
 تارٌخ عصر النهضة فً اوربا

 المحاضرة الثانٌة 

 المرحلة الثانٌة تارٌخ 

 اٌطالٌا مهد النهضة االوربٌة 

فً فرنسا وبلجٌكا ولندن تأثٌر كبٌر على اٌطالٌا فقد بدأ االنتعاش فً السنوات  للثورةكان     

فً روما والمارش والبارما تشكلت  0320وبعد ان انجرت ثورة شباط  0321التً سبقت سنة 

بابا فتشكلت حكومة فً بارما وتشكل حكومة من النبالء والبرجوازٌة فً المناطق التابعة لل

لس نواب االقالٌم الحرة( واطلق النواب على انفسهم اسم نواب ) االقالٌم مجلس اطلق علٌه ) مج

االٌطالٌة( وكان ابرز رواد الحركة القومٌة االٌطالٌة )مازٌنً(الذي اسس حركة ) اٌطالٌا الفتاة( 

 من مطالبها استالل االمة االٌطالٌة  0320فً لندن سنة 

) بٌوس التاسع( المعروف بمٌوله وتعاطفه  م تولى العرش االٌطالً البابا0335فً عام       

مع امال وتطلعات الشعب االٌطالً فاصدر عفوا عن جمٌع السجناء وبدأ مرحلة االصالح 

االداري واالقتصادي واقام االدارات البلدٌة المستقلة واطق حرٌة الصحافة فالتقى معه القومٌون 

 لقضٌة االٌطالٌة وانظم لحركته الكثٌر من المحافظٌن الذٌن بقوا امناء ل

تمكن القائد كافور الذي التف حوله انصاره مازٌنً الذي تمكن من توحٌد  0341فً عام       

الوحدة  اٌطالٌا واالرتقاء بالمملكة الى الحالة التً تجعلها قادرة على القٌام برسالة ممتلكات

داخلٌة الذي  حاتبإصالوقٌامة باتباع سٌاسة داخلٌة وخارجٌة تتضمن تحقٌق الرسالة وقٌامه 

صمم على تشٌد دولة قوٌة برلمانٌة عصرٌة تستطٌع ان تتزعم حركة الوحدة االٌطالٌة بالرغم 

 من تخوف الملك عمانوئٌل 

  0381تمكن فكتور من نقل العاصمة االٌطالٌة الى روما سنة 

االستعمار كان لقٌام الوحدة االٌطالٌة فً اواخر القرن التاسع عشر االثر فً دخول حركة      

بعد ان تبنت سٌاسة اعادة االمبراطورٌة الرومانٌة الى الوجود وبدأت حركتها االستعمارٌة 

بشراء احد تجارها مٌناء عصب على ساحل البحر االحمر الذي بسطت الحكومة االٌطالٌة 

م 0100حماٌتها على بقٌت اجزاء الساحل لتسٌطر على ارتٌرٌا والصومال واحتالل لٌبٌا سنة 

 ان الحرب العالمٌة االولى قد انهت سٌاستها االستعمارٌة غٌر 

التً  باإلصالحاتشهدت اٌطالٌا تحسنا بصعود فكتور عمانوئٌل الثالث الى السلطة وقٌامه       

دة رافقت التطور الذي طرأ على الحٌاة االقتصادٌة والسٌاسٌة للطبقة العاملة وظهور فلسفات جدٌ

ئٌسً وراء قٌام االصالحات والتً اتفقت على ان ) االشتراكٌة( الركانت لصالحا وكانت الدافع 

اوٌن من اشهر ال الى حٌاة افضل، ٌعتبر روبرت هً الهدف الذي ٌجب تحقٌقه للوصول بالعم

الذي اهتم بتربٌة  أسكوتلندااالشتراكٌٌن الطوبائٌٌن الذي كان ٌمتلك مصانع واسعة للقطن فً 

 وقام بتأسٌسلهم ومدارس للمراهقٌن من ابناء العمال  اطفال العمال واٌجاد دور حضانة

ئالت سوٌة وتشترك فً ارباح عملها التعاونً وكان اوٌن من امجتمعات طوبائٌة تعٌش فٌها الع



حملة ضد المصانع  0341 -0331الحركة االشتراكٌة المسٌحٌة التً قادت خالل السنوات  دعاة

عن حقوق  دافعالمحافظٌن امثال سادلر الذي غٌر الصحٌحة ، وكان لظهور االشتراكٌٌن من 

العمال وازاح الستار عن احوال العمال السٌئة وطالب البرلمان بتنظٌمها وتحسٌنها وكانت 

  -مسارات االتجاه االشتراكً نحو االتً:

االشتراكٌون الدٌمقراطٌون : وهم من البرٌطانٌٌن الذٌن تطلعوا الى االنتفاع من  -0

 ة فً تنفٌذ البرنامج االشتراكً. الدٌمقراطٌة اللٌبرالٌ

االشتراكٌون االكادٌمٌون مثل وجنر وشمولر وهلدر فً المانٌا وقد هاجم هؤالء  -1

 الماركسٌة واعتبروا الحكومة الدٌمقراطٌة هً االكفأ  النها تمثل مجموع االمة. 

ملكٌة االرض الزراعٌة فً حٌن رأى قسم  بإلغاءاالشتراكٌون الزراعٌون: وٌؤمنون  -2

 م االكتفاء بفرض ضرائب على مالك هذه االرض. منه

ون: الذٌن دعوا الى اتاحة الفرصة لكل فرد أن ٌأخذ نصٌبه من جمٌع راكٌون الفٌباالشت -3

 دون اٌثار طبقة على اخرى. ألفرادهالقٌم التً ٌخلفها المجتمع 

ع طبقً أما الفكر الماركسً فانه قائم على اساس استالم الطبقة العاملة للسلطة بفعل صرا

 مع الرأسمالٌٌن الصناعٌٌن التً ٌسمٌها بالطبقة الوسطى. 

ٌقول ماركس ان الثورة الفرنسٌة هً ثورة طبقة وسطى اكتسحت امتٌازات رجال الدٌن 

هو النظام الجمهوري والنبالء وحطمت بقاٌا النظام االقطاعً وان الغاء االقطاع ٌعنً 

 الدٌمقراطً. 
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