعلىويقعبالفوسفوراإلختالطكثيرولكنهاللورين
.وجهأحسنعلىمنهاالستفادةمنفرنساتتمكن

أهميةأقلاإلنتاجوالكبيرةالثقيلةالصناعاتكانتنسبيًاالمعادنفىفرنسالفقرونظرًا
كمااالقتصاديةالبالدظروفتالئماألخيرةألن. اإلنتاجوالمحددةالدقيقةالصناعاتمن

فرنسامتازتاولذا. والجمالالفنوتقديرالذوقسالمةمنشعبهاعليهجبلماتالئم
كبيرة، ونجمبكمياتاستهالكهاأوإنتاجهايمكنالالتىالترفوأدواتالكمالياتبصنع

فرنسافىالمنزليةالصناعةعلىالقضاءفىتمامًاينجحلمالمصانعنظامأنذلكعن
الدقيقةالمصنوعاتبإنتاجتقومأنوحدهاتستطيعالاآلالتإنجلترا، ألنفىنجحكما

.راقيًافنيًاوذوقًاخاصةمهارةالعاملفىتتطلبالتى

الصناعية، أمابالثورةتأثرًاغيرهامنأسبقالمعدنيةوالصناعاتالتعدينصناعةوكانت
نحوعلى1810عامفىفرنساحصلتأخيرًا، فقدإالبهاتتأثرفلمالمنسوجاتصناعة

عامفىألفًا14علىزادتحتىيتزايدعددهاأخذالمناجممياهلنزحبخاريةمضخة15
زيادةزاد، ثم1834عامآالفخمسةعنيزدلمالنسيجأنوالعددأنحينفى1860
.1846عامفىنولألف31فبلغالزمانمنوجيزةفترةفىكبيرة

عامالثالثةالجمهوريةقيامبعدإالفرنسافىجديًاتتقدملمالصناعيةالنهضةأنغير
كبيرًاتقدمًاواإلختراعالعلموتقدمالبالدفىالسياسيةالحالةاستقرتأنبعد، أى1871
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فىالعاملةاأليدىمنافسةعلىقادرةاآلالتويجعلالفرنسيةالصناعةحتياجاتايالئم
عددأنالعهدذلكفىالصناعىفرنسابتقدميشهدالدقيقة، ومماالمنسوجاتصناعة
براءةألف13حوالىإلى، زاد1870عامفىبراءة2781بلغالذىاإلختراعبراءات

بدايةفىعليهكانماأضعافثالثةنحومنهاالمستخرجالفحممقدار، وزاد1905عام
.1906و1891عامىبينفيما% 300بمقدارالبخاريةآالتهاقوةوزادتالفترة

إنتاجهاقيمةمجموعأنالعصرذلكفىاالقتصادىفرنسالتقدممقياسأحسنولعل
فرنساأن، مع1897سنةفرنكمليار15إلى1870عامفرنكمليار5منزادالصناعى

الصناعية، وكانأقاليمهاأهممنكانااللذينواللوريناإللزاسإقليمىالعهدذلكفىفقدت
مواردأهمفقدتبذلكألنهالفرنساوجهتكبيرةاقتصاديةضربة1871عامفىفقدهما
.اآلليةالقطنمغازلمنوقتئذتملكهكانتماثلثونحوفيهاوالبوتاسالحديد

بصناعةاللورينحوضشتهراالصناعة، ففىاإلقليمىالتخصصفرنسافىظهروقد
اتين)،سنت (المعدنيةبالصناعاتاألعلىاللوازليون)، وحوض (الحريريةالمنسوجات

أنحينوالقطنية، فىالصوفيةالمنسوجاتبصناعة) ليل (الشرقيةالشماليةواألقاليم
.الكبيرةاألنهارأحواضجميعفىقامتفرنساصناعاتأهممنوهىالنبيذصناعة

* * *

،نتهجتهاالذىالصناعةنظامفىاألخرىالصناعيةالدولمنغيرهاعنفرنساإختلفت
الشركاتندماجا، بوالتوسعالتركززيادةإلىوألمانياإنجلترافىالصناعةتجهتافبينما

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

فىإنتاجهايتعذرالتىالكمالياتصناعةفىملحوظًانجاحًاحققتصغيرة، وبذلك
الوصولعنالكاملاآللىاإلنتاجيعجزخاصةمهارةمنتتطلبهلماالكبيرةالمصانع

عائدوصولنتيجةالقومىالدخلتوزيععدالةالنظامهذاوجودعلىترتبكما. إليها
طبقةعلىمقصورةتكونأنمنبدًالاألمةأبناءمنكبيرعددإلىالصناعةأرباح
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مساوئمنالكثيرمنفرنسانجاةإلىذلك، وأدىاألموالرؤوسأصحابمنصغيرة
المدنفىالسكانإزدحامكشدةوألمانياإنجلترالهاتعرضتالتىالصناعيةالثورة

الزراعة، وإضمحاللالسكانتوزيعفىالتوازنختاللا، ووسخطهمالعمالوإرهاق
.األفرادمنالقليليدفىالثروةوتركيز

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

قل، ولذلكالسكانمنكبيرقطاعبهيعمل، كانالزراعىباإلنتاجغنيةالخارجية، فهى
تخلفمنتعانيانكانتااللتانوألمانياإنجلترابعكسالغذائيةالمواداستيرادعلىعتمادهاا

فىفرنساتخصصأنكما. فيهماالصناعةحققتهالذىالكبيرللتقدمبالنسبةالزراعة
لتجارتهاجعلوالنبيذالدقيقةالحريريةوالمنسوجاتكالكمالياتبعينهاسلعإنتاج

الفحمحقولفىلإلنتاجالالزمةاآلالتسوىتستوردالخاصًا، فهىطابعًاالخارجية
أسواقدائمًاإليهاإحتاجتالتىمنتجاتهاوتصدرالكبيرةالصناعاتقطاعوفىوالحديد
السوقعلىعتمدتاكماالجزائركرومعلىالنبيذصناعةفىعتمدتاوأوروبا

أسطولبناءإلىبحاجةتكنلمإنتاجها، ولذلكمنكبيرجانبتصريففىالجزائرى
.البحاروراءماإلىتجارتهاينقلكبيرتجارى

الصناعىاإلنتاجكثرةعنتنجمالتىالكثيرةالمزايامنحرمتقدفرنساكانتوإذا
االقتصاديةلألزماتالتعرضقليلةصارتنفسهالوقتفىفإنهاالخارجيةالتجارةورواج

.كبرىصناعيةدولةمنهاتنجلمالتىالويالتمنوغيرهاالبطالةومشاكل

ضخامةفىتضارعالتىالكبيرةوالشركاتالصناعاتمنخلوًاليستفرنساأنعلى
فيهاظهرتإذاألخرىالدولمنأمثالهافىيوجدإنتاجها، ماووفرةأموالهارؤوس
تغزوكيفالصناعاتتلكوعرفت. واألسلحةالسياراتكصناعةكبيرةصناعاتحديثًا
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ولممتأخرًاجاءالتطورذلكولكنوأمريكاوألمانياإنجلترامصنوعاتوتنافساألسواق
.بدايتهامنذفرنسافىالصناعيةالثورةيصاحب

ظهرتقدإنجلتراعنالكالمعندشرحهاأجملناالتىالصناعيةالثورةنتائجأنريبوال
وفرنساإنجلترابينالعظيملإلختالفنظرًاوذلكمخففةبصورةولكنفرنسافىجميعًا

سكانكثرةفإن. يميزهاالذىالصناعةمنهما، ونظاملكلالزراعةأهميةحيثمن
الصناعيةالمدنفىالسكانإزدحاموعدمفيهاالكبيرةالمصانعوقلةفرنسافىالريف

الصناعيةالثورةنتائجمنكثيرظهورعلىيساعدأنشأنهمنيكنلمشديدًاإزدحامًا
االقتصاديةأواالجتماعيةالناحيةمنذلككانسواءواضحًاظهورًاإنجلترافىالمعروفة

.السياسيةأو

ألمانيافىالصناعىالتطور
كانتولذاعشرالتاسعالقرنمنتصفحوالىإالألمانيافىالصناعيةالثورةتظهرلم

.عامًاثمانينبنحوإنجلترانعسنة، وعشرينبنحوفرنساعنمتأخرة

عشرالتاسعالقرنمنتصفحتىواستمرارهاالحرفطوائفقوةإلىالتأخرذلكويرجع
نهضةعصرففىإلغائهاأوإلضعافهابذلتالتىالكثيرةالمحاوالتمنالرغمعلى

اإلصالحاتأحدالطوائفتلكقيودمنالصناعةتحريركاننابليونحروبعقببروسيا
1807عامىبينقوانينصدرتولذا" شتين"، "هادنبرج "بهاقامالتىالهامةاالقتصادية

أغلبعلىالمطلقةوسيطرتهامتيازاتهاامنالطوائفتلكبحرمانقضت1811و
بنحوذلكقبلفرنسافىالثورةأوجدتهالذىاالقتصاديةالحريةنظامتباعاوبالصناعات

التىاأللمانيةالوالياتمنوغيرهابروسيافىالطوائفضعفتسنة، وبذلكعشرين
.مباشرةغيرأومباشرةبطريقةلنابليونتخضعكانت

الحرفطوائفعودةإلىأدىنابليوننسحابابعدألمانيافىالرجعيةنتصاراأنغير
الصناعيةالحريةمظاهروبينالطوائفتلكبينالنزاعقياموإلىمتيازاتهااسابقإلى
هذهبينتوفقأنبروسياحكومةحاولتالبالد، وقدأنحاءفىتباشيرهابدتالتى

بأهمباإلحتفاظقضىالعمالشئونلتنظيمقانونًا1845عامفأصدرتالمتضاربةالمصالح
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ذلكأنغير. واحدوقتفىالصناعةحريةمنكبيروبنصيبالحرفيةالطوائففوائد
بعودة1848ثورةقيامبعداليدويةالصناعاتعمالطالبطويًال، إذيعمرلمالقانون

الجديدةاآلليةالصناعاتمقاومةفىلرغبتهمنفوذها، وذلكسابقإلىالحرفيةالطوائف
1848عامفىصدرالخطيرة، ولذاللمنافسةوعرضتهمالسريعةالزيادةفىأخذتالتى

، وعادت1845عامقانونبهاعترفاالتىالصناعةحريةمظاهرمنكثيربإلغاءقانون
فىالصناعيةالنهضةعلىاآلثارأسوألهكانممانفوذهاسابقإلىالحرفطوائف
.ألمانيا

ظهرالذىالجديدالتطوروجهفىطويًالتقفأنالرجعيةعلىالمتعذرمنكانولكن
مناصرةإلىعادتحتىطويًالاأللمانيةالوالياتوبقيةبروسياتلبثالصناعة، فلمفى

ألغيت، ثمالضمانهذاللصناعةوفرالذىالتشريعصدر1860عاموبعدالصناعةحرية
جميعلهوخضعت1869عامالشمالىألمانياتحاداأصدرهبقانوننهائيًاالحرفيةالطوائف
أساسيًاشرطًاتعتبرالتىالعملحريةعلىألمانياحصلتوبذا. لإلتحادالتابعةالواليات

.الصناعيةالثورةلقيام

األلمانىالشعبتمسك – أيضًا – ألمانيافىالصناعىالتطورتأخرأسباببينومن
ذلكإلىأضفللزراعةبالنسبةبحتًاثانويًامكانًاتشغلالصناعةكانتولذلكبالزراعة

التىالحروبلكثرةالمنقولةاألموالرؤوسمنلديهماوقلةاأللمانىالشعبفقرشدة
طويلة، ممامدةالصادراتعلىالوارداتولزيادةنابليونعصرفىالبالدمنهاعانت
سكانبينوالجوعالفقرنتشاراإلىأدىمستمرة، ممابصورةمنهاالنقودنزوحإلىأدى

.عشرالتاسعالقرنثالثيناتفىاأللمانىالريف

إنجلترافىعنهالوقتذلكفىمتأخرًاكانألمانيافىالبنوكنظامفإنذلكعنوفضًال
اإلئتمانيةالتسهيالتمناأللمانيةالصناعةفحرمتاألمريكيةالمتحدةوالوالياتوفرنسا
.الصناعيةالمشروعاتلتمويلعادةالبنوكتقدمهاالتى

الداخليةاألسواقوالخارجية، فكانتالداخليةاألسواققلةإلىيرجعآخرعاملوثمة
، كماالعيششظفوتعودهمالناسعندالشرائيةالقوةضعفبسبباالستهالكقلةتعانى
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علىالسلعمنالمعروضوقلةاألسعارغالءالداخليةالمواصالتصعوبةعلىترتب
المستعمراتمنألمانياحرمانبسببقليلةفكانتالخارجيةاألسواقأما. أنواعهاختالفا

.الصناعىإنتاجهافيها، وتصرفالخاماتمنإليهتحتاجمامنهاتستوردالتى

بسببالصناعيةالنهضةتشجيعتستهدفألمانيةسياسةنتهاجاالمتعذرمنكانكذلك
1815عامبعدألمانياتكونتذاتيًا، فقداستقالًالمستقلةوالياتإلىسياسيًاألمانيانقساما

عامكانحتىاالقتصاديةللسياسةبالنسبةالحريةكاملمنهالكلمستقلةوالية27من
"،Zollverinالزولفرين "الجمركىاإلتحادإلىالوالياتتلكمنكبيرعددنضماف1833

داخلالتجارىالتعاملحريةوضماناالقتصاديةسلطتهاتقييدالوالياتتلكقبلتوبذا
ينظرونألمانياأمراءأغلبوكانأقاليمهافىالصناعةعلىتسيطرظلتاإلتحاد، ولكنها

بالضرائبالحقوها، ولذاللدخلجديدموردأنهاعلىبالدهمفىالناشئةالصناعاتإلى
التقدمطريقفىالعقباتووضعالمصنوعاتأسعاررتفاعاإلىأدىالعالية، مما
.ألمانيافىالصناعى

* * *

عاماأللمانيةالوحدةتحقيقبعدإال – جديدةبصورة – ألمانيافىالصناعةتتقدمولم
فىألمانياعاشتالذىالسالمإلىذلكملحوظًا، ويرجعصناعيًانشاطًاشهدتحين1871
عرقلتالتىالحواجزرفعفىالجمركىاإلتحادنجاحوإلى1815نابليونسقوطبعدظله

التجارةونشطتاأللمانيةالسلعالستهالكجديدةأسواقالداخلية، ففتحتألمانياتجارة
.البالدفىالحديديةالخطوطمدبعدخاصةبصفةالداخلية

بسببكبيرًاصناعيًاتقدمًاحققتالتىألمانيافىالصناعيةالثورةلقيامكلهذلكومهد
اآلالتاستيرادفىإنجلترا، فتوسعتنتهتاحيثمنبدأتنتهجتها، فقداالتىالخطة
وإدارتهاالمصانعإنشاءفىاإلنجليزيةالفنيةبالخبراتواستعانتإنجلترامنالجديدة
وجيزةفترةبعدألمانيااستطاعتالحديثة، وبذلكالصناعةعلىاأللمانالعمالوتدريب

.الصناعةمجالفىتقدمًااألكثرالدولمعالمنافسةميدانتدخلأن
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المنسوجاتصناعةأصابالذىالتقدمذلكمناأللمانيةالصناعةتقدمعلىأدلوال
صناعةتقدمت%، كذلك450بنسبة1865حتى1836منالفترةفىزادتالتىالقطنية

المستوردتعدومستعمراتهاإنجلتراوالتيلية، وكانتوالصوفيةالحريريةالمنسوجات
.األلمانيةالحريريةللمنسوجاتالرئيسى

كمالهاالمالئمةالرئيسيةالصناعاتتركزاأللمانيةالصناعةفىالتقدمهذاصحبوقد
أنواعهاإختالفعلىوالصناعاتالقطنيةالمنسوجاتصناعةإنجلترا، فقامتفىحدث
،المواصالتناحيةمنوأيسرهاالفحمفىألمانياأقاليمأغنىوهوالروهرحوضفى

حوضفىالحريريةوالمنسوجاتسكسونيافىالصوفيةالمنسوجاتصناعةوقامت
.سيليزيافىالتيلية، والمنسوجاتالراين

تقليدإلىلجأتممكنوقتأقصرفىإنجلترامناألسواقنتزاعاألمانياتستطيعوحتى
كثيرًاتقلبأسعاراألسواقفىاإلنتاجوطرحالشكلناحيةمنالبريطانيةالمصنوعات

الصناعةكتساباإلىأدتالسياسةهذهالبريطانية، ولكنالمصنوعاتأسعارعن
قورنتإذاجودتهاقلةبسبباألسواقفىسيئةسمعة – األمربادئفى – األلمانية

فأصبحتالسياسةهذهعنعدلتماسرعانألمانياأنغير. البريطانيةبالمصنوعات
.مستقلةمواصفاتلمصنوعاتها

سبقكما – 1871عامفىاإلمبراطوريةوتأسيسألمانياتوحيدبفضلكلهذلكتحققوقد
اقتصاديًاحدثًاكانواحدسياسىكيانفىاأللمانيةالوالياتضمأنريبوال – أشرناأن

،الحديثأوروباتاريخمالمحأبرزمنكانسريعصناعىتقدممنعليهترتبلماكبيرًا
رسمالميسورمنأصبحكمانموهاعاقتالتىالعقباتمناأللمانيةالصناعةتخلصتفقد

فىاأللمانيةالحكومةلعبتوقد. بالصناعةالنهوضإلىتهدفواحدةاقتصاديةسياسة
الحمايةلهاووفرتبسخاءالناشئةللصناعةاإلعاناتفقدمتهامًادورًاالصددهذا

الخارجية،األسواققويًا، ودرستوتجاريًاحربيًاأسطوًالالصارمة، وبنتالجمركية
والشرقأفريقيافىالخامبالموادالغنيةاألقاليمعلىلتحصلاالستعمارميدانودخلت

.الهادىالمحيطوجزراألقصى
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االقتصاديةالبالدثروةزيادةالسبعينحربفىفرنساعلىألمانيانتصاراعلىترتبكما
غرامةعلىألمانياحصلتفقدفيهاالصناعةتشجيعفىاألثرأبلغلهاكانكبيرةزيادة
أهممنوكاناواللورينااللزاسإقليمىعلىواستولت) فرنكمليارخمسة (كبيرةحربية
ثرواتزادتوبذلكوالتعدينالمنسوجاتصناعةفىوخاصةالصناعيةفرنساأقاليم

.عظيمةزيادةالصناعىإنتاجهازادكماالطبيعيةألمانيا

الداخليةاألسواقتوسعنفقاتهاوتقليلالمواصالتسبلبتسهيلالحكومةهتماماعنونتج
.الشرائيةقوتهمزدياداومعيشتهممستوىرتفاعاوالسكانتزايدلسرعةتبعًانشطتالتى

الكهربائيةالصناعاتهىجديدةصناعاتوأنشئتالصناعةميدانفىألمانيافتقدمت
نظامالزراعة، وتدعيمعلىحاسمًاتفوقًافحققتالصناعةكفةورجحتوالكيماوية

فىتوسع، وحدثوالتضخمالتركزإلىالصناعةتجهتاوالصناعاتحسابعلىالمصنع
الثقيلةالصناعاتأصبحتحتىالمعدنينبهذينألمانيالغنىنظرًاوالحديدالفحماستخراج

رمزاالقطنيةالمنسوجاتتعتبركما،األلمانيةللصناعةرمزًاوالصلبالحديدعلىالقائمة
الفحمأهميةوتظهر. الفرنسيةللصناعةرمزًاالحريريةوالمنسوجاتالبريطانية،للصناعة
كانوا1914عامقبلفيهابالصناعةالمشتغلينخمسأنمنأللمانيابالنسبةوالحديد
جهاتأكثربالفحمالغنىالروهرإقليمأن، كماالمعادناستخراجصناعةفىيعملون
.الصناعيةمراكزهاوأكبربالسكانإزدحامًاألمانيا

واآلالتالزراعيةاآلالتصناعةفىالعظيمبالتقدمالثقيلةالصناعاتإزدهاررتبطاو
البنجر، وآالتسكرإنتاجكآالتالبالدفىعديدةمراكزبهاشتهرتاالتىالصناعية
نمتالتىالسفنبناءصناعةعنفضًال، وهذاالنسيجوآالتالكهربائيةواآلالتالطباعة

.األولىالعالميةالحربعلىالسابقةالسنواتفىسريعًانموًا

بالتعليمعنايتهاشدةإلىراجعًاوالكيماويةالكهربائيةالصناعاتفىألمانياتفوقوكان
الصناعاتتقدممدىعمليًا، ويتضحمنهاواالستفادةالعلميةالنظرياتوبتطبيقالفنى

1895عامألف15منبهالمشتغلينعددفىالمطردةالزيادةمنألمانيافىالكهربائية

اإلكتفاءالمصانعهذهتحققولمالمصانععددزادكما1940عامعاملألفمائةإلى
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إلىمنهاكبيرةمقاديرصدرتبلفحسبالكهربيةلألدواتبالنسبةأللمانياالذاتى
إنتاجأخماسأربعة1900سنةفىألمانياحتكرتاووخارجهاأوروباداخلاألسواق
.الطبيةوالمستحضراتالعقاقيرإنتاجمنكبيرًاوقدرًاالصباغةموادمنالعالم

التىالثقيلةللصناعاتبالنسبةثانويةأهميةذاتالنسيجصناعةأصبحتأنذلكعنونتج
المنسوجاتفىأللمانياإنجلترامنافسةإلىذلكويرجعالحديثةألمانياعظمةعليهاقامت

والنسيجالغزلصناعةعلىتمامًاالمصانعنظامتغلبعدموإلىوالحريريةالقطنية
.والحريريةالتيليةالمنسوجاتإنتاجفىالسيماالمنزلية

يميزماأهمذلكوالتركز، ولعلالتضخمإلىوالميلبالتنظيماأللمانيةالصناعةمتازتاو
التطورنتائجمنالمظاهرهذهكانتوإن. الصناعيةأوروبادولبقيةعنألمانيا

تضخموكان. واضحةبصورةألمانيافىبرزتولكنهاعامةأوروبافىالصناعى
الكهربيةوالمعداتوالصلبوالحديدالتعدينصناعةفىيكونماأوضحالشركات
معينةصناعةفروعخضوعدرجةالحاالتبعضفىالتضخمبلغالمالية، حتىوالبنوك

.واحدةلشركةالكهربيةاآلالتكصناعة

مصالحهاوخدمةبينهماالمنافسةتقليلبغرضالشركاتإدارةفىالتركزنزعةأما
حيثSyndicateأوKartelاإلنتاجيةالنقاباتأهمهامختلفةأوضاعًاتخذتافقدالمشتركة

األسعارفىبينهاالتنافسمنععلىواحدةبصناعةتعملالتىالشركاتمنمجموعةتتفق
بشخصيتهاشركةكلحتفاظامعفيهايباعالتىواألسواقونوعهاإلنتاجمقداروتحديد

نقابة385حوالىألمانيافىاإلنتاجيةالنقاباتعددبلغوقد. المستقلةوإدارتهااإلعتبارية
مركزتقويةفىالرغبةشتدتاعندماالعشرينالقرنبدايةفىأغلبها، تكون1914عام

اإلنتاجيةالنقاباتشملتالخارجية، وقداألسواقفىتفوقهاوضمانالصناعىألمانيا
بالحديدالخاصةالنقاباتونفوذأهميةأكثرهاألمانيا، وكانفىالصناعةفروعجميع

حوضفىEssenإسنمدينةومركزهاKruppشركةذلكعلىاألمثلة، ومنوالصلب
مصانعوالحديد، وستةالفحممناجممنكبيرًاعددًا1910عامفىتملكوكانتالروهر
.نسمةألف300نحوعمالهاعددوبلغالسفنلبناءومصنعوالصلبللحديد
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* * *

مابقدرالصناعيةالثورةبنتائجتتأثرلمألمانياأنهىباإلنتباهجديرةمالحظةوثمة
ألنالسياسية، وذلكأماالقتصاديةأماالجتماعيةالناحيةمنإنجلترا، سواءبهاتأثرت

كماالشاقةوالتجاربالمستقلالتفكيرثمراتمنتكنلمألمانيافىالصناعيةالنهضة
تقاليدهتغييراأللمانىالشعبيتكلفأندوننقًالألمانياإلىنقلتإنجلترا، وإنمافىكانت

بقيةعلىتمامًاتنطبقالمالحظةهذهأنريبإنجلترا، والفىحدثكماوأنظمته
نطباقًااأكثروإيطاليا، ولكنهاكفرنساإنجلترامنالحديثةالصناعةقتبستاالتىالشعوب

كامًالنقًالإليهماالصناعةنقلفىالدولتينهاتينلمهارة، نظرًاواليابانألمانياعلى
التنافسذلكفىالسببهوهذاولعل. الدولبقيةفىلهامثيلالبطريقةوفجائيًاوسريعًا
،والتفوقالكمالمنكبيرًاحدًابلغتالتىاالقتصادية) اليابان (أوألمانياحالةبينالغريب
العصورسماتبعضتحملالتىوالسياسيةاالجتماعيةوأنظمتهاالمعنويةوحالتها
أنهذامعنىوليس. الحديثالعصرروحمعالنواحىمنكثيرفىتتفق، والالوسطى

السكانيحتشدحيثفيهاالكبرىالصناعيةالمدنقيامبسبببالغًاتأثرًاتتأثرلمألمانيا
شبيهةنتائجألمانيافىأنتجتقدالصناعيةالثورةأنريب، فالالعامالرأىقوةوتظهر
نفوذوزيادةالمعيشةمستوىرتفاعاوالقومىالدخلكزيادةإنجلترافىأنتجتهابالتى

النتائجتلكأنأمور، غيرمنذلكغيرإلىالسياسيةالحياةفىاإليجابىودورهمالعمال
منذلكوالطاعة، وغيرللنظامحبمناأللمانبهمتازامابسببألمانيافىكثيرًاتعدلت

بلوغدونكامًال، وحالنجاحًاألمانيافىالدستورىالحكمنجاحدونحالتالتىالصفات
.اإلنجليزيةالمرأةبهتتمتعكانتالتىالمرموقاالجتماعىالمركزذلكاأللمانيةالمرأة
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الرابعالفصل
اإلمبريالىالتوسع
المدارسبإختالفتختلفمعانىيتضمنسياسىمصطلحImperialismاإلمبريالية

بالعلومالمشتغلينبينإجماعًاثمة، ولكنالمصطلحهذامنموقفهاحددتالتىالفكرية
ما، بهدفدولةتنتهجهاالتىالسياسةتلكتعنى) إصطالحًا (اإلمبرياليةأنعلىالسياسية
السيطرة،بتلكتقبلالشعوبحدودها، وعلىخارجتقعالتىالبالدعلىسيطرتهافرض

.الثقافيةأواالقتصاديةأوالعسكريةالسيطرةذلكفىوتستوى

صاحبتتاريخيةحركةعتبارهاابالمفكرينإهتماممنكبيربجانباإلمبرياليةوحظيت
منفعةحولاقتصادى، يدورطابعذاحولهاالجدلمداركانثمالرأسمالية، ومنتطور

أولئكويركز. السياسةتلكصاحبةالدولةرخاءأجلمنسياسىكسلوكاإلمبريالية
إيجاد، وفىالخامالموادفىتتمثلماديةمواردمناإلمبرياليةتجلبهماعلىالمفكرون

أمامهاتضيقالتىاألموالرؤوسالستثمارالمجال، وإفساحاإلنتاجلتصريفأسواق
حاجةعنيزيدونالذينالسكانأمامالبابالوطنية، وفتحالسوقفىاالستثمارسبل

.المستعمراتالستيطانالعمرانيةالبالد

اإلمبرياليةأنإلى، ويذهباإلدعاءاتتلكيعارضالمفكرينبينقويًاتجاهًااثمةولكن
صاحبةالتوسعية، تعدالسياسةصاحبةالدولةأبناءمنصغيرةمجموعةإالتفيدال

السياسةتلكتفيدإنتهاجها، والإلىتدفعضاغطةقوةالسياسة، وتشكلتلكفىالمصلحة
البلدداخلالثرواتتوزيعسوءأنإلىإليهيذهبونفيماهؤالءومستند. كلهااألمة

، وإنماالمواطنينجميعمتناولفىالسياسةتلكثماريجعلالاإلمبرياليةالسياسةصاحب
إلىببالدهمهؤالءيدفعماكثيرًا، بلالثرواتأيديهمفىتتركزالذينأولئكبهايفوز

.وحدهملهمغنمهااألمة، ويبقىأبناءعلىغرمهايقععسكريةمغامراتفىاإلشتراك

اإلمبرياليةعتبروااكبيرًا، فهتمامًاالإلمبرياليةاالقتصاديةالمظاهرالماركسيونوأولى
نفسهاإلحتكار، ويجدمرحلةالرأسمالىاالقتصاديبلغالرأسمالية، حيثمراحلأعلى

التنافسإلىذلك، ويجرهالمالرأسوفائضاإلنتاجفائضلتصريفسبيلإليجادمدفوعًا
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والرأسماليةفاإلمبريالية. المجالهذافىاألخرىالرأسماليةاالقتصاديةاألنظمةمع
.واحدةلعملةوجهان

المعاصرةالرأسمالية
رؤوسمعظمأنبمعنى" صناعيةرأسمالية "الصناعيةالثورةبعدالرأسماليةأصبحت
المرحلةتلكفى – الرأسمالية، وكانتالصناعىاإلنتاجفىتستثمركانتالنقديةاألموال

، وكانتومتوسطيهمالمنتجينصغارمنكبيرعددبينالحرةالمنافسةأساسعلىتقوم– 
الدولسياسةفىالزاويةحجرتمثل) الدولةتدخلعدمأى (االقتصاديةالحرية

.االقتصادية

ذلكأواخرمنذعشر، ولكنالتاسعالقرنفىللرأسماليةمميزةالخواصهذهوظلت
،العشرينالقرنفىالتطورهذاكتملاجديد، وتطورمعالمالرأسماليةعلىبدتالقرن
يقومالالرأسمالىاالقتصادفأصبح. للرأسماليةالتقليديةالمميزاتهذهإختفاءإلىوأدى
علىتسيطرإحتكاريةتفاقاتاوحتكاراتاعلى، وإنماالمنتجينبينالحرةالمنافسةعلى

الصناعة، بلفىأموالهمرؤوسباستثماريهتمونالالرأسماليينكبار، وأصبحاألسواق
بعيد،حدإلىالصناعةعلىاليومتسيطرالتىالماليةوالمشروعاتالبنوكفىيوظفونها

لتوجيهاآلنتتدخل، فالدولةالذكرياتعدادفىالكاملةاالقتصاديةالحريةأصبحتكما
.منظمبشكلاالقتصاد

التاسعالقرنمنالثانىالنصففىالصناعةتطوراإلحتكارية، ساعدلإلتجاهاتفبالنسبة
المشروعاتعددمنوالتقليلالكبيرةالمشروعاتنمونحواإلتجاهتأكيدعلىعشر

والسفنالحديديةالسككالستخدامنتيجةالمواصالتتقدمأدىوالصغيرة، فقدالمتوسطة
البعيدةاألسواقإغراقمنالكبيرةالمشروعاتتمكينوإلىالنقلنفقةتقليلإلىالتجارية
أنذلكإلى، يضافالمحليونالمنتجونبهيبيعالذىالثمنعنيقلبثمنوبيعهابمنتجاتها
صغير،مشروعيزاولهاأنيمكنالجديدةصناعاتنشأةإلىأدىالصناعىالتطور

وغيرهاالصلبالتجارية، وصناعةبالسفنأوالحديديةبالسككالنقلصناعةمثلوذلك
إنتاجهانفقاتتغطىأنتستطيعالكبيرة، وهىأموالرؤوستستلزمالتىالصناعاتمن
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منخفضًافيهاالثابتةالتكلفةمتوسطيجعلكبيرًاتنتجهاالتىالوحداتعددكانإذاإال
.معقولبسعرالبيعمنيمكنبشكل

منلسلسلة – عشرالتاسعللقرناألولالربعمنذ – الرأسمالىالنظامتعرضوقد
بثمنالمنتجينلصغارمشروعاتهمببيعالمنتجينصغارقيامإلىالدورية، أدتاألزمات

المشروعاتإبتالعفىنجحتالتىالكبيرةالمشروعاتحجمتضخمإلىأدتزهيد، كما
.الصغيرة

منالكثيريجعلالكسادفتراتاإلحتكار، فتوالىظاهرةقيامإلىاألزماتوأدت
علىاإلتفاقإلى، ويعمدونبينهمتسودكانتالتىالمنافسةروحعنيقلعونالمنتجين

ثمومن. األثماننهياراومقاومةبينهمفيمااألسواقوتوزيعاإلنتاجلتحديدمشتركةخطة
فىاإلتجاهذلكحووضاإلحتكاراتتكويننحوتجاهاالرأسمالىاالقتصادفىنشأ

اإلحتكارأصبحبحيثالقرنذلكنهايةفىعشر، وتأكدالتاسعالقرنمنالثانىالنصف
اإلحتكارىاإلتجاههذاتخذاوقد. العشرينالقرنفىللرأسماليةالمميزالطابعهو

الكبيرة،المشروعاتمنمحدودعدديدفىاإلنتاجتركيز: ، هماأساسيينمظهرين
.المشروعاتبينواإلتفاق

"Trustالترست "إسماإلنتاجفيهيتركزالذىالضخمالمشروععلىاالقتصاديونويطلق
المتوسطةالمشروعاتمنلعددكبيرمشروعبتالعامننشأضخممشروعوهو

.واحدًامشروعًاتكونبحيثكبيرةمشروعاتعدةندماجاعنوالصغيرة، أو

العامالرأىوكانالمستهلكينومنالمنتجينصغارمنشديدةمعارضةالترستالقىوقد
ندماجاسياسةمنللحدالسلطاتتدخلتالمنافسة، ولذلكبضرورةمؤمنًامجموعهفى

،اإلندماجهذامثلتحظرقوانينالدولمنكثيرفى، وصدرتالشكلبهذاالمشروعات
مخالفةدونالتركزتحقيقإلى، وعمدواالقوانينتلكعلىالرأسماليونتحايلولذلك

جديدةشركةبإيجاد، واإلكتفاءالمشروعاتاستقاللعلىالمحافظةطريقعنالقانون
وتوجيهها،عليهابالسيطرةيسمحالذىبالقدرالمشروعاتمنكلأسهممنتشترى
".Holding Companyالقابضةالشركة "إسمالجديدالشكلوحمل
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المشروعاتبيناإلتفاقهوالمعاصرةالرأسماليةفىاإلحتكاراتلظاهرةالثانىوالمظهر
الكارتلتكوينحركةبدأت، وقدCartelبالكارتلعرفالمنافسة، فيماأخطارمنللحد
كبيرًا، فسادإنتشارًاعندئذنتشرتاعشر، والتاسعالقرنمنالثانىالنصففىأوروبافى

أهميةذاتمصنوعةنصفأوأوليةموادإنتاجتتولىالتىاإلنتاجفروعكلالكارتل
منذغدتقدالموادبهذهالمتعلقةاإلتفاقاتمعظمإنبل. واالستهالكاإلنتاجفىكبيرة

.المختلفةالدولفىالمنتجينكبارتشملدوليةإتفاقاتاألولىالعالميةالحرب

المعاصرةالرأسماليةصبغإلىالمشروعاتبيناإلتفاقاتنتشاراوالتركزأدىوقد
،العمالإزاءالرأسماليينمركزتقويةذلكشأنمنوكان. ظاهرةإحتكاريةبصبغة
الدفاعمنالعمالمكناإلحتكاريةالحركاتنشاطاألجور، ولكنتخفيضفىونجاحهم

.إتحاداتفىنقاباتهمبتجميعالمشروعاتتجمعحركة، ومواجهةأنفسهمعن

حجموزيادةأعمالهازدهاراعلىساعدتطورًاعشرالتاسعالقرنخاللالبنوكوتطورت
التركز، فقضتظاهرةالبنوكبيننتشرتا، والرأسمالىاالقتصادفىتلعبهالذىالدور
التطورهذاوصاحب. لهافروعمجردإلىوحولتهاالصغيرةالبنوكعلىالكبيرةالبنوك
فىالنقديةاألموالرؤوستكدسكلهذلكنتيجة، وكانتالتأمينشركاتفىمماثلتطور
أنفسهمالصناعةرجالكبارإنبل. الضخمةالماليةالمشروعاتمنجدًاقليلعددأيدى

مساعدةضمانذلكمنهدفهم، وكانمصرفيينإلى – فشيئًاشيئًا – تحولواأنلبثواما
فحولواالصناعةمخاطرمنلهمأفضلالبنوكعملياتأنوجدوا، ولكنهملهمالبنوك

.البنوكطريقعنالصناعةعلىسيطرواثمالبنوكإلىالصناعةمنأموالهمرؤوس

علىالمسيطرينالرأسماليينكبارمن" ماليةجماعات "أوروبىبلدكلفىتكونتوهكذا
صانععلىضاغطةقوى، شكلتالقومىاالقتصادعصبعلىخاللهاومنالبنوك
الحاجةمصالحها، فدفعتهاخدمةنحوالبالدسياسةبالدها، ووجهتفىالسياسىالقرار

نحوبالدهاسياسةتوجيهإلىاإلنتاجتصريفوأسواقاألوليةالموادمصادرإلى
الجديد، ربطتهاوالعالموآسياأفريقيافىبعيدةبالدإلىنفوذهامدتاإلمبريالية، وبذلك

.معًابهماأوالسياسيةأواالقتصاديةالتبعيةبروابطببالدها
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اإلمبرياليةبراثنبينأفريقيا
وأوروباأفريقيابيناالقتصاديةالعالقاتفىجذرىتحولمرحلةعشرالتاسعالقرنيمثل
التاسعالقرنفىاإلنجليزيةالصادراتفىالتوسعساعدخاصة، فقدوبريطانياعامة

.الصناعيةبالثورةسمىفيماذروتهبلغالذىالصناعىالتطورعجلةدفعإلىعشر
شهدتهالذىاالقتصادىالرخاءفىساهمتالتىالثرواتمنكبيرًاقسطًاأفريقياوقدمت
خاللالرقيقتجارةزدهرتاف. بريطانياخاصةعشر، وبصفةالثامنالقرنفىأوروبا

فىالعبيدعملاألسد)، واستثمربنصيبمنهايستأثروناإلنجليزوكان (القرنذلك
علىتدفقت) والتبغوالسكركالشاى (نقديةمحاصيلإلىليتحولاألمريكيةالمزارع
قطنوكان. بريطانياطليعتهاوفىاإلمبرياليةللقوىطائلةأرباحًالتحققأوروبا

التطور،ذلكوبحدوث). الصناعيةالثورة (الجديدالتكنولوجىالتطوردعامةالمستعمرات
فىتحولوحدثالصناعةلحساب –االقتصادىللنشاطكمحور – أهميتهاالتجارةفقدت
.تطورهامراحلمنالصناعيةالمرحلةدخلتالتىالرأسماليةبنية

الرقإلغاءلحركةإزدهارًاالصناعةإلىالتحولأثمرأفريقيا، فقدعلىكلهذلكنعكساو
المصدرذلكعنغنىفىاإلنجليزأصبح، بعدماالرقيقتجارةإيقافإلىأدتالتى

القطنيةالمنسوجاتتصديرفىالتوسععلىالتحولهذاساعد، كذلكللربحالحيوى
تعدأخرىأفريقيةوارداتإلىحاجةفىبريطانياأفريقيا، وأصبحتإلىالرخيصة
كزيتللصناعةالالزمةالخامالموادفىالمتطورة، تمثلتلصناعتهاحيويةضرورة
الصادراتقائمةتعد، وغيرها، ولموالنحاس، والكاكاو، والذهب، والقطنالنخيل

المعدنية،والمنتجاتالناريةواألسلحةالكحوليةالمشروعاتتضمأفريقياإلىالبريطانية
.الحديثةالبريطانيةالصناعةمنتجاتتضمأصبحتوإنما

الثورةمنالثانيةالمرحلةفىآخرتحوًالأفريقياتجاهاإلمبرياليةالسياسةشهدتثم
والصلبكالحديدالثقيلةالصناعاتفىتطورًاشهدتالتىالمرحلةالصناعية، وهى

جديدة، وأسواقالخامللموادمصادرإلىحتاجتاجديدةصناعات، فظهرتوالفحم
صناعيًا، إتسعتببريطانيااللحاقإلىالغربيةأوروبادولوبإتجاه. اإلنتاجلتصريف

منالثانىالنصففىأوروباإلى) الرأسماليةالسلع (والمعداتاآلالتصادراتحركة
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أوروباغربوبدخول. البريطانيةالصادراتقائمةتتصدرعشر، فأصبحتالتاسعالقرن
فىإالتتوفرالالتىالرخيصةالخامالموادعلىالطلبزادالصناعيةالرأسماليةمرحلة
تكتفىتعدلمالتىاإلمبرياليةأساليبفىتحوللذلكنتيجةوآسيا، وحدثأفريقيا

كوسيطالمحليةالقوىمعالتعامل، وتقنعالسواحلعلىتجاريةبمحطاتباإلحتفاظ
الخامالموادمنالكثيرباطنهافىتحوىالتىاألرضفىتطمعأصبحتولكنها. تجارى

التعرفعمليةفبدأت. كبرىقتصاديةاقيمةذاتنباتاتسطحهاعلىالمعدنية، وتنمو
بماالقارةفىاالستعمارىالتوسعذلكتال، ثماألفريقية، واستكشافهالقارةداخلعلى
.المستعمراتإمتالكعلىالمتنافسةاإلمبرياليةالقوىبينصراعمنجره

القارةفىاإلمبريالىالتوسعكانحتىعشرالتاسعالقرننهايةتحلكادتماوهكذا
والوسطوالجنوبوالشرقالغربمناطقإلىكلها، فباإلضافةالقارةغطىقداألفريقية

)وموزمبيقأنجوال (والبرتغاليين) الكونغو (والبلجيكيينلإلنجليزمرتعًاكانتالتى
اإلنجليز، فإحتلوالفرنسيينلإلنجليزمرتعًاالشرقىوشمالهاالقارةشمال، كانواأللمان

نحويتطلعونأخذواثم) 1881 (وتونس) 1830 (الجزائروالفرنسيون) 1882 (مصر
الصراعاتتلكالتوسععمليةوصحبت. االستوائيةأفريقيامستعمرةكونواكماالمغرب

موائدعلىلهاحدًاتضعأنالقارة، حاولتإمتالكعلىالمتنافسةاألوروبيةالدولبين
عنالمؤتمراتتلكعجزتاالستعمارية، وحينالخالفاتلتسويةعقدتالتىالمؤتمرات

الحرب، فكانتالحربإلىتلجأأنأوروبا، إضطرتاإلمبريالىالصراعمشكلةحل
.وآسياأفريقياحولاإلمبريالىالصراعذروةاألولىالعالمية

وطنىلحكمخاضعًااألفريقيةاألراضىمن% 90علىيزيدماكان1880عاموفى
1914عام، ففىبقليلالقرنربععلىيزيدمابعدتمامًاتغيرتالصورةأن، غيرمحلى

أفريقيابقيةوأثيوبيا، أماليبريا: نفسيهمايحكمانأفريقيابالدمنبلدانسوىهناكيكنلم
أومدريدأولشبونةأوبرلينأوباريسأولندن: األوروبيةالعواصممنتحكمفكانت

.بروكسل

بنصيبفازتاوفرنساإنجلترابينها، ولكنفيماأفريقياأوروبيةدولسبعقتسمتاوهكذا
.األخرىاإلمبرياليةالقوىبحكمتأثروامماأكثرالبريطانىبالحكماألفارقةاألسد، وتأثر
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جامبياعلىسلطانهابريطانياعشر، مدتالتاسعالقرنمناألخيرينالعقدينخاللففى
مدتأفريقيا، كماغربفىبنيجيريايعرفأصبحما، وعلىالذهبوساحلوسيراليون

بتشواناعلى، فسيطرتمنهالشمالإلىالواقعةاألقاليمعلىأفريقياجنوبمنسلطانها
وفرضتوكينياأوغندهعلىسيطرتهاأساسونياساالند، ووضعتوالروديسيتينالند

آلتالتىاألراضىفىبريطانيةإدارةوأقامتأفريقياشرقىفىزنجبارعلىالحماية
وأعلنتالبويردولتىبريطانياضمتحتىنهايتهيبلغالقرنكادوما. الصومالمنإليها

عاممصرحتاللابأفريقياعلىالبريطانيةالسيطرةسوازيالند، وتوجتعلىالحماية
.1899عامالسودانعلىإنجليزى – مصرىثنائىحكم، وإقامة1882

شرقفىالمربعةاألميالآالفعلىنفوذهاتثبيتعلىبريطانياأصرتلماذا.. ترى
ظلتأنهاعشر، رغمالتاسعالقرنمناألخيرالخمسفىأفريقياوغربوجنوبووسط
معها ؟ ولماذارعاياهايتاجرالتىاألفريقيةالبالدفىاإلداريةالمسئولياتتحملفىتتردد

بالذات ؟الوقتذلكفىاألوروبيةالدولسياساتعلىاإلمبريالىالتوسعفكرةغلبت

أفريقيافىاإلمبريالىالتوسعمناألوروبيةالدولموقففىالمفاجئالتغيرذلكإن
فيمااألساسيةمالمحهاأبرزناالتى – اإلحتكاريةالمرحلةالرأسماليةدخولإلىيرجع
التوسعالوطنية، وكانأسواقهافىاالستهالكوقلةالرأسمالىالنموزيادةنتيجة – سبق

رؤوسالستثمارجديدةمجاالت، ولفتحالمتراكماإلنتاجلتصريفسبيًالاإلمبريالى
باستثمارهتمواااألوروبيينالمستثمرينأنهوبسونفيذكر. البحاروراءفيمااألموال
إلىاألوروبية، أضفاألسواقفىاالستثمارعائدتناقصعندماالبحاروراءفيماأموالهم

األمريكيةالمتحدةوالوالياتالغربيةأوروبادوللحاقأنمنآنفًاذكرناهماذلك
فىالمتوفرةالخامالموادعلىالطلبمنزادالصناعىالتطوردرجةحيثمنببريطانيا

تزاحمت، وهكذااإلنتاجلتصريفاألسواقعلىالطلبمنبالتالىوزاد. وآسياأفريقيا
هذامواجهةوفى. الطبيعيةالمواردمصادرعلىيدهالتضعبالمناكباإلمبرياليةالقوى

لنشاطهاحيويًامجاًالتعتبرهاكانتالتىاألراضىبضمدولةكلسارعتالتزاحم
القوىعنهالنفسها، وتدرأعليهاعليها، لتبقىالحمايةبفرضقامتاالقتصادى، أو

.المتنافسة
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بعضباستثناءبالذاتالبحريةأوروبادولأفريقيااستعمارعلىالتكالبفىوشارك
.وبلجيكاوإيطالياكألمانياالجديدةالقوىبعضودخولوالدانمارككهولنداالقديمةالقوى

لمكانةوفقًانتائجهأوروبا، وتحددتفىللصراعنعكاسًااأفريقيافىالصراعكانوقد
القوى،لجميعالمباشرالهدفهوالتوسعمناألقصىالحدوكان. أوروبافىالقوىتلك

األرضىاإلتصالالرئيسية، وتحقيقاألنهارإلى – اإلمكانبقدر – الوصولإليهيضاف
بينالصدامثملإلحتكاكمجاًالهذافخلق. ممكنًاذلككانكلمادولةكلمستعمراتبين

.البعضوبعضهااإلمبرياليةالقوىهذه

آسيافىاإلمبريالية
مبكرةبدايةالقارةبتلكبدأ، الذىاإلمبريالىللتوسعالثانيةالضحيةهىآسياوكانت

فىالشرقيةالهندوجزرالهندالرأسمالية، وكانتتطورفىالتجاريةالمرحلةصاحبت
.التجاريةالرأسماليةالمرحلةفىاالستعمارنيرتحتوقعتالتىالبالدطليعة

مملكة (مستقلةهنديةدولةآخرعلىسيادتهابسطفىبريطانيانجحتالهندوفى
منالهنديةالقارةشبهعلىاإلنجليزسلطانمتدا، وبذلك1848 – 1846فى) البنجاب
ممتلكاتمنالهند، وأصبحتاسامإلىهندوكوشجبالومنقومورينرأسإلىكشمير
البريطانىالبرلمانيدفى1858بعدالهندفىالحاكمةالسلطةووضعت،البريطانىالتاج
.عليهاويهيمنويديرهاالهندحكومةعلىيشرفكانالذى

متنفسًاقدمتلبريطانياحتكاريةاسوقًاالهند، فكانتاقتصادياتعلىبريطانياوسيطرت
الخطوطالصناعة، فأنشئتلهذهالحيويةاألوليةالموادقدمتكماالبريطانيةللصناعة
المزارعلتمويلالبريطانىالمالرأسبريطانية، ودخلشركاتأيدىعلىالحديدية
.الهامةالمحاصيلمنوغيرهاوالقطنوالبنوالمطاطللشاىالكبرى

آخر،شكًالعشرالتاسعالقرنمنالثانىالنصففىالصينفىاإلمبريالىالتوسعتخذاو
تارةبالدبلوماسيةعليهاوتفرضالصينأبوابتطرقأنبريطانياحاولتالهندفمن

وحذتالبريطانيةالمنتجاتأمامسوقهاتفتحأن) األفيونحروب (أخرىتارةوبالحرب
علىالتوقيعالصينعلىففرضاألمريكيةالمتحدةوالوالياتالغربيةأوروبادولحذوها
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للتجارةفتحتالتىالموانىفىباإلقامةبمقتضاهالألجانبسمحالتىالمعاهداتمنعدد
أهمهاكانتاألجنبيةإلمتيازاتلمناطقفيها، وحددتالماليةباألعمالوالقيامالدولية
واإليطاليةالبريطانيةواإلمتيازاتبشنغهاىوالفرنسيةالدوليةاإلمتيازاتمناطق

الدولوأخذت. كانتونفىوالفرنسيةالبريطانيةواإلمتيازاتتسنتيانفىواأللمانية
اإلمبرياليةالقوىقتطعتاو. الهامةالداخليةالمائيةالطرقعلىسلطانهاتبسطاألوروبية

الصينأطرافعلىالضغطوظل. وانامكمبوديامقدمتهاوالياتها، وفىبعضالصينمن
العالميةالحرببعدكاملةسيادتهاالصيناستعادتحتىمتواصًالالخارجيةومناطقها

.الثانية

فىنجحتفقد. العالميةللتجارةموانيهافتحعلى1854عامأجبرتقداليابانكانتوإذا
فىالرأسمالىالنهجعلىقتصادهااتطورأنوفىاإلمبرياليةالقوىضغوطمناإلفالت

الصينحسابعلىوتوغلتكورياإلتهمتإمبرياليةقوةإلىبدورهاوتتحولقياسىزمن
إلىاألمرووصل. الجهاتتلكبتوسعهمبلغواالذينبالروسصطدمتاحيثبمنشوريا

مانحوعلىلليابانالنصرلواءفيهماعقدوروسيااليابانبينحربغمارخوض
.سنرى

لفرضالضغطأنواعمختلفمارسواالذينللفرنسيينمرتعًافكانتالصينيةالهندأما
الفرنسيون، وبذلوالحربوالدبلوماسيةالتبشيرطريقعنالبالدتلكعلىسلطانهم
.خيراتهاواستنزافالبالدالستغاللمضنيةجهودًا

اإلمبرياليةحصاد
.الغربيةأوروبافىالرأسماليةلنموالدافعةالقوىبمثابةاإلمبريالىالتوسعكانلقد

اإلتجاهاتتظهروبدأتالنضجمرحلةالصناعيةالرأسماليةبلغتعندماوخاصة
ولعل. المصرفىالمالرأسلعبهالذىالدورحجم، وتزايدالمالرأسفىاإلحتكارية

التاسعالقرننهايةعندذروتهبلغالذى1870عامبعداإلمبريالىالتوسعزيادةيفسرذلك
عشرينعلىيدهاتضعاألوروبيةاإلمبرياليةالقوىكانت1914عامعشر، وبحلول

.العالمسكاننصفعلىيربوماعلىسلطانهاالمربعة، وتبسطاألميالمنمليونًا
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،األوروبىالمالرأسأماملالستثمارجديدةميادينفتحتقداإلمبرياليةكانتوإذا
األوليةللموادجديدةمصادر، ووفرتالصناعىاإلنتاجلتصريفجديدةأسواقًاوفتحت
اإلمبرياليةسلبياتفإنألوروباواالقتصادىالسياسىاألمنللصناعة، فوفرتالالزمة
اإلمبريالىالتوسعبلغ، فقدالقرنهذاومطلعالماضىالقرننهايةعندتتزايدأخذت
تكوينهااستكملتالجديدة، التىاألوروبيةللقوىقدمموضعثمةيعد، ولممداهأقصى

علىواسعةخطواتخطتعشر، والتىالتاسعالقرنمناألخيرالثلثفىالسياسى
القوىتجدبها، فإذااإلمبريالىالتوسعإلىبحاجة، وأصبحالرأسمالىالتطورطريق

الدبلوماسيةعجزت، وعندماشئكلعلىاستولتقدالميدانهذافىسبقتهاالتىاألخرى
اإلحتكاممنمفرًاهناكيعدالنفوذ، لمومناطقالمستعمراتتوزيع) عدالة (تحققأنعن
عالمفىوالجددالقدامىبينالصدامنقاط، وكانتالتسلحاقبس، فكانالسالحإلى

بيناإلمبريالىالصراعلتسويةمنهالبدشرًااألولىالعالميةالحربكانتاإلمبريالية، ثم
.الرأسماليةاألوروبيةالقوى
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الخامسالفصل
السوفيتىاإلتحادوقياماألولىاإلشتراكيةالثورة

العالميةللحربالحاسمةالنتائجبينمن1917عامروسياجتاحتاالتىالثورةكانت
تاريخىتحولنقطة، فكانتاألوروبىالسياسىالمسرحعلىالدائماألثرذاتاألولى
قدالفرنسيةالثورةكانتفإذا1789عاموقعتالتىالفرنسيةالثورةأهميتهفىيعادل
توجتالروسيةالثورةيدها، فإنإلىالسلطةبنقلاإلقطاعضدالبورجوازيةكفاحتوجت
لتتولىاإلشتراكيةالسياسيةالسلطةمرةألولوأقامتالمالرأسضدالبروليتارياكفاح
دعائم، ولتقوضقبلمنأوروباتعرفهالمأسسعلىصناعيةعصريةدولةبناء

جديدًانموذجًاتخلفًا، ولتقدموأكثرهااألوروبيةاإلمبراطورياتأعتىمنإمبراطورية
إشعاعمصدرأصبحتوأفكارمبادئ، ولتبنىالرأسمالىالطريقغيرطريقعنللتنمية
.روسياحدودخارجتقعالتىللبالد

1917مارسثورة
استمرتالتىالبولشفيكلثورةنتيجة1917مارسفىالروسيةاإلمبراطوريةسقوطوكان
األوتوقراطية، ذلكالثانىنيقوالالقيصرحكومةلتفككنتيجةكانمابقدرشهورثمانية
فىالتموينيةالموادأزمة، وجاءتللحرباالستعداداتزديادابزداداالذىالتفكك

الكامنالسخطلتفجر) 1924عامليننجرادبإسمتعرفأصبحتالتى (بتروجرادالعاصمة
8 (عارمةضطراباتابالمدينةعمالالكامنة، فقامالثورةنيرانولتشعلالنفوسفى

إلىينضمونبالجنودلضربها، فإذاالجيشبقواتاالستعانةإلىالحكومةدعت) مارس
)التشريعىالمجلس (الدوماداخلشامًالالسياسىالتمزقكانمارس14وبحلول. الثوار

وحاول. المتأزمالموقفلمواجهةطوارئحكومةتكونتشاقةمفاوضات، وبعدوخارجه
دونملكهعاصمةإلىطريقهيشقأن) عندئذالجبهةفىكانالذى (نيقوالالقيصر
قداألمورزمام، وأنأوامرهيطيعيعدلمجيشهقادةمنأحدًاأنكتشفاولكنه. جدوى
بإسمهالعرشعنالتنازلالقيصرقررالدومارئيسمعمشاورات، وبعديدهمنأفلت
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يعلمكاناألخيرولكن. ميخائيلالدوقشقيقهلصالح) مريضًاكانالذى (العهدولىوإسم
.للعرشرفضهشعبيتها، فأعلنفقدتقد) رومانوفأسرة (الحاكمةاألسرةأن

بدائلطرحتالتىوالحركاتالسياسيةاألحزابمنعددظهرقدكاننيقوالحكموخالل
الليبراليونهما: كبيرتينمجموعتينإلىنقسهماأن، يمكناألوتوقراطىلحكمه

المدنسكانمنالوسطىالطبقةمصالحالليبراليةالمجموعة، ومثلتواإلشتراكيون
"الديمقراطيينالدستوريينحزب"والمحافظ" أكتوبرحزب "تضم، وكانتالريفوأعيان
وإقامةالقيصرسلطاتتحديدإلىترمىالليبراليةالمجموعةوكانت. ليبراليةاألكثر

معتدلةبإصالحاتتطالبكانتكماأوروباغربحكوماتنمطعلىبرلمانيةحكومة
نظامإطارفىصناعيةتنميةبإقامةتسمحسياسةوتتبنىالزراعيةاألرضملكيةلنظام

الليبراليونوكان. األجنبيةبالقروضاالستعانةمعالمحلىالمالرأسبمساعدةليبرالى
الكانوا، ولكنهم1906عاممنذشكلتالتىاألربعةالدومامجالسفىبأغلبيةيحظون

.القيصربثقةيتمتعون

"الديمقراطييناإلشتراكيين"و" الثورييناإلشتراكيين "تضمفكانتاإلشتراكيةالمجموعةأما
BolshevikوالبولفشيكالمعتدلينMenshevikالمنشفيكتضماألخيرةالجماعةوكانت

جمهوريةحكومةوإقامةجذرىزراعىإصالحإقامةإلىبرنامجهمودعا. المتطرفين
.والصناعةالبنوكعلىالسيطرةبأخرىأوبصورةتتولىوالفالحينالعمالعليهايسيطر

العملعلىوتمرسهمالجماهيرتحريكعلىبقدرتهمالليبراليينعلىاإلشتراكيونمتازاو
.البرلمانيةباألساليبمواكبتهعنالليبراليونعجزماالثورى، وهو

الليبراليينعليهايسيطرمؤقتةحكومةإلىالسلطةنتقلتاالعرشعننيقوالوبتنازل
وزارةويتولى) البرلمانىالحكمدعاةمنكانالذى (Lvovلفوفاألميرويرأسها

دفاعهاووزارة) الديمقراطيينالدستوريينحزبرئيس (Milyukovمليوكوفخارجيتها
كرنسكىالوزارةتلكفىاإلشتراكيينومثل) أكتوبرحزبرئيس (Gushkovجشكوف

Kerensky) بعدالعدلوزيرمنصبشغلالذى) الثورييناإلشتراكيينقادةأحد
.طويلةمفاوضات
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والهولنديينالفنلنديين، فمنحتواسعإصالحىببرنامجعملهاالمؤقتةالحكومةوبدأت
اإلمبراطورية، ووعدتتضمهاالتىالقوميةاألقلياتمنلغيرهممنحتهكماالذاتىالحكم

الحكومة، ولكنزراعىإصالحوبتطبيقعقالهامنالسياسيةالحرياتبإطالقالحكومة
أمرالدستورية، فتركتبالتقاليدتمسكهابسببفوريةقراراتإلىالوعودتلكتحوللم

علىتشكلالذىاإلنتخابنظاملوضعلجنةمنتخبة، وشكلتدستوريةلجمعيةتقريرها
.شديدببطءعملهاالجمعية، مارستهذهأساسه

جميعيضمبتروجرادفىSovietمجلسًااإلشتراكيونالمؤقتة، شكلالحكومةجانبوإلى
هذاوكان. والجنودوالفالحينوالعمالالوسطىالطبقةإلىينتمونقادة، يرأسهفصائلهم
وعشرينأربعةمنالمكونةالتنفيذيةلجنتهكانتعضو، ولكنآالفثالثةيضمالمجلس
أو (بتروجرادمجلسوبادر. واسعةبسلطات، وتتمتعتحريكهتتولىالتىهىعضوًا

معينة، وتلقىمهامإليهاأوكلتالتىاللجانوتشكيلالقراراتبإصدار) السوفييت
أوالسوفيتياتمنمجموعةاإلشتراكيونوشكل. الرقابةسلطاتوممارسةالعرائض
.مضادةثورةقيامدونللحيلولةاألخرىالكبرىبالمدنالمجالس

الجنودإليهاإنضموالفالحينالعمالمنمقاتلةفرقبتشكيلنشاطهاالسوفيتياتوبدأت
فرصةنتهزتاو. األخرىالهامةالعسكريةوالمراكزالعاصمةحولالمرابطونوالبحارة
سحببهاقصدالتىالثوريةاإلجراءاتمنبعددللمطالبةواالقتصاديةالسياسيةالفوضى

بتروجرادسوفييتأيدالبدايةففى. المؤقتةالحكومةأقدامتحتمنالشعبىالتأييدبساط
برنامجهتنفيذأجلمنعليهاضغط، ولكنهالحرباستئنافإلىالراميةالحكومةجهود

تطرح، وأنالدفاعحدودعندالحربيةالجهودتقفأنيروناإلشتراكيونوكان. السياسى
نحوموجهًاالرئيسىهتمامهماوكان. جانبًاالحربفىاإلشتراكوراءمنأهدافهاروسيا
لبثواوماالحازمةالقيادةوتعوزهمأنفسهمعلىمنقسمينكانواأنهمالداخلية، غيرالشئون

سوفإشتراكيةجمهوريةقيامإعالنأجلمنالحكومةعلىضغوطهمأنتبينواأن
إلىأدىالذىالصراعالمؤقتة، ذلكالحكومةمعمريرصراعفىالدخولإلىيؤدى

.الوسطدولمعمنفردلصلحوتوقيعهاالحلفاءجانبإلىالحربمتابعةعنروسياتوقف
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لم، كماالروسالليبراليينقادةمخططاتفىتدخلرومانوفبأسرةاإلطاحةتكنولم
فجأة، فلمإليهمآلتالتىالسياسيةالسلطةلممارسةتؤهلهمالكفاءةمندرجةعلىيكونوا

تعملالذىاإلدارىالجهاز، وكانالخارجىوإطارهامظاهرهاإالالسلطةمنلهميكن
الكوادرإلىالليبراليونفتقرا، والقديمالنظامعنموروثًاخاللهمنالمؤقتةالحكومة
الحرياتعلىالقائمةمبادئهمأناألمور، كمابزماماإلمساكتستطيعالتىاإلدارية
حلعلىالقدرةفيهايجدوالمالذينالروسبينرواجًاتلقلمالحرواالقتصادالسياسية
بالتالى – الحكومةوعجزت. الزمنبمرورتفاقمتالتىواالقتصاديةاالجتماعيةمشاكلهم

العمالجماهيرمنهاتعانىكانتالتىالبائسةالتعسةلألوضاعبدائلتقديمعن– 
الوطنىالشعورومناشدةوالبياناتالوعودإصدارسوىأمامهايكن، فلموالفالحين

.الروسىللشعب

تكنبتروجراد، فلمسوفييتينظمهاالتىاإلشتراكيةلألحزاببالنسبةالحالةكانتوكذلك
يسيطرونالثورييناإلشتراكيونوكان. القيصرىالحكمسقوطبعدماتبعاتلتحملمهيأة
ظهروامنأوائلمنKamenevوكامنييفStalinستالينوكان. بتروجرادسوفييتعلى
مولوتوفكان، كذلكالبولشفيكقادةمن – مارسثورةبعد – السياسىالمسرحعلى

Molotovالقيادةسهلتأبريلمنتصفوفى. لألحداثتصدرتالتىالطليعةشبابمن
منالبارزينالبولفشيكقادةمنوصحبهLeninلينينوصولعمليةاأللمانيةالعسكرية

الجبهةعلىمبكرصلحنحواألحداثتحريكأملعلىروسياإلىبسويسراملجأهم
بعدفيماالبولشفيكإلىإنضمثمإشتراكيًاكانالذى– Trotskyتروتسكىوعاد. الشرقية

المرحلةبذلكوبدأتاإلشتراكيينصفوفتدعمتوهكذا. مايومنتصففىروسياإلى– 
.لصالحهمالصراعفيهاحسمالتىالتالية

نوفمبرثورة
فكالهماباإلضطرابمشحونجووسطوالسوفييتالمؤقتةالحكومةبينالصراعدار

كانوكالهماوثيقةروابطالبعضببعضهاتربطهاالجماعاتبينإئتالفمنيتكون
الذينأولئككانالظروفتلكظلوفى. مترديةوعسكريةاقتصاديةأوضاعًايواجه

متابعةعلىغيرهممنمعها، أقدرأنفسهمومواءمةالمتغيرةاألوضاعمالحقةيستطيعون
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فىالمتاحةالعسكريةالقوةباستخداملصالحهمالنصروتحقيقالسلطةعلىالصراع
غيرهممنأقدراإلشتراكيونكان. والممارسةالتجربةوبحكم. المالئمينوالمكانالزمان

ورفاقهإليهالصدد، ويعزىهذافىفائقةمقدرةلينين، وأبدىالسياسىالنضالعلى
فىأقليةيشكلونكانواأنهمرغملإلشتراكيينالنهائىالنصرتحقيقفضلالبولشفيك

.1917نوفمبرقبلالسوفيتيات

المعتدلينالوزيرينضدالبولشفيكنظمهامظاهرةفىالصراعحلقاتأولىوتمثلت
، والتنظيمالحرببأهدافالخاصةنظرهماوجهاتلمعارضةوجوتشكوفميوكوف

وأصبح. الحكومةداخلالنظروجهاتفىالخالفبسببالوزيرانالعسكرى، فاستقال
هجوموشن. للدفاعوزيرًا – اإلشتراكيينبينالمعتدلالجناحيشملالذى – كرنسكى

هذهمنلالستفادةالبولشفيكوتحرك. بالفشلباءأنهغير. يونيوفىاأللمانعلىبقيادته
األحزابمنالعونلتماسادونيوليومنتصففىالسلطةعلىاالستيالءفحاولواالنكسة

لينينولكنتروتسكىعلىالقبض، وألقىفشلتالمحاولةاألخرى، ولكناإلشتراكية
ليحتلللوزراءكرئيسمنصبهمنلفوفاألميرواستقال. فنلنداإلىالفرارفىنجح

داخلوفى. الحكومةرأسعلىاإلشتراكيينمثلأصبح، وبذلكمكانهكرنسكى
.والسوفيتياتالحكومةبينالصراعاليسار، واستمرنحومشابهتحركحدثالسوفيتيات

إنقاذها، فقدبهدفقامتمحاولةخاللمنالمؤقتةالحكومةإلىالقاسيةالضربةووجهت
احتمالمن – الجيشقيادةيتولىكانالذى– Kornilovكورنيلوفالجنرالخشى

منصبهمنكرنسكىلخلعبتروجرادعلىهجومًاالحكومة، فشنعلىالسوفيتياتسيطرة
كرنسكىالعسكرى، دعاالهجومهذامواجهةوفى. المحافظةالعناصرإلىالسلطةونقل

ولكنبكورنيلوفالهزيمة، فحاقتالبولشفيكقادةسراحوأطلقمساعدتهإلىالسوفيتيات
.البولشفيكلصالحكثيرًاضعفكرنسكىمركز

التىالحكومةأصبحتقائدهالمؤقتة، وبهزيمةالحكومةسنداآلنحتىالجيشكان
السلطةتنقلثابتةبثورةالقيامفكرةولكن. للبولشفيكالمنالسهلهدفًاكرنسكىيرأسها
، ولكنالبولشفيكأوالمونشفيكصفوفبينبعدنضجتقدتكنلماإلشتراكيينإلىنهائيًا
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، وقاممبادئهملتطبيقأمامهمالوحيداألمليمثلالثورةبهذهالقيامأنعلىأصرلينين
.الصفرساعةبتحديد

التنظيممنعاليةدرجةعلىومدنيةعسكريةوحدات، قامت1917نوفمبر6وفى
التالىاليومالوزراء، وفىمعظمعلىالقبضالحكومة، وألقتمقارعلىباالستيالء

.جميعهاالروسيةالسوفيتياتلتمثيلعقدالذىالمؤتمرثقةعلىالبولشفيكقادةحصل
مجلس "تشكلاليومنفسوفى. المعتدليناإلشتراكيينبتأييدتحظلمسياستهمأنرغم

.أعضائهأبرزمنوتروتسكىستالين، كانلينينبرئاسة" الشعبوكالء

فكرةبتبنىالتأييدهذاكتسبواا، فقدالشعبىالتأييدإلىيستندالبولشفيكنظامكانولما
وحولوا. والفالحينللعمالاالقتصاديةوللمطالبالجنودلمطالبتستجيبالتىالسالم

بتوزيعقرارًالينينللثورة، أصدراألولاليومثابتة، ففىسياساتإلىومبادئهمشعاراتهم
األراضىملكيةبنقلقرارصدرشهورثالثة، وبعدالفالحينعلىالمالككبارأراضى

علىالعمالشجعللثورةالتاليةاألسابيعيزرعونها، وفىمنبأيدىتركهامعالدولةإلى
العديدتخذاالكنيسة، كماممتلكات، وصودرتالبنوك، وأممتالمصانععلىاالستيالء

.المماثلةاإلجراءاتمن

تمنوفمبرأواخرالدرجة، ففىبنفسالسياسىالمجالفىنشيطًاالوكالءمجلسوكان
اإلنتخاباتفأجريتدستورىحكمإلقامةالمؤقتةالحكومةوضعتهاالتىالقواعدتنفيذ

فازاإلنتخاباتتلكوفى. الروسىالدستورتضعأنعليهاكانالتىالدستوريةللجمعية
بالقوةالجمعيةحلإلىيلجأنالبولشفيكجعلالمقاعد، ممابثلثىالمعتدلوناإلشتراكيون

الجماهير،تأييدعلىالحصولأهميةقدرواالبولشفيكولكن. 1918ينايرمنتصففى
وعدالذى" روسياشعوبحقوقإعالن "السلطةإلىوصولهممنأيامبعدفأصدروا
ألغيتأسابيعبضعةوبعد. والدينىالعرقىالتمييزوإلغاءالمصيرتقريربحقاألقليات

صدر1918ينايروفى. الحقوقفىبالرجلالمرأةمساواةالطبقية، وتمتاإلمتيازات
.القوميةلألقلياتالمكاسبمنالمزيدليقدم" والمستغلةالكادحةالجماهيرحقوقإعالن"
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بالجمهورية "عندئذسمىفيماالحكمنظامحددالذىالدستور، صدر1918مايووفى
والمراكزاألحياءلسوفييتاتالهرمىالنظامإطاراإلتحادية"، فوضعالسوفييتيةالروسية
.عامكلمرتينيجتمعالذى" الروسيةالسوفييتاتمؤتمر "قمتهعنديقبعالذىواألقاليم

اإلنتخابحقالدستوروأعطى". الروسيةالمركزيةالتنفيذيةاللجنة "نتخابابويقوم
وتتولى. المدنلعمالأكبرفرصمنحمععشرالثامنةبلغواالذينالمواطنينلجميع

الذين) الوزراءأو" (الوكالءمجلس "أعضاءإختيار" الروسيةالمركزيةالتنفيذيةاللجنة"
المجالسنظامأصبح، وبذلكوظائفهمواجباتعنالتنفيذيةاللجنةأماممسئولينيعدون

للدولة، وكانرسميًاسياسيًانظامًامارسثورةأعقابفىظهرالذى) السوفييتاتأو(
علىالبولشفيكأطلق1918مارس، وفىللنظامالمحركةالقوةهملينينبقيادةالبولشفيك

".الشيوعىالحزب "إسمأنفسهم

والتدخلاألهليةالحرب
النضالمنشهورثمانيةبعد1917نوفمبرفىالسلطةعلىالبولشفيكاستيالءكان

البولشفيككانحينالبالد، فعلىفىاألموربمقاليدلإلمساكبدايةمجردالعارمالثورى
تنشطلسياستهمالمعارضةالعناصركانت. الرئيسيةوالمدنبالعاصمةمراكزهميدعمون

جميععلىسلطتهماألمر، وتمتدلهميخلصوعرضها، ولمالبالدطولفىضدهمللعمل
عنوعجزهانقسامهااوالمعارضةتفوق، بفضل1921عاماإلالروسيةاألراضى
القومية،األقليات: مجموعتينفىتتمثلالمعارضةوكانت. محددبرنامجحولاإللتفاف

.المناهضةالروسيةالسياسيةوالحركات

الحكمظلفىوالمعاناةالظلمسنواتمنبدافعيتحركونالقوميةاألقلياتقادةوكان
أبرزمنالقوميةاألقلياتمشكالتبديًال، وكانتباالستقالليرضون، والالروسى
يواجههاالتىالمشكالتأخطرمنفأصبحت. القديمالقيصرىللنظامالضعفعوامل
الجديدللنظامعداءتقلالالمعارضةالروسيةالسياسيةالجماعاتوكانت. الجديدالنظام

يقبلفلم. الشعبىالتأييدكتساباعلىقدرةمنهاأقلكانتالقومية، وإناألقلياتعن
القيصرىالعهدفىاإلدارةورجالسرحواالذينالقيصرىالجيشرجالمنالكثير
للقيامأنفسهمينظمونعارضًا، وراحواأمرًاالبولشفيكنتصاراالجديد، وعدوابالنظام
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البولشفيكعنلتمييزهماإلسمهذاعليهمأطلقالذين" (البيضالروس "فقاممضادةبثورة
فىللمعارضةرئيسيةمراكزثالثةبتكوينالقيصرىالجيشجنراالتبقيادة") الحمر"

.نماسكومورالبلطيقوالياتفىأهميةأقلوسيبيريا، ومراكزروسياوجنوبأوكرانيا
إلىواإلفتقاراإلنتشارهذاأنالبالد، إالمنمتفرقةأجزاءفىالمراكزتلكنتشاراورغم
بعدبعيدةالمعارضةقاعدةأهداففكانت. ضعفهاأسبابمنكانالحازمةوالقيادةالتنظيم

يخوضونجعلهمالحلفاءمنتلقوهالذىالمعنوىالتأييدالجغرافية، ولكنمراكزها
عناصرإلىوباإلضافة. القتاليةقدراتهمزيادةيحاولواأندونالبولشفيكضدصراعًا

الفالحون، فكانالطبقىالصراعطابعاألهليةالحربتخذتاالذكر، سالفةالمعارضة
المناطقالكبار، وكانتاإلقطاعيينمنسادتهمضدبعضًا، ويقاتلونبعضهميقاتلون
.المدنفىالعمالمنظماتسيطرةضدتقاومالريفية

، وكذلك1918عامروسياشمالفىالحلفاءجانبمنالخارجىالتدخلمحاوالتوفشلت
تحولنقطة1919عامروسيا، وكانأطرافمنوغيرهاروسياجنوبوفىسيبيريافى
، وتمتعوامواصالتهمخطوطقصرمنالبولشفيكاستفادفقداألهليةالحربمسيرةفى

الجيش (مقاتلماليينثالثةمنجيشًايجندواأنالواحدة، واستطاعواالحازمةالقيادةبميزة
للروسالوطنيةالمشاعرباستثارةمباشرغيربشكلاألجنبىالتدخلوخدمهم). األحمر

كانتالتىبالمعارضةأضرما، بقدراألجنبىللتدخلتتصدىالتىالقيادةحوللتفافهماو
،البيضالروسعلىاألحمرالجيشنتصراف. بالدهعلىالغريبيستعدىمنموقففى

المنفىفىليعيشواوالصينوبولنداوألمانياوالبلقانفرنساإلىمنهماآلالفمئاتففرت
التىالمجتمعاتفىوليذوبواوكفاءاتهمقدراتهممعتتفقأعماًالاألبد، وليمارسواإلى

.يحملونهاالتىاألسماءسوىبروسيايربطهمماهناكيعدإليها، ولملجأوا

السوفييتيةالدولةأيديولوجية
قرنينمنيقربمامدىعلىالغربىالسياسىالفكرفىينقبونالروسالتقدميونظل
النظامجذورقتالعاعلىتعينهمنظريةوعنأيديولوجيةأداةعنبحثًاالبلشفيةالثورةقبل

البحثهذاوخالل. الروسىللشعبمالءمةأكثربنظامواستبدالهاالستبدادىالقيصرى
،الروسالمثقفينبينأشياعاألوروبىالفكرمدارسمنمدرسةلكلكانالمتواصل
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الطوباويين، واإلشتراكييناأللمانوالمثاليينالفرنسيينللفالسفةأتباعهناكفكان
الساحةبهاماجتالتىالفكريةاإلتجاهاتمنكثراإلنجليز، وغيرهموالليبراليين
وجودتفترضالفكريةواإلتجاهاتالمدارستلكوكانت. القرنينهذينطوالاألوروبية

يزالالكان1917عاموحتى. عندئذروسيافىيتوفرلمماقوية، وهووسطىطبقة
بالدهمتعانيهلمادواءعنالغربىالفكرفىيبحثونالذينالروسالمفكرينبعضهناك
إطارًاتضعوحدهاالماركسيةكانتواأليديولوجياتاألفكارتلكوبين. وهمومعللمن

فتحالمبادرة، وتستطيعزمامتملكمركزيةسلطةظلفىاالجتماعىالتغيرإلمكانية
لنايفسرهذامركزيًا، فإنروسيافىالدولةبناءكانولما. التغيرهذامثلأمامالطريق
البالد،تلكفىالغربيةاأليديولوجياتمنغيرهادونالماركسيةبهحظيتالذىالرواج

المجتمعيعيشهكانالذىوالواقعماركسفتراضاتابينالكثيرةالتناقضاترغم
.الروسى

الرأسمالىالنظامعلىبالقضاءتنادىاالقتصادىالفكرمدارسمنمدرسةوالماركسية
Karl Marx) 1818ماركسكارلأسسها، وضعمحلهإشتراكىنظاموإحاللتامًاقضاء

.Frederich Engelsإنجلززميلهمع)، بالتعاون1882– 

الذىهوالعملأنتقولالتىالعملقيمةنظريةهىالماركسىالتحليلفىالبدايةونقطة
التىالقيمةمنبسيطجزءعلىإاليحصلونالالعمالفإنذلكالقيمة، ومعيخلق

إلىفيذهب) القيمةفائض (المنتجةوالقيمةاألجربينالفرقأما. األجرهويخلقونها
اإلنخفاضإلىاألجوروتميل. وربحوفائدةريعبشكلبينهمفيمايقتسمونهالرأسماليين

الطبقاتفتقارانتيجة (العمالعددزيادةلخفضها، وألنيسعونالرأسماليينألنباستمرار
تزيدأنشأنهامن) السكانعددفىالطبيعيةوالزيادةالريفمنوالهجرةالمتوسطة

فىالقيمةفائضكلإنفاقيستطيعونالفإنهمالرأسماليونأما. طلبهعلىالعملعرض
،اإلنتاجبتزايدالمالرأستراكمويتزايد. مالرأسشكلفىفيجمعونهاالستهالك

زيادةتتوالى، بينماسيقل – األغلبيةوهم – العمالاستهالكأنذلكمنماركسويستنتج
عناإلنتاجفيهايفيضالرأسمالىالنظاممنهايعانىأزماتوقوعإلىيؤدى، ممااإلنتاج

الصغيرةبالمشروعاتيؤدىممامنتجاتهاتصريفعنالمشروعات، وتعجزاالستهالك
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منمرحلةهو، وإنمالإلنتاجالطبيعىالوضعيمثلالالرأسمالىفالنظام. اإلفالسإلى
أخرىمرحلةبعدهاتأتىأنكثيرة، والبدمراحلسبقتهااالقتصاديةالنظمتطورمراحل

بالصراعأخرىإلىمرحلةمنتغيرتقداالقتصاديةالنظمكانتولما" اإلشتراكية "هى
الطبقةوبينالمستغلةالرأسماليينطبقةبينالصراعيشتدأنمن، فالبدالطبقاتبين

حتمًاالصراعهذا، وسينتهىاالستغاللهذاعليهايقعالتى) البروليتاريا (العاملة
،اإلنتاجوسائلعليهتسيطرثمومنالسلطةعلىواستيالئهاالعاملةالطبقةنتصاراب

الجماعةبيدفيهاإلنتاجأموالملكيةتكونشتراكيًاانظامًا – عندئذ – العاملةالطبقةوتقيم
المفكرينمنغيرهأفكارعنلهتمييزًا" الشيوعية "إسممذهبهعلىماركسوأطلق. كلها

الخياليةاإلشتراكيةاألفكارعنلهتمييزًا" العلميةاإلشتراكية "إنجلز، ودعاهاإلشتراكيين
.التاريختحليلعلىتقومالالتى) الطوباوية(

رأى، ولذلكإليهاإلنسانيةتسعىالذىالهدفهى – ماركسعند - الشيوعيةكانتلقد
النظامبتغييرواإلسراعالسلطةإلىللوصولسياسىحزبفىالعمالتنظيمضرورة

، يقيمونالعمالأيدىفى – الرأسماليةالطبقةأداة – الحكومةتقعوعندما. الرأسمالى
قضاءالرأسماليةمظاهرآخرعلىالقضاءيتمحتىالمجتمعحكمتتولىدكتاتورية

عماليا "شعار1848عامأصدرهالذى" الشيوعىالبيان "فىماركسأعلنمبرمًا، لذلك
بالنظامباإلطاحةإال "تتحققأنيمكنالالعمالحريةأنعلىوأكد" إتحدواالعالم

".القائماالجتماعى

اإلشتراكىالحزب، وأسست1882عامتكونتقدروسيةماركسيةجماعةأولوكانت
.أوروباغربفىاإلشتراكيينمعوثيقةبصالتإحتفظالذى1898عامالديمقراطى

:الحركىبإسمهإشتهرالذى (اوليانوفاليشفالديميرويدعىالحزبقادةأحدولكن
وجمع. الثورىاإلتجاهيتبنىيكنلمالذىللحزبالتدرجىاإلتجاهيعارضكان) لينين
عامحتىالروسللماركسيينالمحركةالقوةأصبحوا1903عامالرفاقبعضحوله

.كلهاروسيافىاألمورمقاليدبقليلذلكبعدإليهمنتقلتا، ثم1917

أوروبابالدأقلكانتأنهارغمإشتراكيةدولةأولروسيافىتقومأنالغريبمنوليس
منتصففى– Herzenهرزنالحظتخلفًا، فقدوأكثرهاالرأسمالىالطريقعلىتطورًا
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أمرًاإليهااإلشتراكيةإدخاليجعلروسيافىالرأسماليةضعفأن – عشرالتاسعالقرن
عامالمؤقتةالحكومةشكلتالتىالوسطىللطبقةالنسبىالضعفيكنفلم. ميسورًا

كانالسلطة، بلعلىلالستيالءالذهبيةالفرصةالروسللماركسيينهيأالذىهو. 1917
الكبيرةوالضياعالصناعيةالمشروعاتأصحابمنقليلنفربينالمستحكمالعداء

 –يتوفرلمأمروهوالنجاحأسبابلهمهيأالذىهوالبؤساءوالفالحينالعمالوجماهير
التطورطريقعلىبعيدًاشوطًاقطعتالتىالغربيةأوروبابالدفى – النحوهذاعلى

الفقرطحنهاالتىالساحقةواألغلبيةالميسورةالقلةبينكبيرًاالتناقضكانإذ. الرأسمالى
،األولىالحربقبلروسيافىاألجانبالمراقبينعلىيخفلمالعوز، الذىوأضناها

أنذلكإلىأضف. الحربقيامعندالروسىاالقتصادتدهورعنمسئوًالكانوالذى
دكتاتوريةفيهاتتحققأنيمكنالتىأوروبابالدبينالوحيدةالدولةكانتروسيا

 –روسياكانت، فقدالروسىالسياسىالتراثتغييرإلىذلكيؤدىأندونالبروليتاريا
وبينما. محدودةقلةظلهافىالسلطةتتولىأوتوقراطيةمركزيةتحكمهبلدًا – قلناكما

تجعلالعشرينالقرنمطلعمعالغربيةأوروبافىاستمرتالتىالبرلمانيةالليبراليةكانت
الحكومةإلىروسيافىينظرونالناسالصعوبة، كانبالغةالشمولىالحكمإقامة

البولشفيكأقامهاالتىالعاملةالطبقةدكتاتوريةجعلوالقيادة، مماالسلطةمركزباعتبارها
ظلفىاألمرينكابدتالتىالعريضةالجماهيرلصالحتعملكانتطالمامتقبًالأمرًا

.القيصرىاالستبداد

البولشفيك، فإنشمولىسياسىكنظامالماركسيةلتقبلالروسلدىاالستعدادتوفرورغم
تنتمىألسرة1870عامولدالذىلينينمثلرجلقيادةدونالنجاحهذاليحققواكانواما

لدراسةنفسه، ونذر1887عامشقيقهبإعدامبالغًاتأثرًا، وتأثرالوسطىالطبقةإلى
فىالماركسيونعشر، اعترفالتاسعالقرننهايةالصغر، وقبلمنذاإلشتراكية
التاريخفىدائمًالينينيذكروسوف. مرموقبمستقبليبشركثورىبلينينبتروجراد
ماركسىالسوفييتية، وكمنظرالسلطةومؤسس1917عامالبولشفيكثورةمنظمبإعتباره

الرأسمالية،مراحلأعلىاإلمبرياليةبأنالقائلةالنظريةصاحب، فهواألولالطرازمن
رأسفيهايعدلمالتىالفترة، وهى1914و1871عامىبينتقعالتىالفترةبذلكوقصد
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فىتقدمًااألقلالعالمبالدإلىالكبرى، فإتجهالصناعيةالدولفىكافيًاعائدًايحققالمال
أرخصخاموموادعاملةجديدة، وأيدىأسواقعناالقتصادى، بحثًاالتطورمضمار

الشرقفىالكبرىالدولبينالمستعمراتعلىالتنافسلينينفسرذلكضوءوفى. ثمنًا
الحرببقيامذروتهبلغاألسواقعلىالصراعهذاأنوأفريقيا، ورأىوآسيااألدنى

سوفالذىالرأسمالىالنظامبنهايةنذيرًاالحربتلك، واعتبر1914عاماألولىالعالمية
أضافالنظريةوبهذه. أوروبابلدانستعمالتىاإلشتراكيةالثورةيدعلىبهاإلطاحةتتم

الثورةأمل، فإنبالفعلتقعلمتنبؤاتهأنورغم. الماركسيةإلىجديدةإضافةلينين
بينفيماالصعبةالسنواتمواجهةعلىللبولشفيكالمحركالدافعكانالشاملةاإلشتراكية

1917 – 1921.

الحزببتنظيمالخاصةلينينآراءمنالجانبذلكروسيافىالبولشفيكنتصارابويرتبط
الخاصةالرئيسيةالمسألةبرزتوقد. البروليتاريالثورةالمناسبالوقتالثورى، وتحديد

، أوعضويتهقاعدةيوسعأنالروسىالديمقراطىاإلشتراكىالحزبعلىكانإذابما
البروليتاريا،دكتاتوريةإقامةعلىالقادرةالثوريةالطليعةتضممحدودةبعضويةيكتفى
اإلتجاهالمؤتمرفىلينينوتزعم. 1903عامبلندنالحزبمؤتمرفىالمسألةتلكبرزت
وجهةكانتولما،الثورييناإلشتراكيينمنمحدودةمجموعةعلىالعضويةبقصرالقائل
تعرفمجموعةأصبحتفقدالمؤتمرأعضاءمناألغلبيةبتأييدحظيتقدنظره

فىلينينمع) المنشفيك (األقليةتفقتاوقد). األغلبيةتعنىروسيةكلمةوهى (بالبولشفيك
األفكارنموضرورةتعنىأنهاعلىماركسكتاباتفسرت، ولكنهاآرائهغالبية

لندنمؤتمرفىلينينحققهالذىالنجاحكطبقة، ورغمالعمالبينطبيعيًانموًااإلشتراكية
اإلشتراكىالحزبفىأحرزوهاالتىاألغلبيةفقدواأنالبولشفيكلبث، ما1903

.1917صيففىإالالحزبقيادةفىمكانتهميستعيدوا، ولمالروسىالديمقراطى

أفكارهالباحثون، يعدماركسآلراءاستكماًالباإلمبرياليةالخاصةلينيننظريةتعدبينما
معظمكانفقدالماركسيةعلىخروجًاروسيافىالبروليتاريةالثورةبتوقيتالخاصة

البالثورةالروسيةالعاملةالطبقةقيامأن، يعتقدونالبولشفيكومعظم، بلالماركسيين
كانتالتطور، ولمادرجاتأقصىالروسيةالرأسماليةتبلغلممايتحققأنيمكن
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نشاطلممارسةالروساإلشتراكيينمعظمتهيأفقد. الوسطىالطبقةتمثلالمؤقتةالحكومة
الفكرةنفسيعتنقكانلينينأنورغم. بورجوازىنظامظلفىالمدىطويلسياسى

منالمؤقتة، وتمكنالحكومةضعفمنتحققأنلبثماالثورة، فإنهقيامقبيلحتى
البروليتاريادكتاتوريةلينينأحلوبذلك. بالثورةللقيامحانقدالوقتبأنرفاقهإقناع
البورجوازى، وهوالحكمنظامظلفىالعاملةللطبقةالتدريجىالسياسىالتدريبمحل

بدكتاتوريةالخاصةفكرتهإطارلينينوضعضروريًا، وقدأمرًايعدهماركسكانما
خاللهاتقومإنتقاليةفترةحددت، التى1918عام" والثورةالدولة "كتابهفىالبروليتاريا

أسسبوضعذلكبعدتقومالمعارضة، ثمبتصفيةالعاملةالطبقةعليهاتسيطرالتىالدولة
الشيوعية، عندئذطريقعلىالجماهيرتدريبيتمبعد، بعدمافيماالسياسيةالديمقراطية

علىاستولواعندماالنهجهذاعلىيسيرونالبولشفيككانوبذلكالدكتاتوريةتنتهى
وأصدرواشهرينبعدالدستوريةالجمعيةبحلقامواوعندما1917نوفمبرفىالسلطة

.اإلشتراكيةاإلجراءاتبتطبيققراراتهم

الثالثةالدولية
الحربمناألخيرةالمراحلفىوخاصةبالحلفاءالبولشفيكعالقةعلىأثرعامًالوثمة

جعلممااإلشتراكيةالثورةإلىقاضيةضرباتتوجيهالحلفاءحاولاألهلية، عندما
يتعللونالحلفاءكانفإذا. أوروبافىاإلشتراكيةالثوراتتحريكعلىيصرونالبولشفيك

التىألمانياوخاصة. أوروباأرجاءجميعالثورةالروسية، فلتعمالثورةعلىالقضاءبأمل
ساسةالمتطرفة، وكاناإلتجاهاتظهورإلىنهيارهااوأدىالمسلحةقواتهاإنهارت
االستقرارعدمضوءفىالثورىللنشاطبالدهمفىالمناخمالءمةمدىيدركونالغرب

ضرباتهمتسديدعلىلهمحافزًااإلدراكهذاوكان. الحربنتيجةعانتهالذىاالقتصادى
.السوفييتيةالدولةمنالعدائىلموقفهمالروسية، ومحركًاللثورة

العالقاتتحسينأجل، منالغربساسةروعمنالسوفييتالقادةيهدئأنمنوبدًال
الوثوبعلىالعالمفىالشيوعيةاألحزابالعالمية، وشجعتالثورةموسكو، أعلنتمعهم
إليهودعيتالغرضلهذاموسكومؤتمرممكنة، وعقدفرصةأقربفىالسلطةإلى

، لتصل1919مارسفى" الثالثةالدولية "تأسيسوأعلناألجنبيةالشيوعيةاألحزاب



حامدعباسرءوفوالمعاصرالحديثالعالم

164www.RaoufAbbas.org

 –1864بينفيمااألولىالدولية (العالميةاإلشتراكيةالمنظماتمنسبقتهاالتىالحلقات
مفككةوأصبحت1889عامأسستالتىالثانية، والدوليةماركسأسسهاالتى1876
).فيهانتظمتاالتىاإلشتراكيةاألحزاببينالقوميةاإلتجاهاتبروزنتيجةلصااألو

.روسياخارجالعمالحركاتتوجيهإلىيهدفبموسكو" الثالثةالدولية "تأسيسوكان
البولشفيكأصبحللماركسية، وبذلكالروسىالتفسيرالدوليةالشيوعيةالمنظمةهذهوتبنت

تبعوهاالذىالمخططلتطبيقالجهودأوروبا، فبذلوافىالثوريةللحركاتالمحركةاليد
بالدفىالظروفختالفا، رغمالعالمىالنطاقعلىروسيافىالسلطةعلىلالستيالء
بعد،فيما" الدولية "منهاعانتمشكلةإيجادإلىهذاوأدى. روسيافىعنهاالغربيةأوروبا
عنبعيدةدوليةحركةكونهامنبدًالالسوفييتيدفىسياسيًاسالحًاتبدوأصبحتعندما

شلوإلىللحركةمخلصينكانواالذيناليسارييناستياءإلىذلكوأدى. القوميةالصبغة
.الدولىالنطاقعلىذاتهاالدوليةجهود

شيوعيةنتفاضاتا، فقامتالنجاحبشائريحمل1919فى" الدولية "تأسيسكانذلكورغم
للدوليةالثانىالمؤتمروعقد. مهدهافىأخمدت، ولكنهاوبودابستوميونيخبرلينفى

بزيادةالخاصةالقواعددولة، وضعوثالثينلتسعممثلينبحضور1920عامبموسكو
لشعوباألولالمؤتمر "إنعقادالمؤتمرهذانتائجمنللحركة، وكانالثورىالتنظيم
بينالوطنىالشعورإلثارةالجهودفيهبذلتالذى) 1920سبتمبر (باكومدينةفى" الشرق

األوضاععلىتؤثرلمالمؤتمراتتلكأنغير. الثورةتجاهافىأولىكخطوةاألسيويين
التاريخهذامنقرنربعبعدإالالشيوعيةإلىأوروبيةدولةأىتتحولولم. أوروبافى

".الثالثةالدولية "إليهارمتالتىتلكعنتمامًامختلفةألسباب

السوفييتىاالقتصادبناء
علىالنهائيةوسيطرتهمللسلطةالبولشفيكوصولبينوقعتالتىاألزمةفترةكانت
الماركسيةاألفكارلتطبيقالجديدالنظامبناةأمامالفرصةتتيحالروسياأراضىجميع
التىالفوضىحالة، ساعدتالوقتنفسوفى. العامةسياستهمفىرائدهمكانتالتى

عليهاقامالتىاألسسمنالكثيردعائمتقويضعلىاألهليةالحربخاللالبالدنتابتا
البولشفيكأمامالطريقبذلكالخاصة، فأفسحتوالمصانعالكبيرةكالمزارعالقديمالنظام
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ألسباب – يريدونكانواالبولشفيك، أنذلكإلى، أضفالماركسىبرنامجهملتطبيق
علىاالستيالءمنوالفالحين. المصانععلىاالستيالءمنالعمالتمكين – سياسية
تجهاولو. البرنامجهذاعلىتركزنجاحهمعلىساعدتالتىالدعايةوكانت. األرض

حالفهملماالمقدماتهذهدوناالقتصادعلىالدولةسيطرةنظامتطبيقإلىالبولشفيك
.التوفيق

الناحيةمنضروريًاكانماركسيةأسسعلىاإلشتراكيةالدولةتنظيمفىالتأخيروهذا
والمزارعالمصانعأداءحسنضمانمحدودًا، وكانالبولشفيكعددكانالعملية، فقد

الفنيةالخبراتذوىمنكبيرةأعدادإلىيحتاجونكانوا، إذلنجاحهممتطلبًاأمرًاوالبنوك
خطة – عندئذ – لديهميتوفرلمالبولشفيكأنكما. االقتصادأوجهمختلفإلدارة

يتمتجربةفترةوجودضرورةحولتدورالنظريةمناقشاتهممحدودة، وكانتاقتصادية
لذلك. الماركسيةمبادئهممعتتناسبالتىاالقتصاديةالمؤسساتإلىالتوصلخاللهامن

النظامفىالهامةالمواقععلىالسيطرةبموجبهاللبولشفيكيتاحإنتقاليةخطةلينينوضع
الرئيسيةالمواصالتووسائلالثقيلةوالصناعاتالبنوكوخاصةالقديماالقتصادى
.مواقعهافىالقديمةاإلداريةالكوادربقاءمع. الكبيرةوالمزارع

منسلسلةتخاذاإلىدعا، ممايتملمالروسىاالقتصادإلدارةالسلمىاإلنتقالهذاولكن
فىالقياديةالمراكزعلىالبولشفيكسيطرإذ" الحربشيوعية "بإسمعرفتاإلجراءات
األهلية،الحربمنتصففىكبيرًاتدهورًاتدهوراإلنتاجاالقتصادية، ولكنالمؤسسات

فى. الروسىاالقتصادشعثللممحاولةفىالنطاقواسعةتأميمبحركةالحكومةفقامت
منكبيرةدرجةعلىوالصناعىالزراعىاإلنتاجوهبوطالنقدىالتضخمكانالنهاية

كاناألهليةالحربنهايةلعالجها، وعندالحكومةبذلتهاالتىاإلجراءاتتفوقالخطورة
.تمامًاإنهارقدالروسىاالقتصاد

قبلوالنموالتوسعفىآخذةمصانعهاوكانت. الحديثةالصناعةعرفتروسياأنورغم
غالبيةالزراعة، وكانتفىتركزالرئيسىاالقتصادىالنشاط، فإنكاملبجيلالثورة
فىالفالحينمصالحيضعأنالجديدالنظامعلىكان، لذلكالفالحينمنالروسىالشعب
الفالحون، كان1861عامروسيافىاألرضرقإلغاء، ورغمهتمامهامناألولالمركز
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وإنماحرةملكيةاألرضملكيةحقلهميكنالسوء، فلمبالغةظروفظلفىيعيشون
التىالتعويضاتأقساطسدادفىاستمرواطالماباألرضاإلنتفاعبحقفقطيتمتعونكانوا

قبلتوقفاألقساطهذهسدادولكن. إليهالمشارالقانونبموجبعليهمالدولةفرضتها
قيامبتشجيع – 1905عامبعد – القيصريةالحكومةعشر، وقامتالتاسعالقرننهاية
، ولكنالفالحينبنوكطريقعنلهمالمساعداتبتقديمالمالكالفالحينمنمحافظةطبقة
الالفالحينمناألعظمالسوادالثورة، وكانقيامحتىكبيرًاتقدمًاتحرزلمالحركةهذه

كأجراءيعملواأنعليهمكانثم، ومنألسرهمالطعاملتوفيرتكفىمساحاتيزرعون
ماليينعشرةهناك، كانتاألولىالعالميةالحربقياموعند. دخولهمفىالعجزلتغطية
فقرحالةفىتعيش) الريفسكانتشكلأسرةمليونعشرالثالثةبينمن (فالحيةأسرة
التىاألراضىمساحةتساوىهؤالءيفلحهاالتىالزراعيةاألراضىمساحة، وكانتمدقع

فىيرتبطمعقدًاأمرًاالزراعيةالمسألةحلفكان. المالككبارمنألفًاثالثونيملكها
االقتصادىالنشاطأوجهوبقيةالصادراتوتنشيطوتنميتهاالصناعةبتطويراألولالمحل
المسألةالسياسية، فكانتالناحيةمنالتعساء، أماالفالحينألولئكعملفرصإليجاد

األرضملكيةإلىيتطلعونالفالحونكانالسهولة، إذمنكبيرجانبعلىالزراعية
.مبادئهممعتعارضهرغمذلكتحقيقفىالبولشفيكيتردديفلحونها، ولمالتى

الكبيرةالمزارعبتصفيةنوفمبر، قضتثورةعقبقراراتبإصدارالسوفييتوبادر
تطبيقولكن. الحكومةإلىلنقلهاتمهيدًاإليهاالملكيةحقوقالمحلية، ونقلاإلدارةبمعرفة

كبارأراضىعلىالمحليةالسلطاتنصوصها، فاستولتمعيتمشلمالقراراتتلك
أدىمماالمساواةقاعدةفيهاتراعمنظمة، لمغيربطريقةالفالحينعلىووزعتهاالمالك

1918عامخاللاألراضىتأمينالحكومةحاولتوعندما. الزراعىاإلنتاجتدهورإلى

بيعالفالحونرفضالوقتنفس، وفىبالفشلخطتهاباءتالجماعيةالمزارعوتكوين
النقدى،التضخممعتتناسبتكنلمألنهاالحكومةحددتهاالتىباألسعارمحاصيلهم

ضطرتاالتموينية، والمشكلةحلفىالغالللتجارةالحكومةحتكارافشلوبذلك
علىلالستيالءالفقراءالفالحينمنلجانتكوينإلى – 1918صيففى – الحكومة

أنالحقيقية، غيرحاجتهمعنفائضًاوتشكلالفالحينمنغيرهميختزنهاالتىالغالل
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نهايةعندإلغائهاإلىالحكومةضطرتاوالريففىالفوضىزيادةإلىأدتاللجانهذه
الهبوطمنكبيرةدرجةبلغقدالزراعىاإلنتاجوكان – 1921عام – األهليةالحرب

.العاليةالسكانيةالكثافةذاتاألقاليممنهاعانتالتىالمجاعاتفىتجسدت

المراكز "علىاالستيالءعمليةأدتفقد. الزراعةحالمنأفضلالصناعةحالكنيولم
الصناعاتوكانت. الزراعةفىحدثتالتىلتلكمماثلةنتائجإلىالصناعةفى" القيادية
عليهاسيطرالتىالمدنأوائلمنكانتالتىالكبيرةالمدنمنبالقربتتركزالكبرى

الموادنقصمنالصعوباتمعظموجاءت. السوفييتدائرةفىعمالها، ودخلالبولشفيك
تأمينعلىوترتب. العمالمعالتعاونومديريهاالمصانعمالكورفضوالوقودالخام

مديروهابقىحينعليها، علىلإلشرافالعمالمنلجانتشكيلالرئيسيةالصناعات
األعلىالمجلس "إلىالصناعىالقطاععلىاإلشرافوأسند. مواقعهمفىالسابقون
علىوترتب. الصناعىالتطورمالحقةعنالبعدتمامبعيدًاكانالذى" القومىلالقتصاد

إشرافتحتووضعها1918صيففىكلهاالصناعةمتأمياإلجراءاتتلكفشل
التنظيمسوءمنتعانىالصناعةكانتولما. مركزيًاإدارتهاتولىالذىالقومىالمجلس

خاللالحربىبالمجهودالمرتبطةالثقيلةالصناعاتعلىالتركيزتمالثورة، فقدقبل
عامفىعليهكانعما% 20بنسبةالصناعىاإلنتاجهبوطذلكعناألهلية، ونتجالحرب
والحديدالصلبإنتاج%، هبط13بنسبةالثقيلالصناعىاإلنتاجهبطحين، على1913

.ذلكمنأكثربمعدالت

البولشفيككبيرًا، وبذلتدهورًااألهليةالحربظروفنتيجةالداخليةالتجارةوتدهورت
اإلنتاجنقصولكن. وترشيدهاالداخليةالتجارةعلىالدولةسيطرةلضمانكبيرةجهودًا

النظاممعالتعاون) الثورةقبل (التجارىبالقطاعالمشتغلينورفض. والصناعىالزراعى
عامالخارجيةالتجارةأممواقدالبولشفيكوكان. بالكسادالداخليةالتجارةأصابالجديد
أضراألهليةالحربخاللروسياعلىالحلفاءفرضهالذىالحصارأن، غير1918

إالخارجيةتجاريةعالقاتفىالدخولتقبلالالحكومةكانتالخارجية، كمابالتجارة
.بشروطها
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كبيرًاعجزًاتعانىميزانية، فورثالمالىالقطاعفىجمةصعوباتالجديدالنظاموعانى
فىعليهكانتماأضعافثالثةإلى1917عامفىاألسعارزيادةإلىأدىنقديًاوتضخمًا

.الحربقبلعليهكانتمماضعفًا12إلىاألسعاررتفعتا1917عامنهاية، وعند1913
المالىالنظامإصالحإلىذلكيؤدىأنأملعلىالثورةعشيةالبنوكالبولشفيكأمموقد

المؤسساتجميعتأمينإلىأدىالمحاولةتلكفشل، ولكنالسابقينالبنوكرجالبمعاونة
الحربسنواتوخالل. التدهورمنالقومىاالقتصادإنقاذإلىذلكيؤدىأنالمالية، دون

مصروفاتها، ومافىالعجزلتغطيةالنقدإصدارفىالتوسعإلىالحكومةاألهلية، لجأت
النقدضعفألفيعادلماالنقدمنأصدرتقدالحكومةكانت، حتى1921عاميحلكاد

يساوىالأصبححتىالروبلقيمةهبوطذلكعن، ونتج1917عاممتداوًالكانالذى
نهايةعندجديدةاقتصاديةسياسةرسمإلىماسةالحاجةكانت، ولذلكطباعتهنفقات

.األهليةالحرب

،الخاصالماللرأسالتنازالتبعضاالقتصاد، قدمتتنشيطالحكومةتضمنفحتى
السياسة "لينينوبرر. معينحجمذاتخاصةاقتصاديةمشروعاتبقياموسمحت

مناألعظمالسواديمثلونالذينالفالحينتأييدكسبإلىبالحاجة" الجديدةاالقتصادية
األحوالتتحسنعندمااإلشتراكيةطريقفىالمضىتستطيعالحكومة، وأنالشعب

.القومىلالقتصادالقياديةبالمراكزتحتفظكانتطالمااالقتصادية

بتشجيعملحوظًانجاحًاالجديدةاالقتصاديةالسياسةالداخلية، حققتالتجارةقطاعوفى
.والزراعةالصناعةوتنشيطالكسادمشكلةحلإلىأدىالتجار، ممالصغارالحكومة

أكبرصاحبةكونهابحكمالداخليةالتجارةفىتتحكمالحكومةأصبحت1927عاموفى
الدولة،بيدظلتالخارجيةالتجارةولكن. السوقفىالمطروحةالشراءأوامرمنقدر

التجارةتوجهوأناألجنبيةالمنافسةمنالمحليةالمنتجاتتحمىأنبذلكفاستطاعت
بملكيتهاالحكومةحتفظتا. الصناعةقطاعوفى. الداخليةسياستهالخدمةالخارجية
واجهتالروسية، ولكنهاالعاملةالقوىمن% 85تستخدمكانتالتىالكبيرةللمصانع
السياسيةواإلدارةالفنيةاإلدارةبينتمزجأن، وحاولتالمصانعإدارةفىكبيرةصعوبة

فىبطيئًاكانالتقدم، ولكنوالحزبللعمالوممثلينالصناعةخبراءبينتجمعالتى
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عامبلغهاالتىالمعدالتإلى1927عامالصناعىاإلنتاجيصلالصناعة، فلمقطاع
مبادئهاعنالحكومةتنازلبفضلمدىأبعدفكانالزراعىالقطاعفىالتقدمأما. 1913

الدولةكتفتاالمساحة، والمحدودةالخاصةللملكياتالمجالوإفساحهااإلشتراكية
.القومىاالقتصادتوجيهمراكزعلىبسيطرتها

مشروعاتبفضلجذريًاتغيرًاتتغيرالسوفييتىاالقتصادبنيةبدأت1928عامومنذ
الزراعةوتنميةالثقيلةالصناعاتحجمزيادةفىنجحتالتىللتنميةالخمسالسنوات
،الرأسمالىأوروباغربفىاإلنتاجمعدالتقاربتحتىالقومىاإلنتاجمعدالتوزيادة
الرائدةاإلشتراكيةالتجربةلتستكملالقومىاالقتصادعلىالدولةسيطرةوتدعمت
.التطبيقفىكمبدأ، وتجاوزتهاالماركسيةعلىرتكزتاالتىالمميزةمالمحها

السوفييتىالدستور
إشتراكيةجمهورياتثالثاألهلية، كونواالحربفىالنصرالبولشفيكأحرزبعدما

وروسياأوكرانياجمهورياتاإلشتراكية، هىالسوفييتيةروسياجمهورية "إلىباإلضافة
روسياجمهوريةلدستورمماثًالدستورًامنهاواحدةلكلوأصبحوالقوقازالبيضاء

الجمهورياتإتحاد "األربعالجمهورياتكونت1922وفى. 1918فىالصادرالسوفييتية
قامتالتىاإلشتراكيةالدولةبهتعرفأصبحتالذىاإلسماإلشتراكية"، وهوالسوفييتية

فىالصادرالسوفييتىالدستوروجدد. الحينذلكمنذالروسيةاإلمبراطوريةأنقاضعلى
.الجمهورياتهذهبينالعالقة1924يناير

مؤتمر "فجاء1936عامحتىقائمةظلتالتىالحكممؤسساتإطارالدستورووضع
األعضاء، ويجتمعمنألفينالسلطة، ويضمأجهزةقمةعلىالمنتخب" السوفييتىاإلتحاد
جمهورياتفيهايمثلالتى" المركزيةالتنفيذيةاللجنة "بدورهسنويًا، وينتخبمرتين
وجمهوريةأوزبكستانجمهوريةإليها، وأضيفتذاتىباستقاللتتمتعكانتالتىاإلتحاد

فىالتنفيذيةالسلطةوتركزت. 1929عامكازاكستان، وجمهورية1924عامتركستان
المركزية،التنفيذيةاللجنةتعينهالوزراءمجلسبمثابةوهو". الشعبوكالءمجالس"

كبارولمحاكمةاإلتحادجمهورياتبينالخالفاتفىللنظر" العلياالمحكمة "وأنشئت
.إتهاماتمنإليهميوجهفيماالموظفين
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السوفييتمجلس "تأسيسالدستور، أهمهاعلىتعديالتعدةأدخلت1936عاموفى
أعضاءالقوميات"، وينتخبسوفييت"و" اإلتحادسوفييت: "مجلسينمنويتكون" األعلى

فينتخبالقومياتمجلسنسخة، أماألف300كلعنواحدنائببواقعاإلتحادسوفييت
حكمذاتجمهوريةكلعننائبًا11وإتحاديةجمهوريةكلعنعضوًا25أساسعلى
عنواحد، وعضوالذاتىبالحكمالمتمتعةالمناطقمنمنطقةكلعنأعضاء5و. ذاتى
.قوميةدائرةكل

حقاإلتحاديةالجمهورياتبمقتضاهمنحتالدستورعلىتعديلأدخل1944عاموفى
فىالتمثيلمعها، وحقاإلتفاقاتإبراموحقاألجنبيةالدولمعخارجيةعالقاتإقامة

السوفييتىالجيشداخلبهاخاصةعسكريةقواتالدولية، وإقامةوالمؤتمراتالهيئات
اإلتحاد،مستوىعلىالقرارصنعحقوحدهاتملكاإلتحاديةالمؤسساتظلتولكن
.اإلتحادجمهورياتلجميعملزمةقراراتهاوظلت
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السادسالفصل
ألمانيافىالنازيةقيام
Weimarفايمارجمهوريةقيام

يعدلماأللمانىالجيشأناأللمانىللجيشالعلياالقيادةأدركت1918سبتمبر28يومفى
الثانىولهلمالقيصرمنالقيادةطلبتالتالىاليوم، وفىالقتالمواصلةعلىقادرًا

Whlhelm IIأكتوبر2يوم، وفىوالصلحالهدنةبطلبالمتحدةالوالياترئيسإلىالتقدم
القيادةطلبHindenburgهندنبرجالقيصر، وأيدبرئاسةبرلينفىالتاجمجلسإجتمع
،de Baatباددىماكساألميرحكومةطلبتأكتوبر4يوموفى. فوريةهدنةبعقدالعليا
4منالفترةوفى. والصلحالهدنة، إبرامولسناألمريكىالرئيسمنبسرعةتشكلتالتى

يبرمأالولسنطلبالمسألة، حيثهذهحولالمذكراتدارتأكتوبر21إلىأكتوبر
كانتإذاإالالهدنةتوقيعيقبلالاأللمانى"، وأنهالشعببحقتمثل "حكومةمعإالالصلح
Lu dendorffدندورفلورفضوقد. مستحيلةالحربإلىألمانياعودةتجعلبنودها

الشروطقبولاأللمانيةالحكومةقررتأكتوبر27، وفىاستقالتهتقديمإلى، وإضطرذلك
فىللمفاوضةRothondروتوندإلىوفدهاالمتحدة، وأرسلتالوالياترئيسفرضهاالتى

.الهدنة

نوفمبر،أوائلفىكييلفىاألسطولإلىسرىقدالتمردالهدنة، كانإبرامقبلأنهعلى
لهللجنودمجلسًاالبحر، وألفواعرضفىاإلنجليزىاألسطولمقاتلةالجنودرفضحيث

الثورة،إخماد" توسكة "إلىباددىماكساألميرعهدالحربية، وقداألعمالسلطة
فىوالعمالالجنودمجالسألمانيا، فشكلتعمتأنتلبثلمالثورةفأخمدها، ولكن

.وغيرها) لييزج(و) ماجدبورج(و) هانوفر(و) بريم(و) ، (لوبكهامبورج

الزحفاأللمانىالقيصر، أراد1917سنةالظروفتلكمثلفىروسياقيصرفعلوكما
يتبعلنالجيشبأنلهصرحواقادتهالثورة، ولكنإلخمادبرلينعلىالجبهةبجيوش
الغرضلهذاجاء، وقدالمحاربينالضباطمشاورةالثانىولهلمطلب، وعندئذأوامره
تلقواإذاالجنودأنهؤالءقررمباشرة، وقدالجبهةمنأكثرهمجاءضابطًاثالثون
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الجنرالوأبلغهاألوامرينفذونالفسوفالثورةعلىللقضاءبرلينإلىبالزحفاألوامر
)ذلكفىهندنبرجترددعندما (لودندورفالقائدخلف"، الذىGroenerجروينرولهلم"
لهتغفرهلمماوهو (العرشعنيتنازلأنعليه، وأنالجيشلوالءحائزًايعدلمأنه

نوفمبر9يومالعرشعنالتنازلالثانىولهلمقبلذلكوعند) أبدًاالعسكريينطبقة
1918.

اإلشتراكيينفىتتمثلالثورةتحركالتىالسياسيةالقوىكانتالحينذلكفى
اإلشتراكيون، وكانSpartacistsوالسبارتاكيينSocial Democratsالديمقراطيين
، وقدالرايشتاجمجلسفىالنوابمن110يملكونالحربنشوبعندالديمقراطيون

اإلشتراكىالمؤتمرقرارات، رغم1914أغسطسفىالحربميزانيةجانبإلىصوتوا
، عند1915ديسمبرفى، ولكنالحروبقيامتعارضالتى1912سنةبالفىالعالمى
،الرايشتاجأعضاءمنالديمقراطييناإلشتراكيينمن20نحوالرابعة، قامالميزانيةبحث

اإلشتراكىالحزبإلىبعدفيماتطورتجماعة، بتشكيلوبيرنشتاينكاوتسكىبينهممن
لوكسمبرجوروزاLeibknechtليبكنختبينهم، منآخرونقام، كماالمستقلالديمقراطى

سبارتكوس"، "جماعةعليهاأطلقالتىهىدوليةيساريةجماعة، بتشكيلزيتكنوكالرا
، قامتللحربالمؤيدةغيرالمعارضةقوىلتزايدونظرًا. المستقلينمعلفترةتعاونتوقد

الوزارةإلىلإلنضماماألغلبيةأصحاباإلشتراكيينبدعوة1918أكتوبرفىالحكومة
أنعلى. التعويضات، وفرضاألراضىضمسياسةعنالحكومةتخلىبشرطفدخلوها
كييلفىوالغواصاتاألسطولبحارة، فأعلنالجميعلتفاجئنشبتأنتلبثلمالثورة

الديمقراطيوناإلشتراكيونهب، وهناوالعمالالجنودمجالسالتمرد، وشكلت
.الثوريةالموجةلركوبوالسبارتاكيون

التىقلعتهممنالثورةيديرونكانواالذين" السبارتاكيين "معالعالىالمدكانالبدايةوفى
إلعالنالعدة، ويعدونالرايشتاجمنقليلةأمتاربعدالقيصر، علىقصرفىأقاموها

ايبرتفردريكبزعامةالديمقراطيوناإلشتراكيونكانبينما. السوفييتيةالجمهورية
EbertشيدمانوفيليبScheidemannحكومةاستقالةأثرعلىالرايشتاجفىيجتمعون
اإلشتراكية، وقدالثورةيكرهايبرتكانفقد ! يفعلونمايعرفونالباددىماكساألمير
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يتوالهادستوريةملكيةإقامةيرىخطيئة، وكانكأنهاالثورةيكرهأنهمرةذاتأعلن
.القيصرأبناءأحد

.والوطنالحكومةإلنقاذالسبلخيرفىالثورةقيامعندجروينرالجنرالتشاورقدوكان
ذكرنا، وفىكماالعرشعنالتنازلالقيصرمنجروينرطلبالتشاورهذاعلىوبناء
، وكانالعاماإلضرابأعلنقدبرلينفىوالجنودالعمالمجلسكانالحينذلك

وعندما. السوفييتيةالجمهوريةوإعالنالسلطةعلىلالستيالءيستعدونالسبارتاكيون
القيامالضرورىمن، وكانبالفزعأصيبواالرايشتاجفىاإلشتراكيينإلىالنبأوصل
بإعالنرفاقهاستشارةدونشيدمانفقام. السبارتاكيينخطةإلحباطسريعبعمل

.1918نوفمبرمنالتاسعمساءفىالرايشتاجنافذةمنالجماهيرعلىالجمهورية

قائد) جروينر(و) ايبرت (بينسرىميثاقأوإتفاق، عقد1918نوفمبر9اليومنفسوفى
الجيشيحافظالبلشفية، وأنوعلىالفوضىعلىالقضاءعلىايبرتفيه، وافقالجيش
أقدامها،تثبيتعلىومساعدتهاالجديدةللحكومةالجيشتأييدمقابلالقديمةتقاليدهعلى

علىوقضى. الجيشإنقاذتموهكذا. الجيشبقيادة) هندنبرج (يحتفظأنعلىتفقاو
الجيشيدينأنالمعقولمنيكنلمجهةفمن. األولاليوممنذبالضياعالجمهورية
عاتقعلىبالمسئوليةالجيشألقىفقدأخرىناحيةللجمهورية، ومنبالوالءالقيصرى

.االستسالميوقعأنعليهكانالذىالجديدالنظاموعلىالديمقراطيةاإلشتراكية

فىوالعمالالجنودسوفييتاتنتشرتاتنتشر، فقدألمانيافىالثورةكانتالحينذلكوفى
بافارياروسيا، وفىفىحدثمانحوعلىالسلطةتغتصببألمانيا، وأخذتمكانكل
)ويتلباخ (أسرةإلىينتمىكان، الذىالملك، وتنازلميونيخفىالثورةنفجرتا

Wittelsbchبافارياعلىيسيطرونالذينالديمقراطيوناإلشتراكيون، وأقامالعرشعلى
فىمظاهرةقادالمشهور، الذىاليهودىEisnerآيزنركورتزعامةتحتشعبيةدولة
نوفمبر10يوموفى. الجمهوريةقياموأعلنالحكومةومقرالبرلمانحتلتانوفمبر7يوم

برئاستهعهدالشعبلممثلىألمانيا، مجلسًافىالسوفيتياتالشعبية، أوالمجالسنتخبتا
وجنودعمالمجلسطلباليومنفسوفى. مؤقتةبصورةألمانياحكمليتولى) ايبرت (إلى

اإلشتراكيينمنواألقليةاألغلبيةقامتأيضًااليومنفسفورًا، وفىالصلحإبرامبرلين
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منوثالثةالديمقراطييناالشتراكيينمنمنهمثالثة: ستهمنائتالفيةوزارةبتشكيل
هذهوأعلنت. اإلشتراكيينغيرمنقليًالعددًابعدفيماضمتوقد. المستقليناالشتراكيين

).الصلحإبرام (السياسةهذهتباعاعلىعزمهاالتالىاليومفىاإلئتالفيةالحكومة
.Rothondروتوندفىالهدنةاأللمانىالوفدوقعاليومنفس، فىوبالفعل

18ففى. خطيرةبتحوالتوينذرألمانيافىيحتدمالسياسىالصراعأخذالتاليةالفترةوفى

مجالسمندوبىمنتألفوقد. برلينفىأللمانياسوفييتىمؤتمرأولإجتمعديسمبر
،النظامىالجيش، وإلغاءهندنبرجإقالةوطلب. ألمانياأنحاءفىوالعمالالجنود

أكثرالتطورهذاوكان. للمجلسالعلياالقيادةتحتيكونوطنىبحرسعنهواالستعاضة
اإلعترافوجروينرهندنبرجرفضفقدالجيشناحيةفمن. ايبرتأوالجيشيحتملهمما

بدورللقيامنيةأيةلديهميكنفلمورفاقهايبرتناحية، ومنالسوفييتىالمؤتمربسلطة
الفريقينبيناإلتفاقتمفقدلذلك. مصيرهامنواإلنتهاءروسيافىكيرنسكىحكومة
.بالسلطةتطالبأخذتالتىالسوفيتاتحركةعلىالقضاءعلى

:الراديكاليةالقوىصفوففىإتجاهاتثالثةظهرتالحينذلكوفى

جمعيةبدعوةيطالبوكان. الديمقراطييناإلشتراكيينغالبية، ويضماألول اإلتجاه
.األساسهذاعلىتشكيلهاتمإذاإالبحكومةيعترفوالنالحلفاءأنأساستأسيسية، على

أساسعلىالجمعيةقياميعارض، وكانسبارتاكوسجماعةيضم، وكانالثانى واإلتجاه
.دكتاتورىنظامبقياميطالب، وكانالعمالمنالسلطةتسلبسوفأنها

التأسيسيةالجمعيةقياميحبذ، فكانالمستقليناإلشتراكيينفريق، ويضمالثالث اإلتجاهأما
مجالسمندوبىمؤتمرلكن. الصناعةلتأميمالفرصةللحكومةيتاححتىإرجائهابشرط
منخوفًافورًاالتأسيسيةالجمعيةبدعوةطالبمعتدًال، فقدموقفًاتخذاوالجنودالعمال

.الصلحمفاوضاتوتوقفالقائمةالحكومةنهيارا

بحرية "فرقةالحكومة، وقامتعلىالشديدةحمالتهمواصلواالسبارتاكيينأنعلى
دارإلىوالوصول) ولهلمشارع" (ولهلمشتراسه "بإحتاللسيطرتهمتحت" الشعب

استنجد" ايبرت "ولكن. بيومينالميالدعيدقبلالتليفونيةأسالكهاوقطعالمستشارية



حامدعباسرءوفوالمعاصرالحديثالعالم

175www.RaoufAbbas.org

العصاة، الذينالبحارةلتحاصربوتسدامحاميةالمستشارية، فوصلتلتحريربالجيش
سيطرةتحتكانتالتىاإلمبراطورىالقصرصطبالتابوتحصنوانسحبواا

لوكسمبرجوروزاليبكنختكارلرأسهم، وعلىالسبارتاكيون، وظلالسبارتاكيين
برلينفىالمسلحةقواتهمسوفييتية، وكانتجمهوريةإقامةأجلمنالصغطيواصلون

قواتبهقامتهجومصدالمحاصرونالعصاةالبحريةجنوداإلزدياد، واستطاعفىآخذة
ايبرت"، "عينالحالةتفاقمتوعندما. اإلمبراطوريةاإلصطبالتمنإلخراجهمبوتسدام

األمير، وكانالوطنىللدفاعوزيرًاNoskeنوسكه، جوستافبيومينالميالدعيدبعد
األيام، فىكييلفىاألسطولفتنةإلخماد – رأيناكما – قبلمنختارهاقدباددىماكس

.نوفمبرمناألولى

الفيلقوقواتالنظاميةالقوات، وتمكنت1919ينايرمستهلفىضربتهنوسكهوضرب
لويتفتزالجنرالقيادةيناير، تحت17 – 10بينالدماء"، الواقعأسبوع "فىالحر

Luettwitzوقتالليبكنختوكارللوكسمبرجروزا، وأعتقلتالسبارتاكيينسحقمن ،
.الحرسفرسانفرقةضباطأيدىعلى

آيزنر، فإنكورتاليمينيينالضباطأحدغتالابافاريا، حيثفى، أمابرلينفىهذا
أرسلتأنتلبثلمالحكومةسوفييتية، ولكنجمهوريةإقامةإلىعمدواقدكانواالعمال

، تعززهابرلينمنقادمة1919مايوأولفىاأللمانىالجيشمنعسكريةقواتإليها
أن، بعدالشيوعىبالعهدالحر"، وأطاحتالبافارىالفيلق "فىالمتطوعينمنوحدات
الحكمأنمنالرغموعلى. الشيوعيينغيرمنعدداألفراد، منهممنمئاتعدةذبحت

السلطةأن، إالهوفمانجوهانبرئاسةمعتدلةديمقراطيةإشتراكيةحكومةيدإلىنتقلا
فىالحينذلكفىيتمثلكان، الذىاليمينيدإلىنتقلتاقدالفعليةالناحيةمنكانت

منكبيروجمهور" ويتلباخ "أسرةعودةإلىيتوقونالذينوالملكيينالنظامىالجيش
.العائدينالمسرحينالجنود، ثمالمحافظين

يناير19فىاإلنتخاباتأجريت، حتىبرلينفىينتهىالقتاليكدفلمحالكلوعلى
حصلوا، الذينالمستقلونواإلشتراكيونالديمقراطيوناإلشتراكيونحصل، حيث1919

حزبحصلكما166علىالوسطأحزاب، وحصلت421منمقعدًا185، علىوحدهم
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حزبمقعدًا، وحصل44، علىللمحافظينالجديداإلسم، وهواأللمانىالوطنىالشعب
منصوتًا، ويتضح19على. الوطنيينلألحرارالجديداإلسموهواليمينىاأللمانىالشعب

نوفمبر،شهرفىختبئوااقدزعمائهمبعضكانالذين. المحافظينأناإلنتخاباتهذه
44علىحصلوانسبيًا، حيثضعفتقدقوتهمكانتالحياة، وإنقيدعلىيزالونماكانوا

إسماعمنالحزبانتمكنمقعدًا، وبذلك19علىاليمينيونزمالؤهمحصلمقعدًا، كما
بهاقادالتىالطريقةوعن. غليومالقيصرإسمعنمدافعينالوطنيةالجمعيةفىصوتهما
إلعدادWeimarفايمارفىالجمعيةإنعقدت1919فبراير6وفى. وجنراالتههوالحرب

.للجمهوريةمؤقتًارئيسًاايبرتالجديد، وأنتخبالدستور

نشرت1919مايو7يوم، ففىلأللمانبالنسبةدقتأنتلبثلمالحسابساعةأنعلى
الحكومةمعمفاوضاتدونالحلفاءوضعهافرساى، التىمعاهدةنصوصبرلينفى

كلللحلفاءحققأنهيعتقدكانالذىللشعبقاضيةضربةالمعاهدةهذهاأللمانية، وكانت
 –ديمقراطيةحكومةوإقامةالبالشفة، وسحقهوهنزولرنأسرةمنبالتخلصرغباتهم

جاءألمانياولكن. عشراألربعولسننقاطأساسعلىعادلصلحفىيطمعبالتالىوكان
"ليتوفسكبرست "فىعاممضىقبللروسياسقتهالذىالكأسنفسلتتجرعالدورعليها

Brest Litavskالحديثالتاريخفىلهمثيلالإذالل "بأنهالمؤرخينبعضوصفهوالذى."

أصبح، الذىشيدمانصرح، فقدالتوقيععنعزوفهااأللمانيةالحكومةأبدتالبدايةوفى
هذهستوقعالتىاليدفلنقطع: "قائًالفيمارفىالوطنيةالجمعيةجتماعامستشارًا، فى

يمكنال "المعاهدةنصوصللجمهورية، أنالمؤقت، الرئيسايبرتوأعلن" المعاهدة
ندنبرجه، فأجابالقتالاستئناففىالجيشرأىأخذورؤى". قبولهايمكنوالتنفيذها

حتاللااأللمانيةللقواتيمكنالحربيةالعملياتاستئنافحالةفىبأنهيونيه17يوم
مقاومةيستحيلالغربفىالشرقية، ولكنالحدودعنبولندا، والدفاعفىبوزنمقاطعة
خيرلوذلكمعأنهقائًالهندنبرجالعددى، واستطردلتفوقهالعدو، نظرًايشنهجدىهجوم

أنعلى. الموتيختار، فإنهشائنمعيبصلحقبولأووالكرامةبالشرفالموتبين
، فإنهايائسعملأنهاللحلفاء، فوقمقاومةأىأنعلىمتفقينكاناوجروينرهندنبرج
لماأنهعلى. كلهاألمانياوتدمير. المعبوداأللمانىالعسكرىالجهازدمارإلىستؤدى
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عتبارا، أويونيه24يومإلىيمهلهاألمانياإلىإنذارًايونيه16يوموجهواقدالحلفاءكان
كانإذاعماالرديطلبجروينرإلىأخرىمرةايبرتبعثفقد. منتهيًاالهدنةتفاقا

آخرأى (24يومناجحة ؟ . وفىعسكريةمقاومة، لقيامضؤل، مهماحتمالاأىهناك
العسكريةالمقاومةبأنايبرتإلىالردهندنبرجعنجروينر، بالنيابةحمل) اإلنذارأيام

توقيععلىفوافقتكاهلهاعنإرتفعقدالعبءبأنالوطنيةالجمعيةوأحست. مستحيلة
.1919يونيه28يومالتوقيعصوتًا، وتم138ضد237بأغلبيةالصلح

توقيعمسئوليةمنبعدفيماتنصلتأنتلبثلمألمانيافىالسياسيةالقوىجميعأنعلى
يكونوا، فلمالمحافظينناحيةفمن. الديمقراطييناإلشتراكيينعاتقعلىالمعاهدة، وألقتها

نوفمبر،ثورةمنالرغمأبرمتها، وظلوا، علىالتىبالجمهوريةأوالصلحبمعاهدةليقبلوا
واإلقطاعياتالصناعاتأصحابفهم. االقتصادىالسلطانزمامعلىيقبضونالذينهم

أخذواوالثرواتاألموالهذه، وبفضلاألموالرؤوسمناألكبروالجزءالضخمة
.الجمهوريةعلىللقضاءوالسياسةوالصحافةالسياسيةاألحزابيمولون

لحظةبعد، وشرعكاهلهعنأزيحتقدالصلحتوقيعمسئولية، فإنالجيشناحيةومن
فيلق "أوالعسكرىالجهازفرضتها، وتمكينالتىالقيودمنللتخلصيسعىالمعادةتوقيع

الجنرالقيادةتحتتمكنالقديمة، كماالبروسيةالجيشتقاليدعلىالحفاظمن" الضباط
سياساتعلى) ألفمائة (حجمهصغررغمنفسهفرضمنSeeckسيختهاتزفون

.والخارجيةالداخليةالبالد

لماأللمانىالجيشبأنتقولوالتى" الظهرفىالطعنة "بنظريةعرفماأثارأنيلبثولم
أمامهندنبرجشهادةففى. الداخلفىالوطنفىالخونةطعنهوإنما. الميدانفىيهزم
إنجليزيًاقائدًاأن، أعلن1918نوفمبر18فىالوطنيةالجمعيةنتدبتهااالتىالتحقيقلجنة
القولذلكفىيستغلوكان". الخلفمنطعناأللمانىالجيشبأن "قولهفىصادقًاكان

فىالبريطانيةالعسكريةالبعثةرئيسمالكولمالجنراللسانعلىوردتالتىالعبارة
القيادةتعانيهكانتمالهيشرحلودندورفكان، حينلودندورفمعلهحديثفىبرلين
خانتقدالثورةأنالمدنية، وكيفالحكومةجانبمنالتأييدإفتقارمناأللمانيةالعليا

الخلف" ؟منطعنقدالجيشأنالجنرالأيهاتعنىهل: "اإلنجليزىالقائدفسأله – الجيش
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فىهتلرإليها، واستندالحربينبينمافترةفىألمانيافىاألسطورةهذهنتشرتا. وقد
أنالحقيقةأنمع" – نوفمبرمجرمو: "همالمذنبينبأن، والقولالعامالرأىتأييدكسب

الحكومةدفعالذى، وهووالصلحالهدنةتوقيعطلبالذىهو – رأيناكما – الجيش
فىالفداءكبشوجدبأنهنفسهأقنعاأللمانىالشعبولكن. الصلحتوقيعإلىالجمهورية

علىالديمقراطىالحكمأقامواوالذين. االستسالموثيقةوقعواالذيننوفمبرمجرمى
.المطلقالحكمأنقاض

، أقرت1919يوليو31فى، أىالصلحمعاهدةتوقيعمنواحدشهرفبعدحالكلوعلى
األوروبيةالدساتيرأكثرألمانيامنحالجديد، الذىالدستور) الرايشتاج (الوطنيةالجمعية

وفرنسا، وفكرةإنجلترامنالدستوريةالحكومةفكرةقتبساوليبرالية، إذديمقراطية
عناالستفتاءالمتحدة، وفكرةالوالياتدستورمنالمنتخبالقوىالجمهوريةرئيس

.سويسرا

)165المادة (الدستورفىنصإدراجإلىالديمقراطىاإلشتراكىالحزبتوصلوقد
،1921عامىقوانينبموجببالفعل، وتأسستالمشروعاتإدارةفىالعمالشتراكاب

أكثرعمالهاعددكانوالتجارية، إذاالصناعيةالمشروعاتكلفىعمالية، لجان1922
اإلدارة، ولمفىاللجانهذهإشتراكقاوموااألعمالأصحابعامًال، ولكنعشرينمن

.العملقوانينتطبيقعلىاإلشرافسوىوظيفةمنلهاتكن

، الذىالقوائمطريقعنالدستور، واإلقتراعتضمنهالذىالنسبىالتمثيلنظامأنعلى
التمثيلفىالحقاألقلياتإعطاءعلىوالحرصاألصواتضياعدونالحيلولةبهقصد
األحزابعددزيادةإلىأدىفقد. الديمقراطيةالحياةعلىمدمرتأثيرلهكانالبرلمانفى

28بلغ1930إنتخاباتفىاألحزابمنسجلمنعددأنكبيرة، حتىبدرجةالصغيرة

التعديلإلىمستحيًال، أدىأمرًاالرايشتاجفىاألغلبيةاستقرارجعلالذىحزبًا، األمر
.الحكومةفىالمستمر

تكرارإلىأدى، مماسنتينإلىالبرلمانيةالدورةإضطرابًا، تقصيرالحالةزادومما
ألنأقصر، نظرًافتراتعلىاإلنتخاباتهذهتكررتماكثيرًاالبرلمانية، بلاإلنتخابات
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حلقراراتتكررتوقد. السلطةالتنفيذيةمعاختالفهحالةفىالبرلمانحلأباحالدستور
.النازىاإلنقالبعلىالسابقةالقليلةالسنواتفىخاصةبصفةالبرلمان

فىالمستقلةالوالياتبإلغاءوالقوميةالوطنيةالوحدةدعمآخرجانبمنالدستورأنعلى
النازيةللحركةذلكقدموقد. مركزىحكمكلها، وإقامةاأللمانيةاألمةألمانيا، وتوحيد

الرايخحياةقانونيةبصفةبدأتالدستورفبصدورحالكلوعلى. بعدفيماكبيرةخدمة
).بسماركدولةهواألولالرايخ (فايمارجمهوريةأوالثانى

ناحية، ومعفمن. فنائهابذوروتحملمترنحةولدتقد – ذلكمع – الجمهوريةأنعلى
منغيرهمثلذلكفىالوزراء، مثلهلمجلسالجيشبتبعيةقضىقدفايماردستورأن

فيلقتطهيرعنالحكومةتقاعسأنالليبرالية، إالالدولجميعفىالعسكريةالمنظمات
جيشبناءعنللجمهورية، وعجزهاوالمناهضةللقيصريةالمواليةالعناصرمنالضباط
.للجمهوريةبالنسبةتلاقخطأأنهأثبتقد،الديمقراطيةبالروحمتشربجديد

وجريزيسينسكى" شيدمان "أمثال، منالديمقراطييناإلشتراكيينبعضأنالحقيقةوفى
Grezesinskiتسليمالخطرمنالديمقراطية، ورأوابالصبغةالجيشصبغحاول، قد

واجهواهؤالءاإلمبراطورية، ولكنالتقاليدعلىتربواالذينالقدامىالضباطإلىالجيش
،الدفاعوزيرنوسكهرأسهم، وعلىاآلخريناإلشتراكيينزمالئهممنقويةمعارضة

.العسكريينالقادةمعارضةعنفضًال

القديمللنظامالمواليةالعناصرمنالقضائىالجهازتطهيرعنالحكومةتقاعسكانولقد
الجمهورى،النظامعلىالمتآمرينتبرئالمحاكمكانتفقد. الحكومةعلىمدمرتأثيرذا
،1920عامفىKappكابإنقالبفشلبعدحدثمخففة، كماأحكامًاعليهمتصدرأو

واحدعلىالحكماألفراد، فصدرمن705إلىالعظمىالخيانةتهمةالحكومةوجهتحين
معاشهبإعادةرمزيًا"، وأمرتسجنًا "سنواتخمسبالسجنبرلينشرطةمديرفقط، هو

الجنرالمرتباتبدفع1926عامفىالحكمصدربروسيا، كماواليةأوقفتهعندماإليه
ضدثائرًافيهاكانالتىالمدةعن، الكابإلنقالبالعسكرىلويتفتز، القائدفون

وعندما ! . المجرفىهاربًاقضاهاالتىالخمسالسنواتعنوأيضًافقط، بلالحكومة
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الوقتمخففًا، فىحكمًاعليه، أصدرت1923فىميونيخفىباإلنقالبالقيامهتلرحاول
لمدةبأحكامالجمهورية، يقضىمؤيدىضدتطبقالعظمىالخيانةقوانينكانتنفسه

فىفرساىلمعاهدةالجيشدىتحأسراريكشفونالجمهورية، الذينمؤيدىضدطويلة
.بالصحفالمنشورةمقاالتهم

الثرواتتأميمسلطةالبرلمانمنحقدالدستورأنمنالرغمأخرى، وعلىناحيةومن
األولالمؤتمر، وكانيحدثلمذلكمنشيئًاأن، إالوالتوزيعوالصناعيةالطبيعية
تأميمفىفورًاالبدء "قررقد1918ديسمبر20المنعقدة، والجنودالعماللمجالس

عمالزعيم" اوتوهيو "، ولكنالمناجمصناعةفى، وخاصةالتأميملهذاالمهيأةالصناعات
،1918نوفمبر21فىالشعبيةالمجالسعينتهاالتىالتأميملجنةفىعين، والذىالمناجم
لمماركسالقديمأستاذناأنالتأميم ؟ . وقاللهذامناسبًاالوقتكانإذاعماتساءل

األمر، وليساإلنتاجوسائلفيهتتوفرالذىالوقتفىإالاإلشتراكيةإلىاإلنتقاليتصور
عملأىإجراءمنبالتحذيربراونواتوايبرتقاموكذلك. الحاضرالوقتفىكذلك
أسوأعامبشكليوجدالللتأميمبالنسبة "بأنه1918ديسمبرفىبراونترو، وصرحبدون
األوليةالخاماتفىواضحعجزمجاعة، وهناكحالةفىألمانيا، ألنالحالىالوقتمن

".معطلةوالماكينات

اإلشتراكيون، وأخذاإلهمالتمامأهملتأناإلشتراكىالتحولسياسةتلبثولم
.الوسطىالطبقةوأيديولوجيةالوسطأحزابسيطرةتحتفشيئًاشيئًايقفونالديمقراطيون

بإضرابالقيامالمستقلوناإلشتراكيونقررالحكومةداخلالمحافظاإلتجاهلزيادةونظرًا
محددةخططأىوجودعدم، ولكنبرلينفىتمامًاالعملحركةيشل1919يوليوفىعام

، والنضالاإلشتراكىالتحولضدإيجابيةخطواتالحلفاءتخاذامن، والخوفللتأميم
علىاالستيالءفىالديمقراطىاإلشتراكىالحزبزعماء، وترددالسبارتاكيينضدالشديد

الملكيةمنالصناعةتحويلوبينالحكومةبينحالذلككل – محطماقتصادىجهاز-
ألمانياتحويلاالقتصادية، إلىالناحيةيؤد، منلمالعامة، وبالتالىالملكيةإلىالخاصة

.اإلشتراكيةنحو
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"الكارتيالت"و" التروستات "منالكبرىاإلحتكاراتأصبحتأنذلكعلىترتبوقد
التىنظريًا، هىالدولةإلشرافالخاضعةجعلتها، وهىالقوةمنكبيرةدرجةعلى

الحالبطبيعةوالكارتيالتالتروستاتهذهرأسعلىوكان. عمليًاالدولةعلىتشرف
اإلشتراكيونيتولىأنمنبدًالوهكذا. فيهايتحكمونالذينوالمالالصناعةرجالكبار

الضخمة،واإلتحاداتالصناعيةاإلحتكاراتوالمسئولية، ويحطمواالسلطةالديمقراطيون
كلمنوالجيشوالجامعاتوالشرطةالقضاءالبيروقراطية، وسلكمنالبالدويطهروا

.والمسئوليةالسلطةلهؤالءسلموا،بوالءالجديدوالنظامالجمهوريةيخدمونالذينأولئك

الجماهير، فمعتأييدالديمقراطيوناإلشتراكيونيفقدأنالطبيعىمنكانالنحوهذاوعلى
.الحكمأداةعلىالسيطرةيستطيعوالمأنهمللجمهورية، إالرئيسًاايبرتنصبواأنهم

وكباراألحرارتمثلالتىالليبراليةالوسطأحزابمصافإلىبالتدريجالحزبوإنحدر
شتركا، والمتطرفغيراليمينأحزابمعئتلفالقدبل. التقدميينوالمسيحيينالمالك

عاموفى. الكبيرةالبورجوازيةممثلStresemannاشترسمانرئاسةتحتوزاراتفى
.1919سنة185منبدًالعضوًا131إلىالرايشتاجفىنوابهمعددهبطقدكان1924

جانبمنعليهاالتآمرإلىأدىأنالجمهوريةفيهولدتالذىالضعفهذايلبثولم
، فقدالشيوعيينحركاتإخمادالحكومةاستطاعتأنبعدإالاليمينهذاينشطولم. اليمين
اليمينهذاوكان. الجمهورييناإلشتراكيينمنخوفهممنأكثرالشيوعيينيخافونكانوا

،النظامىالجيشفىيتمثلكانالقيصرية، كماعودةإلىيتوقونالذينالملكيينفىيتمثل
يتمكنوا، ولمعودتهمبعدعملعلىيعثروالمالذينالمسرحينالجنودفىكذلكويتمثل

،النظامىالجيشفىيتمثلكانتبعوها، ثماالتىوالقسوةالعنفعاداتعنالتحولمن
جميعفىالمسلحFree – corps bandsالحرالفيلقعصاباتفىخاصةبصفةويتمثل
بتسليحها، لمحاربةيقومReichwehr) الرايخفور (الدفاعجيشألمانيا، وكانأنحاء

.الشرقيةالحدودعلىعليهاالمتنازعالمناطق، إلنقاذوالبلطيقيينالبولنديين

.الجمهورىالحكمقلبإلىالراميةالمؤامراتدعمفىالعصاباتهذهأخذتماوسرعان
قيادةتحتErhardtايرهاردتلواءوهىالعصاباتهذهإحدىتمكنت1920مارسوفى

.Wكابوولفجانجالدكتور، وتمكنبرلينعلىاالستيالءلويتفتز، منوولترفونالفريق
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Kappمستشارًانفسهإعالن، منالمتطرفاليمينىالجناحرجالمنسياسى، وهو.
13يومالعاصمةمنالفرارإلىالحكومةرجالمنرهمايوغونوسكهايبرتوإضطر

، ورفضالمتفرجموقفسيختفونالجنراليقودهالنظامىالجيش، ووقف1920مارس
تصدتالتىهىالبروليتارياولكنKappوكابلويتفتزضدالجمهوريةعنالدفاع

علىاالستيالءكورنيليوفحاولحينالروسيةالثورةفىحدثمانحو، علىلإلنقالب
حركةفيهتوقفت – اإلنقالبضدشامًالإضرابًااأللمانيةالنقابيةالحركةفنظمتالحكم

تجد، فلموالترامالحديديةالسككحركةوالكهرباء، ووقفتوالغازالماءنقطعاالبالد، و
.السويدإلىرئيسهاواحد، وفرأسبوعبعدالحكمعنالتخلىمنبدًااإلنقالبحكومة

يومفىالجيشقامفقد. نجاحًاأكثركانميونيخفىنفسهالوقتفىآخرنقالباوقعوقد
عوضًااإلشتراكية، وأقامHoffmann" هوفمان "حكومةباسقاط1920سنةمارس14

اآلنالبافاريةالعاصمةوأصبحتKahrكارفونجوستافبرئاسةيمينيًانظامًاعنها
وكانت. فرساىلمعاهدةوالرافضينالجمهورىالحكمعلىالساخطينلجميعالجذبنقطة

فيهافرساى، ووجدمعاهدةومنفذىموقعىضدالمدينةهذهفىتدبراإلغتيالمؤمرات
فيهاأقامكما. والترحيب، المأوىايرهاردتلواءجنودالمسرحة، وبينهمالفرقجنود

هذافىهتلريجدوسوف. المسرحينالجيشضباطمنفريقمعلودندورفالجنرال
.بحركتهللسيرالالزمالمناخوالجمهوريةللديمقراطيةالمعارضالقومىالتيار

حتاللاواأللمانىالماركبسقوطاليمينيخدمنحوعلىاألحداثمضتماوسرعان
عملتالذىالنقدىالتضخماألساسىسببهالماركوسقوط. Ruhrللروهرالفرنسيين
ألمانيا،علىفرضتالتىالفادحةالتعويضاتديونمنللتخلصقيامهعلىالحكومة
قيمةالبماركاتإلتزاماتهادفعطريقعنديونهامنالثقيلةاأللمانيةالصناعةوتخليص
، إلىاألراضىوأصحابالصناعيينكبارمن، مدفوعةذلكفىالحكومةعمدتلها، وقد
.عملتهاتدهورفىرغبةالماركاتمنهائلةكمياتإصدار

إلىاإلنجليزىالجنيهقيمةوصلت، عندما1921عاممنذاإلنهيارفىالماركشرعوقد
أصبح1922أغسطسوفى. فقطماركًا20الحرببعدقيمتهكانتأنماركًا، بعد770

وسبعينخمسة1921عامفىقيمتهأصبحتفقدللدوالروبالنسبة. ماركًا3000يساوى
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الدوالركانحتى1923عاميحلولم. ماركًا400التاليةالسنةفىبلغتماركًا، ثم
.ماركآالف7يساوى

.التعويضاتأقساطلدفع" يومورمورات "مهلةالحلفاءدولمناأللمانيةالحكومةوطلبت
الفرنسيةPoincareبوانكاريهحكومةالفور، ولكنعلىالبريطانيةالحكومةوقبلت

الدولةمناجموضعتلذلكضمانةفرنساأخذتإذاقاطعًا، إالرفضًاالطلبهذارفضت
يدفىالروهرمناجموضعبأنالطلبهذاعللتوقد. الحلفاءأيدىفىالروهرفى

فرساى، ومنمعاهدةوتنفيذالتعويضاتلدفعألمانياعلىضغطأداةيكونسوفالحلفاء
المناجمهذهوضعفإنذلكعنألمانيا، وفضًالفى" دفعإرادة "إيجادإلىيؤدىأنشأنه
الحلفاءأنبمعنى". دفعوسيلة – "الحالقتضتاإذا – يكونأنيمكنالحلفاءيدفى

".المنتجالرهن "سياسةأسماهما، وهذاالتعويضاتلصالحالمناجمهذهاستثماريستطيعون
.اإلعتراضلهذاتأبهلمفرنسا، ولكنذلكعلىبريطانياعترضتاوقد

منالرغمبها، وعلىوعدتالتىاألخشابشحناتتسليمفىألمانياتأخرتوعندما
من، استفادالحربأثناءالوزراءرئيسكان، الذىبوانكاريهأنالقضية، إالهذهثانوية
يعطىألمانياجانبمنالتقصيرهذابأنالتنفيذ، وصرحموضعسياستهلوضعذلك

يناير9وفى. الدولةمناجمعلىيدهاالروهر، ووضعحوضإحتاللفىالحقفرنسا
الروهرإلىرقابةلجنةسترسلأنهابلجيكامعتفاقابالفرنسيةالحكومةأعلنت1923

، ولكنذلكفىالحقلهاليسفرنساأنإنجلتراعتبرتاوقد. التعويضاتعلىللحصول
ودخلتEsson" ايسن "الرقابةلجنةدخلت1923ينايروفى. أيضًالذلكيأبهلمبوانكاريه

.الفرنسيةالقواتمعها

بولندهأخذتأن، بعدعليهتعتمدأصبحتالذىالصناعىقلبهاألمانيامنقتطعاوهكذا
هذهحدتووقد. والفوالذالفحممنألمانياإنتاجأخماسأربعةمعالعلياسيليزيامقاطعة
بضفةألمانيافىوالشعبيةالسياسيةالقوىجميعاأللمانىلالقتصادالقاضيةالضربة

الحياةشلاأللمانيةالحكومةوقررت. 1914عاممنذالبالدتعرفهالممؤقتة، وبصورة
،العامباإلضرابالروهرعمالإلى، فأوعزتالفحماستثمارمنفرنسالتمنعاالقتصادية
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وحربالتخريبأعمالتنظيموتم. المرتباتدفعمعالسلبيةالمقاومةإلىودعت
.الجيشبمساعدةالحوضفىالعصابات

إدارةبأنفسهم، وتولوااإلعداموأحكاموالنفىاإلعتقاالتمنبحملةذلكالفرنسيونوقابل
بواسطةاإلنتاجونقلوالفحمالمناجماستثماربذلكالحديدية، واستطاعواوالسككالروهر
دونللحيلولةجمركيًانظامًاالروهرعلىفرضواهذاوفوق. فرنساإلىالحديديةالخطوط

.الروهرفحممناأللمانيةالصناعةحرمواألمانيا، وبهذابقيةإلىبضائعأيةنقل

.نهائيةبصفةالماركبإنهيارالروهربإحتاللاأللمانىاالقتصادخنقعمليةعجلتوقد
الجماهيرخرابمنللكسبخطيرًادورًاالكبيرةاأللمانيةالبورجوازيةلعبتذلكوفى

الحكومةاألراضىوأصحابالصناعيينكباردفعفقد. ماليًاودمارهاالمتوسطةوالطبقة
العامةديونهامنالدولةتخليصفىوإصرار، رغبةعمدعنالماركبهبوطالتعجيلإلى

ور، ولتمكينهللرالفرنسيينحتاللاتخريبفىذكرنا، وأمًال، كماالتعويضاتومن
الماركنهياراعلىالجيشوشجع. ديونهامنكليةالتخلصمنالثقيلةاأللمانيةالصناعة

استعدادًاأعباءأىدونالماليةالناحيةمنألمانياولتصبحالحربديونتنظيففىرغبة
.جديدةحربلشن

والدولةوالجيشالصناعةأربابكانكمالمتوسطةوالطبقةالشعبجماهيرتدركولم
تحطيمًاالجماهيريةالطبقاتهذهحطمالنقدىالتدهور، ولكنالماركإنهيارمنينتفعون
، وأضحوامستقبلهملضمانوفروهاوالتىيملكونهاالتىلألموالقيمةثمةتعدتامًا، فلم
منرطلأوالسكرمنأوقياتبضعةأصبحتعندماالمجاعةكأفراد، وعرفوامفلسين
1923سبتمبرفىيساوىاإلنجليزىالجنيهأصبح، حيثكاملبنكحسابيساوىالدقيق

.ماركمليون480مبلغ

العقود، ورفضإمضاءأوالقروضعقدالمستحيلمنالتجارة، وأصبححركةوتوقفت
بعضفىاإلنفصالوحركاتالمظاهراتت، وكثرالمدنإلىمنتجاتهمنقلالفالحون
منوغيرها، وكانسكسونيافىالحكمعلىالسيطرةمنالشيوعيون، وتمكنالواليات
.الفداءكبشمنها، وتجعليقعماكلمسئوليةالجمهوريةالجماهيرتحملأنالطبيعى
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علىواليسارالمتطرفاليمينحركأن1923سبتمبرفىالحكومةاستسالميلبثولم
فىالسلبيةالمقاومةنهايةأعلنقدالمستشارشترسمانكان1923سبتمبر26ففى. السواء
بأنهقتناعاإلىوصلقدوكان. للحلفاءالتعويضاتدفعألمانياواستئنافالروهرحوض

الحلفاء،معالتفاهممنقوتها، فالبدواستعادةوتوحدهاألمانياإنقاذهىالغايةكانتإذا
عنالتخلىهذاأثاروقد. االقتصاديةالقوةالستعادةالهدوءمنفترةعلىوالحصول

كاننفسهالوقت، وفىاأللمانالوطنيينلدىواالستياءالغضبالفرنسيينمقاومة
عنيفةثورةشترسمانواجهالنحوهذاوعلى. الجمهوريةسقوطعلىيعملونالشيوعيين

الطوارئحالةبإعالنلذلكاستعدادعلىولكنه. السواءعلىواليساراليمينمتطرفىمن
وزيرإلى1924، وفبراير1923سبتمبر26بينالتنفيذيةبالسلطة، وعهداليومنفسفى

.سيختفونالجيشوقائدGesslerجيسلراوتوالدفاع

الجعةحانةإنقالب
تمامًااأللمانيةالجمهوريةوبينبينهاالعالقاتساءتبافاريا، التىجانبمنالخطروجاء

26يومناحيتهامنالطوارئحالةالبافاريةالوزارةأعلنتفقد. 1923عامخريففى

صالحياتللدولة، مع، مفوضًايمينىملكى، وهوKahrكارجوستافسبتمبر، وعينت
لجنوبتحادًااالنمسامعوتؤلفبافارياتنفصلأنمنبرلينفىالخوفوثار. مطلقة
ميونيخفىالموجودةالجيشحركةفىالبارزينالضباطمنعددهناكوكان. ألمانيا
Blackاألسودللجيشمؤامرة، وحدثتالبافارييناإلنفصاليينجانبإلىيقفون

Reichwehrالجمهوريةالحكومةواسقاطبرلينحتاللاتستهدف.

الذىالنظامىللجيشسرىمتدادابمثابةليكونسريةبصفةتكونقدالجيشهذاوكان
إسمتحتسيختالجنرالأنشأهوقد. ألفمائةعلىيزيدبأالفرساىمعاهدةقضت

فىللمساندةالشرقيةالحدودعلىتوزيعهوتمLabor Commandos" الفدائيينالعمال"
يوماألسودالجيشهذا، وقام1923 – 1920عامىبينفيماالبولنديينضدحمايتها
التىالقالعمنثالثحتاللابBuchrucher" روكربوخ "الرائدقيادةتحت1923سبتمبر

بعدروكربوخ، واستسلمبمحاصرتهقامالنظامىالجيش، ولكنبرلينمنالشرقإلىتقع
.سنواتعشربالسجنعليهوحكمالعظمىبالخيانة، وأتهميومين
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الحركات، لتصفيةالجيشالجمهورية، بمساعدةالحكومةمنتركيزذلكتالوقد
والروهر، فأعتقلوهمبورجThuringiaسكسونيا، وتورينجفىالشيوعيةوالحكومات

األمورلتولىالرايخمنمفوضتعيينسكسونيا، وتمفىاإلشتراكيةالحكومةأعضاء
الحكومةعتقدتاو. وغيرهاهمبورجفىالشيوعيينعلىبسرعةالقضاءتمفيها، كما

اإلدعاءذريعةبافاريافىالمتآمرينسلبتقدالشيوعيينعلىبقضائهاأنهاالجمهورية
بافاريا، فإنيحدثلمذلكمنشيئًاولكن. الشيوعيينمنالجمهوريةإلنقاذيعملونبأنهم
مفوض" كار "منالمكونللثالوثالمطلقةالسلطةتحتالحينذلكفىأصبحتالتى

Von" سيشرفون "فيها، والعقيدالنظامىالجيشقائد" لوسواوتوفون "الدولة، والجنرال

Seisserإغالق، وخصوصًابرلينمنتتلقاهاأوامرأيةتنفيذرفضهاأعلنتالشرطةمدير
الحكومةقررتوعندئذVolkischer Beobachterبيوباخترهتلر، الفولكشارصحيفة

ولهتلرالبافارىللثالوثأوامرهسيختالفريقبالقوة، وأصدرالعصيانإخمادالجمهورية
.بالقوةعصيانأىسيخمدبأنهالمسلحةوعصاباته

،وعصابتهالبافارى، وهتلرالثالوث: المتحالفينالفريقينمنكلكانالحينذلكفى
، كانإنفصالىنقالبابالقياميستهدفالثالوثكاننسبيًا، فبينماختالفًااأهدافهماتختلف
.ومتحدوقوىقومىرايخوإقامةالسلطةعلىاالستيالء – العكسعلى – يستهدفهتلر

:بافاريافىالفريقاننقسما، عصيانأىبإخماديهددالذىالجيشقرارصدروعندما
كلعلىيقضىسوفالهدوءإعادةفىالجمهوريةالحكومةنجاحأنهتلررأىفبينما

قبلبرلينعلىالزحففىالشروع" لوسو"و" كار "إلىطلبفقد، وبالتالىأمامهفرصة
القيامالعبثمنيكونسوفأنالثالوثرأىفقد،ميونيخعلىبزحفهابرلينتبدأأن

النضالى"، الذىألمانياإتحاد "بإبالغقامواوهكذادمارهمإلىتؤدىمجديةغيربحركة
.متهورعملوراءباالنسياقيسمحوالمنوفمبر، بأنهم6يومالسياسيةزعامتههتلرتولى

Schener RichterريختروشوينرRosenbergروزنبرجهتلر، بنصيحةقررذلكوعند

.سلطاتهماستخدامعلى، وإرغامهمالثالوثأعضاء، إختطافروسيانالجئانوهما
الجنوبيةالضواحىفىللجعةحانةفىكاريلقيهخطابعناإلعالنفرصةنتهزاو

لوسوالجنرالالكبرى، وحضورالتجاريةالمؤسساتبعضطلبعلى، بناءلميونيخ
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8الجعة"، يومحانةإنقالب "بإسمعرفبماوالقيامخطتهسيشر، لتنفيذفونوالعقيد

أعوانهكار، ولوسو، وسيشر، واستحضرعلىالقبضبالفعلاستطاعوقد. 1923نوفمبر
معهلإلشتراكالحانةنفسفىوبينهمبينهمفاوضاتودارت. األثناءتلكفى" لودندورف"

منالعكس، علىقتناعاغيرمنالثالثة، ورضخاإلنقالبحكومةوتأليفالمؤامرةفى
.للمشروعإسمهلمنحاستعدادهأبدىالذىلودندورف

كارويتولى. الجديدةالمركزيةالحكومةفىالسياسةدفةهتلريسيرأنهىالخطةوكانت
سيشر، ويكونالوطنىللجيشوزيرًالوسو، ويعينملككنائببافارياعرشوصاية
الحكومةمهمةوتكون. الوطنىالجيشقيادةلودندورف، ويتولىالرايخشرطةوزير

.برلينعلىالزحفتنظيمهىالمؤقتةالجديدةالوطنية

الحكومةاألولنقلكار، وسيشر، حيثهربحتى. االجتماعينقضىيكدلمأنهعلى
أوامرهسيختفونأصدر، بينماميونيخحاميةقائدإلىلوسونضما، وبورجريجنزإلى

حتلتاقدتكنلمالحينذلكفىالثوريةالقواتفإننفسهالوقتوفى. اإلنقالببإخماد
لموهكذا.Roehm" روهم "بقيادةالجيشقيادةمركزسوىاإلستراتيجيةالمراكزمن

،الحربوزارةفىروهرمقواتعلىحصاراالنظاميةالقواتفرضتحتىالفجريطلع
1923نوفمبر9يومأخيرة، فخرجوا، بمحاولةلودندورفوإقتراح، بقيادةالمتآمرونوقام

وجورنجوهتلرلودندورفرأسهم، علىرجلآالفثالثةنحوفىالجعةحانةحدائقمن
Goringقلبإلىللوصولالنازيينكبارمنستة، ونحووروزنبرجالعاصفةجيشقائد
قواتولكن". الجميعفوقألمانيا "وعلمالمعقوفالصليبعلمحتاللها، رافعيناوالمدينة

،ولودندورفهتلرعلى، وقبضالقتلىمنعشرستة، وسقطتقدمهمأوقفتالشرطة
السلطاتالحربية، وقامتوزارةفىروهمواستسلمالنمساإلىوهيسجورنجوهرب

سوىمنهايقضلمالسجنمعسنواتبخمسعليهحكمحيثهتلر، وحوكمالحزببحل
.أشهربضعة

الحلفاءمعالمصالحةسياسة
بكاملتسيرأخذتاإلنقالبية، حتىالحركاتهذهمنتفرغالجمهوريةحكومةتكدلم

الحلفاء، واإلندماجمعالمصالحةسياسةنتهجتها، وهىاالتىالجديدةالسياسةفىطاقتها
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اشترسمانهوالسياسةهذهقائدوكان. البالدقتصادا، وإصالحالدولىالمجتمعفى
Stresemann1923منالسياسةهذهذكرنا، واستمرتكماالحرالوطنىالحزبرئيس– 

1930.

العامهذاففىالتعويضاتلمشكلة1924سنةفىDawesدوزتسويةهىالبدايةونقطة
دوز،شارلالجنراليرأسهاالعالميينالخبراءمنفرعيةلجنةالتعويضاتلجنةألفت

.الدفععلىألمانياومقدرةالتعويضاتمسألةبدراسة، قامتاألمريكىالمالىالخبير
Reichمركزىبنكالروهر، وإنشاءعنالجالءوجوب: ، أهمهاقتراحاتاعدةقترحتاو

bankمنسبعةمنهيئةعليهسنة، وتشرفخمسينلمدةالماليةاألوراقإصداريحتكر
مليون800قدرهأللمانياأجنبىقرض، وعقداألجانبمنآخرينوسبعةاأللمانالخبراء

فىتدفعهأنألمانياعلىيجبماالمشروعبينذلكمقابلوفى. الذهبيةالماركاتمن
إلى، ويصلاألولىالسنةفىذهبىماركبمليارالدفعفقط، فيبدأسنواتخمسمدة

المقدارحددتقدالتعويضاتلجنةكانت (الخامسةالسنةفىمليونوخمسمائةمليارين
بعدالدفعكيفيةإلىاللجنةتتطرقولم). ذهبىماركمليار132بـألمانياتدفعهالذى

.مؤقتًاحًال، فكانسنواتالخمس

سنواتالخمسفىبدقةتنفيذه، وتم1924سبتمبرفىالمشروعتنفيذفىبدئوقد
عامىبينفيمابغزارةألمانياعلىتدفقتالتىاألمريكيةاألموالرؤوسالمقررة، بفضل

1924 – 1930.

تمكنتالتىالصناعة، وأخذتالنهوضفىاأللمانىاالقتصادأخذالتاليةالسنواتوفى
آالتهاتجديدفى،الدوالراتماليينقتراضاالنقد، ونهيارافترةفىديونهاتسديدمن

%55بنسبة1923عامفىهبطقدالصناعةهذهإنتاجوكان. اإلنتاجيةعملياتهاوتنظيم
، وعمدت1927عامفى% 122بنسبةرتفعاواآلن، فعاد1913عامفىعليهكانعما

نشأتالثقيلة، كمااأللمانيةالصناعةتمويلإلىالكبرىاألمريكيةالصناعةمؤسسات
.األلمانيةاإلمبراطوريةالصناعةوجمعيةالبريطانيةالصناعةتحادابينقتصاديةاصالت

،سنواتأربعقبلعليهكانتعما% 10إلىالثالثةالسنةفىاألجورأرقامرتفعتاو
وذوىالحوانيتأصحابصغارمنالدنياالوسطىالطبقاتأبناءالرخاءهذامنواستفاد
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استعادةمنوجيزةفترةفىألمانياتمكنتفقدحالكلوعلى. الصغيرةالمرتبات
.والسفنوالطائراتالدباباتمنوفيرةكمياتوإخراجالحربيةصناعاتها

وقعتالتىLocarno pactلوكارنوتفاقاتاإلىالتوصلتمفقدالسياسىالمجالفىأما
جوهرىلتغييرتعرضتقدألمانياإزاءالفرنسيةالسياسةوكانت. 1925نوفمبر16فى
، وظفربوانكاريهوزارةسقوطعنأسفرتالتى. 1924مايونتخاباتابعدالحينذلكفى

بالرأىبريانقتنعافقد. الخارجيةوزارةإلىAristid Briandبيراناليسار، ورجوعكتلة
الـذاتفرنسامنبالضرورةأقوىتكونسوفمليونًا70الـذاتألمانيابأنيقولالذى

علىيجبثممنعامًا، وأنهخمسينبعداألكثرعلىعامًا، أوعشرينبعدمليونًا40
ذاتالسياسيةاألحزابتساعدالهاوية، أنإلىبهايؤدىقدجديدًاخالفًافرنسا، لتتجنب

.للحربوالمعاديةللجمهوريةوالمناصرةألمانيافىالسلميةالميول

فىاإلنجليزىالسفيرإيحاءالحكومة، تحتعلىشترسمانإقترحفعندماذلكعلىوبناء
المشتركةحدودهماحتراماببموجبهالدولتانفرنسا، تتعهدمعمتبادلتفاقا، عقدبرلين

إلىجرتالتىالمفاوضاتوأدت. ذلكالفرنسيةالحكومةقبلت،1925يناير9فى
فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وإيطاليا،بين1925نوفمبر16فىعقدتالتىالمعاهدة

بينهما،القائمةبالحدودباإلعترافوبلجيكاوفرنساألمانياتعهدتوبلجيكا، وبمقتضاها
أراضىسالحبنزعألمانياعترفتاكمااآلخر،منهماكلضدالقوةاسخدامعنواإلمتناع

فىالمساعدةتبادلعلىاإلتفاقوتم. Pactاإلتفاقهذاوإيطالياإنجلترا، وضمنتالراين
.العنفاستخدامحالة

لتزاماتا، ولكنإحتاللالب1936عامهتلرأنهاهاحتىاإلتفاقيةهذهاستمرتوقد
إتفاقياتبمقتضىتجددتبلجيكاتجاهوفرنسابريطانيالتزاماتافرنسا، وتجاهبريطانيا
.بعدفيماأبرمتخاصة

فىمكرهةعنهتنازلتماأهممختارةألمانيافيهاقبلتالتىالمعاهدةهذهسببكانوقد
أنبعدولكن. واألملالسالممنعهدبحلولأوروباغربفىاإلعتقادنتشرافرساى، أن

)1933 – 1925 (الحقبةهذهالمعاهدة، صارتعليهاقامتالتىاألسسضعفتبين
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فمن. مصالحهتخدمالتىالزاويةالمعاهدةمنأخذفريقكلأن، ذلكاألوهامبعهدتسمى
منضمانعلىأيضًاتحتوىأنهافرساى، بللمعاهدةتأكيدًافيهارأتفقدفرنساناحية

رأتفقدوبالتالى. فرساىمعاهدةتحققهلمماأوروبا، وهوغربفىلألوضاعبريطانيا
تعاودلنفرنساأنمنيقينعلىأصبحتفقدألمانياناحيةومن. لألمنضمانًافيها
.الروهرحتاللا

1926سبتمبر8ففى. أللمانياإيجابيةنتائجالمصالحةسياسةأعطتالتاليةالفترةوفى

الدولبقيةمعالمساواةقدمعلىأصبحت، وبذلكاألممعصبةفىعضوًاألمانياقبلت
منطقةمنقسمعنالجالءفىالمصالحةنتائجتجلت1926ديسمبر31وفى. الكبرى

أجلمنالعملفىذلكبعدألمانياوأخذت. كولونيامنطقةعنالرينانية، أىاإلحتالل
رئيسMullerمولرهرمانأعلن1928يوليوففى. الراينعنالجالءموعدتقديم

عنالجالءقضية) أيضًاللخارجيةوزيرًاشترسمانفيهاوبقى (الجديدةاأللمانيةالحكومة
بصورةالسنويةاألقساطداوز"، ودفعت "مشروعنفذتألمانيابأنرينانيا، وصرح

بأنالرينانية، وأضافاألراضىمنالجالءعلىالحصولفىالحقفلهامنظمة، ولذا
.لوكارنومعاهدةبعداألمنلضمانبحاجةليستفرنسا

وبلجيكاوإنجلتراوألمانيافرنسابينمبدئىإتفاقجنيففىتم1928سبتمبر16وفى
قضية، وتسويةالراينأراضىعنالجالءبشأنرسميةمفاوضاتفىالدخولعلى

.سنواتخمسخاللإالالدفعيحددلمداوزمشروعألننهائية، نظرًاتسويةالتعويضات
األولى: إتفاقيتينإلى1929أغسطسشهرفىالهاىمؤتمربعدالمفاوضاتنتهتاوقد
، على1930يونيهأقصاهموعدفىالراينأراضىحتاللانتهاءابوتقضىأغسطس30
31فىوالثانية. التاريخذلكفىالتنفيذموضعالجديدالتعويضاتدفعمشروعيوضعأن

.داوزمشروعمنبدًالالتعويضاتلدفعجديدمشروعوضع، وتقررأغسطس

داوز، مالمشروع، بالنسبةويقتطعYoung Planيانجبمشروعالمشروعهذاعرفوقد
علىعامًا60خاللفىجملةفرنساتحصلبأنويقضى. الدينمن% 16منيقرب
بمشروعألمانيامنحصلتقد1929قبلفرنساوكانت. ذهبيًاماركًامليار20مقدار
مقابلوفى. ماركمليون600ومليار8منيقربماعلىأخرىدفعاتوبموجبداوز
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الوعدهذامقابلرينانياحتاللاإياهيخولهاالذىاألمنضمانعنفرنساتخلتالوعدهذا
علىفرساىمعاهدةأقرتهاالتىالرقابةإلغاءفرنساقبلتوأخيرًا. بالدفعألمانياجانبمن

ألمانيافىالتفتيشحقلهاكانالتىالدوليةالرقابةلجنةأنألمانيا، ذلكفىالسالحنزع
معاهدةفىجزئيةنظربإعادةقبلتفرنساأنذلكمنويتضح. 1927يناير31فىألغيت

ويوغوسالفياوتشيكوسلوفاكيابولندامعوتحالفهاالعسكرىبتفوقهاحتفاظهاامعفرساى
).الصغيرالحلفدول(

ألمانياطالبتفقد. بالمزيديطالبكاناأللمانىالعاموالرأىاأللمانيةالحكومةأنعلى
الفرنسيينيدفىكانتالتىالسارأراضىبإرجاعاألخيرةاإلتفاقاتهذهإبرامبعد

.األمملعصبةخاضعةخاصةإدارةلهاوكانتعامًاعشرخمسةلمدةمناجمهاالستغالل
قواتهازيادةفىالحقلهايكونألمانيافإنفرنسا، وإالتسليحبتخفيضطالبتكما

مستوىإلىألمانيافىباألمورلتدفعالمالية1929أزمةجاءتماوسرعان. المسلحة
.جديد

1932 – 1929االقتصاديةاألزمة
النظامأصابتمثيللهايسبقلمعالميةاقتصاديةأزمةوقعت1929خريفففى

بقيةإلىنتقلتاوالمتحدةالوالياتفىاألزمةهذهبدأتوقد. قاصمةبضرباتالرأسمالى
تنميةاألولىالعالميةالحربأثناءاستطاعتقدالمتحدةالواليات، وكانتالعالمأنحاء

يمكنأنهالصناعةرجالعتقداالحرب، وبعدمثيللهايسبقلمبدرجةصناعاتها
:طرقبثالثالصناعىالنموفىواالستمرارالمحافظة

.المستهلكينجمهورفىباستمرارجديدةحاجاتخلق: األول

فىالشراءقوةلزيادةاألجورزيادةطريقباستمرار، عن" الطلب "تغذية: والثانى
.الجمهور

داخلفىتمنحالتىالقروضفىتتمثلالصناعية، التىالنشاطاتفهو: الثالثالطريقأما
بصفة – أوروبالدولخارجهاالسواء، أوعلىوالمستهلكينللمنتجينالمتحدةالواليات



حامدعباسرءوفوالمعاصرالحديثالعالم

192www.RaoufAbbas.org

األوليةالموادالمتحدةالوالياتمنتشترىأنبشرط – أقلبدرجةألمانيا، والنمساخاصة
.منهاالغذائيةالسلعتشترىأولصناعاتهاالالزمة

اإلنتاجأنذلك. األزمةوقوعإلىأدتأخرىعواملواجهتهاالخطةهذهأنعلى
عاممنذينشط، أخذالحربلحاجياتموجهًاأوالحربأثناءعاطًالكان، الذىاألوروبى

الزراعىاإلنتاجكاننفسهالوقتوفى. 1913عامفىالسابقاإلنتاجمستوىليبلغ1925
الميكانيكية، فضًالواألدواتاألسمدةاستخدامطريقعنبإضطراديتحسنأوروبافى
فىالزراعىتصديرها1926حوالىروسيااستأنفتكما. جديدةأراضىزراعةعن

علىالطلبمنكبيرلحد، وقللغذائىإنتاجفرطالعالميةالسوقفىأوجد، مماالسوق
.األمريكيةالزراعيةالمنتجات

،اإلنخفاضفىاألمريكيةالزراعيةللمنتجاتالجملةسعرأخذأنذلكعلىترتبوقد
الذىالوقتتصريفها، فىيستطيعونالالمنتجاتمنأكداسًاأمامهمالزارعونووجد
السابقة، وبالتالىاألعوامخاللعقدوهاالتىالقروضفوائدلدفعمضطرينكانوا

أثرالذىاألمر،الصناعيةللمنتجاتشراؤهم، وقللديهمالزراعيةالمقدرةنخفضتا
ديونًاوتكبدتقروضًافقدتقدبدورهاكانتالصناعية، التىالمشاريععلىسيئًاتأثيرًا

.يطاقالعبؤهاأصبحعظيمة

أنتوشكاألزمةسحبأناألمورببواطنالعليمينللمراقبينبداالنحو، فقدهذاوفى
إلىأدىالذىالنحو، علىمكثفبشكليملكونهاالتىالسنداتيبيعونتنفجر، فأخذوا

البورصة، وأدىأسعارسقوطإلى، أدى1929أكتوبر24يومالبورصةفىذعرحدوث
قسمإلىمتدتاماليةألزمةنطالقانقطة، وكانللسلعالجملةأسعارسقوطإلىمباشرة
سنةحتىفيهادام، والبعض1933حتىدانلالبأكثرفى، ودامتالعالممنعظيم

.وفرنساوبولنداسويسرافىالحالهوكما1935

عجزت، أن1929أكتوبر24فىنيويوركبورصةفىوقعالذىالذعرنتيجةكانفقد
إلىأدىالذىالالزمة، األمراإلعتماداتعلىالحصولعنالضخمةالصناعيةالمشاريع

، ففضلواإنخفاضفىالجملةأسعارأنالمشترونرأىأخرىناحيةنشاطها، ومنتقليل
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بسبباألزمةتفاقمت1929صيفوفى. اإلنخفاضهذامنالمزيدفىأمًالاإلنتظار
، وعجزردئمحصولإلىأدىالمتحدةللوالياتالغربىالوسطفىفظيعجفافحدوث

إفالسإلىبدورهأدى، مماالمصارفمععقدوهاالتىديونهمفوائددفععنالفالحون
فىمصرفًا31إفالس1931أكتوبرأولفىشوهدلقد، حتىالمصارفمنكبيرعدد
.واحديوم

تتفاقمأخذتثمالبدايةفىمعتدلبشكلأوروباإلىاألزمةإمتدتالمتحدةالوالياتومن
الكارثةوقعت1932بدايةإلى1931مايوفمن. 1931عامفىفجائيةبصورة

إنفجارأولظهروقد. بلدإلىبلدمنتنتقلاالقتصاديةاإلنفجاراتاالقتصادية، وأخذت
"األنشلوس "يحققألمانيامعتفاقاعقدالنمساحاولت1931مارسففىالنمسافى

Anschluss) نظامفىالدخولطريقعناالقتصاديةالوجهةمن) والنمساألمانياوحدة
إلىوألمانياالنمساضطرتاالبالد، ومنوغيرهاعترضتافرنسابها، ولكنجمركى
وضعواالذيناألجانبنفوسفىالجزعأثارتالقضيةولكن. المشروععنالتخلى
البنكعجزإلىأدى، مما1931مايوفىفجأةاألموالهذهالنمسا، فسحبوافىأموالهم

.أبوابهوإغالقالنمساوى

بسرعةيسحبوناألمريكيونأخذ1931مايوآخرألمانيا، فمنذفىبسرعةالذعرنتشراو
السنداتيبيعونالنمسا، وأخذوابنكإفالسرأواعندماألمانيافىوضعوهاالتىاألموال

ألمانيامننزحأسابيعثالثةوفى. 1929 – 1925منشتروهااالتىاأللمانيةالصناعية
.األجنبيةاألموالمنماركمليارمنأكثر

يستخدمأنضطرااألجنبية، اإلعتماداتمساعدةمنالمركزىالبنكحرموعندما
عجز، كماالخارجمناأللمانبهاقامالتىالمشترياتلدفعاألجنبيةالعملةمنإحتياطيه

وغلقحسابهتصفيةإلىمنهاعددضطرااألخرى، فاأللمانيةللبنوكالمساعدةمدعن
أمرت، وقد1931يوليو13فىإنهارالذىDarmstaderدارمشتادربنك، وأهمهاأبوابه

بأالأمرًاتلقتأبوابهافتحت، ولمايومينلمدةاأللمانيةالبنوكجميعأبواببغلقالحكومة
أجوردفعمنالصناعيينلتمكينكانإذا، إالأسابيعثالثةخاللماليةعملياتأيةتجرى
بمساعدةإالالكارثةحدوثدونالحيلولةتستطيعلنأنهاأدركتفقدذلكومع. عمالهم
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البنوكتنجدأنوقرر. لندنفىالماليةلوزراءمؤتمرعقدذلكوفى. األجنبيةالبنوك
.الكارثةمنلتخليصهااأللمانيةالفرنسية، البنوكواإلنجليزية، وحتىاألمريكيةالكبرى

وفى. 1931أكتوبرفىأبوابهبرلينبنكأغلقحرجة، فقدذلكمعظلتالحالةولكن
وأخذت. مدفوعاتهدفععنالتجاريةBruningبروننجقاطراتمصنعتوقفديسمبر
ستةعلىالعاطلينعددأربىعمالها، حتىطردإلىالمصانعإلضطرارتتفشىالبطالة
، التغلبشترسمانخلفالذىاأللمانىالمستشارBorsingبورسنجحاولوقد. ماليين
.جدوىدونالخطيرةاألزمةعلى

،العمالنفوسفىوالسخطالقلقروح، إنتشارذلكعلىترتبتنتيجةأخطركانتوقد
أوجدالذىاألمر،الحمراءاألعالمترفعالشوارعفىالمتعطلينمظاهراتوسارت
العصيبةالفترةهذهوفى. الشيوعيةشبحمنالبورجوازيةنفوسفىوالفزعالخوف
.هتلرأودلفيرأسهالذىالديمقراطىاإلشتراكىالحزبإلىاألنظارتطلعت

الحكمهتلرتولىإلىالطريق
بسبعالدستورحددهاالتىللجمهوريةهندنبرجرياسةمدةنتهتااألثناءتلكفىأنهذلك

منافسًاهتلرفيهاودخل1932مارس13فىالرياسةنتخاباتافأجريت. سنوات
بينهمااإلنتخاباتأعيدتأنبعدإالالقانونيةاألغلبيةمنيحرمهأن، واستطاعلهندنبرج

.لجانبهالديمقراطييناإلشتراكيينإنحيازإاللهندنبرجالنجاحيكفل، ولمأبريل10فى

نوابعددالرياسة، بمضاعفةنتخاباتافىهزيمتهعوضأنيلبثلمهتلرأنعلى
1932يوليو31فىالرايخمستشارPapenبابنفونأجراهاالتىاإلنتخاباتفىحزبه

فونحلولما%. 37حوالىعلىيزيدمامقعدًا، أى230لهفأصبح. الرايخستاجلمجلس
األغلبية،علىحصولهمأثملهم، الذينوأعوانههتلرمكائدبسببأيضًاالمجلسهذابابن

علىالنازيونحصل – بخصومهم، وينكلونالرايخفىالنازىاإلرهابيفرضونوأخذوا
مليونىفقدوا، وإن1932نوفمبر6فىأجريتالتىالجديدةاإلنتخاباتفىاألغلبية
.صوت
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، إذالشيوعيينالنوابعددفىبزيادةأيضًاأتتقدالجديدةاإلنتخاباتكانتلماأنهعلى
وقد. هتلرتأييدإلىاليمينيةبالقوىالنجاحهذامنالخوفأدىفقد – مقعدبمائةفازوا

خلفالذىالرايخمستشارSchleicherشاليخرفونالجنرالالسقاطالقوىهذهتحالفت
هتلرالمستشارية، فأصبحمنصبلتولىهتلردعوةأخيرًاهندنبرج، فقبلبابنفون

.الجديدالرايخمستشار

، فاستصدرالحكمزمامعلىالسيطرةعلىعزمحتىمنصبهمهاميتسلمهتلريكدولم
ذلكوفى. 1933مارس5فىجديدةإنتخاباتوإجراءالرايشتاجبحل" هندنبرج "منأمرًا

حكومةفىللداخليةووزيرًاللطيرانوقومسيرًاللرايخوزيرًاجورنجعينقدكانالوقت
بأمرللعنايةتوجدلمالشرطةإن: "فقالالشرطةرجالفىجورنجخطبوقد. بروسيا
للغاية، ولكنهاقاسيةتبدوقدبأعمالللقيام، وإنماالسجونفىمجرمألفمائةأوثمانين

علىالقضاءفهىإليهاأشارالتىاألعمالهذهوأما". عنهاغنىوالضروريةالواقعفى
العدد، وهوألفمائةالنظاميونالشرطةرجالكانولما. ومعارضيهمالنازيينأعداء
.ألفًا80تبلغالنازيينمنإضافيةقوةجورنجشكل، فقداألغراضهذهلتحقيقيكفى
.ألمانيافىالنازىاإلرهابعهدبدأوبذلك

أشداستخدامإلىوحكومتههتلر، عمدلإلنتخاباتالمحددةأسابيعالخمسةخاللوفى
.اإلشتراكيينوالديمقراطيينالشيوعيينخصومهمضدواإلضطهادالعنفوسائل

األلمانيةاإلذاعة، وأصبحتهوجمتأوجتماعاتهماومنعتللمصادرةصحفهمفتعرضت
.النازىالحزبعلىمقصورة

27مساءفىالمشهورالرايشتاجحريقالنازيون، دبرأيامبخمسةاإلنتخاباتإجراءوقبل

منالحريقأنالليلةنفسفىالحكومةوأعلنت. الشيوعيينعلى، للقضاء1933فبراير
وجميعالشيوعيةالصحفالنازيونصادرنفسهاالليلةوفى. وحدهمالشيوعيينصنع

اليوموفى. السياسيةاالجتماعاتاإلنتخابية، ومنعواوإعالناتهمالشيوعيينمنشورات
الزعماءعلىالنازيون، وقبضبمقتضاهالدستورألغىقرارًاهندنبرجوقعالتالى

فىوالبريدوالتليفونالبرقعلىالرقابةشيوعيًا، وفرضوانائبًا28ومنهمالشيوعيين
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بأكثريفوزأنهتلريستطعفلمذلكالمعارضة، ومعزعماءالرعبوساد. الرايخأنحاء
.1933مارس5إنتخاباتفىاألصواتمن% 43.9من

18إلىمايو3منالفترةوفى. بدأتقدالوطنيةالثورةأنهتلرأعلنأبريلأوائلوفى

العماليةوالنقاباتالشيوعيين (الرئيسيينأعدائهمعلىحملتهمالنازيونوجهمايو
أنحاءفىالعماليةوالمؤسساتاألحزابممتلكاتفصادروا) الديمقراطيينواإلشتراكيين

،السجونفىبهمالحرة، وألقواالتجاريةاإلتحاداتزعماءعلى، وقبضواالرايخ
مبانىجميعصادرواالتعاونية، كماالجمعياتوممتلكاتمبانىجميعوصادروا

ذروتهالنازىاإلرهابوبلغ. ومطابعهموأموالهموممتلكاتهمالديمقراطييناإلشتراكيين
.مليونيننحوالسجونإلىأرسلواوالذينالمعتقلينعددبلغحين

الوسطحزبإليهيضمأن، فاستطاعاليمينأحزابعلىللقضاءتجهاأنهتلريلبثولم
استثنائيةسلطاتبمنحهقراراستصدارالمجلسإلى، وطلبالرايخستاجفىالكاثوليكى

استجابأنوبعد. الدستورإصالحمنتمكنهسنواتأربعلمدة) دكتاتورية (واسعة
منالمحافظينألحزابالنازيينتهديد، وعظممسمىغيرأجلإلىإنفضالمجلس

ضطرا، حتىوقادتهمبزعمائهماإلضطهاد، وحلالديمقراطيينواأللمانالكاثوليك
الوطنيةأنهتلرأعلن1933يوليو14وفى. وجماعاتهمأحزابهمتصفيةإلىالمحافظون
مات1934أغسطسوفى. بأسرهاألمانيافىالوحيدالقانونىالحزبهىاإلشتراكية

.أيضًاالمستشاربمنصبمحتفظًاالجمهوريةرئيسمنصبهتلر، فتولىهندنبرجالرئيس
العالميةالحربإلىالطريقتمهدقد، ويكونالثالثالرايخحياةبدأتقدتكونوبذلك
.الثانية

)النازية (الوطنيةلإلشتراكيةاأليديولوجىاإلطار
العمالحزب "بإسمعرفسياسىحزبإلىيستندألمانيافىالنازيةنتصاراكان

الوطنيةباإلشتراكيةعرفتديدةجسياسيةنظريةعتنقاالذى" األلمانىالوطنىاإلشتراكى
إسممناألولىالحروفيضمالذىاأللمانىاإلختصارإلىاستنادًا (Naziالنازىأو

لتطبيقهاسعىالسلطة، ثمإلىوصولهقبلالحزبمفكروكونهانظريةالحزب)، وهى
وصفهالذىالبرنامج: مصادرثالثإلىالنظريةهذهأصولوترجع. بالسلطةإنفرادهبعد
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معتمدًابرنامجًاأصبحوالذىنقطة24ويضم1920عامGottfried Fedderفيدرجوتفرد
وهذه". العشرينالقرنأسطورة "روزنبرجألفردوكتاب" كفاحى "هتلر، وكتابللحزب

غريبمزيجمنالفكريةأصولهاتستمدالوطنيةاإلشتراكيةللنظريةالثالثةالمصادر
بالدولةالخاصةهيجلوأفكارالطابعالعنصرىاأللمانىالتاريخىالتراثبينيجمع

السوبر (المتميزالعنصرعننيتشهالحياة، وفكرةبإرادةالخاصةشوبنهاوروأفكار
منغيرهعلىاآلرىالعنصربتفوقالخاصالجانبفىالنظريةتأثرتكما). مان

والنقاءالبقاءبصراعالخاصةومندلدارونبأفكارالجرمانىالعنصروسموالعناصر
التىعشرالتاسعالقرنفىالفرنسيينالمفكرينبعضبكتاباتاستفادتكذلك. العنصرى

، ولكنهاالتاريخحركةتوجيهفىحاسمًادورًايلعبالبشرىالعنصرأنإلىذهبت
لمآخرمغزىالفكرةعلىأضفت، وبذلكالجرمانىاآلرىالعنصربهالتعنىطورتها
عامنشرهاالتىتشمبرلينبأفكاركبيرًاتأثرًاهتلرتأثروقد. األصليونأصحابهايقصده
أفكارهامنجانبًاالوطنيةاإلشتراكيةاستمدتكذلكالتيوتونىالعنصرتفوقحول1899

هتلروتأثراألولىالعالميةالحرببعدأوروبافىذاعتالتىللساميةالمعاديةاآلراءمن
علىوحرصهلهمالشديدةكراهيتهكانتهناومنفيينافىإقامتهأثناءلليهودالعداءبتيار

.منهمألمانياتخليص

تطورالذىاإلشتراكىبالفكربعيدأوقريبمنيتصلال" الوطنيةاإلشتراكية "ومصطلح
اإلشتراكيةألنعلميةنظريةإطارفىماركسصاغهحتىالمفكرينمنفريقيدعلى

يرتبطمعينمجتمعفىيتمثلالدمرابطةعلىقائمواحدأصلفىاإلشتراكتعنىالوطنية
يجبالفرد، ولذلكمصلحةفوقالمجتمع، فصالحرفعتهعلىالعملمحدد، يجببوطن
.أمتهأجلمنشئبكليضحىأنالفردعلى

سياسىكيانفىاأللمانىالشعبتضمكبرىألمانيةدولةإقامةالنازيينهدفكانلذلك
هواألولالرايخ: "هتلريقولذلكوفى" الثالثالرايخ "إسمدولتهمعلىواحد، وأطلقوا

أنأى. دولتىهوالثالثفرساى، والرايخجمهوريةهوالثانى، والرايخبسماركدولة
يناير30فىاأللمانىللرايخمستشارًاهتلرفيهعينالذىاليوممنيبدأالثالثالرايخ
1930.
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يقومشمولىسياسىنظامإقامةالنازيونمهابًا، رأىقويًا" الثالثالرايخ "يكونوحتى
قمةعلىيتربعاأللمانىوالوطنىاأللمانىالعنصربقاءأو" واألرضالدم "مفهومعلى

قياداتهمنالحزببفكرتؤمنالتىالصفوةهتلر، تعاونه) الزعيمأى (الفوهررالنظام
اإللهاميستمدانكاناأنهماإالالنظامإطارفىتشريعيينمجلسينوجودالمختارة، ورغم

سوىالمجلسانيملكالبقوانينقراراتإصدارسلطةلهكانتالذىالفوهررمن
.عليهاالتصديق

إلىالقديمةاأللمانيةالوالياتصالحياتنقلتممركزية، لذلكالنظامهذافىوالسلطة
وزارةقبلمنيعينونحكامهاالتشريعية، وأصبحمجالسهاوألغيتالرايخحكومة

.ببرلينالداخلية

زيادةعلىالعملعبءعاتقهعلىيقعللدولةخادمإلىالفرديتحولالنازيةظلوفى
.بأسرهالشعبيمثلالذىالفوهرريراهماينفذأن، وعليهممكنحدبأقصىالماديةقوتها
.الشيوعيةضدبالديناستعانتهارغمالكنيسةبسلطةعترافالاالنازيةتقبلوال

الملكيةومبدأالرأسماليةببنيةاإلحتفاظمعدائمةبصورةاالقتصادإدارةتتولىوالدولة
تمثلالتىاإلداراتتشركاالقتصاديةسياستهاتنفيذالدولةتضمنوحتى. الفردية

األعمالأصحابكلجمعطريقعن، ويتمالقومىاالقتصادإدارةفىاألعمالأصحاب
النوعهذامنعلياهيئاتسبعهناكفكانت. الدولةعليهاتشرفإجباريةتنظيماتفى

،الزراعة، الصناعة، التجارة، الطاقة، البنوك (المختلفةاالقتصادىالنشاطأوجهتغطى
الدولةإجباريًا، وتعينالتنظيماتلهذهاإلنضماموكان). الحرفية، الصناعاتالتأمين
المشروعاتكلتضماقتصاديةغرفةإقليمبكلوأقيم. منهاواحدةكلعلىرئيس

تجمعتمثلالتى" العليااالقتصاديةالغرفة "الغرفهذهرأس، وعلىباإلقليمالموجودة
.األلمانىالقومىاالقتصادالدولةتوجهخاللهاالمفكر، ومنورأسهااأللمانيةالرأسمالية

العمالية، وألغتالتنظيماتكلبحلإلدارتها، قامتالعمالخضوعالدولةتضمنولكى
باإلنضمامالعمال، وألزمتاإلضرابوحقالنقاباتتكوينحقوأهمهاالنقابيةالحقوق

تضمالتى" العملجبهة "بإسمعرفتالدولةلتوجيهوخاضعةللحزبتابعةمنظمةإلى
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صاحبلمعاونةمصنعكلفىللعملمندوبًاالجبهة، وعينتاألعمالوأصحابالعمال
اإلشرافيتولىللعملمديرًاإقليمكلفىالدولةعينت، كماالعمالمشاكلحلفىالعمل
.لتنميتهاالدولةتسعىالتىالصناعاتنحوالعمالوتوجيهاألجورتحديدعلى
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السابعالفصل
إيطاليافىالفاشيةقيام

سيطرةدواعىأهممنكانتالحربأعقابفىبإيطاليامرتالتىالظروفأنشكال
البالدكانت1919عامفيها، ففىالحكمعلىموسولينىبنيتوبزعامةالفاشىالحزب
معاهدةفىظلمتقدبأنهااإلحساسبسببالرضاعدميسودهاسياسيًانفسهاعلىمنقسمة
االقتصادىنظامهافىالفوضىحلولإلىأدىممامواردهااستنزافجانبإلىالسالم

.العاماإلنهيارنحوتندفعالبالدبأنوالشعور

بهاأحستالتىوالرخاءاألمنفىالرغبةعنتعبيرًاكانتحركتهمأنالفاشيونرأىوقد
البناءإعادةمهمةتتولىأنتستطعلماألخرىاألحزابأنالسيماالطبقاتكل

منإيطالياإلنقاذمحددًابرنامجًايملكونالذينهموحدهمالفاشيونكانالضرورية، لقد
بمهمةالقياماإلمكانمنيجعلجديدجتماعىاوسياسىنظامإقامةهدفهموكان. اإلنهيار

إلىالفاشيةالحركةلمؤسسرسالةمناإلتجاههذاالصعبة، ويتضحالبالدبناءإعادة
ضدسياسيةثورةفقطليستاإليطاليةالفاشيةأن "فيهاأعلن1924البريطانىالشعب

البالد، ولكنهاتقدمهددتالدولة، بلبتداعىسمحتالتىالعاجزةالضعيفةالحكومات
فىواإليمانللديناألصليةالمبادئأفسدتالتىالقديمةاألفكارضدعقائديةثورةأيضًا

".البالد

والحركةهتلربإسمالنازيةالحركةرتبطتامثلماشخصسمابحركةترتبطلمولعله
شخصيةعلىالتعرفالفاشيةحقيقةلتفهمعلينافإنثمومنموسولينىبإسمالفاشية

.مؤسسها

.إبتدائىكمدرسعملهأهمهامتعددة، كانحرففىحياتهبدايةفىموسولينىعمللقد

تدخلعنالمدافعينأشدمنلإلشتراكية، وأصبحدعايتهبسببسويسرامننفىوقد
إيطالياشعب "جريدةالغرضلهذاأسسولقد) 1918 – 1914 (العظمىالحربفىإيطاليا

Popolo d'Italia "ثورىإعالنأولالقائمالصراعخضمفىإيطاليادخولأنيرىوكان
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حرب، وأنالشعبحربستكونالحرب "بأنالمعنىهذافىكتب، وقداإليطالىللشعب
ليواجه" الفاشيستالمحاربينجماعات "1919فىأقامالسالمعادالغد"، ولماثورةاليوم

اليساروخطرالمحافظاليمينخطر" – رأىكما – البالدعلىيرفرفاناللذينالخطرين
نعملأننستطيعسوف "فقطوبها.. كونهاالتىالتنظيماتبهذهأنهرأىوقد". الهدام
أنهاكماحزبًاليست "الفاشيةأنالمبكرالوقتهذامنذعترفااألوان"، كمايحينعندما

الفاشيةأن "المبكرالوقتهذامنذأعلنأنهبل" كذلكتكونأنالمستقبلفىترغبال
علىالخارجينكافةإليهنضماإذالفاشيينأفادقداإلعالنهذاأنشكالحزبية"، والضد

.عليهاوالساخطينالقديمةاألحزاب

وذكر" والمعنويةالماديةالقوىفىعظيمتغييرالفاشيةأن "1921عامموسولينىكتبوقد
تأكيد "رأيهفىكانفقدبرنامجهاالبالد، أماحكمإلىالوصولهوشئكلقبلهدفهاأن

محددةأخرىمبادئأىوجودلعدمونتيجة". اإليطالىللشعبوالروحيةالماديةالعظمة
عمليةحلوًاليطلبون "الذينهؤالءكليقبلتنظيمهمأنليعلنواالفرصةالفاشيونإنتهز

وعلى. المشاكلحاللوأنهمأساسعلىاإليطالىللشعبأنفسهموقدموا" قائمةلمشاكل
مبدآنهناككانالبدايةنظرى، ومنذبرنامجأىتقديمالفاشيةمؤسستجنبفقدذلك

والثانىالدولةسلطةتقويةاألول.. حركتهعالئمأهممنظالالبرنامجهذافىواضحان
الفاشيةتميزالتىهى "موسولينىرأىفىاألسسهذهوكانت. الوطنيةالنقاباتتدعيم

".األخرىالمذاهبعنسياسىكمذهب

الفاشيةتطور
المدنإلىنتشرتاأنالحركةلبثت، وما1919ميالنفىفاشيةجماعةأولتأسستلقد
المحاربينإليهاجذبتفقدالعسكرىبطابعهاتتميزكانت، ولماالريففىتغلغلتثم

للبعثجنودًاأنفسهمفىيرونهؤالءعمومًا، وكانالوسطىالطبقةوأبناءوالطلبةالقدامى
يحملهاكانالتىالعصىمنبحزمةألنفسهمرمزواسوداء، وقدقمصانًاويلبسونالوطنى
وال" والسلطةالوحدة "شعارإلىترمزهذهالقديمة، وكانترومافىالرومانيونالضباط

حركةالفاشيةمنجعلتالتىهىالمنظمةالعسكريةالتنظيماتهذهمثلظهورأنشك
"إيطاليافىحكومتانيوجد "أنهمبكروقتمنذيعلنأنمنزعيمهاومكنتقيمةذات
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جانبمنالمستمرةالتعدياتفىتمثلتصغيرةأهليةحربهناككانأنهوالواقع
.الحيادجانباألخرىاألحزابلتزمتابينمااإلشتراكيينعلىالسوداءالقمصانأصحاب

بإرسالقامواأنهمكماعليهاالقضاءعلىعملواحيثاإلضراباتفىالفاشيونتدخلكما
علىالفاشيةزعماءأحدعلق، وقدخصومهمقلوبفىالرعببثبهدفتأديبيةحمالت

".للفاشيةالنصرأخيرًاتكسبسوفالعادلالعنفأعمال "بأنذلك

منالحدفىالراغبغيرأصحبمعنىأوالقادرغيرموقفالحكومةوقفتوقد
قدمهاالتىالترشيحقوائمتمكنت1919نتخاباتافى، ولكنالفاشيينتصرفات

منتمكنت.. المسيحيةالديمقراطيةمننوعًايتبنىالذىالشعبوحزباإلشتراكيون
.السوداءالقمصانأصحابقوائمعلىاإلنتصار

جذبفىموسولينىنجحفقدهائلةبسرعةتتزايدأخذتالفاشيينأعدادفإنذلكورغم
:التنظيمهذاشمل، وقدالنقاباتبتنظيماإلشتراكيةأنصارمنكبيرةأعداد

وبفرض) 3، (ساعاتثمانالعمليوموبجعل) 2الصناعة، (علىالنقاباتهذهسيطرة)1(
األمروصلولقد. تشريعيةسلطاتذاتقتصاديةاوبمجالس) 4تصاعدية، (ضريبة

والتى1920قامتالتىاإلعتصابحركةشجع) 5 (أنإلىللعمالتقربهفىبموسولينى
لهاصلةالالحركةهذهأنالفاشىالزعيم، وأعلنمصانعهممغادرةالعمالأثناءهارفض

.بالبلشفية

عضوًا، وفىألف17يمثلونفاشيًا22هناككان1919عامفىفاشىمؤتمرأولوفى
1921الثالثالمؤتمروفىعضوًاألف30يمثلونفاشيًا118هناككانالثانىالمؤتمر

الذىالوقتأنالواضحمنوأصبح. عضوًاألف300يمثلونفاشيًا2200هناككان
أكتوبرفىوبالفعل. يتأخرنلرومافىالقائمةالحكومةتحدىمنهؤالءفيهسيتمكن

المشهورزحفهالسوداءالقمصانذوىجيشوبدأالفاشيينبتعبئةاألوامرصدرت1922
وأسندموسولينىاستدعىفقداألهليةالحربأخطاربالدهالملكيجنبوحتى. رومانحو
الوزارةبمنح – بالحلالتهديدظلفى – النوابمجلسقامجديدة، كماوزارةتأليفله

.طلبتهاالتىالصالحياتكلالجديدة
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الديكتاتوريةالدولة
الحزبوبادرالسلطةإلىبالوصولالفاشيةبرنامجمناألولالجانبالعملبهذاتحقق

أجهزةإلغاءيعنىهذاوكان". البالدفىالسياسيةالمؤسساتكافةتجديد "علىبالعمل
الفاشية، وعلينازعيمشخصفىمتمثلةمحلهامسئولةحكومةوإحاللالقائمةالحكومة

.الفاشيةللدولةالسياسىالبناءحتاجهالماسريعًاوصفًانقدمأناآلن

،الزعيمشخصفىاإليطاليةالسياسةعلىالعلياةرطيالستركزتالجديدالنظامظلفى
قائد) 2 (أنهواالقتصادية، كماوالعسكريةالسياسيةالمملكةمؤسساتيدير) 1 (فهو

دواميعنىمماالكبيرالفاشىالمجلسيترأس) 3 (فإنهالوقتنفسالفاشية، فىالميليشيا
 –لهالتابعةالميليشياطريقوعن – سياسيًاالحزبهذابقىلقد. الحزبعلىالسيطرة

تمثيلهتمفقدحدأبعدإلىالقوميةالحياةفى، تدخلالفاشىالعهدخاللاألساسيةالقهرأداة
منمظهركليضعأنبذلكنجحولقد. بهمعترفًاتنظيمًايصبححتىتنظيمكلفى

.وتوجيههإشرافهتحتالثقافيةأواالقتصاديةأوالسياسية،النشاطمظاهر

، وقدوالعملالقولحريةمنيستتبعهاوماالسياسيةبالحريةالفاشيةالدولةتسمحولم
التامةالسيطرةفرضتمكماالجواسيسمنجهازطريقعنالحريةهذهخنقفىنجحت

تغييراتلهاحدثأوالصدورعنتوقيفهاتمفقدالمستقلةالجرائدأماالصحفعلى
، وتمالنوابلمجلسالديمقراطيةاإلنتخاباتتوقفتالوقتنفسوفى. ملكيتهافىإجبارية

بأصلالخاصةالكتبدراسةالمدارسعلى، وفرضالمحاكمفىالمحلفيننظامإلغاء
.بهاتشبعوقدالجديدالجيلينموحتىونظمهاوأهدافهاالفاشية

الرأىهذاويبدو". الديمقراطية "فىبرأيهاللدولةالفاشيةاستنتهالذىالنظامبهذاويرتبط
علىحقيقىتقدمعالمةهىإنماالفرنسيةالثورةعننتجتالتىالديمقراطيةالدولةبأن

هذهظلفىالمواطنأنوترى. البوليسيةوالدولةالوراثيةللدولةاالستبداديةاألسسنفس
قدأنهترىالنظرية، كماالناحيةمنمضموناستمرارهاإيجابيةضماناتيكتسبالدولة

عشرالتاسعالقرنمنالثانىالنصفخاللالدولمنالنوعلهذاالتدهورمننوعبدأ
األحزابخالفاتتزايدعننتجتالتىواالجتماعيةالسياسيةلإلضطراباتنتيجة

للمساواةتدعوالتىالديمقراطيةالدولةنكشفتا، وبذلكالطبقىالصراعوحدةالسياسية
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أماالوسطىالطبقةأهداففحسبتخدمفهى" البورجوازيةدولة "أنهاأساسعلىواألخوة
ذلكوراءمنأينشثمومن. الرأسمالييناللغالستتتركهمفهىالبروليتارياأبناء

ولما. العامةوالطبقةالدولةبينصدامبطبيعتهوهوالديمقراطيةالمؤسساتهدمالصدام
ممثليهمإختيارفىفحسباإلشتراكمجردعنبطبيعتهمراضينغيراألخيرونكان

يعرفماوتحقيقالسلطةعلىالحصولبهدفالتجمعفىأخذوافقدالسياسيين
القهروسائلباستعمالالبورجوازيةتقومأنإلىذلكأدىوقد". البروليتاريابدكتاتورية"

الديمقراطية،الدولةعليهتقومالذىاألساسوهىالسياسيةالحريةمنكثيرًايحدماوهذا
بهايوفىالنتخابيةابوعودالشعبيةالحركاتلتهدئةمضنيةجهودبذلإلىذلكوأدى

، يضافالبرلمانىالنظامتدهورذلكعنونتجالديماجوجيةمننوعإلىبذلكوتحولت
أىعنالكفإلىضطرتاالتىالتنفيذيةالسلطةكبيرحدإلىأضعفتأنهاذلككلإلى

.العاديةاإلدارةظلفىإنجازهيمكنفعالحكومىعمل

تحفظالديمقراطيةالدولةأنوهىمحددةنتيجةإلىاآلراءهذهمنالفاشيونوصلوقد
األخرىالبالدفىاألصيلة، أماالحكموتقاليدبالثروةتتميزالتىالبالدفىبصعوبةنفسها
أوروسيافىحدثكماشيوعيةثورةإلىتتحولفهىالصفاتهذهمثلتنقصهاالتى

كلووحدةالدولةسلطةتدعيمسوىلذلكعالجوالأسبانيافىحدثكماأهليةحرب
لمابأنهرأتالتىالفاشيةالحركةشعارالعصىحزمةعنهعبرتماوهواألمةقوى
قرنهوالعشرينالقرنفإنالسياسيةوالحريةالديمقراطيةقرنعشرالتاسعالقرنكان

وكماالفاشىالمبدأهذاتعتنقسوفكلهاأوروباأنموسولينىرأىالقوية، وقدالسلطة
بشيروأنهاالقرنهذاخاللاألوروبيةللحضارةالظاهرةالسمةستصبحالفاشيةأن "قال

".الجديدةاألوروبيةالنهضة

تؤكدالنظامهذاغورلسبرمحاولتنافإنموسولينىوآراءالفاشيةأفكارعنبعيدًاولكن
الحريةضدفهوالسلبياتمنعديدًاتضمنقدشئأىقبلأنهبلإيجابيًايكنلمأنهلنا

أناآلن، وعليناالسالمضدحتىأنهبلالتجاريةالحريةوضدالديمقراطيةوضدالفردية
:الفاشيةبهاتميزتالتىالسلبياتهذهنوضح
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الفرديةوالحريةالفاشية
قيمأىبنموتسمحلمفإنهاالوسائلبكلالدولةسلطةتقويةالفاشيةمبادئأهممنكانلما

الدولةفىشئكلأن "موسولينىتعبيرحدالدولة، وعلىنطاقخارجإنسانيةأوروحية
للعملمجالأىتتركلمشموليةبطبيعةالدولةالفاشيةصبغتلقد". الدولةضدشئوال

فىتتمأنهاطالماللفردفمكفولةالحركةحرية، أماالمجموعاتأولألفرادسواءالمستقل
جماعةأىبقياميسمحلمعليها، كماتقومالتىاألسسنفسوعلىالدولةمصالحنطاق

دولةالفاشيةالدولةأنيتضحوبهذاالدولةنطاقعنخارجةقتصاديةاأوسياسية
هوالحزبهذانظامالواحد، وأنالحزبسيطرةعلىتعتمدشموليةدولةأودكتاتورية
.القائمالعهدبنواصىيمسكالذىاألساس

والديمقراطيةالفاشية
لهذاالطبيعىالبديلنفسهافىترىوأنهاالديمقراطيةفىالفاشيةلرأىقبلمنأشرنا
الكبيرةواألعداداألغلبيةيمثلكانالديمقراطيةقرن "أنالفاشيونرأى، وقدالنظام
تممبادئتحكمهتزالالالذىالعالمهذا .. الديمقراطيةعالمفيعارضونهمأما" والكم

عليهتقومالذىاألساستنفىالفاشيةالسياسيةالفلسفةفإنذلك، وعلى1789عاموضعها
وتلكالحكممحليحلأنورأتالحكمفىاألغلبيةحقوهوالديمقراطيةالحكومة

الديمقراطيةأنواعأنقىهذاأنرأواوقد. الزعيمشخصيةالشعبعنالغامضةالكلمة
تهاوتالذىالوقتفى .. الواعيةالشعبرغبةتعكسأنهاكماالكمالالكيفتعنىألنها
والفاشيةالمنتخبةللمجالسأداةمجردإلىالديمقراطيةالدولفىالتنفيذيةالسلطةفيه

وأنانيةالحزبيةالمصالحوراءوالجرىاألحزابتناحرمنالفلسفةهذهبإنقاذتقومبعملها
.الدولةلشخصيةكممثلةإليهاالهيبةوتعيدالطبقات

واإلشتراكيةالفاشية
يفسرالذىبالتاريخالمادىبالتفسيرالمعروفأوالتاريخماديةالفاشيةهاجمتهماأولمن

فىيؤثرماأهمأنيروناالقتصادية، فالفاشيونالتطوراتضوءعلىالتاريخحركة
الجانبإلىيتطرفونالصورةبهذهاالقتصادية، وهمالعواملالالسياسيةالعواملالتاريخ
.نقيضتهامثلنتقادهااإلىيؤدىمماالفكرةمناآلخر
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للتفسيرطبيعىنتاجأنهاعتباراعلى" الطبقىالصراع "فكرةأنكرتقدالفاشيةأنكما
التغيراتفىالرئيسىالعنصرأبدًايكنلمالصراعهذاأنوتؤكدللتاريخالمادى

أنيمكنالطبقيةالوحدةهذهأن، وترىالطبقاتإذابةوجوبترىوهىاالجتماعية
المتباينةالمصالحبيناإلنسجاموبثتنظيمعلىتقومالتىالفاشيةالدولةداخلتتحقق

.للطبقات

.لهاأساسينأهمفىاإلشتراكيةتضرببهذاوالفاشية

االقتصاديةوالحريةالفاشية
هاجموافإنهماإلشتراكيةبالعقيدةفيهيأخذواأنالفاشستيرضلمالذىالوقتنفسوفى
، وكبديلنهايتهإلىوصلقداالقتصاديةالحريةعهدأنرأوافقدالليبراليةالمبادئأيضًا
التىالواسعةاالجتماعيةوالمشاكلالحديثةالحياةتعقيداتأنعلىوافقواقدفإنهملذلك

الشئونفىالدولةتدخلالضرورىمنجعلتقداالقتصاديةاألزماتعننتجت
نحويتجهكلهالعالمأنورأواباإلشتراكيينذلكفىالفاشيونتشبهاالقتصادية، وقد

.موجهاقتصاد

والسالمالفاشية
بلفحسبإيطالياتاريخفىليسأثرماأهممنكانالسالمفىالفاشيينرأىأنوالواقع

ليسالسالمسياسةتباعاأنوأكدواسياستهمبعالميةعترفواافقد. عامةأوروباتاريخفى
منطقضدأنهكماالعالمبهامرالتىالسابقةاألحداثمنطقضدألنهمنطقىتباعاب

التىهىوحدهاالحربأنأساسعلىالسلملفكرةكبديلالحرب، وقدمواالقائمالعصر
.توجههاأنتستطيعالتىاألممأصالةمدىتؤكدأنهاكمااإلنسانمواهبتجلو

ثمومن" القوةإرادة "يمثلالعداءهذاأنإذإيجابيًاجانبًاللسالمالفاشيةعداءتضمنولقد
منالمبدأهذامثلأنأعلنوقد. التوسعفىرغبتهافىإمبرياليةبروحالفاشيةتمدفهى

السيطرةتحتقرونًاعاشتالتى "اإليطاليةاألمةمثلأمةتناسبالتىالمبادئأحسن
بالبعثاإلعتقادأنشكوال". العالمفىكيانهاتأكيدعلىتعملبدأتثماألجنبية

بالواجبوالشعورالنظاممثلمعينةقيمًامعهحملقداإليطالىالشعبفىاإلمبريالى
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حياتنافإنالسهلةالحياةضدإننا "الفاشستفالسفةأحدكتب، وكمابالنفسوالتضحية
حينالصددهذافىبدورهاالفاشيةالدعايةقامتوقد". مستمرةحربًاتكونأنيجب

مؤداهمعينًاقتناعًاااإليطاليينأذهانفىتثبتأنبهدفالتوترمنجوخلقعلىعملت
مستعدًايكونحتىبالخطراإلحساسإيطالىكلأعماقفىتضعوأن. تتقدمأمةأنهم

معينةتدريباتيتلقواكانواالصغاراألطفالوحتى. خطرأىولمواجهةتضحيةأىلقبول
مجموعاتفىمبكرسنمنفينتظمونالفاشيةاألفكارخاللمنهضمهميتمحتى

إلىإيطالياتحويلبالطبعذلكمنالهدفوكانعسكريةأسسعلىتنظيماتهاتمارس
".عسكريةأمة"

منالبالدشبابتمامًاتحتكر "ألنهااإليطاليةالحكومةعشرالحادىبيوسالباباأدانوقد
أيديولوجيةتحقيقبهدفالنظاموصالحالحزبصالحأساسعلىالرجولةحتىالطفولة
".للدولةالوثنيةالعبادةإلىتؤدى

* * *

أتباعها، "فعظمةلهاتصورهاالتىبالجدةليستالفاشيةالمبادئهذهكافةأنوالواقع
،سوفوكليسخاصةاليونانيونالفالسفةقبلمنطرحهاقدكانمشكلةتطرحإنما" الدولة

تعظيم، وفىاألولىالحربقبلاأللمانيفعلهكانلماشيئًايضيفوالمللحربالدعوةوفى
سلكواللديمقراطيةمهاجمتهمبالنازى، وفىتمامًاتشبهوافقدالساميينوكراهيةالجنس
المجالسمناألمةمصالحتمثيلفىأفضلالمسئولالحاكمأنوفكرة. قديمًاطريقًا

الحكمعهدخاللالمفكرينبعضبهانادىعاديةفكرةبدورهاهىإنمااإلنتخابية
النظاممؤيدىأنكما. عشرالسابعالقرنفىإنجلترافىاألولشارلللملكالفردى

بوبيدأشهرهمومنعشرالتاسعالقرنأواخرفىبهايتغنونكانواروسيافىالقيصرى
.ونستيف

* * *
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منأصولهااستمدتوالتىالفاشيةللدولةاالقتصادىالبناءعنالحديثإلىاآلنوننتقل
الصمودعلىقدرتهاتثبتأنيمكنوالتىاإليطاليينالعماللحركةالنقابيةالنظريات

.للفاشيةالسياسيةاأليديولوجيةمنأكثر

قدإيطاليافىالسياسيةالحريةحطمت، والتىالحكومىبالجهازعصفتالتىالثورةفإن
.االقتصاديةالحريةأيضًاأنهتاجتماعيةثورةصاحبها

المباشرةالدولةإدارةتحتالقومىاالقتصادكلوضععلىتعمللمالفاشيةأنوالواقع
ورأتللدولةاالقتصاديةالحياةجوانببعضفىالخاصبالقطاععترفتاقدفهى

الذى" العملميثاق "فىجاءولقد. األخرىالجوانببعضفىالدولةسيطرةضرورة
معتمامًاوتتفقللغايةحيوىعاملاإلنتاجميدانفىالخاصةالمشاريعأن "1927صدر

عندماسيحدثاالقتصادىالنشاطفىالدولةتدخلأن "ذلكبعديضيفثم" القوميةمصالح
عدميثبتأوالجوانبمنجانبفىالمبادرةبزماميأخذأنالخاصالقطاعيستطيعال

فتحتقداألخيرةالعبارةأنشكللدولة"، والالسياسيةالدواعىتستلزمهأوفيهكفاءته
أنهإالباإلشتراكيةالتدخلذلكوصفيمكنالكانالدولة، وإنعملأمامواسعًاالمجال

إدارةتحتالخارجيةوالتجارةالبنوكوضعتفقدثمحافتها، ومنإلىالوصولشكال
دخلتقدللدفاعالخاصةاألهميةذاتالصناعاتأنذلكإلىالمباشرة، يضافالدولة

.الدولةمشروعاتنطاقضمن

اإليطالىالشعبتنظيمتمفقدوالعملالمالرأسبينالعالقةبتنظيمالفاشيةتقوموحتى
ربطتمفقدالوطنيةالمصالحوبيناإلنتاجومدىطبيعةبيننقابية، وللتنسيقأسسعلى
الدولةتكوينبرزواإلتحاداتالنقابات، ومنباإلتحاداتعرففيمااإلنتاجيةاألجهزةكل

.السياسةميدانأواالقتصادميدانفىسواءطبيعتهاتمامًاتمثلوالتىالفاشية

االقتصادميدانفىالنظامتأكيداإليطالىلالقتصادالنقابىالنظامتدعيممنالهدفوكان
.السياسةميدانفىالنظامتأكيدإلىتهدفالتىالفاشىالحزبأنشطةمظاهرمثلمثله

أولئكلجميعجماعيةلاالمصالحتشجعالنقابةأنذلكفىالرسميةالنظروجهةوكانت
بيناالنسجامتحقيق "علىتعملأنهاكماوعمالموظفينمناإلنتاججهازفىالمشتغلين
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ذلكعلىوبناء" متكافئةبصورةالحمايةعليهاتسبغالتىاالجتماعيةالطبقاتكلمصالح
بوسائليحلوهلمكماوالعمالالرأسماليينبينبالصراعيسمحوالمأنهميرونفالفاشست
مننوعوهوالنقابىالطريقعنولكنهمالبيروقراطيةبسيطرةيسمحواولماإلشتراكية

فإنآخرريبوبتعالتاماإلتفاقمننطاقداخلسياستهمرسمفىللمنتجينالحقمنح
محلالمشتركةالمصلحةعلىالقائموالتعاوناالنسجامإحاللاإليطاليةالنقابيةدفه

.الطبقىالصراع

تحاداتافىاالقتصاديةاألنشطةكافةبتمثيل1926قانونصدرالمفهومهذاضوءوعلى
مبادئووضعالدولةطبيعةالعملميثاقحددالتالىالعاموفى. النقاباتهىخاصة
هذايحدثفلمالحرةوالمهنالجميلةالفنونحالةفىإالللموظفينواألخرىللعمال

.والعمالالموظفينبينالتمييز

زعامةتحتإيطالياأحرزتهنجاحأعظمالنظامهذافىاإليطاليونالكتابرأىوقد
مقسمالعالمأنرأوافهم. العالمتواجهالتىاالجتماعيةالمشاكلأكبرلحلموسولينى

الحريةفىعشرالتاسعالقرنبفلسفةتؤمنالتىالمدارسبينالطبقىللصراعنتيجة
تباعاعدمالممكنمنأصبحوأنهالماركسيةبالجماعيةتنادىالتىالمدارسوبينالفردية

.المتصارعةالطبقاتمصالحبيناالنسجامبخلقالمدرستينمنأى

متساويةأعدادفيهايمثلالدولةهيكلأخيرًاتكونالتى" االقتصاديةاإلتحادات "كانتولقد
الفاشستىالحزبممثلىمعواحدةمائدةعلىيجلسونوالعمالالعملأصحابمن

شئكلقبلوإنماالخاصللمالكالربحتحقيقأساسعلىليساإلنتاجسياسةويديرون
إنتاجفىتشتركالتىاإلنتاجعناصركليضم" اإلتحاد "وكان. العامةالمصلحةتحقيق

بتسويقهايقومونالذينوالتجاروالصناعالخامالموادمنتجىمنالسلعمنشابهتمنوع
.والعلميينالفنيينالخبراءثم

يركز "اقتصادىتخطيطوضعتستهدففهىتخطيطيةاإلتحاداتهذهوظائفوكانت
وضعتاإلتحاداتهذهطريقوعن". القوميةللحاجاتوفقًاالوطنىالمجهودويوجه
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ليصبحبمهامهالخاصالقطاعفيهيقوماالقتصاديةالحريةمحلحلمعينًانظامًاإيطاليا
.العامةللمصلحةمربحًاعمًال

فىاالقتصاديةتشريعاتهافىاإلتحاداتهذهالحكومةفيهتستشيرالذىالوقتوفى
مخولةأنهاكماواألجوراألسعارتحدد – اإلتحاداتأى – فإنهاوالتوزيعاإلنتاججوانب

آخربمعنىالتجاريةالمنازعاتفىتتدخلأنلهاأنكماجديدةصناعةأىإقامةبمنع
.الوطنىاالقتصادفىتتحكمفإنها

غاياتلتحقيقوسائلكانتبلذاتهاحدفىغاياتاالقتصاديةالتنظيماتهذهتكنولم
لألمةالسياسىالتنظيمأعيدللدولة، فقدالسياسىالتنظيمعلىنعكستاأخرى، فقد

عامالمختلفة، ففىفئاتهاتمارسهالذىاالقتصادىالنشاطتوزيعأساسعلىاإليطالية
علىقائمألنهصادقًاتمثيًالاألمةيمثلالالبرلمانىالنظامأنالفاشيونإدعى1928
المجلس "موسولينىألفعليهاألمة، وبناءيفككوذلكجغرافيًااألمةتوزيعأساس

تمثلمنهاست: هيئةعشرثالثةالدوائروقسم. نائبأربعمائةمن" الكبيرالفاشستى
عن، وواحدةواألمالكاألموالأصحابتمثل، وستالصناعاتتنوعحسبالعمال

.والكتابالفنانين

أما. الحزبيرشحهمالذيناألشخاصعلىباالستفتاءالنوابهؤالءختيارايتموكان
موسولينىسمىكما) الدوتشى (الزعيمأوالحكومةرئيسأماممسئولينفكانواالوزراء

علىعالوةواحدوقتفىوزاراتثماناألوقاتبعضفىموسولينىتولىوقد. نفسه
.الجيشقيادة

صدرتالذىالفاشستىالحزبإلىنشيرأندونداخليًاالفاشستيةعنالحديثينتهىوال
غايتهوأنالدولةخدمةوفىالدوتشىأمرتحتمدنيةميليشياأنهفيهاتقرربتنظيمهالئحة

.اإليطالىالشعبلعظمةيعملأنهىالرئيسية

الوزراءينتخبأعضائهوالحكومة، ومنالدولةفىشئكلالواقعفىالحزبكانوقد
.العمالومشاكلوالصحافةوالجمعياتالهيئاتجميععلىاإلشرافولهالموظفينوكبار
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عداماالقائمةاألحزابجميعبمقتضاهألغىخاصقانون1926عامفىصدروقد
سمحالذىالوحيدالحزبهوالحزبهذاكانفقدذلكعلىوبناء. الفاشستىالحزب

.البالدفىبوجوده

الخارجيةالفاشستيةسياسة
فىيتمثلالفاشيينعهدعلىاإليطاليةالسياسةتجاهاتالاألساسىالمحرككانلقد

كانتالرغبةهذهجانبإلىأنهالفاشيونأعلنولكن. إيطالياعظمةزيادةفىالرغبة
وقدمليونًا43وقتذاكسكانهاعددبلغالتىاإليطاليةاألمةفإناالقتصاديةالدوافعهناك
تصدرالمختلفةالدولكانتحدودهاخارجأنهكماحدودهاداخلحركتهانطاقضاق

األطفالمناآلالفمئاتأنالفاشيونرأىفقدثمإليها، ومنالهجرةمنبالحدالقوانين
لهذهكمنفذللمستعمراتحاجةفىإيطالياكانتفقدذلكوعلىعمًاليجدوالناإليطاليين
.الكبيرةاألعداد

فعًالإيطالياكانتفإذاالصحةمنكثيرينقصهاالفاشستيةاإلدعاءاتهذهأنشكالولكن
العديدةالعائالتتشجعموسولينىحكومةكانتفكيفالسكانعددفىالتخمةمنتعانى

اإليطاليينإعادةعلىتعملكانتأنهاكما .. ناحيةمنهذا .. السخيةبالمكافآتاألفراد
.أخرىناحيةمنأوطانهمإلىالخارجإلىالمهاجرين

تهدفاقتصاديةسياسةتباعهااوالخارجيةإيطالياتجارةتساعاأنالمعقولإلىواألقرب
لصناعاتها،للغايةحيويًاأمرًاالخامللموادحاجتهاتصبحأنإلىأدىالذاتىاإلكتفاءإلى
لتلبيةكافيةغيراإليطاليةالمستعمراتكانتولقد". لألمةموتأوحياةمسألة "قيلوكما

متأخرةاالستعمارىالميداندخلتفإيطالياالخامالموادمنالجديدةالصناعاتحاجات
األحمرالبحرعلىإريترياسوىتملكتكنلمثمالقومية، ومنوحدتهالتأخرنتيجة

تركياعلىالحربشنتأنبعد1911سنةفىونجحتالهندىالمحيطعلىوالصومال
بين1919الحربأعقابفىاأللمانيةالمستعمراتتوزيعتمولما. منهاليبياإنتزاعمن

قدبالدهمأناإليطاليينمنعديدعتقداللغاية، وقدتافهًانصيبهاكانالمنتصرةالدول
.النصرثمارمنحرمت
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للعملاإليطاليينتعبيرحدالحبشة، وعلىإلىأنظارهاإيطالياوجهتذلكعلىوبناء
.دماءهمروتهاالتىاألرضإخصابعلى

قديمةإمبراطوريةعلىالقضاءهىالحبشية – اإليطاليةللحربالوحيدةالنتيجةكانتولو
صفحاتمنصفحةمجردالمسألةوأصبحتاألمرلهانالحبشيةاإلمبراطوريةمثل

التوازنعلىوأثرأوروباعلىخطيرًامتدادًاامتداأثرهاأنالحقيقةولكناالستعمار
ذلكإلىأشرناكمااألممعصبةبهيبةقاسيةضربةأنزلاإليطالىفالهجوم. فيهاالسياسى

دولة52وقامتبالعدوانإيطالياالعصبةأدانتفقد. الدوليةالمنظمةهذهعنحديثنافى
أنهعلىليسالعملهذااإليطالىالشعبترجموقد. قتصاديًاابمقاطعتهاأعضائهامن

أنورأوامشروعاستعمارىلطموححدأنهأساسعلىولكنحدثعدوانضدحتجاجا
أعظم "يمثلالجديداالجتماعىنظامهاألنالفاشيةالثورةمنتخافالرأسماليةالدول
".اجتماعيةعدالة

أضعفاإليطاليةالحكومةحيالاألممعصبةتخذتهااالتىالعاجزةاإلجراءاتأنوالواقع
لبثتوما. برلين – رومامحورظهورإلىأدتكماالجماعيةاإلجراءاتقيمةمن

ألمانيامعللشيوعيةالمناهضةالهيئاتإلىإنضمامها1937أعلنتأنالفاشيةالحكومة
.العصبةمننسحبتاثمواليابان

ثالثتمضلممكتفية، ولكندولةأصبحتقدأنهاإيطالياأعلنتالحبشةضموبعد
فرنساجارتهاممتلكاتإلىنهمتينبعينينتنظرإيطالياوبدأتإالذلكبعدسنوات
فقدذلكعلىوبناء. خياليةبمطالبنوابهاومجلسصحفهافىتتعالىالصيحاتوأخذت
ماثم1935فرنسامععقدتهاالتىمعاهدتهابإلغاء1938سنةالفاشيةالحكومةقامت
مركزهاتأمينبهدفوضمتهاألبانياغزتأن – 1939 – قصيرةبفترةذلكبعدلبثت
.العامنفسفىنفجرتاأنلبثتماالتىللحرباستعدادًااألدرياتىعلى

* * *

عنهمارأيًاهنانسجلأنقبلالدكتاتوريينالنظامينهذينعنحديثناننهىأنيمكنوال
الرأسماليةنتاجأنها "يرىالذىالمعروفاإلشتراكىالمفكر" السكىهارولد "رأىهو
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فوقترتفعأنتحاولالتىالديمقراطيةعلىالمالكةالمصالحردوأنها. نحاللهااطورفى
إبادةمجردليستأنهابيد. الرأسمالىالمجتمععليهاينطوىالتىاإلنتاجعالقاتمستوى

تقومخارجيةسياسةلتبريرالقومىللشعوراستغاللأيضًاهىبلفحسبللديمقراطية
اإلنحاللعلىدليلهىالتىالمظالمتعويضإلىذلكيؤدىأنبأملالمقامرةعلى

ضداألعمالرجالمصالححتجاجاعلىقامتنجاحًاالفاشيةلقيتفحيثما. الرأسمالى
األعمالرجالمصالحعقدتثمارهاإلحتجاجهذايؤتىوحتى. العمالمطالبزيادة
المرتزقةمنجنودهومعأقرانهفوقبرزالمرتزقةالجنودمنلجماعةقائدمعتحالفًا

علىالقائدذلكاستولىأنبمجردأنهبيد. للدولةمتالكهمامقابلالعمالقوةعلىليقضوا
وتركللرأسماليةالعريضةالكالسيكيةالخطوطإعادةمجرديستطيعالأنهوجدالدولة
جعلإذعليهمكاسبًا، بليتوقعنفسهجيشهأنعلىاألمريقتصرالإذ. ذلكعنداألمر
وجودهاطريقعناستطاعالتىالمشاكلحلفىالدولةيستعملوأنالدولةرئيسنفسه

البقاءفىالشديدةرغبتهسوىحقيقىمبدأأىلديهليسفهوإذن. القوةعلىيستولىأن
استثناءبدونيجدوهو. البحتالعملىالنجاحمعيارهولديه" الخير "ومعيار. الحكمفى
وهذالحكمهلتذعنوتملقهاإلرغامهااألمةفوقالدولةقوةاستعمالمعناهالنجاحأن

فالقيم. لهاالوحيدالمبررأنهكمايستعملهاالتىالوسائلمنالوحيدالهدفهواإلذعان
".نجاحهفىستسهمأنهايبدوالتىتلكهىاإلعتبارموضعيضعهاالتىالوحيدة
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