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  9791 -9871 وأوربا الفرنسية الثورة

  *عشر الثامن القرن أواخر في أوربا: أوال

 روسيا مف كؿ بظيور أوربا في القوة مركز تغيرت عشر الثامف القرف أواخر في     
 الصناعي االنقبلب حركة وبنمو البحار وراء بما العظمى بريطانيا وبتفوؽ ، وبروسيا

 رغـ أسطوال وأكبرىا ، منعة واعزىا ثروة األوربية القوى أكثر أصبحت حتى فييا
) األمريكية االستقبلؿ حرب بعد الشمالية أمريكا في الواسعة مستعمراتيا فقدانيا
 مما اضعؼ عشر الثامف القرف حروب مف خرجت فقد فرنسا أما( . 6771-6771
(  6761-6161)    الفرنسي التفوؽ عصر عشر الرابع لويس عيد في عميو كانت

 الدولية السياسة توجيو وفي ، أوربا حضارة في العميا الدولية المكانة ليا ظمت ولكف. 
 في الثوار مع الفرنسي التحالؼ انتصار أعقاب في ارتفعت التي المكانة تمؾ ،

 . الجديد العالـ في الدولة ىذه استقبلؿ تحقيؽ أو األمريكية المتحدة الواليات

 اإلمبراطوري التراث ذالؾ تمثؿ تزاؿ  ال فكانت ، النمساوية اإلمبراطورية أما      
 خبلؿ بيا منيت التي اليزائـ ورغـ.  وضجيجا أحداثا الوسيط العصر مؤل الذي

 جسميا في الواضحة التفكؾ مظاىر ورغـ عشر الثامف القرف مف الثاني النصؼ
 وضعيا وكاف.  أوربا قمب في كبيرة كقوة تستمر أف اإلمبراطورية ىذه استطاعت
 تفوؽ أي إلى الحذر بعيف تنظر أف باستمرار عمييا يفرض واإلستراتيجي الجغرافي

 الشيخوخة بدأت التي العثمانية الدولة حساب عمى البمقاف منطقة في روسيا تحرزه
 كوجؾ معاىدة بعد وخاصة ، عشر الثامف القرف أواخر في بوضوح فييا تدب

 العثمانية الدولة ممتمكات فأصبحت.  6776 سنة ياروس مع المذلة كينارجي
 عمى كاف كما.  النمساوي الروسي والتصادـ لمتسابؽ مجاال البمقاف في المتداعية

                                                             
  6777  دمشؽ ، حاطـو الديف نور ترجمة ، أوربا في عشر الثامف القرف تاريخ ، أندرسوف ماثيو:  يرجع لمتفاصيؿ *
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 حتى والعسكرية السياسية بروسيا تحركات باستمرار تراقب اف النمساوية اإلمبراطورية
 .  غرة عمى تؤخذ ال

 كبيرة أعباء النمساوية اإلمبراطورية تحمؿ باف كفيمة الظروؼ ىذه مثؿ إف      
 السياسي التفكؾ إلى يرجع وكذلؾ ، الموارد في نقص مف تعاني اتساعيا رغـ وكانت
 المتعذر مف وكاف ، جدا متعددة والدوقيات الواليات كانت فمقد.  الكبير الداخمي
 الحكومة اف كما ، موحد عسكري او سياسي عمؿ لواء تحت الشتات ىذا تجميع

 اإلمارات تمؾ مف الضرائب جمع في بالغة ومشقة كبيرة صعوبة تجد كانت النمساوية
 . المتنافرة المشاغبة العديدة والدوقيات

 بو تقـو إصبلح أي فكاف قوميات عدة مف مؤلفة النمساوية اإلمبراطورية كانت فقد
 ينفذ اف المتعذر مف كاف ثـ ومف ، أخرى ويغضب ، جماعة يرضي الحكومة
 . لمببلد شامؿ أصبلح

 ممتمكات تناثر وىي ، الشامؿ اإلصبلح فكرة تواجو كانت شديدة أخرى وعقبة     
 بمجيكا وىي ، فرنسا حدود عمى أوربا غرب في ممتمكات فميا النمساوية اإلمبراطورية

 المجر كانت القارة شرؽ أقصى وفي ، الثورات كثيرة المراس صعبة منطقة وكانت
 يد كانت ايطاليا وفي.  عميو الجامحة لمثورة ومستعدة النمساوي الحكـ تحت تعاني

 ، القوميات وتعدد الممتمكات بيف التباعد ىذا فكاف العميا ىي النمساوية اإلمبراطورية
 ىذا كؿ الشرقي جانبيا عمى روسيا ونمو ، الغربي الشمالي جانبيا عمى بروسيا ونمو
 موقؼ أف اعتقادنا وفي فينا في اإلمبراطوري الحكـ أماـ معقدة مواقؼ يخمؽ كاف

 في سياسي موقؼ أدؽ كاف عشر الثامف القرف أواخر في النمساوية اإلمبراطورية
 وبروسيا روسيا ، الثبلث الدوؿ بيف  المتبادلة والكراىية الثقة عدـ فبسبب.  القارة

 العثماني الوجود ضد عمؿ اجؿ مف األوربييف أما مسؤولياتيا جانب والى ، والنمسا
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 في تحارب الف معرضة النمساوية اإلمبراطورية ىذه كانت ، البمقاف في اإلسبلمي
 .  التكاليؼ باىض عبء وىو الدولي الموقؼ تأـز ما إذا جبيات عدة

 ، أوربا في القوة متوسطة دولة توجد كانت  ، الكبرى الدوؿ ىذه جانب الى       
.  ىولندا أو المنخفضة األراضي بذلؾ ونعني ، البحار وراء ما في المستعمرات وسعة
 الدولية األزمة خبلؿ كذلؾ او االستعمارية الصراعات في دورىا ليا كاف ىنا ومف

 . البمقاف حروب وخبلؿ ، الفرنسية الثورة أعقاب في الكبرى

 في واحدة المستقمة الممالؾ مف فييا ، جغرافي تعبير مجرد ايطاليا وكانت     
 ،(  بيدمونت)  سردينيا مممكة وىي.  الفرنسية الحدود عمى الغربي الشماؿ أقصى
 ايطاليا نصؼ عمى تسيطر التي وىي نابولي مممكة وىي الجنوب أقصى في وأخرى
 وىما أفؿ قد نجميما كاف مستقمتاف بحريتاف جميوريتاف ايطاليا وفي تقريبا الجنوبي
 في ، العتيدة منافستيا ، جنوه وجميورية ، الشرقي الشماؿ في البندقية جميورية
 تعيش والتي البابوية الواليات ايطاليا وسط في وتوجد.  ايطاليا في الغربي الشماؿ
  المشيورة االيطالية الدوقيات تناثرت وىناؾ وىنا.  قديمة وأساليب الماضي تراث عمى

 كانت بينما ىذا ، المقدسة الرومانية باإلمبراطورية المرتبطة وتوسكينا وبارما مودينيا
 . النمساوي لئلمبراطور تابعة الغنية ميبلف دوقية

 اسبانيا:  ىما قوميتاف دولتاف توجد كانت االيبرية القارة شبو في وىناؾ       
 انحؿ أف يمبث لـ ثـ ،(  6161-6171)  الزمف مف لمدة اتحدتا قد وكانتا والبرتغاؿ

 ولكنيا البحار وراء فيما إمبراطور صاحبة منيما كؿ وكانت.  االتحاد ىذا
 الثورة نجاح أف شؾ وال.  الفرصة تحيف عندما تتحمؿ اف توشؾ كانت إمبراطوريات

 استغبلؿ أمر وجعؿ ، قاصمة ضربة كانت المتحدة الواليات وظيور ، األمريكية
 . وقت مسالة البلتينية أمريكا في االسبانية المستعمرات
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"  االستنارة حركة"  باسـ عرفت نشطة فكرية حركة بدأت خاصة بصفة أوربا وفي    
 قدرات ليا كانت كما ، جديدة أسس عمى ولكف األوربية النيضة لعصر امتداد وىي
 .)*( مفاىيميا نشر عمى أوسع

 مستويات عمى أكاديميات وظيرت ، عددا أكثر أصبحت قد الجامعات كانت       
 وكبريات األوربية العواصـ في الصحؼ وانتشرت ، وانكمترا فرنسا مف كؿ في رفيعة
 في والعممي الفكري اإلنتاج رقي في أسيموا الذيف العمماء مف العديد وظير المدف
 طريؽ عف آلخر بمد مف تنتقؿ األفكار أصبحت فمقد  وطنيـ حدود وراء وفيما وطنيـ

.  واسع نطاؽ عمى وتوزع اكبر بكميات تطبع أصبحت التي والمؤلفات الصحافة
 وبشكؿ قبؿ ذي مف سيولة أكثر أصبحت قد األوربية الدوؿ بيف المواصبلت وكانت
 . فرنسا في خاص

 اجتمع التي والصالونات والجمعيات النوادي انتشرت عشر الثامف القرف وخبلؿ    
 ففي.  ىؤالء الييا ينتمي التي الطبقة عف النظر بغض النقدي الفكر أصحاب فييا
 مف أخرى مع االرستقراطية الطبقة مف شخصيات تمتقي كانت الصالونات مف كثير

 وكانت.  الطبقتيف ىاتيف بيف تتناقؿ األفكار جعؿ الذي األمر البرجوازية الطبقة
 الطبقة مف ليا أنصار عمى تحصؿ التي ىي ألنيا الرابحة ىي البرجوازية

 حاالت في إال البرجوازييف تأييد عمى االرستقراطية تحصؿ اف دوف االرستقراطية
 . نادرة

 كؿ الفخر يجدوف فرنسا في خاصة ، الصالونات ىذه ورجاؿ سيدات وكانت      
 او كتابو او العصر فبلسفة احد صالوناتيـ عمى المتردديف بيف يكوف اف في الفخر
 الناقدة آراؤىـ وكانت.  البرجوازية الطبقة مف كانوا والكتاب الفبلسفة وىؤالء.  عممائو

                                                             
-0411 الفرنسٌة الثورة وحتى النهضة عصر فً أوربا تارٌخ ، صالح دمحم دمحم:  ٌراجع النهضة عصر عن للتفاصٌل )*(
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 عف تعجز كانت أنيا إال ، الحكومة عمييـ تثير الفرنسية االرستقراطية لمطبقة بشدة
 الفبلسفة ليؤالء الصالوف ورجاالت سيدات حماية بسبب األحياف مف كثير في عقابيـ
 الفرص وا عطائيـ الفرنسييف الفبلسفة بحماية( بمبادور مداـ) اشتيرت ولقد.  والكتاب
 .  أفكارىـ عف بإسياب يتحدثوا لكي الواسعة

 كؿ معقدة أساليب ذات سرية جمعيات توجد كانت ، الصالونات ىذه جانب الى     
 تنشر والجمعيات والنوادي الصالونات تمؾ وكانت.  فييا عضو قبوؿ عند ، التعقيد
 ذات دعوات تنطمؽ كانت ومنيا.  والحرية واإلخوة المساواة عف لبلنتباه مثيرة أفكار
 والنقد الحرية أفكار ترديد ذاؾ حيف التقدـ مظاىر مف أصبح لقد حتى ، تحرري طابع
 ولقد.  والنببلء الديف ورجاؿ الممكية الى والنقاد الفبلسفة جانب مف الموجو البلذع
 كاف فرنسا في واالجتماعي السياسي اإلصبلح فبلسفة مف مجموعة ذلؾ حيف ظير
 في االرستقراطية وتحكـ الممكي النظاـ أف إال بقوة األنظار توجيو في كبير اثر ليـ
 ليـ سيكوف الذيف ىؤالء رأس وعمى.    بفرنسا يميؽ ال قديما نظاما أصبح الببلد ثروة
 : الفرنسية الثورة نشوب في كبير اثر

  6717 -6176 فولتير .1

  6711 -6177 مونتسيكيو .2

  6777 -6761 روسو جاؾ جاف .3

 أعدوا الذيف والمفكريف سفةالفبل بيف الصدارة مكاف لفولتير كانت انو نقوؿ اف نستطيع
 أوسع كانت مؤلفاتو اف الى يرجع وىذا 6777 عاـ العظمى لثورتو الفرنسي الشعب
 مياجمة مجرد وكاف ، الكاثوليكي االكميروس مياجمة عمى يركز كاف وألنو انتشارا
 كاف فولتير واف خاصة المستويات جميع مف الناس انتباه بإثارة كفيؿ االكميروس ىذا
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 ، المرة بعد المرة تطبع مؤلفاتو جعمت البلذعة الساخرة الكتابة في بموىبة يتمتع
 قيس إذا بكثير اكبر عدد وعمى أوسع مسطح عمى تنشر أفكاره جعؿ الذي األمر

 . والمفكريف الفبلسفة مف غيره أفكار بانتشار

 فرنسا في الحكـ لنظـ فولتير وانتقادات أفكار انتشار عمى ساعد ومما     
 يبحث الشعب كاف أفكارا لمسخرية المثيرة عباراتو في يصيغ كاف انو بيا واالكميروس

 واألفكار العمني النقد مجاؿ الى والمفظ اليمس مجاؿ مف ينقميا اف يستطيع  عمف
 ذلؾ فقط ليس ، فولتير كتابات عمى الشديد اإلقباؿ أسباب مف اف شؾ وال.  العامة

نما ، يبرزىا مؤلؼ عف تبحث كانت التي األفكار تمؾ او ، الرائع الساخر األسموب  وا 
 يحكموا اف مف أكثر عقوليـ الناس فيو يحكـ قرف كاف عشر الثامف القرف اف أيضا

 تقببل وأكثر القديمة، لمنظـ النقد عمى قدرة أكثر كانوا فالناس وبالتالي ، تقاليدىـ
 االتجاىات وىذه.  الحديث والعمـ الحديث الفكر أساس عمى القائمة الجديدة لؤلفكار
 ومع االرستقراطية ومع المطمؽ الممكي الحكـ نظاـ مع تتعارض كانت عامة بصفة

 . وامتيازاتو بتقاليده المتشبث االكميروس

 لما صدى إزاءىا جميعيـ الناس ومساواة القوانيف توحيد الى فولتير دعوة كانت      
 رفع عند الرضا كؿ راضيا الفبلح يكوف باف فولتير وطالب ، الصدور في يعتمؿ كاف

 جديرة أفكار وىذه.  الضرائب توزيع بعدالة اال يتـ ال وىذا ، عميو المفروضة الضريبة
 عمى الحصوؿ اجؿ مف التحرؾ روح فييا وتبعث الثالثة الطبقة انتباه تثير باف

 . الضرائب في المساواة

 التجارة حركة عمى المفروضة القيود كافة إزالة الى فولتير دعوة كانت كذلؾ    
 كانت ، ألخرى والية مف العبور عند التجارة تمؾ عمى المفروضة الداخمية والضرائب
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 أفكار تنتشر اف في سببا ، البرجوازية أىداؼ مف رئيسا ىدفا كانت التي ، الدعوة ىذه
 . فرنسا في واالكميروس الممكي الحكـ لنظاـ فولتير وانتقادات

 لـ وحقيقة ، وروسو لوؾ مثؿ سياسية نظرية صاحب فولتير يكف لـ  حقيقية       
 انتقده الذي النظاـ ىذا محؿ يحؿ لبلكميروس أو لمحكـ نظاما الفرنسي لمشعب يقدـ
.  دعائمو وتقويض النظاـ ىذا ىدـ في العميا اليد صاحب كاف انو اال ، انتقاد شر
 المطمقة الممكية أيضا يقوض كاف ىذا خبلؿ وىو ، االرستقراطية دعائـ قوض لقد
 لقد ، فولتير بو قاـ عمؿ اكبر ىو وىذا.  االرستقراطية ىذه الى تستند كانت التي
 حكـ نظاـ الى يتطمع الشعب وأصبح يستمر اف عمى قادر غير القديـ النظاـ جعؿ
 . فرنسا الى يسيء الذي ذلؾ غير جديد

 كؿ القديـ النظاـ ذلؾ حساب عمى لفرنسا جديد نظاـ وضع بميمة قاـ مف وكاف     
 . روسو جاؾ وجاف مونتسكيو مف

 الحؽ"  باسـ تحكـ التي المطمقة الممكية أساس عمى يقـو القديـ النظاـ كاف   
 بد فبل ثـ ومف ، هللا قبؿ مف المفوض األعمى الحاكـ ىو الممؾ واف" .  اإلليي
ال يطيعو واف ، الممؾ يحتـر أف لمشعب  التي األفكار ىذه كانت لقد.  عميو يتمرد وا 

 الرابع لويس لعصر المبلئمة كؿ مبلئمة ،( 6716-6117)  بوسويو الييا دعا
 بالذكر وتخص بشدة األفكار ىذه تعارض أخرى نظريات ظيرت ولقد.  عشر

 تقييد الى دعا الذي ىو انو حيث(  6716 -6111)  لوؾ االنكميزي الفيمسوؼ
 أفكار إنيا ، حدوده الممؾ تجاوز إذا الثورة في الحؽ الشعب وأعطى ، الممؾ سمطات
 . المستبدة الممكية عمى ثارت التي لبريطانيا مبلئمة
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 داعيتيا وكاف ، فرنسا الى انكمترا مف لوؾ بيا نادى التي األفكار ىذه انتقمت     
 صاحب( 6711-6177)  مونتسكيو الكبير الفيمسوؼ ، معدؿ بشكؿ ولكف ، فييا
 . 6767 عاـ أصدره الذي(  القوانيف روح)  كتاب

نما ، فقط القديـ النظاـ ييدـ ال ، فولتير خبلؼ عمى ، مونتسكيو كاف       يحاوؿ وا 
 تقييد أساس وعمى ، الفرد حرية احتراـ أساس عمى سيقـو نظاما الناس أماـ يضع اف

 او الممؾ بمصمحة ال ككؿ الشعب بمصمحة الحكومة عمؿ وربط ، الحاكـ سمطات
 لنظـ ممتعة دراسة وضع لفرنسا المبلئـ النظاـ عف بحثو خبلؿ وىو ، االرستقراطية

 ، المستبدة والممكية ، االرستقراطية والجميورية ، الديمقراطية الجميورية الحكـ
 . المقيدة والممكية

 النيابي الديمقراطي الجميوري النظاـ الى يميؿ األمر أوؿ في مونتسكيو كاف     
 أعقاب في ولكف انتخابي البرلماف فيو يكوف والذي ، لمشعب السيادة فيو تكوف الذي
 أصبح االنكميزي البرلماني الممكي الحكـ قرب عف ومشاىدتو النكمترا مونتسكيو زيارة
 برلمانية دستورية ممكية لفرنسا يريد كاف.  لفرنسا المبلئـ ىو النظاـ ىذا مثؿ اف يعتقد

 . العامة والحريات األفراد حقوؽ تحتـر انتخابية

 الدولة راس عمى يضع انو لمجرد الممكي الحكـ نظاـ ضد مونتسكيو يكف لـ     
نما ممؾ  يد في السمطات يركز وانو حكمو في مستبد الممؾ ىذا الف ضده كاف وا 

 االكميروس وانتقد.  أخبلقيا ال األفراد حرية وفي الشعب في تتحكـ التي االرستقراطية
 بسبب الناس يضطيد كاف ألنو شديد بعنؼ ، الكاثوليؾ الديف رجاؿ أي ، الكاثوليكي
 وجية مف ، باالكميروس األجدى وكاف والبروتستانت الكاثوليؾ بيف الدينية الخبلفات

 . الحرية ونصير الديني التسامح رسوؿ يكوف أف ، مونتسيكو نظر
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 كاف الحكـ مف نموذج الفرنسي الشعب أماـ مونتسكيو وضع  ، حاؿ أي وعمى      
 وعمى ، الدستور أساس وعمى ، الحرية عمى يقـو حكـ ، ويريده عنو يبحث الشعب
 . السمطات المقيد والممؾ ، المنتخب البرلماف أساس

 لذلؾ بديبل نظاما يضع مونتسكيو ىو وىا ، القديـ النظاـ كياف فولتير ىز لقد    
 الحكـ نظاـ الى دعا اذ ، تقدمية أكثر خطوة مونتسكيو خطا لقد.  القديـ النظاـ
 .  النيابي الدستوري الممكي

-6761)  روسو جاؾ جاف ىو الفرنسية الثورة قبيؿ الكبار الفبلسفة ثالث اما    
"  الديمقراطية أبو"  بحؽ عد والذي ، لمشعب الحكـ يكوف باف طالب الذي ،( 6777

 العقد ؛(  أميؿ او)  إميؿ تربية ؛ االعترافات:  ىي مؤلفات ثبلثة ولروسو ،
 .    Contral Social االجتماعي

 أرجاء مختمؼ في الذائع الصيت ىذا لروسو أعطى الذي ىو األخير والكتاب      
 سبقو بؿ روسو ابتداع مف االجتماعي العقد فكرة اف ىذا معنى ليس ولكف.  العالـ

 الذي الوقت في صدر انو(  االجتماعي عقده)  و روسو قيمة ولكف ، قبمو كثيروف
 بحقوؽ والمطالبة بو االقتناع الى الفرنسي الشعب تدفع السياسية التيارات فيو كانت

 . الشعب

 وفي ، الحياة وفي المجتمع في نظراتو لو ، تأمميا فيمسوفا روسو جاؾ جاف كاف     
 التصور الى تستند السياسية وفمسفتو فكتابو ثـ ومف ، بقانوني ليس وىو.  التعميـ
 ىنا ومف ، والمقارنة والتحميؿ البحث أساس عمى قائمة تكوف أف مف أكثر واآلماؿ
 . واضحا االجتماعي العقد في الخياؿ جانب
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 السابقة السياسية النظريات ، كبير حد الى ، تيدـ"  االجتماعي العقد"  ونظرية     
 الشعب اف بيا نادى التي المبادئ بيف مف وكاف ، لوؾ الى اإلشارة سبؽ ولقد.  عميو
 ذلؾ سحب في الحؽ لو الشعب واف ، معينة بشروط لمحاكـ السمطة يفوض الذي ىو

 الممؾ اخؿ ما اذا حاكمو عمى الثورة في الشعب حؽ مبدأ  وبذلؾ واضعا التفويض
 .  والحاكـ الشعب بيف عمييا المتعاقد بالشروط

 الذيف األفراد إف يرى فيو.  ذلؾ مف ابعد ىو ما الى ذىب فقد روسو أما       
 لكي انو ويجدوف ، بينيـ فيما اجتماعي عقد بمقتضى يفعموف إنسانيا مجتمعا يكونوف
 عامة إرادة او عامة سمطة ىناؾ تكوف اف يجب مجتمعيـ في األمور تستقر

 الدولة ظيرت ىنا ومف ، المساواة قدـ عمى فييا ويساىموف جميعا ليا يخضعوف
 بصفتو يحكـ ىنا والحاكـ.  المجتمع أفراد ابرمو الذي االجتماعي العقد أساس عمى
ذا ، األمة تريد بما يمتـز اف وعميو األمة عف وكيؿ  عف عزؿ ذلؾ عف انحرؼ وا 

 غير مصدر مف سمطاتو يستمد حاكـ ىناؾ يكوف اف ينكر فروسو ثـ ومف منصبو
.  شرعي غير حاكما يعد حكمو في الشعب الى يستند ال حاكـ كؿ اف ويرى األمة
نما كتابو في أمير أي الى يشير ال وىو  الوكيؿ بمثابة ىو الذي الحاكـ عف يتكمـ وا 
 بينيـ فيما تعاقدوا عندما المجتمع أفراد موقؼ عف روسو تكمـ وحيف.  الشعب عف
 المميزة الطبقات عف بعيد مف او قريب مف ال يشر لـ سياسي نظاـ إنشاء عمى

نما ، االرستقراطية غير او االرستقراطية  العقد"  ىذا في متساووف الجميع كاف وا 
 " . االجتماعي

 النظاـ وا عبلف ، الممكية إسقاط الى ييدؼ ؟ ثوريا روسو كاف ىؿ ولكف      
 ؟ مكانيا الجميوري
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 كتاب اصدر انو بؿ ، والثورات االنقبلبات مف يحذر دائما كاف روسو اف الواقع     
 مف قرف ربع  حوالي بعد أي 6777 في اال الفرنسية الثورة تقع ولـ ، 6711 في

 يرجع وىذا الفرنسية األمة تتحرؾ اف دوف نسبيا الطويمة المدة تمؾ ومرت.  إصداره
 بعد تييأت قد تكف لـ واإلدارية واالقتصادية االجتماعية الظروؼ اف الى ما حد الى

 االتجاىات لتقوية تتييأ المدة تمؾ خبلؿ الظروؼ ىذه وكانت ، الثورة لتفجير
 اف في الشعب وحؽ ، المجتمع أفراد بيف المطمقة والمساواة الفرد حرية نحو السياسية
 . معيف ممكي بنظاـ التقيد دوف الببلد شؤوف إدارة عف والمسئوليف عنو الوكبلء يختار

 وجعؿ ، الفرد شأف مف ورفع ، القديـ النظاـ نظريا حطـ انو ىي روسو قيمة اف    
 والداعي بينيا الفرنسية الثورة رجاالت نظر في كاف وليذا.  المجتمع أساس المساواة

 أصبحت والتي ، العامة الظروؼ اف عمييا نؤكد اف يجب التي الحقيقة ولكف.  الييا
 الحكومية والمؤسسات المختمفة األمة وطبقات والوزراء والببلط الممكية عمييا

 وليست ، الفرنسية الثورة نشوب عف المسؤولة ىي االقتصادية والظروؼ والتمثيمية
 .  وحدىا وفولتير ومونتسكيو روسو أفكار

 عشر الثامف القرف في األوربية القارة شيدت فقد التطورات تمؾ عف فضبل      
 السياسية األوضاع عمى اثر مما فييا طرفا فرنسا كانت الحروب مف عددا

 . األخرى أوربا ودوؿ لفرنسا واالقتصادية

 ( 9891-9871)  االسبانية الوراثة حرب  -

(  الثاني شارؿ)  الضعيؼ الممؾ 6111 العاـ في اسبانيا عرش تولى      
 أي في نيايتو يتوقعوف آنذاؾ السمطة بأمور المعنييف اغمب وكاف( 6111-6711)

 تعددوا قد االسباني العرش في الطامعيف فاف العرش يرثو ولد لو يكف لـ ولما ، لحظة
 وبمجيكا سردينيا جزيرة اسبانيا مع تشمؿ إمبراطورية يحكـ الثاني شارؿ وكاف ،
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 ، والجنوبية الوسطى وأمريكا أفريقيا في أخرى مستعمرات عف فضبل ونابولي وصقمية
 . األطمسي والمحيط اليادي والمحيط الكاريبي والبحر المكسيؾ خميج في جزر وعدة

 بالعرش المطالبوف فاف عائمتو مف االسباني لمممؾ وريث وجود عدـ وبسبب     
 6761-6161)  عشر الرابع لويس فرنسا ممؾ وىـ اسبانيا خارج مف كانوا االسباني

 األوؿ ليوبولد اإلمبراطور أعمف حيف في ، اسبانيا ممؾ شقيقة زوج ىذا وكاف( 
 الممؾ شقيقات إلحدى زوجا لكونو االسباني العرش في حقو النمسا إمبراطور
 . أيضا االسباني

 الغربية األوربية الدوؿ اقمؽ قد االسباني العرش وراثة موضوع في البت عدـ كاف    
 وىولندا بريطانيا وجدت فقد اآلخر، البعض مع سرية اتفاقات عقد الى بعضيا ورفع
 كما ، الييا اسبانيا عرش انتقؿ اذا الدولي التوازف عمى كبيرا خطرا ستشكؿ فرنسا اف
 ، متميزة بحرية دولة آنذاؾ أصبحت التي فرنسا الى اسبانيا ممتمكات انتقاؿ اف

 طموحاتيما والى وىولندا بريطانيا لمدولتيف االستعمارية المصالح تيديد الى سيؤدي
 انتيى واسع سياسي بنشاط الدولتاف قامت ليذا.  المناطؽ ىذه عمى السيطرة في

 األخيرة بموجبو قبمت ، وفرنسا وىولندا بريطانيا بيف 6177 عاـ الىاي اتفاقية بتوقيع
.  لفرنسا جيدة تعويضات مقابؿ بافاريا أمير اسبانيا عرش يرث اف مضض وعمى ،

 ثانية مرة المشكمة إثارة الى أدى التالية السنة في المفاجئة البافاري األمير وفاة ولكف
 وفاة بعد اسبانيا عرش ستولى لمف وجديدة أخرى صيغة عمى جديد مف واالتفاؽ
 .  البافاري األمير

 شارؿ االسباني الممؾ االسباني العرش عمى والنزاع المساومات أخبار أثارت      
 وبقية أوربا في ومستعمراتيا اسبانيا أراضي وحدة عمى حريصا كاف الذي الثاني
 لعرش وريثا عشر الرابع لويس حفيد يصبح باف وصيتو كتب ، لذلؾ.  العالـ أنحاء
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 حدود الى الفرنسي النفوذ امتداد يعني ذلؾ الف جديد مف المشكمة أثار مما ، اسبانيا
 الرابع لويس ضد تعبئة حممة األخيرة قادت ليذا ، بريطانيا مستعمرات وتيديد ىولندة
 والنمسا وىولندة بريطانيا ضـ الذي(  األعظـ التحالؼ)  إقامة في ونجحت ، عشر

 . االيطالية وسافوي وبروسيا البرتغاؿ ، بعد فيما إليو انضمت ثـ

 عشر الرابع لويس لحفيد بالعرش اسبانيا ممؾ وصية مع ، التحالفات ىذه أدت       
 حربا فكانت الحرب بدأت 6711 آذار ففي المتنازعة األطراؼ بيف الحرب قياـ الى

 المتحاربة األطراؼ عمى وكاف.  6761 عاـ حتى استمرت فرنسا عمى وشاقة طويمة
 ايطاليا بيف المعارؾ ساحات توزعت وقد ، مستعمراتيا وعف نفسيا عف تدافع اف

  ،.    وأمريكا وألمانيا المنخفضة واألراضي

 األخيرة حققت قد كانت اف بعد فرنسا عمى عديدة انتصارات األعظـ الحمؼ حقؽ    
 مالية أزمة مف تعاني بدأت حتى الحرب مف األوليتيف السنتيف في االنتصارات بعض
 النمساويوف احتؿ حيف في ، طارؽ جبؿ منطقة عمى البريطانيوف واستولى حادة

 . برشمونة مدينة البرتغاؿ مع بالتعاوف

 لويس الممؾ ، لفرنسا السيئة االقتصادية والظروؼ العسكرية اليزائـ دفعت لقد     
 تفكؾ الى أدت ظروؼ حدثت كما ، أعدائو مع السبلـ عف البحث الى عشر الرابع
 مف بريطانيا وانسحاب ، 6766 عاـ النمسا إمبراطور وفاة أبرزىا األعظـ الحمؼ
 أخيرا وانتيى ، المتحاربة األطراؼ بيف الصمح بعقد عجؿ مما 6761 عاـ الحمؼ
 بالشكؿ األوربية المستعمرات توزيع أعادت والتي  6761 عاـ اترخت معاىدة بتوقيع
 : اآلتي
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 التجارية االمتيازات بعض عف فضبل طارؽ جبؿ عف لبريطانيا اسبانيا تنازلت .1
 الجزر بعض عف بريطانيا الى فرنسا تنازلت كذلؾ ، الجنوبية أمريكا في

 . كندا في الفرنسية المستعمرات الى المؤدي ىدسف وخميج

 عمى ممكا ، عشر الرابع لويس حفيد ، الخامس فيميب بػ الجميع اعترؼ .2
 العرش في حقوقو عف تنازلو مع الجنوبية أمريكا في ومستعمراتيا اسبانيا
 ييدد اف يمكف بعد فيما كبيرة قوة ويشكؿ بينيما يجمع ال لكي الفرنسي
 . األخرى األوربية األقطار

 وميبلنو نابولي وأراضي(  بمجيكا)  االسبانية المنخفضة األراضي أصبحت .3
 سيطرت النمسا اف بمعنى.  النمساوية اإلمبراطورية سيطرة تحت وسردينيا

 . ايطاليا مف ميمة مناطؽ عمى

 ىوىنزلرف آؿ عرش تحت مستقمة مممكة بيا واعترؼ بروسيا أراضي توسعت .4
 . الحقا أوربا في ضاربة كقوة تظير أف عمى ساعدىا مما

 حرب انتياء بعد خرجت قد فرنسا اف اترخت معاىدة بنود خبلؿ مف نبلحظ
 طموحات مف كثير عف تخمييا عف فضبل ؛ القوى منيكة االسبانية الوراثة
 مف بريطانيا خرجت آخر جانب مف ، واسعة إمبراطورية إقامة مف ممكيا
 جعميا في األثر طارؽ جبؿ عمى الستيبلئيا وكاف ، عظمى دولة الحرب
 . األطمسي والمحيط المتوسط البحر في بحرية قوة اكبر

 ( 9817-9817)  النمساوية الوراثة حرب  -

 يخمؼ ذكر وريث وجود عدـ بسبب النمساوية الوراثة قضية ارتبطت      
 أراضي وحدة عمى الحفاظ يريد كاف الذي ، السادس شارؿ النمساوي اإلمبراطور
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 عمى تخمفو باف فيو أعمف إمبراطوري أمر اصدر لذلؾ ، اإلمبراطورية وعرش ببلده
 .  أقربائو مف ذكر وريث أي مف بدال الكبرى ابنتو العرش

 اإلمبراطورية أعداء مع التآمر الى النمساوي العرش مف حرموا الذيف األمر ىذا دفع
 في طامعة كانت التي اسبانيا ومنيـ.  العرش في مطامحيـ لتحقيؽ النمساوية
 عمى السيطرة تريد كانت التي وفرنسا ، االيطالية األراضي في النمسا ممتمكات
 األوطماع ىذه وبسبب سيميزيا عمى لبلستيبلء تخطط كانت التي وبروسيا ، بمجيكا

 عاـ الحرب اندلعت فقد المصالح وتضارب النمسا خؿدا في واألعداء الخارجية
 منطقة البروسية الجيوش فاجتاحت بشيريف النمساوي اإلمبراطور وفاة بعد 6761
  النمساوية الوراثة بحرب يسمى لما بداية وكانت سيميزيا

 العوف بريطانيا قدمت فقد.  معسكريف الى أوربا انقسمت الحرب إعبلف وبعد      
 روسيا دخمت كما ، براغ عمى لمسيطرة فرنسا طموحات بوجو لموقوؼ النمسا الى

 مف ألي االنتصار تحقيؽ جعؿ مما والنمسا بريطانيا جانب الى الحرب القيصرية
 تغيير تستطيع ال إنيا المتصارعة القوى وجدت ولذلؾ.  صعبة حالة المعسكريف
 حاسما نصرا المتحاربة األطراؼ مف أي يحرز لـ اذا جوىريا تغييرا األوربية الخارطة

 الى المتحاربة الدوؿ اتجيت وليذا ، لشروطو الخضوع عمى األخر الطرؼ يرغـ
 ممؾ فيو اعترؼ 6767 األوؿ تشريف في الشابيؿ اكس صمح وعقد القتاؿ إنياء
 النمسا إمبراطورة بزوج اسبانيا وممؾ(  6776-6761)  عشر الخامس لويس فرنسا

 في الطامعيف أماـ الطريؽ لتقطع العرش عف تنازليا بعد النمسا عمى إمبراطور
 . النمساوية الوراثة لحرب نياية فكانت ، عرشيا
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 (  9811-9871)  السبع السنوات حرب  -

 كؿ كانت فقد الغربية أوربا لدوؿ بالنسبة مؤقتة ىدنة الشابيؿ اكس صمح كاف     
 مف ميمة أخرى مناطؽ في او أوربا في جديدة مناطؽ عمى السيطرة في تطمح دولة
 المستعمرات عمى سيطرتيا لغرض مستمر صراع في وبريطانيا فرنسا فكانت.  العالـ
 . لمنمسا التابعة سيميزيا مقاطعة عمى تسيطر فكانت بروسيا أما ، البحار وراء فيما

 سمي ما فبرز ليا دائـ حميؼ عف تبحث أوربية دولة كؿ جعمت األمور ىذه      
 التقارب ىذا جعؿ ولقد ، فرنسي نمساوي تقارب فتحقؽ"  األوربية التحالفات حركة"

 ، التقارب ذلؾ مف بالخطر يشعر(  6776-6761)  الثاني فريدريؾ بروسيا ممؾ
 تقرر ، 6711 الثاني كانوف في اتفاؽ الجانباف ووقع بريطانيا مع بالتحالؼ فأسرع
 العاـ مف أيار في وفرنسا النمسا وقعت حيف في ، األخرى عف احدىما دفاع فيو

 . لبروسيا األخيرة عداء بسبب القيصرية روسيا إليو انضمت ، فرساي حمؼ نفسو

 واإلمبراطورية القيصرية روسيا األوؿ ضـ معسكريف الى أوربا انقسمت وىكذا       
 أصبحت وبذلؾ وبريطانيا بروسيا ضـ فقد الثاني المعسكر أما ، وفرنسا النمساوية

 اندلعت وفعبل لحظة أي في الحرب وقوع واحتماؿ دائـ إنذار حالة في الدوؿ تمؾ
 قبؿ النمساوية القوات البروسية القوات ىاجمت عندما 6711 آب في الحرب نيراف
 احتبلؿ مف البروسية القوات وتمكنت ، لمحرب استعداداتيا األخيرة تكمؿ اف

 . سكسونيا

مدادات تعزيزات إرساؿ الى النمسا عمى البروسي اليجـو أدى       وفرنسية روسية وا 
 التحالؼ الى السويدي االنضماـ التحالؼ قوة في وزاد ، النمساوية القوات الى

 في التوسعية بروسيا سياسة مف السويد خشية بسبب النمساوي – الروسي – الفرنسي
 . البمطيؽ منطقة
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 عدـ بسبب الحرب أوؿ في االنتصارات بعض البروسية القوات حققت     
 تتوالى اليزائـ أخذت حمفائيا مف التعزيزات وصوؿ وبعد النمساوية القوات استعدادات

 وأصبح ، 6711 – 6717 سنتي خبلؿ واضحا ذلؾ وبدا البروسي الجيش عمى
 رغـ األخرى التحالؼ قوات مواجية في االستمرار عمى قادر غير البروسي الجيش

 .  البريطانية العسكرية المساعدات

 التناقضات ظيرت فقد ، بروسيا لصالح دوره الحظ أدى الحرب سني وخبلؿ        
 اف ذلؾ ،(  والسويد وروسيا والنمسا فرنسا)   ليا المضاد التحالؼ بيف السياسية
 اف كما ، اآلخريف النمسا حمفاء افزع قد الشرقية البروسية الروسية القوات احتبلؿ
 حرب في تورطت إنيا تدرؾ بدأت الحرب نفقات مف األكبر القسـ تحممت التي فرنسا

 عندما بروسيا لصالح أخرى مرة دوره القدر أدى ثـ ، جيدة مكاسب ليا تحقؽ ال
 الثالث بطرس العرش عمى وخمفيا(   6711-6766)  اليزابيث روسيا قيصرة توفيت
 مف الروسية القوات سحب الى العرش تسممو حاؿ بادر والذي بروسيا ممؾ صديؽ
 ىذه أماـ نفسو العاـ في السويد انسحبت ثـ معيا الصمح وعقد الشرقية بروسيا منطقة

 بروسيا مف سيميزيا واستعادت ، أكيد نصر تحقيؽ النمسا باستطاعة يعد لـ التطورات
 عاـ صمح وعقد بروسيا ممؾ الثاني فريدريؾ مع والمصالحة التفاىـ الى فاتجيت
 واسبانيا فرنسا أما.  وكبيرة قوية أوربية دولة بروسيا بقاء ضمف الذي 6711

 تفوؽ  الصمح وأكد بريطانية مع باريس صمح نفسو العاـ في عقدت فقد والبرتغاؿ
 عف الصمح بموجب فرنسا وتنازلت البحار عمى السيادة مجاؿ في بريطانيا

 مف الممتدة المسسيبي نير غرب الواقعة األراضي كؿ وعف كندا في مستعمراتيا
 . المكسيؾ خميج حتى الكبرى البحيرات
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 بشكؿ أوربا غرب لدوؿ السياسية األوضاع عمى انعكاساتيا الحروب لتمؾ كاف      
 وقد.  جديدة أراضي عمى لمحصوؿ الدوؿ تمؾ بيف والصراع التنافس واستمر ، خاص
 في العامة األوضاع عمى تغيرات أحداث في دورىا التوسعية واألطماع المصالح أدت
 قياـ عف واإلعبلف األمريكية االستقبلؿ حرب نشوب مثبل منيا.  الجديد والعالـ اوربا

 سنوات السبع حرب السيما الحروب تمؾ أنيكت وكذلؾ ، األمريكية المتحدة الواليات
 . الفرنسية الثورة لقياـ ذلؾ ميد مما مستعمراتيا مف الكثير وأفقدتيا الفرنسية الخزينة

  الفرنسية الثورة أسباب: ثانيا

 وأوربا فرنسا تاريخ في ميما حدثا 6777 سنة حدثت التي الفرنسية الثورة تعد     
 جديدة بمفاىيـ جاءت التي الكبرى العالمية الثورات مف واحدة ألنيا ، والعالـ بؿ

 والنظـ المبادئ في أثره لو كاف واستثنائيا أساسيا تحوال تمثؿ فيي.  الحديث لمعصر
 صاحب وما ، آنذاؾ سائدة كانت التي االجتماعية والتقاليد واالقتصادية السياسية

 . الثورة قياـ بعد طويمة لمدة استمرت ونتائج وحروب وانقبلبات مشاكؿ مف ذلؾ

 التاريخ مجرى يغير اف لو قدر عرضيا أو فجائيا حدثا تكف لـ الثورة ىذه اف      
نما ، أوربا في  لتفجر بينيا فيما تفاعمت الجذور عميقة متعددة عوامؿ نتيجة جاءت وا 

 فرنسا في وجوع وظمـ تخمؼ مف افرزه وما القائـ الحكـ نظاـ ضد الفرنسي المجتمع
 -: الثورة أسباب يأتي وفيما

  :السياسي العامل.9   

 عصر عشر السابع القرف مف الثاني النصؼ منذ فرنسا في الحكـ نظاـ اتسـ     
 اإلليي الحؽ نظرية الى المستند المطمؽ الممكي الحكـ بسيادة ، عشر الرابع لويس
 يحؽ ال لذلؾ هللا مف سمطتو يستمد الفرنسي الممؾ اف في تتمخص والتي الحكـ في



13 

 

نما محاسبتو او مراقبتو ألحد  الرابع لويس عبارة ولعؿ ، طاعتو الجميع عمى يجب وا 
 بعد مف جاءوا الذيف المموؾ تمسؾ وقد تمثيؿ خير ذلؾ لنا تمثؿ"  أنا الدولة"  عشر
(  6776-6776)  عشر السادس لويس آخرىـ وكاف النظاـ بيذا عشر الرابع لويس
 .  المطمؽ الممكي حكمو الفرنسية الثورة أنيت الذي

 يصدر الذي فيو ، محدودة غير صبلحيات لمممؾ المطمؽ الحكـ منح لقد      
 مف حقا كاف فاالستبداد.  القوانيف كؿ فوؽ وىو ، والسمـ الحرب ويعمف القوانيف
 برلمانية مؤسسات ىناؾ تكف ولـ ، الفرنسية السياسة تقاليد في بيا المعترؼ حقوقو

 يطمؽ التي باريس محكمة عدا أعمالو تراقب او الممؾ سمطات مف تحد اف تستطيع
 المؤسسة ىذه كانت لقد"  البرلماف"  او"  باريس برلماف"  اسـ المؤرخيف بعض عمييا

 ، فييا سجمت اذا اال شرعية تعد وال الممؾ يصدرىا التي القوانيف تسجيؿ عف مسؤولة
 ظالمة قوانيف صدور إمكانية مف لممواطنيف حماية إيجاد إنشائيا مف اليدؼ وكاف
 -6161)      بيف الواقعة المدة في تبلشت قد المؤسسة ىذه أىمية لكف ، بحقيـ
 ضعفت عندما عشر السادس لويس زمف في اال مكانتيا تستعيد ولـ ،(  6776
 ساعد مما القوانيف تسجيؿ تسبؽ ودراسات مناقشات ىناؾ أصبحت حيث الممكية
 كاف فقد عمنية المناقشات ىذه كانت ولما.  والقوانيف  النظـ تمؾ مساوئ كشؼ عمى
 . والظمـ التعسؼ تجاه العامة الطبقة أبناء مشاعر إيقاظ في أثرىا ليا

 المختومة الرسائؿ ومنيا مختمفة أشكاؿ في المطمؽ الحكـ مساوئ تجمت لقد      
 واإليقاع الحكومة منتقدي مف لبلنتقاـ يستصدرىا عشر السادس لويس كاف التي

 او الممؾ رغبة إشباع سوى منيا فائدة ال بحروب الببلد إقحاـ او الشخصييف باعداءه
 في عددىـ كاف فقد الممؾ وحاشية الببلط رجاؿ أما.  نفسو عمى أخذه بتعيد إيفاء
 اف دوف عالية مرتبات يتقاضوف شخصا ألفا عشر ثمانية الثورة بيا قامت التي السنة
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 لحفبلت تصرؼ كانت التي الضخمة المبالغ عف ناىيؾ ، يؤديو عمؿ ألكثرىـ يكوف
  باريس صالونات في تتردد كانت التي المدوية والفضائح القصور

 اذ التخمؼ مف كبيرة درجة وعمى مرتبكة واإلدارة المحمية الحكـ نظـ كانت        
 والضرائب والمكاييؿ المقاييس فييا بما بيا خاصة قوانيف فرنسية مقاطعة لكؿ كاف

 مما أخرى الى مقاطعة مف االنتقاؿ عند البضائع عف تفرض الجمركية الرسـو وكانت
 في اقتصادية وحدة قياـ دوف ويحوؿ التجاري الببلد تطور كبير حد الى يعرقؿ كاف
 قبؿ مف تحكـ كانت منطقة كؿ اف المحمية اإلدارة مساوئ مف زاد ومما.  الببلد

 جمع في يستغميا كاف لمغاية واسعة صبلحيات لو الممؾ وكيؿ يدعى موظؼ
 أما ،  يحكمو الذي اإلقميـ أبناء وبقية الفبلحيف قبؿ مف مكروه جعمو مما الضرائب
 أف عمى يحرص أو منصبو يشتري فالقاضي ، العدالة عف بعيدا كاف فقد القضاء

 تعتمد ال وراثية القضائية المناصب معظـ فأصبحت ، المنصب ىذا في أبناؤه يرثو
 . والمقدرة الكفاءة عمى

 عشر السادس لويس اف عمى ، تقريبا ، الفرنسية والثورة فرنسا مؤرخو اجمع       
 أنطوانيت ماري زوجتو بو تتحكـ ومترددا ضعيفا كاف انو اال جيدة شخصية كاف

 ، لمواقعيـ واستغبلليـ تجاوزاتيـ وزر يتحمؿ اف عميو فكاف ، المقربيف أعوانو وبعض
 السياسة شؤوف في تتدخؿ متكبرة فكانت األصؿ النمساوية أنطوانيت ماري زوجتو اما

 تبذيرىا عف اإلشاعات وكانت ، الببلد شؤوف وتوجيو الوزراء وعزؿ تعييف ومؤامرات
)  لممدة وقعت التي المجاعة آثار مف يعاني الشعب كاف بينما القصور أغمى وشراءىا
 ليا كراىيتيـ مف زاد الذيف الناس مف العامة لدى السخط تثير(  6777-6777
 إنيا منيـ اعتقادا بشدة النمسا يكرىوف الفرنسيوف كاف حيث ، األصؿ نمساوية كونيا
 القرف خبلؿ فرنسا فييا تورطت التي يةالعسكر  الكوارث معظـ عف المسؤولة ىي
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 بأنيا أنطوانيت ماري ، فيشر ىربرت البريطاني المؤرخ وصؼ ولقد.  عشر الثامف
 طيش كؿ مصدر الساسة نظر وفي ، مقيت لتحالؼ بغيضا رمزا الجماىير نظر في

.  بتنفيذىا يطالبوف التي والتجديد التوفير لسياسة مقاومة ومركز ، الببلط في يحدث
 او عدو، عف تصفح اف تحاوؿ فمـ ، كبرياء ذات كانت فقد ، نفعا جماليا يجدىا ولـ
 . خصـ الستمالة تسعى اف

 االجتماعي العامل: 1

 الفرنسي المجتمع كاف الذي الطبقات نظاـ ىو االجتماعي بالعامؿ المقصود      
  -: طبقات ثبلث مف يتألؼ كاف حيث ، أساسو عمى مقسما

) الديف رجاؿ طبقة والثانية ، األشراؼ او النببلء طبقة ىي:  األولى الطبقة
 الصغيرة والبرجوازية الفبلحيف تشمؿ التي العامة الطبقة ىي والثالثة ،( االكميروس

 لتصادـ الديف ورجاؿ النببلء مف االمتيازات أصحاب لطبقة مناوئة كانت التي
 . معيـ مصالحيا

 مف اإلقطاعية باالرستقراطية أحيانا تسمى والتي النببلء طبقة فرنسا ورثت       
 المطمؽ الممكي الحكـ قياـ بعد السمطة تمتمؾ ال أصبحت إنيا اال ، اإلقطاع عصر
 الممؾ، لسمطة ليخضعوا السياسي نفوذىـ مف بتجريدىـ ريشيميو الوزير قاـ حيث

 لنفوذىـ النببلء فقداف اف.  المتميزة الببلط عظمة مظاىر مف مظير مجرد وليصبحوا
 سادة أسبلفيـ عف ورثوىا التي األخرى االمتيازات مف يحرميـ لـ السياسي

 فقد ، الجديد الفرنسي الواقع مع تتبلءـ تعد لـ والتي الوسيط العصر في االقطاعات
 معدميف فبلحيف بواسطة ويستثمرونيا الفرنسية الزراعية األراضي معظـ يممكوف كانوا

 التي األجور مثؿ اإلقطاعي النظاـ بقايا مف ىي متيازاتوا حقوؽ ورثوا كما ،
 ، وفرنو ومعصرتو طاحونتو استعماؿ عمى إرغاميـ مقابؿ أتباعو مف النبيؿ يتقاضاىا
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 ، أراضييـ في العامميف عمى معينة ضرائب وفرض األىالي مزارع في الصيد وحؽ
 فضبل ، والحصاد الحراثة كأياـ مقابؿ دوف السنة مف معينة أياما إتباعيـ واستخداـ

 . واإلدارة الجيش في العميا بالمناصب واستئثارىـ الضرائب مف إعفائيـ عف

 يمتمؾ ال بعظيـ كاف بؿ واسعة زراعية أراضي يممكوف النببلء كؿ يكف ولـ     
 لقد ليـ الممؾ يصدرىا التي واليبات األرزاؽ عمى يعيشوف ىؤالء وكاف ، أرضا حتى

 العاصمة في وخاصة المدف في سائدة ظاىرة النببلء عند البطالة صفة أصبحت
 وعبلقاتيـ ألقابيـ حماية تحت بيا يقوموف كانوا التي مفاسدىـ شيدت التي باريس
 كانت التي العديدة والفضائح بالديوف متورطيف القصر نببلء أصبح لقد.  بالببلط
 الفقراء الفبلحيف مف المبررة غير العديدة الضرائب يجمعوف فكانوا ، الناس حديث

 آخروف اقترب بينما فقير واآلخر ثري بعضيا وضعيفة مفككة النببلء طبقة وأصبحت
 . قياميا عند الثورة الى انضـ قد النببلء بعض فاف وليذا البرجوازية مف

 كانت التي الكنيسة أراضي عف الضرائب يدفعوف ال كانوا فقد الديف رجاؿ أما     
 وآخر حيف بيف لمممؾ والتبرعات اليدايا مف يقدمونو ما عدا فرنسا أراضي خمس تبمغ

 الزكاة رسـو مثؿ الشعب عمى ورسـو الضرائب يفرضوف كانوا فقد ذلؾ عمى عبلوة
 في حصيمتيا بمغت والتي الفرنسييف مف تجبى كانت التي العشر وضريبة والزواج
 السياسية االمتيازات عف فضبل ، ذىب فرنؾ مميوف مائتي عشر الثامف القرف أواخر

 وترؼ إسراؼ حياة يعيشوف وكانوا الديف رجاؿ كبار بيا يتمتع كاف التي والقضائية
 . الناس بيف وسمعتيـ مكانتيـ افقدىـ مما ومجوف

 الثورة مع الصغار الديف رجاؿ مف العديد يقؼ اف في أثره العامؿ ليذا كاف ولقد   
 بواجبات القياـ عمى يحممونيـ كانوا بؿ رؤسائيـ مثؿ يتمتعوف يكونوا لـ ىؤالء الف
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 مشاعر أثار الذي الفاحش ثرائيـ مع تتناسب ال زىيدة أجور لقاء عنيـ نيابة دينية
 .  لمفبلحيف اآلالـ مف الكثير وسبب المثقفيف

 اف رغـ الفرنسي المجتمع طبقات سمـ في الثالثة بالمرتبة العامة الطبقة تأتي     
 أفراد عدد كاف بينما ، الثورة قياـ عند نسمة مميوف وعشريف خمس كاف عددىا

 شكمت التي الطبقة ىذه كانت ولقد. نسمة المميوف تجاوز قد االخرتيف الطبقتيف
 أعباء عمييا وتقع االمتيازات كافة مف محرومة الفرنسي الشعب مف الساحقة األغمبية
رساؿ السخرة وأعماؿ الضرائب  ىذه أفرزت ولقد.  اندالعيا عف الحرب الى أبنائيا وا 
 باسـ عرفت والتعميـ االقتصاد في رئيس دور ليا كاف أفرادىا مف قميمة فئة الطبقة

 االقناف بعض بدا حيف اإلقطاع عصر مف األخيرة المدة الى ىذه وتعود البرجوازية
 أبنائيـ بيف فظير صناعة او تجارة يمارس أرضا ويمتمؾ السادة نفوذ مف يتحرر
 قيادة في دور ليا فكاف ، والفمسفة والقانوف واليندسة الطب في ومتعمموف مثقفوف
 .  المطمؽ الحكـ ضد الناس مف العامة

 -:االقتصادي العامل -1 

 تأجيج في ميما دورا أدت التي الرئيسية العوامؿ مف االقتصادي العامؿ يعد     
 في كبير عجز مف تعاني العامة الخزينة كانت الدولة مستوى فعمى.  الفرنسية الثورة

 مف زاد ثـ ، المزمنة حروبو بسبب عشر الرابع لويس أياـ منذ ومدخوالتيا مواردىا
 إسراؼ عف ناىيؾ ، األمريكية االستقبللية الحرب فرنسا تمويؿ سوءا الوضع تفاقـ

 في تدىور الى حقيقتيا في تعود ال العجز ىذا أسباب اف.  واالمتيازات والبذخ الببلط
 نشطة التجارة كانت كما مزدىرتيف والصناعة الزراعة كانت فقد ، الببلد اقتصاديات

 ذلؾ ويعود مصاريفيا مع مواردىا موازنة في الدولة عجز الى تعود كانت بؿ ، لمغاية
 عف الموروثة امتيازاتيا بسبب لمضرائب الغنية الفئات دفع عدـ الى األولى بالدرجة
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 الثورة قياـ سبقت التي لمسنة العامة الخزينة موجودات الى سريعة وبنظرة ، اإلقطاع
 بينما ، فرنسي فرنؾ مميوف وعشريف وتسعة ستمائة كانت الدولة مصاريؼ اف نجد
 بعجز أي ، فقط فرنسي فرنؾ مميوف وثبلثة خمسمائة عمى قميبل تزيد اإليرادات كانت
.  العامة الميزانية مف% 11 يعادؿ ما وىو ، فرنؾ  مميوف وعشريف وستة مائة مقداره
% 1 تساوي العامة والخدمات والجامعات التعميـ مخصصات كانت آخر جانب مف
 الميزانية موجودات نصؼ مف أكثر يذىب بينما ، العامة الميزانية مجموع مف فقط
 61 منيا يأخذ والبحرية لمجيش% 11 و السابقة السنوات ديوف لتسديد المرابيف الى
 مرتبات بشكؿ فرنؾ مميوف وأربعيف ستة اؼواإلشر  النببلء أبناء مف ضابط ألؼ

 الخزينة مف% 1 بمغت فقد وحاشيتو عشر السادس لويس مصاريؼ اما ، مصاريؼ
 . العامة

 مالييف خبراء فعيف المتدىور الخزينة وضع إصبلح عشر السادس لويس حاوؿ     
 في الثبلثة فشؿ وقد.  كالوف وأخيرا ونيكر ، تركو ومنيـ المالية األزمة لمعالجة
 أعمى مف يأتي لف لفرنسا المنشود اإلصبلح اف يفيـ اف عميو كاف فاألوؿ ، ميمتيـ

 لدفعو لو الفرنسييف حب فرغـ الثاني اما ،  أخرى جية في عنو يبحث اف عميو واف
 شرع حالما فيو مرغوب غير أصبح انو اال  ، األمريكية االستقبلؿ حرب نفقات
 ومنذ ، منصبو مف فعزؿ األقاليـ في الممؾ مندوبي محؿ تحؿ محمية مجالس بإنشاء
 كالوف اما.  لمببلد الداخمية المشاكؿ سائر عمى الميزانية مشكمة غطت الحيف ذلؾ
 طبقتي عمى الضرائب بفرض اال المالي الوضع إصبلح مف المناص اف رأى فقد

 جاء وقد كبير بشكؿ تفاقـ الذي العامة الميزانية في العجز لسد الديف ورجاؿ األشراؼ
 الفرد عمى وليس األرض عمى الضريبة فرض يجب انو اإلصبلحي كالوف برنامج في

 الحواجز رفع الى دعى كما.  الضريبة فرض في الطبقات بيف التمييز يمغى وبذلؾ
 البضائع عمى اال الكمركية الضرائب تفرض وال ، الواليات بيف الداخمية الكمركية
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 المواطف أماـ مفتوحة الفرنسية السوؽ يجعؿ مما افرنس الى الخارج مف الواردة
 فقد ، ذلؾ عف فضبل.  اإلنتاج ينمو وبالتالي وحجميا التجارة حركة فتزيد الفرنسي
 الطبقة عف الممح وضريبة الماؿ رأس ضريبة بتخفيؼ برنامجو في كالوف أوصى
 الفوارؽ عف النظر بغض الجميع عمى وفرضيا الضرائب لتوحيد تمييدا الثالثة
 . اإليراد عمى الضريبة إلغاء وكذلؾ ، الطبقية

 الديف ورجاؿ األشراؼ ضـ الذي األعياف مجمس 6777 سنة كالوف دعا       
 يستجيبوا لـ لكنيـ برنامجو عمييـ وعرض ، المتردية فرنسا أوضاع أماميـ وشرح
 ليـ فكشؼ الفرنسييف عمى نشر المجمس أماـ كالوف قرأه الذي التقرير اف اال ، لندائو
 الطبقة عمى وثقيمة فادحة الضرائب كانت لقد ، وأسبابيا المالية األوضاع بشاعة
 عمى البغيضة الممح وضريبة المشروبات وضريبة العقار ضريبة مثؿ لوحدىا العامة

 .عمييما ضرائب فبل الديف ورجاؿ النببلء طبقتا اما.  الفرنسييف

 سنة الخمسيف خبلؿ ارتفعت األسعار فاف الخزينة حالة تدىور جانب الى        
% . 11 مف بأكثر األجور عمى زيادة تطرأ لـ بينما ،% 11 بنسبة الثورة سبقت التي
 القحط عـ اذ ، 6777 عاـ في المجاعة نسبة مع االقتصادية األزمة تصاعدت وقد

 عميو الحصوؿ العامة الطبقة بمقدور يعد ولـ ، سعره وارتفع الخبر رغيؼ وعز فرنسا
 المعاىدة بموجب الربح وراء سعيا بريطانيا الى القمح يصدروف التجار كاف بينما

 بعض الببلد وعمت االستياء فازداد فرنسا وبيف بينيا المعقودة االقتصادية
 . لمثورة ميدت التي االضطرابات

 : الفكري العامل.1

 الفكر في نوعيا تطورا الفرنسية الثورة قياـ سبؽ الذي القرف نصؼ شيد         
 الى وقادتيا فرنسا عمت التي الفكرية اليقظة في كبير اثر لو كاف الفرنسية والثقافة
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 االنتباه وأثارت القائـ الحكـ مساوئ لمشعب كشفت التي الفكرية اليقظة تمؾ ، الثورة
 الفكرية النيضة يعدوا اف المؤرخيف بعض اعتاد لقد.  العامة الطبقة لدى السياسي
 لـ ولكنيا ، صحيح وىذا ، الحركة ىذه قادة كانوا الفرنسييف الف بحتو فرنسية حركة

 وشيمر وكانت ، انكمترا في ولوؾ وكيبوف ىيـو انو ذلؾ ، لوحدىا فرنسا عمى تقتصر
 ومنتسكيو فولتير وقادىا مثميا التي الفكرية الحركة مف جزءا كانوا ألمانيا في وكيتو
 -: ىي ثبلثة بميزات الفكرية اليقظة امتازت وقد.  فرنسا في روسو جاؾ وجاف

 القرف سياسة عمييا قامت التي األسس تعكس بيذا وىي ، عالمية كانت إنيا .1
 عف بعيدة المختمفة األوربية األقطار في األدبية الحركة كانت اذ ، عشر الثامف

 . الضيقة المحمية الصبغة

 -6716) الكبير فردريؾ أثاره مما الرغـ فعمى ، نزعتيا في إنسانية كانت إنيا .2
 كتابات في ظيرت التي الضيقة القومية النزعة مف البروسييف نفوس في(  6771
 األلماف واألدباء الفبلسفة مف غيره كتابة في البارزة النزعة نرى فاننا ، خاصة شيمر

 ىذا قبؿ معروفة النزعة ىذه تكف ولـ ، شيء كؿ قبؿ واسعة إنسانية كانت البارزيف
نما ، القرف  مقدار عمى تتوقؼ قيمتيا ينظروف الناس واخذ ، المدة ىذه في توسعت وا 
 . ذلؾ سبيؿ في تؤديو ما

 ينتقدوف صاروا رجاليا الف البلذعة والسخرية النقد بطابع متسمة كانت إنيا .3
 عمى الناس تعارؼ ما وكؿ التقاليد مف ويسخروف والسياسية االجتماعية األوضاع
 الى موجية انتقاداتيـ معظـ وكاف ، العصر لروح مبلئما يعد لـ او وتقديسو صحتو
 . ومساوئيما والحكومة الكنيسة

 ليـ كاف الذيف الفرنسييف مف مفكرييا ابرز اما ، الفكرية لميقظة العامة المميزات ىذه
 -: فيـ الثورة قياـ في كبير دور
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 ( 6717 -6176)  فولتير .1

 لـ انو ورغـ.  واطبلعا قراءة وأكثرىـ آنذاؾ الفرنسييف المفكريف أشير مف وىو     
 ، المظمومة الطبقات ايقضت أفكاره اف اال ، الفكر عالـ في جوىري بشيء يأت

 ولغتو البلذع ونقده الساخر أسموبو بسبب شديديف وتفيـ بسرعة الناس وتقبمو
نسانيتو الواضحة  عمى وتيكـ ، الديني التعصب وىاجـ ورجاليا بالكنيسة فيزأ وا 
 وضع ولما وكرامتو اإلنساف مشاعر عف كتاباتو في ودافع ، الفرنسي والممؾ الحكومة

 الكتاب بحرؽ العميا باريس محكمة حكمت"  االنكميز عف رسائؿ"  المشيور كتابو
 االستبدادي بالحكـ يؤمف فولتير كاف.  فرنسا في القائـ الحكـ ىاجـ ألنو الناس أماـ

 وقد.  الحكـ في األعمى المثؿ بروسيا في الكبير فردريؾ ممكية في ورأى المستنير
 .  عاما عشريف بحوالي الفرنسية الثورة قياـ قبؿ توفي

 ( 6711-6177)  مونتسكيو .2

 بحثا"  القوانيف روح"  كتابو يعد و القانوف دراسة في وتعمؽ مونتسكيو اختص      
 آرائيـ مف كثيرا منو يستمدوف لمسياسييف مصدرا أصبح كما الحكومات أنواع في عاما
 تقييد في االنكميزي لوؾ بأفكار مونتسكيو تأثر لقد ، السياسي واإلصبلح الحكومة في

 متأثرا كتابو وجاء ، حدوده تجاوز اذا عميو الثورة في الشعب وحؽ الممؾ سمطات
 السمطات فصؿ بنظاـ أعجب فقد.  بشدة بو معجبا كاف الذي االنكميزي بالدستور
 ضماف خير ذلؾ في رأى وقد األخرى عمى رقيبة سمطة كؿ يجعؿ ألنو الثبلث
 ربع مف بأكثر الفرنسية الثورة قياـ قبؿ مونتسكيو توفي.  والعدالة الشعب لحريات

 . قرف

 ( 6777 -6761)  روسو جاؾ جاف .3
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 آراؤه بقيت وقد وكتاباتو آراءه في الفرنسييف عواطؼ عمى كبير تأثير لروسو كاف   
 6711 سنة أصدره الذي كتابو ويعد ، الثورة جيؿ وىو تبله الذي الجيؿ في مؤثرة

 اإلنساف يولد"  المأثور بالقوؿ استيمو والذي واالجتماعية السياسية ألفكاره خبلصة
 لمتخمص الطبيعة الى الرجوع الى فيو ودعى"  مكاف كؿ في باألغبلؿ مقيد ولكنو حرا
 لؤلفراد يضمف اجتماعي عقد بأنيا الحكومة روسو ويعرؼ.  الحضارة قيود مف

 تصبح وبذلؾ ، لمحكومة حقوقيـ بعض عف ذلؾ لقاء األفراد فيتنازؿ ، حمايتيـ
 يخرج اف لمشعب واف األمة مف رغبة عمى القائمة الحكومة ىي الصحيحة الحكومة

 أوؿ روسو وكاف حكميا في تجاوزت او التعاقد بشروط أخمت ما اذا حكومتو عمى
 مبادئ مف قميؿ غير قسما اف المبلحظ ومف الحكومة عمى والخروج الثورة أباح مف

 . روسو آراء عمى قامت قد الفرنسية الثورة

  االنسكموبيديوف .4

 ،  المعارؼ دائرة"  موسوعة ووضعوا ديدرو ترأسيـ الفرنسييف مف جماعة وىـ     
ENCYCLOPEDIA  "والكنيسة السائد النظاـ وانتقدوا الحكومات ألنواع فييا تعرضوا 

 فرنسا كتاب أكثر العمؿ ىذا في اشترؾ وقد المجتمع معايب الى الناس ونبيوا
 . ومفكرييا

  الفيزوقراطيوف .5

 المشيور البريطاني االقتصادي بآراء تأثروا الذيف الطبيعيوف االقتصاديوف وىـ     
 رجاؿ ابرز وكاف  WEALTHOF OF NATIONS االمـ ثروة"  وبكتابو سمث ادـ
 اف ىؤالء افكار وتقوؿ. وتركو الثورة خطيب ميرابو المركيز ىـ المجموعة ىذه

لغاء األمـ بيف التجارة حرية واف ، الوحيد الثروة مصدر ىي الزراعة  الضرائب وا 
 الى دعوا كما البشري والرفاه النظاـ إلعادة ميمة ضرورة األرض بضريبة واالكتفاء
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 سيرىا تسير تتركيا اف عمييا بؿ االقتصادية األعماؿ في الحكومة تدخؿ عدـ
 " . وشانيا األمور دع"  المشيورة العبارة مبدأىـ وتمخص الطبيعي

 : الفرنسية الثورة قيام:  ثالثا

 لمجمس دعوة ظيرت ،  كالوف مف بدعوة 6777 سنة األعياف مجمس اجتمع عندما
 ىذه اف اال ، سنة وسبعيف وخمس مائة منذ لبلجتماع يدعى لـ الذي ، األمة طبقات
 الذي بريبف دي الى الوزارة أسندت كالوف عزؿ فبعد ، البداية في مؤثرة تكف لـ الدعوة
 معينة طبقة عمى وليس األرض عمى الضرائب فرض في كالوف سمفو خطة اف وجد

 واجو لكنو.  الخزينة حاؿ إلصبلح الصحيح الطريؽ ىي ، الطبقات جميع لتشمؿ
 عمى الموافقة األعياف مجمس ورفض ، االرستقراطية الطبقة قبؿ مف شديدة مقاومة
حالة فضو الى بريبف دي فاضطر ذلؾ  رفضت المحكمة لكف المحكمة الى األمر وا 
 وىكذا.  عمييا األمر فرض عشر السادس لويس محاوالت رغـ ذلؾ األخرى ىي
 طبقات مجمس اف أعمنت التي االرستقراطية والطبقة الممؾ بيف حاد صراع ظير
 الممؾ موافقة وبعد ، الضرائب ىذه مثؿ فرض تستطيع التي الوحيدة الييئة ىو األمة
 استقالتو قدـ ثـ ، المجمس الفتتاح موعدا 6777 أيار مف االوؿ يـو بريبف دي حدد

 .  نيكر ليخمفو

 أي ستمنع انيا اعتقدت ألنيا الطبقات مجمس عقد االرستقراطية الطبقة أرادت      
نما باألفراد يكوف ال التصويت الف بواسطتو إصبلح  فيكوف الطبقة أساس عمى وا 
 صوت العامة لمطبقة يكوف بينما صوتاف الديف رجاؿ وطبقة االرستقراطية لمطبقة
 فاف آخر جانب مف.  المجمس في ممثمييا عدد في األكثرية تمثؿ إنيا رغـ واحد

 مف قسط عمى الحصوؿ في أمبل المجمس عقد عمى وافقت البرجوازية الطبقة
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 الطبقات رحبت كما ، الحكـ بشؤوف المشاركة في والحؽ الديمقراطية الحريات
 .  الخبز عمى الحصوؿ في أمبل أوال المجمس بانعقاد الشعبية

 بموجبو جرت نظاما عشر السادس لويس الممؾ مف بتكميؼ نيكر وضع      
 يمثؿ عضو 6111 مف الجديد المجمس وتالؼ فرنسا جميع في العامة االنتخابات

 لمتقاليد وطبقا الديف ورجاؿ النببلء طبقتي اآلخر النصؼ ويمثؿ العامة الطبقة نصفو
 عرائض فرنسا أنحاء جميع في الناخبوف حرر فقد فرنسا في القديمة الدستورية
 االقتصادي النظاـ مف بالشكوى تفيض كانت الجديد المجمس أعضاء الى سمموىا
 بغض بالتساوي الجميع عمى الضرائب وتوزيع االمتيازات بإلغاء وتطالب السائد
لغاء العامة الحريات بصيانة أيضا وتطالب الطبقي االنتماء عف النظر  نظاـ وا 

 تحمؿ تكف لـ المطاليب ىذه اف المبلحظ ومف.  القانوف اما الجميع ومساواة الطبقات
 والئيـ عمى يزالوف ما كانوا الفرنسييف اف تظير كانت بؿ الممكي لمنظاـ عداء أي

 . دستورية برلمانية ممكية الى فرنسا تحويؿ ىو ىدفيـ واف لمممؾ حبيـ وعمى لمممكية

 في 6777 أيار مف الخامس في الطبقات مجمس عشر السادس لويس افتتح      
 الشعب بيا طالب التي اإلصبلحات الى فيو يشر لـ ميـ خطاب بإلقاء فرساي
 منيـ وليطمب ، ميزانيتيا وعجز الدولة ارتباؾ األمة لنواب ليشرح نكر بتقديـ واكتفى

 ىذه مف واضح موقؼ لمحكومة يكف لـ انو تبيف وقد.  األمور معالجة في المساعدة
 وليس فرديا التصويت يكوف باف يقضي اقتراحا العامة الطبقة نواب فطرح القضايا
 تحقيؽ مف فيتمكنوا المجمس في األغمبية عمى يحصموا لكي الطبقات أساس عمى

 طبقة نواب بعض وكذلؾ الديف رجاؿ طبقة مف العديد واف خصوصا أىدافيـ
 الطبقة مقاومة ومع.  العامة الطبقة مطالب مع يتعاطفوف كانوا اإلشراؼ

 اجتماع تحوؿ.  المقترح ليذا عشر السادس ولويس الديف ورجاؿ االرستقراطية
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 اسـ أنفسيـ عمى أطمقوا حيث العامة الطبقة وممثمو قادة أعمنو عصياف الى المجمس
 في االستمرار وقرروا بالتفرؽ عشر السادس لويس أوامر ورفضوا الوطنية الجمعية

 الى عشر السادس لويس الممؾ اضطر مما لفرنسا دستور بوضع اجتماعاتيـ
 رجاؿ طبقتي نواب مف العديد إلييـ انضـ اف بعد خصوصا الواقع لؤلمر اإلذعاف
 . والنببلء الديف

 فرؽ بعض واستدعاءه عشر السادس  لويس ولخوؼ التطورات ليذه كاف     
 باريس في شعبية ثورة وقياـ الشارع تأجيج في أثره فرساي في بمقره  لحمايتو الجيش
 الباستيؿ سجف عمى اليجـو ثـ ومف قومي وحرس ثورية قيادة تنظيـ الى أدت

طبلؽ الحتبللو  تموز 66 وىو اليـو ذلؾ الفرنسيوف عد وقد.  السجناء سراح وا 
 فرنسا أنحاء سائر لتشمؿ باريس مف توسعت التي * الفرنسية الثورة بداية 6777
 بالجمعية واالعتراؼ المتشدد موقفو عف التخمي عشر السادس لويس عمى ولتفرض
 الثورة شارت صدره عمى ووضع األلواف المثمث الثورة عمـ رفع عمى والموافقة الوطنية
 . الممونة

 وىياجيا الجماىير نقمة المتصاص كافيا لمثورة المؤيد الممؾ موقؼ يكف لـ     
 في األوضاع لتيدئة جدية أكثر بأعماؿ القياـ مف بد ال انو يشعروف الجميع وكاف

 الوسائؿ لبحث 6777 آب 6 في الوطنية الجمعية فاجتمعت ، الثائرة المقاطعات
 -: اآلتية القرارات واتخذت ، السائدة والفوضى االضطراب تيار وقؼ تكفؿ التي

  قيودىـ مف الفبلح تحرير الى أدى الذي اإلقطاعية النببلء حقوؽ جميع إلغاء .1

 . واألفراف المطاحف عمى المفروضة والضرائب السخرة أعماؿ إلغاء .2

                                                             
*

 حسن ؛ 0971 بٌروت ، كورسً جورج ترجمة ، الفرنسٌة الثورة تارٌخ ، سوبول البٌر:  ٌراجع الفرنسٌة الثورة عن للتفاصٌل 
 .  0941 ، المعارف دار ، الفرنسٌة الثورة ، جالل



27 

 

 . الحرفية األقاليـ جمعيات امتيازات إلغاء .3

 . الكنيسة الى تدفع كانت التي العشر ضريبة إلغاء .4

 . العامة الوظائؼ عمى الحصوؿ في المواطنيف بيف  التامة المساواة إعبلف .5

 . والواجبات الحقوؽ في أمامو الجميع يتساوى بحيث القضاء إصبلح .6

 أبرزت التي اإلنساف حقوؽ الئحة الوطنية الجمعية أعمنت 6777 آب 11 وفي     
  -:ىي المبادئ ىذه وابرز الدولة عمى لممواطف األساسية الحقوؽ فييا

 . الحقوؽ في متساويف أحرارا ويظموف يولدوف الناس اف .1

 وىي لئلنساف الطبيعية الحقوؽ وحماية ضماف ىو الحكومات قياـ مف الغرض .2
 . المظالـ رد وحؽ األرواح حماية ، التممؾ حؽ ، الحرية

 بريء والمتيـ القانوف يحددىا التي الحاالت في اال يوقؼ وال احد يسجف ال .3
 . إدانتو تثبت حتى

 . والضرائب القوانيف وضع في حكومتيا مشاركة في الحؽ امة لكؿ .4

 . والقانوف بالنظاـ تخؿ ال اف عمى مصانة الخاصة اآلراء .5

 . بتعويض اال الغير ممتمكات عمى السيطرة يجوز وال مقدس التممؾ حؽ .6

 في الحؽ شخص ولكؿ ، اإلنساف حقوؽ أثمف مف واآلراء األفكار حرية .7
 . القانوف مع تتعارض ال بحرية آرائو عف التعبير

 إعبلف وثيقة بنصوص واضح بشكؿ تأثرت قد اإلنساف حقوؽ الئحة اف يبلحظ  
 ىذه الوطنية الجمعية عدة وقد ، ومنتسكيو روسو وبأفكار األمريكية اإلنساف حقوؽ
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 عالمية كانت الوثيقة ىذه فاف كذلؾ ، اجمو مف اجتمعت الذي لمدستور مقدمة البلئحة
 أقوى"    إنيا بعد ما في وصفت وقد ، محمية كانت انيا رغـ وأىدافيا معانييا في
 ".  نابميوف جيوش مف

 وجد اف بعد اإلنساف حقوؽ الئحة ضد المرة ىذه عشر السادس لويس وقؼ     
 ضده الجماىير حماس تصاعد الى أدى مما المطمقة صبلحياتو مف لو تجريدا فييا

 حيث ليما القومي الحرس إنقاذ لوال لمخطر وزوجتو حياتو وعرضت ، قصره فياجمت
 جميع عمى صادؽ اف بعد الحماية تحت باريس الى فرساي قصر مف الممؾ انتقؿ
 بالتساوي الشعب أفراد عمى الضرائب توزيع قرارات فييا بما الوطنية الجمعية قرارات
 عندما أخرى مرة حرجا أصبح عشر السادس لويس موقؼ لكف.  طبقي تمييز ودوف
 وأصدرت لمشعب ممكا تعدىا ألنيا ، وأراضييا الكنيسة أمواؿ الوطنية الجمعية أممت
 رجاؿ عد والذي"  الديف لرجاؿ المدني الدستور"  وىو الديف برجاؿ خاصا دستورا
 عمى الدستور نص كما.  معينة رواتب ليـ وحدد ، الحكومة لدى موظفيف الديف

.  االنتخاب في لممشاركة البروتستانت أماـ المجاؿ فسح مما ، الديف رجؿ انتخاب
 رجؿ يؤدي اف الوطنية الجمعية طمبت الدستور عمى الكنيسة موافقة عدـ وبسبب
 الدستوريوف"  وعرفوا البعض فامتثؿ الجديد والدستور والشعب لمممؾ اليميف قسـ الديف
 إصدار أدى وقد"  المخالفوف"  فسموا االستقالة مفضبل اآلخر البعض ورفض" 

 دعا مما ، روما في والبابا الفرنسية الكنيسة بيف العبلقة إنياء الى الجديد الدستور
 الوالء يميف يقسـ اف يقبؿ ديف رجؿ كؿ بحؽ. الحرماف قرار إصدار الى األخير ىذا

 عد ألنو ، باإلثـ شعر فقد متدينا عشر السادس لويس كاف ولما.  الجديد لمدستور
 الى فيرب لمكاثوليكية ووالئو إيمانو مع الحالة ىذه في يتعارض الجمعية مع تعاونو
 النببلء مع وبالتنسيؽ ، ىناؾ الموجود الممكي الجيش مع العودة في أمبل الببلد شماؿ

 الى عائمتو مع وأعيد اكتشؼ قد أمره اف اال ، إرادتو تنفيذ فرنسا خارج المياجريف
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 إلغاء في رغبتيـ عف يعمنوا اف والجميورييف لممتطرفيف الفرصة أعطى مما باريس
 غضب لوقؼ سريعا إجراء اتخذت لكنيا ذلؾ الوطنية الجمعية فرفضت ، الممكية
 الدستور سف يتـ حتى سمطاتو ممارسة عف الممؾ بوقؼ وذلؾ والجماىير الشارع
 .  لو الوالء يميف ويقسـ ، الجديد

 أبقى الذي الجديد الدستور وضع مع الوطنية الجمعية انتيت 6776 أيموؿ وفي     
 ىي األمة الدستور وعد عشر السادس لويس سمطات تحديد مع الممكي النظاـ عمى

 أعمنت ثـ والممؾ المنتخبة الييئات بواسطة تمارسيا التي لمسمطة األساس المصدر
 ترشيح بعدـ قرارا أعضاؤىا واخذ ميمتيا انتيت اف بعد نفسيا حؿ عف الجمعية
 . الدستور عمييا سف التي القادمة التشريعية الجمعية النتخابات أنفسيـ

 التي اليميف قوى مف:  منيا سياسية قوى عدة مف التشريعية الجمعية تكونت     
 يؤمف الذي التحرري االتجاه ذوي النببلء وىـ المجمس أعضاء ثمث تشكؿ كانت

 والنظاـ والدستور بالثورة تؤمف التي األكثرية وىـ الوسط قوى ثـ ، الدستورية بالممكية
 األقوى الحزب الى تنضـ التي باالنتيازية الفئة ىذه المصادر بعض وتنعت.  الجديد
 مع بالثورة بصدؽ المتعمقيف الدستورييف او بالمستقميف اآلخر البعض يسمييـ بينما
 . مشيوريف رجاؿ او واضح راي لدييـ يكف لـ انيـ

 واليعاقبة – الجيروندييف ونادي اليعاقبة نادي الى تنتمي فكانت اليسار قوى اما     
  لبلاباء دير في تجتمع كانت"  الدستور أصدقاء"  اسميا جمعية األصؿ في ىـ

.  الدير لذلؾ نسبة االسـ عمييـ فأطمؽ الوطنية الجمعية مف مقربة عمى يقع اليعاقبة
"  يدعى فرنسا غربي جنوب في إقميـ مف النحدارىـ االسـ بيذا الجيروندييف وعرؼ
 جماعة إلييـ يضاؼ ، بالجميورية المؤمنيف مف والجيروندييف واليعاقبة" .  جيروند

 في جذرية تغيرات الى يتطمعوف كانوا لبيو كورد نادي أنصار مف اليسار أقصى مف
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 قوى ىناؾ كانت القوى ىذه جانب والى.  الجميوري النظاـ خبلؿ مف المجتمع
 . والنببلء المياجريف مف مكونة الجمعية خارج لمثورة معادية

 المؤتمر محميا ليحؿ 6771 أيموؿ 11 في أعماليا التشريعية الجمعية أنيت      
 قرارات أولى وكانت 6771 أيموؿ 1 في بدأت قد انتخاباتو كانت الذي الوطني
 وفي.  النعقاده التالي اليـو في الجميورية وا عبلف الممكية إلغاء ىي الوطني المؤتمر

 حيث المؤتمر أماـ عشر السادس لويس محاكمة بدأت  6771 األوؿ كانوف 66
 المعادية األجنبية الدوؿ مع والتعاوف األمة سبلمة عمى التآمر تيمة إليو وجيت
 لويس محاكمة الجيروندييف عارض لقد.  الفرنسي الدستور قمب عمى والعمؿ ، لفرنسا

 صدر فقد مجديا يكف لـ ذلؾ لكف ، الكبرى الدوؿ استثارة مف خوفا عشر السادس
 ذلؾ وراء وكاف ، 6771 الثاني كانوف 16 في ونفذ ، بالمقصمة باإلعداـ عميو الحكـ

 إلرىاب وسيمة سيكوف عشر السادس لويس بإعداـ التعجيؿ اف وجدوا الذيف اليعاقبة
 حماسة تصاعدت التي الثورة ضد ظاىر بشكؿ ينشطوف بدئوا الذيف أنصاره

 التحالؼ جيوش عمى االنتصارات تحقؽ الفرنسية الجيوش بدأت عندما جماىيرىا
 . فرنسا ضد األوربي

 

  9811-9811 اإلدارة وحكومة اإلرهاب عهد:  رابعا

 وتمرد عصياف حركات ، عشر السادس لويس إعداـ بعد ، فرنسا في حدثت  .  
 وعندما.  الغربية الفرنسية المناطؽ مف العديد عمى بالقوة يستولوف الممكيوف بدأ حيث

 أطمؽ ما وظير ، المضادة الثورة ألنيا صمبا موقفا الثورة اتخذت العصياف استفحؿ
 في الثورة أعداء لتصفية بالسعي تميز والذي ، اليعاقبة بقيادة اإلرىابي العيد عميو

 ولتحقيؽ ، األجنبي لمزحؼ ، ذلؾ بعد ، التصدي ثـ ، األىمية الحرب ووقؼ الداخؿ
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 العاـ األمف لجنة وميمة معادية قضية كؿ في لمنظر الثورة محكمة أنشأت ذلؾ
 عمى والقضاء ، الوطف عف الدفاع وتنظيـ األماـ الى ودفعو اإلداري الجياز مراقبة
 إرىابية حممة الى بعد فيما تحولت الشدة سياسة ولكف.  الداخؿ في الثورة أعداء
 بعضيـ الثورة رجاؿ تصفية الى وقادت ، وأرعبتيا فرنسا أفزعت قبةاليعا بقيادة دموية
 اإلرىاب سياسة سوء ورغـ ، اليعاقبة يد عمى الجيروندييف تصفية تمت اذ ، لبعض
نياء العصياف قمع عمى ، أخرى ناحية مف ساعدت فإنيا الناس عمى  حركات وا 
 . الداخؿ في التمرد

 اف يمكف داخمية أخطار مف فرنسا أنقذ فانو اإلرىابي العيد عمى قيؿ ما ورغـ    
 اإلصبلحات مف الكثير انجز الوطني المؤتمر اف كما االنييار الى بالجميورية تؤدي

 المدارس وأنشأت ، الفرنسي المدني القانوف وضع فقد.   واالقتصادية االجتماعية
 النظاـ وىو افواألوز  والمكاييؿ لممقاييس جديدا نظاما ووضع ، اإلجباري التعميـ واقر

 متحؼ تأسيسو عف فضبل ، االف حتى بو معموال زاؿ ما الذي المتري او العشري
 مف حيا بقي عمف عاـ عفو إصدار اإلرىاب إنياء بعد ، المؤتمر وجد وقد.  الموفر
 جديد دستور سف تتطمب كانت الجديدة األوضاع اف ، واليميف الجيروندييف زعماء
.  لمجميورية الثالث العاـ بدستور عرؼ 6771 سنة أواخر في انجازه تـ وقد لمببلد
 تحاشيا السمطات بيف الفصؿ مبدأ عمى السمطة تنظيـ موضوع في الدستور نص وقد

 مجمس"  سمي األوؿ مجمسيف الى التشريعية السمطة أمر فأوكؿ ، لمدكتاتورية
 لمجمسا وسمي ، الثبلثيف عف أعمارىـ تقؿ ال عضو(  111)   ويضـ"  الخمسمائة

.  األربعيف عف أعمارىـ تقؿ ال عضو( 111) مف وتالؼ"  الشيوخ مجمس"  الثاني
"  اإلدارة حكومة"  اسـ عميو أطمؽ إدارة مجمس الى عيدت فقد التنفيذية السمطة اما

 مجمس يقدميا عشرية قائمة مف الشيوخ مجمس يختارىـ.  أعضاء خمسة مف يتكوف
 يضمف ولكي.  أشير ثبلثة كؿ الرئاسة عمى الخمسة األعضاء ويتناوب.  الخمسمائة



31 

 

 مف الخمسمائة مجمس أعضاء ثمثا يكوف اف اشترط فقد الجميورية استقرار المؤتمر
 عمى الخمسمائة مجمس أعضاء انتخاب نظاـ نص وقد.  الوطني المؤتمر أعضاء
 مبلييف ثبلثة حوالي حرماف الى أدى مما العقار مف معينا قدرا الناخب امتبلؾ
 البرجوازية الطبقة ونفوذ لسيادة تثبيت ىذا في وكاف.  االنتخاب مف فرنسي مواطف
 . الدموي واإلرىاب المتطرؼ اليسار عمى قضت التي

 غير االتجاه سيطرة يعني يكف لـ الميبرالي البرجوازي االتجاه سيادة اف     
 مف يسمعوف الناس اخذ بحيث األطراؼ لجميع أعطيت التي الحرية رغـ الجميوري

 قد الحرية ىذه فاف ىذا ومع" .  الممؾ يحيا"  ىتافات باريس شوارع في العديد
 باريس أحياء انضمت فقد ، الجميورييف ضد لمتحرؾ الممكية إعادة أنصار شجعت
 حاولوا شخص الؼ وعشريف ستة قوامو حشدا المحافظة واآلراء والجاه لمثروة الممثمة

 عمى سيطرتيـ لغرض الوطني المؤتمر مقر مياجمة 6771 األوؿ تشريف 1 في
 في شاب ضابط الى ، اإلدارة حكومة أعضاء مفاوض وىو ، باراس لجأ وقد.  الحكـ
 الذي بونابرت نابميوف وىو ، الجديدة المضادة الحركة عمى لمقضاء المدفعية سبلح
.   ذكره سيأتي كما البريطانييف مف وتخميصيا طولوف حصار في لمع قد اسمو كاف
 يشتت اف بإمرتو التي المدفعية مف قميمة بطمقات بونابرت نابميوف تمكف لقد

 أصبح سريعة ترقية لنابميوف العممية ىذه أتاحت وقد.  الحركة وينيي المتظاىريف
 . الداخمية لمقوات قائدا أثرىا عمى

 ، الجديد الدستور وفؽ االنتخابات بإجراء الفاشمة المضادة االنتفاضة عجمت     
 177 حصوؿ االنتخابات نتيجة وكانت.  6771 األوؿ تشريف 11 في فتمت

 انتخبوا الذيف بعض مع ليشكموا األصوات عمى الوطني المؤتمر أعضاء مف شخص
 مف أكثرىـ فكانوا الباقي الثمث أما ، الخمسمائة مجمس أعضاء ثمثي المحافظات في
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 المؤتمر انفض 6771 الثاني تشريف 11 وفي.  والكاثوليؾ الممكية إعادة أنصار
 الخمسمائة ومجمس اإلدارة حكومة محمو لتحؿ سنوات ثبلث استمر حكـ بعد الوطني

. 

 التزاميا عمى فيو شددت برنامج عف باإلعبلف عيدىا اإلدارة حكومة بدأت     
نعاش الجميوري بالنظاـ .  معيف لحزب التعصب عمى والقضاء الوطنية الروح وا 
 البرنامج أكد االقتصادي المجاؿ وفي.  االضطرابات إثارة ضد وشدة بحـز والوقوؼ

نعاش اإلنتاج مصادر فتح عمى  . والفنوف العمـو وتشجيع االستغبلؿ ومنع التجارة وا 

 ليذا اإلدارة حكومة في التوجو ىذا واليسارية اليمينية واألحزاب لمفئات يرؽ لـ      
 الى ضربة توجيو قررت بذلؾ اإلدارة حكومة شعرت وعندما.  ضدىا تتحرؾ بدأت

 إلعادة يسعى مف بكؿ اإلعداـ عقوبة بإنزاؿ قضت تشريعات فأصدرت الجميع
 الزراعي اإلصبلح اسـ تحت الممكيات تقسيـ  او ، 6776 دستور إحياء او الممكية

 اليسار قادة احد إعداـ تـ فقد ذلؾ عمى وبناء ، بالعنؼ االجتماعي البناء تقويض او
 كانت اف بعد اليعاقبة المتطرفيف ضد شديدة إجراءات اتخذت كما ، بابوؼ المتطرؼ
 خبلليا مف بدأوا حيث نوادييـ فتح وا عادة الصحؼ إصدار ليـ سمحت قد الحكومة
 في مكانة ليـ بقيت فقد اليعاقبة مف المعتدلوف اما.  الحكومة عمى الناس يؤلبوف
 المكونة اإلدارة حكومة في أعضاء منيـ اثناف وكاف ، والسياسة الحكـ أمور توجيو
 . أعضاء خمسة مف أصبل

 ويعود والشيوخ الخمسمائة ومجمس اإلدارة حكومة بيف مستمرة نزاعات حدثت     
 حسبما ، والتشريعية التنفيذية السمطتيف بيف تحصؿ كانت التي التغييرات الى ذلؾ
 عاـ كؿ اإلدارة حكومة أعضاء مف واحد عضوية بإسقاط والقائؿ الدستور عميو نص

 ، عاـ كؿ الشيوخ ومجمس الخمسمائة مجمس مف كؿ أعضاء ثمث يتغير واف باالقتراع
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 آذار انتخابات بعد التشريعييف المجمسيف أعضاء معظـ يصبح أف إلى أدى مما
 حكومة أصبحت بينما ، والكاثوليكية الممكية إعادة أنصار جانب الى يقفوف 6777
 ضد واحد وعضو ، بالجميورية المؤمنيف اليعاقبة مف أعضاء ثبلثة تضـ اإلدارة

 ىذه إلنياء الوحيد السبيؿ ىي القوة اف يعتقدوف الجميورية جعؿ مما ، الحكومة
 عمى ، ذكره سيأتي كما ، ايطاليا في المنتصر نابميوف وكاف.  لصالحيـ األزمة
 احد فأرسؿ ، التشريعية السمطة ضد البلزمة بالقوة اإلدارة حكومة إلمداد استعداد
 6777 اب 17 في بانقبلب وقامت باريس دخمت عسكرية قوة رأس عمى ضباطو
 دستور ودعاة الممكييف ومنع الموقؼ عمى السيطرة بموجبو اإلدارة لحكومة ضمنت
 ألغيت ثـ.  اإلدارة وحكومة اليعاقبة ضد انقبلبية عممية بأي القياـ مف 6771

 التشريعييف المجمسيف في األغمبية لتصبح نائبا 677 وعزؿ محافظة 67 انتخابات
 تمؾ جميع عمى المجمساف وافؽ 6777 أيموؿ 1 وفي اإلدارة حكومة ألعواف

 .    االستثنائية اإلجراءات

 تشريف 61 في فرنسا الى مصر مف نابميوف فييا وصؿ التي الظروؼ كانت       
 إلنقاذ تدخمو قبؿ سائدة كانت التي بتمؾ شبيو ، ذكره سيأتي كما ، 6777 األوؿ
 بمختمؼ السياسية القوى عادت فقد ليا امتدادا عدىا يمكف بؿ ، اإلدارة حكومة

 الشعب سئـ بينما الحكـ عمى لمسيطرة وتتنافس اإلدارة حكومة تيدد اتجاىاتيا
 المصوص وانتشر األمف انعدـ حيث المجتمع في السائدة الفوضى حالة الفرنسي
 العجز عف فضبل ، الصحية والخدمات التعميـ مستوى وتردى ، الطرقات في والسمب
 عشر بعد يتطمعوا الناس اخذ لذلؾ ، الخارجي والخطر االقتصادي والتدىور المالي
قامة السمـ إقرار الى والحرب الثورة مف سنوات   قوية حكومة وا 
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 األداة ىو نابميوف بشخص المتمثؿ الجيش اف الفرنسيوف الساسة بعض وجد لقد      
 الذيف وفوشيو وتاليراف سييز ىؤالء مقدمة في وكاف نصابيا الى األمور تعيد التي

 . نابميوف لدعـ جيودىـ كرسوا

 الثالثة السنة دستور في النظر إعادة مف البد انو وجماعتو سييز وجد       
 ىناؾ كاف ولكف فرنسا في مستقرة حكومة إلقامة ، 6771 دستور وىو لمجميورية

 ىذا مثؿ إلجراء اإلدارة حكومة أعضاء وبعض الخمسمائة مجمس مف واضح رفض
 في ووجد ، يريد ما لتحقيؽ الوحيد السبيؿ ىو الجيش اف سييز رأى وقد.  التعديؿ
 ، السمطة لقمب بدقة تاليراف مع يخططاف فأخذا ، المنشود الرجؿ الطموح نابميوف
 مجمس تأييد سييز فكسب الخمسمائة لمجمس رئيسا نابميوف شقيؽ لوسياف فانتخب
 إقناع منيا اليدؼ كاف إعبلمية حممة السياسيوف وأعوانو نابميوف قاد كما.  الشيوخ

 ، نابميوف الى باريس قيادة أسندت ثـ.  الدستوري التعديؿ بفكرة السياسية األطراؼ
 العضواف يستقيؿ اف أمؿ عمى الحكومة عضوية مف وبارا وديكو سييز واستقاؿ
 لبلنقبلب األولى الخطوة لتبدأ نابميوف فاعتقميما ، االستقالة رفضا ولكنيما ، اآلخراف

 والخمسمائة الشيوخ مجمسي أعضاء مف سييز طمب ثـ ، 6777 الثاني تشريف 7 في
 الستبلـ اليعاقبة قبؿ مف تحاؾ مؤامرة اف مدعيا باريس خارج الى اجتماعاتيـ نقؿ

 نابميوف ألقى وىناؾ ، باريس في كمو ساف ضاحية الى المجمساف فانتقؿ ، السمطة
 ،  ضده بنداءات فوجئ انو اال ، الببلد إلصبلح وأىدافو برنامجو حوؿ خطابا
 يبؽ ولـ ، بالقوة لنابميوف المعارضيف تفريؽ الجنود مف نابميوف شقيؽ طمب وعندىا
 سقطت االنقبلب وبيذا.  الجديدة التعديبلت لصالح صوتوا والذيف لو المواليف سوى

 نص الذي ، لفرنسا جديدا دستورا وأعمف ، 6771 دستور الغي وقد.  اإلدارة حكومة
 عشرة مدة الشيوخ مجمس ينتخبيـ قناصؿ ثبلثة بيد العميا التنفيذية السمطة وضع عمى

 الصبلحيات بكافة يتمتع اوؿ قنصبل الدستور ىذا بموجب نابميوف وأصبح.  سنوات
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 يعيف الذي فيو ، ذلؾ مف أكثر الى تجاوزىا بؿ الجميوريات لرؤساء عادة تمنح التي
 إصدار عمى ويصادؽ المعاىدات ويبـر الحرب ويعمف الموظفيف وكبار الوزراء
 القنصبلف أما ، الخارجية والشؤوف والحكومة لمجيش إدارتو عف فضبل.  القوانيف
 .  بيما الشديدة لثقتو اختارىما وقد المياـ ىذه في يساعدانو فكانا اآلخراف

 وبشكؿ قراراتيا جميع ترتبط مجالس ثبلثة الى قسمت فقد التشريعية السمطة أما     
 : وىي األوؿ بالقنصؿ ىرمي

  التشريعي المجمس. ج  التربيوف مجمس. ب    الشيوخ مجمس.  أ

 عد ألنو ، الميمة الصبلحيات تمؾ نابميوف منح عمى الفرنسي الشعب وافؽ وقد      
 . أخرى مرة الخارجية الحرب خطر فيو تواجو فرنسا كانت وقت في الساعة رجؿ

 لحكمو يعطي ولكي لمشرطة مديرا وفوشيو لمخارجية وزيرا تاليراف ، نابميوف عيف     
 رجاؿ فقمد ، الفرنسية والخبرات العقوؿ خيرة إليو نابميوف قرب وحكيما عمميا طابعا
 . الوزارة مناصب العمـ

 فييا انتيى التي السنة 6777 الثاني تشريف في نابميوف قاده الذي االنقبلب كاف     
 تاريخ في جديدة مرحمة وتبدأ الفرنسية الثورة أحداث معو لتنتيي عشر الثامف القرف
 .( *) نابميوف إمبراطورية بإعبلف تمثمت فرنسا

 9811-9811 الفرنسية الثورة من أوربا موقف

 ويقؼ والنببلء المياجريف مف مكونة الفرنسية لمثورة معادية قوى ىناؾ كانت    
 لكؿ القومية الحقوؽ)  الثورة رفعتو الذي الشعار في وجدوا الذيف أوربا أباطرة معيـ

                                                             
 وهو فرنسا فً الحربٌة برٌن مدرسة دخل ، بونابرت شارل وأبوه ، كورسٌكا جزٌرة فً 0759 آب 04 فً ننابلٌو ولد *

 الفرنسٌة المدفعٌة فً ثان مالزم رتبة سنة بعد ونال الحربٌة بارٌس مدرسة دخل 0783 عام وفً ، العمر من العاشرة فً
 جدٌدة مرحلة لتبدأ فرنسا أشراف احد أرملة جوزفٌن من تزوج ، الفرنسً للجٌش عاما قائدا أصبح 0794 آذار 9 وفً ،

  والسٌاسٌة العسكرٌة حٌاته فً
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 تتجو اف الفرنسية التشريعية الجمعية عمى كاف لذلؾ.  عروشيـ عمى خطرا(  الشعب
)  إعبلف مع تظير مبلمحو بدأت الذي بالحرب المنذر الخارجي الخطر لمقاومة
 بإعادة رغبتيما الطرفاف فيو وأبدى روسيا وممؾ النمسا إمبراطور أصدره الذي(  بمنتز
 . فرنسا الى الممكي النظاـ

 ودخمت النمسا عمى الحرب فرنسا أعمنت 6771 نيساف مف العشريف وفي     
 موازيف غير قد الحرب في النمسا جانب الى بروسيا انضماـ ولكف ، بمجيكا جيوشيا
 اجتازت آب مف عشر التاسع وفي مشتركة بروسية نمساوية قيادة وتشكمت ، القوى

 الشعب فانتفض ، بأيدييـ فردوف مدينة وسقطت ، الفرنسية الحدود المتحالفة الجيوش
 النمساوية القوات لمواجية الجيش صفوؼ في االنخراط عمميات وتصاعدت الفرنسي

 زحؼ وأوقفوا ديمورييو بقيادة الفرنسيوف صمد الميف مرتفعات وفي ، البروسية –
 . الفرنسييف نفوس إلى الثقة أعاد مما المتقدمة الجيوش

 وواليات بمجيكا احتموا اذ االنتصارات تحقيؽ بعدىا الفرنسية القوات استطاعت    
 اف تقوؿ التي الطبيعية الحدود لنظرية تبنييا فرنسا وأعمنت ، وسافوي ونيس الرايف
 . لفرنسا والجغرافي الطبيعي الحد ىو الرايف نير

 ، األوربية الدوؿ الفرنسية الثورة بمبادئ والتبشير الطبيعية الحدود سياسة أثارت     
 مف والعشريف الحادي في عشر السادس لويس إعداـ بعد معيا األزمة تفجرت وقد

 والبرتغاؿ واسبانيا وىولندا وروسيا والنمسا بريطانيا فأعمنت.  6771 الثاني كانوف
 مف التحالؼ قوات تمكنت وقد فرنسا ضد األوؿ األوربي التحالؼ قياـ وسردينيا
 وقد ، حدودىا داخؿ         فرنسا انكفأت حيث الفرنسي بالجيش اليزائـ إلحاؽ

"  اإلرىابي بالعيد"  يسمى ما فرنسا في وظير ، وتمرد عصياف حركات ذلؾ صاحب
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 ثـ ، األىمية الحرب ووقؼ الداخؿ في الثورة وأعداء التمرد عمى القضاء ميمتو
 . األوؿ األوربي بالتحالؼ المتمثؿ األجنبي لمزحؼ ذلؾ بعد التصدي

 قد البريطانيوف كاف الذي طولوف ميناء استرداد مف الفرنسيوف تمكف وفعبل      
 نابميوف الضابط 6771 األوؿ كانوف في الناجح اليجـو وقاد ، عميو سيطروا
 فدخموا ىولندا الى إعادتيـ انتصارات سمسمة الفرنسيوف أحرز كما ، بونابرت
 فمـ األخرى األوربية الدوؿ اما ، اليولندي األسطوؿ عمى واستولوا أمسترداـ العاصمة

 سوى يبؽ ولـ.  الحرب مف وىولندة واسبانيا بروسيا خرجت بؿ ىو كما تحالفيا يبقى
 األوربي التحالؼ تفكؾ اف فرنسا استطاعت وبذلؾ ، الميداف في وبريطانيا النمسا
 في النمساوية القوات لضرب فرنسية حممة نابميوف قاد 6771 العاـ وفي ، األوؿ
 ايطاليا حميفة سردينيا مممكة جيش فدحر عديدة انتصارات عمييا وحقؽ ايطاليا

 . وسافوي نيس مدينتي عف لفرنسا التنازؿ إلى ممكيا فاضطر

 النمساوي الجيش عمى وانتصر نابميوف بقيادة الفرنسي الجيش تقدـ استمر        
 عف لنابميوف تنازؿ الذي البابا وكذلؾ ، ومودينا ، وبارما ، ميبلنو مدف لو وخضعت

 مف وتمكف ، البندقية جميورية أراضي نابميوف احتؿ كما ، ايطاليا في والياتو بعض
 فعقد الصمح عقد طمب الى النمسا اضطر مما اركوؿ معركة في نمساويا جيشا سحؽ
 مكاسب وتحققت 6777 األوؿ تشريف مف عشر التاسع في فورميو كومبور صمح
 التي بالتغيرات واالعتراؼ ، لفرنسا حدودا الرايف بنير االعتراؼ أبرزىا لفرنسا إقميمية
 األوؿ األوربي التحالؼ عمى نابميوف قضى وبذلؾ ، ايطاليا شماؿ في نابميوف أحدثيا
 .   بريطانيا غير الميداف في يبؽ ولـ الفرنسية الجميورية ضد

 الى قوية ضربة توجيو النمسا عمى االنتصار بعد الفرنسية الحكومة قررت       
 في البريطانية المصالح لضرب وسيمة خير مصر احتبلؿ في وجدت وقد بريطانيا
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 اف اال الحممة نجاح ومع ، 6777 عاـ فرنسية حممة رأس عمى نابميوف فأبحر اليند
(  قير ابي)  موقعة في الفرنسي األسطوؿ تدمير مف تمكف البريطاني األسطوؿ
 يواجو نابميوف بدأ ، وفرنسا الحممة بيف واالتصاالت اإلمدادات فانقطعت ، البحرية
 في التوسع في او لو مصر في العربي الشعب مقاومة في سواء عديدة مشاكؿ
 . لسوريا احتبللو

 ضد الثاني األوربي التحالؼ قياـ الى مصر عمى الفرنسية الحممة أدت لقد     
 ثـ بريطانيا مع جديد حمؼ في والنمسا وروسيا العثمانية الدولة دخمت فقد.  فرنسا

 . الحمؼ الى السويد انضمت

 معظـ في الفرنسي الجيش عمى انتصارات تحقؽ األوربية الجيوش أخذت     
 حدودىا الى فرنسا أعادت الثاني األوربي التحالؼ دوؿ وقررت ، القتاؿ جبيات
 6777 عاـ آب وفي ، اإلدارة حكومة وىيبة مكانة اليزائـ ىذه أفقدت وقد السابقة

 الستبلـ البداية فكانت اإلدارة حكومة في انقبلب واحدث مصر مف سرا نابميوف عاد
 . فرنسا في السمطة بونابرت نابميوف

  9791-9811 اليبزك معركة حتى وأروبا النابمونية فرنسا

 األوربي بالتحالؼ تتعمؽ خارجية مشاكؿ اإلدارة حكومة طريؽ عف نابميوف ورث
 أماـ اندحارىا بسبب التحالؼ ىذا مف انسحبت قد روسيا وكانت ، فرنسا ضد الثاني

 النمسا مع مشاكمو حؿ فرنسا في السمطة استبلمو بعد نابميوف وحاوؿ.  الفرنسييف
 خيار اماـ نفسو نابميوف وجد وىكذا ذلؾ رفضتا إنيما اال السياسية بالوسائؿ وبريطانيا
 . بحرا بريطانيا قتاؿ عف لعجزه النمسا الى ضربة توجيو فقرر الحرب
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 الفرنسييف بانتصار انتيت النمسا ضد معركة وخاض فرنسيا جيشا نابميوف قاد      
 الفرنسيوف حقؽ أشير خمسة وبعد ، 6711 حزيراف مف عشر الرابع في مارنجو في

 مف التاسع في لونفيؿ صمح عقد عمى النمساوييف أجبرت معركة في آخر انتصار
 نير فرنسا منح الذي كومبوفورميو لصمح تأكيد بعمومو كاف الذي 6716 شباط
 وفقدت أراضييا سبع حوالي الصمح ىذا في النمسا وخسرت.  طبيعية حدودا الرايف
 رفضت التي بريطانية سوى نابميوف أماـ صامدا يبؽ ولـ ،.  ألمانيا في مكانتيا
 عف بعزليا البريطانية الجزر عمى يفرضو قاري حصار في نابميوف ففكر ، الصمح
 . البريطاني األسطوؿ لقوة انيار المشروع اف غير أوربا

 دارت فقد الباىظة الحرب ومصاريؼ لبريطانيا الداخمية الظروؼ وبسبب      
 بريطانيا اعترفت ، 6711 عاـ امياف صمح عقد عف أسفرت الجانبيف بيف مفاوضات

 الضفة وأراضي ىولندا مف وقسـ بمجيكا بضـ أي الطبيعية فرنسا بحدود بموجبو
  بريطانيا تعيدت كما ، ايطاليا في الفرنسي النفوذ ببقاء وقبمت ، الرايف لنير اليسرى
 وقد الحرب إثناء واسبانيا وىولندة لفرنسا مستعمرات مف أخذتو ما كؿ بإعادة

 مف باالنسحاب فرنسا وتعيدت ، وتريناديد سيبلف بجزيرتي بالمقابؿ بريطانيا احتفظت
 ىذا فكاف.  البابوية األراضي وعف نابولي عف وبالجبلء لمعثمانييف وا عادتيا مصر
 بزواؿ بريطانيا مف وقانوني شرعي اعتراؼ عمى حصؿ ألنو لنابميوف نصرا الصمح
 . لفرنسا الطبيعية بالحدود تعترؼ وجعميا فرنسا في الممكية

 لفرنسا إمبراطور بونابرت نابميوف تتويج مع الوجود الى الفرنسية اإلمبراطورية ظيرت
 فرنسا بيف األزمة ىذه مف امياف صمح ينيي ولـ 6716 األوؿ كانوف مف الثاني في

 ومما البريطانية الجزر لغزو تستعد فرنسا وبدأت ، بينيما الصراع وتصاعد وبريطانيا
 أصبح بحيث  الفرنسييف الجنود الى لتنظـ  أوربية قوات مجيء بريطانية فزع في زاد
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 جندي آالؼ وعشرة مائتيف قرابة يضـ البريطانية لمجزر المواجو الفرنسي الساحؿ
 التي األغر الطرؼ معركة في االسباني – الفرنسي األسطوؿ ىزيمة ولكف.  مدربيف
 عبور في نابميوف خطة أفشمت 6711 الثاني تشريف مف والعشريف الحادي في وقعت
 الموقؼ وتطورات األحداث ىذه وبسبب ، البريطانية الجزر وضرب المانش بحر
 . وروسيا والنمسا بريطانيا دوؿ مف الثالث األوربي التحالؼ ظير

 وتقدمت حدة عمى كؿ الجديد التحالؼ جيوش لضرب خطتو نابميوف وضع      
 تشريف مف العشريف في عمييا انتصار أوؿ وحققت ، النمسا صوب الفرنسية الجيوش
 الشرؽ صوب المندحر النمساوي الجيش فاتجو ، اولـ معركة في 6711 الثاني
 أشير مف واحدة وقعت ليتز اوستر وفي.  لنجدتو القادـ الروسي الجيش مع لبللتقاء
 جية مف النمساوية - الروسية والقوات ، جية مف الفرنسية القوات بيف التاريخ معارؾ
 ووقعت ، النمساوية – الروسية القوات عمى ساحقا انتصارا نابميوف فييا حقؽ ، أخرى

 فقدت التي النمسا مع بيرسبوغ صمح فوقع ، 6711 األوؿ كانوف الثاني في المعركة
 ايطاليا عمى ممكا بنابميوف واعترفت مساحتيا ثمث النمساوية اإلمبراطورية جرائيا مف

طبلؽ  اما ، الثالث األوربي التحالؼ مف النمسا انسحبت وبيذا ، ألمانيا في يده وا 
 . معاىدة توقيع دوف الحرب مف انسحبت فقد روسيا

 مشاكؿ الثالث األوربي التحالؼ دوؿ عمى انتصاراتو تحقيقو بعد نابميوف واجو      
 والسويد بريطانيا أنظمت كما معيا لمتنسيؽ روسيا الى اتجيت التي  بروسيا مع

 باف بنابميوف التحرش بروسيا وابتدأت ، فرنسا ضد الرابع األوربي التحالؼ إلقامة
 نابميوف فياجميا ، الرايف لنير الغربية الضفة وراء ما الى االنسحاب منو طمبت

 ودخؿ البروسية األراضي في وتقدـ 6711 عاـ(  يينا معركة)  في عمييا وانتصر
 الذي الروسي الجيش مع تمتقي لكي البروسية القوات تراجعت وعندما ظافرا برليف
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 وحقؽ(  الند فريد)  معركة الدولتيف مع 6717 شباط في نابميوف خاض لنجدتيا تقدـ
 روسية وأخرى الدنمارؾ مف فرنسية قوة ىاجمتيا فقد السويد اما.  جديدا انتصارا فييا
 وقطع الصمح عقد عمى أجبرتيا ، رنسيةالف الروسية المصالحة بعد ، فمندة مف

 اماـ يبقى ولـ الرابع األوربي التحالؼ انتيى وىكذا بريطانيا مع التجارية عبلقاتيا
 سيطرتيا وتفرض البحر في الفرنسية القوات تقاـو استمرت التي بريطانيا سوى فرنسا
 . عميو

 عمييـ االنتصار في فشؿ اف بعد اقتصاديا البريطانييف يخضع اف نابميوف أراد     
 التعامؿ بموجبيا أوربا دوؿ عمى حـر التي 6711 عاـ برليف مراسيـ فاصدر عسكريا
.  أوربي ميناء أي في ترسوا اف البريطانية السفف عمى حـر كما ، بريطانيا مع تجاريا
 الحصار بمراسيـ التزاميا والدنمارؾ والسويد والنمسا وبروسيا روسيا دوؿ وأعمنت

  القاري الحصار اسـ عميو أطمؽ الذي بريطانية عمى االقتصادي

 األوربية الدوؿ موانئ عمى شديدا حصارا البريطاني األسطوؿ فرض بالمقابؿ     
 التيريب فانتشر ، أوربية اقتصادية أزمات سبب مما برليف بمراسيـ التزمت التي

 أكثر اف والحقيقة.  األوربية الدوؿ وبقيت فرنسا الى البضائع إلدخاؿ والرشوة
 . والبريطانييف الفرنسييف مف كانوا القاري الحصار مف المتضرريف

 بالحصار األوربية الدوؿ جميع التزاـ عدـ ىي أخرى مشكمة نابميوف واجيت       
 بريطانية مع الوثيقة واالقتصادية السياسية بعبلقاتيا البرتغاؿ استمرت فقد ، القاري
 البابا أعمف كما.  أوربا الى البريطانية المنتجات لتيريب مراكز موانئيا جعؿ مما

 خاصة ، أوربا الى البريطانية البضائع وصوؿ سيؿ الذي األمر الحياد عمى وقوفو
 وبحر والمانش األطمسي المتوسط البحر في صغيرة جزر احتموا البريطانييف واف

 . المقاطعة الدوؿ عمى الحصار ولغرض منيا بضائعيا لتيريب الشماؿ
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 الف ، البرتغاؿ موضوع معالجة مف أسيؿ ايطاليا موضوع معالجة كانت       
 تأثرىـ بفعؿ عمييـ تأثير لو وكاف األصؿ االيطالي نابميوف مع نفسيا تعاطفا ىناؾ
 بعكس نابميوف غزوات الفت قد ايطاليا اف عف فضبل ، الفرنسية الثورة بأفكار

 لـ لذلؾ واإلسباف النمساوييف مف ارحـ كانوا الفرنسييف واف خاصة ، واسبانيا البرتغاؿ
 إداريا أمبلكو وربط وسجنو واليتو مف 6711 سنة البابا بنفي نابميوف يتردد

 . الفرنسية باإلمبراطورية

 الى بريطانية لمقاطعة إقناعيا في نابميوف فشؿ أدى فقد البرتغاؿ عف اما      
 لو سمحت اسبانيا الف ، ليا احتبللو في صعوبة نابميوف يجد ولـ ، ليا احتبللو
 التفكير الى النصر ىذا وضع وقد.  البرتغاؿ الحتبلؿ أراضييا خبلؿ بالمرور
.  لو وحميؼ صديؽ بمد كونيا متجاىبل إمبراطوريتو الى وضميا اسبانيا باحتبلؿ
 مصادر مف رئيسيا مصدرا كانت االسبانية الساحمية المدف اف نابميوف اكتشاؼ ولعؿ
.  اسبانيا باحتبلؿ لمتفكير دفعتو التي األسباب احد كاف البريطانية البضاعة تيريب

 دفعت ولقد.  الفرنسية القوات ضد شعبية مقاومة فاندلعت كذلؾ يكف لـ األمر اف اال
 الفرنسية القوات ضد السبلح حمؿ الى البرتغالي الشعب الناجحة المقاومة ىذه

 كاف 6766 عاـ بداية ومع ولنكتوف بقيادة  البريطاني الجيش ذلؾ في يساعدىـ
 ودخؿ اسبانيا أراضي معظـ اإلسباف الثوار بمساعدة احتؿ قد البريطاني القائد

 في أخرى قومية النتفاضات البداية االسباني الشعب انتفاضة وكانت مدريد العاصمة
 . القاري الحصار فشؿ الى أدت أوربا أنحاء جميع

 وخمسوف أربعمائة يقدر جيشا النمسا حشدت القاري الحصار تطبيؽ مدة وخبلؿ     
 معركة األولى الجيشيف بيف معركتيف ووقعت ، الفرنسي الجيش لمياجمة جندي ألؼ

 الفرنسي الجيش بانتصار وانتيتا ، 6717 تموز مف السادس في والثانية ، اكموؿ
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 فينا معاىدة باسـ عرفت النمسا عمى قاسية معاىدة 6717 األوؿ تشريف في وفرضت
. 

 الحصار اف اذ روسيا مع تتدىور العبلقات بدأت النمسا عمى االنتصار وبعد     
 فضبل ، صناعية منتوجات الى بحاجة زراعي بمد ىي التي بالببلد كثيرا اضر القاري
 استانبوؿ عمى السيطرة في الروسي القيصر الى بوعوده نابميوف إيفاء عدـ عف

 . والدردنيؿ البسفور ومضيقي

 عف التخمي منو طمب باف بنابميوف بالتحرش القيصر بدا 6761 نيساف وفي     
 اف نابميوف رد وكاف بروسيا مف جيشو يسحب واف ، ألمانيا في أقاميا التي تنظيماتو

 صوب وتقدـ األوربية القوميات مختمؼ مف مقاتؿ ألؼ سبعمائة مف مكوف جيشا ىيأ
 اوؿ في الفرنسيوف انتصر مقاتؿ ألؼ وخمسوف مائتي جيشيا عدد بمغ التي روسيا
 دخؿ اف الى يتبعيـ ونابميوف الدخؿ الى الروس فانسحب الجيشيف بيف مواجية
 نفسو اليـو مساء وفي ، سكانيا مف خالية فوجدىا أيموؿ مف عشر الرابع في موسكو
 شيرا وانتظر المدينة خارج نابميوف فارتد حاكميا مف بأمر موسكو في النيراف اشتعمت

 الى نابميوف واضطر ذلؾ يفعؿ لـ لكف الصمح القيصر عميو يعرض اف في أمبل
 العودة طريؽ وفي ، داخمية ثورة قياـ خشية األوؿ تشريف في فرنسا الى بجيشو العودة
 جنوده مف اآلالؼ عشرات فمات نابميوف وجو في ببرودتو القاسي الشتاء فصؿ وقؼ
 بحيث انسحابيـ خبلؿ عمييـ الفبلحيف ىجمات مأساتيـ في زاد ومما ، وجوعا بردا
 ترؾ بروسيا وفي جندي الؼ مائة سوى البروسية – الروسية الحدود الى يصؿ لـ

 .  فرنسا الى وعاد جيشو نابميوف

 روسيا تحالفت 6761 شباط مف والعشريف الثامف وفي األحداث تمؾ وبعد     
 لقتاليما نابميوف فسارع آذار مف عشر السادس في فرنسا ضد الحرب وأعمنتا وبروسيا
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)  وحاوؿ ، المتحاربة األطراؼ بيف ىدنة فعقدت ، االنتصار تحقيؽ مف وتمكف
 وانضمت ، نتيجة دوف ولكف الجانبيف بيف التوفيؽ النمسا خارجية وزير(  مترينخ
 األوربي التحالؼ ليكتمؿ البريطاني – بروسي – الروسي التحالؼ الى النمسا

 . نابميوف ضد الخامس

 أوؿ وحقؽ مقاتؿ ألؼ وخمسوف بأربعمائة الجديد التحالؼ جيوش نابميوف قاتؿ    
 األخرى الجيات في قادتو ولكف العسكرية ريتو عبؽ بفعؿ االنتصارات ببعض األمر
 الى نابميوف فاضطر الفرنسييف الجنود صفوؼ بيف األمراض وانتشرت ذلؾ قي فشموا

 التي اليبزؾ معركة وقعت 6761 األوؿ تشريف وفي ، الفرنسية الحدود الى التراجع
 حدود الى يتراجع واخذ ، نابميوف فييا ىـز أياـ أربعة ودامت األمـ بمعركة عرفت
 الجيوش اف اال ىناؾ مف الدفاع موقؼ ليتخذ الرايف نير وعبر ، القديمة فرنسا

 الحادي في باريس لتدخؿ الفرنسية األراضي فاجتازت تقدميا واصمت األوربية
 قادة أقنعو بعدما العرش عف التنازؿ الى نابميوف فاضطر ، 6766 آذار مف والثبلثيف
 بعد فييا ليستقر البا جزيرة الى نفيو وتـ ، المقاومة جدوى بعدـ الفرنسي الجيش
 . الحمفاء موافقة

 الثبلثيف وفي ، فرنسا خارجية وزير تاليراف قصر في المنتصريف الحمفاء اجتمع     
 أعادت ولقد ، المنتصرة والدوؿ فرنسا بيف األولى باريس معاىدة وقعت أيار مف

 ببعض باالحتفاظ ليا وسمح ، الثورة قبؿ السابقة حدودىا الى فرنسا المعاىدة
 )*( مستعمراتيا معظـ فرنسا استعادت كما.  الرايف نير وجيات االلزاس في المناطؽ

 نابميوف أقالة وقرر الفرنسي الشيوخ مجمس واجتمع ، حربية غرامة عمييا تفرض ولـ

                                                             
 عزمها عن المعاهدة على الموقعة الكبرى الدول إعالن هً األولى بارٌس معاهدة حددتها التً األخرى األمور ومن  )*(

 وتشكٌل سوٌسرا باستقالل واالعتراف مستقل ألمانً اتحاد وتشكٌل ، أراضٌها توسٌع مع الوجود الى هولندا إعادة على
 جدٌدة اٌطالٌا
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 السمطة عشر الثامف لويس باستبلـ لمتمييد تاليراف برئاسة مؤقتة حكومة وتشكيؿ
 .  فرنسا الى الممكي النظاـ وا عادة

 التي الجديدة وأفكارىـ وتطمعاتيـ الفرنسييف مشاعر عشر الثامف لويس يراعي لـ     
 بموجبو نفسو أعمف دستورا وضع وقد.  نابميوف بيا ونادى الفرنسية الثورة عمييا ربتيـ
 عمى الرقابة وفرض ، حقوقيـ لمنببلء الى وأعاد اإلليي الحؽ نظريتو وفؽ ممكا

 مناصب النببلء أبناء ومنح الجيش مف الجميورييف الضباط وسرح الصحافة
 األمور تأزمت  االقتصادي المجاؿ وفي ، الثورة عمـ ألغى ثـ.  كبيرة وامتيازات
 .   نابميوف عودة يتمنى الشعب فصار البطالة وانتشرت

 ووصؿ 6761 شياط 11 في سرا منفاه مغادرة مف نابميوف تمكف وفعبل     
 في باريس نابميوف ودخؿ األبطاؿ استقباؿ الفرنسيوف واستقبمو ، الفرنسية األراضي

 يأبيوا لـ األوربييف الحمفاء لكف.  باريس لمعاىدة قبولو وأعمف ، نفسو العاـ مف آذار
 نتيجتيا كاف الطرفيف بيف معارؾ ووقعت األوربية الجيوش فتجمعت ىذا إلعبلنو
 إمبراطورية معيا لتنتيي 6761 حزيراف 61 في واترلوا معركة في.  نابميوف ىزيمة
 األوربية القارة شيدتيا التي التغيرات مناقشة في تمثمت جديدة مرحمة لتبدأ )*( نابميوف
 في آنذاؾ جمساتو يعقد كاف الذي فيينا مؤتمر خبلؿ مف ، نابميوف بحرو  خبلؿ

 .    النمسا عاصمة

  

                                                             
)*(

 ، 0810 أٌار من الخامس فً توفً حتى هٌالنه سنت جزٌرة فً سجنه الحلفاء قرر المعركة فً نابلٌون هزٌمة وبعد 
 على لٌدفن 0831 عام الجزٌرة من نابلٌون رفاة نقل تم وفعال.  السٌن نهر ضفاف على الوفاة بعد ٌدفن ان وصٌته وكانت

 . لوصٌته تنفٌذا الفرنسً الشعب من قرٌبا السٌن نهر شواطً
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 الفصل الثانً

  9717أوربا  من مؤتمر فٌٌنا حتى ثورات العام  

  9797-9791أوال: مؤتمر فٌٌنا 

 قرارات المؤتمر. -

 نقد مؤتمر فٌٌنا  -

  9717-9797ثانٌا: التطورات السٌاسٌة فً فرنسا 

-9797ثالثا: التطورات السٌاسٌة واالقتصادٌة فً برٌطانٌة 

9717  

  9717- 9797رابعا: بروسٌا واألراضً األلمانٌة 

  9717- 9797خامسا : اإلمبراطورٌة النمساوٌة 

 القومٌة األسباب والنتائج  9717سادسا : ثورات عام 

  9717نتائج ثورات عام   -
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  9717 العام ثورات حتى فيينا مؤتمر من أوربا

  9797-9791 فيينا مؤتمر:  أوال

 ليعيدوا بينيـ فيما يجتمعوا أف نابميوف إمبراطورية سقوط بعد لمحمفاء البد كاف      
 نابميوف حكـ خمفيا التي اآلثار وإلزالة ، لمصالحيـ وفقا السياسية أوربا خارطة رسـ
 .  األوربية السياسية الحدود في كثيرا غير الذي

 النمسا تحممتيا التي بالتضحيات تمثمت لعوامؿ لممؤتمر مقرا *فيينا اختيرت لقد    
 ، نابميوف سقوط حتى العسكرية األعباء جميع في ومشاركتيا الفرنسية الثورة قياـ منذ

 تسببت متبلحقة ىزائـ مف بيا نابميوف ألحقو عما النمسا تعويض محاولة عف فضبل
لحاؽ أىانتيا في  وخسارتيا وألمانيا ايطاليا في السياسي نفوذىا بفقدانيا بيا الضرر وا 

 أوربا دوؿ يتوسط الذي فيينا موقع اف والشؾ ، سيطرتيا تحت كانت واسعة أراضي
 . المؤتمر لذلؾ مقرا اختيارىا في أيضا ساعد قد

 6766 األوؿ تشريف مف األوؿ في فيينا في األوربية الدوؿ مندوبو اجتمع     
 وخطر مستمرة المعارؾ كانت وعندما ، جديد مف السياسية أوربا خارطة رسـ إلعادة
 وضع لتقرير اجتماعاتو في مستمرا المؤتمر كاف ، األفؽ في يزاؿ ال كاف نابميوف
 مف العشريف في عقدت واترلو معركة في نابميوف ىزيمة وبعد ، الجديد السياسي أوربا

 شروطا فرنسا عمى الحمفاء فرض وفييا الثانية باريس معاىدة 6761 الثاني تشريف
 . سابقتيا مف أقسى

 فرنسيس النمسا إمبراطور االفتتاحية الجمسة وترأس المؤتمر اجتماعات استمرت     
 إمبراطور عف فضبل فيـ المؤتمر شخصيات ابرز أما( .  6711 -6771)  الثاني

                                                             
 بغداد ، 0929-0804 الحدٌث األوربً التارٌخ ، نعمة هاشم وكاظم حسٌن فاضل:  ٌراجع فٌٌنا مؤتمر عن للتفاصٌل *

 H.Niclson, Congress of Vienna , London , 1946. 14-9 ص 0983
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 وترأس ، واسعة بصبلحيات يتمتع كاف الذي النمسا مستشار مترنيخ كانوا النمسا
 الدوؿ وفود بيف االتصاؿ حمقة وكاف ، االفتتاحية الجمسة عدا ما ، المؤتمر جمسات

)  األوؿ االسكندر القيصر المؤتمر في روسيا ومثؿ.  المؤتمر حضرت التي
 في اشترؾ كما ، بروسيا ممؾ الثالث وليـ فردريؾ حضر كما ،( 6716-6711
 االوربية المغات يتقف محترفا دبموماسيا وكاف بريطانيا خارجية وزير كاسمريو المؤتمر
 القضاء في ميما دورا أدت وقد ، المنتصرة الدوؿ إحدى بريطانيا وكانت ، الميمة
 مف استفاد الذي خارجيتيا وزير تاليراف مثميا فقد فرنسا أما.  نابميوف خطر عمى

 مبدأ واقترح ، المشاكؿ حؿ في تدريجيا وتدخؿ ، الحمفاء بيف الموجود االختبلؼ
 . لمشعوب المشروعة الحقوؽ

 أثناء ليـ والمرافقوف والوزراء المموؾ أقاـ فقد ، ميرجانا المؤتمر وكاف      
 الرقص وحفبلت الشيقة الموسيقية والحفبلت الفخمة الكبيرة المآدب المفاوضات

 . الشعبية

 ويدير الجمسات مناىج يضع اف المؤتمر جمسات رئيس مترنيخ عمى وكاف     
 ومبدأ واالستقرار السمـ إعادة المؤتمروف ووضع.  القرارات الى لموصوؿ المناقشات
 المؤتمروف سيقرىا التي القرارات التخاذ كأساس المشروعة الحقوؽ ومبدأ التعويض
 . عمييا ويوقعوف

  المؤتمر قرارات -

 الحروب أوجدتيا التي بالمشاكؿ تتعمؽ القرارات مف عدد المؤتمروف اصدر
 عمى الحصوؿ في الكبرى األوربية الدوؿ ومصالح أطماع عف فضبل ، النابمويونية

 التي ، بولندا بمشكمة تتعمؽ خاصة قرارات ىناؾ وكانت.  جديدة ومستعمرات مناطؽ
 تمؾ لحؿ منيا محاولة بريطانيا وتدخمت ، والنمسا وروسيا بروسيا بيف مقسمة كانت
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 مف األكبر القسـ الروسي القيصر ناؿ األمر آخر وفي ، تذكر نتيجة دوف المشكمة
 بروسيا حوزة في البولندي والممر ، النمسا حوزة في البولندية غاليسيا وبقيت ، بولندا

. 

زالة ممكيا معاقبة بروسيا ممؾ طالب فقد سكسونيا اما       الوجود مف مممكتو وا 
 قرر البروسية البولندية األراضي عف بروسيا تنازلت اف وبعد ، بروسيا الى وضميا
 . بروسيا الى سكسونيا أراضي( 1/1)   خمسي ضـ المؤتمر

 في إلييا بمجيكا وضـ ، ىولندا حكـ الى اورنج أسرة إرجاع المؤتمر قرر كما      
.  قوية دولة وجعميا ، الفرنسي التوسع أماـ الوقوؼ مف وتمكنيا ىولندا تقوية سبيؿ
 عمى المؤتمر وافؽ وقد ايطاليا في النمسا تعويض األخرى الخاصة القرارات ومف

 الدنمارؾ باستقبلؿ المؤتمر واعترؼ.  والية عشرة تسع مف السويسري االتحاد تكويف
 لنابميوف ميمو عمى الدنمارؾ لممؾ معاقبة السويد الى وضميا النرويج اخذ وقرر

 عاـ الى السويد مع النرويج اتحاد واستمر النرويج لقاء فمندا عف السويد وتنازلت
 . مستقمة ممكية حكومة وكونت انفصمت ثـ  6711

 عرش الى بوربوف آؿ أسرة إرجاع ، األخرى الخاصة المؤتمر قرارات ضمف ومف    
رجاع ، اسبانيا  الى النمسا إمبراطورية وا عادة ، البرتغاؿ عرش الى ساالزار أسرة وا 
 في وتعويضيا ، وبمجيكا النمساوية بولندا عف األخيرة وتنازلت ، السابقة حدودىا
 الى البابا إرجاع المؤتمر قرر كما.  والبندقية وميبلنو لمبارديا سيؿ بإعطائيا ايطاليا
 وجعميـ الوسطى ايطاليا في والياتيـ الى المنفييف األمراء وا عادة ، رومانيا والية حكـ
 . النمسا نفوذ تحت
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 نظاميا كاف وبذلؾ ، الداخمية شؤونيا في مستقمة واليات مف فتشكمت ألمانيا أما     
 في الديت بمجمس ترتبط الخارجية شؤونيا وكانت ، الشيء بعض مفككا السياسي

 . فرانكفورت مدينة

 ونشر الحرب إنياء أرادت لذا ، أوربا في إقميمية مطالب لبريطانيا تكف لـ ولما     
 الجزر ببعض فقط وطالبت لبضائعيا األسواؽ وتأميف فييا واالستقرار السمـ

 بممتمكاتيا االتصاؿ في منيا لبلستفادة الستراتيجية المناطؽ ذات والمستعمرات
 ومستعمرة سيبلف وجزيرة مالطا جزيرة مثؿ ، العالمية البحرية الطرؽ عمى والسيطرة
 المؤتمر اتخذىا التي العامة القرارات اما.  الشمالي البحر في ىمكوالند وجزر الكاب
 -: يمي بما فتمثمت

 عنيا وممثميف وفودا ترسؿ السابؽ في األوربية الدوؿ كانت: الدبموماسي السمؾ تنظيـ .1
 تنظيـ المؤتمروف وأراد ، الوفود حوؿ وتقاليد عادات فنشأت األخرى الدوؿ الى

 ، البابا وممثؿ السفير -:يأتي كما الدبموماسي السمؾ فرتبوا التعميمات ىذه وتنسيؽ
 . الممحؽ ، القنصؿ ، باألعماؿ القائـ ، المقيـ الوزير ، المفوض الوزير

 وأراد ، أكثر او بدولتيف يمر الذي النير ىو الدولي والنير:  الدولية األنيار تنظيـ .2
 ووضعت الغرض ليذا الرسـو وجباية الدانوب نير في والري المبلحة تنظيـ المؤتمر
 . الدولي القانوف مف جزءا أصبحت والتي الشأف ىذا في قواعد

 الى الحاجة ظيرت اذ ، أمريكا اكتشاؼ بعد العبيد تجارة توسعت:  الرؽ إلغاء .3
 العبيد تجارة إلغاء بريطانيا قررت 6717 آذار 11 وفي المزارع في العاممة األيدي

 العالـ في الرؽ إلغاء البريطاني العاـ الرأي طالبت ثـ ، ومستعمراتيا بريطانيا في
 في داخميا لمنظر المؤتمرة الدوؿ الى اقتراحا المؤتمر فقدـ.  دوليا بو المتاجرة ومنع
 . العبيد تجارة إلغاء
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  فيينا مؤتمر نقد -

 القوة نقاط وتمثمت.  ما موضوع في والضعؼ القوة نقاط بياف التاريخي النقد يشمؿ
 -: باالتي

 الثورات بعض حصوؿ مع ، أوربا الى واالستقرار السمـ وارجع الحرب المؤتمر أنيى .1
 . 6767 عاـ الى أوربا في السمـ وداـ ، المحمية

 . اآلف لحد بو معموال التنظيـ يزاؿ وال الدبموماسي السمؾ درجات المؤتمر نظـ .2

 . الدولية األنيار قاعدة المؤتمر وضع .3

 . اوربا في الفكرة الى الدعوة ونشر العبيد تجارة إلغاء المؤتمر حاوؿ .4

 . والدنمارؾ وىولندا سويسرا باستقبلؿ المؤتمر اعترؼ .5

  -: كاألتي فكانت الضعؼ نقاط أما

 لحقوؽ يعترؼ ولـ األحرار ومذىب القومية ، الفرنسية الثورة مبادئ المؤتمر عارض .1
 . المظمومة األمـ

 وبولندا وفمندا السويد الى والنرويج ىولندا الى بمجيكا بضـ أخطاء المؤتمر ارتكب .2
 . تدريجيا بعد فيما القرارات ىذه انحمت وقد ىذا ، روسيا الى

 لحكـ القديمة األسر وارجع ، الحاكمة لؤلسر الشرعية الحقوؽ مبادئ المؤتمر أيد .3
 اورنج وأسرة ، ونابولي واسبانيا فرنسا لحكـ بوربوف اؿ أسرة فرجعت.  أوربا في بمداف
 . البرتغاؿ لحكـ ساالزار وأسرة ، ىولندا لحكـ



53 

 

 حقؽ وكذلؾ ، والدنمارؾ سكسونيا عمى الشرعية الحقوؽ مبدأ المؤتمر يطبؽ لـ .4
 النمسا سيطرت إف النتيجة فكانت.  الصغيرة الدوؿ حساب عمى الكبيرة الدوؿ رغبات
 عمى بريطانيا واستولت ، وفنمندا بولندا عمى روسيا واستولت ، وألمانيا ايطاليا عمى
 . مستعمراتيا ووسعت السترايجية الجزر بعض

  9717 -9797 فرنسا في السياسية التطورات:  ثانيا

 باريس االوربية الكبرى الدوؿ جيوش واحتبلؿ ، نابميوف حكومة سقوط بعد     
 النظاـ إعادة عمى يوافقوا لـ االوربية الدوؿ فحكاـ ، فرنسا في الحكـ مشكمة ظيرت

 أدى وقد.  الببلد تحكـ التي األسرة حوؿ خبلؼ وظير ، فرنسا الى الجميوري
 الدوؿ إقناع مف وتمكف ، فرنسا في جديدة حاكمة أسرة اختيار في كبيرا دورا تاليراف
 عمى ممكا عشر الثامف لويس وتنصيب الحكـ الى بوربوف آؿ بعودة الكبرى االوربية
 لويس واستمـ األولى باريس معاىدة وقعت 6766 أيار مف الثبلثيف وفي.  فرنسا
 أصبحت وبموجبو الجديد الدستور عمى ووافؽ ، الحمفاء بمساعدة الحكـ عشر الثامف
 في  القانوف أماـ المساواة الفرنسي الشعب ومنح ، دستورية ممكية حكومة فرنسا

  والشيوخ النواب مجمس مف البرلماف وشكؿ ، والواجبات الحقوؽ

 الحرب ووقعت ، فرنسا ودخؿ البا جزيرة مف نابميوف ىرب 6761 شباط وفي     
 سنت جزيرة في وسجنو نيائيا نابميوف بيزيمة انتيت األوربييف الحمفاء وبيف بينو ثانية

 . 6716 سنة توفي أف الى ىيبلنو

 عاـ الثاني تشريف مف العشريف وفي ، فرنسا حكـ الى عشر الثامف لويس رجع     
 حدود إرجاع فييا وتقرر والحمفاء فرنسا بيف الثانية باريس معاىدة عقدت 6761
)  سبعمائة قدرىا كبيرة حربية غرامة وفرض ، 6771 عاـ عميو كانت ما الى فرنسا
 الى ثبلث بيف تتراوح لمدة الشرقية الفرنسية الواليات واحتبلؿ ، فرنؾ مميوف(  711
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 لمراقبة فرنسا في والنمسا وبروسيا بريطانيا سفراء مف لجنة وتشكيؿ ، سنوات خمس
 . األحواؿ لتيدئة معيا والتعاوف الفرنسية الحكومة سياسية

 ولكف الحكـ في اإلليي الحؽ بنظرية يؤمف عشر الثامف لويس الممؾ كاف      
 االعتداؿ سياسة الى يميؿ كاف لذا تطبيقيا إمكاف بعدـ يدرؾ جعمتو القاسية التجارب

 الممؾ اخو رأسيـ وعمى األشراؼ وكاف ، واالضطياد الفتؾ سياسة تأييد وعدـ
 ىؤالء وحاوؿ.  الثورة بمؤيدي والفتؾ االضطياد سياسة الى يدعوف ارتوا الكونت
 تسريح وتـ ، الفرنسية الثورة آثار كؿ عمى والقضاء القديـ العيد نظاـ الى الرجوع
 في األشراؼ مف عدد تعييف و الثورة ألفكار المؤيديف والضباط الجنود مف كبير عدد

 وآؿ اليعاقبة مع الجيش مف المسرحوف اشترؾ فقد لذا.  العالية العسكرية الرتب
 إعداـ عمى الحكومة اجبر مما ، بوربوف وآؿ الحكومة ضد الدعاية بث في اورلياف
 تحريض في والمشاركيف ، ونابميوف الفرنسية الثورة مؤيدي مف األشخاص مف عدد

 . عشر الثامف لويس حكومة عمى الجماىير

 النيابي المجمس عمى المعتدلوف سيطر 6761 عاـ االنتخابات جرت وعندما     
 ولكف.  االقتصادية األحواؿ فتحسنت التيدئة سياسة إتباع الى الحكومة فاضطرت

 يقودوف األشراؼ جعؿ قد 6711 شباط مف عشر الثالث في الممؾ اخ ابف اغتياؿ
 األمير قتمت التي ىي الحرة األفكار اف مدعيف المنتخبة الوزارة ضد شعواء حممة

 رئاستو مدة وخبلؿ لموزارة رئيسا ريشميو وتعييف ، الوزارة إقالة الى الممؾ فاضطر
 لبلنتخابات جديد قانوف سف وتـ واالجتماعات الصحؼ عمى الرقابة فرضت لموزارة
 .  االنتخاب حؽ مف الناخبيف بعض بموجبو جرد

 ضد اإلرىاب سياسة  الحكومة واتبعت ، االنتخابات  جرت 6716 عاـ وفي     
 الى الجماعة ىذه واضطرت ، المجمس عمى السيطرة مف تمكنت لذا المعتدليف
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 6716 أيموؿ مف عشر الثامف وفي ، الحكومة سياسة لمقاومة سرية جمعيات تأسيس
-6716)   العاشر شارؿ باسـ فرنسا حكـ الذي ارتوا أخوه بعده وجاء.  الممؾ توفي

 والكنيسة العرش وتوحيد ، فرنسا الى القديـ العيد نظاـ إرجاع ىدفو وكاف(  6711
 لتآمره الفرنسييف مف مكروىا العاشر شارؿ وكاف ، اإلليي الحؽ نظريتو حسب والحكـ

 عيد في المتطرفيف الممكييف تزعـ كما ، الفرنسية الثورة ضد أنطوانيت ماري مع
 .اإلرىاب

 6711 عاـ ففي.  ضده الثورة ىيأت التي األعماؿ ببعض العاشر شارؿ قاـ    
 قد كانت التي المادية الخسائر عف األشراؼ بموجبو عوضت قانونا الحكومة سنت
 كما ، فرنؾ مميوف( 111)  المبالغ تمؾ وبمغت ، أمواليـ مصادرة لقاء بيـ لحقت
 الحؽ ليـ وأعطى ، الديف رجاؿ سيطرة تحت والثانوي االبتدائي التعميـ وضع

 مف لكؿ جزاء اإلعداـ حكـ بموجبو جعمت قانونا الحكومة وسنت ، والتفتيش بالمراقبة
 والجامعات الصحافة عمى الحكومة فرضت آخر جانب ومف.  الكنائس عمى تعدى
 المعتدليف أثار مما التعميمية وظائفيـ مف األحرار األساتذة وفصمت ، شديدة مراقبة

 القيود برفع أوامره إصدار الى الممؾ اضطر مما فرنسا في التذمر وانتشر ، واألحرار
 اإلجراءات تمؾ فأغضبت  المدارس عف الديف رجاؿ سمطة وألغى ، الصحافة عف

 جديدة انتخابات جرت 6717 عاـ وفي.  األحرار رضا يناؿ اف دوف الديف رجاؿ
 الممؾ اصدر 6711 تموز 11 وقي ، األصوات أغمبية عمى المعارضة فييا حصمت
 مف وقؼوالم الببلد في االنتخابات طبيعة حددت المراسيـ مف عدد العاشر شارؿ

 -: مايمي وتضمنت ، الصحافة

 . الصحافة حرية تقييد .1

 . بعد يجتمع لـ الذي النيابي المجمس حؿ .2
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 . والتجار بالمبلكيف االنتخاب حؽ وحصر االنتخابات قانوف تعديؿ .3

 . الجديد االنتخاب قانوف بموجب االنتخابات إلجراء جديد تاريخ تعييف .4

 وكاف.  الوضع عمى سيطر قد انو معتقدا الصيد الى وذىب المراسيـ الممؾ وقع
 تمؾ إصدار عمى البعض واحتج ، الجزائر الحتبلؿ بحممة يقـو الفرنسي الجيش
 الناس مف كبيرة أعداد تظاىرت ، 6711 تموز مف والعشريف السابع وفي.  المراسيـ

 الصناعية المدارس وتبلمذة الوطني الحرس إلييـ وانضـ ،  الحكومة قرار ضد
 .  اورلياف وآؿ والبرجوازييف اليعاقبة مف والمعارضيف

 اف كما ، الثائرة الجماىير مقاومة مف باريس في الموجود الجيش يتمكف لـ     
 التنازؿ الممؾ اضطر وأخيرا ، الفرنسي الشعب بو يرضي تغيير باي يقـ لـ الممؾ
 الثوار الف متأخرا جاء القرار ىذا ولكف ، بريطانيا الى اليروب ثـ لحفيده العرش عف
 . فرنسا عمى ممكا فيميب لويس واختاروا الثورة عمـ رفعوا قد كانوا

 وخبلؿ ،(  6711-6761)  عاما عشر خمسة فرنسا في بوربوف آؿ حكـ داـ    
 حصمت الببلد في السياسي الوضع استقرار عدـ مف الرغـ وعمى ، المدة ىذه

 في روتشيمد لبنؾ فرع وفتح ، فرنسا اقتصاديات نمت فقد ، فرنسا في ميمة تطورات
 ونظمت ، المواصبلت طرؽ وتوسعت ، االستثمارية الشركات عدد وازداد ، فرنسا
 وسادت ، باريس في اإلنارة وشبكات الحديدية السكؾ ومدت ، الري قنوات

 . اآلداب في الرومانتيكية

 ، عاما عشر الخمسة خبلؿ بوربوف اؿ عيد في الخارجية فرنسا سياسة اما     
 المؤتمر اقنع الذي خارجيتيا وزير تاليراف بػ ممثمة فيينا مؤتمر في بمشاركتيا فتمثمت
 بيف الخبلؼ وجود استغؿ وكذلؾ ، نابميوف أعماؿ عف فرنسا مسؤولية عدـ بفكرة
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 البروسي التوسع وقاـو ، وسكسونيا بولندا مشكمتي حؿ في فتدخؿ الكبيرة الدوؿ وفود
 الثانية باريس معاىدة بموجب فرنسية مناطؽ تحتؿ الحمفاء جيوش وكانت.  اوربا في
 باريس معاىدة في عمييا فرضت التي الغرامة فرنسا دفعت ، 6767 عاـ وفي. 

 الى الفرنسي الجيش أرسؿ 6711 عاـ وفي.  األوربي الحمؼ الى وانضمت ، الثانية
رجاع فييا الثورة عمى لمقضاء اسبانيا  ثورة في فرنسا تدخمت كما ، عرشو الى ممكيا وا 
.  البمقاف في الدولي التوازف عمى المحافظة بحجة ، )*(( 6711-6716)  اليوناف
 . الجزائر فييا احتمت عسكرية حممة فرنسا قادت 6711 عاـ وفي

 لمفرنسييف ممكا فيميب لويس وانتخاب ، فرنسا في 6711 تموز ثورة قياـ وبعد     
 بمظير التظاىر حكمو مدة طيمة فيميب لويس حاوؿ فقد ، النواب مجمس قبؿ مف

 انتخابيا النواب مجمس وىما ، مجمسيف مف مؤلفا البرلماف وكاف ، الدستوري الممؾ
 . النواب مجمس تجاه مسؤولة الوزارة وكانت ، الحياة مدى ويعينوف الشيوخ ومجمس

 الثورة عمـ محمو وحؿ ، األبيض بوربوف آؿ عمـ إلغاء عمى فيميب لويس عمؿ    
 حرية الدستور وضمف ، األكثرية مذىب الكثمكة وأصبحت ، األلواف المثمث الفرنسية
 ، األىمي الحرس تنظيـ وأعيد ، الصحافة عمى والقيود الرقابة وألغيت ، المحاكـ
 اقرب وكاف فرنسا إدارة في(  الوسطى الطبقة)  البرجوازية عمى فيميب لويس واعتمد
 . الديف ورجاؿ والنببلء االرستقراطييف حكـ عف وابعد ةالمعارض حزب الى

 وزارة عشرة إحدى(  6767-6711)  األعواـ بيف فرنسا في الوزارات عدد بمغ      
 األوربي التاريخ في حصؿ حدث أىـ اعتقد وقد ، كيزو الوزراء رؤساء ابرز وكاف ،

 الثورة لمبادئ غيرىا مف إخبلصا أكثر عدت التي الوسطى الطبقة ظيور ىو
 .  الفرنسية

                                                             
 بغداد ، 0845-0773 االولى المرحلة الشرقٌة المسالة ، التكرٌتً صالح هاشم:  ٌراجع:  الٌونان ثورة عن للتفاصٌل )*(

 . 015- 87ص 0991
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 في المالي الشرط بقاء كيزو أصر فقد البرلمانية االنتخابات مجاؿ وفي     
 محروميف والنساء والحرفييف الصغار المزارع وأصحاب العماؿ بقي لذا ، االنتخابات

 لنجاح الدولة جياز واستغؿ النيابية االنتخابات أمور في وتدخؿ.  التصويت حؽ مف
 لعدـ ونظرا ، الصحافة عمى السيطرة إمكانياتو بكؿ كيزو وحاوؿ ، الحكومة مرشحي

 لذا ، عمييا بالتأثير والصحافة البرلماف وفشؿ ، المطموبة باإلصبلحات الحكومة قياـ
 . بالقوة السياسي الوضع تغيير بيدؼ فرنسا في السرية الجمعيات انتشرت

 ألنيا شرعية غير األمر أوؿ مف فيميب لويس حكومة الديف ورجاؿ النببلء وعد     
 حؽ توسع ولـ ، العميا الوسطى الطبقة عمى الحكـ في واعتمدت ، بالقوة جاءت

 مف محروميف الصغيرة الوسطى الطبقة وأفراد والفبلحوف العماؿ بقي لذا ، االنتخاب
 ، حقوقيـ لضماف قوانيف تسف ولـ العماؿ حماية أىممت إنيا كما ، االنتخاب حؽ
 سياسة الحكومة إلتباع ونظرا ، أيضا العماؿ قبؿ مف مكروىة الحكومة جعؿ مما

 الجميوريوف عارضيا لذا الداخمية السياسة في الراىف الوضع عمى المحافظة
 بريطانيا والسيما الكبرى الدوؿ رضا نيؿ فيميب لويس حكومة وحاولت.  واالشتراكيوف

 عمييا دخيمة عدتيا الممكية األوربية الدوؿ ولكف ، إلييا والتقرب بيا باالعتراؼ وذلؾ
 ضعيفة حكومة وعدوىا عمييا الفرنسييف غضب الى بريطانيا مع تساىميا وأدى ،

 والطبقة الموظفيف بيف والرشوة الفساد انتشار حراجة األمور في زاد ومما ، وذليمة
 . 6767 عاـ والسيما ، الحاكمة

 سياسة ادت مما فييا الصناعية الثورة تطور لعدـ فرنسا في البطالة انتشرت      
 البرجوازية ومنافستو المدف في الفرنسي الماؿ رأس تمركز الى الخارجية فيميب لويس

 ىذه أفراد بيف اإلفبلس انتشار الى ذلؾ فادى ، الداخمية والسوؽ التجارة في الصغيرة
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 محصوؿ ورداءة ، 6767-6761 لعامي الزراعي الموسـ سوء جاء ثـ ، الطبقة
 . الفرنسي الشعب أفراد اغمب بيف المجاعة انتشار الى البطاطا

 تمثؿ جديد أسموب  6767 تموز منذ تتبع المعارضة جعمت األمور ىذه كؿ    
 الحفؿ خطيب وكاف الحكومة سياسة في نظرىا وجية لبياف ، الشعبية المآدب بإقامة
 باإلصبلح الحكومة قياـ وعدـ الفساد وانتشار العامة الحالة تدىور الى عادة يتطرؽ

صبلح االنتخاب حؽ بتوسيع ويطالب ،  بعض وأدت.  الببلد في العامة األوضاع وا 
 النواب مجمس لفشؿ الحكومة ضد المواطنيف حث في ممموسا دورا الفرنسية الصحؼ
 عاـ الثورة قياـ في أثره لذلؾ وكاف.  الصحيح بالشكؿ بواجباتيا القياـ واألحزاب
 . فرنسا في 6767

  9717-9797 بريطانيا في واالقتصادية السياسية التطورات:  ثالثا

 أساطيميا وأدت ، أخرى أوربية دولة أية مف أكثر نابميوف بريطانيا قاومت     
 انعقاد وخبلؿ ، عميو القضاء في الكبير الدور لمحمفاء المالية ومساعداتيا وصناعاتيا

 نالت ولقد ، ببلده عف ممثبل بريطانيا خارجية وزير كاسمريو حضر فيينا مؤتمر
 فييا سيطرت الميمة اإلستراتيجية والمناطؽ الجزر مف عدد المؤتمر في بريطانيا

 . والمحيطات لمبحار الحيوية المنافذ عمى

 ، األخرى لمدوؿ الداخمية الشؤوف في التدخؿ لسياسة معارضا كاسمريو كاف     
 مبدأ كنج جورج سمفو وأيد ، واسبانيا نابولي ثورات قمع في المشاركة رفض وكذلؾ
 مع وتعاوف ، االسبانية المستعمرات في الثورة وشجع ، األحرار ومذىب القومية
 في بريطانيا وتدخمت.  مونرو مبدأ وتطبيؽ تطوير في األمريكية المتحدة الواليات
 وأرسمت ، العثمانية الدولة مف استقبلليـ عمى لمحصوؿ اليونانييف الثوار مساعدة
 – العثمانية السفف منع في فرنسا مع وشاركت ، اليوناف الى أسطوليا مف قطعا
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 6711 عاـ في العثمانييف اعتراؼ في فأسيمت ، اليونانية الثورة قمع مف المصرية
 .  اليوناف باستقبلؿ

 في التدخؿ بعدـ االقتصادي الجانب في فتمثمت الداخمية بريطانيا سياسة أما      
 وعرفت الضرائب مف يمكف ما وجمع ، النظاـ عمى لممحافظة إال االقتصادية الشؤوف

 " . يعمؿ دعو"  بػ السياسة ىذه

            بيف بريطانيا في )*(الصناعية الثورة قياـ عمى السياسة ىذه ساعدت     
 وعمى ، ميكانيكية الى يدوية مف فييا اإلنتاج وسائؿ وتحويؿ ،(  6711-6711) 
 التطور ىذا فساعد اقتصاديا البمد تطور الى وأدى ، والواسعة الحديثة المصانع بناء
 ، االقتصادية واألزمات الصناعية الرأسمالية وظيور الوسطى الطبقة تقوية عمى
 تشريعات وجود لعدـ واالجتماعية الصحية أحواليـ وساءت العماؿ عدد وازداد

 السكف الى افتقارىـ عف فضبل العمؿ وساعات األجور وتحديد لحمايتيـ حكومية
 . المبلئـ

 قانوف إصبلح ضرورة الى تدعو حركة نشأت فقد البرلماني النظاـ مجاؿ وفي     
 نابميوف وحروب الفرنسية الثورة قياـ بسبب تأجمت ولكنيا ، البرلماف ونظاـ االنتخاب

 ، تقريبا تكاممت قد بريطانيا في الصناعية الثورة كانت الحروب تمؾ انتيت وعندما ،
 في اإلصبلح الى يدعوف فاخذوا ، العماؿ فئة وظيرت ، الوسطى الطبقة وتقوت
 عاـ وفي.  باإلصبلح لممطالبة بريطانيا في المعارضة وتشجعت ، البرلماني النظاـ
 االنتخاب قانوف إلصبلح جديدة الئحة عمى الموافقة عمى البرلماف اضطر 6711

 واحدة لكؿ يكوف اف عمى جديدة انتخابية منطقة 661 تكويف فيو ما أىـ البريطاني
 مقاعد خمسة العدد ىذا مف وخصص ، البريطاني العمـو مجمس في واحد نائب منيا

                                                             
 ، 0929-0804 الحدٌث األوربً التارٌخ ، نعمة هاشم وكاظم حسٌن فاضل:  ٌراجع الصناعٌة الثورة عن للتفاصٌل )*(

 . 043- 82 ص ، بغداد ، عشر التاسع القرن فً اوربا تارٌخ ، االدهمً مظفر دمحم ، 031-003 ص ، 0981 بغداد
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 خمسة مف بدال يوميف في االنتخاب يكوف واف ، السكتمندا مقاعد وثمانية اليرلندا
 . يوما عشر

 توزيع أعادت إنيا في 6711 لعاـ البرلماني اإلصبلح الئحة أىمية وتكمف    
 التصويت حؽ البلئحة وسعت كما ، عادلة بصورة المناطؽ عمى النيابية المقاعد
 البلئحة وأدت ، بريطانيا سكاف مجموع مف% 1 الى% 1 مف الناخبيف نسبة فزادت
 شبو األوؿ وأصبح ، العمـو مجمس الى الموردات مجمس مف السمطة تحويؿ الى

 البريطاني لمشعب تمثيبل وأكثر انتخابيا أصبح العمـو مجمس الف بالثاني ممحؽ

 في 6711 لعاـ البرلماني اإلصبلح الئحة مف الوسطى الطبقة استفادت لقد     
 الصغيرة الوسطى والطبقة العماؿ تمنح لـ البلئحة ولكف ، البرلماف في نفسيا تمثيؿ
 تغيير عمى وعمموا التذمر ساد لذا الضرائب دفعيـ ولعدـ دخميـ لقمة التصويت حؽ
 -: يأتي ما عمى 6717 عاـ في مطالبيـ واستقرت.  لمبرلماف االنتخابات نظاـ

 . البريطاني العمـو مجمس أعضاء الختيار السنوية االنتخابات إجراء .1

 . البالغيف الذكور لجميع العاـ التصويت حؽ منح .2

 . سريا العاـ االنتخاب جعؿ .3

 لكؿ واحد نائب وانتخاب.  متساوية تخابيةان مناطؽ الى بريطانيا تقسيـ .4
 . انتخابية منطقة

 . العمـو مجمس لعضوية نفسو ترشيح يرغب بمف المتعمؽ المالي الشرط إلغاء .5

 مف الواطئ الدخؿ أصحاب يتمكف لكي البرلماف ألعضاء رواتب دفع .6
 . البريطاني العمـو مجمس في الخدمة في االستمرار
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 العمـو مجمس الى عريضة ورفعوا لندف في 6717 العاـ في العرائضيوف اجتمع
 رفعوا 6761 عاـ وفي ، ذلؾ رفض المجمس ولكف.  مطاليبيـ تحقيؽ فييا طمبوا

 الذي الوقت في توقيع مبلييف ثبلثة مف أكثر عمى احتوت لممجمس أخرى عريضة
 بأغمبية العريضة المجمس ورفض.  نسمة مميوف عشر تسعة بريطانيا سكاف فيو كاف

 التممؾ حقوؽ ييدد السياسية الديمقراطية وتحقيؽ العاـ التصويت منح اف بحجة
 حكـ وانيار باريس في الثورة قامت 6767 شباط وفي.  القائـ االقتصادي والنظاـ
 عريضة وتقديـ اجتماع وعقد الفرصة انتياز العرائضيوف حاوؿ لذا ، فيميب لويس
 . بالقوة منعوا أنيـ اال ، ثالثة

 الحكومة معارضة بسبب مطاليبيا تحقيؽ في العرائضية الحركة فشمت     
 نتيجة الى تؤد ولـ ، مؤيدييا بيف الثقة وعدـ التفرقة وانتشار ، ليا الحاكمة والطبقات
 تدريجيا  البريطانية الحكومة فطبقت.  اإلصبلح ضرورة الى نبيت أنيا اال مباشرة
 صعوبة عمميا ظير اذ ، األولى المادة عدا ما العرائضييف مطالب سنة ثمانيف خبلؿ
 عدـ ويسبب ، وسياسيا ماديا الببلد يكمؼ ألنو سنة كؿ في العاـ االنتخاب إجراء

 . والببلد والوزارة البرلماف في االستقرار

 القياـ عشر التاسع القرف مف األوؿ النصؼ في البريطانية الحكومة وعممت     
 لتحديد القوانيف مف عددا فأصدرت.  العماؿ أحواؿ تحسيف منيا داخمية بإصبلحات

 مفتشيف وتعييف ، المصانع في بالعمؿ ليـ يسمح الذيف وأعمار ، العمؿ ساعات
 لمقوانيف مخالفتيـ عند المعامؿ أصحاب عمى الغرامات فرض سمطة ومنحيـ لممعامؿ

 ، 6776 ، 6771,  6776 ، 6711 األعواـ في الحقا القوانيف صدرت ثـ. 
 واألشخاص وساعاتو العمؿ طبيعة نظمت  6717، 6767 ، 6766 ، 6717
 . فيو يعمموف الذيف
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 عاـ ففي.  العبيد تجارة إلغاء ، األخرى الميمة الداخمية اإلصبلحات ومف    
 مف األوؿ مف اعتبار البريطانية اإلمبراطورية في العبيد تجارة إلغاء تقرر 6717
 الرؽ بإلغاء طالبت الفروع مئات بريطانيا في وتأسست.  6717 الثاني كانوف

 الرؽ باف البريطاني البرلماف واعترؼ.  المسيحي والديف البريطاني لمدستور لمخالفتو
 إلنياء والعبيد واألسياد الحكومة مشاركة الضروري مف فانو لذا ، عاما خطأ كاف
 . المشكمة ىذه

 وتعاونت البريطانية اإلمبراطورية في العبيد مف المبلييف تحرر 6716 آب وفي   
 . الرؽ تجارة لمكافحة األخرى الدوؿ مع البريطانية الحكومة

 البريطانية الحكومة منعت 6761 عاـ قانوف صدر القمح تجارة مجاؿ وفي    
 ثمانوف الربح سعر وصؿ اذا اال بريطانيا الى الخارج مف الوارد القمح دخوؿ بموجبو
 تشجيع القانوف ىذا مف الغاية وكانت.  ضريبة بدوف بدخولو يسمح ذلؾ فعند ، شمنا

 جمب منع 6717 عاـ وفي ، والفبلحيف المبلكيف حقوؽ عمى والمحافظة الزراعة
 السكاف جميع ييـ باعتباره الخبز سعر استقرار تأييد ذلؾ مف الغاية وكانت ، القمح

 .  األرض ومبلكي لمفبلحيف ثابت دخؿ تاميف وكذلؾ ، خاصة الفقيرة والطبقات

 وأصحاب العماؿ وأيد ، القمح لقانوف معارضة جمعية تشكمت 6717 العاـ وفي    
 والمعارضة التأييد وبيف ، والفبلحوف المبلكوف وعارضيـ الجمعية ادعاء المصانع

 في الزراعية المكائف استعممت التالي العاـ وفي ، 6717 عاـ في القمح قانوف الغي
 ىذا ومع ، بريطانيا في باليبوط األسعار وأخذت ، العالمي القمح منتوج فزاد اإلنتاج
 . األوربية القارة مف أعمى بقيت
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 منافسة مف البريطانية السفف لحماية 6116 عاـ سف الذي المبلحة قانوف أما    
 تمتمؾ البريطانية اإلمبراطورية أصبحت بعدما 6767 عاـ الغي فقد ، األجنبية السفف
 . العالـ في وحربي تجاري أسطوؿ اكبر

 الفقراء قانوف صدر بريطانيا سكاف مف الفقراء حماية وبيدؼ 6716 عاـ وفي     
 يكوف اف شرط عمى فييا وا عالتيـ ، الحاجة عند الفقراء دور بناء فيو تقرر الذي

 لمفقير القانوف وسمح.  يعمؿ عامؿ أي حياة مستوى مف أوطأ فييا الحياة مستوى
 . ممارستو في المباشرة او العمؿ عف البحث عند الدار ترؾ

 ، دقيقة مالية سياسة البريطانية الحكومة اتبعت فقد التجارة حرية مجاؿ وفي    
 وزاد صناعاتيا ونمت زادت كما ، الخزينة إيرادات فزادت الدخؿ ضريبة قانوف فسنت
 . الببلد في اإلنتاج

 المصنوعات عمى لممحافظة الكمركية التعريفة البريطانية الحكومة وأصدرت     
 الصناعة لنمو ونظرا.  أخرى جية مف لمخزينة مالي مورد وتاميف ، جية مف الوطنية

 او إلغاء تقرر فقد التكاليؼ وقمة بالجودة الصناعية منتوجاتيا وامتياز البريطانية
 ، عشر التاسع القرف منتصؼ في األجنبية الواردات عمى الكمركية التعريفة تخفيض

.  المالية الكمركية التعريفة تمغ لـ ولكف ، التجارة حماية قانوف بريطانيا تركت ثـ
 كانت فيبنما ، البريطانية التجارة نمت التجارة حرية سياسة وبإتباع الواردات لجميع

 العاـ في باوف مميوف 111 أصبحت 6766 العاـ في باوف مميوف 67 صادراتيا
6771 . 
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  9717-9797 األلمانية واألراضي بروسيا:  رابعا

 ، ىوىنزلرف أسرة تحكميا وكانت ، براندنبرغ تسمى صغيرة والية بروسيا كانت     
 وبقوة الصاـر العسكري بنظاميا وامتازت ، ممكية بروسيا أصبحت 6761 عاـ وفي

 فيينا مؤتمر وفي(  6771-6716)  الكبير فردريؾ الممؾ بجيود وذلؾ جيشيا
 دولة أوسع تمتمؾ وىي المؤتمر مف وخرجت الرايف نير الى بروسيا حدود امتدت
 الدفاع عف مسؤولة أصبحت إنيا كما ، أراضييا وتوسعت نفوسيا زادت فقد ، ألمانية
 . الغربية األلمانية الحدود عف

 معركة وكشفت ، بنظاميا والية كؿ واحتفظت ، تدريجيا توسعت قد بروسيا كانت    
 ضعؼ عف ، الفرنسي الجيش أماـ البروسي الجيش فييا اندحر التي ، 6711 بينا
 اإلداري النظاـ في اإلصبلح إجراء الضروري مف كاف لذلؾ ، بروسيا نظاـ

 االتحاد تحقيؽ مف تتمكف لكي بروسيا لتقوية والثقافي والعسكري واالقتصادي
 تضطر الوسائؿ ىذه فشؿ وعند ، والثقافية واالقتصادية الدبموماسية بالوسائؿ األلماني

 ليا البد كاف لذلؾ ، والضـ التوسع طريؽ عف االتحاد لتحقيؽ القوة الى المجوء الى
 .  الغاية ىذه لتحقيؽ منظـ قوي جيش تييئة مف

 تثقيؼ ضرورة وأكدت ، النظامي الجيش وتقوية بتوسيع بروسيا بدأت وفعبل     
 شعبة وتأسيس ، العسكرية والمعامؿ المواصبلت طرؽ وبناء ، الجيش بأىمية الشعب
 القوة واستعماؿ ، لمحرب واالستعداد الدفاع وزارة في العامة األركاف ودوائر لمتمويف

 صدر فقد ، االقتصادي اإلصبلح مجاؿ وفي.  السياسية األىداؼ لتحقيؽ العسكرية
 المرسـو مف ،واستفادت عمييـ األراضي وتوزيع العبيد بتحرير مرسـو 6717 عاـ في

 مستشار اصدر 6766 العاـ وفي عمييـ الزراعية األراضي قطع وزعت عائمة ثبلثوف
 المشكمتيف تمؾ اف اال.  األراضي مشكمة وحؿ الفبلحيف لتحرير آخر مرسوما بروسيا
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 النببلء مف األراضي شراء الحكومة قررت وبعدىا ، 6711 عاـ حتى استمرت
 . بإقساط أثمانيا يدفعوا أف عمى الفبلحيف عمى وتوزيعيا

 اإللزامي التعميـ إقرار الحكومة قررت ، بروسيا أبناء بيف التعميـ نشر وبيدؼ     
 الثورة قياـ ساعد ولقد.  قوي جيش وبالنتيجة ، أفضؿ جنود وتكويف تثقيفيـ لغرض

 في بدورىا قامت التي الحكومة دخؿ زيادة عمى والثروة اإلنتاج وزيادة الصناعية
 . والتعميـ التربية شؤوف عمى اإلنفاؽ

 عمى تفرض الكمركية الضريبة كانت اذ ، معقدا ألمانيا في الكمركي النظاـ وكاف    
 الحدود وصوليا لدى عمييا الكمركي الرسـ يستوفى حيث ، مرات عدة البضائع
 وقمة الرشوة وانتشرت التيريب زاد السبب وليذا ، عالية الكمارؾ كانت لذا ، األلمانية
 في فأصدرت ، الكمركي النظاـ إصبلح بروسيا حكومة قررت لذلؾ ، الخزينة إيرادات

 -: يمي ما تقرر وبموجبو الزولفرايف باسـ نظاما 6767 عاـ

 .واحدة كمركية منطقة واعتبارىا كافة بروسيا في الكمركية المناطؽ الغاء .1

 لتشجيع وذلؾ ، الكمركية الرسـو مف بروسيا الى الواردة األولية المواد إعفاء .2
 . المحمية الصناعات

 ووضع ، خاصة المكائف مثؿ المصنوعات عمى واطئة كمركية تعريفة وضع .3
 . األخرى البمداف مف الواردة الكمالية البضائع عمى عالية كمركية تعريفة

 الواليات جعؿ بشكؿ النظاـ ونجح بروسيا في الزولفرايف نظاـ تطبيؽ تـ       
 األخرى تمو الواحدة فانضمت ، الكمركي االتحاد الى باالنضماـ تطالب األلمانية

 11 سكانيا يؤلؼ والية عشر ثمانية 6716 عاـ في الكمركي االتحاد شمؿ حتى
 . نسمة مميوف
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 البروسية الصناعات وتوسيع نمو الى ادى قد الكمركي النظاـ تطبيؽ وكاف     
 الحديدية والسكؾ الطرؽ بناء مف األخيرة فتمكنت الحكومة إيرادات زيادة وبالتالي
 الشعب أفراد بيف االتصاؿ وزاد التجارة حركة توسعت كما ، الري قنوات وفتح

 في بروسية عسكرية قوة وضع اوجب قد الحديدية والسكؾ الطرؽ بناء وكاف األلماني
 النقاط عمى البروسي الجيش سيطرة الى بالتالي أدى مما ، لحمايتيا الميمة النقاط

 نفوذ نشر الى أدى مما ، الكمركي االتحاد دخمت التي الواليات في االستراتيجية
 . البروسي الجيش عمؿ وسيؿ كما ، األلمانية الواليات تمؾ في بروسيا

 وعد قد الثالث وليـ فردريؾ الممؾ كاف فقد ، السياسي اإلصبلح مجاؿ وفي     
 نظرية مع يتناقض الدستور منح اف اتضح ولكف ، دستورا بمنحو 6761 عاـ الشعب
 ، السياسية وعقيدتو الدستور بيف يوفؽ اف اراد لذا ، بيا يعتقد كاف التي اإلليي الحؽ
 حكومة وبقيت ، البروسية الواليات في محمية مجالس بتشكيؿ 6716 عاـ في فأمر

 .   والجيش النببلء مع الحاكمة االسرة تعاوف عمى مستندة ممكية بروسية

  9717-9797 النمساوية اإلمبراطورية: خامسا

 حكما الببلد تحكـ األسرة وكانت ، ىبسبرؾ آؿ عائمة النمسا تحكـ كانت       
 مترنيخ( 6711-6771)  الثاني فرنسيس النمساوي اإلمبراطور وعيف ، مطمقا

 عمى المحافظة عمى األخير وعمؿ ،(  6767-6717)  لمحكومة مستشارا
 فيينا مؤتمر جمسات خبلؿ مؤثرا دورا مترنيخ وأدى.  فييا الحكـ ونظاـ اإلمبراطورية

 مترنيخ سياسة وكانت.  وااليطالية واالنكميزية والفرنسية األلمانية المغات يجيد وكاف ،
 ، الفرنسية الثورة مبادئ يكره وكاف ، األحرار ومذىب القومية مف لكؿ مضادة

 الشرطة ونشر الصحافة عمى مترنيخ سيطر النمسا في الحكـ نظاـ عمى ولممحافظة
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 األحرار عمى القبض إلقاء مف المزـو عند يتردد ولـ ، اإلمبراطورية إنحاء في السرية
 . السجوف في وزجيـ القومييف

 لمدوؿ حمؼ وتكويف ، وبروسيا روسيا مع تحالؼ إقامة عمى مترنيخ عمؿ    
 أىـ كما.  شرقا التوسع في الغربية أوربا دوؿ محاوالت بوجو لموقوؼ الشرقية األوربية
 الفرؽ بتوزيع وذلؾ ، توزيعو في خاصا أسموبا واتبع ، وتدريبو الجيش بإعداد مترنيخ

 والجيكية المجر في الكرواتية الفرؽ فعسكرت.  الييا الينتموف أقاليـ عمى العسكرية
.   غاليسيا في وااليطالية ايطاليا في والمجرية بوىيميا في واأللمانية النمسا في

 ومنع ، واألىالي الجيش بيف االرتباط منع الوضع ىذا مف مترنيخ غاية وكانت
 بسبب اإلمبراطورية في الثورات قياـ بإمكاف أدرؾ ألنو الثورة حصوؿ عند تعاونيما

 . القوميات تعدد

 قياـ فشجع اقتصاديا اإلمبراطورية إنعاش عمى مترنيخ عمؿ اآلخر الجانب وفي    
 عمؿ وكذلؾ ، أوربا في الميمة الصناعة مراكز مف فأصبحت ، بوىيميا في الصناعة

 فيينا كانت كما لمحبوب مخزنا فأصبحت ، المجر في الزراعة وتوسيع نمو عمى
 سياسة واتبع اإلمبراطورية في الكمركي النظاـ مترنيخ ووحد.  والثقافة لئلدارة مركزا
 المبلحة ونظـ الحديدية السكؾ خطوط ومد ، والزراعية الصناعية المنتوجات حماية
 . الموانئ بتنظيـ واىتـ الدانوب نير في

 أفادت ، اإلمبراطورية في اقتصادية حركة تكويف عمى السياسة ىذه ساعدت    
 مستوى ارتفاع عمى وساعدت ، الصناعية والطبقة األراضي مبلكي خاص بشكؿ

 عدـ عف فضبل ، متدنية بقيت واألجور الرواتب ولكف ، األسعار وزيادة المعيشة
 زيادة الى ادى مما التطورات تمؾ مف المتوسطة والطبقة والمثقفيف العماؿ فئة استفادة
 . السكاف بيف التذمر
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 في فشؿ ولذلؾ ، الكاثوليكية الكنيسة عمى الداخمية سياستو في مترنيخ واستند   
 بيف الدينية العقيدة مف أقوى القومي الدافع اف باعتبار ، القومييف بوجو الوقوؼ
 النمسا سكاف يعتنقيا أخرى دينية مذاىب وجود عف فضبل ، اإلمبراطورية مثقفي

 .  والبروتستانتية كاألرثوذوكسية

  والنتائج األسباب القومية 9717 عام ثورات: سادسا

 ، االوربية الدوؿ بعض في 6767 عاـ ثورات تفجير في دورىا الجماىير أدت    
 الديف ورجاؿ النببلء عد فرنسا ففي.  وأخرى دولة بيف الثورات أسباب تعددت وقد

 أما ، شرعية غير 6711 ثورة بعد الحكـ الى جاءت التي ، فيميب لويس حكومة
 حؽ مف محروميف كانوا فقد الصغيرة المتوسطة الطبقة وأفراد والفبلحوف العماؿ

 إلتباعيا ونظرا ، العماؿ حقوؽ لضماف القوانيف سف الحكومة أىممت كما ، االنتخاب
 الجميوريوف عارضيا لذا الداخمية السياسة في الراىف الوضع عمى المحافظة سياسة

 . واالشتراكيوف

 الشعب سخط الحاكمة والطبقة الموظفيف بيف والرشوة الفساد انتشار أثار ولقد    
 الصناعية الثورة تشجيع لعدـ فرنسا في البطالة انتشرت كما,  الحكومة عمى الفرنسي

 البطاطا محصوؿ ورداءة 6767و 6761 لعاـ الزراعي الموسـ سوء جاء ثـ ، فييا
 قانوف بإلغاء الفرنسية الحكومة تقـ ولـ ، والعماؿ الفبلحيف بيف المجاعة فانتشرت

 . منخفضة بأسعار وبيعيا الغذائية المواد لجمب التجارة عمى المفروضة والقيود القمح

 لسياسة المناىضة القومية الحركة لتطور طبيعيا امتدادا 6767 ثورات عدت ولقد    
 والنظاـ بالحرية والمطالبة ، فيينا مؤتمر مقررات أوجدتيا التي واالضطياد القمع

 حكـ تحت تعيش تزاؿ ما ، وبمجيكا اليوناف عدا ، اوربا بمداف وكانت ، الدستوري
 بيف المحصورة عشرة الثمانية السنوات رافؽ كما.  فيينا مؤتمر فرضو الذي االستبداد
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 األولى كانت اذ ، والحرية القومية مفاىيـ في كبير فكري تطوير 6767 و6711
 نظاـ في تغيير الى الحرية وتيدؼ ، الدولة أساس في تغيير إحداث الى تيدؼ
 قد الدولي التوازف وقضية مترنيخ سياسة فاف ، آخر جانب ومف الداخمي الدولة
 . عتيقة بالية أصبح

 لبلزمة كاف ولقد.  فييا الشعبية والمشاركة بجماىيريتيا 6767 ثورات امتازت    
 الى األزمة أصؿ ويعود ، أوربا في السياسي الوضع عمى انعكاساتيا االقتصادية

 ليصبح الغذائية المواد أزمة تأثير واستمر.  الغذائية المواد في الكبير والنقص القحط
 بؤس معيا وارتفع ، جدا مرتفعة األسعار فأصبحت ، 6767 عاـ في واضحا تأثيره

.  الشعبية الطبقات بؤس ارتفع وبالتالي ، اوربا سكاف غالبية يشكموف الذيف الفبلحيف
 عاـ خبلؿ االستثمارية المشاريع انييار وىو ، آخر وجو االقتصادية لبلزمة وكاف

.  وفرنسا وألمانيا بريطانية في الكبرى الشركات بعض انييار الى أدى مما ، 6767
 الصناعات وأصيبت ، والحرفييف والعماؿ الصناعييف بيف بطالة الحالة ىذه وأوجدت
 بيف ظيرت اجتماعية اضطرابات األزمة نتيجة وكانت.  أعماقيا في بأزمة الريفية

 والحكاـ األراضي لممبلكي مناوئة حركات بشكؿ والنمسا وايطاليا فرنسا في الفبلحيف
 كانت بينما ، فرنسا في ومتفرقة ومنعزلة بسيطة كانت فقد ، العمالية الحركات أما. 

 .  بريطانيا في خطرة

 6767 ثورات تسبؽ اف الى أدت قد بمجمميا العوامؿ ىذه فاف الواقع وفي       
 ، 6767 عاـ خبلؿ الحكومية والقوات الشعوب بيف وصدامات اضطرابات
 .  الوسطى أوربا في وخصوصا

 وكاف 6767 تموز منذ الشعبية المآدب إقامة المعارضة اتبعت فرنسا ففي      
 قياـ وعدـ الفساد وانتشار العامة الحالة وتدىور سوء عادة يتناوؿ الحفؿ خطيب
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 تأثير وبسبب ، االنتخاب حؽ بتوسيع المعارضة طالبت كما ، باإلصبلح الحكومة
 المآدب إقامة 6767 العاـ في منع فقد الحكومة مساوئ كشؼ في المآدب تمؾ

 . منيا بإجازة اال الشعبية

 الحكومة وخشيت مأدبة إقامة 6767 شباط 66 في فرنسا في المعارضة أرادت     
 الفرنسية الحكومة ضد سياسية مظاىرة الى المأدبة وانقمبت ، بإلغائيا فأمرت ذلؾ مف
 استمرت اذ ، نتيجة دوف الوزراء رئيس بإقالة الوضع معالجة الممؾ وحاوؿ. 

 اثناف فسقط ، المتظاىريف عمى النار إطبلؽ الى الجيش فاضطر ، المظاىرات
 اضطر وعندىا ، بالمتظاىريف شوارعيا وامتؤلت ، باريس والتيبت ، قتيبل وخمسوف

 . العاصمة خارج الجيش بانسحاب أوامره إصدار الى ، أياـ ثبلثة بعد ، الممؾ

 التنازؿ فيميب لويس الممؾ فاضطر ، باريس مدينة عمى الجماىير سيطرت      
.  فييا ليعيش بريطانيا الى وسافر ، سنوات عشر العمر مف البالغ لحفيده العرش عف
 الجميورية 6767 شباط 66 في المارتيف وأعمف ، مؤقتة حكومة شكموا الثوار ولكف

 الجميورية إعبلف في باريس قرار األخرى الفرنسية المدف وأيدت ، الثانية الفرنسية
 . الثانية

 الى الثورة امتداد الى فيميب لويس حكومة وانييار فرنسا في الثورة قياـ أدى     
 واسعة مناطؽ يحكموف ىبسبرؾ آؿ كاف النمسا ففي.  األخرى االوربية األقطار
 متباينة األمـ ىذه وكانت.  وكرواتيا وبولندا وايطاليا وىنغاريا وبوىيميا النمسا شممت

 . والتجاري والصناعي والزراعي الثقافي تطورىا في

 النظاـ عمى الحفاظ أي ، الراىف الوضع عمى المحافظة سياسة مترنيخ واتبع    
 ومذىب القومية سياسة وقاـو ، الداخمية اإلمبراطورية شؤوف إدارة في ، الممكي
 العائمة يجعؿ اف وحاوؿ ،  اإلمبراطورية سبلمة ييدداف خطريف وعدىما األحرار
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 في االقتصادي الرفاه تحقيؽ أراد كما.  اإلمبراطورية امـ بيف الرابطة ىي المالكة
 بيف القومي الوعي انتشر فقد ، ىذه المحاوالت تمؾ رغـ ولكف ، اإلمبراطورية
 . والصربييف والجيؾ والمجرييف البولندييف

 بالقياـ وشجعيـ ، المجرييف مشاعر باريس في 6767 شباط ثورة نجاح أليب    
 ثار كما.  مستقمة مجرية حكومة تأسيس مستيدفيف 6767 آذار 61 في بالثورة

 ليـ الجيش مقاومة لعدـ اإلمبراطوري القصر واحتموا ، فيينا في والعماؿ الطبلب
 االمبراطورية خارج الى متنكرا ىرب الذي مترينخ إلقالة اإلمبراطور الى طمب ،ورفعوا

. 

 بعض وقتؿ ، برليف في مظاىرات قامت 6767 آذار مف عشر الخامس وفي    
 ورضخ المظاىرات فتوسعت ، ، الحكومة قوات مع االصطداـ نتيجة المتظاىريف

 الجيش وأمر ، الشعب إلرادة(  6716-6761)  الرابع وليـ فردريؾ بروسيا ممؾ
 في الثورة قامت كما.  الدستور بمنحيـ الشعب ووعد ، العاصمة خارج باالنسحاب
 توحيد بيدمونت ممؾ البرت شارؿ وحاوؿ.  استقبلليا وأعمنت االيطالية الواليات
 .  زعامتو تحت الشمالية االيطالية الواليات

 ، وايطاليا الوسطى اوربا الى وامتدت ، فرنسا في بدأت الثورة أف نبلحظ    
 ثـ توقفت لكنيا ، 6767 حزيراف الى االوربية الدوؿ بقية في باالنتشار واستمرت
 ىي ، 6767 لثورات التراجع ذلؾ أسباب مف وكانت.  والتقيقر بالتراجع أخذت
 اليدوء الى الفبلحيف التجاء عف فضبل ، العماؿ لدى والحماس والتنظيـ الوعي نقص

 الى الثورة روح انتقاؿ عدـ وكذلؾ ، باألرض االرتباط مف تحررىـ بعد والسكينة
 بيف االختبلؼ ظير كما.  النببلء طبقة مف منحدريف والقادة الضباط كاف اذ الجيوش
 حساب عمى الكبرى القومية الوحدة تأسيس امة كؿ ومحاولة  المتحررة القوميات
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 السبيؿ ميد مما ، الثائرة األمـ بيف الخبلؼ ظيور الى أدى مما ، األخرى القوميات
 األخرى بعد الواحدة الثورات عمى والقضاء قواىا استرجاع الى الممكية الحكومات الى
. 

 النمساوي الجيش قائد فانتيز ، براغ في واأللماف الجيؾ بيف الخبلؼ اشتد فقد    
 وتمكف ، براغ مدينة بقصؼ أمر 6767 حزيراف مف عشر الثاني وفي.  الفرصة ىذه
 آؿ حكـ الى وأعادىا ، الببلد عمى سيطرتو وبسط ، التأسيسي المجمس حؿ مف

 النظاـ طبيعة حوؿ والجميورييف الممكييف بيف الخبلؼ اشتد ايطاليا وفي.  ىبسبرؾ
 نجاح شجع كما بالخيانة اآلخر منيـ كؿ واتيـ ، فييا إقامتو يجب الذي السياسي

 بالعمؿ ايطاليا في النمساوي القائد ، براغ ثورة عمى القضاء في اإلمبراطورية قوات
 ، سردينيا ممؾ قوات فياجـ ، الثوار بيف الخبلؼ نشوب بعد السيما ، الثورة لضرب

 سردينيا قوات بقيت لذا ، نابولي قوات وكذلؾ ، الحرب في باالشتراؾ البابا يرغب ولـ
 في االنتصار مف األخيرة وتمكنت ، النمساوية القوات أماـ الحرب ساحة في لوحدىا
 واستعادت وايطاليا الوسطى اوربا في الثورة اندحرت وبذلؾ 6767 حزيراف أواخر

 . سمطاتيا الرجعية الحكومات

  9717 عام ثورات نتائج

 -: ىي 6767 عاـ ثورات نتائج ابرز اف     

 عف وأعمف ، الممكية فيميب لويس حكومة أسقطت فقد ، فرنسا في الحكـ نظاـ تغيير 
 ثـ ، الوطنية لمجمعية أعضاء واختيار برلمانية النتخابات تييأ مؤقتة حكومة تشكيؿ
  لكنو العاـ االقتراع حؽ عمى الفرنسي الشعب حصؿ وقد.  لمجميورية رئيسا اختيار

 عمى نابميوف لويس استيبلء الى ذلؾ أدى اذ ديمقراطية حكومة عمى يحصؿ لـ
 . دكتاتوريا حكما الببلد وحكـ الفرنسية اإلمبراطورية وتأسيس الحكـ
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 وسردينيا والمجر ألمانيا في 6767 ثورة فشؿ . 

 وبمجيكا وىولندا الدنمارؾ في الدستورية الحكومات استقرت . 

 مبراطورية ألمانيا في العبيد تحرير الى الثورة أدت  األرض عبودية مف النمسا وا 
 شاركوا لذا زىيدة بأجور المعامؿ في لبلشتغاؿ منيـ البعض وىاجر أحرارا فأصبحوا

 . العماؿ حركات ظيور وفي الصناعية الثورة في

 بريطانيا في البرلماني الحكـ أسموب استقرار . 

 مف السياسييف اىتماـ حوؿ أوربا في الثورات فشؿ أف إذ الواقعية السياسة ظيور 
 تحقيؽ إمكاف عدـ جميا ظير اذ األفكار لتحقيؽ السبؿ تييئة إلى واآلراء األفكار

 وكيفية القوة بموضوع السياسيوف اىتـ وقد.  ليـ القوة توفر بدوف سياسي ىدؼ أي
 ىذا عمى األلماف أطمؽ وقد. السياسية األىداؼ لتحقيؽ واستعماليا عمييا الحصوؿ

طاعة المثاليات ترؾ الى دعت التي"  الواقعية السياسة"  اسـ التفكير مف النوع  وا 
 6767 عاـ ثورات وبانتياء بواجباتيـ األفراد وقياـ النظامية الحكومات أوامر
 القرف سبعينيات وحتى عشر التاسع القرف مف الثاني النصؼ في أوربا دخمت

 . األوربي السياسي لمنظاـ جديدة مرحمة المذكور
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 الفصل الثالث

 أوربا من قٌام الجمهورٌة الفرنسٌة الثانٌة حتى قٌام الوحدة

 9787- 9717األلمانٌة  

 أوال: فرنسا تحت سٌطرة نابلٌون الثالث 

 ثانٌا المسالة الشرقٌة وحرب القرم 

 ثالثا : الوحدة االٌطالٌة 

 الخطوة الوحدوٌة األولى -

 تحقٌق الوحدة االٌطالٌة الكاملة  -

 رابعا : الوحدة األلمانٌة 



88 

 



89 

 

  9191-9787 األوربية الدول في الداخمية األوضاع

  الثالثة الفرنسية الجمهورية )*(أوال

 في األلماني الجيش ضربات تحت فرنسا في الثالث نابميوف إمبراطورية انيارت    
 الحكـ نظاـ أعمنت مؤقتة حكومة وتألفت(  6776-6771)  السبعيف حرب

 الشعب تمثؿ وطنية جمعية انتخاب يتـ ريثما ألمانيا مع اليدنة وعقدت ، الجميوري
 رئيسا وانتخاب دستور ووضع األلماف مع الصمح عقد عاتقيا عمى وتأخذ الفرنسي
 فوز عف أسفرت فرنسا في عامة انتخابات المؤقتة الحكومة أجرت ولقد ، لمببلد

 ئتيفبم وفالجميوري ظفر بينما.  الوطنية عيةالجم في مقعد ئةبأربعم الممكييف
 الى بوربوف آؿ ورجوع الممكييف فوز الى تشير الدالئؿ وكانت ، مقعدا وخمسيف
 .  الفرنسية الحكومة رئيس انتخابات إجراء بعد أخرى مرة فرنسا عرش

 مؤقتا رئيسا تيير أدولؼ أعضائيا بيف مف وانتخبت الوطنية الجمعية اجتمعت    
 ينتخبيـ وزراء وبمساعدة الجمعية بإشراؼ صبلحيتو يمارس اف عمى التنفيذية لمسمطة

 ، ألمانيا مع الصمح معاىدة إلبراـ فرساي الى بوردو مدينة مف انتقمت ثـ ، بنفسو ىو
 المدف وبعض باريس في(  الكوميوف)  ثورة نشبت فرساي في الجمعية اجتماع وقبؿ

 قياـ إلى أدت التي العوامؿ ابرز ومف ، 6776 آذار مف عشر الثامف في الرئيسية
 .   commune الكوميوف ثورة

 لمسمـ الفرنسي الشعب صوت بينما الحرب في االستمرار يريدوف الثوار كاف .1
 . األلماف مع

 .الثوار لدى المبغوضيف الممكييف فوز عف الوطنية الجمعية انتخابات أسفرت .2

                                                             
  تارٌخ ، صالح دمحم دمحم ، ت.و دادبغ ، عشر التاسع القرن فً أوربا تارٌخ ، االدهمً مظفر دمحم ٌراجع:  للتفاصٌل )*(

  0958 بغداد ، 0903-0871 الحدٌث أوربا
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 األلماني الجيش وحصار الحرب بسبب باريس في االقتصادية األحواؿ تدىور .3
 . الغذائية المواد وقمة األسعار وارتفاع

 . بتسريحيـ وأمرت الوطني الحرس رواتب  الوطنية الجمعية أوقفت .4

 الفرنسية الحكومة أوقفتيا التي والديوف اإليجارات دفع الوطنية الجمعية أمرت .5
 .  والفاقة الجوع آالـ تعاني باريس كانت الذي الوقت في ، الحرب أثناء

 . بالمئات يموتوف كانوا والناس

 سمطة باريس ، ونوكوم ورفضت ، باريس في الثورة أعمنت األسباب ليذه    
 وخشيت.  فرنسا في عديدة مناطؽ في كوميونات وتكونت ، الوطنية الجمعية
 وعندما إخمادىا في الجمعية فساعدت الثورة عاقبة مف فرنسا في المحافظة العناصر

 ستة قتاؿ وبعد ، باريس حاصر 6776 نيساف في القتاؿ ساحة الفرنسي الجيش رجع
 ، الناس مف عدد فقتؿ ، تستقر لـ األوضاع لكف ، باريس كوميونة انتيت أسابيع
 أساليب واستمرت ، الفخمة والقصور الفنادؽ بعض وأحرقت ، المؤسسات ودمرت
 . السنة تمؾ مف حزيراف منتصؼ الى بالناس تفتؾ والتخريب القتؿ

 الثورييف األعضاء مف قمؿ الذي ييرت برئاسة أخيرا الوطنية الجمعية انتصرت     
 .  معتدلة سياسة تطبؽ الجمعية وأخذت ، الجميورييف صفوؼ بيف الجمعية في

 باريس كوميونة عمى القضاء بعد الجمعية اتخذتيا التي الثانية الخطوة وكانت     
 عمى نصت تفرانكفور  معاىدة وقفت 6776 مايس ففي األلماف مع الصمح ىي

 خمسة قدرىا حربية غرامة ودفع ، بألمانيا الموريف مف األكبر والقسـ االلزاس إلحاؽ
 الى فرنسا مناطؽ بعض تحتؿ األلمانية الجيوش تبقى اف عمى ، ذىبا فرنؾ مميارات

 تيير فقاـ.  المحتمة القوات نفقات بدفع الفرنسية الحكومة وتقـو ، المبمغ دفع يتـ اف
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 مف لمتخمص والنفيس الغالي الفرنسيوف وقدـ فرنسا في التبرعات لجمع واسعة بحممة
 األلماني الجيش وانسحب ، سنوات ثبلث غضوف في المبمغ دفع فتـ األلماني الجيش
 . الببلد محرر تيير واعتبر ، فرنسا مف 6771 عاـ

 في الحكـ نظاـ وتقرير لمببلد دستور لوضع الوطنية الجمعية تفرغت وأخيرا     
 بيف اختبلؼ وحصؿ الحكـ نوع تحديد في والممكيوف الجميوريوف اختمؼ وىنا فرنسا

 جانب الى تميؿ الكفة جعؿ مما(  اورلياف وآؿ بوربوف آؿ)  أنفسيـ الممكييف
 ينتخب اف عمى نص والذي  ، لفرنسا دستور وضع 6771 عاـ وفي الجميورييف

 والشيوخ النواب بمجمسيو ، لمبرلماف وكاف الوطنية الجمعية قبؿ مف الجميورية رئيس
 دكتاتورية وجية في انصح الوطنية الجمعية تكوف كي لحكومةا عمى كبرى سيطرة ،

 فرنسا حكمت التي الوطنية الجمعية ميمة انتيت الدستور وبوضع.  التنفيذية السمطة
 .   سنوات خمسة مدة

 رئيسا ماكماىوف الجنراؿ 6771 عاـ في انتخبت قد الوطنية الجمعية وكانت     
 تشريعي مجمس أوؿ انتخابات جرت 6771 عاـ وفي.  سنوات سبعة لمدة لمجميورية

 في ساحقة بأغمبية الجميورييف فوز عف النتيجة وأسفرت ، الجديد الدستور ظؿ في
 بدعاية القياـ ماكماىوف وحاوؿ ، الشيوخ مجمس في الممكييف وفوز ، النيابي المجمس
 ، بالمرصاد واقفا كاف النيابي المجمس اف إال.   فرنسا الى الممكية إلرجاع واسعة

 النتيجة كانت جديدة انتخابات أجريت ولما ، المجمس حؿ الى مكماىوف فاضطر
 الممكييف مف أعضائيا اغمب التي الوزارة واجبروا ، ساحقة بأغمبية الجميورييف فوز
 كاف حتى 6777 عاـ يحؿ ولـ ، الجميورييف مف وزارة فتألفت االستقالة عمى

 مكماىوف الرئيس فقدـ والشيوخ النواب المجمسيف عمى مسيطريف الجميوريوف
 فأصبحت .  لمجميورية رئيسا يكريف وانتخب الوطنية الجمعية فاجتمعت ، أالستقالتو
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 6771 عاـ وفي الجميورييف بيد تأسيسيا مف سنوات تسع بعد الثالثة الجميورية
 .باريس الى فرساي مف الفرنسية الحكومة مقر انتقؿ

 في النببلء عدد وقؿ ، 6777 عاـ بعد فرنسا يحكموف الجميوريوف كاف       
 السياسية األحزاب وكانت ، الوسطى الطبقة حكومة الحكومة أصبحت بحيث الدولة
 الفئة وكانت.  واشتراكييف ، وراديكالييف معتدليف جميورييف الى تنقسـ فرنسا في

 اإلصبلحية بنزعتيـ واشتيروا ، النيابي والمجمس الوزارة عمى المسيطرة ىي األولى
 تامبيكا ىؤالء زعيـ وكاف.  الكاثوليكية الكنيسة ومعارضة ، االستعماري والتوسع
 رئيساو  محمو رييف جوؿ أصبح 6771 عاـ وفاتو وبعد ، لموزراء رئيسا أصبح والذي
 . الجميوري لمحزب

 أنيـ كما.  المعتدليف مف اإلصبلح الى ودعاة ثورية أكثر فكانوا الراديكاليوف أما    
 جورج زعيميـ وكاف الخارجية بالسياسة واالىتماـ االستعمار الى ميبل اقؿ كانوا

 العالمية الحرب أواخر في لموزارة رئيسا أصبح الذي( 6717-6766)  كممينصو
 حد عمى والممكييف والمعتدليف فيري جوؿ حكومة يياجـ اخذ جريدة وأسس.  األولى
 . سواء

 ، 6771 عاـ الى كذلؾ واستمرت ائتبلفية الجميورييف عيد في الوزارات كانت     
 مف خوفا الراديكالييف معارضة مف الرغـ عمى متحديف المعتدليف الجميوريوف وظؿ
 بعد الببلد الى الممكي النظاـ باستعادة أمميـ وافقد والذي ، الحكـ الى الممكييف رجوع
 النظاـ عمى تعودوا قد الناس اف كما ، 6771 عاـ باريس دي كونت موت

 . البرلماف في الممكييف النواب عدد وقؿ الجميوري

 الثمانينيات مدة خبلؿ رييف جوؿ حكومة بيا قامت التي الميمة األعماؿ ومف    
 والعفو ، لفرنسا وطنيا عيدا(  الباستيؿ سقوط يـو)  تموز مف عشر الرابع يـو جعؿ
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 الوظائؼ عمى لمحصوؿ كفاءةال امتحاف واستحداث ، الكوميوف ثورة زعماء عف
 الحكومة قبؿ مف تعيينيـ مف بدال اإلدارييف الموظفيف وانتخاب ، والدبموماسية المدنية
فساح  حرية ومنح العماؿ حقوؽ عف لمدفاع العمالية االتحادات لتكويف المجاؿ وا 

 القوانيف ىي الجميوريوف بيا اىتـ التي الميمة القوانيف ومف.  واالجتماعات الصحافة
 مف إلزاميا االبتدائي التعميـ جعؿ قانونا سف 6771 عاـ وفي ، التعميـ تخص التي

 مف بدال الحكومة إشراؼ تحت تصبحا المدارس اف كما عشر الثانية الى السادسة
 الحكومة وقامت.  االبتدائية المرحمة في وخاصة الكاثوليكية الدينية المؤسسات
خراجيا التعميـ توسيع بغية الحكومية المدارس مف عدد بتأسيس  رجاؿ سيطرة مف وا 
 فرنسا في األمية انخفضت فقد الثالثة الجميورية مآثر مف القوانيف ىذه وتعد.  الديف
 الى اإلناث وبيف ، عشر التاسع القرف نياية في% 6 الى 6771 عاـ في% 61 مف
 . مدرسة ألؼ وعشروف خمسة بناء وتـ ،%  7

شراؼ ، التعميـ مجاؿ في الحكومة قبؿ مف اإلجراء ىذا كاف      ، عميو الدولة وا 
 الكنيسة بيف العبلقات تصدع في البالغ أثره بالتعميـ القياـ في الديف رجاؿ ومنع

 .  والدولة

 بسبب ضده الكاثوليؾ لوقوؼ االستقالة الى رييف جوؿ اضطر 6771 عاـ وفي    
 سياستو بسبب.  الثقة منو سحبوا الراديكالييف اف كما.  والتعميمية الدينية سياستو

 فوز عف أسفرت قد الجديدة االنتخابات وكانت ، واسيا أفريقيا في االستعمارية
 واجو وقد 6771 عاـ في الجميورية لرئاسة أخرى مرة كريفي وانتخب ، الجميورييف

 فرنسا في والفضائح اإلحداث بعض عيده في المعتدلوف الجميوريوف عيده في
 ، 6777 عاـ ولسف دانياؿ وفضيحة(  6777-6771)  بوالنجي حادثة. أبرزىا

 تتمخص( 6711-6776) وسدريف وحادثة ،(  6776-6777)  امابان وفضيحة
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 في لمحربية وزيرا فاختير ، السبعيف حرب في كفاءتو اظير قد نجيبوال باف األولى
 يعرض واخذ ، مركزه لتعزيز الوزاري منصبو نجيبوال استخدـ وقد الجديدة الوزارة
 شعبية ؿنا وبذلؾ ألمانيا مع االنتقاـ حرب عف ويتكمـ ، والجماىير الجيش أماـ نفسو

 الوزراء رئيس أرعب الذي األمر فرنسا وبطؿ الباريسييف معبود وأصبح عظيمة
 اف عمى 6777 عاـ الجيش مف طردو  االستقالة منو فطمبوا ، رنسيةالف والحكومة

 عمى الحاقدوف والكاثوليؾ الممكيوف حولو تجمع اذ ، اليديف مكتوؼ يقؼ لـ نجيبوال
 في 6777 عاـ وانتخب حزبا لنفسو كوف وبذلؾ والبونابرتيوف ، الثالثة الجميورية
 خانتو اف لوال دكتاتورا نفسو يجعؿ بانقبلب يقـو اف وكاد .  الوطنية الجمعية
 انو غير ، الخيانة بتيمة ومحاكمتو عميو القبض بإلقاء الحكومة تمر فأ ، الشجاعة

 . سنتيف بعد انتحر وىناؾ بمجيكا الى انيـز

 فقد مالية فضائح في بتورطو فتمثمت 6777 عاـ ولسف دانياؿ فضيحة أما    
 بيع طريؽ عف الماؿ جمع في ، كريفي الرئيس صير كونو ، منصبو استغؿ

 لو مسكنا الرئاسة قصر ومتخذا ، أخرى مربحة وا عماؿ ، الشرؼ وألقاب ، الوظائؼ
 حكـف القضية لدرس تفتيشية ىيئة وطنيةال الجمعية عينت وقد.  الرئيس بنت ولزوجتو

 التعاوف عدـ الوطنية الجمعية قررت ولذلؾ ، سنتيف لمدة بالسجف ولسف دانياؿ عمى
 يقدـ اف الى أدى الذي األمر ، حكومتو في الخدمة وزير أي يقبؿ ولـ ، الرئيس مع

 .  لمجميورية رئيسا(  كارنو سادي)  فانتخب ، استقالتو الجميورية رئيس

 فاتح ، بسدلسي فرديناند تبناه الذي(  6776-6777)  باناما قناة مشروع وكاف     
 6777 عاـ بمشروعو الميندس ىذا بدا لقد.  فضيحة الى انتيى قد ،  السويس قناة

 وبعض الييود الرأسمالييف مف عدد فيو واشترؾ ، دوالر مميوف ثبلثمائة قدره وبرأسماؿ
 في األطمسي بالمحيط اليادي المحيط ربط المشروع مف الغرض وكاف.  الدولة رجاؿ
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 رداءة بسبب جمة صعوبات المشروع واجو لقد.  بالجنوبية أمريكا تربط  نقطة أضيؽ
 الذي األمر.  السويس منطقة عف ىناؾ األرض طبيعة واختبلؼ المناخية األحواؿ
 عاـ المحكمة الى المشتركوف فسيؽ.  إكمالو قبؿ لممشروع المخصصة األمواؿ استنفذ
 ، جميعا فأدينوا الدولة رجاالت وبعض سيبسدل الميندس بينيـ ومف 6776

 . نجازهإل أمريكا الى الخاسر المشروع تبيع اف الفرنسية الحكومة واضطرت

 في ييودي رئيس اتيـ اف حدث فقد(  6711-6776)  سدريفو  حادثة أما    
 فحوكـ األلماف الى وبيعيا عسكرية أسرار بسرقة دريفوس الفرد اسمو الفرنسي الجيش

 مف وجرد 6776 عاـ عسكرية محكمة قبؿ مف الحياة مدى الشاقة باإلشغاؿ ىذا
 جزيرة تسمى غانا ساحؿ مف بالقرب  نائية جزيرة الى ونفي الجيش مف وطرد رتبو

 استخبارات في بيكارت العقيد اف لوال الحد ىذا عند تنتيي الحادثة وكادت.  الشيطاف
 إنما دريفوس بخط تكف لـ المسروقة األسرار اف 6777 سنة وجد الفرنسي الجيش
 طالب إذ عند.  بريء دريفوس واف ،(  يىيز  أيستر)  المقدـ ىو آخر شخص بخط
 المحاكمة عادةا  عدوا العميا والمراكز الجيش قادة اف غير ، المحاكمة بإعادة الييود
 تعاد اف عمى سجنو في البريء موت وفضموا ، الجيش جبيف في تمحى ال وصمة

 رئيسا( فور فيميكس)  وانتخب الجميورية رئيس اغتيؿ 6776 العاـ وفي.  المحاكمة
 اميؿ)  انتخب 6777 عاـ وفاتو وبعد ، األمر في ىذا يتدخؿ ولـ ، لمجميورية

 الحكـ الى وجاءت ، الوقت نفس في الوزارة وتغيرت ، لمجميورية رئيسا(  لوبيت
 المحكمة قبؿ مف أخرى مرة فاديف دريفوس محاكمة فعادوا ، الراديكالييف مف غالبية
.  حاال الرئيس عنو فعفا ، اراد اف العقاب مف إعفائو الجميورية رئيس خولت التي
 قررت اذ 6711 عاـ الى الدعوى واستمرت ، براءتو عمى اأصرو  الييود اف غير

 بدرجة وعيف إليو العسكري  وشرفو رتبتو وا عادة عنو التيمة رفع العسكرية المحكمة
 . 6711 عاـ ومات السابقة درجتو مف أعمى
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 الراديكالييف مف كتمة البرلماف في أنصاره شكؿ اف دريفوس حادثة نتيجة كانت     
 . الثالثة الفرنسية الجميورية عف لمدفاع اختبلفاتيـ تسوية بعد والمعتدليف واالشتراكييف

 فازت 6777 عاـ الفرنسية لمجميورية رئيسا(  لوبيت أميؿ)   اختيار وبعد      
 أعضاء اغمب وكاف روسو والديؾ ويني بزعامة الوزارة وشكمت ، باألكثرية الكتمة
 صراالعن مف الجيش تطيير اليسارية الوزارة قررت وقد ، الراديكالييف مف وزارتو

بعاد ، الثالثة الجميورية يؤيد ال مف وكؿ والممكية الرجعية  السياسة عف الجيش وا 
 .  سنوات ثبلث مف بدال سنتيف الى اإلجباري التجنيد مدة وتقميؿ ، نيائيا

)   زميمو فأصبح ، الصحية حالتو سوء بسبب منصبو مف روسو والديؾ استقاؿ      
 وفي ، الكنيسة مع صراع في دخؿ الذي 6716 عاـ لموزراء رئيسا(  كومب أميؿ
 الجمعيات اغمب وممتمكات أمواؿ وصودرت الدولة عف الكنيسة فصمت 6711 عاـ

 وقد الديف رجاؿ رواتب دفع عف تمتنع الدولة اف 6711 عاـ الئحة ونصت ، الدينية
 الكنيسة فصؿ قانوف عمى واعترض ، الفرنسية الحكومة مف التصرؼ ىذا البابا أنكر
 عاـ القوانيف ىذه الفرنسية الحكومة عدلت فقد ، البابوية اعتراضات لكثرة ونتيجة. 

 دوف الكنائس في الدينية ئرىـشعا إقامة في حرية لمكاثوليؾ فييا وأصبح ، 6717
 قد الدولة عف الكنيسة فصؿ قانوف وكاف ، الدنيوية الييئات وساطة الى االلتجاء

 رئاسة عف الحاؿ في االستقالة عمى فاجبر السياسي منصبو . كومب أميؿ كمؼ
 . الوزارة

 جورج فأصبح ،  باألكثرية أخرى مرة الكتمة فازت 6711 عاـ انتخابات وفي       
 ومسببي االشتراكييف ضد العنيفة حمبلتو كميمنصو وجو وقد ، لموزارة رئيسا كميمنصو
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 معتقدا الكاثوليكية الكنيسة ضد تشريعاتو عف يكؼ لـ انو كما ،)*( الكثيرة اإلضرابات
 ، الجميورية عف الدفاع كتمة وزارة لتوحيد الوحيد العامؿ ىو الكنيسة عمى اليجـو باف

 اليمينية القوى جميع اتحدت 6717 عاـ التصاعدية الدخؿ ضريبة فرض أراد وعندما
 . لموزراء رئيسا بعده مف(  برياف ارستيد)      وأصبح االستقالة عمى واجبروه ضده

 لمعماؿ التقاعد دفع منيا االجتماعي الضماف عف التشريعات ببعض برياف قاـ      
 عاـ وفي.  اإلضرابات عمى لمقضاء الجيش واستخدـ ، الشيخوخة سف بموغيـ عند

 ، وزارية مناصب عمى لمحصوؿ سمما الحزب اتخذ انو بحجة وزارتو سقطت 6766
 عدة سقوط( 6766-6766)  المدة وشيدت نيائيا الكتمة وزارة دور انتيى وبذلؾ
 . بوانكاري برئاسة اآلخر والقسـ(  بارثو)  برئاسة منيا قسـ وزارات

    الثالثة الجمهورية عهد في فرنسا في االقتصادي التقدم .1

 شجع فقد ، االقتصادية بالناحية فرنسا في المختمؼ الحكومات اىتمت     
صبلح ، الحديدية السكؾ بمد وقاموا.  والزراعة والصناعة التجارة الجميوريوف  وا 

 بواسطة ببعض بعضيا األنير وربط ، باريس وتجميؿ الفرنسية المواني وتوسيع
 ميعا معرض أشيرىا واآلخر الحيف بيف الدولية المعارض أقيمت كما.  القنوات
 . 6711 و6777

 ولمساعدة ، الزراعة وزارة 6776 عاـ تأسست فقد بالزراعة االىتماـ مجاؿ وفي     
 وقدمت ، المباشر غير بالضرائب المحاصيؿ عمى المباشرة الضرائب استبدلت الزراع
 الحرير بصناعة يقوموف والذيف ، القز دودة ومربي العنب كرـو لزراعة المالية المنح

 والشراء  بالبيع لتقـو الفبلحية التعاونية الجمعيات الحكومة وشجعت.  والكتاف

                                                             
 والبرٌد الكهرباء ومصلحة والمصانع الموانً فً التالٌة السنوات فً واستمرت 0915 عام فرنسا فً إضرابات قامت )*(
 البالد اقتصادٌات لشل اإلضرابات على تؤكد التً هً االشتراكٌة الحركات وكانت ، 0919 عام إضراب حدث كما ،

 . اإلضراب على للقضاء الجٌش تستخدم األحوال اغلب فً الحكومة وكانت ، مطالبٌها كسب من تتمكن حتى
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 الضماف مؤسسات أسست كما ، لمزراع القروض تقديـل البنوؾ وأسست ، بالجممة
 وفرضت ، الزراعية المدارس وفتحت ، الحكومة رعاية تحت 6776 عاـ االجتماعي
 قيمة فارتفعت.  الفرنسييف الزراع لحماية المستوردة المحاصيؿ عمى ضريبة الحكومة

 مف أكثر الى 6711 عاـ في فرنؾ مميارات ستة مف الفرنسية الزراعية المحاصيؿ
 . 6761 عاـ فرنؾ مميار عشر احد

 تصنيع في واسعة خطوات الثالثة الجميورية فخطت الصناعي الحقؿ في اما     
 عاـ في طف مميوف وأربعيف واحد الفحـ إنتاج وكاف ، والمصانع المكائف عدد وزيادة
 وفرضت ، عشر التاسع القرف منتصؼ في اإلنتاج أضعاؼ ثبلثة وىو ، 6761
 ، الوطنية الصناعات لحماية المستوردة البضائع عمى الكمركية التعريفة الحكومة
 عاـ في مميار ثبلثمائة الى 6771 عاـ فرنؾ مميار مائتي مف القومية الثروة وازدادت
6761 . 

 تنظيـل 6776 قانوف منيا العمالية وانيفالق بتشريع الفرنسية الحكومة وقامت     
 العمؿ ساعات وحددت ، عشر الثالثة سف دوف األطفاؿ اشتغاؿ ومنع النساء اشتغاؿ
 . السخرة أعماؿ ومنعت ، ساعات بعشر اليومي

 :  األولى العالمية الحرب قبل السياسية األحزاب .2

 بريطانيا في عميو المتعارؼ بالمعنى منظمة سياسية أحزاب فرنسا في تكف لـ
 ىذه لتعدد ونظرا.  أحيانا السياسية بالفئات ليا يشار فميذا ، وغيرىا وأمريكا
 ألنيا قصيرة لفترات اال الحكـ في تستمر ال الفرنسية الوزارات فاف ، الفئات
 الوزارة استقرار عدـ  ويبلحظ ، ائتبلفية الوزارات اف أي ، متعددة جيات تمثؿ
 6766و 6771 مابيف الحكـ في تناوبت وزارة خمسيف اف بحيث فرنسا في
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 الحزبية او السياسية الفئات واىـ.   المدة ىذه في بريطانية وزارات تسع مقابؿ
 : ىي 6766 عاـ قبؿ الوطنية الجمعية في

 تدريجية بصورة عددىـ وقؿ ، الجمعية في اليميف أقصى وىـ:  الممكيوف .1
 وعشروف ستة كاف 6766 العاـ في عددىـ اف بحيث 6771 عاـ بعد
 . والجيش الديف رجاؿ تأييد مبادئيـ ومف.  نائبا

 أربعة حوالي ليـ وكاف أيضا اليميف عمى محسوبوف وىـ:  األحرار .2
 مع المشكمة إنياء الى يدعوف وكانوا.  النيابي المجمس في مقعدا وثبلثيف
 . اجتماعية بتشريعات والقياـ الكنيسة

 ممدةل الحكـ في تناوبت التي ةالرئيس الفئات يشكموف وىـ:  الجميوريوف .3
 عف لمدفاع البرلماف في ةالرئيس الكتمة مكونيف( 6771-6766)

 الجميورييف مف ىـ الجميورية الكتمة في الفئات واىـ.  الجميورية
 اتحدت وقد.  االشتراكييف والراديكالييف الراديكالييف والجميورييف المعتدليف

 ىذه اختمفت وقد. الديف ورجاؿ والممكية جعيةالر  مقاومة في الفئات ىذه
 الئحة منيا ، دةالمتعد القانونية الموائح حوؿ 6761 عاـ بعد الكتؿ

 انقسمت وبذلؾ ، البرلماني اإلصبلح والئحة ، اإلجبارية العسكرية الخدمة
 . متطرفيف يمينييف وجميورييف ، يسارييف اتحادييف جميورييف الى

 ثبلثمئة حوالي الثالثة الجميورية ورثت االستعمار مجاؿ وفي      
 الفرنسية الحكومات مف المستعمرات مف مربع ميؿ ألؼ وسبعيف وخمس
 ألؼ وخمسيف مبلييف خمسة حوالي 6761 عاـ في أصبحت ثـ ، السابقة
 دولة ثاني بذلؾ فرنسا فكانت نسمة مميوف ثبلثيف يسكنيا مربع ميؿ

 ، المستعمرات ىذه مف كثيرا تربح فرنسا وكانت ، بريطانيا بعد استعمارية
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 مميوف وخمسيف ثبلثمئة مف مستعمراتيا مع الفرنسية التجارة قيمة وازدادت
 . 6761 عاـ في فرنؾ ممياريف الى 6777 عاـ في فرنؾ

 

  9191-9718 بريطانيا في واالقتصادية السياسية التطورات:  ثانيا

 في صناعية دولة عظـأ  عشر التاسع القرف مف لثانيا النصؼ في بريطانيا كانت    
 واستمرت 6711 عاـ حوالي منذ الصناعة الثورة فييا ظيرت فقد,  وأغناىا أوربا

 والثروة الصناعة في ليا منافس يظير اف دوف عاـ مائة مف أكثر مدة عمييا مقتصرة
 . عشر التاسع القرف نياية الى

 التجارة واحتكرت ، نفوسا السكاف وربع مساحة األرضية الكرة ربع تمتمؾ وكانت    
 ومناجـ البريطانية والمصانع المعامؿ كانت ولقد.  العشريف القرف مطمع الى العالمية
 التمفوف وخطوط الحديدية السكؾ مف شبكة فييا ظيرت وقد.  مستمر تزايد في الفحـ

 منيا الصادرة او إلييا الواردة بالبضائع المحممة بالسفف تعج موانئيا وكانت والتمغراؼ
. 

 عدد كاف 6716 عاـ ففي الصناعية الثورة بتقدـ بريطانيا سكاف ازداد وقد    
 . نسمة مميوف وأربعيف واحد 6766 عاـ في أصبح ، نسمة مبلييف عشرة السكاف

 ، لتنميتيا العممية األساليب واستخدمت ، الصناعية بالثورة تأثرت فقد الزراعة اما    
 لممشاريع الضخمة األمواؿ رؤوس ـاواستخد ، الزراعية والمكائف الكيماوية كاألسمدة
 ، الغذائية بالمواد الصناعية المدف تزويد بغية واسع نطاؽ عمى واإلنتاج الزراعية
 نتيجة بالتراجع الزراعي اإلنتاج اخذ 6776 العاـ وبعد.  األولية الزراعية والمواد
 نشطت وبينما ، أيضا والصناعة التجارة وشمؿ الببلد عـ الذي االقتصادي الكساد
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 الواليات إنتاج ذلؾ في السبب وكاف التدىور في الزراعة استمرت والصناعة التجارة
 بدأت التي الحبوب مف كبيرة كميات واألرجنتيف واستراليا وكندا األمريكية المتحدة
 األرباح فقمت ، الضخمة التجارية السفف بواسطة بريطانيا ومنيا أوربا أسواؽ تصؿ
.  األجنبية المنافسة يواجو اف البريطاني الفبلح يستطع ولـ.  الحبوب تجارة مف

 بزيادة الزراعة في خسارتيا بريطانية عوضت وقد الزراعة تدىور الى أدى الذي األمر
 أربعمئة مف الخارجية تجارتيا قيمة ازدادت فقد ، والتجارة الصناعة في إيراداتيا
 ثـ  ، 6771 في باوف مميوف ستمئة الى 6711 عاـ في اوفب مميوف عشر وثمانية
 ميناء اكبر لندف مدينة وكانت . 6761 عاـ في باوف مميوف وثمانوف وخمس ألؼ
 والصيرفة والتجارة الصناعة في كبيرا دورا بريطانيا أدت وقد ، العالـ في يتجار 

 . والمصنوعات الماؿ برأس العالـ وتزويد

 ، إسترليني باوف مميارات ستة 6711 عاـ في الوطنية بريطانيا ثروة وكانت    
 دخؿ ازداد الوطنية الثروة زادت وكمما ، 6761 عاـ مميار عشر أربعة أصبحت
 . السابؽ مف أكثر خدمات الحكومة مف المواطنوف وتوقع.  ونفقاتيا الحكومة

 حكـ بنظاـ احتفظت قد والعممي االقتصادي تقدميا بجانب بريطانيا وكانت    
.  المساومات مف سمسمة طريؽ عف المتغيرة لؤلوضاع نفسو يكيؼ طبقي ومجتمع
 ، الناس مف قميؿ عدد الييا ينتمي وطنية وكنيسة ، يحكـ وال يممؾ ممؾ ىناؾ وكاف
 ىناؾ اف كما ، األراضي يممكوف االمتيازات وأصحاب النببلء مف صغيرة وطبقة
 . الجماىير قبؿ مف ينتخب عمـو مجمس

 الرأسمالية البرجوازية بيف تفاىـ عف عبارة البرلمانية اإلصبلحات وكانت    
 6711 عاـ برلماني إصبلح بأوؿ بريطانيا حكومة وقامت.  الزراعية واالرستقراطية

 في مقاعد أكثر نيةغال العميا الطبقة احتمت وقد.  6717 عاـ ثاف إصبلح تبعو
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 الوظائؼ أكثر تشغؿ وكانت الموردات مجمس لنفسيا واحتكرت ، العمـو مجمس
 بيف مف كانوا المحافظيف وحزب األحرار حزب عماءاف ز  كما.  الوزارات في العالية
 . الطبقة ىذه

 ستوفدكبل وليـ بزعامة األحرار حزب فييا فاز انتخابات جرت 6717 عاـ وفي   
 الخارج في السمـ بمبدأ الوزارة وتمسكت ، 6776 عاـ حتى وزارتو استمرت ذيوال

 الشؤوف في التدخؿ عدـ  سياسة واتبعت.  الداخؿ في. النفقات في واالقتصاد
 الفرنسية – البروسية الحرب في التاـ الحياد عمى ووقفتلمدوؿ األخرى  الخارجية

  والتعميـ التربية ىو ىاألول كبلدستوف وزارة أعماؿ أىـ مف وكاف (.6771-6776)
 في المدارس لفتح والتعميـ التربية مديرية بتأسيس الحكومة قامت 6771 عاـ ففي. 

 األىمية المؤسسات الى إضافية منح وتقديـ.  أىمية مدارس فييا توجد ال التي األماكف
 التعميـ أصبح 6771 عاـ وفي.  المدارس ىذه لتمويؿ معينة ضرائب تصصخ كما

 عاـ% 6 ثـ 6776 عاـ% 7 الى 6776 عاـ% 16 مف األمية فانخفضت إلزاميا
 سنويا باوف مميوف وعشريف خمسة تصرؼ البريطانية الحكومة كانتو  .  6766
 .  فقط االبتدائية المدارس عمى

 والدفاع التممؾ حؽ وخوليا العمالية االتحادات تكويف أجاز أيضا أعمالو ومف    
 قبؿ  مف العنيفة األساليب ـاواستخد اإلضرابات منع انو اال ، المحاكـ في حقوقيا عف

 العاـ بعد بكثرة بريطانية في العمالية النقابات انتشرت وقد.  أىدافيـ لتحقيؽ العماؿ
6776  . 

 قاـكما .  الكفاءة امتحاف يجتاز اف الحكومة دوائر في الوظيفة يطمب مف وعمى    
 قانوف بموجب االنتخابات في السري التصويت الحكومة واستخدمت ، الجيش بتنظيـ
 . التالية السنة في القضاء بإصبلح وقامت ، 6771 عاـ
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 انتقد اذ ، المحافظيف حزب قبؿ مف شديدة معارضة كبلدستوف إصبلحات القت    
لغاء ، لؤلراضي اإلصبلح قانوف الحزب  كما ، ايرلندا في االنكميزية الكنيسة سيطرة وا 
 الوطنية وفقداف واالستعمارية الخارجية السياسة في بالجبف كبلدستوف حكومة اتيمت

 دولتيف لظيور المجاؿ وفسحت السبعيف حرب في الحياد عمى وقفت بريطانيا اف اذ
 . وايطاليا ألمانيا ىي كبيرتيف

زاء      األكثرية المحافظوف وناؿ 6776 انتخابات في كبلدستوف وزارة سقطت ذلؾ وا 
 6771 عاـ حتى استمرت والتي دزرانيمي بنياميف بزعامة الوزارة وشكموا البرلماف في
 ثبلث وبعد ، 6771 العاـ في العامة الصحة قانوف صدور الوزارة أعماؿ ومف . 

 العمؿ ساعات بموجبيا حددت  العمالية القوانيف مف عددا الوزارة شرعت سنوات
 وحدة عمى الحكومة أكدت فقد ، البريطانية المستعمرات مجاؿ فيو .  وشروطو
 الى اليند إمبراطورة لقب ومنح لبريطانيا بالنسبة اليند أىمية وبيف ، وايرلندا بريطانية
 بقبائؿ واصطدـ.  أفريقيا جنوب في عدوانية سياسة اتبع ولكنو.  فكتوريا الممكة
 السويس قناة أسيـ واشترى.  أفغانستاف عمى عدوانية حربا شف كما.  األفريقية الزولو
 الحتبلؿ السبيؿ وميد القناة عمى البريطانية السيطرة فضمنت ، مصر حكومة مف

 معاىدة بعقد انتيت التي(  6777-6777) التركية – الروسية الحرب وتدخؿ الببلد
 جزيرة عمى بريطانيا وحصمت ، التنازالت مف كثير تقديـ عمى روسيا توأجبر  ، برليف
 .  قبرص

 األمواؿ مف خسارة مف الييا جمب وما االستعمارية دزرائيمي لسياسة كاف       
 حطيفأ ، المحافظيف حكومة ضد البريطاني العاـ الرأي تغيير في كبير رأث والناس
 . التالية السنة في األخير وتوفي ، 6771 عاـ دزرائيمي بوزارة
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 وكاف ، الثانية لممرة كبلدستوف بزعامة الحكـ الى أخرى مرة األحرار حزب رجع    
 ، المحافظة وحكومتو دزرائيمي عف ورثيا التي االستعمارية النزعة يكره الوزراء رئيس
 جية مف لكنو أفريقيا، جنوب في البريطاني التقدـ أوقؼو  ، أفغانستاف مف انسحب فقد

 عاـ فاصدر. االيرلندييف تيدئة وحاوؿ ، 6771 عاـ مصر قواتو احتمت أخرى
 التي مزرعتو مف عادال موردا االيرلندي لمفبلح تضمف البرلماف الى الئحة 6776
 .   األرض في البقاء ودواـ يزرعيا

 وفتكبلدس فاستقاؿ ، األحرار حزب في االنقساـ أساس االيرلندية المشكمة وكانت    
 اتبعت ولقد ، المحافظيف حزب عف الوزارة الزبوريس الماركيز وشكؿ ، 6771 عاـ

 6777 عاـ ففي ، سابقا مخططيا دزرائيمي وضع التي االستعمارية السياسة حكومتو
 عف توسعيا بدأت التي مستعمراتيا لحماية البريطاني األسطوؿ تقوية الحكومة قررت
 ىذه تعيدت اذ(  6776-6771) بيف والبرتغاؿ وفرنسا ألمانيا مع المعاىدات طريؽ
 ، األسد حصة لبريطانيا تكوف اف عمى بينيا فيما أفريقيا تقسيـ بموجبيا الدوؿ

 األراضي بإصبلح قامت لكنيا اليرلندا الذاتي الحكـ منح سالزبوري حكومة ورفضت
 وزارة وقامت.  بسيطة بشروط االيرلندييف الفبلحيف الى الحكومية القروض بمنح

 6777 عاـ وفي.  مطالبيـ بعض وتنفيذ العمالية اإلصبلحات ببعض سالزبوري
 التعميـ وأصبح ، سنة عشر أثنى دوف األطفاؿ اشتغاؿ يمنع قانونا الحكومة سنت
 . 6776 عاـ في سف آخر بقانوف مجانا

 األكثرية عمى بموجبيا األحرار حصؿ عامة انتخابات جرت 6771 عاـ وفي     
 ووعدىـ االيرلندييف القومييف عمى واعتمد.  األخيرةو  الثالثة وزارتو كبلدستوف فشكؿ
 لكف اليرلندا الذاتي الحكـ الئحة عمى العمـو مجمس وافؽ وقد.  الذاتي بالحكـ
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 رئاسة مف كبلدستوف استقاؿ عندئذ ، ذلؾ عمى الموافقة رفض الموردات مجمس
 . 6777 العاـ في وتوفي ، سنو لكبر السياسة واعتزؿ الوزارة

 صفوؼ في االنسجاـ عدـ بسبب األحرار حزب وزارة سقطت 6771 عاـ وفي      
 األكثرية عمى والوحدويوف المحافظوف حصؿ االنتخابات جرت ولما.  األحرار
 .  الثالثة لممرة لمحكـ سالزبوري ورجع الساحقة

 بريطانيا وكانت األخيرة وريبسالز  حكومة ميز ما اىـ االستعماري النشاط كاف      
 األمريكية المتحدة الواليات عمييا وتقدمت ، والتجارية الصناعية ألمانيا بمنافسة تشعر
 اإلمبراطورية في وألمانيا أفريقيا في وفرنسا آسيا في روسيا طموح وخشيت ، أيضا

 . العثمانية

 جنوب في والبويريف االنكميز بيف( 6711-6777)  عاـ البوير حرب وكانت    
 االقتصادي االستعمار واستمر بريطانيا في السائدة االستعمارية لمنزعة مثاؿ أفريقيا

يراف والصيف اليند في السياسية البريطانية والسيطرة  فرنسا مع التفاىـ وتـ.  ومصر وا 
 .البمديف بيف االستعمارية المشاكؿ لحؿ الودي الوفاؽ بموجب 6716 عاـ في

 وتوفي السف في تقدمو بسبب 6711 عاـ الوزراء رئاسة مف سالزبوري استقاؿ     
 وقد المحافظيف لحزب وزعيما لموزراء رئيسا مفورب آرثر وأصبح التالية السنة في

 التجارة حماية وأنصار الحرة التجارة أنصار بيف التوفيؽ الجديد الوزراء رئيس حاوؿ
 ىنري  األحرار حزب زعيـ الممؾ فدعا ، 6711 عاـ في فاستقاؿ ، نتيجة دوف ولكف
 أسفرت والتي 6711  أوائؿ في انتخابات بإجراء ىذا وقاـ.  الوزارة لتشكيؿ ؿكامب
 .  العمـو مجمس في لؤلحرار ساحؽ فوز عف
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 حزب محؿ حؿ والذي بريطانيا تاريخ في كبيرة أىمية العماؿ حزب لظيور وكاف    
 يريدوف عماؿال كاف التي القضايا جميع األحرار حزب تبنى وقد ، بعد فيما األحرار
 وكاف ، واالستعمارييف المبلكيف وىاجموا ، االجتماعية القوانيف بتشريع وبدأوا.  حميا

 ىو األحرار حزب في واالستعمارية الثورية الجماعتيف بيف ربط الذي المشترؾ العامؿ
 . االنشقاؽ دوف وحالت عمييا اتفقتا التي الحرة التجارة

 التقاعد قانوف سف األخيرة األحرار حكومة اتخذتيا التي الميمة القرارات ومف      
 يقبضوف اخذوا السف في المتقدميف مف شخص مميوف اف اذ ، االجتماعي والضماف
 عند والتعويض المرض عند لمعماؿ قدمت المجانية المعالجة اف كما ، التقاعد

 خطوة ىذه وكانت ، الدخؿ عمى تصاعدية ضرائب فرضت كما.  الطارئة الحوادث
 او األرض وضريبة الطابع ضريبة فرضت كما ، االجتماعي اإلصبلح لتحقيؽ ميمة

 مف الغرض وكاف.  المتروكة واألراضي السيارات عمى أخرى وضرائب التركات
 لمزراع منيا والتخمص بيعيا عمى األراضي أصحاب إجبار األرض ضريبة فرض
 وفي.  عادال توزيعا الثروة بتوزيع قاـ قد(  جورج لويد)  المالية وزير يكوف وبذلؾ
 الموردات مجمس فييا أصبح البرلماف الى الئحة األحرار حكومة قدمت 6761 عاـ
 لمشعب األبرز الممثؿ ىو العمـو مجمس ويكوف رمزيا مجمسا ، المحافظيف ممثؿ

 خمس كؿ العمـو لمجمس االنتخابات إجراء يجب انو البلئحة وقررت ، البريطاني
 تمثيبل أكثر العمـو مجمس مف تجعؿ المادة ىذه وكانت ،  سبعة مف بدال سنوات
 الديمقراطي الجياز العمـو مجمس مف تجعؿ فكانت األولى المادة اما ، العاـ لمرأي

 .  والضرائب المالية قضايا في المتسمط

 مقابؿ والعماؿ االيرلندييف مكافأة األحرار حزب قرر فقد ، االيرلندية المشكمة أما     
 اليرلندا الذاتي الحكـ بمنح األحرار بيا قاـ التي لمتشريعات المطمؽ وتأييدىـ خدماتيـ
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لغاء  يتمتعوف العماؿ بينما الثروة أصحاب بو يتمتع التي المضاعؼ التصويت وا 
 ويمز في االنكميزية الكنيسة امتيازات وألغيت.  االقتراع صندوؽ في فقط واحد بصوت

 مف البريطانية الحكومة واستفادت.  6766 عاـ البرلماف الى البلئحة ىذه وقدمت ،
 في األحرار حزب واستمر ، الموردات مجمس صبلحيات تقييد في الجديد القانوف
 . 6761 العاـ حتى الوزارة تشكيؿ

 

  9191-9787 ألمانيا في السياسية التطورات:  ثالثا

 الذي ، بسمارؾ لجيود نتيجة 6771 عاـ في األلمانية اإلمبراطورية تأسست     
 ويتوج إلييا األلمانية الواليات ويضـ ناجحة حروب ثبلث في بروسيا يقود اف استطاع

 اإلمبراطورية فكانت.  6776 الثاني كانوف في ألمانيا عمى إمبراطور األوؿ وليـ
 احد فيو ينافسو ال حكما وحكميا عمييا طريس ألنو بسمارؾ إمبراطورية بحؽ الجديدة

 منصبو عف التخمي ينوي ال بسمارؾ اف تبيف وقد.  6771 عاـ سقوطو حيف الى
 الفتية اإلمبراطورية تقع اف مف خشي وألنو أوال والقوة السيطرة بحب مدفوعا كاف ألنو
 اف الى بيا والنيوض الدولة ماكنة إلدارة التامة الكفاءة يممكوف ال أشخاص يد في
 اف وجد األوؿ وليـ اإلمبراطور اف كما.  المتضاربة التيارات ـو وتقا قدمييا عمى تقؼ
 فأراد بسمارؾ يةاإلمبراطور  مستشار بدوف صعبا يكوف الجديد المعقد الجياز ىذا حكـ
 . الحكـ في إبقاءه

 وضع مف 6776 آذار في األلماني الرايخ عميو وافؽ الذي ألمانيا دستور وكاف      
 ىناؾ وكانت ، والية وعشريف خمس اتحاد مف مكونة اإلمبراطورية وكانت.  بسمارؾ
 الدستورية االمتيازات بعض عف فضبل الواليات لكافة وضعت عامة اتحادية قوانيف

 التامة السيطرة ليا االتحادية الحكومة كانت فمثبل.  انفراد عمى والية لكؿ منحت يتال
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 الداخمية التجارة وتنظيـ واألسطوؿ والجيش والمالية والضرائب الكمارؾ عمى
 والمقاييس واألوزاف والعممة الحديدية والسكؾ والبرؽ البريد ومصمحة والخارجية
صدار المصرفي والنظاـ  .  القوانيف وا 

 المجمس او الواليات مجمس ىما مجمسيف عف عبارة التشريعية السمطة وكانت    
 ويعينوف الواليات حكومات ممثمي عف عبارة أعضاؤه وكاف ،(  سرات بند)  األعمى
 ىذا رئيس ىو  بسمارؾ اإلمبراطورية مستشار وكاف ، حكاميـ قبؿ مف تعيينا

 خمس لمدة ينتخبوف أعضاؤه وكاف الرايخشتاغ مجمس ىو اآلخر والمجمس.  المجمس
 فما عمره مف والعشريف الخامسة بمغ مف لكؿ المباشر السري العاـ بالتصويت سنوات
 كاف ما وكؿ ، والعسكرية الخارجية السياسة تقرير في صوت لمرايخ يكف ولـ فوؽ

 . الميزانية عمى الموافقة رفض ىو عممو يستطيع

 المجمسيف اختصاص مف القوانيف وسف التشريعية السمطة كانت حاؿ كؿ وعمى     
 بسمطة يتمتع البندسرات كاف وعميو ، ثانوي وضع في كاف الرايخشتاغ مجمس اف إال

 عبارة فكانت التنفيذية السمطة اما بموافقتو اال قانونا القانوف يكوف وال.  أكثر تشريعية
 يدعو الذي وىو.  بالقيصر يسمى كاف الذي اإلمبراطور أماـ مسئولة وزارة عف

 أي في عزلو لو ويحؽ المستشار ويعيف ، بفضيما ويأمر ، االنعقاد الى المجمسيف
 لمقوات األعمى الرئيس ىو اإلمبراطور اف كما.  المجمسيف استشارة دوف يشاء وقت

 الجيش وقادة والسفراء الوزراء ويعيف ، الخارجية السياسة ويدير واألسطوؿ المسمحة
 يعمف ، البندسرات وبموافقة.  والمعاىدات المحالفات بعقد ويقـو ، الكبار والموظفيف

 أوامر تخالؼ التي الوالية ومعاقبة ، الرايخ بحؿ ويأمر ، الصمح ويعقد ، الحرب
 يسنيا التي القوانيف بإصدار يأمر الذي ىو اإلمبراطور وكاف ، االتحادية الحكومة
 . أيضا المستشار عمييا يوقع اف عمى الرايخ
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 مسئوال المستشار يكف ولـ ، وزراءه يعيف الوزراء رئيس بمثابة المستشار وكاف     
 األلماني لمرايخ يكف لـ وليذا ، اإلمبراطور أماـ مسؤوال كاف إنما ، المجمسيف أماـ

 وليس أوتوقراطيا ألمانيا في الحكـ نظاـ جعؿ الذي األمر ، الوزارة إسقاط صبلحية
 . ديمقراطيا

( 6771-6771)  بيف أللمانيا المطمؽ والحاكـ المستشار ىو بسمارؾ كاف لقد    
 السنوات في الرايخ في األغمبية تأييد عمى وحصؿ ، والداخمية الخارجية السياسة يدير

 ، لمببلد الموحدة القوانيف مف مجموعة ووضع اإلمبراطورية لتعزيز حكمو مف األولى
 وبذلؾ ، لمدولة المالية األمور إدارة لتسييؿ 6771 عاـ في اإلمبراطوري البنؾ وأسس
 . األلمانية العممة قيمة ارتفعت

 احدىما ببلده وحماية لتعزيز طريقيف بسمارؾ اتبع الخارجية السياسة وفي    
 وايطاليا النمسا مع التحالؼ سياسة والثانية ، المخاطر لمجابية العسكري االستعداد
 العسكري المجاؿ وفي بريطانيا مع طيبة عبلقاتو وكانت.  فرنسا عزؿ بغية وروسيا
 في جندي ألؼ أربعمائة جيشو قوات وجعؿ سنوات سبع لمدة اإللزامي التجنيد فرض
 مدة يخفض اف بعد فيما اضطر وقد.  وأحدثيا األسمحة بأضخـ مزود السمـ وقت

 . النفقات لتقميؿ سنوات خمس لمدة اإللزامي التجنيد

 خبلؿ األمر أوؿ في سياسية ىيئات بشكؿ ألمانيا في السياسية األحزاب وظيرت    
 الظروؼ حسب  واألحرار المحافظيف الى وانقسمت ،( 6767 -6767)  ثورات

 عمى رئيسية أحزاب ستة ىناؾ أصبح األلمانية الوحدة تحقيؽ وبعد.  والمصمحة
 ومف ، اإلقميمي الصعيد عمى الصغيرة األحزاب مف كبير وعدد ، الوطني الصعيد

 -: ىي األحزاب ىذه أىـ
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 احد بسمارؾ ويعتبر االرستقراطية الطبقة مف مؤلفا وكاف المحافظيف حزب .1
 أيضا الحزب أعضاء بيف مف وكاف.  الحزب ومؤسس الطبقة ىذه أفراد

 ىذا ناىض وقد.  الديف رجاؿ وكبار الجيش وقادة الكبار الحكومة موظفي
 وكانوا.  موثريةلا والكنيسة والجيش األوتوقراطية وساند الحرة األفكار الحزب

 مؤيدي مف اأصبحو  6777 عاـ بعد ولكف الحرة التجارة سياسة مؤيدي مف
 ، السريع التصنيع عف الناجمة األسعار ازدياد بسبب التجارة حماية سياسة

 . المحمية لممحاصيؿ وروسيا كندا حبوب ومنافسة

 مؤيدي مف وأصبحوا ، المحافظيف حزب عف انفصموا:  األحرار المحافظيف .2
 الماؿ وأقطاب الكبار األراضي أصحاب مف مؤلفيف وكانوا بسمارؾ

 القضايا فظموا إنيـ إال بالمحافظيف ةشبيي نظرىـ وجية وكانت ، والصناعات
 . الحزبية القضايا فوؽ الوطنية

 ىذه بمكانتو واحتفظ ، ألمانيا في حزب وأعظـ أقوى كاف:  األحرار حزب .3
 الحزب ىذا انشؽ وقد.  اإلمبراطورية تأسيس مف األولى سنوات العشر خبلؿ
 الرايخ في لبسمارؾ سند أعظـ وأصبح ، 6711 عاـ التقدمي الحزب عف

 بث في وساىـ األلمانية الوحدة وأيد.  األحرار المحافظيف بجانب األلماني
 مف أعضائو ومعظـ ، الجنوبية األلمانية الواليات سكاف بيف القومي الشعور
 الماؿ وأصحاب التجار مف واغمبيـ المدف سكاف ومف العميا الصناعية الطبقة
 والصناعة التجارة لتوسيع واسعا مجاال األلمانية الوحدة في وجدوا الذيف

 ورحبوا ، التجارة حماية دعاة مف اصبحو 6777 عاـ وبعد.  وازدىارىا
 . 6771 عاـ بعد االستعمارية ارؾبسم بسياسة
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 البرلمانية الحياة دعاة مف وكاف 6711 عاـ تأسس:  التقدمي الحزب .4
 وقد.  آنذاؾ ألمانيا في الموجودة العسكرية الروح ومناىضة والديمقراطية

 اف كما ، الحرة التجارة وأيد اإلدارة في قراطيةو األوت بسمارؾ سمطة عارض
 سياسة اعتدلت وقد ، 6771 عاـ بعد االستعماري التوسع ضد وقؼ الحزب
 ، العمالية التشريعات في الحكومة تدخؿ الى يدعو واخذ ، بعد فيما الحزب
 شيء معتدلة بدرجة التجارة حماية اف وجد كما ، والتعميـ بالتربية الدولة وقياـ

 . مرضي

 في لمكثمكة سياسي كحزب 6771 عاـ تأسس:  الكاثوليؾ او الوسط حزي .5
 مف أعضائو واغمب ، األحرار حزب بعد قوي حزب ثاني وأصبح ألمانيا

 الحكومة اف ىو ديني أساس عمى الحزب ىذا تأسيس في والسبب.  الكاثوليؾ
  الوثرية الكنيسة تحدي يخشوف الكاثوليؾ فأصبح ، بروتستانتية كانت األلمانية

. 

 عاـ في تأسس ألمانيا في منظـ اشتراكي حزب أوؿ كاف:  االشتراكي الحزب .6
 بالديمقراطية يؤمف والحزب"  األلماف لمعماؿ العامة المؤسسة"  باسـ 6711

 عمى يحصموا اف العماؿ يستطيع البرلماف طريؽ عف أو ، العاـ والتصويت
 العماؿ أحواؿ لتحسيف البرلمانية األساليب واستخداـ ليـ البلزمة التشريعات
 . الثورةب القياـ مف بدال واالجتماعية االقتصادية

 بسمارؾ بيف الصراع بدأ فقد  ، والمسيحية الحكومة بيف العبلقة مجاؿ وفي      
 6771 عاـ وفي الكاثوليكية الكنيسة مع الجيدة غير عبلقاتو بسبب والكاثوليؾ

 6776و 6771 عامي في وصدر ، الفاتيكاف مع الدبموماسية العبلقات قطعت
 الكنائس في يعيف ال اف عمى نصت األلماني الرايخ في القوانيف مف سمسمة
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 الكاثوليكية المدارس تكوف اف ويجب.  قس أو كأسقؼ األلماف غير الكاثوليكية
 وتوقيؼ بتشريد بسمارؾ بدأ وقد.  الحكومة وأشراؼ سيطرة تحت فييا والتدريس
 النزاع واستمر ، سنوات لعدة ذلؾ واستمر ، الحكومة أوامر يطيعوا لـ الذيف الكاثوليؾ

 ، ألمانيا في الكاثوليؾ حزب تشكؿ ذلؾ اثر وعمى ، األلمانية والحكومة الكاثوليؾ بيف
 لسياسة المناوئة العناصر الحزب ساعد كما باإلجماع الحزب الكاثوليؾ وساعد
 مف واشد أعظـ خطرا الماركسية االشتراكية في بسمارؾ وجد وأخيرا.  بسمارؾ
 أوعز 6771 عاـ وفي ، 6777 عاـ بعد األخير مع يتصالح فاخذ الكاثوليؾ
 وجددت ، الكاثوليؾ الديف رجاؿ مضايقة بعد الحكومة الى األلماني البرلماف
 القوانيف معظـ ألغيت 6771 عاـ وفي ، والفاتيكاف ألمانيا بيف الدبموماسية العبلقات
 . الكاثوليؾ ضد سياستو في فاشبل بسمارؾ وكاف ، الكاثوليؾ بحؽ الجائرة

  بسمارك عهد في االجتماعية والتشريعات االقتصادي التقدم -1

 كاف ما ذلؾ عمى وساعدىا ، كبير بشكؿ تتقدـ 6776 عاـ بعد ألمانيا بدأت    
 الجديدة اإلمبراطورية اف كما.  الوحدة قبؿ وعممية وصناعية فنية خبرة مف أللمانيا
 وتوجيو وتنظيـ الصناعية منتجاتيا لتصريؼ كبيرا سوقا ألمانيا مف جعمت

 الصناعات تنشيط في كبيرة أىمية والموريف االلزاس لضـ وكاف.  اقتصادياتيا
 . المنطقة ىذه في الحديد مف كبيرة كميات لوجود نظرا وتوسيعيا األلمانية

 أربعة الى 6776 عاـ نسمة مميوف وأربعيف واحد مف ألمانيا نفوس ازدادت ولقد    
 مف شبكة انتشرت اذ ، وصناعيا ماليا تقدت كما.  6761 عاـ نسمة مميوف وستيف
 الحكومة شجعت وقد ، ألمانيا أنحاء جميع في البنوؾ مف وعدد الحديد السكؾ

 . ذلؾ عمى ، فرنسا مف الحربية الغرامة ، دوالر المميار وصرفت التصنيع األلمانية
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 ، شركة وسبعيف وخمس خمسمائة(  6776-6771)  المدة خبلؿ وتأسست     
 في طف مبلييف ثمانية الى 6771 عاـ طف ونصؼ مميوف مف الحديد إنتاج وازداد
 نفس في صادراتيا وازدادت 6761 عاـ في طف مميوف عشر وخمسة 6711 عاـ
 مميوف وخمسمائة ممياريف الى دوالر مميوف ثمانمائة مف(  6761-6771)  المدة
 المتحدة الواليات بعد الصناعة في الثانية الدولة ألمانيا وأصبحت سنويا دوالر

 . األمريكية

 التجاري أسطوليا وأصبح والكيربائية الكيمياوية الصناعات في ألمانيا وتقدمت    
 والنيرية البرية الطرؽ مف شبكة ساعدت وقد ، بريطانيا بعد العالـ في أسطوؿ ثاني
 . الداخمية والتجارة المواصبلت تسييؿ عمى

 6777 عاـ بعد التجارة حماية الى التجارة حرية مف سياستو بسمارؾ غير وقد    
 المستوردة البضائع عمى ضرائب بفرض لمدولة األمواؿ مف جديد مورد عمى لمحصوؿ

 . زراعية اـ صناعية أكانت سواء

 سياستو يغير ألمانيا في الرأسمالييف ضغط تحت بسمارؾ بدأ 6771 عاـ وبد    
 عدد عمى ألمانيا وحصمت ألمانيا في استعمارية شركات وتأسست.  المستعمرات تجاه
 تحت ظمت والتي اليادي المحيط في الجزر وبعض أفريقيا في المستعمرات مف

 . األولى العالمية الحرب الى ألمانيا سيطرة

 مف سمسمة صدرت واالقتصادية االجتماعية األوضاع تحسيف مجاؿ وفي    
 المرض ضد العماؿ لتاميف الرايخ الى الئحة فقدـ.  الثمانينيات في التشريعات
 لمنساء العمؿ ساعات بموجبو حدد قانوف سف 6777 عاـ وفي ، المفاجئة والحوادث
 يـو وحدد الصناعات بعض في العمؿ لساعات األعمى الحد ووضع ، واألطفاؿ

 ضد العماؿ لتاميف تشريع بإصدار قاـ 6777 عاـ وفي ، لبلستراحة األحد
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 االقتصادي العماؿ مستوى برفع بسمارؾ بدأ وىكذا.  التقاعد بمنحيـ الشيخوخة
 . آنذاؾ األخرى األوربية لمدوؿ رائدا التشريعات تمؾ وأصبحت والصحي

 

  الثاني وليم عهد في ألمانيا-1

 غير الثالث فردريؾ ابنو بعده العرش وارتقى 6777 آذار في األوؿ وليـ توفي    
 الى وليـ ابنو فجاء السنة تمؾ مف حزيراف في فتوفي أشير ثبلثة سوى يحكـ لـ انو

 اإلمبراطور الثاني وليـ وكاف ، المزاج وعصبي ونشطا ذكيا ىذا وكاف ، العرش
 بالغا اىتماما واظير الجماىير عمى والتأثير الخطابة عمى جيدة بمقدرة يمتاز الجديد

 وليـ ويعد.  الببلد دستور ىي اإلمبراطور إرادة باف وأكد ، واألسطوؿ الجيش في
 . تصرفاتو نتائج عف وؿالمسؤ  وىو ببلده لسياسة األوؿ الموجو الثاني

 ىناؾ تكف ولـ ، العرش اعتبلءه منذ بسمارؾ مع الثاني وليـ خبلفات بدأت لقد    
 واإلمبراطور المسف المستشار بيف العمر فارؽ سوى الخبلؼ ليذا وجيية أسباب
 -: ىي الخبلؼ أسباب وكانت ، بنفسو الببلد يحكـ اف أراد الذي الشاب

 . االشتراكية ضد القوانيف تجديد عمى اإلمبراطور موافقة عدـ .1

 . الخارجية القضايا في جيدة تكف لـ بسمارؾ سياسة اف اإلمبراطور اعتقد .2

 وكاف مطمقا حكما الببلد يحكـ أف يرغب ببسمارؾ إعجابو مع الثاني وليـ كاف .3
 فاستقاؿ االثنيف اصطداـ الى أدى الذي األمر ، طريقو في عائقا بسمارؾ
 . منصبو مف 6771 عاـ بسمارؾ
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   كابريفي أوليـ المستشاريف مف عددا اإلمبراطور عيف بسمارؾ استقالة بعد        
 في قميمة خبرتو كانت ولذلؾ ، الجيش في ضابطا ىذا وكاف ،(  6771-6776) 

 ألغى لقد.  واالتجاىات الميوؿ مف خاليا كاف عسكري وكرجؿ ، واإلدارة السياسة
 التعريفة وخفض االشتراكييف ضد بسمارؾ سنيا التي القوانيف الجديد المستشار
 الدوؿ مع التجارية المعاىدات مف عدد وعقد ، المستوردة البضائع عمى الكمركية
 ىذه وحققت ببلده الى الدوؿ تمؾ بضائع واستيراد األلمانية البضائع لتصدير األوربية

 6771 عاـ وفي .  ألمانيا في والتجارية الصناعية والطبقة لمفبلحيف فائدة المعاىدات
 صيغة وحددت ، المعامؿ وأصحاب العماؿ بيف النزاع لحسـ العماؿ محاكـ تأسست
 األعماؿ ضد الوقائية القوانيف مف مجموعة ووضع ، واألطفاؿ لمنساء األعماؿ
 فاجبروه المحافظيف إلثارة سببا الحبوب عمى الرسـو تخصيص كاف ولقد ، المؤذية
 ( .6711-6776) ىوىنموىي الحكـ في فخمفو 6776 عاـ في االستقالة عمى

 الرايخ في والتجارية الصناعية الطبقة عمى تعتمد األلمانية الحكومة وكانت      
 ووزير هومستشار  اإلمبراطور عمؿ وقد.  والخارجية الداخمية األمور لتمشية األلماني
 لمبضائع األسواؽ إليجاد النفوذ مناطؽ عمى لمحصوؿ المستعمرات عمى خارجيتو
 بعض عمى ألمانيا فحصمت ، البحار وراء ما في األمواؿ رؤوس واستثمار األلمانية

 ، العثمانية الدولة في األلماني النفوذ تغمغؿ كما ، 6777 عاـ الصيف في االمتيازات
 الثاني الحميد عبد السمطاف مع اتفاقية ألمانيا في البنوؾ أصحاب عقد عاميف وبعد
 سكؾ خط وبناء ، العثمانية الدولة في  األلمانية األمواؿ رؤوس استغبلؿ ألجؿ
 تأسيس الثاني وليـ اإلمبراطور قرر كما ، وبغداد اسطنبوؿ العاصمة بيف يديحد

 . بريطانيا ؼو مخا األعماؿ ىذه أثارت وقد ، ضخـ أسطوؿ
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 ومف( 6717-6711)  بيموؼ فخمفو الشيخوخة بسبب مستشارال استقاؿ      
 وحصؿ ، المستوردة البضائع عمى عالية كمركية رسـو فرض الى الرجوع إعمالو
 الياباف ضد الحرب في بالدخوؿ روسيا وشجع ، المغرب في تجارية امتيازات عمى
 سياستو في والتقدمي الكاثوليكي والحزب االشتراكيوف انتقده وقد.  6716 عاـ

 قد الذي األمر والبحرية الجيش عمى الطائمة األمواؿ بصرؼ والعسكرية االستعمارية
 عاـ في الرايخ بحؿ بيموؼ قاـ وليذا ، عمييا خطر تكوف قد حرب في ألمانيا يورط

 في األكثرية عمى الحكومة فحصمت ، التالية السنة في االنتخابات وأجرى ، 6711
 في المعارضة فازدادت.  وتشريعاتيا سياستيا تطبيؽ في واستمر الجديد الرايخ

 ىولويؾ بيتماف فخمفو.  6717 عاـ استقالتو بيموؼ فقدـ ، حكومتو ضد البرلماف
 السمؾ في وتدرج ، القانوف درس الغنية الطبقة مف ىذا وكاف ،( 6717-6767)

 الداخمية السياسة في سمفو نيج عمى سار وقد ، البروسية الحكومة في المدني
 الجيش وقوى ، سياستو تنفيذ في والكاثوليؾ المحافظيف عمى واعتمد والخارجية
 ألؼ وسبعيف ثمانمائة الى ألؼ وخمسيف وستة ستمائة مف عدده بازدياد األلماني
 . السمـ زمف في جندي

  الثاني وليم اإلمبراطور عهد في السياسية األحزاب

 ، بسمارؾ عيد في عميو كانت كما الثاني وليـ عيد في السياسية األحزاب ظمت     
 عدد نقص وقد.  تقريبا نصير أي والكاثوليؾ والمحافظيف األحرار حزب ينؿ فمـ

 كتمة لتكويف 6761 عاـ في التقدمية األحزاب تكتمت وليذا التقدمي الحزب أعضاء
 في وحصموا ، مستمر ازدياد في فكاف الديمقراطي االشتراكي الحزب اما.  واحدة

 وأربعوف ثبلثة كانت اف بعد الرايخ في مقاعد وعشرة مائة عمى 6761 انتخابات
 . 6717 عاـ مقعدا
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 األكثرية عمى لمحصوؿ االنتخابات عف االستغناء المستشاروف يستطع ولـ      
 كاف األلماني الرايخ اف نبلحظ وبذلؾ ، المشاريع وتطبيؽ القوانيف لتشريع البلزمة
 كانت التي االنتخابات مف ذلؾ تبيف كما الظاىرية الناحية مف الديمقراطية نحو يتجو
 . العشريف القرف بداية منذ تجري

 المادي التقدـ مف عظيمة مرحمة بمغت قد كانت ألمانيا فاف األمر مف يكف وميما    
 درجة إلى ىائمة العسكرية قوتيا وكانت ، 6766 العاـ في والتكنموجي والعممي
 . األولى العالمية الحرب في العظمى الدوؿ كؿ السنة ونصؼ سنوات أربعة قاومت

     9191-9787 ايطاليا في واالقتصادية السياسية التطورات: رابعا

 أجزائيا أكثر عمى النمسا وتسيطر سياسيا مجزأة 6716 العاـ قبؿ ايطاليا كانت     
 ممكية سياسية وحدة الببلد وأصبحت ، االيطالية الوحدة تحققت 6771 عاـ وفي ،

 القرف في الشرقييف الغوط ممؾ ثيودوريؾ عيد منذ تاريخيا في مرة ألوؿ مستقمة
 المممكة ليذه ممؾ أوؿ الثاني عمانوئيؿ فكتور أصبح الوحدة وبعد الميبلدي السادس
 .  الجديدة

 تأثيرا التاريخي سيرىا في أثرت عديدة مشاكؿ الجديدة الدولة ىذه جابيت وقد    
 جابيت التي المشاكؿ أصعب مف كانت التي االقتصادية المشكمة فينالؾ.  عميقا

 ىو ما بعكس ، الطبيعية الموارد غزارة الى تفتقر الببلد فطبيعة االيطالية الحكومة
 اف والفحـ الحديد تستورد اف عمييا فكاف وألمانيا وفرنسا بريطانيا في الحاؿ عميو
 لؤلراضي افتقارىا عف فضبل ىذا.  واسع نطاؽ عمى التصنيع نفسيا ىي أرادت

 واألقساـ ومستنقعات اىوار او جرداء جبمية اما األراضي فأكثرية.  لمزراعة الصالحة
 الفبلح حالة اف اال ، االيطالية الجزيرة شبو مف الجنوبي القسـ في موجودة الزراعية
 تزايد نتيجة طمب مف عميو وما يتناسب ال اإلنتاج جعمت األراضي توزيع وسوء ىناؾ
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 الزمف مف لمدة تمكنيا عدـ ىو الدولة ليذه األخرى المشاكؿ ومف.  رالمستم السكاف
 كما والنيب السمب تمارس الطرؽ قطاع عصابات فكانت األمف عمى المحافظة مف

 وعصابة نابولي في الكامورا عصابة بيا تقـو كانت التي األعماؿ مف ذلؾ توضح
 . دستوريا فكاف ايطاليا في الحكـ نظاـ أما صقمية في المافيا

 عاـ سردينيا ممؾ البرت شارؿ منحو الذي الدستور ذلؾ ىو الببلد ودستور    
 يمارس الممؾ وكاف ، الجديدة االيطالية المممكة لحكـ أساسا أصبح فقد ، 6767

قالتيـ الوزراء تعييف حؽ ولو ، النظرية الناحية مف واسعة صبلحيات  حؽ ولو ، وا 
براـ والصمح المحالفات وعقد الحرب إعبلف  والقائد الدولة رئيس وىو ، المعاىدات وا 
 وليذا ، الممؾ صبلحيات ضمف الخارجية السياسة وكانت ، المسمحة لمقوات العاـ
 ليا التي المراسيـ إصدار حؽ لمممؾ كاف كما ، الممؾ أتباع مف الخارجية وزير كاف
 . موسوليني دكتاتورية ظيور عمى بعد فيما ساعد الذي األمر القانوف حكـ

 مجمس مف مؤلفا كاف والذي ، عمميا البرلماف بيد العميا السمطة كانت ولقد     
 مف انتخابيـ يجري فكاف النواب اما ، أعضاءه جميع الممؾ يعيف الذي الشيوخ

 تقدـ كانت الميزانية الف بيده السمطة يأخذ اف النواب مجمس استطاع وقد.  المواطنيف
 الشيوخ مجمس عمى تفوقو الى أدى الذي األمر ، فييا لمنظر أوال المجمس الى

 رئيس منصب يذكر لـ الدستور اف ومع ، أمامو الوزراء مسؤولية أيضا أصبحت
 . ميما المنصب ىذا جعؿ كافور لكف الوزراء

 وحؽ التعبير حرية الدستور منح وقد ، لمافالبر  أماـ عمميا مسؤولة الوزارة وكانت    
 إمكانية عدـ عمى الدستور مقدمة نصت وقد ، الصحافة وحرية لممواطنيف التجمع
 ديمقراطي باتجاه وتفصيبل روحا الدستور غيرت المتعاقبة الحكومات ولكف ، تعديمو
 . األولى العالمية الحرب بعد فاشستي دكتاتوري وباتجاه  األمر، أوؿ في حر
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 في سيما وال ، تماما ديمقراطيا يكف لـ الحكـ نظاـ فاف الدستور نوع كاف وميما    
 االرستقراطية الطبقة مف قميمة فئة بيد كاف الحكـ الف ، االيطالية الدولة تكويف بداية

 فحرموا المدف وعماؿ الفبلحيف مف الساحقة األكثرية اما.  الوسطى الطبقة وأغنياء
 . التصويت حؽ مف

 اليميف حزب الى مقسمة السياسية الفئات فكانت ايطاليا في الحزبية األحواؿ أما     
 وكاف الكنيسة ضد حماسا واقؿ ارستقراطية أكثر األوؿ وكاف ، اليسار وحزب

 مف كانوا اليسارييف أغمبية بينما.  العميا الصناعية الطبقة مف األكثر عمى زعمائيـ
 بيف الكثيرة الفوارؽ لوجود ونظرا.  والمثقفيف الحرؼ أصحاب مف البرجوازية الطبقة
 كاف فقد المختمفة االجتماعية الطبقات وبيف ، الزراعي والجنوب الصناعي الشماؿ

 ، واحدة بودقة في االيطالييف صير عمى العمؿ ايطاليا في السياسييف واجب مف
 . والثقافي واالجتماعي االقتصادي مستواىـ ورفع الفوارؽ تمؾ مف والتخفيؼ

 إعادة ىي عمييا التغمب ايطاليا حاولت التي السياسية المشاكؿ أوؿ ومف     
 في قانوف فشرع.  الطبيعي مجراىا الى والبابوية االيطالية الحكومة بيف العبلقات

 في جاء ما واىـ"  البابوية التعيدات"  او"  الضمانات قانوف"  عرؼ 6776 العاـ
 -: التعيد ذلؾ

 تصرؼ تحت بطرس القديس كنيسة ممتمكات بإبقاء االيطالية الحكومة تتعيد .1
 . وحدائقو الفاتيكاف مف مكونة وىي البابا

 الممتمكات ىذه حدود ضمف المطمقة البابا بسيادة االيطالية الحكومة تعترؼ .2
 . واستقباليـ الخارج الى السفراء إرساؿ في بحقو وتعترؼ

 .مجانا المواصبلت وسائؿ باستعماؿ حكومتو ورجاؿ لمبابا يسمح .3
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 . لمبابا سنوية مالية مساعدة االيطالية الحكومة تخصص .4

 ولـ ، الفاتيكاف أسرى أنفسيـ وأعمنوا التسوية ىذه رفضوا فقد البابوية موقؼ اما    
 كونكوردات عقد الى موسيميني توصؿ اذ ، 6717 عاـ حتى أماكنيـ الباباوات يبرح
 الحكومة لمحاكمة عشر التاسع القرف أواخر في جيدىـ البابوات بذؿ وقد.  البابا مع

 في مراسيـ فصدرت ، المسموبة البابا حقوؽ إعادة عمى الحكومة وحمؿ ، االيطالية
 وأي البرلمانية االنتخابات في االشتراؾ عدـ عمى تؤكد 6771 والعاـ 6776 العاـ
   القائـ السياسي النظاـ تساند اف شانيا مف سياسية فعالية

 الرسمي المذىب الكاثوليكية تكوف اف قررت قد االيطالية الحكومة فاف ذلؾ ومع    
 جية مف الحكومة ولكف.  تعييناتيـ عمى واألشراؼ الديف رجاؿ رواتب بدفع واستمرت

 ، بويةالبا مع العبلقات تعقد اف شانيا مف كاف اجتماعية بإصبلحات قامت أخرى
خضاع ، االيطالية الجامعات في البلىوت دراسة تعطيؿ منيا  الدينية المدارس وا 

 . المدني الزواج قانوف تطبيؽ في والتشديد الحكومة لمراقبة

 لوحدةا بعد الحكـ في اليمينيوف ظير فقد ايطاليا في السياسية األحزاب أما       
 مالية في سائدا كاف الذي واإلرباؾ الفوضى ينظـ اف الحزب واستطاع ، االيطالية

 في ظموا وقد ، االيطالية البحرية وتأسيس العسكري لمتنظيـ أساسا ووضع ، الببلد
 الطبقات عمى فرضوىا التي الثقيمة الضرائب وكانت ، 6771 عاـ الى الحكـ

 الطحيف ضريبة السيما الفقراء عمى قيبلث عبئا المالي النظاـ إصبلح بغية المختمفة
 . سقوطيـ في سببت التي

 قانوف صدور انجازاتو ومف ، نسبيا تقدميا منياجو كاف فقد اليسار حزب اما     
 إدخاؿ القانوف وتضمف ، الفبلحيف أحواؿ فتحسف 6777 العاـ في الزراعي اإلصبلح
 منيا لبلستفادة المستنقعات تجفيؼ عمى والعمؿ ، الثانوي التعميـ في زراعية مناىج
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 كثيرا الصناعة تقدمت كما.  المبلريا لمكافحة كبيرة مبالغ وخصصت ، الزراعة في
 مف األساسية الببلد حاجة تسد الحديد معامؿ فأصبحت ، الحزب ىذا حكـ في

 ، فرنسا في صناعتو تنافس ميبلف في الحرير صناعة وأصبحت ، الحديدية السكؾ
 الطاقة لتوليد المياه مساقط ستخداـا عمى األمواؿ رؤوس أصحاب الحكومة وشجعت
 أصبحت وقد ، المستورد الفحـ مف كبيرة كميات عف استعاضوا وبذلؾ ، الكيربائية
 الطاقة مف النوع ليذا المنتجة العالـ في الدوؿ اكبر مف 6711 العاـ في ايطاليا

 . االيطالية البضائع لحماية الكمركية التعريفة طبقت الحكومة اف كما ، الكيربائية

 الفوضى مف نوع في ايطاليا ادخؿ قد واليسار اليميف بيف الصراع وكاف          
 بيد الببلد وحكـ الوزارة رئاسة كريسبي فرنسيسكو استمـ 6771 العاـ وفي ، السياسية

 كريسبي يبقى ولـ ،"  وتشريد إرىاب"  عيد عيده وكاف ، المفسديف وعاقب حديد مف
 معركة في االيطالية القوات انيزمت اذ االستعمارية مغامراتو بسبب الحكـ في طويبل
 . 6771 العاـ في الحبشة أماـ عدوه

 ، السياسييف بزعمائيـ ثقتيـ الناس وفقد ، كريسبي سقوط بعد الوضع تأـز    
 وانتشر ، الحبوب عمى القيود برفع الفقراء ونادى ، االقتصادية األوضاع وتدىورت
 عمى لمقضاء الجيش تدخؿ الى أدى الذي الشمالية المدف في والفوضى الشغب

رجاع ، االضطرابات  الطبيعي مجراىا الى األمور ترجع ولـ ، نصابو الى النظاـ وا 
 . عشر التاسع القرف نياية في اال

 الثالث عمانوئيؿ فكتور ابنو وارتقى ، الفوضوييف احد بيد ايطاليا ممؾ اغتيؿ لقد     
 وأصبح اليسار حزب مف وزارة تألفت التالي العاـ وفي ، 6711 عاـ ايطاليا عرش

 وأيدت.  العماؿ مطالب تؤيد الحكومة بدأت مرة وألوؿ ، لموزراء رئيسا زاندريمي
 التجمع حؽ لمعماؿ وأصبح ، العامة االجتماعات تعرقؿ ولـ الرأي حرية الحكومة
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 العمالية التشريعات ببعض الوزراء رئيس وقاـ ، باألمف يخموا ال اف عمى واإلضراب
 الثالثة سف دوف واألطفاؿ بالنساء الخاص المعامؿ وقانوف العماؿ تقاعد قانوف منيا
 بنوؾ الحكومة وخولت ، العماؿ لبعض نفقات دفع لغرض صندوؽ وتأسيس ، عشر
 الضرائب وألغيت ، الجنوب في الزراع الى القروض منح صبلحية وصقمية نابولي
 الوزارة رئاسة في )*( جيوفاني وخمفو 6711 عاـ الوزراء رئيس وتوفي ، الحبوب عمى
 ايطاليا سياسة عمى المسيطرة األولى الشخصية وأصبح 6711-6711 مف لممدة
 ، محنكا الجوانب متعدد كاف انو بو يتميز ما أىـ ومف( 6766- 6711)مف لممدة
 اشتراكية مناىج بانتياج وذلؾ الشعبية الطبقات تأييد كسب حاوؿ ولقد الحياة جرب
صبلح العمؿ ساعات بتقميؿ العماؿ أحواؿ كتحسيف ، ما حد إلى  والتزاـ الضرائب وا 

 الببلد عمت ولقد ، والعماؿ المعامؿ أصحاب بيف الناشئ الصراع في الحياد جانب
 الوضع انتكاس سبب مما السياسة ليذه نتيجة 6716 عاـ اإلضرابات مف موجة

 . ايطاليا في االقتصادي

 اندمجت والتي أنواعيا اختبلؼ عمى العماؿ اتحادات عيده في انتشرت لقد     
 تحالؼ جيوليتي عيد وفي اـالع العماؿ باتحاد عرفت واحدة مؤسسة في أخيرا

 الى قمؽ مصدر االتحاد ىذا وأصبح البرلماف في االشتراكييف مع الجميوريوف
 فورتي فشكؿ 6711 عاـ استقاؿ الوزراء رئيس مرض اثر وعمى ، اليمينية العناصر
 وا عادة الداخمية االضطرابات عمى األخير فقضى 6711 عاـ سونينو ثـ الوزارة
 وتطوير واالجتماعي االقتصادي لئلصبلح منيجا سونينو وقدـ.  نصابو الى النظاـ
 بالتعميـ واالىتماـ لمزراع المالية المساعدات وتقديـ الطرؽ وفتح ايطاليا جنوب

                                                             
 عام مرة ألول الوزارة رئاسة قلدوت 0889 للمالٌة وزٌرا ثم البرلمان فً كنائب السٌاسٌة حٌاته جٌولٌتً جٌوفانً بدأ )*(

 . أخرى مرة سنتٌن بعد للوزراء رئٌسا ثم للمالٌة وزٌرا أصبح 0910 وفً 0891
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 إسقاط سببت يجيوليت ومؤامرات اليميف قوة ولكف المشاريع مف وغيرىا االبتدائي
 . الثالثة وزارتو األخير فشكؿ.  الوزارة

 في قوتيف ظيور العشريف القرف وأوائؿ عشر التاسع القرف نياية شيدت ولقد     
 الحزب اما االشتراكية الحركة والثانية الكاثوليكي الحزب احدىما االيطالية السياسة

 استفحاؿ ىو التشكيؿ وسبب ، 6716 عاـ تشكؿ فقد الشعب حزب او الكاثوليكي
 مع تعاوفال ضرورة عمى الكاثوليؾ يحث اف بالبابا حدا مما ، االشتراكية الحركات
 ، " اليدامة "  وصفت التي االشتراكية الحركات تجاه واحدا صفا لموقوؼ الحكومة

 . والعماؿ الفبلحيف حالة تحسيف في الكاثوليكي الحزب ساعد وقد

 مف عددا واعتنؽ ، عشر التاسع القرف أواخر ظير فقد االشتراكي الحزب أما     
 الحزب انقسـ 6771 عاـ وفي ، الحزب الى وانضموا  االشتراكية المثقفيف الشباب

 البرلماني الممكي النظاـ مع لمتعاوف استعدادىا أبدت األولى جماعتيف الى
 رفضوا والذيف الثوريوف الماركسيوف فيـ الثاني القسـ اما ، والراديكالييف والجميورييف

 في لبلشتراكييف مؤتمر عقد 6711 العاـ ففي.  الرأسمالييف مع التفاىـ مف نوع أي
 الماركسييف استطاع 6711 ـالعا وفي ، الماركسييف الى النقابيوف فيو انضـ روما
 . المحرر ىو رييف وأصبح"  التقدـ " الحزب جريدة عمى يستولوا اف فالثوريي

 بيف خبلؼ نشب 6711 العاـ وفي 6716 عاـ في المؤتمريف وخبلؿ      
 اإلضراب اف عمى واكد المختمفة الفئات بيف ، الوسيط بدور فيري وقاـ االشتراكييف

 الثورة يؤيدوف الذيف وكاف.  دائما يستعمؿ سمما يتخذ ال اف يجب.  ضروري انو ولو
 يمثؿ فيري وكاف ، البرلماف طريؽ عف االشتراكية تطبيؽ يريدوف الذيف مف عددا اقؿ

 ، التقدـ لجريدة ررامح وأصبح بببلغتو وتزعميـ االيطالي البرلماف في االشتراكييف
 الحزب حرزا فقد.  ايطاليا شماؿ في الصناعية المناطؽ االشتراكييف قوة مركز وكاف
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 6717 انتخابات في مقعدا فوأربعي ثبلثة عمى فحصموا محسوسا تقدما االشتراكي
 نحو واسعة خطوة خطت قد ايطاليا وكانت.  6761 ـعا في مقعدا وسبعيف وثمانية

 لمذكور التصويت حؽ وا عطاء االنتخابات دائرة بتوسيع 6761 عاـ الديمقراطية
( 167771)  مف التصويت ليـ يحؽ الذيف عدد وزاد فوؽ فما الرشد سف البالغيف

 وشركات الحديد السكؾ الحكومة متأم ، نفسو العاـ وفي.  نسمة( 7111667) الى
 العمالية المنازعات وحؿ العمالية واالتحادات النقابات لتكويف قوانيف وسنت ، التاميف

 . 

 ، والنمسا ألمانيا مع التجارية لممعاىدات نتيجة اقتصاديا ايطاليا انتعشت وقد   
 ، التعاونية الجماعات وظيرت ، 6777 عاـ فرنسا مع الكمركية الحرب وانتياء
 الى 6771 عاـ إسترليني باوف مميوف وتسعيف ثبلثة مف ايطاليا صادرات وازدادت

. 6717 عاـ باوف مميوف وتسعيف وثبلثة مئة ثـ 6777 عاـ مبلييف وأربعة مئة
 ازداد كما ، 6771 عاـ في أضعاؼ ثبلثة لمقدار المصنوعة البضائع رتصدي وازداد
 كما ، والخاـ المصنوع الحرير إصدار وازداد الضعؼ بمقار الخاـ مواد استيراد
 ومع.  الكيميائية والمواد والحديد الصمب صناعة وتقدمت ، القطف صادرات ازدادت

 الذيف عدد وكاف.  والحديد الفحـ لمناجـ فقدانيا بسبب زراعيا دابم ايطاليا تمظ ذلؾ
 مجموع مف نسمة مميوف عشر سبعة حوالي بمغ 6716 عاـ في الزراعة عمى يعيشوف
 . نسمة مميوف وثبلثوف إحدى البالغ  ايطاليا نفوس

 العشريف القرف أوائؿ في استعمارية خطوات تخطو االيطالية الحكومة بدأت لقد    
 اريتريا عمى حصمت وفعبل.  ةنيالمع األوساط في االستعمارية اراألفك لتسرب نتيجة

 6761 -6766عاـ العثمانية الدولة مع حرب في ودخمت ، االيطالي والصوماؿ
 .  ليبيا عمى واستولت
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  9191-9787 روسيا في واالقتصادية السياسية التطورات:  خامسا

 التي الكبيرة الجيود مف الرغـ عمى متأخرة عشر التاسع القرف حتى روسيا كانت     
.  الييا الغربية الحضارة إدخاؿ في(6711-6171)  الكبير بطرس القيصر بذليا
 والنظـ والتقاليد الرجعيوف عمييا يسيطر عشر التاسع القرف طواؿ روسيا وبقيت

 أحرار تنبو وقد.  العشريف القرف أوائؿ الى اوتوقراطية ايحكومت وظمت ، اإلقطاعية
 ، ببلدىـ الى الديمقراطي الحكـ نظاـ إلدخاؿ يعمموف واخذوا الحالة ىذه الى الروس
-6711)  الثاني الكسندر استطاع وقد.  بشدة حركتيـ قاوموا المحافظيف ولكف

 مجالس وتأليؼ ، الرقيؽ كتحرير الميمة اإلصبلحات ببعض يقـو اف( 6776
صبلح  ؛ محمية انتخابية دخاؿ ، القضائي النظاـ وا   التربية في عامة إصبلحات وا 
 . لمصحافة الحرية بعض وا عطاء والتعميـ

 في المحمية اإلدارة تطبيؽ ىو الثاني الكسندر بيا قاـ التي الميمة الخطوة وكانت    
 ، التعاونية والقرى المدف وسكاف النببلء ممثمي مف البمدية المجالس بتأسيس روسيا
 الطرؽ ببناء والقياـ المحمية الضرائب فرض سمطة وليا تنتخب المجالس وكانت

صبلحيا  ونشر العامة والمرافؽ ، العامة بالصحة واالىتماـ المستشفيات وتأسيس ، وا 
 بسحب يقضي مرسوما الكسندر اصدر القضائي اإلصبلح مجاؿ وفي.  التعميـ
ناطتيا اإلدارية السمطات مف والجزائية المدنية القضايا  المستقمة المحمية بالمحاكـ وا 

 وصناعية ابتدائية مدارس تأسست التعميـ مجاؿ وفي.  اإلدارييف الموظفيف عف
 .  الجامعي والتدريس لمصحافة الحرية وا عطاء

 النببلء ريضبتح رجعية سياسة ينيج وبدأ الثاني الكسندر إصبلحات توقفت    
 ومنعت الصحؼ عمى الرقابة ففرضت 6711 عاـ بولندا ثورة مف استاؤا الذيف

 تطبيؽ ىو بو قاـ إصبلح وآخر ، السياسية إرادتيا عف التعبير في التمثيمية المجالس
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 انتشار بعد ، الرجعية السياسة ىذه عف نتج وقد.  6776 عاـ اإلجباري التجنيد نظاـ
 السرية الجمعيات تأسست اف ، الزمف مف مدة اإلصبلحات وتطبيؽ الحرة األفكار
 المستبد القيصري النظاـ عمى القضاء الجمعيات ىذه قررت حتى االستبداد لمقاومة

 . 6776 عاـ األشخاص احد بيد الثاني الكسندر اغتيؿ وقد

 الحكـ( 6776-6776)  الثالث الكسندر ابنو استمـ الثاني الكسندر اغتياؿ وبعد    
 وسائؿ مف كوسيمة االوتقراطي والحكـ السبلفية الروح بناء في سعى وقد.  روسيا في

 . الثورية األفكار وقمع االستقرار عمى الحصوؿ

 مف يعداف رجميف ىذه سياستو في لمعاضدتو اختار قد الثالث الكسندر وكاف    
 القيصر فرض وقد( .  بميفة)  و(  ونستنسيؼ بوبيد) وىما الروسية الرجعية اركاف

 وعضد التمثيمية المجالس صبلحيات وحدد الصحافة عمى الشديدة الرقابة الروسي
 كؿ تختفي كادت حتى حرة حركة كؿ خنؽ وىكذا.  العمماني التعميـ وقاـو الكنيسة
 األحرار تقاـو الحكومة وكانت جديد كؿ تقاـو الرجعية وكانت.  لمحكومة مقاومة
 تزوؿ اف الظروؼ ىذه مثؿ في جدا الصعب مف فكاف ، وقساوة بشدة المثقفة والطبقة
 . الحرة الحركات وتنمو الرجعية

 لتوطيد وسيمة منيا واتخذ السبلفية الجامعة تقوية الى الثالث الكسندر التجأ وقد    
 ىذه والكنيسة النببلء وعاضد ، الخارج في نفوذه وتوسيع الداخؿ في حكمو أركاف
 واضطيد ، السبلفية الجامعة باسـ البمقانية القوميات القيصر ساعد وقد.  الفكرة
 حجة السبلفية السياسة كانت القوؿ وخبلصة.  بالجنس الروس عف الختبلفيـ الييود

 الشؤوف في الخارجي وتدخمو الداخؿ في استبداده لتبرير الروسي القيصر استعمميا
 . األوربية
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 بفارغ حكمو نياية يترقبوف فكانوا المرحمة ىذه في عنيفة مقاومة األحرار القى    
 حكمو ينو لـ 6776 عاـ الكسندر موت اف عمى االستبداد ىذا مف لمتخمص الصبر

.  ابيو سياسة عمى استمر(  6767-6776) الثاني نيقوال ابنو الف ، االستبدادي
 ميـ إصبلح إلدخاؿ مجاؿ ىناؾ يكف فمـ 6711 لمداخمية وزيرا وجعمو بميفة فأبقى
 . األوتوقراطي الحكـ نظاـ في

 انتشار وبزيادة روسيا في الصناعية الثورة بظيور تتبدؿ أخذت الظروؼ اف عمى    
 لئلصبلح طمبا ثورات بضع وحدثت األحرار فنشط ، واألدباء الكتاب وتأثير التيذيب
 . واالجتماعي الدستوري

  روسيا في الصناعية الثورة

 عيد في وزادت الثالث الكسندر عيد منذ روسيا تدخؿ الصناعية الحركة بدأت     
 أوكرانيا في والحديد الفحـ مناجـ فاستغمت.  6771 العاـ بعد سيما وال الثاني نيقوال
 قزويف بحر سواحؿ عمى قفقاسيا في النفط آبار استغمت كما ، واسعة بدرجة واوراؿ
 الى البضائع شحف وازداد.  وموسكو كييؼ في المعامؿ وأنشئت ، األسود والبحر
 بيف طف مبلييف ثبلثة الى سنويا الحديد إنتاج وازداد الروسية المواني مف الخارج
 الى مبلييف ثبلثة مف نفسيا المدة في الفحـ إنتاج وازداد 6716 و 6776 عامي
 وأصبحت ، الضعؼ الى ازداد المكائف عدد اف كما.  سنويا طف مميوف عشر ثمانية

 الصناعية الثورة بداية في تنتجو كانت ما أضعاؼ ثبلثة بالمكائف المنتجة البضائع
 ووفرة وكثرتيـ العماؿ أجور رخص السريع التصنيع عمى ساعد وقد.  الببلد في

 السيما الببلد في أجنبية أمواؿ رؤوس ووجود ، والبتروؿ والحديد كالفحـ الخاـ المواد
 ربط عمى ساعدت الحديد سكؾ خطوط مف شبكة مدت وقد ، الفرنسي الماؿ رأس
 سكة خط إنشاء تـ 6711 عاـ وفي.  ببعض بعضيا الروسية اإلمبراطورية أجزاء
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 واليجرة البضائع نقؿ عمى ساعد مما ميؿ آالؼ خمسة بطوؿ المشيور سيبيريا حديد
 ألؼ أربعيف مف أكثر تممؾ 6766 عاـ في روسيا وكانت ، سيبيريا الى روسيا مف
 . طف مبلييف أربعة فييا الحديد إنتاج وبمغ الحديد السكؾ خطوط مف ميؿ

 الشعب أكثرية الف األولى العالمية الحرب قبؿ زراعيا بمدا ظمت روسيا اف غير    
 ، الصناعي اإلنتاج يفوؽ الزراعي اإلنتاج وكاف ، الزراعة عمى يعيش كاف الروسي
 الذي األمر.  أىميتيا وازدياد والعاممة الوسطى طبقتيف نمو في سببا التصنيع وكاف
 نفسيا الوسطى الطبقة نظمت وقد.  الروسية لبلوتقراطية كثيرة مشاكؿ خمؽ الى أدى
 . 6716 عاـ في المثقفيف مف عدد أسسو الذي األحرار حزب في

)       في بميخانوؼ جورج بواسطة روسيا في الماركسية االشتراكية وانتشرت    
 بدأت لما ، التسعينات في اال العماؿ عمى تأثيرىا يبدأ لـ ولكنو ،(  6771-6771
.  االقتصادية الحركة شؿ غايتيا (. 6777-6771) بيف اإلضرابات مف سمسمة

 في والعماؿ المثقفيف مف المكوف الماركسي الديمقراطي االشتراكي الحزب وتأسيس
 الحكـ نظاـ بقمب السياسية السمطة استبلـ ييدؼ الحزب وكاف.  6777 عاـ روسيا

 في االشتراكي الحزب مؤتمر انعقد 6711 عاـ وفي.  اشتراكية جميورية وتأسيس
 نيكوالي األكثرية فاتبعت ، والتكتيؾ الحزبي التنظيـ بسبب قسميف الى وانقسـ لندف
 يرفضوف لينيف مجموعة وكانت.  بميخانوؼ جورج مع األقمية ظمت بينما لينيف

 الثورة عمى ويؤكدوف التدريجي اإلصبلح وسياسة البرجوازية األحزاب مع التعاوف
 تطبيؽ في تمانع ال بميخانوؼ جماعة كانت بينما.  بالقوة الحكـ نظاـ وقمب

 . األحرار مع والتعاوف الجماىير تثقيؼ طريؽ عف بالتدريج االشتراكية

 وأكد 6711 عاـ تأسس الثوري االشتراكي الحزب اسمو آخر حزب ىناؾ كاف     
 عمى األراضي بتوزيع وذلؾ ، الروسي الفبلح لحياة وتكييفيا الماركسية تطبيؽ عمى
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 الروسي القيصر جيش وكاف.  المزارعيف قبؿ مف واستغبلليا تأميميا بعد الفبلحيف
 ىذه الحالة واستمرت ويضيدونيـ مكاف كؿ في األحرار يتابعوف واألمف الشرطة مف
 . 6716 عاـ اليابانية – الروسية الحرب اندلعت اف الى

  9177 عام وثورة اليابانية - الروسية الحرب 

 سيما وال األقصى الشرؽ في الروسي لمتقدـ حدا تضع اف تريد الياباف كانت      
 في الياباف وكانت ، 6716 شباط في عمييا الحرب فأعمنت وكوريا منشوريا في

 مف ولقربيا ، قواتيا تعبئة ولسرعة أسطوليا تفوؽ بفضؿ روسيا مف أفضؿ وضع
 مختمفة وعناصر أحزاب وجود وعدـ الببلد في الصؼ ووحدة ، المعارؾ ميداف

 الحرب انتيت.  الروس عمى كثيرة انتصارات الياباف أحرزت ، لمسمطة ومناوئة
 نيوىامشير والية في بورتسماوث معاىدة وعقدت األمريكية المتحدة الواليات بتوسط

 الجزيرة وشبو آرثر بورت ميناء عف روسيا وتخمت ، 6711 أيموؿ في أمريكا في
 اما.  لمياباف كوريا عف والتخمي سخاليف جزيرة لشبو الجنوبي والنصؼ ليوتانؾ
 . لمصيف فتركتيا منشوريا

 عامة والناس الحرة األوساط عمى كبير اثر الياباف أماـ روسيا النيزاـ كاف لقد    
  لحؽ عما مسؤوؿ الفاسد الحكـ ونظاـ االوتقراطية باف ىؤالء اقتنع اذ.  روسيا في

 في وضعت بقنبمة الداخمية وزير ، بميفة اغتيؿ وقد.  والخذالف الخزي مف روسيا
 فييا يطمبوف القيصر الى عرائض األحرار مف االنتخابية المجالس وقدمت.  طريقو
 وا عطاء وطني برلماف وتأسيس الفردية الحرية بضماف السياسي الجياز إصبلح
 . الذاتي االستقبلؿ مف شيئا المحمية اإلدارات

 فييا يمقوف السياسية الوالئـ فأقاموا األحرار لطمبات القيصر يستجب لـ       
 موسكو في السياسية باإلضرابات العماؿ وقاـ.  الوضع ضد الحماسية الخطابات
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 القيصر الى عريضة بتقديـ الناس مف آالؼ عدة وقاـ.  األخرى الصناعية والمدف
 أطمؽ وىناؾ ، الشتوي اإلمبراطوري القصر الى وتوجيوا ،(  كيوف) الراىب يقودىـ
 اليـو ذلؾ وسمي الناس مف مئات وعدة الراىب فقتؿ عمييـ النار القيصري الحرس
 " .  الدموي باليـو"  6711  الثاني كانوف مف والعشريف الثاني األحد

 وحرؽ نيبوال السمب بأعماؿ الثوريوف االشتراكيوف قاـ واألرياؼ القرى وفي    
 االمر السياسييف مف عدد مع 6711 شباط في القيصر عـ واغتيؿ.  النببلء بيوت
 التسامح بخصوص مراسيـ عدة فاصدر لمواقع يذعف اف الى بالقيصر أدى الذي
 لبعض والسماح التعويضات بعض مف الفبلحيف وا عفاء ، الفردية والحرية الديني

 ووعد ، الوزراء رئيس واستبدؿ القومية لغتيـ استعماؿ في الروسية غير القوميات
 وليذا ، األوتوقراطية سمطتو عف يتنازؿ لـ القيصر اف اال.  الوطني المجمس بدعوة
زاء.  البمد اقتصاديات وشموا ثوراتيـ في استمروا األحرار فاف  اضطر الثورة استمرار وا 

 منح بيانا اصدر 6711 األوؿ تشريف وفي الشعب مطاليب عند التنازؿ القيصر
بداء ، والتعبير الصحافة حرية )  الوطني البرلماف ودعوة المنظمات وتكويف ، اآلراء وا 
 بعد اال قانونا القانوف يكوف وال روسيا في الطبقات جميع ممثبل االنعقاد الى(  الدوما

 . واإلناث لمذكور العاـ بالتصويت البرلماف أعضاء وينتخب ، الدوما مصادقة

 وانتخب ، لمببلد دستور ووضع الذاتي االستقبلؿ فمندة الروسي القيصر ومنح    
 ووافؽ الطبقات مجمس محؿ ليحؿ واإلناث لمذكور العاـ بالتصويت الوطني المجمس
 . 6711 العاـ في اإلجراءات ىذه عمى القيصر

 ، الديمقراطييف ، األحرار ، روسيا في السياسية األحزاب بيف الصراعات وكانت    
 الرجعية العناصر جعمت وقد ، الثوري االشتراكي الحزب ، االشتراكيوف ، الدستوريوف
 وبدأ 6711 عاـ األحرار ضد المعاكسة بالثورة وبدأت بينيا فيما تتعاوف والمحافظة
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 الجيش ورجع واألوتوقراطية لمرجعية مناوئ بكؿ خبللو الرجعيوف وفتؾ اإلرىاب عيد
 فقضت الحرة الحركات عمى لمقضاء واستخدـ الوقت ىذا في القتاؿ ساحة مف

 وفي ، وقساوة بشدة بولندا وفي القفقاس في القومية الثورة عمى القيصرية الحكومة
 القوانيف لمناقشة البرلماف صبلحية عدـ فيو بيف مرسوما القيصر اصدر 6711 آذار

 والبحرية لمجيش األعمى والرئيس العاـ القائد ىو القيصر واف ، لمدولة الدستورية
 . المطمقة صبلحيتو مف الخارجية والسياسة

 فوز عف نتائجيا وأسفرت دوما مجمس ألوؿ االنتخابات أجريت 6711 آب وفي   
 األخرى األحزاب ونالت المجمس في األغمبية الدستورييف الديمقراطييف ونيؿ األحرار
 والثوريوف الديمقراطيوف االشتراكيوف قاطع حيف في ، المجمس في المقاعد بعض

 وفي.  تشريعيا مجمسا وليس الدستور لوضع تأسيسيا مجمسا أرادا ألنيما االنتخابات
 يأمر األخير فاف القيصر مف المقترحة والقوانيف القرارات الدوما مجمس معارضة حالة
 االنتخابات وفي ، 6717و6711 عامي والثاني األوؿ لممجمس حصؿ كما بحمو
 الى ىذا واستمر مقعد ثبلثمائة مف أكثر عمى واالوكتوبرييف الرجعييف حصؿ الثالثة
.  6766 عاـ الى البرلماف خارج المعارضة في االشتراكيوف وظؿ 6761 عاـ

 او الثورييف المناضميف آالؼ بإعداـ الرجعي حكميا في القيصرية الحكومة واستمرت
 قياـ حتى األولى العالمية الحرب قياـ الى الرجعي الحكـ واستمر.  سيبيريا الى نفييـ
 . 6767 العاـ في القيصري الحكـ وزواؿ البمشفية الثورة

  9191-9718 والمجر النمسا إمبراطورية: سادسا

 الروح فييا دبت مختمفة عناصر مف تتكوف النمساوية اإلمبراطورية كانت      
 مستعدة تكف ولـ ، النامي الشعور ىذا أىممت النمسا حكومة اف غير ، القومية
 ، القوميات ىذه رغبات مع ويتفؽ ، اإلمبراطورية كياف يحفظ الحكـ مف شكؿ لتأليؼ
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 ولقد.  القومية بالتقسيمات يؤمف وال الحرة لؤلفكار لدودا عدوا جوزيؼ فرانسوا وكاف
 العناصر بقية وجعؿ والمجر النمسا مف فقط دولتيف تأليؼ عمى اإلمبراطور أصر

 . ليما تابعة األخرى

 ىما دولتيف الى الفيدرالي االتحاد نظاـ بموجب 6717 عاـ اإلمبراطورية انقسمت    
 أجزاء و ، دلماسيا ، غاليسيا ، وبوىيميا النمسا تضـ وكانت النمسا إمبراطورية: أوال

 ، كرواتيا ، المجر وتضـ ، المجر مممكة:  وثانيا ، اإلمبراطورية غربي في صغرى
 ، والمجر النمسا بيف وفؽ ألنو بالوفاؽ االتحاد نظاـ وسمي ، ترنسمفانيا ، سموفينيا
دارة حكومة منيما لكؿ فأصبح  جوزيؼ فرانسو وأصبح الداخمية بشؤونيا مستقمة وا 

 الدولتيف بيف الوصؿ حمقة ىو وكاف(  6761-6717)المجر وممؾ النمسا إمبراطور
 والمالية والجيش الخارجية الشؤوف في تجاىو مسؤولة مشتركة حكومة وتألفت. 

 المشتركة باألمور تتعمؽ والتي القوانيف لسف مشترؾ برلماف يوجد انو كما.  والتجارة
 مف نصفيـ عضوا وعشريف مئة مف يتألؼ البرلماف وكاف.  والمجر النمسا بيف

 في مرة بالتناوب ويجتمعوف سنويا ينتخبوف وىـ ، المجر مف اآلخر والنصؼ النمسا
 . والمجر النمسا عاصمتي وكانتا ، بودابست في وأخرى فيينا

 األولى اف اذ والمجر النمسا بيف واقتصادية سياسية اختبلفات ىنالؾ كانت      
 تكويف في نسبيا متأخرة زراعية دولة المجر كانت بينما متقدمة، صناعية دولة كانت
 .  قوية بروليتارية او برجوازية طبقة ىناؾ تكف لـ وليذا ، الماؿ رأس

 اف النمسا أجبرت منازعات حدثت البمديف بيف االقتصادي التفاوت وجود وبسبب     
 6767 سنة في ذلؾ عدؿ وقد% 11 تدفع المجر بينما المصروفات مف% 71 تدفع

 حرة سياسة النمسا اتبعت وقد%  11,6 والمجر%  11,1 النمسا حصة فأصبحت
 الطبقة ىذه وأخذت ، فييا الصناعية الثورة بسبب النامية الوسطى الطبقة تجاه
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 السياسة تطبيؽ وفي الحكـ في االرستقراطية الطبقة مع وتشترؾ واسعا نفوذا تمارس
 بعد أنيـ غير األحرار حزب في منخرطيف أكثرىـ وكاف والصناعة التجارة في الحرة
 االشتراكي الحزب تأثير تحت فشيئا شيئا يضعؼ الحزب ىذا أصبح 6771 عاـ

 الى ويدعو ، الييودية الرأسمالية يياجـ اخذ كاثوليكيا حزبا األخير وكاف المسيحي
 سيما وال ، الفقيرة الطبقة فأيدتو االجتماعية والتشريعات السياسية الديمقراطية تطبيؽ

 تنظيـ قانوف ، الحزب ىذا بتأثير سنت التي التشريعات بيف مف وكاف ، الفبلحيف
 العاـ بعد الصناعة في والنساء األطفاؿ تشغيؿ وعدـ ، والمعامؿ المناجـ في العمؿ
 العمالية االتحادات تكويف عمى الحكومة وافقت سنوات ثبلث وبعد ، 6771

 .  لمعماؿ االجتماعي والضماف

 حؽ توسيع قانوف بسف ديمقراطية دولة النمسا أصبحت 6771 العاـ وفي      
 مبدأ طبؽ 6717 عاـ وفي.  الناس مف كبير لعدد التصويت حؽ ومنح االنتخابات
 . لمذكور العاـ التصويت

 والمبدأ اإلمبراطورية بيف التوفيؽ اإلمبراطورية في الصعب مف كاف لقد    
 التحرر وأرادت القومي الوعي فييا انتشر متعددة قوميات لوجود ونظرا ، الديمقراطي

 دولة تكويف في يرغب ولـ القديـ الطابع مف كاف جوزيؼ فرانسو اإلمبراطور ولكف.
 حكما وحكميـ الذاتي الحكـ في القومية الحقوؽ ومنحيـ القوميات ىذه مف اتحادية
 ليدـ سرا تعمؿ القوميات ىذه صارت وعميو ، النمسا لسيطرة بإخضاعيـ مطمقا

 . سيطرتيا مف والتحرر النمساوية اإلمبراطورية

 زراعيا كاف البمد الف ، النمسا في كما معقدة تكف لـ فاألمور ، المجر في أما     
 القوميات او لمشعب ديمقراطية حقوؽ أي منح في يرغبوا لـ األراضي وأصحاب
 تماما النمسا وبعكس.  الحكـ عمى مسيطريف فظموا ، المجرية المممكة ضمف األخرى
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 ولـ     المجري الشعب وعمى العناصر بقية عمى وسيطرتيـ لغتيـ المجريوف فرض
 . الببلد في السياسية الديمقراطية لتطبيؽ محاولة أي ىنالؾ تكف

 شخصية بفضؿ طويمة مدة المجرية – النمساوية اإلمبراطورية استمرت ولقد     
 اختبلؼ عمى الناس فكاف.  ىبسبرؾ آؿ أباطرة آخر جوزيؼ فرانسو  إمبراطورىا
 منذ حكميا ونظاـ اإلمبراطورية النيارت ذلؾ ولوال ، ويعظمونو ، يحترمونو قومياتيـ

 الى الحرب ودخوليا األولى العالمية الحرب قياـ حتى كذلؾ واستمرت ، بعيد زمف
 . العثمانية والدولة ألمانيا جانب
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 الفصل الرابع

 9191-9787األوضاع الداخلٌة فً الدول األوربٌة عام 

 أوال: الجمهورٌة الفرنسٌة الثالثة 

 التقدم االقتصادي فً فرنسا فً عهد الجمهورٌة الثالثة  -

 األحزاب السٌاسٌة قبل الحرب العالمٌة األولى  -

-9718ثانٌا: التطورات السٌاسٌة واالقتصادٌة فً برٌطانٌا 

9191  

  9191-9787ثالثا: التطورات السٌاسٌة فً المانٌا 

 التقدم االقتصادي والتشرٌعات االجتماعٌة فً عهد بسمارك  -

 ألمانٌا فً عهد ولٌم الثانً  -

 األحزاب السٌاسٌة فً عهد اإلمبراطور ولٌم الثانً  -

  9191-9787رابعا:التطورات السٌاسٌة واالقتصادٌة فً اٌطالٌا 

-9787خامسا: التطورات السٌاسٌة واالقتصادٌة فً روسٌا 

9191 

 الثورة الصناعٌة فً روسٌا  -

  9177الٌابانٌة وثورة عام  –الحرب الروسٌة  -

 9191-9718سادسا: إمبراطورٌة النمسا والمجر 
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  9191-9787 األوربية الدول في الداخمية األوضاع

  الثالثة الفرنسية الجمهورية )*(أوال

 في األلماني الجيش ضربات تحت فرنسا في الثالث نابميوف إمبراطورية انيارت    
 الحكـ نظاـ أعمنت مؤقتة حكومة وتألفت(  6776-6771)  السبعيف حرب

 الشعب تمثؿ وطنية جمعية انتخاب يتـ ريثما ألمانيا مع اليدنة وعقدت ، الجميوري
 رئيسا وانتخاب دستور ووضع األلماف مع الصمح عقد عاتقيا عمى وتأخذ الفرنسي
 فوز عف أسفرت فرنسا في عامة انتخابات المؤقتة الحكومة أجرت ولقد ، لمببلد

 ئتيفبم وفالجميوري ظفر بينما.  الوطنية عيةالجم في مقعد ئةبأربعم الممكييف
 الى بوربوف آؿ ورجوع الممكييف فوز الى تشير الدالئؿ وكانت ، مقعدا وخمسيف
 .  الفرنسية الحكومة رئيس انتخابات إجراء بعد أخرى مرة فرنسا عرش

 مؤقتا رئيسا تيير أدولؼ أعضائيا بيف مف وانتخبت الوطنية الجمعية اجتمعت    
 ينتخبيـ وزراء وبمساعدة الجمعية بإشراؼ صبلحيتو يمارس اف عمى التنفيذية لمسمطة

 ، ألمانيا مع الصمح معاىدة إلبراـ فرساي الى بوردو مدينة مف انتقمت ثـ ، بنفسو ىو
 المدف وبعض باريس في(  الكوميوف)  ثورة نشبت فرساي في الجمعية اجتماع وقبؿ

 قياـ إلى أدت التي العوامؿ ابرز ومف ، 6776 آذار مف عشر الثامف في الرئيسية
 .   commune الكوميوف ثورة

 لمسمـ الفرنسي الشعب صوت بينما الحرب في االستمرار يريدوف الثوار كاف .6
 . األلماف مع

 .الثوار لدى المبغوضيف الممكييف فوز عف الوطنية الجمعية انتخابات أسفرت .7

                                                             
  تارٌخ ، صالح دمحم دمحم ، ت.و دادبغ ، عشر التاسع القرن فً أوربا تارٌخ ، االدهمً مظفر دمحم ٌراجع:  للتفاصٌل )*(

  0958 بغداد ، 0903-0871 الحدٌث أوربا
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 األلماني الجيش وحصار الحرب بسبب باريس في االقتصادية األحواؿ تدىور .8
 . الغذائية المواد وقمة األسعار وارتفاع

 . بتسريحيـ وأمرت الوطني الحرس رواتب  الوطنية الجمعية أوقفت .9

 الحكومة أوقفتيا التي والديوف اإليجارات دفع الوطنية الجمعية أمرت .11
 والفاقة الجوع آالـ تعاني باريس كانت الذي الوقت في ، الحرب أثناء الفرنسية

 . بالمئات يموتوف كانوا والناس . 

 سمطة باريس ، ونوكوم ورفضت ، باريس في الثورة أعمنت األسباب ليذه    
 وخشيت.  فرنسا في عديدة مناطؽ في كوميونات وتكونت ، الوطنية الجمعية
 وعندما إخمادىا في الجمعية فساعدت الثورة عاقبة مف فرنسا في المحافظة العناصر

 ستة قتاؿ وبعد ، باريس حاصر 6776 نيساف في القتاؿ ساحة الفرنسي الجيش رجع
 ، الناس مف عدد فقتؿ ، تستقر لـ األوضاع لكف ، باريس كوميونة انتيت أسابيع
 أساليب واستمرت ، الفخمة والقصور الفنادؽ بعض وأحرقت ، المؤسسات ودمرت
 . السنة تمؾ مف حزيراف منتصؼ الى بالناس تفتؾ والتخريب القتؿ

 الثورييف األعضاء مف قمؿ الذي ييرت برئاسة أخيرا الوطنية الجمعية انتصرت     
 .  معتدلة سياسة تطبؽ الجمعية وأخذت ، الجميورييف صفوؼ بيف الجمعية في

 باريس كوميونة عمى القضاء بعد الجمعية اتخذتيا التي الثانية الخطوة وكانت     
 عمى نصت تفرانكفور  معاىدة وقفت 6776 مايس ففي األلماف مع الصمح ىي

 خمسة قدرىا حربية غرامة ودفع ، بألمانيا الموريف مف األكبر والقسـ االلزاس إلحاؽ
 الى فرنسا مناطؽ بعض تحتؿ األلمانية الجيوش تبقى اف عمى ، ذىبا فرنؾ مميارات

 تيير فقاـ.  المحتمة القوات نفقات بدفع الفرنسية الحكومة وتقـو ، المبمغ دفع يتـ اف
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 مف لمتخمص والنفيس الغالي الفرنسيوف وقدـ فرنسا في التبرعات لجمع واسعة بحممة
 األلماني الجيش وانسحب ، سنوات ثبلث غضوف في المبمغ دفع فتـ األلماني الجيش
 . الببلد محرر تيير واعتبر ، فرنسا مف 6771 عاـ

 في الحكـ نظاـ وتقرير لمببلد دستور لوضع الوطنية الجمعية تفرغت وأخيرا     
 بيف اختبلؼ وحصؿ الحكـ نوع تحديد في والممكيوف الجميوريوف اختمؼ وىنا فرنسا

 جانب الى تميؿ الكفة جعؿ مما(  اورلياف وآؿ بوربوف آؿ)  أنفسيـ الممكييف
 ينتخب اف عمى نص والذي  ، لفرنسا دستور وضع 6771 عاـ وفي الجميورييف

 والشيوخ النواب بمجمسيو ، لمبرلماف وكاف الوطنية الجمعية قبؿ مف الجميورية رئيس
 دكتاتورية وجية في انصح الوطنية الجمعية تكوف كي لحكومةا عمى كبرى سيطرة ،

 فرنسا حكمت التي الوطنية الجمعية ميمة انتيت الدستور وبوضع.  التنفيذية السمطة
 .   سنوات خمسة مدة

 رئيسا ماكماىوف الجنراؿ 6771 عاـ في انتخبت قد الوطنية الجمعية وكانت     
 تشريعي مجمس أوؿ انتخابات جرت 6771 عاـ وفي.  سنوات سبعة لمدة لمجميورية

 في ساحقة بأغمبية الجميورييف فوز عف النتيجة وأسفرت ، الجديد الدستور ظؿ في
 بدعاية القياـ ماكماىوف وحاوؿ ، الشيوخ مجمس في الممكييف وفوز ، النيابي المجمس
 ، بالمرصاد واقفا كاف النيابي المجمس اف إال.   فرنسا الى الممكية إلرجاع واسعة

 النتيجة كانت جديدة انتخابات أجريت ولما ، المجمس حؿ الى مكماىوف فاضطر
 الممكييف مف أعضائيا اغمب التي الوزارة واجبروا ، ساحقة بأغمبية الجميورييف فوز
 كاف حتى 6777 عاـ يحؿ ولـ ، الجميورييف مف وزارة فتألفت االستقالة عمى

 مكماىوف الرئيس فقدـ والشيوخ النواب المجمسيف عمى مسيطريف الجميوريوف
 فأصبحت .  لمجميورية رئيسا يكريف وانتخب الوطنية الجمعية فاجتمعت ، أالستقالتو
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 6771 عاـ وفي الجميورييف بيد تأسيسيا مف سنوات تسع بعد الثالثة الجميورية
 .باريس الى فرساي مف الفرنسية الحكومة مقر انتقؿ

 في النببلء عدد وقؿ ، 6777 عاـ بعد فرنسا يحكموف الجميوريوف كاف       
 السياسية األحزاب وكانت ، الوسطى الطبقة حكومة الحكومة أصبحت بحيث الدولة
 الفئة وكانت.  واشتراكييف ، وراديكالييف معتدليف جميورييف الى تنقسـ فرنسا في

 اإلصبلحية بنزعتيـ واشتيروا ، النيابي والمجمس الوزارة عمى المسيطرة ىي األولى
 تامبيكا ىؤالء زعيـ وكاف.  الكاثوليكية الكنيسة ومعارضة ، االستعماري والتوسع
 رئيساو  محمو رييف جوؿ أصبح 6771 عاـ وفاتو وبعد ، لموزراء رئيسا أصبح والذي
 . الجميوري لمحزب

 أنيـ كما.  المعتدليف مف اإلصبلح الى ودعاة ثورية أكثر فكانوا الراديكاليوف أما    
 جورج زعيميـ وكاف الخارجية بالسياسة واالىتماـ االستعمار الى ميبل اقؿ كانوا

 العالمية الحرب أواخر في لموزارة رئيسا أصبح الذي( 6717-6766)  كممينصو
 حد عمى والممكييف والمعتدليف فيري جوؿ حكومة يياجـ اخذ جريدة وأسس.  األولى
 . سواء

 ، 6771 عاـ الى كذلؾ واستمرت ائتبلفية الجميورييف عيد في الوزارات كانت     
 مف خوفا الراديكالييف معارضة مف الرغـ عمى متحديف المعتدليف الجميوريوف وظؿ
 بعد الببلد الى الممكي النظاـ باستعادة أمميـ وافقد والذي ، الحكـ الى الممكييف رجوع
 النظاـ عمى تعودوا قد الناس اف كما ، 6771 عاـ باريس دي كونت موت

 . البرلماف في الممكييف النواب عدد وقؿ الجميوري

 الثمانينيات مدة خبلؿ رييف جوؿ حكومة بيا قامت التي الميمة األعماؿ ومف    
 والعفو ، لفرنسا وطنيا عيدا(  الباستيؿ سقوط يـو)  تموز مف عشر الرابع يـو جعؿ
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 الوظائؼ عمى لمحصوؿ كفاءةال امتحاف واستحداث ، الكوميوف ثورة زعماء عف
 الحكومة قبؿ مف تعيينيـ مف بدال اإلدارييف الموظفيف وانتخاب ، والدبموماسية المدنية
فساح  حرية ومنح العماؿ حقوؽ عف لمدفاع العمالية االتحادات لتكويف المجاؿ وا 

 القوانيف ىي الجميوريوف بيا اىتـ التي الميمة القوانيف ومف.  واالجتماعات الصحافة
 مف إلزاميا االبتدائي التعميـ جعؿ قانونا سف 6771 عاـ وفي ، التعميـ تخص التي

 مف بدال الحكومة إشراؼ تحت تصبحا المدارس اف كما عشر الثانية الى السادسة
 الحكومة وقامت.  االبتدائية المرحمة في وخاصة الكاثوليكية الدينية المؤسسات
خراجيا التعميـ توسيع بغية الحكومية المدارس مف عدد بتأسيس  رجاؿ سيطرة مف وا 
 فرنسا في األمية انخفضت فقد الثالثة الجميورية مآثر مف القوانيف ىذه وتعد.  الديف
 الى اإلناث وبيف ، عشر التاسع القرف نياية في% 6 الى 6771 عاـ في% 61 مف
 . مدرسة ألؼ وعشروف خمسة بناء وتـ ،%  7

شراؼ ، التعميـ مجاؿ في الحكومة قبؿ مف اإلجراء ىذا كاف      ، عميو الدولة وا 
 الكنيسة بيف العبلقات تصدع في البالغ أثره بالتعميـ القياـ في الديف رجاؿ ومنع

 .  والدولة

 بسبب ضده الكاثوليؾ لوقوؼ االستقالة الى رييف جوؿ اضطر 6771 عاـ وفي    
 سياستو بسبب.  الثقة منو سحبوا الراديكالييف اف كما.  والتعميمية الدينية سياستو

 فوز عف أسفرت قد الجديدة االنتخابات وكانت ، واسيا أفريقيا في االستعمارية
 واجو وقد 6771 عاـ في الجميورية لرئاسة أخرى مرة كريفي وانتخب ، الجميورييف

 فرنسا في والفضائح اإلحداث بعض عيده في المعتدلوف الجميوريوف عيده في
 ، 6777 عاـ ولسف دانياؿ وفضيحة(  6777-6771)  بوالنجي حادثة. أبرزىا

 تتمخص( 6711-6776) وسدريف وحادثة ،(  6776-6777)  امابان وفضيحة
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 في لمحربية وزيرا فاختير ، يفالسبع حرب في كفاءتو اظير قد نجيبوال باف األولى
 يعرض واخذ ، مركزه لتعزيز الوزاري منصبو نجيبوال استخدـ وقد الجديدة الوزارة
 شعبية ؿنا وبذلؾ ألمانيا مع االنتقاـ حرب عف ويتكمـ ، والجماىير الجيش أماـ نفسو

 الوزراء رئيس أرعب الذي األمر فرنسا وبطؿ الباريسييف معبود وأصبح عظيمة
 اف عمى 6777 عاـ الجيش مف طردو  االستقالة منو فطمبوا ، رنسيةالف والحكومة

 عمى الحاقدوف والكاثوليؾ الممكيوف حولو تجمع اذ ، اليديف مكتوؼ يقؼ لـ نجيبوال
 في 6777 عاـ وانتخب حزبا لنفسو كوف وبذلؾ والبونابرتيوف ، الثالثة الجميورية
 خانتو اف لوال دكتاتورا نفسو يجعؿ بانقبلب يقـو اف وكاد .  الوطنية الجمعية
 انو غير ، الخيانة بتيمة ومحاكمتو عميو القبض بإلقاء الحكومة تمر فأ ، الشجاعة

 . سنتيف بعد انتحر وىناؾ بمجيكا الى انيـز

 فقد مالية فضائح في بتورطو فتمثمت 6777 عاـ ولسف دانياؿ فضيحة أما    
 بيع طريؽ عف الماؿ جمع في ، كريفي الرئيس صير كونو ، منصبو استغؿ

 لو مسكنا الرئاسة قصر ومتخذا ، أخرى مربحة وا عماؿ ، الشرؼ وألقاب ، الوظائؼ
 حكـف القضية لدرس تفتيشية ىيئة وطنيةال الجمعية عينت وقد.  الرئيس بنت ولزوجتو

 التعاوف عدـ الوطنية الجمعية قررت ولذلؾ ، سنتيف لمدة بالسجف ولسف دانياؿ عمى
 يقدـ اف الى أدى الذي األمر ، حكومتو في الخدمة وزير أي يقبؿ ولـ ، الرئيس مع

 .  لمجميورية رئيسا(  كارنو سادي)  فانتخب ، استقالتو الجميورية رئيس

 فاتح ، بسدلسي فرديناند تبناه الذي(  6776-6777)  باناما قناة مشروع وكاف     
 6777 عاـ بمشروعو الميندس ىذا بدا لقد.  فضيحة الى انتيى قد ،  السويس قناة

 وبعض الييود الرأسمالييف مف عدد فيو واشترؾ ، دوالر مميوف ثبلثمائة قدره وبرأسماؿ
 في األطمسي بالمحيط اليادي المحيط ربط المشروع مف الغرض وكاف.  الدولة رجاؿ
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 رداءة بسبب جمة صعوبات المشروع واجو لقد.  بالجنوبية أمريكا تربط  نقطة أضيؽ
 الذي األمر.  السويس منطقة عف ىناؾ األرض طبيعة واختبلؼ المناخية األحواؿ
 عاـ المحكمة الى المشتركوف فسيؽ.  إكمالو قبؿ لممشروع المخصصة األمواؿ استنفذ
 ، جميعا فأدينوا الدولة رجاالت وبعض سيبسدل الميندس بينيـ ومف 6776

 . نجازهال أمريكا الى الخاسر المشروع تبيع اف الفرنسية الحكومة واضطرت

 في ييودي رئيس اتيـ اف حدث فقد(  6711-6776)  سدريفو  حادثة أما    
 فحوكـ األلماف الى وبيعيا عسكرية أسرار بسرقة دريفوس الفرد اسمو الفرنسي الجيش

 مف وجرد 6776 عاـ عسكرية محكمة قبؿ مف الحياة مدى الشاقة باإلشغاؿ ىذا
 جزيرة تسمى غانا ساحؿ مف بالقرب  نائية جزيرة الى ونفي الجيش مف وطرد رتبو

 استخبارات في بيكارت العقيد اف لوال الحد ىذا عند تنتيي الحادثة وكادت.  الشيطاف
 إنما دريفوس بخط تكف لـ المسروقة األسرار اف 6777 سنة وجد الفرنسي الجيش
 طالب إذ عند.  بريء دريفوس واف ،(  يىيز  أيستر)  المقدـ ىو آخر شخص بخط
 المحاكمة عادةا  عدوا العميا والمراكز الجيش قادة اف غير ، المحاكمة بإعادة الييود
 تعاد اف عمى سجنو في البريء موت وفضموا ، الجيش جبيف في تمحى ال وصمة

 رئيسا( فور فيميكس)  وانتخب الجميورية رئيس اغتيؿ 6776 العاـ وفي.  المحاكمة
 اميؿ)  انتخب 6777 عاـ وفاتو وبعد ، األمر في ىذا يتدخؿ ولـ ، لمجميورية

 الحكـ الى وجاءت ، الوقت نفس في الوزارة وتغيرت ، لمجميورية رئيسا(  لوبيت
 المحكمة قبؿ مف أخرى مرة فاديف دريفوس محاكمة فعادوا ، الراديكالييف مف غالبية
.  حاال الرئيس عنو فعفا ، اراد اف العقاب مف إعفائو الجميورية رئيس خولت التي
 قررت اذ 6711 عاـ الى الدعوى واستمرت ، براءتو عمى اأصرو  الييود اف غير

 بدرجة وعيف إليو العسكري  وشرفو رتبتو وا عادة عنو التيمة رفع العسكرية المحكمة
 . 6711 عاـ ومات السابقة درجتو مف أعمى
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 الراديكالييف مف كتمة البرلماف في أنصاره شكؿ اف دريفوس حادثة نتيجة كانت     
 . الثالثة الفرنسية الجميورية عف لمدفاع اختبلفاتيـ تسوية بعد والمعتدليف واالشتراكييف

 فازت 6777 عاـ الفرنسية لمجميورية رئيسا(  لوبيت أميؿ)   اختيار وبعد      
 أعضاء اغمب وكاف روسو والديؾ ويني بزعامة الوزارة وشكمت ، باألكثرية الكتمة
 صراالعن مف الجيش تطيير اليسارية الوزارة قررت وقد ، الراديكالييف مف وزارتو

بعاد ، الثالثة الجميورية يؤيد ال مف وكؿ والممكية الرجعية  السياسة عف الجيش وا 
 .  سنوات ثبلث مف بدال سنتيف الى اإلجباري التجنيد مدة وتقميؿ ، نيائيا

)   زميمو فأصبح ، الصحية حالتو سوء بسبب منصبو مف روسو والديؾ استقاؿ      
 وفي ، الكنيسة مع صراع في دخؿ الذي 6716 عاـ لموزراء رئيسا(  كومب أميؿ
 الجمعيات اغمب وممتمكات أمواؿ وصودرت الدولة عف الكنيسة فصمت 6711 عاـ

 وقد الديف رجاؿ رواتب دفع عف تمتنع الدولة اف 6711 عاـ الئحة ونصت ، الدينية
 الكنيسة فصؿ قانوف عمى واعترض ، الفرنسية الحكومة مف التصرؼ ىذا البابا أنكر
 عاـ القوانيف ىذه الفرنسية الحكومة عدلت فقد ، البابوية اعتراضات لكثرة ونتيجة. 

 دوف الكنائس في الدينية شعائرىـ إقامة في حرية لمكاثوليؾ فييا وأصبح ، 6717
 قد الدولة عف الكنيسة فصؿ قانوف وكاف ، الدنيوية الييئات وساطة الى االلتجاء

 رئاسة عف الحاؿ في االستقالة عمى فاجبر السياسي منصبو . كومب أميؿ كمؼ
 . الوزارة

 جورج فأصبح ،  باألكثرية أخرى مرة الكتمة فازت 6711 عاـ انتخابات وفي       
 ومسببي االشتراكييف ضد العنيفة حمبلتو كميمنصو وجو وقد ، لموزارة رئيسا كميمنصو
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 معتقدا الكاثوليكية الكنيسة ضد تشريعاتو عف يكؼ لـ انو كما ،)*( الكثيرة اإلضرابات
 ، الجميورية عف الدفاع كتمة وزارة لتوحيد الوحيد العامؿ ىو الكنيسة عمى اليجـو باف

 اليمينية القوى جميع اتحدت 6717 عاـ التصاعدية الدخؿ ضريبة فرض أراد وعندما
 . لموزراء رئيسا بعده مف(  برياف ارستيد)      وأصبح االستقالة عمى واجبروه ضده

 لمعماؿ التقاعد دفع منيا االجتماعي الضماف عف التشريعات ببعض برياف قاـ      
 عاـ وفي.  اإلضرابات عمى لمقضاء الجيش واستخدـ ، الشيخوخة سف بموغيـ عند

 ، وزارية مناصب عمى لمحصوؿ سمما الحزب اتخذ انو بحجة وزارتو سقطت 6766
 عدة سقوط( 6766-6766)  المدة وشيدت نيائيا الكتمة وزارة دور انتيى وبذلؾ
 . بوانكاري برئاسة اآلخر والقسـ(  بارثو)  برئاسة منيا قسـ وزارات

    الثالثة الجمهورية عهد في فرنسا في االقتصادي التقدم .3

 شجع فقد ، االقتصادية بالناحية فرنسا في المختمؼ الحكومات اىتمت     
صبلح ، الحديدية السكؾ بمد وقاموا.  والزراعة والصناعة التجارة الجميوريوف  وا 

 بواسطة ببعض بعضيا األنير وربط ، باريس وتجميؿ الفرنسية المواني وتوسيع
 ميعا معرض أشيرىا واآلخر الحيف بيف الدولية المعارض أقيمت كما.  القنوات
 . 6711 و6777

 ولمساعدة ، الزراعة وزارة 6776 عاـ تأسست فقد بالزراعة االىتماـ مجاؿ وفي     
 وقدمت ، المباشر غير بالضرائب المحاصيؿ عمى المباشرة الضرائب استبدلت الزراع
 الحرير بصناعة يقوموف والذيف ، القز دودة ومربي العنب كرـو لزراعة المالية المنح

 والشراء  بالبيع لتقـو الفبلحية التعاونية الجمعيات الحكومة وشجعت.  والكتاف

                                                             
 والبرٌد الكهرباء ومصلحة والمصانع الموانً فً التالٌة السنوات فً واستمرت 0915 عام فرنسا فً إضرابات قامت )*(
 البالد اقتصادٌات لشل اإلضرابات على تؤكد التً هً االشتراكٌة الحركات وكانت ، 0919 عام إضراب حدث كما ،

 . اإلضراب على للقضاء الجٌش تستخدم األحوال اغلب فً الحكومة وكانت ، مطالبٌها كسب من تتمكن حتى
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 الضماف مؤسسات أسست كما ، لمزراع القروض تقديـل البنوؾ وأسست ، بالجممة
 وفرضت ، الزراعية المدارس وفتحت ، الحكومة رعاية تحت 6776 عاـ االجتماعي
 قيمة فارتفعت.  الفرنسييف الزراع لحماية المستوردة المحاصيؿ عمى ضريبة الحكومة

 مف أكثر الى 6711 عاـ في فرنؾ مميارات ستة مف الفرنسية الزراعية المحاصيؿ
 . 6761 عاـ فرنؾ مميار عشر احد

 تصنيع في واسعة خطوات الثالثة الجميورية فخطت الصناعي الحقؿ في اما     
 عاـ في طف مميوف وأربعيف واحد الفحـ إنتاج وكاف ، والمصانع المكائف عدد وزيادة
 وفرضت ، عشر التاسع القرف منتصؼ في اإلنتاج أضعاؼ ثبلثة وىو ، 6761
 ، الوطنية الصناعات لحماية المستوردة البضائع عمى الكمركية التعريفة الحكومة
 عاـ في مميار ثبلثمائة الى 6771 عاـ فرنؾ مميار مائتي مف القومية الثروة وازدادت
6761 . 

 تنظيـل 6776 قانوف منيا العمالية وانيفالق بتشريع الفرنسية الحكومة وقامت     
 العمؿ ساعات وحددت ، عشر الثالثة سف دوف األطفاؿ اشتغاؿ ومنع النساء اشتغاؿ
 . السخرة أعماؿ ومنعت ، ساعات بعشر اليومي

 :  األولى العالمية الحرب قبل السياسية األحزاب .4

 بريطانيا في عميو المتعارؼ بالمعنى منظمة سياسية أحزاب فرنسا في تكف لـ
 ىذه لتعدد ونظرا.  أحيانا السياسية بالفئات ليا يشار فميذا ، وغيرىا وأمريكا
 ألنيا قصيرة لفترات اال الحكـ في تستمر ال الفرنسية الوزارات فاف ، الفئات
 الوزارة استقرار عدـ  ويبلحظ ، ائتبلفية الوزارات اف أي ، متعددة جيات تمثؿ
 6766و 6771 مابيف الحكـ في تناوبت وزارة خمسيف اف بحيث فرنسا في



037 

 

 الحزبية او السياسية الفئات واىـ.   المدة ىذه في بريطانية وزارات تسع مقابؿ
 : ىي 6766 عاـ قبؿ الوطنية الجمعية في

 تدريجية بصورة عددىـ وقؿ ، الجمعية في اليميف أقصى وىـ:  الممكيوف .4
 وعشروف ستة كاف 6766 العاـ في عددىـ اف بحيث 6771 عاـ بعد
 . والجيش الديف رجاؿ تأييد مبادئيـ ومف.  نائبا

 أربعة حوالي ليـ وكاف أيضا اليميف عمى محسوبوف وىـ:  األحرار .5
 مع المشكمة إنياء الى يدعوف وكانوا.  النيابي المجمس في مقعدا وثبلثيف
 . اجتماعية بتشريعات والقياـ الكنيسة

 ممدةل الحكـ في تناوبت التي ةالرئيس الفئات يشكموف وىـ:  الجميوريوف .6
 عف لمدفاع البرلماف في ةالرئيس الكتمة مكونيف( 6771-6766)

 الجميورييف مف ىـ الجميورية الكتمة في الفئات واىـ.  الجميورية
 اتحدت وقد.  االشتراكييف والراديكالييف الراديكالييف والجميورييف المعتدليف

 ىذه اختمفت وقد. الديف ورجاؿ والممكية جعيةالر  مقاومة في الفئات ىذه
 الئحة منيا ، دةالمتعد القانونية الموائح حوؿ 6761 عاـ بعد الكتؿ

 انقسمت وبذلؾ ، البرلماني اإلصبلح والئحة ، اإلجبارية العسكرية الخدمة
 . متطرفيف يمينييف وجميورييف ، يسارييف اتحادييف جميورييف الى

 ثبلثمئة حوالي الثالثة الجميورية ورثت االستعمار مجاؿ وفي      
 الفرنسية الحكومات مف المستعمرات مف مربع ميؿ ألؼ وسبعيف وخمس
 ألؼ وخمسيف مبلييف خمسة حوالي 6761 عاـ في أصبحت ثـ ، السابقة
 دولة ثاني بذلؾ فرنسا فكانت نسمة مميوف ثبلثيف يسكنيا مربع ميؿ

 ، المستعمرات ىذه مف كثيرا تربح فرنسا وكانت ، بريطانيا بعد استعمارية
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 مميوف وخمسيف ثبلثمئة مف مستعمراتيا مع الفرنسية التجارة قيمة وازدادت
 . 6761 عاـ في فرنؾ ممياريف الى 6777 عاـ في فرنؾ

 

  9191-9718 بريطانيا في واالقتصادية السياسية التطورات:  ثانيا

 في صناعية دولة عظـأ  عشر التاسع القرف مف لثانيا النصؼ في بريطانيا كانت    
 واستمرت 6711 عاـ حوالي منذ الصناعة الثورة فييا ظيرت فقد,  وأغناىا أوربا

 والثروة الصناعة في ليا منافس يظير اف دوف عاـ مائة مف أكثر مدة عمييا مقتصرة
 . عشر التاسع القرف نياية الى

 التجارة واحتكرت ، نفوسا السكاف وربع مساحة األرضية الكرة ربع تمتمؾ وكانت    
 ومناجـ البريطانية والمصانع المعامؿ كانت ولقد.  العشريف القرف مطمع الى العالمية
 التمفوف وخطوط الحديدية السكؾ مف شبكة فييا ظيرت وقد.  مستمر تزايد في الفحـ

 منيا الصادرة او إلييا الواردة بالبضائع المحممة بالسفف تعج موانئيا وكانت والتمغراؼ
. 

 عدد كاف 6716 عاـ ففي الصناعية الثورة بتقدـ بريطانيا سكاف ازداد وقد    
 . نسمة مميوف وأربعيف واحد 6766 عاـ في أصبح ، نسمة مبلييف عشرة السكاف

 ، لتنميتيا العممية األساليب واستخدمت ، الصناعية بالثورة تأثرت فقد الزراعة اما    
 لممشاريع الضخمة األمواؿ رؤوس ـاواستخد ، الزراعية والمكائف الكيماوية كاألسمدة
 ، الغذائية بالمواد الصناعية المدف تزويد بغية واسع نطاؽ عمى واإلنتاج الزراعية
 نتيجة بالتراجع الزراعي اإلنتاج اخذ 6776 العاـ وبعد.  األولية الزراعية والمواد
 نشطت وبينما ، أيضا والصناعة التجارة وشمؿ الببلد عـ الذي االقتصادي الكساد
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 الواليات إنتاج ذلؾ في السبب وكاف التدىور في الزراعة استمرت والصناعة التجارة
 بدأت التي الحبوب مف كبيرة كميات واألرجنتيف واستراليا وكندا األمريكية المتحدة
 األرباح فقمت ، الضخمة التجارية السفف بواسطة بريطانيا ومنيا أوربا أسواؽ تصؿ
.  األجنبية المنافسة يواجو اف البريطاني الفبلح يستطع ولـ.  الحبوب تجارة مف

 بزيادة الزراعة في خسارتيا بريطانية عوضت وقد الزراعة تدىور الى أدى الذي األمر
 أربعمئة مف الخارجية تجارتيا قيمة ازدادت فقد ، والتجارة الصناعة في ايرادتيا
 ثـ  ، 6771 في باوف مميوف ستمئة الى 6711 عاـ في اوفب مميوف عشر وثمانية
 ميناء اكبر لندف مدينة وكانت . 6761 عاـ في باوف مميوف وثمانوف وخمس ألؼ
 والصيرفة والتجارة الصناعة في كبيرا دورا بريطانيا أدت وقد ، العالـ في يتجار 

 . والمصنوعات الماؿ برأس العالـ وتزويد

 ، إسترليني باوف مميارات ستة 6711 عاـ في الوطنية بريطانيا ثروة وكانت    
 دخؿ ازداد الوطنية الثروة زادت وكمما ، 6761 عاـ مميار عشر أربعة أصبحت
 . السابؽ مف أكثر خدمات الحكومة مف المواطنوف وتوقع.  ونفقاتيا الحكومة

 حكـ بنظاـ احتفظت قد والعممي االقتصادي تقدميا بجانب بريطانيا وكانت    
.  المساومات مف سمسمة طريؽ عف المتغيرة لؤلوضاع نفسو يكيؼ طبقي ومجتمع
 ، الناس مف قميؿ عدد الييا ينتمي وطنية وكنيسة ، يحكـ وال يممؾ ممؾ ىناؾ وكاف
 ىناؾ اف كما ، األراضي يممكوف االمتيازات وأصحاب النببلء مف صغيرة وطبقة
 . الجماىير قبؿ مف ينتخب عمـو مجمس

 الرأسمالية البرجوازية بيف تفاىـ عف عبارة البرلمانية اإلصبلحات وكانت    
 6711 عاـ برلماني إصبلح بأوؿ بريطانيا حكومة وقامت.  الزراعية واالرستقراطية

 في مقاعد أكثر نيةغال العميا الطبقة احتمت وقد.  6717 عاـ ثاف إصبلح تبعو
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 الوظائؼ أكثر تشغؿ وكانت الموردات مجمس لنفسيا واحتكرت ، العمـو مجمس
 بيف مف كانوا المحافظيف وحزب األحرار حزب عماءاف ز  كما.  الوزارات في العالية
 . الطبقة ىذه

 ستوفدكبل وليـ بزعامة األحرار حزب فييا فاز انتخابات جرت 6717 عاـ وفي   
 الخارج في السمـ بمبدأ الوزارة وتمسكت ، 6776 عاـ حتى وزارتو استمرت ذيوال

 الشؤوف في التدخؿ عدـ  سياسة واتبعت.  الداخؿ في. النفقات في واالقتصاد
 الفرنسية – البروسية الحرب في التاـ الحياد عمى ووقفتلمدوؿ األخرى  الخارجية

  والتعميـ التربية ىو ىاألول كبلدستوف وزارة أعماؿ أىـ مف وكاف (.6771-6776)
 في المدارس لفتح والتعميـ التربية مديرية بتأسيس الحكومة قامت 6771 عاـ ففي. 

 األىمية المؤسسات الى إضافية منح وتقديـ.  أىمية مدارس فييا توجد ال التي األماكف
 التعميـ أصبح 6771 عاـ وفي.  المدارس ىذه لتمويؿ معينة ضرائب تصصخ كما

 عاـ% 6 ثـ 6776 عاـ% 7 الى 6776 عاـ% 16 مف األمية فانخفضت إلزاميا
 سنويا باوف مميوف وعشريف خمسة تصرؼ البريطانية الحكومة كانتو  .  6766
 .  فقط االبتدائية المدارس عمى

 والدفاع التممؾ حؽ وخوليا العمالية االتحادات تكويف أجاز أيضا أعمالو ومف    
 قبؿ  مف العنيفة األساليب ـاواستخد اإلضرابات منع انو اال ، المحاكـ في حقوقيا عف

 العاـ بعد بكثرة بريطانية في العمالية النقابات انتشرت وقد.  أىدافيـ لتحقيؽ العماؿ
6776  . 

 قاـكما .  الكفاءة امتحاف يجتاز اف الحكومة دوائر في الوظيفة يطمب مف وعمى    
 قانوف بموجب االنتخابات في السري التصويت الحكومة واستخدمت ، الجيش بتنظيـ
 . التالية السنة في القضاء بإصبلح وقامت ، 6771 عاـ
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 انتقد اذ ، المحافظيف حزب قبؿ مف شديدة معارضة كبلدستوف إصبلحات القت    
لغاء ، لؤلراضي اإلصبلح قانوف الحزب  كما ، ايرلندا في االنكميزية الكنيسة سيطرة وا 
 الوطنية وفقداف واالستعمارية الخارجية السياسة في بالجبف كبلدستوف حكومة اتيمت

 دولتيف لظيور المجاؿ وفسحت السبعيف حرب في الحياد عمى وقفت بريطانيا اف اذ
 . وايطاليا ألمانيا ىي كبيرتيف

زاء      األكثرية المحافظوف وناؿ 6776 انتخابات في كبلدستوف وزارة سقطت ذلؾ وا 
 6771 عاـ حتى استمرت والتي دزرانيمي بنياميف بزعامة الوزارة وشكموا البرلماف في
 ثبلث وبعد ، 6771 العاـ في العامة الصحة قانوف صدور الوزارة أعماؿ ومف . 

 العمؿ ساعات بموجبيا حددت  العمالية القوانيف مف عددا الوزارة شرعت سنوات
 وحدة عمى الحكومة أكدت فقد ، البريطانية المستعمرات مجاؿ فيو .  وشروطو
 الى اليند إمبراطورة لقب ومنح لبريطانيا بالنسبة اليند أىمية وبيف ، وايرلندا بريطانية
 بقبائؿ واصطدـ.  أفريقيا جنوب في عدوانية سياسة اتبع ولكنو.  فكتوريا الممكة
 السويس قناة أسيـ واشترى.  أفغانستاف عمى عدوانية حربا شف كما.  األفريقية الزولو
 الحتبلؿ السبيؿ وميد القناة عمى البريطانية السيطرة فضمنت ، مصر حكومة مف

 معاىدة بعقد انتيت التي(  6777-6777) التركية – الروسية الحرب وتدخؿ الببلد
 جزيرة عمى بريطانيا وحصمت ، التنازالت مف كثير تقديـ عمى روسيا توأجبر  ، برليف
 .  قبرص

 األمواؿ مف خسارة مف الييا جمب وما االستعمارية دزرائيمي لسياسة كاف       
 حطيفأ ، المحافظيف حكومة ضد البريطاني العاـ الرأي تغيير في كبير رأث والناس
 . التالية السنة في األخير وتوفي ، 6771 عاـ دزرائيمي بوزارة
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 وكاف ، الثانية لممرة كبلدستوف بزعامة الحكـ الى أخرى مرة األحرار حزب رجع    
 ، المحافظة وحكومتو دزرائيمي عف ورثيا التي االستعمارية النزعة يكره الوزراء رئيس
 جية مف لكنو أفريقيا، جنوب في البريطاني التقدـ أوقؼو  ، أفغانستاف مف انسحب فقد

 عاـ فاصدر. االيرلندييف تيدئة وحاوؿ ، 6771 عاـ مصر قواتو احتمت أخرى
 التي مزرعتو مف عادال موردا االيرلندي لمفبلح تضمف البرلماف الى الئحة 6776
 .   األرض في البقاء ودواـ يزرعيا

 وفتكبلدس فاستقاؿ ، األحرار حزب في االنقساـ أساس االيرلندية المشكمة وكانت    
 اتبعت ولقد ، المحافظيف حزب عف الوزارة الزبوريس الماركيز وشكؿ ، 6771 عاـ

 6777 عاـ ففي ، سابقا مخططيا دزرائيمي وضع التي االستعمارية السياسة حكومتو
 عف توسعيا بدأت التي مستعمراتيا لحماية البريطاني األسطوؿ تقوية الحكومة قررت
 ىذه تعيدت اذ(  6776-6771) بيف والبرتغاؿ وفرنسا ألمانيا مع المعاىدات طريؽ
 ، األسد حصة لبريطانيا تكوف اف عمى بينيا فيما أفريقيا تقسيـ بموجبيا الدوؿ

 األراضي بإصبلح قامت لكنيا اليرلندا الذاتي الحكـ منح سالزبوري حكومة ورفضت
 وزارة وقامت.  بسيطة بشروط االيرلندييف الفبلحيف الى الحكومية القروض بمنح

 6777 عاـ وفي.  مطالبيـ بعض وتنفيذ العمالية اإلصبلحات ببعض سالزبوري
 التعميـ وأصبح ، سنة عشر أثنى دوف األطفاؿ اشتغاؿ يمنع قانونا الحكومة سنت
 . 6776 عاـ في سف آخر بقانوف مجانا

 األكثرية عمى بموجبيا األحرار حصؿ عامة انتخابات جرت 6771 عاـ وفي     
 ووعدىـ االيرلندييف القومييف عمى واعتمد.  األخيرةو  الثالثة وزارتو كبلدستوف فشكؿ
 لكف اليرلندا الذاتي الحكـ الئحة عمى العمـو مجمس وافؽ وقد.  الذاتي بالحكـ
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 رئاسة مف كبلدستوف استقاؿ عندئذ ، ذلؾ عمى الموافقة رفض الموردات مجمس
 . 6777 العاـ في وتوفي ، سنو لكبر السياسة واعتزؿ الوزارة

 صفوؼ في االنسجاـ عدـ بسبب األحرار حزب وزارة سقطت 6771 عاـ وفي      
 األكثرية عمى والوحدويوف المحافظوف حصؿ االنتخابات جرت ولما.  األحرار
 .  الثالثة لممرة لمحكـ سالزبوري ورجع الساحقة

 بريطانيا وكانت األخيرة وريبسالز  حكومة ميز ما اىـ االستعماري النشاط كاف      
 األمريكية المتحدة الواليات عمييا وتقدمت ، والتجارية الصناعية ألمانيا بمنافسة تشعر
 اإلمبراطورية في وألمانيا أفريقيا في وفرنسا آسيا في روسيا طموح وخشيت ، أيضا

 . العثمانية

 جنوب في والبويريف االنكميز بيف( 6711-6777)  عاـ البوير حرب وكانت    
 االقتصادي االستعمار واستمر بريطانيا في السائدة االستعمارية لمنزعة مثاؿ أفريقيا

يراف والصيف اليند في السياسية البريطانية والسيطرة  فرنسا مع التفاىـ وتـ.  ومصر وا 
 .البمديف بيف االستعمارية المشاكؿ لحؿ الودي الوفاؽ بموجب 6716 عاـ في

 وتوفي السف في تقدمو بسبب 6711 عاـ الوزراء رئاسة مف سالزبوري استقاؿ     
 وقد المحافظيف لحزب وزعيما لموزراء رئيسا مفورب آرثر وأصبح التالية السنة في

 التجارة حماية وأنصار الحرة التجارة أنصار بيف التوفيؽ الجديد الوزراء رئيس حاوؿ
 ىنري  األحرار حزب زعيـ الممؾ فدعا ، 6711 عاـ في فاستقاؿ ، نتيجة دوف ولكف
 أسفرت والتي 6711  أوائؿ في انتخابات بإجراء ىذا وقاـ.  الوزارة لتشكيؿ ؿكامب
 .  العمـو مجمس في لؤلحرار ساحؽ فوز عف
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 حزب محؿ حؿ والذي بريطانيا تاريخ في كبيرة أىمية العماؿ حزب لظيور وكاف    
 يريدوف عماؿال كاف التي القضايا جميع األحرار حزب تبنى وقد ، بعد فيما األحرار
 وكاف ، واالستعمارييف المبلكيف وىاجموا ، االجتماعية القوانيف بتشريع وبدأوا.  حميا

 ىو األحرار حزب في واالستعمارية الثورية الجماعتيف بيف ربط الذي المشترؾ العامؿ
 . االنشقاؽ دوف وحالت عمييا اتفقتا التي الحرة التجارة

 التقاعد قانوف سف األخيرة األحرار حكومة اتخذتيا التي الميمة القرارات ومف      
 يقبضوف اخذوا السف في المتقدميف مف شخص مميوف اف اذ ، االجتماعي والضماف
 عند والتعويض المرض عند لمعماؿ قدمت المجانية المعالجة اف كما ، التقاعد

 خطوة ىذه وكانت ، الدخؿ عمى تصاعدية ضرائب فرضت كما.  الطارئة الحوادث
 او األرض وضريبة الطابع ضريبة فرضت كما ، االجتماعي اإلصبلح لتحقيؽ ميمة

 مف الغرض وكاف.  المتروكة واألراضي السيارات عمى أخرى وضرائب التركات
 لمزراع منيا والتخمص بيعيا عمى األراضي أصحاب إجبار األرض ضريبة فرض
 وفي.  عادال توزيعا الثروة بتوزيع قاـ قد(  جورج لويد)  المالية وزير يكوف وبذلؾ
 الموردات مجمس فييا أصبح البرلماف الى الئحة األحرار حكومة قدمت 6761 عاـ
 لمشعب األبرز الممثؿ ىو العمـو مجمس ويكوف رمزيا مجمسا ، المحافظيف ممثؿ

 خمس كؿ العمـو لمجمس االنتخابات إجراء يجب انو البلئحة وقررت ، البريطاني
 تمثيبل أكثر العمـو مجمس مف تجعؿ المادة ىذه وكانت ،  سبعة مف بدال سنوات
 الديمقراطي الجياز العمـو مجمس مف تجعؿ فكانت األولى المادة اما ، العاـ لمرأي

 .  والضرائب المالية قضايا في المتسمط

 مقابؿ والعماؿ االيرلندييف مكافأة األحرار حزب قرر فقد ، االيرلندية المشكمة أما     
 اليرلندا الذاتي الحكـ بمنح األحرار بيا قاـ التي لمتشريعات المطمؽ وتأييدىـ خدماتيـ
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لغاء  يتمتعوف العماؿ بينما الثروة أصحاب بو يتمتع التي المضاعؼ التصويت وا 
 ويمز في االنكميزية الكنيسة امتيازات وألغيت.  االقتراع صندوؽ في فقط واحد بصوت

 مف البريطانية الحكومة واستفادت.  6766 عاـ البرلماف الى البلئحة ىذه وقدمت ،
 في األحرار حزب واستمر ، الموردات مجمس صبلحيات تقييد في الجديد القانوف
 . 6761 العاـ حتى الوزارة تشكيؿ

 

  9191-9787 ألمانيا في السياسية التطورات:  ثالثا

 الذي ، بسمارؾ لجيود نتيجة 6771 عاـ في األلمانية اإلمبراطورية تأسست     
 ويتوج إلييا األلمانية الواليات ويضـ ناجحة حروب ثبلث في بروسيا يقود اف استطاع

 اإلمبراطورية فكانت.  6776 الثاني كانوف في ألمانيا عمى إمبراطور األوؿ وليـ
 احد فيو ينافسو ال حكما وحكميا عمييا طريس ألنو بسمارؾ إمبراطورية بحؽ الجديدة

 منصبو عف التخمي ينوي ال بسمارؾ اف تبيف وقد.  6771 عاـ سقوطو حيف الى
 الفتية اإلمبراطورية تقع اف مف خشي وألنو أوال والقوة السيطرة بحب مدفوعا كاف ألنو
 اف الى بيا والنيوض الدولة ماكنة إلدارة التامة الكفاءة يممكوف ال أشخاص يد في
 اف وجد األوؿ وليـ اإلمبراطور اف كما.  المتضاربة التيارات ـو وتقا قدمييا عمى تقؼ
 فأراد بسمارؾ يةاإلمبراطور  مستشار بدوف صعبا يكوف الجديد المعقد الجياز ىذا حكـ
 . الحكـ في إبقاءه

 وضع مف 6776 آذار في األلماني الرايخ عميو وافؽ الذي ألمانيا دستور وكاف      
 ىناؾ وكانت ، والية وعشريف خمس اتحاد مف مكونة اإلمبراطورية وكانت.  بسمارؾ
 الدستورية االمتيازات بعض عف فضبل الواليات لكافة وضعت عامة اتحادية قوانيف

 التامة السيطرة ليا االتحادية الحكومة كانت فمثبل.  انفراد عمى والية لكؿ منحت يتال
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 الداخمية التجارة وتنظيـ واألسطوؿ والجيش والمالية والضرائب الكمارؾ عمى
 والمقاييس واألوزاف والعممة الحديدية والسكؾ والبرؽ البريد ومصمحة والخارجية
صدار المصرفي والنظاـ  .  القوانيف وا 

 المجمس او الواليات مجمس ىما مجمسيف عف عبارة التشريعية السمطة وكانت    
 ويعينوف الواليات حكومات ممثمي عف عبارة أعضاؤه وكاف ،(  سرات بند)  األعمى
 ىذا رئيس ىو  بسمارؾ اإلمبراطورية مستشار وكاف ، حكاميـ قبؿ مف تعيينا

 خمس لمدة ينتخبوف أعضاؤه وكاف الرايخشتاغ مجمس ىو اآلخر والمجمس.  المجمس
 فما عمره مف والعشريف الخامسة بمغ مف لكؿ المباشر السري العاـ بالتصويت سنوات
 كاف ما وكؿ ، والعسكرية الخارجية السياسة تقرير في صوت لمرايخ يكف ولـ فوؽ

 . الميزانية عمى الموافقة رفض ىو عممو يستطيع

 المجمسيف اختصاص مف القوانيف وسف التشريعية السمطة كانت حاؿ كؿ وعمى     
 بسمطة يتمتع البندسرات كاف وعميو ، ثانوي وضع في كاف الرايخشتاغ مجمس اف إال

 عبارة فكانت التنفيذية السمطة اما بموافقتو اال قانونا القانوف يكوف وال.  أكثر تشريعية
 يدعو الذي وىو.  بالقيصر يسمى كاف الذي اإلمبراطور أماـ مسئولة وزارة عف

 أي في عزلو لو ويحؽ المستشار ويعيف ، بفضيما ويأمر ، االنعقاد الى المجمسيف
 لمقوات األعمى الرئيس ىو اإلمبراطور اف كما.  المجمسيف استشارة دوف يشاء وقت

 الجيش وقادة والسفراء الوزراء ويعيف ، الخارجية السياسة ويدير واألسطوؿ المسمحة
 يعمف ، البندسرات وبموافقة.  والمعاىدات المحالفات بعقد ويقـو ، الكبار والموظفيف

 أوامر تخالؼ التي الوالية ومعاقبة ، الرايخ بحؿ ويأمر ، الصمح ويعقد ، الحرب
 يسنيا التي القوانيف بإصدار يأمر الذي ىو اإلمبراطور وكاف ، االتحادية الحكومة
 . أيضا المستشار عمييا يوقع اف عمى الرايخ
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 مسئوال المستشار يكف ولـ ، وزراءه يعيف الوزراء رئيس بمثابة المستشار وكاف     
 األلماني لمرايخ يكف لـ وليذا ، اإلمبراطور أماـ مسؤوال كاف إنما ، المجمسيف أماـ

 وليس أوتوقراطيا ألمانيا في الحكـ نظاـ جعؿ الذي األمر ، الوزارة إسقاط صبلحية
 . ديمقراطيا

( 6771-6771)  بيف أللمانيا المطمؽ والحاكـ المستشار ىو بسمارؾ كاف لقد    
 السنوات في الرايخ في األغمبية تأييد عمى وحصؿ ، والداخمية الخارجية السياسة يدير

 ، لمببلد الموحدة القوانيف مف مجموعة ووضع اإلمبراطورية لتعزيز حكمو مف األولى
 وبذلؾ ، لمدولة المالية األمور إدارة لتسييؿ 6771 عاـ في اإلمبراطوري البنؾ وأسس
 . األلمانية العممة قيمة ارتفعت

 احدىما ببلده وحماية لتعزيز طريقيف بسمارؾ اتبع الخارجية السياسة وفي    
 وايطاليا النمسا مع التحالؼ سياسة والثانية ، المخاطر لمجابية العسكري االستعداد
 العسكري المجاؿ وفي بريطانيا مع طيبة عبلقاتو وكانت.  فرنسا عزؿ بغية وروسيا
 في جندي ألؼ أربعمائة جيشو قوات وجعؿ سنوات سبع لمدة اإللزامي التجنيد فرض
 مدة يخفض اف بعد فيما اضطر وقد.  وأحدثيا األسمحة بأضخـ مزود السمـ وقت

 . النفقات لتقميؿ سنوات خمس لمدة اإللزامي التجنيد

 خبلؿ األمر أوؿ في سياسية ىيئات بشكؿ ألمانيا في السياسية األحزاب وظيرت    
 الظروؼ حسب  واألحرار المحافظيف الى وانقسمت ،( 6767 -6767)  ثورات

 عمى رئيسية أحزاب ستة ىناؾ أصبح األلمانية الوحدة تحقيؽ وبعد.  والمصمحة
 ومف ، اإلقميمي الصعيد عمى الصغيرة األحزاب مف كبير وعدد ، الوطني الصعيد

 -: ىي األحزاب ىذه أىـ
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 احد بسمارؾ ويعتبر االرستقراطية الطبقة مف مؤلفا وكاف المحافظيف حزب .7
 أيضا الحزب أعضاء بيف مف وكاف.  الحزب ومؤسس الطبقة ىذه أفراد

 ىذا ناىض وقد.  الديف رجاؿ وكبار الجيش وقادة الكبار الحكومة موظفي
 وكانوا.  موثريةلا والكنيسة والجيش األوتوقراطية وساند الحرة األفكار الحزب

 مؤيدي مف اأصبحو  6777 عاـ بعد ولكف الحرة التجارة سياسة مؤيدي مف
 ، السريع التصنيع عف الناجمة األسعار ازدياد بسبب التجارة حماية سياسة

 . المحمية لممحاصيؿ وروسيا كندا حبوب ومنافسة

 مؤيدي مف وأصبحوا ، المحافظيف حزب عف انفصموا:  األحرار المحافظيف .8
 الماؿ وأقطاب الكبار األراضي أصحاب مف مؤلفيف وكانوا بسمارؾ

 القضايا فظموا إنيـ إال بالمحافظيف ةشبيي نظرىـ وجية وكانت ، والصناعات
 . الحزبية القضايا فوؽ الوطنية

 ىذه بمكانتو واحتفظ ، ألمانيا في حزب وأعظـ أقوى كاف:  األحرار حزب .9
 الحزب ىذا انشؽ وقد.  اإلمبراطورية تأسيس مف األولى سنوات العشر خبلؿ
 الرايخ في لبسمارؾ سند أعظـ وأصبح ، 6711 عاـ التقدمي الحزب عف

 بث في وساىـ األلمانية الوحدة وأيد.  األحرار المحافظيف بجانب األلماني
 مف أعضائو ومعظـ ، الجنوبية األلمانية الواليات سكاف بيف القومي الشعور
 الماؿ وأصحاب التجار مف واغمبيـ المدف سكاف ومف العميا الصناعية الطبقة
 والصناعة التجارة لتوسيع واسعا مجاال األلمانية الوحدة في وجدوا الذيف

 ورحبوا ، التجارة حماية دعاة مف اصبحوا 6777 عاـ وبعد.  وازدىارىا
 . 6771 عاـ بعد االستعمارية بسمارؾ بسياسة
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 البرلمانية الحياة دعاة مف وكاف 6711 عاـ تأسس:  التقدمي الحزب .11
 وقد.  آنذاؾ ألمانيا في الموجودة العسكرية الروح ومناىضة والديمقراطية

 اف كما ، الحرة التجارة وأيد اإلدارة في قراطيةو األوت بسمارؾ سمطة عارض
 سياسة اعتدلت وقد ، 6771 عاـ بعد االستعماري التوسع ضد وقؼ الحزب
 ، العمالية التشريعات في الحكومة تدخؿ الى يدعو واخذ ، بعد فيما الحزب
 شيء معتدلة بدرجة التجارة حماية اف وجد كما ، والتعميـ بالتربية الدولة وقياـ

 . مرضي

 لمكثمكة سياسي كحزب 6771 عاـ تأسس:  الكاثوليؾ او الوسط حزي .11
 مف أعضائو واغمب ، األحرار حزب بعد قوي حزب ثاني وأصبح ألمانيا في

 الحكومة اف ىو ديني أساس عمى الحزب ىذا تأسيس في والسبب.  الكاثوليؾ
  الوثرية الكنيسة تحدي يخشوف الكاثوليؾ فأصبح ، بروتستانتية كانت األلمانية

. 

 تأسس ألمانيا في منظـ اشتراكي حزب أوؿ كاف:  االشتراكي الحزب .12
 يؤمف والحزب"  األلماف لمعماؿ العامة المؤسسة"  باسـ 6711 عاـ في

 اف العماؿ يستطيع البرلماف طريؽ عف أو ، العاـ والتصويت بالديمقراطية
 لتحسيف البرلمانية األساليب واستخداـ ليـ البلزمة التشريعات عمى يحصموا
 . بالثورة القياـ مف بدال واالجتماعية االقتصادية العماؿ أحواؿ

 بسمارؾ بيف الصراع بدأ فقد  ، والمسيحية الحكومة بيف العبلقة مجاؿ وفي      
 6771 عاـ وفي الكاثوليكية الكنيسة مع الجيدة غير عبلقاتو بسبب والكاثوليؾ

 6776و 6771 عامي في وصدر ، الفاتيكاف مع الدبموماسية العبلقات قطعت
 الكنائس في يعيف ال اف عمى نصت األلماني الرايخ في القوانيف مف سمسمة
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 الكاثوليكية المدارس تكوف اف ويجب.  قس أو كأسقؼ األلماف غير الكاثوليكية
 وتوقيؼ بتشريد بسمارؾ بدأ وقد.  الحكومة وأشراؼ سيطرة تحت فييا والتدريس
 النزاع واستمر ، سنوات لعدة ذلؾ واستمر ، الحكومة أوامر يطيعوا لـ الذيف الكاثوليؾ

 ، ألمانيا في الكاثوليؾ حزب تشكؿ ذلؾ اثر وعمى ، األلمانية والحكومة الكاثوليؾ بيف
 لسياسة المناوئة العناصر الحزب ساعد كما باإلجماع الحزب الكاثوليؾ وساعد
 مف واشد أعظـ خطرا الماركسية االشتراكية في بسمارؾ وجد وأخيرا.  بسمارؾ
 أوعز 6771 عاـ وفي ، 6777 عاـ بعد األخير مع يتصالح فاخذ الكاثوليؾ
 وجددت ، الكاثوليؾ الديف رجاؿ مضايقة بعد الحكومة الى األلماني البرلماف
 القوانيف معظـ ألغيت 6771 عاـ وفي ، والفاتيكاف ألمانيا بيف الدبموماسية العبلقات
 . الكاثوليؾ ضد سياستو في فاشبل بسمارؾ وكاف ، الكاثوليؾ بحؽ الجائرة

  بسمارك عهد في االجتماعية والتشريعات االقتصادي التقدم -2

 كاف ما ذلؾ عمى وساعدىا ، كبير بشكؿ تتقدـ 6776 عاـ بعد ألمانيا بدأت    
 الجديدة اإلمبراطورية اف كما.  الوحدة قبؿ وعممية وصناعية فنية خبرة مف أللمانيا
 وتوجيو وتنظيـ الصناعية منتجاتيا لتصريؼ كبيرا سوقا ألمانيا مف جعمت

 الصناعات تنشيط في كبيرة أىمية والموريف االلزاس لضـ وكاف.  اقتصادياتيا
 . المنطقة ىذه في الحديد مف كبيرة كميات لوجود نظرا وتوسيعيا األلمانية

 أربعة الى 6776 عاـ نسمة مميوف وأربعيف واحد مف ألمانيا نفوس ازدادت ولقد    
 مف شبكة انتشرت اذ ، وصناعيا ماليا تقدت كما.  6761 عاـ نسمة مميوف وستيف
 الحكومة شجعت وقد ، ألمانيا أنحاء جميع في البنوؾ مف وعدد الحديد السكؾ

 . ذلؾ عمى ، فرنسا مف الحربية الغرامة ، دوالر المميار وصرفت التصنيع األلمانية
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 ، شركة وسبعيف وخمس خمسمائة(  6776-6771)  المدة خبلؿ وتأسست     
 في طف مبلييف ثمانية الى 6771 عاـ طف ونصؼ مميوف مف الحديد إنتاج وازداد
 نفس في صادراتيا وازدادت 6761 عاـ في طف مميوف عشر وخمسة 6711 عاـ
 مميوف وخمسمائة ممياريف الى دوالر مميوف ثمانمائة مف(  6761-6771)  المدة
 المتحدة الواليات بعد الصناعة في الثانية الدولة ألمانيا وأصبحت سنويا دوالر

 . األمريكية

 التجاري أسطوليا وأصبح والكيربائية الكيمياوية الصناعات في ألمانيا وتقدمت    
 والنيرية البرية الطرؽ مف شبكة ساعدت وقد ، بريطانيا بعد العالـ في أسطوؿ ثاني
 . الداخمية والتجارة المواصبلت تسييؿ عمى

 6777 عاـ بعد التجارة حماية الى التجارة حرية مف سياستو بسمارؾ غير وقد    
 المستوردة البضائع عمى ضرائب بفرض لمدولة األمواؿ مف جديد مورد عمى لمحصوؿ

 . زراعية اـ صناعية أكانت سواء

 سياستو يغير ألمانيا في الرأسمالييف ضغط تحت بسمارؾ بدأ 6771 عاـ وبد    
 عدد عمى ألمانيا وحصمت ألمانيا في استعمارية شركات وتأسست.  المستعمرات تجاه
 تحت ظمت والتي اليادي المحيط في الجزر وبعض أفريقيا في المستعمرات مف

 . األولى العالمية الحرب الى ألمانيا سيطرة

 مف سمسمة صدرت واالقتصادية االجتماعية األوضاع تحسيف مجاؿ وفي    
 المرض ضد العماؿ لتاميف الرايخ الى الئحة فقدـ.  الثمانينيات في التشريعات
 لمنساء العمؿ ساعات بموجبو حدد قانوف سف 6777 عاـ وفي ، المفاجئة والحوادث
 يـو وحدد الصناعات بعض في العمؿ لساعات األعمى الحد ووضع ، واألطفاؿ

 ضد العماؿ لتاميف تشريع بإصدار قاـ 6777 عاـ وفي ، لبلستراحة األحد
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 االقتصادي العماؿ مستوى برفع بسمارؾ بدأ وىكذا.  التقاعد بمنحيـ الشيخوخة
 . آنذاؾ األخرى األوربية لمدوؿ رائدا التشريعات تمؾ وأصبحت والصحي

 

  الثاني وليم عهد في ألمانيا-1

 غير الثالث فردريؾ ابنو بعده العرش وارتقى 6777 آذار في األوؿ وليـ توفي    
 الى وليـ ابنو فجاء السنة تمؾ مف حزيراف في فتوفي أشير ثبلثة سوى يحكـ لـ انو

 اإلمبراطور الثاني وليـ وكاف ، المزاج وعصبي ونشطا ذكيا ىذا وكاف ، العرش
 بالغا اىتماما واظير الجماىير عمى والتأثير الخطابة عمى جيدة بمقدرة يمتاز الجديد

 وليـ ويعد.  الببلد دستور ىي اإلمبراطور إرادة باف وأكد ، واألسطوؿ الجيش في
 . تصرفاتو نتائج عف وؿالمسؤ  وىو ببلده لسياسة األوؿ الموجو الثاني

 ىناؾ تكف ولـ ، العرش اعتبلءه منذ بسمارؾ مع الثاني وليـ خبلفات بدأت لقد    
 واإلمبراطور المسف المستشار بيف العمر فارؽ سوى الخبلؼ ليذا وجيية أسباب
 -: ىي الخبلؼ أسباب وكانت ، بنفسو الببلد يحكـ اف أراد الذي الشاب

 . االشتراكية ضد القوانيف تجديد عمى اإلمبراطور موافقة عدـ .4

 . الخارجية القضايا في جيدة تكف لـ بسمارؾ سياسة اف اإلمبراطور اعتقد .5

 وكاف مطمقا حكما الببلد يحكـ أف يرغب ببسمارؾ إعجابو مع الثاني وليـ كاف .6
 فاستقاؿ االثنيف اصطداـ الى أدى الذي األمر ، طريقو في عائقا بسمارؾ
 . منصبو مف 6771 عاـ بسمارؾ
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   كابريفي أوليـ المستشاريف مف عددا اإلمبراطور عيف بسمارؾ استقالة بعد        
 في قميمة خبرتو كانت ولذلؾ ، الجيش في ضابطا ىذا وكاف ،(  6771-6776) 

 ألغى لقد.  واالتجاىات الميوؿ مف خاليا كاف عسكري وكرجؿ ، واإلدارة السياسة
 التعريفة وخفض االشتراكييف ضد بسمارؾ سنيا التي القوانيف الجديد المستشار
 الدوؿ مع التجارية المعاىدات مف عدد وعقد ، المستوردة البضائع عمى الكمركية
 ىذه وحققت ببلده الى الدوؿ تمؾ بضائع واستيراد األلمانية البضائع لتصدير األوربية

 6771 عاـ وفي .  ألمانيا في والتجارية الصناعية والطبقة لمفبلحيف فائدة المعاىدات
 صيغة وحددت ، المعامؿ وأصحاب العماؿ بيف النزاع لحسـ العماؿ محاكـ تأسست
 األعماؿ ضد الوقائية القوانيف مف مجموعة ووضع ، واألطفاؿ لمنساء األعماؿ
 فاجبروه المحافظيف إلثارة سببا الحبوب عمى الرسـو تخصيص كاف ولقد ، المؤذية
 ( .6711-6776) ىوىنموىي الحكـ في فخمفو 6776 عاـ في االستقالة عمى

 الرايخ في والتجارية الصناعية الطبقة عمى تعتمد األلمانية الحكومة وكانت      
 ووزير هومستشار  اإلمبراطور عمؿ وقد.  والخارجية الداخمية األمور لتمشية األلماني
 لمبضائع األسواؽ إليجاد النفوذ مناطؽ عمى لمحصوؿ المستعمرات عمى خارجيتو
 بعض عمى ألمانيا فحصمت ، البحار وراء ما في األمواؿ رؤوس واستثمار األلمانية

 ، العثمانية الدولة في األلماني النفوذ تغمغؿ كما ، 6777 عاـ الصيف في االمتيازات
 الثاني الحميد عبد السمطاف مع اتفاقية ألمانيا في البنوؾ أصحاب عقد عاميف وبعد
 سكؾ خط وبناء ، العثمانية الدولة في  األلمانية األمواؿ رؤوس استغبلؿ ألجؿ
 تأسيس الثاني وليـ اإلمبراطور قرر كما ، وبغداد اسطنبوؿ العاصمة بيف يديحد

 . بريطانيا ؼو مخا األعماؿ ىذه أثارت وقد ، ضخـ أسطوؿ
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 ومف( 6717-6711)  بيموؼ فخمفو الشيخوخة بسبب مستشارال استقاؿ      
 وحصؿ ، المستوردة البضائع عمى عالية كمركية رسـو فرض الى الرجوع إعمالو
 الياباف ضد الحرب في بالدخوؿ روسيا وشجع ، المغرب في تجارية امتيازات عمى
 سياستو في والتقدمي الكاثوليكي والحزب االشتراكيوف انتقده وقد.  6716 عاـ

 قد الذي األمر يةوالبحر  الجيش عمى الطائمة األمواؿ بصرؼ والعسكرية االستعمارية
 عاـ في الرايخ بحؿ بيموؼ قاـ وليذا ، عمييا خطر تكوف قد حرب في ألمانيا يورط

 في األكثرية عمى الحكومة فحصمت ، التالية السنة في االنتخابات وأجرى ، 6711
 في المعارضة فازدادت.  وتشريعاتيا سياستيا تطبيؽ في واستمر الجديد الرايخ

 ىولويؾ بيتماف فخمفو.  6717 عاـ استقالتو بيموؼ فقدـ ، حكومتو ضد البرلماف
 السمؾ في وتدرج ، القانوف درس الغنية الطبقة مف ىذا وكاف ،( 6717-6767)

 الداخمية السياسة في سمفو نيج عمى سار وقد ، البروسية الحكومة في المدني
 لجيشا وقوى ، سياستو تنفيذ في والكاثوليؾ المحافظيف عمى واعتمد والخارجية
 ألؼ وسبعيف ثمانمائة الى ألؼ وخمسيف وستة ستمائة مف عدده بازدياد األلماني
 . السمـ زمف في جندي

  الثاني وليم اإلمبراطور عهد في السياسية األحزاب

 ، بسمارؾ عيد في عميو كانت كما الثاني وليـ عيد في السياسية األحزاب ظمت     
 عدد نقص وقد.  تقريبا نصير أي والكاثوليؾ والمحافظيف األحرار حزب ينؿ فمـ

 كتمة لتكويف 6761 عاـ في التقدمية األحزاب تكتمت وليذا التقدمي الحزب أعضاء
 في وحصموا ، مستمر ازدياد في فكاف الديمقراطي االشتراكي الحزب اما.  واحدة

 وأربعوف ثبلثة كانت اف بعد الرايخ في مقاعد وعشرة مائة عمى 6761 انتخابات
 . 6717 عاـ مقعدا
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 األكثرية عمى لمحصوؿ االنتخابات عف االستغناء المستشاروف يستطع ولـ      
 كاف األلماني الرايخ اف نبلحظ وبذلؾ ، المشاريع وتطبيؽ القوانيف لتشريع البلزمة
 كانت التي االنتخابات مف ذلؾ تبيف كما الظاىرية الناحية مف الديمقراطية نحو يتجو
 . العشريف القرف بداية منذ تجري

 المادي التقدـ مف عظيمة مرحمة بمغت قد كانت ألمانيا فاف األمر مف يكف وميما    
 درجة إلى ىائمة العسكرية قوتيا وكانت ، 6766 العاـ في والتكنموجي والعممي
 . األولى العالمية الحرب في العظمى الدوؿ كؿ السنة ونصؼ سنوات أربعة قاومت

     9191-9787 ايطاليا في واالقتصادية السياسية التطورات: رابعا

 أجزائيا أكثر عمى النمسا وتسيطر سياسيا مجزأة 6716 العاـ قبؿ ايطاليا كانت     
 ممكية سياسية وحدة الببلد وأصبحت ، االيطالية الوحدة تحققت 6771 عاـ وفي ،

 القرف في الشرقييف الغوط ممؾ ثيودوريؾ عيد منذ تاريخيا في مرة ألوؿ مستقمة
 المممكة ليذه ممؾ أوؿ الثاني عمانوئيؿ فكتور أصبح الوحدة وبعد الميبلدي السادس
 .  الجديدة

 تأثيرا التاريخي سيرىا في أثرت عديدة مشاكؿ الجديدة الدولة ىذه جابيت وقد    
 جابيت التي المشاكؿ أصعب مف كانت التي االقتصادية المشكمة فينالؾ.  عميقا

 ىو ما بعكس ، الطبيعية الموارد غزارة الى تفتقر الببلد فطبيعة االيطالية الحكومة
 اف والفحـ الحديد تستورد اف عمييا فكاف وألمانيا وفرنسا بريطانيا في الحاؿ عميو
 لؤلراضي افتقارىا عف فضبل ىذا.  واسع نطاؽ عمى التصنيع نفسيا ىي أرادت

 واألقساـ ومستنقعات اىوار او جرداء جبمية اما األراضي فأكثرية.  لمزراعة الصالحة
 الفبلح حالة اف اال ، االيطالية الجزيرة شبو مف الجنوبي القسـ في موجودة الزراعية
 تزايد نتيجة طمب مف عميو وما يتناسب ال اإلنتاج جعمت األراضي توزيع وسوء ىناؾ
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 الزمف مف لمدة تمكنيا عدـ ىو الدولة ليذه األخرى المشاكؿ ومف.  رالمستم السكاف
 كما والنيب السمب تمارس الطرؽ قطاع عصابات فكانت األمف عمى المحافظة مف

 وعصابة نابولي في الكامورا عصابة بيا تقـو كانت التي األعماؿ مف ذلؾ توضح
 . دستوريا فكاف ايطاليا في الحكـ نظاـ أما صقمية في المافيا

 عاـ سردينيا ممؾ البرت شارؿ منحو الذي الدستور ذلؾ ىو الببلد ودستور    
 يمارس الممؾ وكاف ، الجديدة االيطالية المممكة لحكـ أساسا أصبح فقد ، 6767

قالتيـ الوزراء تعييف حؽ ولو ، النظرية الناحية مف واسعة صبلحيات  حؽ ولو ، وا 
براـ والصمح المحالفات وعقد الحرب إعبلف  والقائد الدولة رئيس وىو ، المعاىدات وا 
 وليذا ، الممؾ صبلحيات ضمف الخارجية السياسة وكانت ، المسمحة لمقوات العاـ
 ليا التي المراسيـ إصدار حؽ لمممؾ كاف كما ، الممؾ أتباع مف الخارجية وزير كاف
 . موسوليني دكتاتورية ظيور عمى بعد فيما ساعد الذي األمر القانوف حكـ

 مجمس مف مؤلفا كاف والذي ، عمميا البرلماف بيد العميا السمطة كانت ولقد     
 مف انتخابيـ يجري فكاف النواب اما ، أعضاءه جميع الممؾ يعيف الذي الشيوخ

 تقدـ كانت الميزانية الف بيده السمطة يأخذ اف النواب مجمس استطاع وقد.  المواطنيف
 الشيوخ مجمس عمى تفوقو الى أدى الذي األمر ، فييا لمنظر أوال المجمس الى

 رئيس منصب يذكر لـ الدستور اف ومع ، أمامو الوزراء مسؤولية أيضا أصبحت
 . ميما المنصب ىذا جعؿ كافور لكف الوزراء

 وحؽ التعبير حرية الدستور منح وقد ، لمافالبر  أماـ عمميا مسؤولة الوزارة وكانت    
 إمكانية عدـ عمى الدستور مقدمة نصت وقد ، الصحافة وحرية لممواطنيف التجمع
 ديمقراطي باتجاه وتفصيبل روحا الدستور غيرت المتعاقبة الحكومات ولكف ، تعديمو
 . األولى العالمية الحرب بعد فاشستي دكتاتوري وباتجاه  األمر، أوؿ في حر
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 في سيما وال ، تماما ديمقراطيا يكف لـ الحكـ نظاـ فاف الدستور نوع كاف وميما    
 االرستقراطية الطبقة مف قميمة فئة بيد كاف الحكـ الف ، االيطالية الدولة تكويف بداية

 فحرموا المدف وعماؿ الفبلحيف مف الساحقة األكثرية اما.  الوسطى الطبقة وأغنياء
 . التصويت حؽ مف

 اليميف حزب الى مقسمة السياسية الفئات فكانت ايطاليا في الحزبية األحواؿ أما     
 وكاف الكنيسة ضد حماسا واقؿ ارستقراطية أكثر األوؿ وكاف ، اليسار وحزب

 مف كانوا اليسارييف أغمبية بينما.  العميا الصناعية الطبقة مف األكثر عمى زعمائيـ
 بيف الكثيرة الفوارؽ لوجود ونظرا.  والمثقفيف الحرؼ أصحاب مف البرجوازية الطبقة
 كاف فقد المختمفة ماعيةاالجت الطبقات وبيف ، الزراعي والجنوب الصناعي الشماؿ

 ، واحدة بودقة في االيطالييف صير عمى العمؿ ايطاليا في السياسييف واجب مف
 . والثقافي واالجتماعي االقتصادي مستواىـ ورفع الفوارؽ تمؾ مف والتخفيؼ

 إعادة ىي عمييا التغمب ايطاليا حاولت التي السياسية المشاكؿ أوؿ ومف     
 في قانوف فشرع.  الطبيعي مجراىا الى والبابوية االيطالية الحكومة بيف العبلقات

 في جاء ما واىـ"  البابوية التعيدات"  او"  الضمانات قانوف"  عرؼ 6776 العاـ
 -: التعيد ذلؾ

 تصرؼ تحت بطرس القديس كنيسة ممتمكات بإبقاء االيطالية الحكومة تتعيد .5
 . وحدائقو الفاتيكاف مف مكونة وىي البابا

 الممتمكات ىذه حدود ضمف المطمقة البابا بسيادة االيطالية الحكومة تعترؼ .6
 . واستقباليـ الخارج الى السفراء إرساؿ في بحقو وتعترؼ

 .مجانا المواصبلت وسائؿ باستعماؿ حكومتو ورجاؿ لمبابا يسمح .7
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 . لمبابا سنوية مالية مساعدة االيطالية الحكومة تخصص .8

 ولـ ، الفاتيكاف أسرى أنفسيـ وأعمنوا التسوية ىذه رفضوا فقد البابوية موقؼ اما    
 كونكوردات عقد الى موسيميني توصؿ اذ ، 6717 عاـ حتى أماكنيـ الباباوات يبرح
 الحكومة لمحاكمة عشر التاسع القرف أواخر في جيدىـ البابوات بذؿ وقد.  البابا مع

 في مراسيـ فصدرت ، المسموبة البابا حقوؽ إعادة عمى الحكومة وحمؿ ، االيطالية
 وأي البرلمانية االنتخابات في االشتراؾ عدـ عمى تؤكد 6771 والعاـ 6776 العاـ
   القائـ السياسي النظاـ تساند اف شانيا مف سياسية فعالية

 الرسمي المذىب الكاثوليكية تكوف اف قررت قد االيطالية الحكومة فاف ذلؾ ومع    
 جية مف الحكومة ولكف.  تعييناتيـ عمى واألشراؼ الديف رجاؿ رواتب بدفع واستمرت

 ، بويةالبا مع العبلقات تعقد اف شانيا مف كاف اجتماعية بإصبلحات قامت أخرى
خضاع ، االيطالية الجامعات في البلىوت دراسة تعطيؿ منيا  الدينية المدارس وا 

 . المدني الزواج قانوف تطبيؽ في والتشديد الحكومة لمراقبة

 لوحدةا بعد الحكـ في اليمينيوف ظير فقد ايطاليا في السياسية األحزاب أما       
 مالية في سائدا كاف الذي واإلرباؾ الفوضى ينظـ اف الحزب واستطاع ، االيطالية

 في ظموا وقد ، االيطالية البحرية وتأسيس العسكري لمتنظيـ أساسا ووضع ، الببلد
 الطبقات عمى فرضوىا التي الثقيمة الضرائب وكانت ، 6771 عاـ الى الحكـ

 الطحيف ضريبة السيما الفقراء عمى قيبلث عبئا المالي النظاـ إصبلح بغية المختمفة
 . سقوطيـ في سببت التي

 قانوف صدور انجازاتو ومف ، نسبيا تقدميا منياجو كاف فقد اليسار حزب اما     
 إدخاؿ القانوف وتضمف ، الفبلحيف أحواؿ فتحسف 6777 العاـ في الزراعي اإلصبلح
 منيا لبلستفادة المستنقعات تجفيؼ عمى والعمؿ ، الثانوي التعميـ في زراعية مناىج
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 كثيرا الصناعة تقدمت كما.  المبلريا لمكافحة كبيرة مبالغ وخصصت ، الزراعة في
 مف األساسية الببلد حاجة تسد الحديد معامؿ فأصبحت ، الحزب ىذا حكـ في

 ، فرنسا في صناعتو تنافس ميبلف في الحرير صناعة وأصبحت ، الحديدية السكؾ
 الطاقة لتوليد المياه مساقط ستخداـا عمى األمواؿ رؤوس أصحاب الحكومة وشجعت
 أصبحت وقد ، المستورد الفحـ مف كبيرة كميات عف استعاضوا وبذلؾ ، الكيربائية
 الطاقة مف النوع ليذا المنتجة العالـ في الدوؿ اكبر مف 6711 العاـ في ايطاليا

 . االيطالية البضائع لحماية الكمركية التعريفة طبقت الحكومة اف كما ، الكيربائية

 الفوضى مف نوع في ايطاليا ادخؿ قد واليسار اليميف بيف الصراع وكاف          
 بيد الببلد وحكـ الوزارة رئاسة كريسبي فرنسيسكو استمـ 6771 العاـ وفي ، السياسية

 كريسبي يبقى ولـ ،"  وتشريد إرىاب"  عيد عيده وكاف ، المفسديف وعاقب حديد مف
 معركة في االيطالية القوات انيزمت اذ االستعمارية مغامراتو بسبب الحكـ في طويبل
 . 6771 العاـ في الحبشة أماـ عدوه

 ، السياسييف بزعمائيـ ثقتيـ الناس وفقد ، كريسبي سقوط بعد الوضع تأـز    
 وانتشر ، الحبوب عمى القيود برفع الفقراء ونادى ، االقتصادية األوضاع وتدىورت
 عمى لمقضاء الجيش تدخؿ الى أدى الذي الشمالية المدف في والفوضى الشغب

رجاع ، االضطرابات  الطبيعي مجراىا الى األمور ترجع ولـ ، نصابو الى النظاـ وا 
 . عشر التاسع القرف نياية في اال

 الثالث عمانوئيؿ فكتور ابنو وارتقى ، الفوضوييف احد بيد ايطاليا ممؾ اغتيؿ لقد     
 وأصبح اليسار حزب مف وزارة تألفت التالي العاـ وفي ، 6711 عاـ ايطاليا عرش

 وأيدت.  العماؿ مطالب تؤيد الحكومة بدأت مرة وألوؿ ، لموزراء رئيسا زاندريمي
 التجمع حؽ لمعماؿ وأصبح ، العامة االجتماعات تعرقؿ ولـ الرأي حرية الحكومة
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 العمالية التشريعات ببعض الوزراء رئيس وقاـ ، باألمف يخموا ال اف عمى واإلضراب
 الثالثة سف دوف واألطفاؿ بالنساء الخاص المعامؿ وقانوف العماؿ تقاعد قانوف منيا
 بنوؾ الحكومة وخولت ، العماؿ لبعض نفقات دفع لغرض صندوؽ وتأسيس ، عشر
 الضرائب وألغيت ، الجنوب في الزراع الى القروض منح صبلحية وصقمية نابولي
 الوزارة رئاسة في )*( جيوفاني وخمفو 6711 عاـ الوزراء رئيس وتوفي ، الحبوب عمى
 ايطاليا سياسة عمى المسيطرة األولى الشخصية وأصبح 6711-6711 مف لممدة
 ، محنكا الجوانب متعدد كاف انو بو يتميز ما أىـ ومف( 6766- 6711)مف لممدة
 اشتراكية مناىج بانتياج وذلؾ الشعبية الطبقات تأييد كسب حاوؿ ولقد الحياة جرب
صبلح العمؿ ساعات بتقميؿ العماؿ أحواؿ كتحسيف ، ما حد إلى  والتزاـ الضرائب وا 

 الببلد عمت ولقد ، والعماؿ المعامؿ أصحاب بيف الناشئ الصراع في الحياد جانب
 الوضع انتكاس سبب مما السياسة ليذه نتيجة 6716 عاـ اإلضرابات مف موجة

 . ايطاليا في االقتصادي

 اندمجت والتي أنواعيا اختبلؼ عمى العماؿ اتحادات عيده في انتشرت لقد     
 تحالؼ جيوليتي عيد وفي اـالع العماؿ باتحاد عرفت واحدة مؤسسة في أخيرا

 الى قمؽ مصدر االتحاد ىذا وأصبح البرلماف في االشتراكييف مع الجميوريوف
 فورتي فشكؿ 6711 عاـ استقاؿ الوزراء رئيس مرض اثر وعمى ، اليمينية العناصر
 وا عادة الداخمية االضطرابات عمى األخير فقضى 6711 عاـ سونينو ثـ الوزارة
 وتطوير واالجتماعي االقتصادي لئلصبلح منيجا سونينو وقدـ.  نصابو الى النظاـ
 بالتعميـ واالىتماـ لمزراع المالية المساعدات وتقديـ الطرؽ وفتح ايطاليا جنوب

                                                             
 عام مرة ألول الوزارة رئاسة قلدوت 0889 للمالٌة وزٌرا ثم البرلمان فً كنائب السٌاسٌة حٌاته جٌولٌتً جٌوفانً بدأ )*(

 . أخرى مرة سنتٌن بعد للوزراء رئٌسا ثم للمالٌة وزٌرا أصبح 0910 وفً 0891
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 إسقاط سببت يجيوليت ومؤامرات اليميف قوة ولكف المشاريع مف وغيرىا االبتدائي
 . الثالثة وزارتو األخير فشكؿ.  الوزارة

 في قوتيف ظيور العشريف القرف وأوائؿ عشر التاسع القرف نياية شيدت ولقد     
 الحزب اما االشتراكية الحركة والثانية الكاثوليكي الحزب احدىما االيطالية السياسة

 استفحاؿ ىو التشكيؿ وسبب ، 6716 عاـ تشكؿ فقد الشعب حزب او الكاثوليكي
 مع تعاوفال ضرورة عمى الكاثوليؾ يحث اف بالبابا حدا مما ، االشتراكية الحركات
 ، " اليدامة "  وصفت التي االشتراكية الحركات تجاه واحدا صفا لموقوؼ الحكومة

 . والعماؿ الفبلحيف حالة تحسيف في الكاثوليكي الحزب ساعد وقد

 مف عددا واعتنؽ ، عشر التاسع القرف أواخر ظير فقد االشتراكي الحزب أما     
 الحزب انقسـ 6771 عاـ وفي ، الحزب الى وانضموا  االشتراكية المثقفيف الشباب

 البرلماني الممكي النظاـ مع لمتعاوف استعدادىا أبدت األولى جماعتيف الى
 رفضوا والذيف الثوريوف الماركسيوف فيـ الثاني القسـ اما ، والراديكالييف والجميورييف

 في لبلشتراكييف مؤتمر عقد 6711 العاـ ففي.  الرأسمالييف مع التفاىـ مف نوع أي
 الماركسييف استطاع 6711 ـالعا وفي ، الماركسييف الى النقابيوف فيو انضـ روما
 . المحرر ىو رييف وأصبح"  التقدـ " الحزب جريدة عمى يستولوا اف فالثوريي

 بيف خبلؼ نشب 6711 العاـ وفي 6716 عاـ في المؤتمريف وخبلؿ      
 اإلضراب اف عمى واكد المختمفة الفئات بيف ، الوسيط بدور فيري وقاـ االشتراكييف

 الثورة يؤيدوف الذيف وكاف.  دائما يستعمؿ سمما يتخذ ال اف يجب.  ضروري انو ولو
 يمثؿ فيري وكاف ، البرلماف طريؽ عف االشتراكية تطبيؽ يريدوف الذيف مف عددا اقؿ

 ، التقدـ لجريدة ررامح وأصبح بببلغتو وتزعميـ االيطالي البرلماف في االشتراكييف
 الحزب حرزا فقد.  ايطاليا شماؿ في الصناعية المناطؽ االشتراكييف قوة مركز وكاف
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 6717 انتخابات في مقعدا فوأربعي ثبلثة عمى فحصموا محسوسا تقدما االشتراكي
 نحو واسعة خطوة خطت قد ايطاليا وكانت.  6761 ـعا في مقعدا وسبعيف وثمانية

 لمذكور التصويت حؽ وا عطاء االنتخابات دائرة بتوسيع 6761 عاـ الديمقراطية
( 167771)  مف التصويت ليـ يحؽ الذيف عدد وزاد فوؽ فما الرشد سف البالغيف

 وشركات الحديد السكؾ الحكومة متأم ، نفسو العاـ وفي.  نسمة( 7111667) الى
 العمالية المنازعات وحؿ العمالية واالتحادات النقابات لتكويف قوانيف وسنت ، التاميف

 . 

 ، والنمسا ألمانيا مع التجارية لممعاىدات نتيجة اقتصاديا ايطاليا انتعشت وقد   
 ، التعاونية الجماعات وظيرت ، 6777 عاـ فرنسا مع الكمركية الحرب وانتياء
 الى 6771 عاـ إسترليني باوف مميوف وتسعيف ثبلثة مف ايطاليا صادرات وازدادت

. 6717 عاـ باوف مميوف سعيفوت وثبلثة مئة ثـ 6777 عاـ مبلييف وأربعة مئة
 ازداد كما ، 6771 عاـ في أضعاؼ ثبلثة لمقدار المصنوعة البضائع رتصدي وازداد
 كما ، والخاـ المصنوع الحرير إصدار وازداد الضعؼ بمقار الخاـ مواد استيراد
 ومع.  الكيميائية والمواد والحديد الصمب صناعة وتقدمت ، القطف صادرات ازدادت

 الذيف عدد وكاف.  والحديد الفحـ لمناجـ فقدانيا بسبب زراعيا دابم ايطاليا تمظ ذلؾ
 مجموع مف نسمة مميوف عشر سبعة حوالي بمغ 6716 عاـ في الزراعة عمى يعيشوف
 . نسمة مميوف وثبلثوف إحدى البالغ  ايطاليا نفوس

 العشريف القرف أوائؿ في استعمارية خطوات تخطو االيطالية الحكومة بدأت لقد    
 اريتريا عمى حصمت وفعبل.  ةنيالمع األوساط في االستعمارية اراألفك لتسرب نتيجة

 6761 -6766عاـ العثمانية الدولة مع حرب في ودخمت ، االيطالي والصوماؿ
 .  ليبيا عمى واستولت
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  9191-9787 روسيا في واالقتصادية السياسية التطورات:  خامسا

 التي الكبيرة الجيود مف الرغـ عمى متأخرة عشر التاسع القرف حتى روسيا كانت     
.  الييا الغربية الحضارة إدخاؿ في(6711-6171)  الكبير بطرس القيصر بذليا
 والنظـ والتقاليد الرجعيوف عمييا يسيطر عشر التاسع القرف طواؿ روسيا وبقيت

 أحرار تنبو وقد.  العشريف القرف أوائؿ الى اوتوقراطية ايحكومت وظمت ، اإلقطاعية
 ، ببلدىـ الى الديمقراطي الحكـ نظاـ إلدخاؿ يعمموف واخذوا الحالة ىذه الى الروس
-6711)  الثاني الكسندر استطاع وقد.  بشدة حركتيـ قاوموا المحافظيف ولكف

 مجالس وتأليؼ ، الرقيؽ كتحرير الميمة اإلصبلحات ببعض يقـو اف( 6776
صبلح  ؛ محمية انتخابية دخاؿ ، القضائي النظاـ وا   التربية في عامة إصبلحات وا 
 . لمصحافة الحرية بعض وا عطاء والتعميـ

 في المحمية اإلدارة تطبيؽ ىو الثاني الكسندر بيا قاـ التي الميمة الخطوة وكانت    
 ، التعاونية والقرى المدف وسكاف النببلء ممثمي مف البمدية المجالس بتأسيس روسيا
 الطرؽ ببناء والقياـ المحمية الضرائب فرض سمطة وليا تنتخب المجالس وكانت

صبلحيا  ونشر العامة والمرافؽ ، العامة بالصحة واالىتماـ المستشفيات وتأسيس ، وا 
 بسحب يقضي مرسوما الكسندر اصدر القضائي اإلصبلح مجاؿ وفي.  التعميـ
ناطتيا اإلدارية السمطات مف والجزائية المدنية القضايا  المستقمة المحمية بالمحاكـ وا 

 وصناعية ابتدائية مدارس تأسست التعميـ مجاؿ وفي.  اإلدارييف الموظفيف عف
 .  الجامعي والتدريس لمصحافة الحرية وا عطاء

 النببلء بتحريض رجعية سياسة ينيج وبدأ الثاني الكسندر إصبلحات توقفت    
 ومنعت الصحؼ عمى الرقابة ففرضت 6711 عاـ بولندا ثورة مف استاؤا الذيف

 تطبيؽ ىو بو قاـ إصبلح وآخر ، السياسية إرادتيا عف التعبير في التمثيمية المجالس
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 انتشار بعد ، الرجعية السياسة ىذه عف نتج وقد.  6776 عاـ اإلجباري التجنيد نظاـ
 السرية الجمعيات تأسست اف ، الزمف مف مدة اإلصبلحات وتطبيؽ الحرة األفكار
 المستبد القيصري النظاـ عمى القضاء الجمعيات ىذه قررت حتى االستبداد لمقاومة

 . 6776 عاـ األشخاص احد بيد الثاني الكسندر اغتيؿ وقد

 الحكـ( 6776-6776)  الثالث الكسندر ابنو استمـ الثاني الكسندر اغتياؿ وبعد    
 وسائؿ مف كوسيمة قراطياالوت والحكـ السبلفية الروح بناء في سعى وقد.  روسيا في

 . الثورية األفكار وقمع االستقرار عمى الحصوؿ

 مف يعداف رجميف ىذه سياستو في لمعاضدتو اختار قد الثالث الكسندر وكاف    
 القيصر فرض وقد( .  بميفة)  و(  ونستنسيؼ بوبيد) وىما الروسية الرجعية اركاف

 وعضد التمثيمية المجالس صبلحيات وحدد الصحافة عمى الشديدة الرقابة الروسي
 كؿ تختفي كادت حتى حرة حركة كؿ خنؽ وىكذا.  العمماني التعميـ وقاـو الكنيسة
 األحرار تقاـو الحكومة وكانت جديد كؿ تقاـو الرجعية وكانت.  لمحكومة مقاومة
 تزوؿ اف الظروؼ ىذه مثؿ في جدا الصعب مف فكاف ، وقساوة بشدة المثقفة والطبقة
 . الحرة الحركات وتنمو الرجعية

 لتوطيد وسيمة منيا واتخذ السبلفية الجامعة تقوية الى الثالث الكسندر التجأ وقد    
 ىذه والكنيسة النببلء وعاضد ، الخارج في نفوذه وتوسيع الداخؿ في حكمو أركاف
 واضطيد ، السبلفية الجامعة باسـ البمقانية القوميات القيصر ساعد وقد.  الفكرة
 حجة السبلفية السياسة كانت القوؿ وخبلصة.  بالجنس الروس عف الختبلفيـ الييود

 الشؤوف في الخارجي وتدخمو الداخؿ في استبداده لتبرير الروسي القيصر استعمميا
 . األوربية
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 بفارغ حكمو نياية يترقبوف فكانوا المرحمة ىذه في عنيفة مقاومة األحرار القى    
 حكمو ينو لـ 6776 عاـ الكسندر موت اف عمى االستبداد ىذا مف لمتخمص الصبر

.  ابيو سياسة عمى استمر(  6767-6776) الثاني نيقوال ابنو الف ، االستبدادي
 ميـ إصبلح إلدخاؿ مجاؿ ىناؾ يكف فمـ 6711 لمداخمية وزيرا وجعمو بميفة فأبقى
 . األوتوقراطي الحكـ نظاـ في

 انتشار وبزيادة روسيا في الصناعية الثورة بظيور تتبدؿ أخذت الظروؼ اف عمى    
 لئلصبلح طمبا ثورات بضع وحدثت األحرار فنشط ، واألدباء الكتاب وتأثير التيذيب
 . واالجتماعي الدستوري

  روسيا في الصناعية الثورة

 عيد في وزادت الثالث الكسندر عيد منذ روسيا تدخؿ الصناعية الحركة بدأت     
 أوكرانيا في والحديد الفحـ مناجـ فاستغمت.  6771 العاـ بعد سيما وال الثاني نيقوال
 قزويف بحر سواحؿ عمى قفقاسيا في النفط آبار استغمت كما ، واسعة بدرجة واوراؿ
 الى البضائع شحف وازداد.  وموسكو كييؼ في المعامؿ وأنشئت ، األسود والبحر
 بيف طف مبلييف ثبلثة الى سنويا الحديد إنتاج وازداد الروسية المواني مف الخارج
 الى مبلييف ثبلثة مف نفسيا المدة في الفحـ إنتاج وازداد 6716 و 6776 عامي
 وأصبحت ، الضعؼ الى ازداد المكائف عدد اف كما.  سنويا طف مميوف عشر ثمانية

 الصناعية الثورة بداية في تنتجو كانت ما أضعاؼ ثبلثة بالمكائف المنتجة البضائع
 ووفرة وكثرتيـ العماؿ أجور رخص السريع التصنيع عمى ساعد وقد.  الببلد في

 السيما الببلد في أجنبية أمواؿ رؤوس ووجود ، والبتروؿ والحديد كالفحـ الخاـ المواد
 ربط عمى ساعدت الحديد سكؾ خطوط مف شبكة مدت وقد ، الفرنسي الماؿ رأس
 سكة خط إنشاء تـ 6711 عاـ وفي.  ببعض بعضيا الروسية اإلمبراطورية أجزاء
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 واليجرة البضائع نقؿ عمى ساعد مما ميؿ آالؼ خمسة بطوؿ المشيور سيبيريا حديد
 ألؼ أربعيف مف أكثر تممؾ 6766 عاـ في روسيا وكانت ، سيبيريا الى روسيا مف
 . طف مبلييف أربعة فييا الحديد إنتاج وبمغ الحديد السكؾ خطوط مف ميؿ

 الشعب أكثرية الف األولى العالمية الحرب قبؿ زراعيا بمدا ظمت روسيا اف غير    
 ، الصناعي اإلنتاج يفوؽ الزراعي اإلنتاج وكاف ، الزراعة عمى يعيش كاف الروسي
 الذي األمر.  أىميتيا وازدياد والعاممة الوسطى طبقتيف نمو في سببا التصنيع وكاف
 نفسيا الوسطى الطبقة نظمت وقد.  الروسية لبلوتقراطية كثيرة مشاكؿ خمؽ الى أدى
 . 6716 عاـ في المثقفيف مف عدد أسسو الذي األحرار حزب في

-6771) في بميخانوؼ جورج بواسطة روسيا في الماركسية االشتراكية وانتشرت    
 سمسمة بدأت لما ، التسعينات في اال العماؿ عمى تأثيرىا يبدأ لـ ولكنو ،(  6771

 وتأسيس.  االقتصادية الحركة شؿ غايتيا (. 6777-6771) بيف اإلضرابات مف
 عاـ روسيا في والعماؿ المثقفيف مف المكوف الماركسي الديمقراطي االشتراكي الحزب
 وتأسيس الحكـ نظاـ بقمب السياسية السمطة استبلـ ييدؼ الحزب وكاف.  6777

 وانقسـ لندف في االشتراكي الحزب مؤتمر انعقد 6711 عاـ وفي.  اشتراكية جميورية
 بينما لينيف نيكوالي األكثرية فاتبعت ، والتكتيؾ الحزبي التنظيـ بسبب قسميف الى

 مع التعاوف يرفضوف لينيف مجموعة وكانت.  بميخانوؼ جورج مع األقمية ظمت
 نظاـ وقمب الثورة عمى ويؤكدوف التدريجي اإلصبلح وسياسة البرجوازية األحزاب
 بالتدريج االشتراكية تطبيؽ في تمانع ال بميخانوؼ جماعة كانت بينما.  بالقوة الحكـ
 . األحرار مع والتعاوف الجماىير تثقيؼ طريؽ عف

 وأكد 6711 عاـ تأسس الثوري االشتراكي الحزب اسمو آخر حزب ىناؾ كاف     
 عمى األراضي بتوزيع وذلؾ ، الروسي الفبلح لحياة وتكييفيا الماركسية تطبيؽ عمى
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 الروسي القيصر جيش وكاف.  المزارعيف قبؿ مف واستغبلليا تأميميا بعد الفبلحيف
 الحالة واستمرت ويضطيدونيـ مكاف كؿ في األحرار يتابعوف واألمف الشرطة مف
 . 6716 عاـ اليابانية – الروسية الحرب اندلعت اف الى ىذه

  9177 عام وثورة اليابانية - الروسية الحرب 

 سيما وال األقصى الشرؽ في الروسي لمتقدـ حدا تضع اف تريد الياباف كانت      
 في الياباف وكانت ، 6716 شباط في عمييا الحرب فأعمنت وكوريا منشوريا في

 مف ولقربيا ، قواتيا تعبئة ولسرعة أسطوليا تفوؽ بفضؿ روسيا مف أفضؿ وضع
 مختمفة وعناصر أحزاب وجود وعدـ الببلد في الصؼ ووحدة ، المعارؾ ميداف

 الحرب انتيت.  الروس عمى كثيرة انتصارات الياباف أحرزت ، لمسمطة ومناوئة
 نيوىامشير والية في بورتسماوث معاىدة وعقدت األمريكية المتحدة الواليات بتوسط

 الجزيرة وشبو آرثر بورت ميناء عف روسيا وتخمت ، 6711 أيموؿ في أمريكا في
 اما.  لمياباف كوريا عف والتخمي سخاليف جزيرة لشبو الجنوبي والنصؼ ليوتانؾ
 . لمصيف فتركتيا منشوريا

 عامة والناس الحرة األوساط عمى كبير اثر الياباف أماـ روسيا النيزاـ كاف لقد    
  لحؽ عما مسؤوؿ الفاسد الحكـ ونظاـ االوتقراطية باف ىؤالء اقتنع اذ.  روسيا في

 في وضعت بقنبمة الداخمية وزير ، بميفة اغتيؿ وقد.  والخذالف الخزي مف روسيا
 فييا يطمبوف القيصر الى عرائض األحرار مف االنتخابية المجالس وقدمت.  طريقو
 وا عطاء وطني برلماف وتأسيس الفردية الحرية بضماف السياسي الجياز إصبلح
 . الذاتي االستقبلؿ مف شيئا المحمية اإلدارات

 فييا يمقوف السياسية الوالئـ فأقاموا األحرار لطمبات القيصر يستجب لـ       
 موسكو في السياسية باإلضرابات العماؿ وقاـ.  الوضع ضد الحماسية الخطابات
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 القيصر الى عريضة بتقديـ الناس مف آالؼ عدة وقاـ.  األخرى الصناعية والمدف
 أطمؽ وىناؾ ، الشتوي اإلمبراطوري القصر الى وتوجيوا ،(  كيوف) الراىب يقودىـ
 اليـو ذلؾ وسمي الناس مف مئات وعدة الراىب فقتؿ عمييـ النار القيصري الحرس
 " .  الدموي باليـو"  6711  الثاني كانوف مف والعشريف الثاني األحد

 وحرؽ والنيب السمب بأعماؿ الثوريوف االشتراكيوف قاـ واألرياؼ القرى وفي    
 االمر السياسييف مف عدد مع 6711 شباط في القيصر عـ واغتيؿ.  النببلء بيوت
 التسامح بخصوص مراسيـ عدة فاصدر لمواقع يذعف اف الى بالقيصر أدى الذي
 لبعض والسماح التعويضات بعض مف الفبلحيف وا عفاء ، الفردية والحرية الديني

 ووعد ، الوزراء رئيس واستبدؿ القومية لغتيـ استعماؿ في الروسية غير القوميات
 وليذا ، األوتوقراطية سمطتو عف يتنازؿ لـ القيصر اف اال.  الوطني مجمسال بدعوة
زاء.  البمد اقتصاديات وشموا ثوراتيـ في استمروا األحرار فاف  اضطر الثورة استمرار وا 

 منح بيانا اصدر 6711 األوؿ تشريف وفي الشعب مطاليب عند التنازؿ القيصر
بداء ، والتعبير الصحافة حرية )  الوطني البرلماف ودعوة المنظمات وتكويف ، اآلراء وا 
 بعد اال قانونا القانوف يكوف وال روسيا في الطبقات جميع ممثبل االنعقاد الى(  الدوما

 . واإلناث لمذكور العاـ بالتصويت البرلماف أعضاء وينتخب ، الدوما مصادقة

 وانتخب ، لمببلد دستور ووضع الذاتي االستقبلؿ فمندة الروسي القيصر ومنح    
 ووافؽ الطبقات مجمس محؿ ليحؿ واإلناث لمذكور العاـ بالتصويت الوطني المجمس
 . 6711 العاـ في اإلجراءات ىذه عمى القيصر

 ، الديمقراطييف ، األحرار ، روسيا في السياسية األحزاب بيف الصراعات وكانت    
 الرجعية العناصر جعمت وقد ، الثوري االشتراكي الحزب ، االشتراكيوف ، الدستوريوف
 وبدأ 6711 عاـ األحرار ضد المعاكسة بالثورة وبدأت بينيا فيما تتعاوف والمحافظة
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 الجيش ورجع واألوتوقراطية لمرجعية مناوئ بكؿ خبللو الرجعيوف وفتؾ اإلرىاب عيد
 فقضت الحرة الحركات عمى لمقضاء واستخدـ الوقت ىذا في القتاؿ ساحة مف

 وفي ، وقساوة بشدة بولندا وفي القفقاس في القومية الثورة عمى القيصرية الحكومة
 القوانيف لمناقشة البرلماف صبلحية عدـ فيو بيف مرسوما القيصر اصدر 6711 آذار

 والبحرية لمجيش األعمى والرئيس العاـ القائد ىو القيصر واف ، لمدولة الدستورية
 . المطمقة صبلحيتو مف الخارجية والسياسة

 فوز عف نتائجيا وأسفرت دوما مجمس ألوؿ االنتخابات أجريت 6711 آب وفي   
 األخرى األحزاب ونالت المجمس في األغمبية الدستورييف الديمقراطييف ونيؿ األحرار
 والثوريوف الديمقراطيوف االشتراكيوف قاطع حيف في ، المجمس في المقاعد بعض

 وفي.  تشريعيا مجمسا وليس الدستور لوضع تأسيسيا مجمسا أرادا ألنيما االنتخابات
 يأمر األخير فاف القيصر مف المقترحة والقوانيف القرارات الدوما مجمس معارضة حالة
 االنتخابات وفي ، 6717و6711 عامي والثاني األوؿ لممجمس حصؿ كما بحمو
 الى ىذا واستمر مقعد ثبلثمائة مف أكثر عمى واالوكتوبرييف الرجعييف حصؿ الثالثة
.  6766 عاـ الى البرلماف خارج المعارضة في االشتراكيوف وظؿ 6761 عاـ

 او الثورييف المناضميف آالؼ بإعداـ الرجعي حكميا في القيصرية الحكومة واستمرت
 قياـ حتى األولى العالمية الحرب قياـ الى الرجعي الحكـ واستمر.  سيبيريا الى نفييـ
 . 6767 العاـ في القيصري الحكـ وزواؿ البمشفية الثورة

  9191-9718 والمجر النمسا إمبراطورية: سادسا

 الروح فييا دبت مختمفة عناصر مف تتكوف النمساوية اإلمبراطورية كانت      
 مستعدة تكف ولـ ، النامي الشعور ىذا أىممت النمسا حكومة اف غير ، القومية
 ، القوميات ىذه رغبات مع ويتفؽ ، اإلمبراطورية كياف يحفظ الحكـ مف شكؿ لتأليؼ
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 ولقد.  القومية بالتقسيمات يؤمف وال الحرة لؤلفكار لدودا عدوا جوزيؼ فرانسوا وكاف
 العناصر بقية وجعؿ والمجر النمسا مف فقط دولتيف تأليؼ عمى اإلمبراطور أصر

 . ليما تابعة األخرى

 ىما دولتيف الى الفيدرالي االتحاد نظاـ بموجب 6717 عاـ اإلمبراطورية انقسمت    
 أجزاء و ، دلماسيا ، غاليسيا ، وبوىيميا النمسا تضـ وكانت النمسا إمبراطورية: أوال

 ، كرواتيا ، المجر وتضـ ، المجر مممكة:  وثانيا ، اإلمبراطورية غربي في صغرى
 ، والمجر النمسا بيف وفؽ ألنو بالوفاؽ االتحاد نظاـ وسمي ، ترنسمفانيا ، سموفينيا
دارة حكومة منيما لكؿ فأصبح  جوزيؼ فرانسو وأصبح الداخمية بشؤونيا مستقمة وا 

 الدولتيف بيف الوصؿ حمقة ىو وكاف(  6761-6717)المجر وممؾ النمسا إمبراطور
 والمالية والجيش الخارجية الشؤوف في تجاىو مسؤولة مشتركة حكومة وتألفت. 

 المشتركة باألمور تتعمؽ والتي القوانيف لسف مشترؾ برلماف يوجد انو كما.  والتجارة
 مف نصفيـ عضوا وعشريف مئة مف يتألؼ البرلماف وكاف.  والمجر النمسا بيف

 في مرة بالتناوب ويجتمعوف سنويا ينتخبوف وىـ ، المجر مف اآلخر والنصؼ النمسا
 . والمجر النمسا عاصمتي وكانتا ، بودابست في وأخرى فيينا

 األولى اف اذ والمجر النمسا بيف واقتصادية سياسية اختبلفات ىنالؾ كانت      
 تكويف في نسبيا متأخرة زراعية دولة المجر كانت بينما متقدمة، صناعية دولة كانت
 .  قوية بروليتارية او برجوازية طبقة ىناؾ تكف لـ وليذا ، الماؿ رأس

 اف النمسا أجبرت منازعات حدثت البمديف بيف االقتصادي التفاوت وجود وبسبب     
 6767 سنة في ذلؾ عدؿ وقد% 11 تدفع المجر بينما المصروفات مف% 71 تدفع

 حرة سياسة النمسا اتبعت وقد%  11,6 والمجر%  11,1 النمسا حصة فأصبحت
 الطبقة ىذه وأخذت ، فييا الصناعية الثورة بسبب النامية الوسطى الطبقة تجاه
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 السياسة تطبيؽ وفي الحكـ في قراطيةاالرست الطبقة مع وتشترؾ واسعا نفوذا تمارس
 بعد أنيـ غير األحرار حزب في منخرطيف أكثرىـ وكاف والصناعة التجارة في الحرة
 االشتراكي الحزب تأثير تحت فشيئا شيئا يضعؼ الحزب ىذا أصبح 6771 عاـ

 الى ويدعو ، الييودية الرأسمالية يياجـ اخذ كاثوليكيا حزبا األخير وكاف المسيحي
 سيما وال ، الفقيرة الطبقة فأيدتو االجتماعية والتشريعات السياسية الديمقراطية تطبيؽ

 تنظيـ قانوف ، الحزب ىذا بتأثير سنت التي التشريعات بيف مف وكاف ، الفبلحيف
 العاـ بعد الصناعة في والنساء األطفاؿ تشغيؿ وعدـ ، والمعامؿ المناجـ في العمؿ
 العمالية االتحادات تكويف عمى الحكومة وافقت سنوات ثبلث وبعد ، 6771

 .  لمعماؿ االجتماعي والضماف

 حؽ توسيع قانوف بسف ديمقراطية دولة النمسا أصبحت 6771 العاـ وفي      
 مبدأ طبؽ 6717 عاـ وفي.  الناس مف كبير لعدد التصويت حؽ ومنح االنتخابات
 . لمذكور العاـ التصويت

 والمبدأ اإلمبراطورية بيف التوفيؽ اإلمبراطورية في الصعب مف كاف لقد    
 التحرر وأرادت القومي الوعي فييا انتشر متعددة قوميات لوجود ونظرا ، الديمقراطي

 دولة تكويف في يرغب ولـ القديـ الطابع مف كاف جوزيؼ فرانسو اإلمبراطور ولكف.
 حكما وحكميـ الذاتي الحكـ في القومية الحقوؽ ومنحيـ القوميات ىذه مف اتحادية
 ليدـ سرا تعمؿ القوميات ىذه صارت وعميو ، النمسا لسيطرة بإخضاعيـ مطمقا

 . سيطرتيا مف والتحرر النمساوية اإلمبراطورية

 زراعيا كاف البمد الف ، النمسا في كما معقدة تكف لـ فاألمور ، المجر في أما     
 القوميات او لمشعب ديمقراطية حقوؽ أي منح في يرغبوا لـ األراضي وأصحاب
 تماما النمسا وبعكس.  الحكـ عمى مسيطريف فظموا ، المجرية المممكة ضمف األخرى
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 ولـ     المجري الشعب وعمى العناصر بقية عمى وسيطرتيـ لغتيـ المجريوف فرض
 . الببلد في السياسية الديمقراطية لتطبيؽ محاولة أي ىنالؾ تكف

 شخصية بفضؿ طويمة مدة المجرية – النمساوية اإلمبراطورية استمرت ولقد     
 اختبلؼ عمى الناس فكاف.  ىبسبرؾ آؿ أباطرة آخر جوزيؼ فرانسو  إمبراطورىا
 منذ حكميا ونظاـ اإلمبراطورية النيارت ذلؾ ولوال ، ويعظمونو ، يحترمونو قومياتيـ

 الى الحرب ودخوليا األولى العالمية الحرب قياـ حتى كذلؾ واستمرت ، بعيد زمف
 . العثمانية والدولة ألمانيا جانب
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 الفصل الخامس

  9191-9787العالقات الدولٌة فً أوربا 

 أوال : التحالفات والمعاهدات الدولٌة قبٌل الحرب العالمٌة األولى

 9781عصبة األباطرة الثالثة عام 

 9781الحلف الثنائً بٌن النمسا وألمانٌا 

 9779حلف األباطرة الثالثة عام 

 9771الحلف الثالثً االلمانً النمساوي االٌطالً عام 

  9778معاهدة الضمان االلمانً الروسً 

 9711- 9719التحالف الروسً الفرنسً عام 

 9171التحالف البرٌطانً الٌابانً عام 

 9171الوفاق الودي بٌن برٌطانٌا وفرنسا عام 

 9178عام  االتفاق البرٌطانً الروسً

 ثانٌا : األزمات والحروب فً أوائل القرن العشرٌن 

  9177-9787أزمة البوسنة والهرسك عام  .9
 9199أزمة أغادٌر عام  .1
 9191-9199الحرب االٌطالٌة اللٌبٌة  .1
 9191-9191الحرب البلقانٌة  .1

 ثالثا: الثورة الصناعٌة أواخر القرن التاسع عشر

 رابعا: الدول الكبرى وحركة االستثمار

 9777-9771خامسا : ألمانٌا والحركة االستعمارٌة 

 البرٌطانً  –سادسا : التسابق البحري األلمانً 

 9191-9717سابعا: انقسام أوربا إلى معسكرٌن 
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  9191-9787 أوربا في الدولية العالقات

 األولى العالمية الحرب قبيل الدولية والمعاهدات التحالفات:  أوال

 الدولية التحالفات مف سمسمة عشر التاسع القرف مف الثاني النصؼ منذ بدأت      
 ومستعمراتيا حدودىا وحماية اإلستراتيجية لمصالحيا دولة كؿ تحقيؽ األساس ىدفيا
 األساليب وتفوقت والمعاىدات األحبلؼ تمؾ برزت لذلؾ.  األخرى الدوؿ أطماع مف

 التحالفات تمؾ ابرز وكانت.  القوة واستخداـ العسكري النزاع مف بدال الدبموماسية
 -: ىي الدولية

  9781 عام الثالثة األباطرة عصبة )*(

 المحافظة غرضو وكاف ، زمانو في دبموماسي رجؿ ابرز شؾ ببل بسمارؾ كاف      
 " سياسة إتباع مع ، أخرى حرب في ألمانيا تورط وعدـ األلمانية اإلمبراطورية عمى

 أللمانيا تغتفر ال فرنسا اف يعمـ بسمارؾ وكاف " أوربا في السمـ عمى المحافظة
نيا والموريف االلزاس مقاطعتي اغتصاب  القياـ تستطيع ال إنيا غير تنتقـ سوؼ وا 

 وىـ األصدقاء مف وتجريدىا فرنسا عزؿ طاقتو جيد بسمارؾ فحاوؿ.  وحدىا بذلؾ
  الدولتيف ىاتيف مع بالتفاىـ األلماني المستشار بادر وليذا وروسيا النمسا مف كؿ

 روسيا قيصرو  ، جوزيؼ افرانسو  النمسا إمبراطور مف كؿ بسمارؾ دعا      
 وليـ األلماني اإلمبراطور بحضور وىناؾ ، 6771 عاـ برليف الى الثاني الكسندر

 في الراىف الوضع عمى المحافظة عمى شفيية بصورة الثبلثة األباطرة اتفؽ ألوؿا
 القائـ الحكـ أنظمة تيدد التي الثورية الحركات او  التحررية األفكار ومقاومة ، أوربا
 انضمامو وأعمف التالية السنة في برليف العاصمة ايطاليا ممؾ وزار.  الدوؿ ىذه في

                                                             
)*(

 .  17-1ص ، 6717 بغداد ، 6766-6771 ديثالح أوربا تاريخ ، صالح محمد محمد:  يراجع الدولة التحالفات عف 
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 ذلؾ في كثيرا األوربية  القارة شؤوف في تتدخؿ ال بريطانيا كانت ولما.  الحمؼ الى
 . عزلة شبو في فرنسا ظمت الوقت

 بعد وثوقا ، وألمانيا وروسيا النمسا ، الثبلثة األباطرة بيف العبلقات ازدادت ولقد    
 اتفاقية بينيـ وعقدوا ، الروسية العاصمة بسمارؾ وبصحبتو األلماني اإلمبراطور زيارة

 اعتدت اذا فيما  روسيا الى جندي ألؼ مئتي إرساؿ المانيا وعدت بموجبيا عسكرية
 وقع اذا المانيا إلى المساعدة نفس روسيا تقدـ اف عمى أوربية دولة األخيرة عمى
 فيينا النمساوية العاصمة الروسي القيصر زار 6771 العاـ وفي.  االعتداء عمييا
 . األلماني اإلمبراطور إلييما انضـ.  تعاوف اتفاقية طرفافال ووقع

 التيديد بسبب سنوات ثبلث بعد الفتور مف شيء أصابو الثبلثي الحمؼ اف بيد    
 مغبة مف ألمانيا حذرت فبريطانيا.  األخيرة جيوش عدد ازدياد بحجة لفرنسا االلماني
 بيف أزمة حدوث منع بيدؼ برليف زار روسيا قيصر اف كما ، فرنسا عمى العدواف
 . وفرنسا المانيا

 القضاء الى أدى البمقاف في ونزاعيما النمساوية الروسية المصالح تصادـ ولكف     
 البمقاف في السبلفية الدعاية تبث روسيا كانت فقد ، نيائيا الثبلثة األباطرة حمؼ عمى
 ىذه في النمساوية المصالح عرضت وبذلؾ"   السبلفية الجامعة"  تكويف بغية

 الدولة ضد واليرسؾ البوسنة مقاطعتا ثارت اف وحدث.  الخطر الى المنطقة
 فاخمد الفبلحيف اضطياد بسبب البمغاريوف ثار كما ، 6771 تموز في العثمانية
 . وروسيا النمسا امتعاض الى أدى بالغة بقساوة الثورة العثماني الجيش

 ، العثمانية الدولة محاربة روسيا فقررت الثبلثة الحمؼ دوؿ بيف محادثات وبعد    
 عمى الحياد عمى الوقوؼ عمى النمسا وافقت 6777 عاـ  بودابست  اتفاقية وبموجب
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 النمسا تحتؿ واف الحرب بعد البمقاف في كبرى سبلفية دولة روسيا تؤسس ال اف
 . واليرسؾ البوسنة واليتي

 حكومة عمى شروطيا وأممت الحرب في العثمانية الدولة عمى روسيا انتصرت    
.  بمغاريا دولة بموجبيا وأسست 6777 عاـ( ستيفانو ساف)  معاىدة في اسطنبوؿ

 التي لمشروط مخالفا يعد انو كما البمقاف في الروسي النفوذ بانتشار نذيرا ذلؾ فكاف
 ترض لـ ألنيا أيضا بريطانيا اعترضت وقد.  الحياد عمى بموجبيا النمسا وقفت
 قناة ييدد الذي األمر المتوسط البحر الى روسيا ووصوؿ العثمانية الدولة بتقسيـ

 في جديد مؤتمر عقد عمى توافؽ اف روسيا اضطرت عندئذ اليند وطريؽ السويس
 ، قبرص عمى بريطانيا وحصمت بمغاريا دولة حجـ فتقمص 6777 تموز في برليف

 البحر مف الشرقي الساحؿ في األراضي وبعض بيسارابيا عمى روسيا وحصمت
 جانب الى باالنحياز بسمارؾ واتيمت غاضبة المؤتمر مف خرجت أنيا اال ، األسود
 . والنمسا بريطانيا

  9781 عام وألمانيا النمسا بين الثنائي الحمف

 قواتيا تحشد بدأت األخيرة اف بحيث درجة وروسيا المانيا بيف والعداء التنافر بمغ    
 ولمقابمة.  المانيا عمى شعواء حممة الروسية الجرائد وشنت.  األلمانية الحدود عمى
 خارجية وزير وكاف ، النمسا مع عبلقاتو يقوي اف بسمارؾ قرر الروسي العداء ىذا

 ضد والنمسا المانيا بيف ثنائي حمؼ وأراد الثبلثة األباطرة بحمؼ الثقة قميؿ النمسا
 -: يمي ما عمى ونص 6777 األوؿ تشريف مف السابع في الحمؼ ووقع روسيا

 الدولة مساعدة الى(  وألمانيا النمسا)  المتعاقدتيف الدولتيف مف كؿ تبادر اف .1
 . روسيا ىاجمتيا اذا فيما قواتيا بكامؿ الثانية



088 

 

 تمتـز الثانية الحميفة فاف الحميفتيف إلحدى ايطاليا او فرنسا  مياجمة وفي .2
 الحميفة الدولة بادرت المياجمة الدولة روسيا أيدت فاف.  الودي الحياد جانب
 . قوتيا بكامؿ حميفتيا مساعدة الى المتعاقدة الثانية

 اف عمما سرية تبقى اف عمى لمتجديد قابمة سنوات خمس المعاىدة أمد وكاف
 6767 عاـ الى واستمرت 6711 وعاـ 6771 عاـ جددت وقد دفاعية المعاىدة

 . األولى العالمية الحرب في الدولتيف عمى الدائرة دائرت لما

 9779 عام الثالثة األباطرة حمف

 أصبحت روسيا فاف ، والنمسا وألمانيا روسيا بيف العبلقات تدىور بسبب     
 المضايؽ منطقة وفي الوسطى آسيا في بريطانيا ضد يساندىا حميؼ الى بحاجة

 6777 عاـ وألمانيا النمسا بيف الثنائي الحمؼ وكاف ،(  والدردنيؿ البسفور) 
 وآخر حيف بيف روسيا بو ينذر كسبلح استخدامو األساسية بالدرجة منو اليدؼ
 حمؼ تعزيز إعادة دائما يأمؿ بسمارؾ وكاف ، لمحرب وسيمة يتخذ اف دوف

 في وسفيرىا روسيا خارجية وزير مف كؿ اقترب أف وحدث.  الثبلثة األباطرة
 فقد فرنسا انتقاـ يخشى بسمارؾ كاف ولما.  المانيا مع العبلقات لتجديد برليف
 يشرؾ اف بسمارؾ استطاع الجانبيف بيف طويؿ نقاش وبعد.  المبادرة بيذه رحب
 والذي 6776 حزيراف مف عشر الثامف في وقع الذي األوربي الحمؼ في النمسا
 -: يمي ما عمى نص

 رابعة عظمى دولة مع حرب في المتعاقدة األطراؼ احد اشتباؾ حالة في .1
 . الودي الحياد اآلخراف المتعاقداف الطرفاف يمتـز
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 واليرسؾ البوسنة مقاطعتي في النمسا حقوؽ تحتـر الثبلث المتعاقدة الدوؿ اف .2
 . 6777 عاـ معاىدة عمييا نصت كما

 عمى ويجب ، والدردنيؿ البسفور  المضايؽ إقفاؿ بمبدأ تسمـ الثبلث الدوؿ اف .3
 مع الحرب تدخؿ دولة ألي المضايؽ فتح وعدـ بذلؾ أاللتزاـ العثمانية الدولة
 الدوؿ كؿ وجو في تغمؽ اف يجب المضايؽ اف أي.  الثبلث المتعاقدة الدوؿ
ذا  كؿ فاف مثبل روسيا ضد لبريطانيا المضايؽ فتح العثمانية الدولة أرادت وا 
 الدولة ضد حرب حالة في تكوف روسيا عف فضبل والنمسا المانيا مف

 البمقاف ببلد وقسـ والنمسا روسيا مصالح بيف بسمارؾ وفؽ وىكذا العثمانية
 . الجنوب في ونمساوية الشماؿ في روسية نفوذ منطقتي الى

 

  9771 عام االيطالي النمساوي االلماني الثالثي الحمف

 بانضماـ 6777 لعاـ النمساوي االلماني الثنائي الحمؼ جانب تعزز لقد   
 بسبب الحمؼ الى األخيرة انضماـ وكاف ، 6771 العاـ في إليو ايطاليا

 ايطاليا ثائرة بذلؾ لتثير 6776 عاـ تونس احتمت التي فرنسا مع خبلفاتيا
 االستيبلء تريد ايطاليا وكانت ، والنمسا المانيا أحضاف في بنفسيا وترمي
 ايطاليا الى وجيت قوية ضربة ذلؾ اعتبرت فرنسا احتمتيا فمما تونس عمى

 النظاـ يكره كاف ايطاليا ممؾ اف عف فضبل.  وكبريائيا عزتيا وجرحت
 .الممكية الدوؿ مع الودية العبلقات تكويف في ويرغب فرنسا في الجميوري

 ضرائب بفرض وفرنسا ايطاليا بيف الكمركية المنافسة أيضا استمرت وقد    
 . منيما كؿ الى المستوردة البضائع عمى باىظة
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 ، الفوائد بعض مف يخموا ال ايطاليا مع التحالؼ اف يرى بسمارؾ وكاف    
 مع المعاىدة إلجراء البلزمة بالمفاوضات ىي تقـو اف النمسا عمى فاقترح
 األخيرة وكانت.  ايطالية تتاخـ ال األلمانية اإلمبراطورية واف السيما ايطاليا
 البابوية والممتمكات روما لمدينة ايطاليا باحتبلؿ النمسا مف اعترافا تريد

 أسفرت وأخيرا.  كاثوليكية ممكية دولة باعتبارىا ذلؾ النمسا فرفضت
 ألمانية فيو اشتركت ثبلثي تحالؼ عف وايطاليا النمسا بيف الثنائية المفاوضات

 -: عمى ونص 6771 عاـ مايس مف العشريف في ووقع أيضا

 منيا اية مصمحة ضد بشيء ترتبط او محالفة المتعاقدة الدوؿ تعقد ال اف .1
 وتقديـ ، واالقتصادية السياسية الشؤوف في بالتشاور تتعيد واف ،

 . مصالحيا حدود في المتبادلة المساعدات

 المتعاقداف الطرفاف يكوف ، سبب بدوف اليطاليا فرنسا مياجمة حالة في .2
 بمثؿ ايطاليا وتتعيد اليطاليا البلزمة المساعدات بتقديـ ممزميف اآلخراف

 . استفزاز دوف المانيا عمى فرنسا اعتدت لو فيما ىذا

 غير العظمى الدوؿ إحدى مف المتعاقدة الدوؿ إحدى ممتمكات ىددت اذا .3
 فتتعيد ، عمييا الحرب إلعبلف مضطرة الميددة الدولة وأصبحت المتعاقدة
 االحتفاظ مع الودي الحياد عمى بالوقوؼ األخرياف المتحالفتاف الدولتاف

 ذلؾ ارتأت اذا.  المتحاربة الحميفة الدولة بجانب الحرب في التدخؿ بحؽ
 . مناسبا

 الدوؿ تتشاور الثبلث المتحالفة الدوؿ إحدى سبلـ تيديد حالة في .4
 اإلجراءات مف اتخاذه يمكف ما اتخاذ ألجؿ المناسب الوقت في المتحالفة
 الثبلث الدوؿ اشتراؾ حالة وفي.  المستقبؿ في التعاوف بقصد العسكرية
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 اال أخرى معاىدة أية او والصمح اليدنة عقد عدـ يجب.  الحرب في
 . جميعا باالتفاؽ

 المعاىدة وكانت لمتجديد قابمة سنوات خمس التحالؼ مدة وكانت      
     . أوربا في السمـ عمى المحافظة غايتيا وسرية بحتة دفاعية

  9778 عام الروسي األلماني الضمان معاهدة

 الشرؽ أزمة بسبب كبيرة درجة الى والنمسا روسيا بيف العبلقات توترت     
 عمى كانت التي الثبلثة األباطرة عصبة تجديد الدولتيف ترغب ولـ األدنى
 تقسيـ في بسمارؾ محاوالت تنجح لـ كما ، 6777 عاـ في االنتياء وشؾ
 تحافظ اف ترغب روسيا وكانت.  ونمساوي روسي نفوذ منطقتي الى البمقاف
 النمسا تمنع اف استطاعت األخيرة واف السيما المانيا مع الودية عبلقاتيا عمى
 معاىدة عقد روسيا اقترحت وقد.  روسيا ضد عدوانية بأعماؿ القياـ في

 بسمارؾ فقبؿ الثبلثة األباطرة عصبة محؿ لتحؿ المانيا وبيف بينيا منفصمة
 األلماني الروسي الضماف بمعاىدة وسميت سرية المعاىدة وكانت.  االقتراح

 الدولتاف إحدى ىوجمت اذا"  يمي ما عمى األولى مادتيا نصت وقد
 الحياد جانب المتعاقدة األخرى الدولة تمتـز ثالثة دولة قبؿ مف المتعاقدتاف

 في روسيا وايد البمقاف في روسيا بمصالح بسمارؾ واعترؼ" .  الودي
 بوقوؼ وذلؾ(  والدردنيؿ البسفور)  المضايؽ بشاف تتخذىا التي اإلجراءات

 . دبموماسيا روسيا وتأييدىا الحياد عمى ألمانيا
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  9711-9719 عام الفرنسي الروسي التحالف

 ضدىا بسمارؾ كونيا التي المحالفات شبكة بسبب بعزلتيا فرنسا شعرت     
 األخيرة شعرت 6771 عاـ روسيا مع الضماف معاىدة المانيا تجدد لـ ولما. 

 الكراىية مف الرغـ عمى الفرنسي الروسي التقارب عندئذ فحصؿ أيضا بالعزلة
 مسالة لكف ، فرنسا في الجميوري النظاـ ضد الثالث الكسندر بيا شعر التي

 لمماؿ األخيرة وحاجة لروسيا تقديميا األلمانية الحكومة رفضت التي الديوف
 ونصت 6776 عاـ بينيما التحالؼ عقد فتـ الدولتيف بيف قربت واألسمحة
 -: يمي ما عمى االتفاقية

 السبلـ تيديد شانيا مف مسالة كؿ في التفاوض المتعاقدتاف الدولتاف تتعيد .1
 . العاـ

 يتفقاف فأنيما ، األعداء قبؿ مف المتعاقديف الطرفيف احد تيديد حالة في .2
 .  أىدافيما تتطمبيا التي الخطط عمى

 الفرنسيوف طمب لذلؾ قمقا الدولي والوضع غامضا الحمؼ ىذا كاف     
.  االتفاؽ وبموجب 6776 عاـ ذلؾ تـ وقد ، عسكري بميثاؽ الحمؼ إكماؿ
 ما اذا جندي المميوف ونصؼ بمميوف فرنسا بمساعدة روسيا وعدت وقد

 ىاجمتيا ما اذا العدد بنفس روسيا فرنسا وعدت كما عمييا المانيا ىجمت
 . المانيا تساعدىا النمسا

  9171 عام الياباني البريطاني التحالف

 ففاتح ، المانيا مع التحالؼ حاولت عزلتيا بخطر بريطانيا أحست لما     
 رغبة وبيف 6777 عاـ لندف في األلماني السفير البريطاني المستعمرات وزير
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 يكف لـ(  بيموؼ)  الجديد المانيا مستشار ولكف ، المانيا محالفة في ببلده
 الخاصة ألغراضيا تستخدميا بريطانيا اف مف خوفا التحالؼ لذلؾ متحمسا
 التحالؼ لعقد وثالثة ثانية مرة المفاوضات فشؿ وبعد.  مصالحيا عف دفاعا
 تبحث بريطانيا بدت عندئذ ، 6716و6777 عامي في وبريطانيا ألمانيا بيف
 وروسيا كألمانيا األسواؽ في تنافسيا كانت التي الكبرى الدوؿ ضد حميؼ عف

  .   الدولة ىذه الياباف فكانت وفرنسا

 وبموجبيا 6771 نيساف في الصيف مع معاىدة عقدت قد الياباف وكانت    
 بورت ميناء فييا بما لياوتنؾ جزيرة وشبو وفرموزة كوريا عمى األولى حصمت

 وأرسمت ، الميناء عمى الياباف استيبلء وفرنسا وألمانيا روسيا اغضب وقد آرثر
 الياباف اضطرت وقد ومينائيا الجزيرة شبو الياباف مف فييا تطمب شديدة مذكرة
 . المباشر خصميا روسيا مف والسيما ناقمة إعادتيا الى

 اتفاقية عقد إمكانية الياباف فرات االحتجاج في بريطانيا تشترؾ ولـ    
 أصبح فقد أيضا روسيا تخشى كانت بريطانيا اف وحيث ، بينيما صداقة
 فقد وعميو.  مشترؾ عدو وجود بفضؿ ضروريا والياباف بريطانيا بيف التقارب

 بريطانيا بيف تحالؼ معاىدة عقد 6711 الثاني كانوف مف الثبلثيف في تـ
 اعترفت كما ، كوريا في الياباف بمصالح بموجبيا بريطانيا اعترفت والياباف
 احدىما بيف حرب حدثت اذا انو عمى واتفقا اليند في بريطانيا بمصالح الياباف
 دولة ضدىا الحرب دخمت اذا أما ، الحياد جانب تمـز األخرى فاف ثالثة ودولة
 . حميفتيا مساعدة الى تبادر األخرى المتعاقدة الدولة فاف رابعة
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  9171 عام وفرنسا بريطانيا بين الودي الوفاق

 اف اذ.  وفرنسا بريطانيا بيف قربت قد أللمانيا المشتركة العداوة كانت    
 ، االستعمار في بريطانيا تنافس التي الغنية الصناعية الدولة أصبحت ألمانيا
 وفرنسا بريطانيا الدولتيف مف كؿ فأراد 6771 عاـ منذ فرنسا عدوة وىي

 . المشترؾ العدو لمجابية المصطدمة االستعمارية مصالحا تصفية

 :  يمي ما عمى 6716 نيساف مف الثامف في االتفاؽ تـ لقد

 بريطانيا بيف نيوفوندالند في األسماؾ بمصائد المتعمقة المشاكؿ تسوية .1
  إفريقيا في البريطانية الفرنسية المستعمرات بيف الحدود وتعديؿ وفرنسا

 . ثيوىبريدس وجزر ومدغشقر سياـ في المشاكؿ بعض تسوية .2

 فرنسا واعتراؼ ،(  المغرب)  مراكش في فرنسا بمصالح بريطانيا اعتراؼ .3
 . مصر في بريطانيا بمصالح

 االتفاقية وكانت ، وفرنسا بريطانيا بيف المنافسة عوامؿ انتيت والتسوية االتفاؽ وبيذا
   . البمديف بيف العالقة المشاكؿ لتسوية

  9178 عام الروسي البريطاني االتفاق

 بريطانيا مف كؿ تجر اف 6711-6716 لمعاـ اليابانية الروسية الحرب كادت
 حميفة وبريطانيا 6776 العاـ منذ روسيا حميفة فرنسا فكانت.  الحرب الى وفرنسا
 سمسمة إتماـ عمى فرنسا حرصت كيذه حرب خطر ولدفع.  6711 سنة منذ الياباف

 . وروسيا بريطانيا بيف اتفاقية بعقد المحالفات
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 لعقد منيا التقرب السيؿ مف كاف اليابانية القوات أماـ منيزمة روسيا خرجت ولما    
 لتسوية التحالؼ الى تنص وىي 6717 العاـ في ذلؾ تـ وقد بريطانيا مع اتفاقية

 الى االتفاقية بموجب إيراف قسمت كما ، األوربية القارة خارج االستعمارية المشاكؿ
 الوسط في مستقؿ قسـ وبقي الجنوب في وبريطانية الشماؿ في روسية نفوذ منطقتي
 أصبحت كما.  التبت وفي العربي الخميج في بريطانيا بمصالح روسيا واعترفت
 . بريطانيا حماية تحت أفغانستاف

 مصالح ضمنت مما أكثر بريطانيا مصالح ضمنت قد االتفاقية ىذه اف ومع     
 في العثمانية والدولة البمقاف في مأربيا لبموغ اآلماؿ عمييا عمقت األخيرة فاف ، روسيا

 . المستقبؿ

 

 العشرين القرن أوائل في والحروب األزمات: ثانيا

 العشريف القرف مف والثاني األوؿ والعقديف عشر التاسع القرف أواخر في حدثت      
 أبرزىا ومف األوؿ العالمية الحرب قياـ أسباب احد كانت والحروب األزمات مف عددا

:- 

 )*( 9177-9787 عام والهرسك البوسنة أزمة -

 حصمت وقد العثمانية الدولة ضد مستمرة انتفاضات في البمقاف شعوب كانت
 ، السبلفية الشعوب حماية بحجة القيصرية روسيا مساندة عمى المنطقة تمؾ

 وىما ، البمقاف غرب أقصى في تقعا المتيف واليرسؾ البوسنة واليتا وكانت
 تمشيا الصرب سكاف مع االتحاد باتجاه تعمبلف ، العثمانية الدولة إدارة تحت

                                                             
 1113 بغداد ، والهرسك البوسنة ازمة ، العبٌدي خلف إبراهٌم انس:  ٌراجع والهرسك البوسنة ازمة عن للتفاصٌل )*(
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 العثماني الحكـ مف التحرر الى ييدؼ كاف الذي السبلفية الجامعة تيار مع
يجاد ، والنمساوي  نوع مع الجنوب سبلؼ بيف االتحاد او الوحدة مف نوع وا 

 .الشماؿ سبلؼ تضـ التي القيصرية روسيا مع الصمة مف

 يد عمى ألمانيا مف طردىا بعد ، البمقاف الى اتجيت قد النمسا كانت ولما    
 العثمانييف الوالة سياسة وكانت.  واليرسؾ البوسنة ضـ في طمعت فقد روسيا

 تشجيع الى ادت قد جبايتيا وسوء المواطنيف عمى الضرائب بثقؿ المتمثمة
 مطالبة الى الدوؿ فأسرعت ، 6771 سنة الثورة عمى واليرسؾ البوسنة سكاف
 عادة ال النمسا مستشار اندرياسي وضعيا إصبلحات عدة بتنفيذ العالي الباب
 عمى وصمموا التسوية ىذه يرتضوا لـ الثوار اف غير ، نصابو الى السمـ
 بدأت الوقت ىذا ففي ، مصمحتيـ في الظروؼ كانت وقد ، ثورتيـ إعادة
 الثبلثيف في العزيز عبد السمطاف خمع الى أدت التي الفتاة تركيا حزب أعماؿ
 ، الخامس مراد السمطاف وقياـ ذلؾ بعد قتمو ثـ ، 6771 سنة تموز مف

 الحميد عبد السمطاف ارتقاء ثـ ، 6771 آب مف والثبلثيف الحادي في وخمعو
 الدولة عمى الحرب جديد مف وأعمنوا الفرص ىذه الثوار انتيز.  العرش الثاني

 ، األسود الجبؿ وسكاف والصربيوف البمغاريوف شاركيـ وقد.  العثمانية
 ولذلؾ ، والثوار العثمانييف بيف كبيرة دموية مذابح الى الحرب فتحولت
 . البمغارية لمشعوب واالنتصار العثمانية الدولة منازلة عمى روسيا صممت

 6777 سنة الغرض ليذا مؤتمرعقد في النزاع حسـ الى الدوؿ عمدت لذلؾ   
 مساعدة الى استنادا ، شؤونيـ في التدخؿ عدـ بمبدأ تمسكوا األتراؾ اف اال ،

 الذي دزرائيمي الف يكف لـ ذلؾ اف غير ، حرب الى المسالة أدت اذا بريطانيا
 العثمانييف مساعدة عمى يجرؤا لـ آنذاؾ البريطانية الحكومة رأس عمى كاف
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 حزب زعيـ كبلدستوف طالب اف وبعد  ، األخيرة المذابح خبر شاع اف بعد
 الحرب روسيا أعمنت األساس ىذا وعمى.  أوربا مف العثمانييف خروج األحرار
 ، روسيا الى رومانيا وانضمت ، 6777 نيساف في العثمانية الدولة عمى

 الدولة عمى الحمفاء تفوؽ وقد.  إثرىما األسود والجبؿ الصرب واقتفت
 وعندىا ، 6777 الثاني كانوف في اسطنبوؿ مف اقتربوا حيث ، العثمانية

 في استيفانو ساف معاىدة بعقد أسرعوا لذلؾ ، الصمح العثماني السمطاف طمب
 استقبلليما األسود والجبؿ والصرب رومانيا تناؿ اف تقرر وبيا ، 6777 آذار

 حدود تمتد اف عمى ، إداريا استقبلال وبمغاريا واليرسؾ البوسنة تمنح واف ،
 بعض عمى روسيا وحصمت ، ايجة بحر الى األسود البحر مف بمغاريا

 . المناطؽ

 الشعوب يجعؿ الذي التقسيـ ىذا عارضت البمقاف ممالؾ اغمب اف اال     
 مف خشيت العظمى الدوؿ اف كما ، البمقاف في عظيما تفوقا تتفوؽ السبلفية
 فيما وتقرر ، برليف مؤتمر عمى المعاىدة عرضت لذلؾ ، روسيا نفوذ اشتداد
 . إدارتيما النمسا تتولى اف واليرسؾ البوسنة يخص

 البوسنة ضـ النمسا أعمنت 6717 عاـ العثماني االنقبلب حصؿ وعندما    
 سكانيا اف باعتبار إلييا ضميا في ترغب صربيا كانت بينما ، الييا واليرسؾ

 ترغب تكف لـ فرنسا ولكف ، صربيا مساعدة روسيا وأرادت ، سبلفييف كانوا
 بريطانيا اما.  روسيا تؤيد فمـ ، الواليتيف اجؿ مف الحرب في االشتراؾ في
 ونظرا ، وألمانيا النمسا أماـ لوحدىا روسيا بقيت وليذا ، دبموماسيا أيدتيا فقد
(  6711-6716)       الياباف مع حربيا في اندحرت قد كانت روسيا الف
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 بضرورة شعرت ولكنيا ، صربيا لمساعدة أوسع خطوات تخطوا لـ لذلؾ ،
 . وبريطانيا فرنسا مع عبلقاتيا تقوية

  9199 عام أغادير أزمة -

 مصالحيا لحماية وذلؾ(  المغرب)  مراكش الحتبلؿ قواتيا فرنسا أعدت    
 في ممتازا مركزا تحتؿ فرنسا باتت فقد المنطقة في واالستعمارية االقتصادية

 اذ 6717 عاـ الخارجية مراكش تجارة مف نصيبيا ارتفاع أعقاب في مراكش
 بريطانيا مع مشاكميا حؿ عمى فرنسا وعممت ،% 61 تشكؿ أصبحت
 ولمثانية مصر باحتبلؿ لؤلولى اعترفت ولقد ، بمراكش الطامعيف واسبانيا
 في األلمانية المصالح ظيور ولكف ، المراكشي الريؼ لمنطقة  باحتبلليا
 احتبلؿ أماـ كبيرة عقبة يشكؿ أصبح وتنامييا مراكش

 . ليا الفرنسييف

 فقد عشر التاسع القرف أواخر الى مراكش في األلمانية المصالح وتعود     
 مارؾ المميوف ونصؼ مميونيف الى ووصمت مراكش مع األلمانية التجارة نمت
 خمسة حوالي األلمانية الصادرات قيمة وصمت 6766 عاـ وفي 6716 عاـ

 مف االستفادة العزيز عبد مراكش سمطاف حاوؿ كما ، مارؾ مميوف وعشروف
 الثاني وليـ  األلماني اإلمبراطور مع طيبة صبلت فعقد االستعماري التنافس
 خطابا وألقى 6711 آذار مف والثبلثيف الحادي في طنجة في توقؼ الذي
 فرنسا عدت وقد ، مراكش مع االقتصادية العبلقات تقوية في رغبتو فيو أعمف
 الفرنسية األلمانية العبلقات فتأزمت ىناؾ مصالحيا ضد موجيا الخطاب ىذا
. 
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 وفي"  الخضراء الجزيرة مؤتمر"   عقد 6711 عاـ الثاني كانوف وفي   
 لكنيا مراكش باستقبلؿ ظاىريا فييا اعترؼ التي قراراتو المؤتمر اصدر نيساف
 ، وعسكرية اقتصادية امتيازات عمى الحصوؿ في الحؽ األوربية لمدوؿ أعطت
 . الدولي لئلشراؼ مراكش كمارؾ أخضعت نفسو الوقت وفي

 فكثرت مراكش في الشعب لدى شديدا سخطا المؤتمر قرارات أثارت    
 ثورة ، مراكش جنوب في ديني زعيـ وىو ، العينيف ماء وأعمف االنتفاضات
 المراكشيوف الوطنيوف وعقد ، األجنبية الضغوط مف الببلد انقاد استيدفت
 العزيز عبد السمطاف وخمعوا الجياد فيو أعمنوا مراكش مدينة في سياسيا مؤتمرا
 الى احتجاج لتقديـ ىذا فأسرع 6717 عاـ سمطانا الحفيظ عبد بأخيو ونودي

.  طمبو رفضت إنيا اال المراكشية األراضي مف لبلنسحاب الفرنسية الحكومة
 بكافة واالعتراؼ المستعمريف إلرادة لمخضوع الجديد السمطاف فاضطر

 . العزيز عبد السمطاف مع المعقودة والقروض ليـ نوحةالمم االمتيازات

 لمطالب الحفيظ عبد السمطاف استسبلـ بسبب 6761 عاـ الثورة اندلعت    
 نيساف منذ ميددة باتت التي فاس مدينة لتصؿ الثورة وامتدت ، األوربييف
 مف وأيار نيساف شيري خبلؿ واحتمت الفرنسية القوات تدخمت وىنا ، 6766
 حيف  أغادير أزمة  حدثت أيموؿ وفي.  وفاس الرباط مدينتي نفسو العاـ

 داخبل يعد الذي الميناء ىذا فرنسية حربية سفف دخوؿ عمى ألمانيا اعترضت
 المنطقة عف ليا وتنازلت ألمانيا ساومت فرنسا ولكف.  نفوذىا منطقة ضمف

 حمايتيا إعبلف مف فرنسا مكف الذي األمر.  ليا ارضاءا الكونغو في الساحمية
 عمى ميينة معاىدة وفرض 6761  آذار مف الثبلثيف في مراكش عمى

 الببلد مف جزء ألي فرنسا احتبلؿ عمى موافقتو تضمنت الحفيظ عبد السمطاف
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 فرنسا تعيدت وقد.  االقتصادية مصالحيا سبلمة عمى لممحافظة ضروريا تراه
 آب وفي.  لو يتعرض خطر أي مواجية في ومساعدتو السمطاف بحماية
 في طيعة أداة أصبح الذي الحسف بف يوسؼ ألخيو الحفيظ عبد تنازؿ 6761

 . الفرنسييف المحتميف يد

 مف لعؿ الفرنسييف المستعمريف ضد ثورات اندلعت الحماية مدة وخبلؿ   
 قبيؿ أصبحت مراكش فاف يكف وميما ، 6761 نيساف في فاس ثورة أشيرىا
 فرنسي نفوذ منطقة األولى.  مناطؽ ثبلث الى مقسمة األولى العالمية الحرب
 الريؼ في اسباني نفوذ منطقة والثانية الرباط ومركزىا مراكش معظـ وتشمؿ
 منطقة اما.  تطواف ومركزىا طارؽ جبؿ مضيؽ عمى المطمة المنطقة وىي
 . الدولية اإلدارة تحت بقيت فقد طنجة

   )*(9191-9199 الميبية االيطالية الحرب

 االقتصادية صبلتيا عشر التاسع القرف أواخر منذ ، ايطاليا عززت   
 فرعا(  روما دي)  بنؾ انشأ فقد.  اقتصادية استعمارية ألسباب بميبيا والثقافية

 والتسييبلت القروض يقدـ واخذ ، 6711 عاـ برقة في وآخر طرابمس في لو
 لمبريد مكتب بنغازي في أنشأت كما.  ليبيا في األمواؿ ويستثمر المصرفية

 مدارس بضع أسست وقد ، وطرابمس برقة مف كؿ في قنصمية وفتحت والبرؽ
 . االيطالية والثقافة المغة نشر في ساىمت ليبيا في ايطالية

                                                             
)*(

-117 ص ، 6771 الموصؿ ، 6761-6161 ثمانيلعا العيد في العربي الوطف تاريخ ، احمد خميؿ إبراىيـ يراجع 
161 . 
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 بعض مف لمتخمص منيا محاولة في ليبيا الى أنظارىا ايطاليا وجيت لقد    
 األوربية لمدوؿ قياسا صناعتيا في متأخرة دولة فيي.  االقتصادية مشكبلتيا
 . السكاف تزايد مشكمة مف تعاني وكانت الكبرى

 الفرصة أعطى قد 6766 عاـ فاس لمدينة الفرنسييف احتبلؿ كاف   
 أيموؿ مف والعشريف السابع في فأرسموا ، ليبيا في أطماعيـ لتحقيؽ لبليطالييف

 يعرقموف العثمانييف اف فييا ادعوا العثمانية الحكومة الى إنذارا 6766
نيـ االيطالييف الرعايا ويضطيدوف ، ليبيا في االقتصادية يـمصالح  غير وا 
 .ليبيا في والتطور االستقرار وتحقيؽ األمف توطيد عمى قادريف

 استعدادىا عف وأعمنت ، ضعيفا ردا اإلنذار عمى العثمانية الحكومة ردت    
 الحكومة تقتنع لـ.  يريدونيا التي والتسييبلت االمتيازات االيطالييف لمنح

 الى 6766 ايموؿ مف والعشريف التاسع مساء ممثميا وسمـ الرد بيذا االيطالية
 وظير الحرب بإعبلف بيانا العثماني(  الوزراء رئيس)  األعظـ الصدر

 مدينة بقصؼ االيطالي الغزو وبدا ، طرابمس مدينة أماـ االيطالي األسطوؿ
 بيف ما المدة في ، طرابمس احتبلؿ وتـ ، لئلنذار التالي اليـو في درنة

 القوات ىاجمت كما.  6766 األوؿ تشريف مف عشر والثالث عشر الحادي
 االيطاليوف تكبدىا كبيرة خسائر بعد احتبلليما وتـ وبنغازي طبرؽ االيطالية

 العثمانية القوات تراجع رغـ العرب السكاف أبداىا التي الشديدة المقاومة نتيجة
 أساليب أقصى استخدموا كما الميبي الشعب االيطاليوف المحتموف يحتـر ولـ. 

 ضد لمقتاؿ األىالي وتطوع مسمحة انتفاضة الببلد فانتفضت بحقيـ الوحشية
 . المحتميف
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 أىميا االيطالييف ضد عديدة معارؾ المجاىدوف الوطنيوف خاض وقد   
 في  زارة عيف ومعركة 6766 الثاني تشريف مف العاشر في بومميانة معركة
 الشير مف عشر التاسع في طرابمس بير ومعركة األوؿ كانوف مف الثامف
زاء.  نفسو  الضباط مف عدد إرساؿ الى العثمانية الحكومة اضطرت ذلؾ وا 
  عمي عزيز منيـ االيطالية القوات ضد المقاومة حركة تنظيـ بيدؼ ليبيا الى

 . وغيرىـ بؾ وأنور كماؿ ومصطفى  المصري

 الثامف حتى العثمانية – االيطالية الحرب مف األولى المرحمة استمرت      
 معاىدة والعثمانييف االيطاليوف وقع حيف 6761 الثاني تشريف مف عشر
 نصر عمى الوصوؿ االيطالييف عمى صعب اف بعد وذلؾ لوزاف في لمصمح
     معاىدة وبمقتضى ، الساحمية المناطؽ عمى سيطرتيـ فاقتصرت ، حاسـ

 تبقى اف عمى لميبيا االيطالي باالحتبلؿ العثمانية الحكومة اعترفت(  اوشي) 
 وموظفييا قواتيا العثمانية الدولة سحبت وقد المدنية السيادة العثماني لمسمطاف

 مف والعشريف الخامس في مرسوما ايطاليا ممؾ واصدر وبرقة طرابمس مف
 االيطالية السيادة تحت وبرقة طرابمس الواليتيف وضع فيو أعمف 6761 شباط

 عاتؽ عمى المقاومة عبء وقع فقد ليبيا مف العثمانية القوات وبانسحاب ،
 تحرير اجؿ مف والنضاؿ العطاء مف المزيد بذؿ عمى وحفزىـ الميبي الشعب
 . االيطالي االحتبلؿ مف وطنيـ
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  9191-9191 البمقانية الحرب

      الغرب طرابمس في والعثمانييف ايطاليا بيف دائرة الحرب كانت فيما     
 بيف الحاصؿ الخبلؼ بسبب سوءا تزداد البمقاف في الحاؿ بقيت  ليبيا في

 ، البمقاف في روسيا نفوذ الخبلؼ إبقاء مف اليدؼ وكاف والصرب بمغاريا
 ضد سرية معاىدة إبراـ الى وبمغاريا صربيا حكومتي اتفقت اف حصؿ ولكف
 أيار مف العشريف وفي ، 6761 آذار مف عشر الثالث في العثمانية الدولة

 إجراء الكبرى األوربية الدوؿ حاولت وقد ، المعاىدة الى اليوناف انضمت
 عند بالفشؿ المحاوالت تمؾ وانتيت ، البمقاف منطقة في اإلصبلحات بعض
 العثمانية الدولة عمى الحرب إعبلف عمى األسود الجبؿ حكومة أقدمت ذاؾ
 بمغاريا حكومات تبعتيا ثـ نفسو العاـ مف األوؿ تشريف مف الثامف في

 . نفسو الشير مف عشر الثامف في والصرب واليوناف

 العثماني الجيش عمى انتصارات تحقؽ اف البمقاف دوؿ استطاعت    
 وفي ، العثمانية لمدولة تابعة كانت التي المناطؽ بعض عمى وسيطرت
 حضره لندف في لمصمح مؤتمر عقد 6761 األوؿ كانوف مف عشر السادس
 أعادت قد  ادرنة مدينة عائدية وكانت ، المتحاربة الدوؿ كافة عف ممثموف
 االتحاديوف قاـ 6761 الثاني كانوف مف والعشريف الثالث وفي ، ثانية الحرب
 أكدت(  باشا شوكت محمود)  برئاسة جديدة وزارة باشا أنور وشكؿ بانقبلب

رساؿ العثمانية السيطرة تحت ادرنة مدينة بقاء عمى  الى عسكرية تعزيزات وا 
 طويبل تصمد لـ ادرنة ولكف البمغاري الجيش ىجمات تقاـو كانت التي المدينة
 6761 آذار مف والعشريف السادس في فسقطت البمغاري الجيش ىجمات أماـ
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 التفاوض العثمانية الحكومة طمبت نفسو العاـ مف نيساف مف األوؿ وفي. 
 . اليوناف في المناطؽ بعض العثمانية القوات بيا خسرت التي الحرب إلنياء

 ولكنيا لندف في الصمح معاىدة إبراـ جرى 6761 أيار مف الثبلثيف وفي    
 بيف الحدود عمى نشب الذي الخبلؼ بسبب المتحاربة األطراؼ بيف توقع لـ

 حوؿ األخرى البمقانية الدوؿ بيف اكبر خبلؼ نشب ثـ ، وبمغاريا رومانيا
 في تطمع كانت بمغاريا اف وذلؾ ، العثمانية الممتمكات مف الغنائـ تقسيـ

 الى سارعت والتي ، ليا الصرب معارضة مف بالرغـ تراقيا عمى االستيبلء
 تتدخؿ روسيا جعؿ وىذا 6761 حزيراف في اليوناف مع عسكري حمؼ توقيع

 البمقاني الحمؼ إبقاء عمى حرصا وبمغاريا الصرب بيف األمور إلصبلح
 6761 حزيراف مف الثامف في الروسي القيصر أرسؿ الغاية وليذه متكامبل
 بواسطة بينيما الخبلؼ فض منيما يطمب والصرب بمغاريا ممكي الى برقية

 .  التحكيـ

 صربيا ، السابقيف الحمفاء بيف الحرب وقعت نفسو العاـ مف تموز وفي     
 فعممت ، حساب أي العثمانية لمدولة يحسبوا اف دوف  ، واليوناف وبمغاريا
 الجيش أخبلىا التي ادرنة مدينة استعادت عثمانية قوات إرساؿ الى األخيرة
 . البمغاري

 حضره بوخارست في لمصمح مؤتمر افتتح 6761 تموز مف الثبلثيف وفي    
 وبعد ، وبمغاريا واليوناف األسود والجبؿ والصرب رومانيا دوؿ عف ممثموف

 في الصمح معاىدة توقيع عمى اتفاؽ الى توصموا الدوؿ ىذه بيف مفاوضات
 -: تضمف نفسو العاـ مف اب مف العاشر

  سيمسترا  مدينة بإعطائيا بمغاريا حساب عمى رومانيا رقعة توسيع .1
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 . مناستير مع مقدونيا شماؿ الصرب إعطاء .2

 مقدونيا وجنوبي ويوانينا االبير مف الممتد اليبللي الجزء اليوناف إعطاء .3
 . كفاال مع تراقيا مف وجزء وسالونيكا

 . األرخبيؿ بحر عمى مرفأ مع تراقيا في بمغاريا رقعة توسيع .4

  ألماني أمير رأسيا وعمى مستقمة دولة الى البانيا(  والية)  ايالة رفع .5

 . األوربية ممتمكاتيا معظـ مف العثمانية الدولة تجريد .6

 في وبمغاريا العثمانية الدولة وقعت 6761 أيموؿ مف والعشريف التاسع وبتاريخ
 إقميـ مف واسع لقسـ العثمانييف استعاد بموجبيا تعززت التي لمصمح معاىدة اسطنبوؿ

 . ادرنة مدينة ذلؾ في بما تراقيا

   )*( عشر التاسع القرن أواخر الصناعية الثورة: ثالثا

 قد اآللي التصنيع كاف حتى ، االنتياء عمى عشر التاسع القرف أوشؾ عندما    
 الصناعي التقدـ ارتبط ولقد.  الغربية الحضارة معالـ تكويف في كبيرة قوة أصبح
 البرليتاريا"  العاممة الطبقة بتزايد وثيقا ارتباطا األخيرة عشر التاسع القرف عقود خبلؿ

 اآللة كانت فقد التطورات ليذه.  الرئيسية المرافقة القوة وأما.  االستعماري وبالضغط" 
 . الطاقة بواسطة المسيرة

 يمكف ال أدوات ، والحرب السمـ حالتي في ، الصناعية اآلالت أضحت ولقد    
 ، كبرى دوؿ ثبلث وأحرزت ، الرئيسي القوة ميزاف باتت بؿ ، عنيا االستغناء
 حمبة في خصوميا ضد السبؽ قصب ، وألمانيا األمريكية المتحدة والواليات بريطانيا

                                                             
)*(

 مظفر دمحم ،.  031- 003 ص ، السابق المصدر ، نعمة هاشم وكاظم حسٌن فاضل:  ٌراجع الصناعٌة الثورة عن 
 . 043-82ص ، عشر التاسع القرن فً اوربا تارٌخ ، االدهمً
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"  بقيت بريطانيا اف وصحيح.  صناعية أسس عمى قائـ اقتصاد الستغبلؿ التسابؽ
 األمريكية المتحدة والواليات ألمانيا اف اال ، الزماف مف قرف مدى"  العالـ مصنع
 وبيف بينيما يفصؿ كاف الذي الفارؽ اختصار مف 6711 العاـ انتياء قبؿ تمكنتا

 . الصناعي التقدـ مضمار في بريطانيا

 مكانة بوأتيا قد الصناعية معداتيا وكذلؾ ، الثبلثة البمداف ىذه موارد وكانت    
 والنمسا وروسيا فرنسا وكانت.  األولى الدرجة مف متفوقة قوى فكانت.  مرموقة
 صناعتيا كانت ما اذ.  ثانية مكانة احتمت أنيا اال كبرى دوال جميعيا تعد وايطاليا
 مف الكبرى الدولة متطمبات تقارب كادت فرنسا اف العمـ مع ، حاجتيا مع تتناسب
 اوربا دوؿ سائر عمى اشتمؿ فقد الدوؿ مف الثالث الصنؼ أما.  األولى الدرجة
 . والعالـ

 أخماس أربعة مجتمعة وتنتج الرئيسي المصدر األوؿ الصنؼ دوؿ وأصبحت     
 ، الثبلث الدوؿ وأخذت ، العالمية األسواؽ في لمبيع المعروضة واألدوات اآلالت
 نشوب حتى الفعمي احتكارىا تضاعؼ ، األمريكية المتحدة والواليات وألمانيا بريطانيا
.  درجاتيا ترتيب في شاف ذو تغيير حدث بينيا فيما ولكف.  األولى العالمية الحرب
 الواليات ثـ وألمانيا بريطانيا:  كاألتي 6771 عاـ األسبقية حسب الترتيب كاف ولقد

 األمريكية المتحدة الواليات كانت حتى 6761 سنة وافت اف وما.  األمريكية المتحدة
 انخفض حيف في الخمس تنتج وألمانيا الصناعية لآلالت العالمي اإلنتاج نصؼ تنتج

 بنمو وثيقا ارتباطا مرتبط الحديثة المدنية توسع وكاف.  الثمف الى البريطاني اإلنتاج
 ازداد فقد الكمفة قميمة منتظمة نقؿ وسائؿ البخارية الطاقة وىيأت المعامؿ نظاـ

 و6771 األعواـ مابيف أضعاؼ أربعة العالـ في الحديد السكؾ خطوط أمياؿ مجموع
 مرة ألوؿ دوليا واقتصادا دوليا سوقا اوجد الشحف تكاليؼ انخفاض اف كما ، 6711
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 واخذ ، أخرى دوؿ مف لمصناعات الخاـ المواد إحضار باإلمكاف فأصبح التاريخ في
 تمكنيـ بأسعار األرضية الكرة أطراؼ الى صناعاتيـ يصدروف الصناعات أصحاب

 . المحمية البضاعة مزاحمة مف

 المميونيف بريطانيا في إلييا المنتميف عدد بمغ فقد العماؿ نقابات مجاؿ وفي    
 والواليات المانيا مف كؿ في المميوف وزىاء ، عشر التاسع القرف انتياء قبؿ شخص
 . األمريكية المتحدة

 )*( االستعمار وحركة الكبرى الدول: رابعا

 سعت فقد.  جامحة استعمارية فترة عشر التاسع القرف مف األخير الربع كاف   
 خاضت ، والمجر النمسا حكومة عدا وفيما ، جديدة فتوحات وراء الكبرى الدوؿ

 وفي.  األخرى القارات في ممتمكاتيا توسيع بيدؼ استعمارية حروب غمار جميعيا
 كنؼ تحت داخبل سكانيا وعشر األرضية الكرة مساحة خمس أصبح واحد جيؿ مدى

 . األوربييف الغزاة ممتمكات

 سيطرتيا تبسط الكبرى األوربية الدوؿ كانت حتى 6711 سنة حمت اف وما     
 تطور تشمبرلف جوزيؼ لخص وقد.  المعمورة أرجاء في واسعة مساحات عمى

 يـو واتى الوجود مف الصغيرة األمـ يـو زاؿ لقد"  قاؿ اذ واحدة بجممة الموقؼ
 "  اإلمبراطوريات

 خبلؿ أوربا قارة أضعاؼ أربعة مساحتيا بمغت التي ، أفريقيا قارة اقتساـ وجرى    
 المجيولة الداخمية أرجائيا في المحميات إقامة في السباؽ تزايد كما ، واحد جيؿ
 عنيا ممثميف بإرساؿ دولة عشرة أربع تقدمت أعواـ ثبلثة وبعد ، 6776 سنة عقب

                                                             
)*(

 عبد الرحيـ عبد ؛ 6711 القاىرة ، الحديث العصر في والعالـ اوربا تاريخ ، رمضاف العظيـ عبد:  يراجع لمتفاصيؿ 
 . 6771 القاىرة ، والمعاصر الحديث االوربي التاريخ ، الرحيـ عبد الرحمف
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 لقمع قرارات المؤتمر في واتخذ  األفريقية القضايا في لمبحث مؤتمرا ليعقدوا برليف الى
 مفيوـ ولتحديد ، والكونغو النيجر نيري في المبلحة حرية وإلقرار ، العبودية
.  المتضاربة نفوذىـ مناطؽ تخـو لتحديد العدة يعدوف اخذوا ثـ ، الفعمي االحتبلؿ
 وبمجيكا وايطاليا وألمانيا وفرنسا بريطانيا مف كؿ حوزة في التبرير ىذا بموجب فدخمت

 كانوا التي الساحمية المواني بعد ما الى تمتد داخمية شاسعة أمبلؾ واسبانيا والبرتغاؿ
 أصبحت اف الى بسرعة اتسعت اف األمبلؾ ىذه مساحات لبثت وما.  انشأوىا قد

 الفرنسية السيطرة تحت كتمة أضخـ ووقعت.  مفروزة  اإلفريقية القارة رقعة جميع
 المصري البريطاني السوداف الى السنغاؿ ومف العاج ساحؿ الى الجزائر مف فامتدت
 وفاقت ، ضعفا عشريف فرنسا مساحة تعادؿ مساحة تشكؿ مستعمراتيا غدت حتى
 . برمتيا األفريقية البريطانية الممتمكات مجموع حتى اإلقميمي اتساعيا في

 صراع وحدث ، اليند عمى البريطانيوف سيطر فقد آلسيا بالنسبة الحاؿ وكذلؾ   
 ، الصينية – اليند منطقة الفرنسيوف واحتؿ ، وأفغانستاف إيراف في الروس وبيف بينيـ
 في السمطة انييار ويترقبوف منشوريا في حديد سكة ببناء يقوموف الروس وكاف

 الصينية المناطؽ بعض ىاجموا فقد اليابانيوف اما ، منغوليا في لمدخوؿ الصيف
 تسمى سرية جمعية قامت 6711 عاـ وفي ، 6776 عاـ كوريا عمى فسيطروا
 المبشريف باغتياؿ الصيف في"  البوكسرز"  المنسجمة لمقبضات الوطنية الجمعية
 طرد بغية  األوربية المفوضيات عمى الحصار أعضاؤىا ضرب كما األجانب والتجار
 .  أىدافيا تحقؽ لـ لكنيا.  الصينية الببلد مف األجانب

 اسبانيا مع قصيرة حرب بعد الفمبيف جزر عمى األمريكاف سيطر 6777 عاـ وفي   
 إنشاء عمى األمريكية الحكومة وعممت ذاتيا السنة في الياواي جزر ضموا نيـ كما ،

 ىؿ اف وما ، األطمسي والمحيط اليادي المحيط منطقة عمى لمسيطرة بحري أسطوؿ
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 ، المانيا ، فرنسا ، بريطانيا ىي كبرى دوؿ ست بوارج كانت حتى العشريف القرف
 بيف ومف األقصى الشرؽ مياه تمخر ، االمريكية المتحدة والواليات ، الياباف ، روسيا
 بصورة تسترعي الصيف أوضاع كانت األقصى الشرؽ شؤوف عمى الساىرة الدوؿ تمؾ

 الياباف بحر عمى تطؿ أراضي منيما لكؿ كاف اذ.  وروسيا الياباف اىتماـ خاصة
 عاـ مسمح اصطداـ الى الشمالية الصيف عمى السيطرة في منافستيما وقادت
6716-6711 . 

  9777-9771 االستعمارية والحركة ألمانيا: خامسا

 ، الكبرى الدوؿ بيف الصراع عوامؿ مف عامبل المستعمرات عمى االستيبلء كاف   
 واستقبلليا وحدتيا وحققت حديثا تطورت التي الدوؿ بيف عنيفة المنافسة وكانت
 تطورىا مع تتناسب ال قميمة مساحات تممؾ كانت والتي والياباف وايطاليا  كألمانيا

مكانياتيا  استعمارية إمبراطوريات تممؾ كانت البلتي وروسيا وبريطانيا فرنسا وبيف ، وا 
 . واسعة

 اتجاه أي ومقاومة أوضاعيا عمى المحافظة المستعمرة الدوؿ اتجاه وكاف     
 تطورىا إلدامة األولية لممواد الحاجة بأمس كانت التي الجديدة الدوؿ بو تقـو توسعي

 نفوذ مناطؽ إيجاد عمى مصممة الجديدة الدوؿ وكانت ، بضائعيا لتصريؼ واألسواؽ
 فاف وبالحقيقة الحروب ونشوب المسمح االصطداـ حدوث الى ذلؾ  ادى ولو جديدة
 كما ، األولى العالمية الحرب  لنشوب الرئيسة األسباب احد ىو االستعماري الطموح

 األسواؽ تاميف طريؽ عف الثروة مف المزيد عمى لمحصوؿ األوربية الدوؿ رغبة اف
 وعمى المستعمرات عمى لتنافسيا ميـ سبب الى تحولت إنتاجيا مف لمفائض الخارجية
 . إلييا المؤدية الطرؽ
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 السيادة اجؿ مف العمؿ ميداف في نشاطا الدوؿ ىذه أكثر المانيا كانت ولقد   
 ىذه وبمقتضى.  العالـ في النفوذ مناطؽ تقسيـ وا عادة مستعمرات عمى والحصوؿ
   يدعوف كانوا كما الشمس تحت لدولتيـ مكاف عف يبحثوف المانيا حكاـ كاف السياسة

 اف"  التالي النحو عمى االستعمارية الفكرة ىذه صياغة جاءت ولقد       
 السريع سكانيا ونمو اقتصادىا وسعت وحيويتيا بقوتيا تمتاز األلمانية اإلمبراطورية

 إعادة او األراضي تقسيـ عند أىميتيا مع تتناسب حصة في الحؽ أللمانيا فاف ولذا
 " . العالـ في النفوذ مناطؽ تقسيـ

 تجاه سياستو تغيير الرأسمالييف ضغط تحت بسمارؾ بدء 6771 العاـ وبعد    
 وتأسست اليادي المحيط في  ساموا  جزر في امتيازات عمى فحصؿ المستعمرات

 ، توكبلند  و الغربية الجنوبية أفريقيا عمى وحصمت.  المانيا في استعمارية شركات
 المعروفة الجزر وبعض والكونغو تنزانيا او ، تنجانيقا الشرقية أفريقيا  و الكاميروف و

 6771 عاـ يستقيؿ اف وقبؿ بسمارؾ تمكف وىكذا اليادي المحيط في بسمارؾ جزر
 قياـ الى المانيا سيطرة تحت ظمت التي المستعمرات معظـ عمى يحصؿ اف مف

 . األولى العالمية الحرب

  البريطاني – االلماني البحري التسابق:  سادسا

 عقد فقد.  بريطانيا مع الصراع حدة تفاقـ في اثره البحري األلماني البرنامج كاف   
 6711 عاـ اوائؿ في القيصر فأعرب ، قوي بحري أسطوؿ بناء عمى العـز األلماف

 وقد.  القوة حيث مف االلماني الجيش تعادؿ األلمانية البحرية جعؿ عمى عزمو عف
 لمشعب البد"  محذرا قاؿ اذ(  تربيتز فوف الفرد)  األميراؿ االلماني البحرية وزير ذكر

 "  . المطرقة او السنداف اما يكوف اف مف المقبؿ القرف في األلماني
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-6711 بيف حربية سفينة عشر أربعة إلنزاؿ يدعو األلماني المخطط واخذ    
 بجعؿ تؤذف كانت البناء في سرعة وتمؾ صنعيا تـ قد عشر اثني عف فضبل 6711
 اف ذلؾ الى أضؼ.  6711 عاـ انتياء قبؿ العالـ في الثانية البحرية القوة ألمانيا
 في الشمالي البحر في البحرية قطعيا تركز اف بإمكانيا كاف األلمانية البحرية القوة
 . ومحيطاتيا األرضية الكرة بحار شتى في منتشرة الحربية بريطانية سفف كانت حيف

 تدخؿ 6711 عاـ في بريطانية جعمت األلمانية البحرية مجاؿ في التطورات ىذه   
 الشرؽ في منيا كؿ إبقاء عمى معيـ التفاىـ الى أدت الياباف مع مفاوضات في

 ما وابرز.  ثالثة قوة أي أسطوؿ القوة حيث مف يفوؽ بحري أسطوؿ عمى األقصى
 األسطوؿ فرؽ ييدد قد ياباني روسي تحالؼ قياـ خطر ابعد كونو االتفاؽ ىذا في

 فرنسا بيف الودي االتفاؽ عقد وبعد.  محتـ بخطر األقصى الشرؽ في البريطاني
 عمييـ الفرنسيوف يشنو ىجـو مف التخوؼ عدـ األخيرة ضمنت 6716 عاـ وبريطانيا

.  بريطانية ضد فرنسية روسية حرب  قياـ خطر خفؼ كما.  المتوسط البحر في
 النامي الخطر الى اىتماميا جؿ لتوجيو اليديف طميقة البريطانية البحرية غدت وبيذا

 الخطط أولى 6716 صيؼ في وصدرت.  البحري المانيا بأسطوؿ المتمثؿ المتزايد
 مع حرب قياـ حالة في منيا والتخمص األلمانية البحرية لمواجية الصريحة البريطانية

 . المانيا

 التنافس واستمر حربية مدرعة أوؿ البحر الى بريطانيا أنزلت 6711 العاـ وفي   
 التي المحادثات مف الرغـ عمى الحربية السفف صناعة في البريطاني – األلماني
 العاـ في لندف في أخرى ومحادثات.  6717 عاـ الىاي في السبلـ مؤتمر في جرت
 عامؿ أي مف أكثر ساعدت قد البحرية المنافسة تمؾ وكانت.  برليف في وثالثة نفسو
 تمتمؾ بريطانيا وكانت.  الحتمية كعدوتيا المانيا عمى بريطانيا نظر تركيز في ، آخر
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 أربعة مقابؿ طرادات وعشرة ، األلماف عند أربعيف مقابؿ حربية سفينة وستيف أربعا
 . والمدمرات الطوربيد وقوارب الخفيفة الطرادات في لواحد اثنيف ونسبة ، أللمانيا

 قد ، 6777 عاـ استيمتو الذي ، بحري أسطوؿ بناء في المانيا برنامج وكاف    
 حصرت فقد بريطانيا أما ، 6766 عاـ العالـ في بحرية قوة ثاني جعميا عف أسفر

 . المبلحي تفوقيا عمى المحافظة في المادية إمكانياتيا

  9191-9717 معسكرين الى أوربا انقسام: سابعا

 في والتنافس الكبرى الدوؿ بيف واالتفاقيات واألحبلؼ الدولية األحداث سير كاف   
 أوربا يقسـ اخذ قد والبحرية البرية العسكرية القوة وبناء المستعمرات عمى الحصوؿ

 وصربيا وبمجيكا وروسيا وبريطانيا فرنسا)  دوؿ يضـ األوؿ متضاديف معسكريف الى
 المعسكر نفوس وكانت ،(  والمجر والنمسا المانيا)  يضـ فكاف الثاني المعسكر اما( 

 المعسكر نفوس كانت فيما"  الحمفاء دوؿ"  عمييـ وأطمؽ نسمة مميوف( 111) األوؿ
 . نسمو مميوف( 667" ) الوسط دوؿ"  الثاني

 بينما لمقتاؿ مستعدة فرقة(  611)  منيا فرقة(  676)  تممؾ الوسط دوؿ وكانت    
 لمقتاؿ مستعدة كانت فرقة( 671)  منيا فرقة(  671)  تممؾ كانت الحمفاء دوؿ

 إمكانياتيا في زيادة الى أيضا أدت الكبرى الدوؿ في االقتصادية التطورات وكانت
 مقاتؿ 167111 يبمغ االلماني الجيش كاف فمثبل.  نفوسيا عدد في وزيادة العسكرية

 فرنسا رد وكاف ، 6766 عاـ مقاتؿ 711111 الى ليصؿ أخيرا ازداد 6761 عاـ
 زمف في قواىا مف رفعت كما ، العسكرية الخدمة مددت عندما 6761 عاـ ذلؾ عمى
 بعقد 6761 السنة في العاـ االتجاه في روسيا وسارت ، مقاتؿ 711111 الى السمـ
 في مقاتؿ 6,711,111 الى مقاتؿ 6,111,111 مف جنودىا عدد رفع عمى النية
 اف ذلؾ العدد قمة في والسبب مقاتؿ 111111 البريطانييف الجنود عدد بمغ حيف
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 كانوا البريطانييف أف إال بريطانيا في المفعوؿ ساري يكف لـ اإلجباري نيدالتج نظاـ
 إف وما.  ومستعمراتيـ ببلدىـ عف الدفاع في القوية البريطانية البحرية الى يركنوف
 العالـ في السمـ باف  والعسكرييف الدبموماسييف جميع أيقف حتى 6766 سنة حمت
 متضمنات السياسة ورجاؿ الجيش قادة يخفى لـ اذ"  قدـ زلة رحمة تحت"   أصبح

 ستنطمؽ وىي مجراىا قمب يمكف ال التي اإلحداث تسارع قوة وال المتشابكة التحالفات
 التعبئة باف البعض بعضيـ يذكروف فاخذوا.  العامة التعبئة في الدوؿ تشرع حالما
 . الحرب تعني إنما

 لدييـ يكف ولـ الحرب شبح مف فأكثر أكثر يقتربوف انيـ الدبموماسيوف وأدرؾ     
 تواجييـ أزمة كؿ يصارعوف فاخذوا.  ذاتيا المحظة مف ابعد الى تتطمع سياسية خطة
 اقتربت اف الى النياية مف يدنو والوقت ارتجالية عفوية حموال ويقدموف انفراد عمى

 . جديد حؿ أي ارتجاؿ فييا استحاؿ التي الساعة

 االرشيدوؼ عمى الرصاص أطمؽ 6766 حزيراف مف والعشريف الثامف ففي     
 العرش عيد ولي  جوزيؼ فرانسوا النمساوي اإلمبراطور اخ ابف فردنياند فرانز

 النمسا استطاعت أسابيع أربعة انقضاء وبعد ، قتيبل فاردي البوسنة في ، النمساوي
 ، قوية بمؤازرة المانيا مف تأكيد عمى والحصوؿ استعداداتيا استكماؿ خبلليا

.  تموز مف والعشريف الثالث في صربيا الى إخطار والمجر النمسا حكومة وأصدرت
 ميمة أعطيت التي ساعة وأربعيف الثماني خبلؿ الشروط معظـ الى صربيا وأذعنت

 اف كما تأييدىـ الى روسيا وىبت العامة بالتعبئة ذاتو الوقت في شرعوا ولكنيـ.  ليـ
 .  حرب حالة في أياـ بعشرة ذلؾ بعد نفسيا أوربا فوجدت.  روسيا أيدت فرنسا
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 )*(األولى العالمية الحرب العثمانية الدولة دخمت 6766 الثاني تشريف وفي       
 مايس مف والعشريف الثالث وفي(  والمجر والنمسا المانيا)  الوسط دوؿ جانب الى

 مف الخامس وفي ، وروسيا وبريطانيا فرنسا جانب الى الحرب ايطاليا دخمت 6761
 نيساف مف السادس وفي ، الوسط دوؿ جانب الى بمغاريا دخمت 6761 األوؿ تشريف
 الحرب وامتدت ، الحمفاء جانب الى الحرب األمريكية المتحدة الواليات دخمت 6767
 عشر الحادي في انتيائيا حتى لممعارؾ ساحة أصبحت التي العالـ دوؿ اغمب لتشمؿ

 الطائرات بضمنيا الحديثة األسمحة فييا استعممت.  6767 الثاني تشريف مف
 وستوف خمسة فييا واشترؾ ، الدعاية وحرب السامة والغازات والغواصات والدبابات

 وفقد شخص مميوف وعشروف اثنتاف وجرح منيـ مبلييف تسعة قتؿ شخص مميوف
 وكمفت ، الوبائية واألمراض الجوع مف مدني مبلييف تسعة ومات مبلييف خمسة
 دوالر مميار ستوف الوسط دوؿ وكمفت ، دوالر مميار(  611)  الحمفاء دوؿ الحرب
 .    دوالر مميار بأربعمئة الحرب وأضرار تكاليؼ المؤرخيف وقدر

 

                                                             
)*(

 أبو عمر ، القاهرة ، االولى العالمٌة الحرب ، منسً صالح محمود:  ٌراجع االولى العالمٌة الحرب عن للتفاصٌل 
 . بٌروت ، االولى العالمٌة الحرب ، الدٌراوي النصر



104 

 

  األول الفصل مصادر

 

 الديف نور ترجمة ، أوربا في عشر الثامف القرف تاريخ ، اندرسوف ماثيو .1
 . 6777 دمشؽ حاطـو
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11. D.Thompson ,England in the Nineteenth century 

1950  
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