محاضرات مقياس تاريخ أوروبا الحديث
للسنة أولى ماستر تخصص تاريخ الجزائر الحديث
أ .عبد الباسط قلفاط
المحاضرة األولى :الحروب اإليطالية
يرى الكثير من المؤرخين أن محور التاريخ األوروبي الحديث هو الحروب والثوورا  ،ألن الحضوار األوروبيو
ووا موون
هووي التووي امتوود الووء مووا وراإ الةحووار ،أوواأ لووء أن أهووت أوووداا المووالت واموول أوروبيووا بامتيووا أو م
أوروبا(ورو و ال ض و  -الكشوووأا الراراأي و – الحرووو اتعووتمماري  -الثووور النرمةووي  -ثووور الوتيووا المتحوود
األمريكي  -الثور اتقتصادي وغيرها).
مفهومها :تمتةر الحروب اتي اليو هوي أو روراد دولوي أوي النتور الحديثو  ،عواهت أوي مويكد وياموا عياعوي ل وا
شرعيت ا الدولي  ،وهذا الصراد وت ك الكياما وامل م دم لنرض ال امون األوروبي المام ثت ال امون الدولي أيما بمد،
بمدما وان ه اك ويان واود – اإلمةراطوري الرومامي الم دع  -تتةمه مرموع من المماليك واألمراإ.
أسباب وظروف الحرب:
 وأع ي اليا المتردي الذي شرع الدو ال امم أي تدعيت ويام وا الةياعوي ،ل ود وامول ي اليوا م ةوم لوء دويوكومدن متحارب أيما بي ا ومع الةابوي  ،وما وامل مةروا لصراد خارجي تروز بين أرمةا و عةاميا تمتكك الرزير
اإلي الي أو م اطق منوذ أي ا ،وعمء ول طرف لء تح يق مصالح اقتصادي وعياعوي بميود المودى ،أوي ووين وامول
دو أخرى تترقب الوأع مثل مر ترا وعويةرا ،ومرموع أخرى بدرج ثالث تة ل مةدأ توا ن ال وى.
 أمف اإلمةراطوري الرومامي الم دع متير رراع ا مع الدو األوروبي والدويك اإلي الي  ،أاأ لء تأثيروروتي ال ض واإلركح الدي ي وأش ا أي مواج المد المثمامي أي شرق أوروبا والةحر المتوعط.
 خروج أرمةا و عةاميا من وروب ب و وةيور  ،األولوء مون وورب  100عوام والثاميو بمود موا طورد المةو مين موناألمدلس ،أاعت اعل األولء اعتثمار امتصارات ا باتحادها وقيام وكوم قوي أي ا ،أكامل مون أقووى الودو األوروبيو
يوم ا؛ ولكك الدولتين و وقا أي ي اليا.
 جواإ الحورب ووذلك بةوةب م وامع أرمةووا أوي ي اليوا ،أواأ الوء قةووو وتحموس بموا ال ووى اإلي اليو ل توودخلالنرمةي مثل أ ورمةا والةابوي وأطراف أخرى؛ ل د أبر هذه الحروب أي ال اي ع صر م ت وهو الحرص ع وء
عوودم أي اخووتك يحوودا أووي ميووزان ال وووى ال ووافت ع ووء وةوواب طوورف موون األطووراف ،داخوول ي اليووا او ع ووء مةووتوى
المكقا األوروبي وهذا ما عمي بمص ح الدول أو اعتةارا الدول .
مراحل الحرب وخصائصها :مر الحروب اإلي الي بدورين ،واولل أرمةا أي أول ما تح يوق ادعاإات وا أوي موابولي
وموويكن ،وي ت ووي الوودور الثووامي بص و ح سووواتو ومةرعوويسس الووذي تصووارعل أيووه أوةوور أعوورتين أووي أوروبووا (النووالوا -
ال ابةةرج) ،وامت ء هذا الدور بت ةيق مةدأ التوا ن الدولي.
الدور األول( :)1494-1515ل د جمل ول من لويس  11وشار الثامن من جيش أرمةا أقوى الريوش األوروبي أي
م ع النتر الحديث  ،وطموع األخيور أوي م ضو اي اليوا وثروات وا ،و اد أطماعوه ع ودما اعوت رد بوه أوود الم والةين
بموورش موويكن ،وقوود واموول لووه ر و قراب و بأعوور أورليووان النرمةووي ؛ ولمووا أتووت شووار  8اعووتمداداته بتحييوود امك توورا
واتمةراطوري الرومامي بم ح مالي وت ا ت ق يميو عةور جةوا األلوب أوي خريوف  ،1494وموز أوي بيودمومل –
شما شرق اي اليا -واجتاح أ ورمةا وبمد ثكث أش ر ورل الء روما قاردا موابولي ،ولك وه اأو ر لوء اتمةوحاب
أمام ت ديدا التحالف الذي ظ ر أده(اتمةراطوري – الةابوي – مابولي – اعةاميا -الة دقي – ميكن) وخوأا مون أن
ي ع ع يه خط الرجم ؛ أعاد خ نه وابن عموه لوويس 12منوس المم يو وخضوع لوه شوما اي اليوا أوي خريوف ،1499
وواو التناهت مع اعةاميا ولك ه أشل وخرج م زما مت ا ت عن ول أطماعه ت من ميكن.

تردد الحرب ع  1509ع ء اثر سو ف ومةرايس أد أرمةا التي عةر جيوش ا الوء الة دقيو ثوت ارو دمل
بالريوش الةابوي التي تزعمل سالح ف الم دسسأي  1511/10/05الوذي ووان مون أبور أهداأوه طورد النرمةويين مون
اي اليا اأاأ لء أهداف أخرى ترتةط باإلركح الدي ي وبترأي بما أطراف الح وف ،وخورج النرمةويون أوارين
الء بكدهت ،وتردد الحرب مور أخورى عو  ،1513وامت ول بوام زام شوار  12وتوقيوع رو ح موع الةابوا أوي أو
 1514وي ت ي بذلك الدور األو ووان من أهت متافره :أشل أرمةا أي توعم ا ثت تمرأ ا ل ازو مموا دأم وا ل تحوالف
مع الدول المثمامي وبالم ابل توعع منوذ وقو ول من الةابوي واعةاميا أي اي اليا وخارج ا.
الدددور النددا ( :)1515-1559ي ةوومه المؤرخووون الووء مرموع و موون المراووول ويةوودأ بتووولي أرامةوووا األو الموورش،
ورغةته أي اعترجاد هية أرمةا والمود الء ميكن ،وتكرر عم ي امشاإ التحالنا  ،وتمك ل الريوش النرمةي من
دخو ميكن وأعر دوق ا ،ومن أهت متافج هذه المرو اقتةام م اطق ال نوذ أي اي اليا بين أرمةا أي لمةارديا واي اليا
أي مابولي ،وتحو الةوعريون ل تحالف مع أرمةوا األو وهو التحالف الذي اعوتمر ثكثو قورون ،وموا ع ود أرمةووا
األو تةويا دي ي مع الةابا وأخرى عياعي ق يمي مع ال مةا.
أوي المرو و التاليو التووي امتود عشور أعوووام عومء شوار ال وامس – مةراطووور اإلمةراطوريو الم دعو  -لووربط
ممت كاته وتحديد منوذ أ رمةا بمرموع من التحالنا  ،وبدأ الحرب التي ام زم أي ا النرمةويون وأعور م ك وت وأرغوت
ع ء توقيع مماهد مدريد( )1526/01/14ت ا أي ا عن ول ادعاإاته أي شما اي اليا وج وب ا ،مع ت ديت التزاما
مذل  ،ه ا بحث النرمةيون ع ء تحالف جديد ولو مع الكنر  ،واعتةر المؤرخون أن المماهد هي محاول ل مود ل ظام
ال ديت واختك ل توا ن الدولي األوروبي.
ولكن عرعان موا مشوب الصوراد بوين الةابوا وشوار  5وتكومول خكلوه تحالنوا  ،واعوتا ه أرمةووا األو تعوترداد
لومةارديا والتحالف مع الةابا ولك ه ام زم واأ ر لم د سر ح الةويدا س()1529/08/03؛ ورغوت اوتنواظ أرامةووا1
بةورج ديا – شما غرب اي اليا -أ د اعتةر الص ح امتصارا لشار  5الذي و ق أطماعه أي اي اليا وثةل أقدامه غرب
الراين وج وب األلب.
تمتد المرو الثالث لء ع  1547وأيه اعتال م ك أرمةا مصاعب اتمةراطوري التي أعرز شوار ال وامس،
وامدلمل الحرب أي خريف ،1535ولت تتوقف وتء ر ح وارعب( )Carspeأي عوةتمةر  1544ت وا أيوه شوار 5
عن ادعاإاته أي بو رج ديا م ابل ت ا النرمةيين عن بيدمومل وعاأوي.
أي المرو الرابم تردد الحرب ألعةاب دي ي بالدرج األولء  ،وتحالف أي ا الةابوا موع أرمةوا ،وتودخل اتمك يوز
الء جامب اتمةراطور شار  5دأما ألطمواد أرمةوا أوي اعوكت دا وامودلمل الحورب التوي اخت ول بوالحروب الدي يو ،
امتصر أي بدايت ا اتمةراطوور وو نافوه ،وأم وذ رو ح سشوامةور Champordس أوي جوامني  1552أرمةوا مون اووتك
أج ةي وامتصر لمةدأ تووا ن ال ووى الودولي ،وووان لوه دورا أوي الةياعو األ وروبيو الحديثو ؛ ولكون أرمةوا اعوت اعل
تح يق امتصوارا واتعوتيكإ ع وء أقواليت أوي مموارك ربيوع  1552وامت ول بصو ح باعواو المورتةط بوالحروب الدي يو
والصراد بين أعرتي النالوا وال ابةةورج.
أي هذه المرو هدأ األوأاد الدي ي أي ألماميا بمود توقيوع رو ح أجةوةرج عو  1555الوذي اعتورف بالموذهب
ال وثري ،وأيه تمكن شار ال امس من التحالف موع مر تورا والتموايش أوي األراأوي الم نضو أيون تتواجود عوةاميا
وتأمن مر ترا ع ء مواقم ا أي شورق أرمةوا ،وتأوود هوذا التحوالف بوزواج أ يوب الثوامي ابون شوار ال وامس مون م كو
مر ترا تيودور ماري ،والمم ت الثالث أي هذا الدور هو قورار شوار ال وامس بالت وا عون المورش تب وه أوي عوةاميا
وأخيه أردي امد أي تاج اإلمةراطوري .
صلح كاتو كمبريسس ( )Cateau- Cambrsisو تائجه :أي المرو ال امة ترودد الحورب بمود تحوالف الةابوا
بو الرابع مع ه ري الثالث م ك أرمةا أد اعةاميا وو ينت ا امك ترا ،وبمد ممارك طوي وهزافت لكل األطراف وتمب

م اإ الحرب أكان ر ح واتو ومةريةوس

الر ود وبمد هزيم النرمةيين أي جراأ ين أي ريف  1558بدأ ترتيةا
( )Cateau- Cambrsisالش ير أي بداي أأريل  1559وأهت ب وده:
 تةويا اق يمي أي شم ا شرق وج وب شرق أرمةا أي عدد من المدن واألقاليت. مرموع من المصاهرا والزيرا الةياعي لم ع قيام الحرب من جديد.ل د تمكن هذا الص ح من توقيف الحروب اتي الي وأم ء رراعا أوروبيا وةيرا وووان أعواس المكقوا األوروبيو
ل رن قادم وأع ء اعةاميا مةاوا شاعم أي أوروبا ،ولكن المؤرخين النرمةيين المماررين اعتةروا م ك ت امتصر
عةكريا وام زم عياعيا لتتزايد منوذ اعةاميا ع ء وةاب أرمةا أي اي اليا وخارج ا ،ويرى آخرون أن هذا اتمتصوار
اتعةامي و ق ل ا متاعب وتحديا أي ال رمين التاليين خار أي هول دا مع تراجم ا أي الةحر المتوعط.
ظ ر أي هذه الحرب سمةدأ التوا ن الدولي The Balance of powerس وظل محور الصراد الدافر أي أوروبوا
الء م تصف ال رن  ، 20ومن مناهيت هذا المةدأ أن ت يةمح لدول ما أن تتراو قوت ا ودود ت ديد الدو األخرى ،واذا
ودا وجب تكوين و ف مضاد ل ا ،وقد أع ل هذه الحرب أرر ل ةروتةوتامل لكمتشوار وميول الح ووق اأواأ الوء
دورها أي امت ا بما مظاهر ال ض اتي الي الء أرمةا ،ل د وامل هذه الحرب عةكري عياعي دب وماعوي دي يو
بحق.

المحاضرة النا ية
الحروب الدينية ف أوروبا
بموود امتشووار الةروتةووتامتي وامتموواش الكاثوليكي و بموود ورو و اإل رووكح المضوواد مشووةل مرموعوو موون الحووروب
وال زاعا المذهةي  ،وعاهمل أيه األمظم الحاوم باتمحيا أو الحياد تةما لمصالح ا ومواقف الم وك م ا؛ وأبر
ت ك الحروب ما وامل أي أرمةوا وألماميوا واألراأوي الم نضو  ،وأوي اموا وامول تت وور لتتودخل أي وا دو أوروبيو
أخرى.
ا-الحروب الدينية ف فر سا :ات ذ أرامةوا اتو ( ) 1515-1547موقف الحياد مون امتشوار الةروتةوتامتي لموام ين
اث ين :امشااله بحرب شار ال امس أي اي اليا وبةةب عدافه ل ةابا ،ولكن خوأا ع ء ام ةام بكده بمد امتشار الك ن ي
ب ا أردر مرموع من قرارا متج ع ا اأ اد الةروتةتامل (ال يرومو )،مما أجةر والنن منةه ع ء النرار الء
عويةرا ،واعتمر عم ي اتأ اد مع ولده ه ري الثامي ( )1547-1559أ تل وأورق المنكرين والنكوين مموا
اوةب الةروتةتامل الم ف أوثر.
1
بمد وأا ه ري الثامي وكمل وجته اتي الي اترل واثرين دي ميديتشي باعت اوتده الثكثو  ،وواولول لموب
عم ي التوا ن بين ج اوي الصراد مع مةاعد الكاثوليك أوثر .وان أرمةوا دي غيز عيت أقووى عاف و واثوليكيو
أي أرمةا قاد جل ومك الكاثوليك أد الةروتةتامل ووان و يف الم ك ومشارو ا أي الة .
أووي عصوور شووار التاعووع اتةموول الم ك و عياع و التمووايش الة و مي بووين ال ووافنتين ،أأط وول عووراح الةروتةووتامل
و عيم ت لويس وومديه من الممت ك  ،ورغت ووم ا واثوليكي متدمي ت أم ا وررل ع ء بماد التاج عن الصراد
ال افني ،وأردر مرموع من المراعيت أهم ا:
 مرعوم التةامح عو : 1562الوذي عومح ل ةروتةوتامل بممارعو شومافرهت أوي م واطق ومودن محودد مموا أغضوبخصوووم ت أتروودد الحوورب وارتكةوول المرووا ر التووي راح أووحيت ا اآتف ،أاعووتمان الةروتةووتامل بم ك و امك توورا
والكاثوليك بم ك اعةاميا.
 مرعوووم أمةوووا أووي مووارس  :1563الووذي أوقووف الحووروب الدي يوو موود خمووس عوو وا  ،وأع ووء و وقووا جديوودل ةروتةتامل م ا وري المةاد أي ب د واود من ول ق يت.
 - 1فرانسوا )59-1560(2شارل  )60-1574(9وهنري )74-1589(3

 مرعوم (ر ح) عان جرمان :بمد تردد الحوروب وارتكواب مروا ر جديود أوي ووق الةروتةوتامل أرودر الم كومرعوما جديدا م حل أيه و وقا أاأي ل ةروتةتامل.
ولكن مرو و تووا ن ال ووى لوت تةوتمر بمود خووف الم كو مون ت صواعد قوو الةروتةوتامل ،أتماومول موع خصووم ت
وارتكةل أي و ت مذبح سمذبح بارث ميوس يوم  1572/08/24راح أحيت ا ووالي  10000بروتةتامتي ،أتردد
الحروب وا م ةت الكاثوليك ع ء أمنة ت ،طرف م ارر ل حرب وآخر يدعو الء تراو ال كأا ال افني  ،اأاأ الء
عامل الصراد ع ء المرش بين ه ري  3وه ري بوربون ،هذا األخيور الوذي دخول بواريس وتووج م كوا عو 1594
باعت ه ري  ،4ووان قد أردر مرعوم ترمل أي أأريل  1592عويل بموجةه ال كأا ال افني أي أرمةا.
ب -حرب النالثون سنة ف ألما يا( :)1618-1648تدخ ل عدد من الدو أي هذه الحرب واخت ول أي وا الموامول
الة ياعي بالدي ي  ،ولمل أهم ا:
رو ح أغةوةرج أوي  1555 09/25بوين واثوليوك ج ووب ألماميوا وبروتةوتامل شومال ا توت بضواط مون اإلمةراطوور
أردي امود األو  ،الوذي عومح بموجةوه لرمووراإ األلموان باختيوار ال وثريو أو الكاثوليكيو  ،ووودثل ع وء ثوره هروورا
وةير ؛ ولكن رأى ال رأان أي هذا الص ح مررد هدم  ،أممل الكاثوليك ع ء عاد مشر المةيحي بوين الةروتةوتامل
عن طريق ورو اإلركح المضاد ومشاط اليةوعيين ،وما عمء الةروتةتامل ال ء تثةيل مواقم ت أي شوما ألماميوا
وج وب ال مةا ،أت يأ الظروف لحرب جديد .
ت ور الر ود الةاب لء امشاإ تحالنا  ،أظ ر ساتتحاد الةروتةتامتيس ع  ،1608والمصة الكاثوليكي أي
الة التالي ؛ ت يأ األجواإ ل حرب أأع ن الةروتةتامل الثور أد أردي امد– 2و يف اليةوعيين -أي مواي 1618
بةوهيميا ،وأع ووا عويم ت أردريوك  5م كوا ع وي ت؛ اعوتمان اتمةراطوور أردي امود بالةابوا واعوةاميا و موارا أخورى
وو ق امتصارا وارتكب مرا ر أي وق الةروتةتامل ،مما أودا هررا وةرى ،وامت ت اليةوعيون بمم ي وث ك
جديد .
تدخل م ك الداممارك الةروتةتامتي –ورعتيان  -4ألغراض دي يو وعياعوي  ،خارو بمودما ت وء وعوودا بالودعت
المالي والمةكري من امك تورا وهول ودا وأرمةوا ،ولكون جيوشوه و مكامياتوه وامول محودود بمود أ ن ت ول ع وه الودو
األوروبي  ،أ ت ء مرموع من ال زافت خك المشري ا  ،وامت ء هذا الصراد بم د ر ح سلوبكس ع  ،1629ويث
ت ا ورعتيان 4عن ول امتيا اته أي ألماميا وتم د بمدم التدخل أي ا م ابل خروج قوا اتمةراطور من الداممارك؛
ومن متافج هذه المرو اردار اتمةراطور سلمرعوم اتعاد س لكل ممت كوا الك يةو التوي أخوذها الةروتةوتامل أوي
ر ح سأغةةرجس مما جدد الحرب.
أي المرو التالي تدخل م ك الةويد الشاب سجوعتاف أدولفس أود الكاثوليوك األلموان لودواأع عياعوي ودي يو ،
م ا خ ر ال نوذ اتمةراطوري ال مةاوي أي شوما ألماميوا وال ووف مون الت واأس اتقتصوادي والمةوكري أوي بحور
الة يق ،أاأ لء أطماد ق يمي لروعتاف أ ي شما ألماميا؛ وف جوعتاف ع ء ألماميا أي جوان  1830ورد
ع يه قوا اتمةراطور ب روم مضاد ارتكب أيه مرزر رهية (ووالي 20000قتيل) ،وو ق جوعتاف امتصارا
ع تي  1631و 1632ولكن عرعان ما ام ب ميزان ال ووى بمود موو جوعوتاف ،وامةوحب بروتةوتامل ألماميوا مون
الحرب وع دوا ر حا م نردا مع اتمةراطور الذي ت ا من خكله ع ء مرعوم اتعاد .
وخوأا من تصاعد قو ال مةا وت ديد ميزان ال وى تدخ ل أرمةا – عةر و ير خارجيت ا ريشي يو -وع د و نا
مع الةويد وامك ترا وهول دا أد ال مةا واعةاميا ،أدخ ل أرمةا عةر الراين والةويد من الشما  ،وتوأي اتمةراطور
ال مةواوي وتمةوول ووول األطووراف أووي الحورب ،ووقموول تمووردا أووي اعووةاميا أواقت ع الكوول بام وواإ الحوورب ،أتوارو وا
وتناوأوا وتء وقموا ر ح وعتناليا ع  1648الذي ت رر من خكله:

 تمتع أتةاد لووثر وووالنن بالحريو الدي يو أوي وامول أمحواإ اتمةراطوريو ال مةواوي – اوتنواظ ال ورأين بوأمككالك ية م ذ ع  – 1624اوترام وامل لشروط ر ح أغةةرج – وصو أرمةا والةويد ع ء امتيا ا أأمنل من
قو ال مةا – اعترف رعميا باعت ك عويةرا وهول دا.
ل د خرجل اتمةراطوري ال مةاوي أمين ب ةرام ا ل كثيور مون الوتيوا  ،وموا قةومل ألماميوا لوء وووالي مافو
وتي مع اعت كلي األمراإ بوتيات ت ،وأوةر متير هي اقت اد طرأي الصراد بالحري الدي ي وبضرور التمايش.
ج-الحروب الطائفيدة فد األراضد المنخف دة :الصوراد أوي األراأوي الم نضو قوام ع وء عوام ين أعاعويين دي وي
وعياعي ،ل د تمصب الكاثوليك أي شما الةكد وقاموا با أ اد وقمع بروتةتامل الر وب بواع محاوت التنتيش،
ورد ع ي ت الةروتةتامل بتشكيل جممي مضاد هدأ ا رأع الظ ت والت ص من الحكت اتعةامي.
تميز الصراد أي هول دا بةرو الةمد ال ومي وت ارب طرأي الصراد أد الوجود اتعةامي بةكدهت ،ويث امظت
بما ال ةكإ الكاثوليك الء الرممي الةروتةتامتي م الةين بام اإ ال مع ال افني ،وطالب الرميع الم ك بام اإ عياع
اإل رهاب وعمل محاوت التنتيش اتعةامي ؛ وأمام رأا الم ك امدلمل الثور ع  1566وعمل الةكد ب ياد والني ي ،
وت ربل خك أعةود ووالي  400و ية واثوليكي  ،وعاد اتم ةوام ال وافني وتوء هودد الووود ال وميو  ،وأرعول
م ك اعةاميا أود ال اد الدمويين سألناس ع ء رأس جيش أارتكب مرا ر أي وق اآتف ،أ اجر عشورا اآتف مون
الةكد ،واعتال م ك اعةاميا امكاميا الةكد لصالح بكده ووروبه بنرض الضورافب ،أموت الةو ط ومشو ل الم اومو
أوود الةوونن اتعووةامي وتموواون مووع وليووام أورمووج أبوور ال ووةكإ الةروتةووتامل ،أ ووام بم اجمو الكاثوليووك ع و ،1572
واعووتولء ع ووء مواقووع ا عووتراتيري أكووان ذلووك بداي و ظ ووور جم وري و هوتموودا تو ووا ،وبالم ابوول اشووتد اتأ و اد
الكاثوليكي اتعةامي ل ةروتةوتامل أوي الشوما  ،وأع ول عودد مون الوتيوا تضوام ا تحول قيواد وليوام أورموج عو
 ،1574وامتنضل الوتيا الكاثوليكي الر وبي أد ال وا اتعةامي  ،ه ا اعتال أورمج الوأع وع د مع الوتيا
 17أي األراأي الم نض مماهود سغ ولس  ،واتنوق الرميوع ع وء ترواو ال كأوا ال افنيو ألجول طورد اتعوةان،
وأموام تروودد ات أو اد اتعووةامي تشووتل روونوف أورامووج الووذي أع وون وووود الوتيووا الشوومالي الةووةع باعووت س تحوواد
أوترخلس ع  1579برفاعته وشك ل وكوم دعتوري وظ ر الء الوجود دول هوتمدا.
بمد اغتيا اورموج خ نوه اب وه مووريس الوذي اووتنال بالوتيوا الشومالي وهواجر اليوه أغ وب بروتةوتامل الر ووب
ويصةح الر وب ب ريكيا تو ا ،وب يل ب ايا الكاثوليكي أي الشما ل تةامح الدي ي ،واعترف ر ح وعتناليا باعت ك
هول دا التي توج ل أي ال رن  17محو الحرو اتعتمماري عةر سشرو ال د الشرقي ال وتمدي س.

المحاضرة النالنة
ظهور وتطور الممالك األوروبية
ظددروف وعوامددل الن د ة :ن ت ووور الممالووك األوروبي و خووك ال وورمين  16و 17يمتةوور موون أبوور مظوواهر المصوور
الحديث ،وما عرف هذا المصر بمصر ال ومي  ،هذه المؤعة التي تمتد بذورها الء بدايو ال ورن  16وتمورف وامول
مضر ا خوك ال ورن  ، 19وتترووز مةويرت ا أوي ورويو ال موو ل ةو المروزيو خارو ع وء المةوتويين الةياعوي
واتقتصادي .بدأ أولء مظاهر الدو ال ومي أي ت او بما اتمارا والدويك ع ء ال ظام الةياعي ألوروبوا
أي المصور الوع ء وال افت ع ء الةابوي واتمةراطوري الم دع  ،والةمد النردي لمصر ال ض تر ء أوي الميودان
الةياعي بمرموع من الكياما الةياعوي الممةو ر عون مرموعو مون ال وميوا الم ت نو بوالرغت موا باعود بي وا مون
ام ةاما وخصوما .

تحل شمار سوب الوطنس الذي يةمث أي ا دي اميكي ويدأم ا
اتر ل الدو والممالك الرديد محو الم كي الم
لتح يق وودت ا وطرد األج ةي ،وقد تراوب مةاميو عصر ال ض مع هذه الروح أمثا مكياأي ي أي اي اليا وهو ما
جمل مظريا الحكت الم ق أو المةتةد تمةور عون هوذا المصور وت موا المرتمموا األوروبيو ؛ ل ود وامول الحاجو
لحكت قوي – م ك ووكوم  -من أهت آليا الصراد بين األمت ولنرض الةي ر الداخ ي وتح يق الوود اتقتصادي ،
ووامل هذه هي الدواأع الح ي ي لحروب أوربا أي النتر الحديث .
ووان من أبر دواأع ظ ور الة ال وي أيضا ذلك الصراد بين الم اطما وال يئوا اتجتماعيو (أو يوروس-
مةكإ -عام ) والرامما وال ابا والةيوتا الكةير متير تةاين األهداف والمصالح ،أكان من تحديا ت ك الة
اتعتناد من ت ك الصراعا وتح يق اتعت رار ،أاأ لء الصراد ال ة ي خار بين ال ةكإ والةرجوا يو  ،هوذه
األخير التي أرةح الم ك أي أرمةا وبري اميا أي واج ماع لي ا ألموال ا ول ودرات ا أوي اإلدار ولتحديود عو ا
اإلق اد وال ةكإ.
أوال تطور الملكية الفر سية :بر ت ور الدول الحديث ب ظم ا الةياعي واتقتصوادي أوي أرمةوا أوثور مون غيرهوا،
أاعت اعل سمؤعة الةكطس أرض منة ا تدريريا ع ء مارا وامل مرتة و بالتواج بوالوتإ أ وط ،وأول وا دوقيتوي
بورغوميا – شرق أرمةا -وبروتاميا – شما غرب ا -أامدمرل األولء عو  1493والثاميو عو 1532؛ وتضوم ل
ع ود اتمضمام األولوء ل وةكط النرمةوي اتعتوراف بوالوتإ والتةميو م ابول اوتورام أعراأ وا وت اليودها ،وبوأن يتوولء
اإلدار أي ا موظنون مح يون.
وان ول امدماج يضمن ل م ك الحكت الم ق ،خار بمد أشل ل اإ ممث ي ال ة ا (الةرلمان) ع  1484أأروةح
الم ك هو المتصرف الح ي ي أي عن الضرافب وتء أي الوتيا التوي لوت ت ودمج بالكامول أوي التواج ،ألن الم وك هوو
الذي يةمح ل ا وله الحق أي مصوادر ذلوك اتمتيوا متوء شواإ؛ وي ووم ووو الم وك مر وس رواير مون المةتشوارين
يةاعدومه أي ات اذ ال رارا ومر س آخر أوعع ي ص اتدار وال ضاإ.
أما ال ضاإ أالم ك هوو رأس ال ضواإ األع وء واعوتةدلل المروالس التمثي يو ال ضوافي (ألايول أوي ع ود أرامةووا)1
بالمر س ال ضافي الذي يترأعه قاأي أع ء أ و مافةه وبمضوي مةتشارين م كيين؛ تداخ ل الكثير مون اختصارول
ال ضاإ واتدار أي أي برلموان بواريس ومظرافوه أوي الوتيوا  ،الوذي يتوألف مون قضوا يمودون ال ووامين وال ورار
ويتولء المر س ال ضاإ بين ال اس وال ظر أي األمور اتداري  ،وألاي ع  1545م صب الحاوت المام الذي يترأس
الوتيا متير ت وف الم ك من بمض ت؛ واإلدار المح يو تمتمود ع وء مووظنين مح يوين عوددهت أ يود مون 10000
موظف رؤعاؤهت تابمين مةاشر ل م ك.
ول م ك جيش دافت ومحترف ورل عدده ع  1513لء  80000ومرتةاته مون خزي و الم وك وهوو موو د ع وء
ووالي  300مروز ووصن؛ أما أمور المالي أ كامل مون اختصواص مر وس مةتشواري الم وك تحول مراقةو مر وس
المحاعة الذي يشرف ع ء واردا ومصاريف الدول وي وب ع ه المنتشون الماليون أوي الوتيوا وهكوذا تشومةل
اإلدار الم كي .
الحكم المطلق والكنيسة :مع تزايد ع ا الم وك أروةحل الك يةو م زمو بوالوتإ لوه أوثور مون الةابويو أوي روموا،
أالم ك هو الذي يدعو لء امم اد المرامع المةوكومي وهوو المةوؤو ع وء أوقواف وأموكك الك يةو ولوه ووق التميوين
والمز ووتء بما األمور أي التةيير ولت ية ء ل ك ية ات الشكل.
الحكم المطلق واالقطاع :أرةحل تدريريا ول اتمارا هي اق اعا تابم ل م ك الذي يةتأمف أوكام قضات ا ،وله
رووكويا ام وواإ الحووروب اتق اعيو وهووو مووا أم ووء الةووياد اتق اعي و  ،وامتوود رووكوياته لووء مراقة و م ت ووف
ال شاطا اتجتماعي أي المرتمما المح ي وله أن يرقي موظنيه الء وكام الوتيا  ،وأوي الحيوا اتقتصوادي أ ود
أشرأل سمؤعة الةكطس المؤعة الرديد لتح يق اتوتناإ الذاتي وتوأير الممدن الثمين.

وهكذا أرغت الت اأس بين ال ة ا الثكا أ د عمل الم كي لتوطيد الحكت الم ق ،ولكن مر ظوروف عياعوي
ودولي لت تمكن ل حكت الم ق دافما ،وتراجع ال ياول ال ديم تت بالتدريج خار مع ت ك التي وامل ع ء األطراف أو
توورتةط بر ووا أج ةي و مثوول الك ية و  ،وبمووا الموووظنين بالوتيووا يصوومب ع ووء الم ووك عووزل ت ات بموود محاومووا
وترأيا  .ل د أد الحوروب اتي اليو والحوروب الدي يو لوء تمزيوز الحكوت الم وق وووذلك الت وور الموام لرأكوار
واتقتصوواد ،ولكوون ع ووء وةوواب ت ووور المراأووق التراري و والص و اعي ؛ وتحوودد ت ووور الحرو و الةرجوا ي و ب روور
أرحاب الص ايع والحرف ،وما م مل الحروب وأرافب الم وك مون ت وور رأس الموا وهوو عكوس موا وصول أوي
امك ترا التي توج ل محو الم كي الممتدل .
ل د وأع مظام الحكت الم ق أي أرمةا أي ال صوف األو مون ال ورن  17ع وء ع ود لوويس  13وبر وود و يوره
الكاردي ا ريشي يو ( ،)1624-1642واعتمر هذه الر ود ع ء ع د لويس  14وو يره ما اران ()1661-1642
ورغت الصموبا التي واج ته أ د امت ء لء تثةيل دعافت الم كي عياعيا وعةكريا ،ومن مظاهر قوت ا تحييد مر س
طة ا األ م الذي تصارد أيه ال ةكإ موع موواب ال ة و الثالثو ثوت توقنول اجتماعاتوه وتنورل الروو ل م كيو الم و ؛
وأبر أعما الو ير ريشي يو الت ظيت اإلداري وت وي ال ظام المروزي ،ووامول ال يئو الرفيةوي ل حكومو أوي ع وده
هووي مر ووس الم ووك (مر ووس الدول و ) الووذي أعيوود ت ظيمووه ع و  1630وأ وت ألو موور و يووري الحربي و والشووؤون
ال ارجي  ،وما ورص ع ء ورا تنوق عياعي لنرمةا أي أوروبا.
ا كلترا ف القر ين  16و 17موذج الملكيات المعتدلة
تميز ت ور الم كي أي امك ترا ب و الرأعمالي والةرجوا ي مما أمتج م كي ممتدل  ،ل د و ل امك ترا خك ال رن
 16مظام الحكت الم ق الذي بمث أي الةكد ت ورا اجتماعيا عريما ،أرض من خكله ال ةكإ عددا من المةادئ ع ء
الم كي وقد و ل هذه المةادئ تدريريا رور ذه ي جماعي تة ور واعت ر أي م اي ال رن ،وأهت ت ك المةادئ:
الدعتور(ال امون األعاعي) أوق الم ك – ت يحق ل م ك أرض أرافب أو قوامين جديد دون مواأ الةرلموان – وت
يمكن عرن أود دون مذور توقيف بشروط ا – و يمكن مكو موظني وو راإ الم ك أمام مر س المموم.2
يتكون الةرلمان من :األو يروس وال ةكإ(مر س ال وردا ) ،أموا مر وس الممووم أيتمثول أيوه أروحاب األراأوي
األورار والةرجوا يون ،وعدد الموظنين التابمين ل م ك ق يل وج ت من األعيان يمي ت الم وك أوي ال ضواإ واإلدار ؛
قةمل الةكد لء م اطما (وومتا ) يمثل الم ك أي ا سلوردس وهو أود موةكإ الم اطمو يةواعده موأمور أمون وقضوا
ر ح ،وع الم ك ع ي ت محدود  ،أما أي الم اطما الرة ي الشمالي أة ال وردا وام .
الحكم المطلق :بمد ورب الماف عو أود أرمةوا(امت ل عو  )1453ووورب الووردتين (وورب أه يو وتمتةور آخور
الحروب اتق اعي بين  )1485 -1455خضمل الةكد ل حكت الم ق بمد تمب المرتمع وقادته من الحرب وام يوار
األعر الكةير بةةب الحورب ،أظ ور الحاجو لةو ع يوا مروزيو قويو  ،ودان الةرلموان ل م وك أود أرمةوا بوداأع
وط ي ويث ممل الروح ال ومي ورأضوا الةابوي ورجا الك يةو الناعودين ،يتةوت وكوت ه وري  7وجوزإ مون خ نوه
بال دوإ واتعت رار الذي مكن ل ذه األعر الرديد بتدعيت منوذها ع ء وةاب ال ةكإ ،أاأ لء أن جاراأي امك ترا
بةي ولت تكن تشمل ول أراأي الروزر الةري اميو  ،وعم يوا أاألراأوي التوي تةوي ر ع ي وا المم كو هوي م اطمو
امك ترا وبكد الاوا ؛ ل ود اعتمود ه وري 7ع وء ج وا مرووزي أموا أوي م دمو هوذه المؤعةو مرود المر وس ال واص
أعضاؤها موظنون عامون مثل المةتشار وراوب ال زي ووامل األختوام وعوددا مون اإلق واعيين وبموا رجوا
الدين الةامين والموظنين الكةار ،ودورها ال ضافي أوأوح األدوار أ وو يةول أوي الشوكاوى المرأوعو ليوه ويروري

 - 2وووووان لكمك يوووز تووواريخ عريووووق أوووي الحيووووا الةرلماميووو أم وووذ عوووو  1215وقوووع الم ووووك اتمك يوووزي ع وووء الصووووك المموووروف بالم وووود
األعظت(الماو اوارتا) الذي وان الةداي لت ييد ع الم ك وظ ور الةرلمان.

التح ي ا الةري وو ول مةأل تةتدعي ذلك وله أن يصدر أي وكت قضافي ت اإلعودام ،أ وذا المر وس يشوكل موع
الم ك أع ء ع أي الدول .
ل د التحمل الم كي مع الشمب خار أي ع د ه ري  )1509-1547(8ومن بمده ،وموا اعوتا ل الم كيو األأكوار
الت دمي لحرو ال ض  ،ثت جاإ الثور اتقتصادي خك ال رن  17التي ممل أي ا ال ة الةرجوا ي المتحالن مع
الم ك  ،ومن أبر متافج هذه المرو تحالف الم ك مع الشمب توار أود الةرلموان وتوار موع الشومب والةرلموان أود
الك ية  ،وما تت تشريع اإلركح الدي ي لدواأع عياعي ودي ي وعةكري .
يمتةوور ع وود الم كو اليزابيووث ( ) 1558-1603ع وود ا دهووار أووي امك توور وب وواإ ت اليوود عياعووي واداريو  ،أأعوواد
ل ةرلمان بما ع ته وتماومل مع موظنين م تدرين ورغت تحالن ا الةياعي والمةكري أي عد مرا مع الةابوي
أ د دعمل الةروتةتامتي من خك قامومي سالةياد الم ياس وسالمذهب الواودس.
بريطا يا ف القرن  :17تميز هذا الم د بمود مكمح الحكت الم ق من خك الصراد ال افني بين الكاثوليوك ب يواد
آ عتيوار والةروتةوتامل ب يواد الةرلموان ،وموا تميوز هوذا ال ورن بامت وا المورش الوء م وك اعوكت دا جويمس اتو
( ) 1625-1603أتوود الة دين تحل اعت بري اميا ،دخل جيمس أوي روراد موع الشومب ومر وس الممووم لموا وواو
ت ميشه ثت و ه ع  ، 1614واعتمر هذه الةياع الصارم أي ع د خ نه شار األو مما دأع مر س المموم تحل
أاط الشمب لكجتماد ع  1628وأعدوا وثي تمتةر من وثافق الدعتور الةري امي عميل بـــ"ملدتمس الحقدو
 "The Petition of Rightsطالةوا أي ا بالمةادئ الدعتوري الةاب موع عودم جةوار الشومب ع وء يوواإ الر وود
والةحار .
ورغوت قةوو الم وك بالوثي و مرغموا أ ود اعوتمر الصوراد وتوت وول الةرلموان مور ثاميو أ امول اوتراجوا امت ول
بامتصار الشمب والةرلمان وتحرير المر س لوثي و "االحتجداج االعمدم" عو  1641التوي أضوحل مةواوئ الم وك
الذي أر أمام ثور الشمب وامت ل ت ك المواج و موع الشومب والةرلموان باعودام الم وك عو  ،1649ت ول هوذه الةو
مرو أوأء واأ رابا أي الحكت ورراد متردد مع الةرلمان مما هيأ الرو لثور جديد .
النورة الجليلة :هي الثور التي قام ب ا مر س المموم ومن ورافه الشمب وتت خ ع الم ك جيمس  2وتمويضه بــ وليت
أورمج وهذا ع  ،1688وعميل هذه الحرو بالثور الر ي أو المريد سGlorious Revolutionس ،ألم ا جم ل
الشمب مصودر الةو ا ووودد ختصارو ا الم كيو أوثور م ابول توعويع روكويا مر وس الممووم؛ أو أعموا
المر ووس اروودار ست فح و الح وووقس التووي أووود ع ووء الح وووق الةوواب  ،وتمتةوور الووء اآن موون أهووت وثووافق الدعووتور
الةري امي ،وألح ه المر س بمد قوامين لتدعيت هذا التوجوه خارو أوي ممالرو ال ضوي ال افنيو  ،وموا موص سقوامون
التةوي س ع  1701ع ء عدم جوا اعتكإ المرش من وواثوليكي ،وأوي عو  1707رودر سقوامون الووود س الوذي
وود بين امك ترا وبكد الاا واعكت دا وايرل دا تحل اعت المم ك المتحد (بري اميا).
ل ود ووان ل ثوور الر ي و وثوورا ال ورن  17دورا م موا أوي ت وور الحيوا الدعوتوري ومظوام الحكوت أوي بري اميوا
أتة ور مرموع من األعراف الةياعي والدعتوري اعتمر لء اليوم م ا :مشوإ مظام الحوزبين – ظ وور مظوام
مر وس الوو راإ وي تووار الم وك عوويت الحوزب روواوب األغ ةيو أوي مر ووس الممووم ووووان قةول الثووور ي توار الم ووك
مةتشاريه من وةار الةياعيين وأرحاب ال نوذ؛ وباياب جيمس  1ع  1714عن ج ةا مر س الو راإ أرةحل
أغ ةي مر س المموم هي التي تدير شؤون الدول  ،وال وو الثالثو جواإ قةول م تصوف ال ورن  18باختيوار رفويس
لمر س الو راإ .أرةح بمد الثور ال ر ي وذلك ال افب أي مر س المموم يمثل دافر امت ابي وليس طة اجتماعي ،
وتحدد موعي وتمثي ي ع ا مر ةي ال وردا والمموم أأرةح األو يمثل اترعت راطي والثامي يمثل الشمب،
وما ممل الروح النردي التي تمارض امتيا ا ال ة ا أظ ر الم ادا بالمةاوا بين ال ة ا وبأو ي ول أرد أي
امت اب موابه .ورغت ول هذه الثورا والتشريما وال وامين أ د ب يل اتمت ابا م صور ع ء األشراف واألغ ياإ

وب ي مر س المموم يمثل ال ة و األرعوت راطي  ،ولكون أواط ال ة و المامو وت وور ال ة و الوعو ء تحول ومايو
ال وامين الةاب جم ل من ت ك الر ود بداي ممتةر لظ ور ال ظام الديم راطي وت وره تو ا.
ن أبر من تأ ثر بالثور ووتب ع ا سجون لوكس الذي عالج ال ظريا الةياعي ل ثور ومةادف وا وو ووق النورد
ال ةيمي  ،وأن ال دف من وجود الحكوم هو وماي الح وق والشمب هو مصدر الة ا  ،وأوي المروا الودي ي أوود
لوك ع وء عودم تودخل الدولو أوي األموور الدي يو  ،وقود ووان ل وذه األأكوار بوالج األثور ع وء رجوا الثوورتين النرمةوي
واألمريكي ور اع الكثير من دعاتير المالت تو ا.
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النظم االقتصادية الجديدة في القرن 16
لعل من أبرز مظاهر تطور أوروباا ياا فلرةارل فلثة تاك تلاو فلتاورل فيةةاااي ك فلةاا م ا
فلقرن  ،16وفلةا كانت تثت عنوفن فنةقال فلرأسمال فألوروبا من فلرالحك إلى فلةجارل ،وكانت
مسا رل هاالح فلثركااك ةااة فنطلقاات فنطالةااك مثةةاامك مناال نطا ااك فلعاااور فلوسااطى ب ا ع فلمااةن
في طال ك ،و رز هلف فلنةاط فيةةاايي خالل فلقرن  16على عةل مثاور ،إلى يرجك أن أطلا
عل ه صرك "فلتورل فيةةااي ك" أو "فين عاث فيةةاايي" يما ها أبرز عوفملطا ومظاهرها؟
ترت ط هلح فلتورل بكل مظاهر وأحةفث فلةاار فألوروباا فلثاة د بةف اك مان حركاك فلنط اك
وغ رها ،ونوج ها يا فلعوفمل فلةال ك:
 ظهور الملكية المركزية القوية :فلةا ةةمت ييعا ةو ا للثركاك فيةةاااي ك فلناةاوك و لاو ع ارتوي ر فلثما ك وفألمن يفخل ا وخارج ا ،وكللو إصالح فلطرق وفلنظام فل ر ا مما ةجع علاى
فلة ااايل فلااةفخلا أكتاار ،فلااايك إلااى فةامااك فلمعااارو لم ةلااح فلمنةوجااا فلرالح ااك وفلثري ااك ا
فل ةمات ااك وفلمال ااك ،وكاال هاالح فلعوفماال فلةااا ط عاات هاالف فلقاارن كاناات بالمقاباال عوفماال ترفجااع
وفنط ار للنظام فيةطاعا كنظام تقل ةي للعاور فلوسطى؛ ويا فطاار فلةولاك فلمرك اك وأنظماك
فلثك فلملك ك فلمطلقك وماالثطا فيةةااي ك باةأ تظطار يكارل فلةكامال فيةةااايي يفخال فل لاة
فلوفحة على مسةوى فةل يفخل فلقارل.
وفرت ط تطور فلملك ك بنمو فلط قك فلوسطى يوةاع فلةثاالح ب نطماا ف فساةعانت فألولاى بالتان اك
لةثة ة نرو فيةطاع وفيسةرايل من ةةرفتطا فلمال ك ومطارتطا يا فييفرل وفلاناعك وفلعلوم ،كماا
أن فلط قك فلوساطى كانات تر اة فيساةقرفر وفألمان وفينرةااح فيةةااايي لكاا تساةط ع ممارساك
نةاااططا وم اااعرك روتطااا ،وةااة وجاااة يااا فألنظمااك فلملك ااك خ ااار معاا ن لطااا ،يكااان تثالراااا
فسااةرفت ج ا فسااةمر لقاارون ماان ب ا ن أهةفيااه فلق اااق علااى ه اكاال فلقاارون فلوسااطى يااا فلس اسااك
وفيةةااي وفيجةماع وفلة ن وفلتقايك.
 حركةةة الكفةةوفاج الجيرافيةةا واتائجهةةا :لعاال ماان أباارز فلعوفماال فيةةااااي ك حركااك فلكةااويافلجغرفي ااك وا ارهااا فيةةااااي ك ،وأبرزهااا فسااةغالل فلتااروف وفسااة رفي فلمعاااين فلتم نااك وإةامااك
م ايي تجار ك متمارل ومةنام اك وهاو ماا عجال بنماو وتطاور فلرأسامال فلةجااري فلالي سا ن ت
عل ه فلرأسمال فلاناعا يا فلقرن ن فلةال ن؛ لقة نمت تجارل فل طارف وفلمعاين فلتم نك مما أيى
إلاى ت ف ااة فلرأسامال فألوروبااا خاصاك يااا فسا ان ا وفل رتغاال ،ولقااة ت ااعرت تجااارل فل طااارف
فل رتغال ك خاالل هالف فلقارن ع ار ةاركك فلطناة فلةارة ك ،فلةاا تساةوريها ا ت ننطاا ياا مرفكا
خاصك بلة ونك ومنطا توزع فلى باةا فلةول فألوروب ك (كانت تسةوري فل رتغال وحةها خالل هلف

فلقرن ما مةوسطه  26000ةنطار) ،ونرس فلمكاسب كانات تثاال عل طاا فسا ان ا إلاى يرجاك أن
أص ثت فلعملك فيس ان ك مرجع ك لقرن ن تال ن.
 ظهور المدن وااهيار النظام االقطاعي :أ ر ظطورها ياا ح اال فلمجةماع فألوروباا كلاه ،بةف اكبالنظام فل رفعا فيةطاعا فلى ظطور نظام جمطور ا فلمةن فلثرل فلقائمك خاصك على فلثر ك
فلةجار ك وفلركر ك وفلةا كانت مطة حركك فلنط ك خاصك يا إ طال اا ،ويعمات ياا مرحلاك تال اك
ساالطك فلملااوح لةثة ااة نرااو فيةطاااع ن ونةاار فألماان ،إلااايك إلااى أنطااا أصا ثت مرفكا للتقايااك
وفلعلوم وفيةعاع فلركري وت ايل فلةجارب وفأليكار فيصالح ك وفلم ةرعا يا ةةى فلم اي ن.
فلااايك إلااى مجموعااك ماان فلعوفماال غ اار فلم اةاارل وفلةااا ااةو علااى بع ااطا طااابع فلعنااح
كالثروب في طال ك وفلة ن ك ،يقة ساهمت بطر قك غ ر م اةرل يا بد فلوفزع فلقوما وأولو اا
فلماالح فيةةااي ك وفسة رفي فلةجارب فيةةااي ك فألجن ك.
مظاهرها
بر ل ت ف ة هلف فلنةاط فلةجاري ظطر مجموعك من فلمرفكا فلةجار اك خاالل فلقارن 16
أهمطا مة نك أنررس " "Anversوم ناقها ،وتأسست بطا سوةا عالم ك لل ورصك ،وعناة منةااح
فلقرن  16بلغت ة مك فلسلع فلماةرل منطا حوفلا  6000000جن ه فسةرل نا.
وفلايك فلى ظاهرل فلةوسع فلةجاري برز ظاهرل تةي فلمعاين فلتم نك وفرترااع فألساعار،
لقة فةةة يا فلناح فلتانا من هلف فلقرن حاجك أوروبا فلى هلح فلمعاين نة جك مثةوي اك فلنقاة
فلمةاةفول مماا أ ار علااى تةاج ع فينةاا ؛ وبعااة فحاةالل فلعاال فلجة اة يخلاات فلمعااين فلتم ناك فلااى
إس ان ا وأوروبا بقول ،وةة فرترعت فألسعار بس ب يخول فلمعاين فلتم نك بالةرجك فألولى (إلايك
إلى ماار ح فل الطا وتكال ح فلج وش وفلثروب – فرترااع مساةوى فلمع ةاك – فزي ااي عاةي
فلسكان) ،لقة فرترعت فألسعار يا فلموفي فألساس ك خالل مائك سنك أربعك ألعاف.
م ن مظاهر هلح فلتورل كللو فةةةفي فلطلب ياا ةا ه فلج ارل في ر اك علاى فلماوفي فلغلفئ اك
وعلى فينةا فلاناعا من كال أوروباا تل اك يحة اجاا ماا ورفق فل ثاار ،وهاو ماا يياع لةطاور
وسائل فلنقل وظطور بوفير رأسمال ك صناع ك خاصك ياا فلنسا ؛ ينةااط فلثركاك فلةجار اك با ن
مرفيئ ة ه فلج رل في ر ك وأمر كا فلجنوب ك أيى إلى فرتراع حركك فلنقل فل ثري خالل مائاك
سنك إلى  20مرل ،خاصك بعة فنةطاق فلثروب في طال ك وفلة ن ك.
مان أباارز فال ااا فلةااا رفيقاات هاالف فين عاااث فيةةاااايي يور فلماااارف فلمال ااك ك اارى( مكاان
فيرفجطا يا فلعوفمل وفلمظاهر يا نرس فلوةت) ،يظطر يا كل مان باالرمو وم الناو وفل نةة اك
وروما أوروبا وتولت هلح فلماارف تنة ط فلث ال فيةةااي ك ع ر عمل ا فلةسل ح.
ماان إ جاب ااا تااةي فلمعاااين ت اااعح كم ااك فلرأساامال فلمةثاارح وتوسااع فلثركااك فيةةااااي ك
وظطاور مراااه وأيكااار جة اةل يااا فيةةااااي أبرزهاا فلمةرسااك فلمعرويااك بالمركنةل اك ،وماان هنااا
رسر فهةمام فلةول فل ثر ك بةأس س فلمساةعمرف لةساو منةجاتطاا وجلاب فلماوفي فألول اك ،وتا
بللو ظطور بوفير فلرأسمال ك فلثة تك ومظاهرها:

ظهةور رةركاج المهةاهمة :كاالةا أسساطا مجموعااك مان فلةجاار فينكل ا سانك  1559تثات فسا
فلةااركك فلمسااكوي ك لغاارو تنظ ا فلم ااايي مااع روس ا ا ع اار فلطر ا فل ثااري فلةاامالا ع اار
س ر ا يال ثر فألب  ،وتلت هلح فلةجربك فلناجثك ةركا فلطنة فلةارة ك فيساةعمار ك فلعاابرل
للقارف .
ظهور البورصاج :نةطت فل وتا فلمال اك متال ي جار ويالسار فللالفن فمةاة نةااططما فلاى خاار
ف طال ااا وأوروبااا ،وأص ا ثت هاالح فل وتااا ع ااارل عاان بورصااا ك اارل كأسااوفق للمنةوجااا
وفلعمال وفألسط .
النفةةاا الطليلةةي لرأسةةةما  :غطااى ةطااااع فل ااةما وفلةأم نااا فل ثر اااك وفلرهانااا فلم ةلراااك
(فلقمار).
فلايك بع فلمظاهر فألخرى فلةا نمت وتطور يا نطا اك فلقارن  16وبةف اك فلقارن  17متال
فزيهااار حركااك فألعمااال فلةجار ااك فلك اارى وتطااور فلةااركا فلك اارى ويور فل ورصااا وب ااع
فلسنةف وفإلعةمايف فلمال ك ونمو ةطاع فلموفصال فل ثر ك فلعابر للقارف وغ رها.
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