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 (1)المحاضرة 

 وربا في القرن السادس عشرأاالفكار والنظم السياسية في 
وربا في اواخر العصور الوسطى مؤسستان رئيسيتان هما : الكنيسة المسيحية المتمثلة في أسادت في 

الكنيسة الكاثوليكية في روما , واالمبراطورية الرومانية المقدسة  , وكانت المؤسستان في صراع مستمر منذ 
عشر على السلطة الزمنية , مما ادى الى اضعاف المؤسستين وظهور الدول القومية الحديثة القرن الحادي 

فظهرت كنائس  1517, كما انشقت الكنيسة الكاثوليكية بسبب الثورة الدينية التي فجرها مارتن لوثر عام 
 قومية بروتستانتية وكاثوليكية .

ثوليكية المؤسستين الرئيستين في العصور الوسطى وكان كانت االمبراطورية الرومانية المقدسة والكنيسة الكا
بقاؤهما في عصر مليء بالتغيرات الجديدة كالقرن السادس عشر يتوقف على مقدرة كل من المؤسستين في 
تكييف نفسها للظروف المتغيرة وكاد ادعاء الباباوات بالسلطة الزمنية وصراعهم مع الملوك واالباطرة ألجل 

لى الكنيسة نهائيا , لوال ان اصالح الكنيسة الكاثوليكية في منتصف القرن السادس السيطرة ان يقضي ع
كان للكنيسة الكاثوليكية ميزتان لم تتوافر في االمبراطورية الرومانية  ,عشر انفذها من االنهيار التام 

عالمي . اي انه تنظيم واسع على نطاق  –وجود سكرتارية دائمة للكنيسة . وثانيهما  –المقدسة وهما اواًل 
في حالة كان البابا ضعيفًا او علمانيا تستطيع السكرتارية تأدية الواجبات واحراز والء الماليين من المسحيين 

 الكاثوليك للكنيسة .

 واختلف الوضع في االمبراطورية الرومانية المقدسة على ما هي عليه الكنيسة ونجمل بعض االمور وهي :

 نشأ بينها وين الباباوات .  الصراع الطويل الذي –اوال 

 فشل االباطرة في الحصول على والء اتباعهم التام المبني على التعاقدات االقطاعية .  –ثانيا 

ان االمبراطورية مؤلفة من اعداد كبيرة من االمارات والمدن والمقاطعات والمدن الحرة وكان من  –ثالثا 
 حتى مع وجود امبراطور قوي .الصعوبة ممارسة السيطرة والسلطة التامة عليها 
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  لم يكن دستور االمبراطورية مالئما لتلك المدن والمقاطعات واالمارات . –رابعا 

 وربا في مطلع عصر النهضة التكوين السياسي أل 

كان النطالق الفكر االنساني في جميع مجاالت الحياة االقتصادية واالجتماعية والدينية اثره فيما تمخض عنه 
وربية في تلك المدة االنتقالية بين التأريخ الوسيط والحديث , وكذلك الحال في الحياة السياسية من نهضة ا

وربا في مطلع العصور الحديثة فكان أومن ثم لم يكن امرا غريبا ان تقع تغيرات في النظام السياسي في 
 ظهور الدول القومية وليد مؤثرات وعوامل نجمل اهمها فيما يلي :

كان االقطاع يقف حائال دون ظهور عامل  ار النظام االقطاعي كنظام االداري :انهي –اواًل 

االنتماء الى الوطن االم فكان والئهم الى السيد االقطاعي , ومع بداية عصر النهضة تدهور هذا النظام 
 وتحرر هؤالء من ذل االقطاع وبدأ شعورهم القومي والسعي لقيام دولة قومية موحدة .

كانت الكنيسة هي السلطة المسيطرة على  ر نفوذ الكنيسة الكاثوليكية الرومانية :تدهو  –ثانيًا 

وربا في العصور الوسطى وكانت اللغة الالتينية هي اللغة الرسمية للكنيسة التي أمجمل تفاصيل الحياة في 
لوك استخدم رجال كان يجهلها المجتمع االوربي , وكان نفوذ رجال الدين عاليا في بالط الملوك فكثيرا من الم

( االلماني الذي استعان برجال 973- 936الدين كسالح اشهروه بوجه اعدائهم ومن ذلك الملك اوتو االول )
( ملك فرنسا الذي 1223 – 1180الدين في بالطه حتى يواجه بهم قوة )االدواق( , وكذلك فليب اغسطس )

واجهة حركة االلباجنس وكان غرضه منها هو لبى دعوة البابا في ارسال حملة صليبية الى جنوب فرنسا لم
عن االزمات التي تعرضت لها الكنيسة في صراعها  فضالً , اكوتين(  – السيطرة على جنوب فرنسا )بروفنس

الى حد بعيد فقد تدخل االباطرة  سلبياً  ثيراً ثرت عليها هذه االزمة تأمع االمبراطورية الرومانسية المقدسة فقد ا
وات مثل كليمنت الثاني وداماسوس الثاني ثم ليو التاسع وجاءت الضربة القاصمة في تعيين بعض الباب

عن انتقال  النقسام الكنيسة المسيحية حول طبيعة السيد المسيح الى كنيسة شرقية وكنيسة غربية فضالً 
 لكنيسة .البابا كليمنت الخامس الى فرنسا واتخذها مقرًا له والتي سميت باآلسر البابلي طيلة فترة حكمه ل



 أ.م.د. إياد ناظم جاسم                      محاضرات تاريخ عصر النهضة االوربية         
 قسم التاريخ     المرحلة الثانية      اآلدابكلية جامعة االنبار    

 
3 

سقوط فكرة االمبراطورية الحاكمة والمسيطرة وافساح المجال  للدولة القومية  -ثالثًا 
 الحديثة :

بقيت االمبراطورية متعلقة بأفكارها القديمة اذ لم تنتبه للتغيرات الحاصلة في المجتمع االوربي من ناحية ومن 
تدار وتحكم ذاتها بسلسلة من المصاهرات  ناحية اخرى صراعها الطويل مع الكنيسة وبقيت االمبراطورية

والعوائل الحاكمة ولم تلبث ان تالشت فكرة االمبراطورية مع تفتح العقول على نظم سياسية جديدة بفضل 
 كتابات االنسانيين في عصر النهضة .

ب  اشار بعض المؤرخين ان نهاية القرن الحادي عشر بداية تدهور االمبراطورية الرومانية المقدسة بسب
الصراع بين االباطرة والباباوات ودور نبالء المانيا في اضعاف االباطرة وتحالفهم مع الباباوات  واشار البعض 
من المؤرخين ان يجعل اسباب التدهور في وقت مبكر جدا بان تدهور سلطات االمبراطور بدأت في منتصف 

فردريك كان يكره المانيا لشتائها الطويل  الن 1250القرن الثالث عشر بموت االمبراطور فردريك الثاني عام 
ولياليها المظلمة وطرقها المليئة باألوحال وغاباتها الكثيفة وصعوبة ادارتها , فكان فردريك يحب صقلية 
لشتائها الدافئ وثرواتها الكثيرة وسهولة ادارتها , وترك شؤون المانيا لألمراء ومنحهم امتيازات واسعة منها 

 الذين هم حلفاء طبيعيين للملكية ء وحق سك النقود ومساعدتهم ضد سكان المدن السيطرة على القضا

وربا في العصور الوسطى أفبعد ان توقفت غزوات الجرمان على  ظهور الطبقة الوسطى : –رابعًا 

قامت التجارة في المدن االوربية الساحلية وخاصة المدن االيطالية لوقوعها في حوض البحر المتوسط 
من الشرق وافريقيا مما ساعدها على نمو تجارتها والسيما في الحروب الصليبية بين الشرق والغرب ولقربها 

, واقتحمت الطبقة الوسطى مجال التجارة والصناعة على حد سواء واصبحت االرض وملكيتها واحدة من 
لهذه الطبقة دور مهم  مصادر االقتصاد مما ادى الى زوال نظام االقطاع وبداية الدول الوطنية الحديثة وكان
وربا الى مجموعة من أفي اخراج الدول القومية لحيز الوجود في نشأة اللغة والجنس والدين فانقسمت دول 

 .  Nationsاالمم 
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 (2)المحاضرة 

 البرلمان الرسمي لإلمبراطورية )الدايت( :

يسين ولم يكن هناك وهو البرلمان الرسمي لإلمبراطورية الرومانية المقدسة وكان يتألف من امراء المانيا الرئ
ما يجبر االمراء على تنفيذ مقررات الدايت االمر الذي اعتمد عليه االمبراطور في تكوين تكتالت خاصة في 

 الدايت وتكون الدايت من :

الناخبين السبعة وهو اهم الطبقات الثالث النهم كانوا مسؤولين عن انتخاب االمبراطور بموجب المرسوم 
والناخبون هم ) رؤساء اساقفة ميتنز,  وترير , وكولون , وامير والية البالتينات  1356االمبراطوري لعام 

 على الراين , وامير والية سكسونيا , وامير والية براندنبرك , وملك بوهيميا (.

 الرومانية المقدسة . لإلمبراطوريةامراء الواليات التابعة 

 . 1449المدن االمبراطورية التي ادخلت بعد عام 

 : 1519- 1493نيا في عهد مكسمليان االول الما

تغير الوضع لما اعتلى مكسمليان االول عرش االمبراطورية اذ تمتع بالنشاط والكفاءة لكن كان ينقصه المال 
شانه في ذلك شأن اسالفه من االباطرة , وقدم برتولد وزمالءه مشروع االصالح الذي رفضه فردريك وطلب 

ين وظائفه وضع سياسة لإلمبراطور وتقييد سلطته واالشراف على استقرار تأسيس مجلس وصاية الذي من ب
مقابل ذلك طلب االمبراطور تأسيس جيش  ,المانيا وعدم االلتجاء الى الحرب داخل البالد كي يسود السالم 

نظامي دائمي لإلمبراطورية واصالحات مالية تحرره من قيود امراء االقطاع ومن الفقر كي يستطيع عندئذ 
دامة الجيش , وقد خشي المصلحون من انه اذا نفذ مطاليب مكسمليان هذه فأنه يصبح قويا الى درجة ا

وعليه تقرر ان تكون الخزينة تحت سيطرة الدايت او , يتخلص بكل سهولة من الشروط التي فرضوها عليه 
ر المجلس فرد مجلس الوصاية وكان الجانبان يرغبان في تأسيس حكومة مركزية قوية وكان الشك يساو 

عليهم االمبراطور بأنه ))يرغب رغبة شديدة في توحيد المانيا الذي يجده ضروريا للدفاع عن االمبراطورية 
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ضد اعدائها وخاصة الفرنسيين واالتراك (( كما اشار )) انه ال يتنازل عن سلطته لألمراء الذين يشك في 
على استقاللهم (( وحاول الطرفين االمبراطور وطنيتهم وكل همهم توطيد حكمهم في والياتهم والمحافظة 

 1465واالمراء الوصول الى حل لهذه المسألة التي عرضوها في الدايت الذي اجتمع في مدينة وورمز عام 
وكانت النتيجة ان ترك االمبراطور المؤتمر الى حروبه في ايطاليا مطالبا بالمال , لكن المؤتمر اسس محكمة 

الدائم في المانيا وعدم شن االمراء الحرب على بعضهم وتسريح الجيوش الخاصة عليا وتقرر حفظ السالم 
باألمراء ولما لم يوافق االمبراطور على تأسيس مجلس الوصاية الذي يقيده فشل المؤتمر ولم يوافق الدايت 
على فرض ضريبة خاصة لخزينة االمبراطور وقرر ان يجتمع سنويا ألجل تقرير السياسات التي وعد 

مبراطور ان ال ينفذها دون موافقتهم , لكن الضرائب التي فرضت من االمبراطور لتغطية نفقات حربة ادت اال
على الرغم من ذلك فقد استطاع مكسمليان ان يحقق انجازات  ,على استياء الوضع العام في االمبراطورية 

 نذكر اهمها :

 استطاع من تقوية ممتلكات ال هبسبرك . - 1

 كفؤة للنمسا العليا والسفلى وربط المقاطعات المختلفة ببعضها البعض . تأسيس ادارة -2

( مقاطعة غنية الى ممتلكات 16كان زواجه من ماري بنت شارل الجسور امير برغنديا قد اضاف اليه ) -3
 ال هبسبرك .

 ممتلكاتها .كان لزواج ابنه فيليب الوسيم من جوانا بنت فردناند وايزابيال فورث بذلك عرش اسبانيا و  -4

احاط فرنسا بممتلكات ال هبسبرك االمر الذي ادى الى العداء بين العوائل الحاكمة في فرنسا  -5 
 واالمبراطورية .

 حكومات المدن 

ان مفهوم حكومات المدن قديم بقدم التاريخ فالسومريون اسسوا حكومات المدن وكذلك الفينيقيون 
ارة في اواخر العصور الوسطى الى ظهور مدن تجارية مهمة في واليونانيون القدماء , وقد ادى نمو التج
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وقد استطاعت تلك المدن ان تحتفظ بنوع من االستقالل ,ايطاليا اوال ثم في االراضي المنخفضة والمانيا 
الذاتي مع ان المدن االلمانية كانت مرتبطة الى درجة باإلمبراطورية الرومانية المقدسة اما المدن االيطالية 

راضي المنخفضة فاحتفظت باستقاللها , ولعبت دورا هامًا في السياسة االوربية واالقتصاد االوربي في واال 
 القرن الخامس عشر والسادس عشر . 

وكانت هناك عوامل ضعف ادت الى تجزئة ايطاليا وحالت دون وحدتها وتكوين دولة قومية حديثة فيها على 
رى في الحضارة والثروة والتقدم ومن هذه العوامل نذكر اهمها وما الرغم من انها سبقت الدول االوربية االخ

 يلي :

كانت محاولة االباطرة للسيطرة على ايطاليا قد تركت حزبين متناحرين احدهما كيبلن الذي اراد االرتباط   -1
 بألمانيا والثاني كيلفس والذي رفض االرتباط واراد وحدة واستقالل ايطاليا .

ارس سلطة دينية وسياسية واسعة وشعر بأن هذه السلطة ستزول بوحدة ايطاليا وظهور كان البابا يم  -2
ملك قوي وتقل اهمية رئيس الكنيسة في الخارج ولهذا حاول منع اية حكومة ايطالية من ان تصبح قوية تتم 

 بواسطتها الوحدة االيطالية .

التجارية الواسعة النطاق في اواخر  لقد نمت المدن االيطالية وازدهرت واصبحت غنية بفضل الحركة -3
العصور الوسطى واصبحت هذه المدن تفتخر بنفسها وتعتز بثروتها وتنافس بعضها البعض لدرجة اصبح امل 

 الوحدة ضئيال .

عن تدخل البابا الفعلي في سياسة  ان الثروة االيطالية والمنازعات الداخلية بين المدن والحكومات فضالً  -4
بيل للتدخل االجنبي واخذت الدول االوربية تتدخل في شؤونها بغية السيطرة عليها واالستفادة ايطاليا مهد الس

 من ثروتها فأصبحت ايطاليا ساحة حرب للجنود الفرنسيين وااللمان واالسبان . 

 نابولي 

هذه  كانت هناك مملكة نابولي وصقلية التي يطلق عليها احيانا مملكة الصقليتين وقد اسس االسكندنافيون 
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وقعت تحت  1246الدولة في القرن الحادي عشر لكن تبادلت االيدي من البابا الى االمبراطور وفي عام 
سميت بثورة سيسيليان فيسبرس , فصلت بين صقلية  1282سيطرة ملوك فرنسا , وحدثت ثورة عام 

 1442فرنسي الى عام ونابولي ووقعت صقلية تحت سيطرة اركون االسبانية بينما بقيت نابولي تحت الحكم ال
لما استرجعت عائلة اركون سيطرتها على نابولي ووحدتها مع صقلية واصبح النزاع بين فرنسا واسبانيا تنازل 

 رنسا عن مملكة نابولي إلسبانيا .لويس الثاني عشر ملك ف

 

 الواليات البابوية 

رسميا بممتلكات القديس بطرس ظهرت الواليات البابوية حول مدينة روما ونمت بمرور الزمن وكانت تسمى 
التي وقعت تحت سيطرة البابوات عندما فقد اباطرة الرومان السيطرة السياسية على البالد , واخذ البابوات 
يوسعون امالكهم فيما بعد في اواسط ايطاليا , وبحلول القرن السادس عشر كان البابوات في روما يمارسون 

 1503 -1492ر اقطاعي وقد اشتهر البابا اسكندر السادس السلطة السياسية على امالكهم كأي امي
بمحاولة تنصيب ابنه سيزار يورجا حاكما في ايطاليا , كما ان خلفه جوليس الثاني اهتم بالدبلوماسية 

 والعسكرية وتكوين االحالف ضد فرنسا واالمارات االيطالية االخرى اكثر من اهتمامه بالدين .

 (3)المحاضرة 

 المدن االيطالية

 نو دوقية ميال 

كانت ميالنو دوقية تابعة لإلمبراطورية الرومانية المقدسة في العصور الوسطى تحكمها عائلة فيسكوتني 
اصبحت ميالنو جمهورية ولما لم يكن من يحكمها كفوئين بالسياسة  1447ولما مات اخر حاكم لها عام 

سنوات قام سفورزا بانقالب وعين  واالدارة عينوا فرانسيسكو سفورزا قائدا للجيش ليحارب فينسيا وخالل ثالث
نفسه اميرا على ميالنو وانهى الحرب ضد فينسيا واعترف به دوقا بموجب معاهدة لودي كان سفورزا كفؤا 
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بعض الدكتاتورية في ادارة الحكم وقام ببعض االعمال العسكرية والمدنية وخلفه ابنه لودفيكو  اظهرومقتدرا 
عندما طردته العصبة المقدسة منها وعينت احد افراد  1512حتى عام سفورزا واستولت فرنسا على ميالنوا 

 عائلة سفورزا حاكما عليها مره اخرى .

 فلورنسا 

اشتهرت بمؤسساتها الحرة وازدهار االدب والفنون فيها فهي مدينة دانتي وبترارك وليوناردو دافنشي وميخائيل 
المدينة مقسمة الى اربعة احياء وكل حي انقسم الى  انجلو ورفائيل وكان نظام الحكم فيها ديمقراطيا فكانت

اصغر منه ليسهل ادارته وكان المرشحون من هذه االحياء يمثلون المجلس السنيوري االعلى لحكم فلورنسا 
, وكان المجلس مؤلف من ثمانية اعضاء لكل حي عضوين وحاكما قضائيا وكانت االنتخابات بطريقة القرعة 

ي كيس تمثل االحياء والنقابات  وكان المجلس يحكم لمدة شهرين اي ان يوضع اسماء المرشحون ف
لفلورنسا ستة حكومات في العام , وكان يساند هذا المجلس مجلسين اخرين هما مجلس الشعب ومجلس 
البلدية وكانت مهمته الموافقة على تشريعات المجلس السنيوري وكانت هنالك لجان مؤلفة من ثمان اشخاص 

الشرطة ولجنة الستة تقوم بوظائف التجارة ولجنة العشرة المسؤولة عن االمن والدفاع في المدينة  تقوم بإدارة
, واستطاع احد الصيارفة وهو كوسيمو دي مديتشي من السيطرة على مقاليد الحكم وتحويل نظام الحكم من 

تحدث كوسيمو نظام ديمقراطي الى اوليكاركي مع االبقاء على المؤسسات الموجودة تحت اشرافه كما اس
 المفتشين كانت مهمتهم تنقيح قوائم االسماء اثناء االنتخابات .

 فينسيا 

كانت من المدن التجارية على راس بحر االدرياتيك تحكمها طبقة من التجار بحكم اوليكاركي وقد اسست 
ي ايطاليا وقد المدينة امبراطورية تجارية على السواحل الشرقية في البحر االبيض المتوسط وشمال شرق

الف بحار وجيش كبير وحكومة قوية كما انها  300سفينة و 3000امتلكت في مطلع القرن السادس عشر 
اشتهرت بثروتها التي تجمعت عن طريق التجارة التي كانت تقوم بها منذ الحروب الصليبية , وكانت السلطة 

يمثل السلطة التنفيذية ورئيس الدولة السياسة فيها تسند الى وكاالت اولها الدوج منتخب مدى الحياة 
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ومجلس مركزي مكون من عشرة اعضاء يترأسه الدوج ومجلس مساندة يترأسه عمدة التجار والنبالء , ومنذ 
سيطر على الدولة ثالثة مفتشون كان باستطاعتهم ان يحكموا باإلعدام وتشريع القوانين  1454عام 

 واسيس للقبض على كل من يشتبه به .والتصرف بخزينة الدولة وكانوا يستخدمون الج

 جنوا 

احتلت جنوا المرتبة الثانية بعد فينسيا من حيث االهمية التجارية وكانت منافسة قوية لها وقد مرت جنوا 
,  1499بأدوار ونكسات سياسية اال ان وقعت تحت سيطرة فرنسا عندما اغار عليها لويس الثاني عشر عام 

واعاد اليها النظام  1528بفضل احد ابنائها يدعى اندري دوريا في عام  ولكن تخلصت من الحكم الفرنسي
 الحكم فيها اشبه بنظام ميالنو . الجمهوري وكان نظام

 سافوي 

كانت دوقية في شمال غرب ايطاليا في منطقة جبال االلب ولم تكن لها من االهمية ما يذكر الى مطلع القرن 
واسطتها , كان الدوق في سافوي يميل الى الحكم المطلق ونظامها التاسع عشر اذ تمت الوحدة االيطالية ب

 اشبه بالبرلمان االنكليزي لكن الدوق لم يتخلى عن النظام الديمقراطي فيها .

 البندقية 

في  هاماً  وكانت الحرفة الرئيسية ألهلها التجارة ولعبت دوراً   Queen of the Adriaticاطلق عليها 
ارضاءا للكنيسة او ان تكون صاحبة امتياز وانما قامت بهذا الدور خدمة  الحروب الصليبية ولم يكن

لمصالحها التجارية , وكانت البندقية في معزل عن الصراعات والمنافسات التي حصلت في ايطاليا ولم تنشأ 
في نزاعات داخلية فيها فكانت تعيش باستقرار وهدوء , وكان نظام الحكم فيها شبيها الى حد كبير ما كان 

 فينسيا .
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 (4)محاضرة 

 الشعوب الموحدة

 انكلترا

كانت في انكلترا منذ وقت مبكر حكومة ذات نظام مركزي واضح منذ ان فتح وليم الفاتح انكلترا واصبح 
اساس الدستور االنكليزي  1215للبارونات كلمة مسموعة في بالدها , وُيعد الماكنا كارتا او العهد االعظم 

تشريع القوانين وفرض الضرائب وجبايتها  – 2لك في ادارة المحاكم قيدت سلطة الم – 1والتي نصت على 
تبرير حق الثورة ضد الملك المستبد ,  – 3 لي الشعب المجتمعين في مجلس خاص اصبحت من حق ممث

وحدث الصراع بين العوائل النكستر ويورك حرب الوردتين والتي انتهت بتولي هنري السابع عرش انكلترا عام 
دت الظروف على اقامة حكومة قوية ومركزية الن الشعب تطلع الى االستقرار والهدوء بعد وقد ساع 1485

حرب المائة عام بين انكلترا وفرنسا وحرب الوردتين , وقد بدأت عائلة تيودور بداية موفقة إلدارة شؤون 
 ا يميز حكم هذه العائلة ما يلي :البالد واهم م

شرت معها االتجاهات الفكرية الحديثة المتحررة التي جاءت نتيجة عصر انتشرت الطباعة في انكلترا وانت  - 1
 .النهضة 

 تبنت هذه العائلة حركة االصالح الديني في انكلترا واسست كنيسة خاصة مستقلة عن روما . -2

سياسة الزواج التي تبنتها العائلة لتوثيق العالقات الدبلوماسية بالدول االخرى ومنها زواج ماري بنت  -3
 هنري الثامن من فيليب الثاني ملك اسبانيا وزواج مركريت ابنه هنري السابع من جيمس الرابع ملك اسكتلندا .

نمو فكرة التوسع االنكليزي خارج القارة االوربية واتجهت انظارهم لتأسيس مستعمرات في العالم الجديد اذ  -4
 اضحت االمبراطورية االولى التي ال تغيب عنها الشمس .

  من انجازات هنري السابع ما يلي :إلنجازات هنري السابع االثر الكبير في بناء انكلترا وتميزها و  وكان
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 التي تسبب فيها الحرب االهلية . القضاء على معارضيه واالضطرابات - 1

 تشريع القوانين الالزمة لحفظ االمن واالستقرار في البالد . -2

 يحتفظ بها اللوردات والنبالء . اصدار االوامر بسحب الجيوش التي كان -3

 تأسيس جيش قوي ومدرب ومجهز قادر على مواجهة االضطرابات الداخلية . -4

تتم فيها حل القضايا   The Star Chamberتأسيس محكمة خاصة اطلق عليها محكمة النجوم  -5
 والمنازعات وادانة المتهمين من خالل هيئة المحلفين .

 لضرائبي إلنكلترا .اصالح النظام المالي وا -6

 فرنسا

تعرضت بالد الغال فرنسا الى غزوات الفرنجة ثم استطاع الفرنسيون من تأسيس دولة قوية االركان ويبدأ 
اذ تبلورت من خالل هذه المعاهدة  843تأريخ فرنسا كدولة ذات كيان سياسي بعد معاهدة فردان 

قطاعيات متناثرة وحدتها حرب المائة عام وخرجت الشخصيتين االلمانية والفرنسية واضحت فرنسا عبارة عن ا
منها دولة منتصرة وقوية , حاول لويس الحادي عشر ان يجني ثمار االنتصار وعمل على كسب والء الشعب 
والعامة في باريس لمواجهة النبالء المعارضين له حتى عمت الفوضى جيوش اعدائه من النبالء واستطاع 

دي عشر وخلفه شارل الثامن من السيطرة على مقاليد السلطة واخضاع تحقيق هدفه , وتابع لويس الحا
االمراء وشن الحرب على المدن االيطالية فيما عرف بالحروب االيطالية , ومن هنا بدأ الصراع بين الفالوا في 

 فرنسا والهابسبرك في المانيا الذي استمر امدا طوياًل.

ا وعمل لويس الحادي على سن القوانين التي من شأنها ان وكان نظام الحكم في فرنسا نظاما ملكيا مركزي
تحد من سلطة االمراء المحليين وكذلك وضع القيود على طبقة االكليروس , واستقالل الكنيسة الفرنسية في 

وعقد اتفاق فرانسوا االول مع البابا ليو العاشر اعطته الحق في تعيين رجال الدين في فرنسا  1438عام 
 الضرائب المقررة الى الكنيسة . شريطة ان يرسل
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 اسبانيا 

قويت المقاطعات المسيحية على حساب ضعف الدولة العربية االسالمية في االندلس والشي الذي كان يجمع 
المقاطعات المسيحية هي االخالص للكنيسة الكاثوليكية وكونت فيها حكومة خاصة على اثر المصاهرة التي 

زابيال اخت ملك كاستيل في قشتالة وكان لهذه المصاهرة التي تمت بالزواج تمت بين فردناند ملك اركون واي
, اتبعت االسرة الحاكمة في اسبانيا سياسة جديدة وذلك  1492سبب في االتحاد ومن ثم دخول غرناطة عام 

تغال ليتسنى لهم حكم عدد من الدول االوربية عن طريق المصاهرة والزواج من ابنائهم وبناتهم من امراء البر 
وانكلترا وفرنسا والنمسا ولقد اتت هذه السياسة ثمارها عندما تولى شارل ملك اسبانيا عرش االمبراطورية 
الرومانية المقدسة  , وبهذا اصبح الحاكم لدولتين اوربيتين متباعدتين مما دعا الى التفكير بربط اجزاء دولته 

 على حساب الدولة  التي بينهما .

 وايزابيال في اسبانيااهم اصالحات فردناند 

  استطاع فردناند وايزابيال ان يحكما اسبانيا نتيجة انهيار نفوذ النبالء وحريات المجالس البلدية في المدن
وعن طريق ممثل الحكمة المركزية الذي كان خاضعًا للملك ويتمتع بصالحيات ادارية واسعة وقد عين الملك 

 لكل مدينة لمراقبة تحركات النبالء . ممثلين من هذا النوع في مجالس البلدية

تنظيم الجهاز الحكومي فقد كان لكل والية اسبانية برلمانا على غرار البرلمان االنكليزي يسمى كورتيز  - 1
 وكان كورتيز قشتالة من اهمها واستغله فردناند وايزابيال للتغلب على النبالء والقضاء على نفوذهم .

وتعين  للسيطرة على الكنيسة االسبانية ع سلطات دينية واسعة لفردناند وايزابيالمنح البابا سيكستس الراب - 2
مقابل التأييد والمساعدات السياسية لمغامرات البابوات في ايطاليا واضاف البابا  1482رجال الدين هناك عام 

المنازعات  اسكندر السادس سلطات اخرى لفردناند للسيطرة على التعينات في الكنيسة في اسبانيا وحل
 االستعمارية بين اسبانيا والبرتغال .

اسس فردناند وايزابيال جيشًا قويًا مدربًا تحت سيطرة التاج وقيادة قوية التي من سياستها توحيد البالد  -3
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 كمصدر رئيسي للثروة التي تحتاجها خزينة الدولة , كما اصلح العملة ووضع لها مقياسا موحدًا  .

منتهزا فرصة المنازعات الداخلية  1492ايزابيال على غرناطة في الثاني من كانون الثاني استولى فردناند و  -4
طلبت الجزية من امير غرناطة واجابها بأن معمله توقف عن سك 1476في االمارة ويذكر ان ايزابيال عام 

ذر نحو غرناطة وتم العملة الذهبية وتحول الى حديد وبعد االستعدادات العسكرية تقدم فردناند وايزابيال بح

 . احتاللها في التاريخ المشار اليه في اعاله

 البرتغال

كانت البرتغال احدى الواليات التابعة لقشتالة ومن القرن الحادي عشر استطاعت البرتغال ان تنتفض من 
من  على كاهلها سيطرة قشتالة مع بداية حكم اسرة بركندي وفي عهد ملكها الفونسو االول تم طرد المسلمين

وقد توطدت عالقة  1151لشبونة وباتباع الفونسو الثالث هذه السياسة تم طرد العرب من بالد الغرب عام 
 البرتغال مع الكنيسة ورجال الدين حتى تشكلت فيما بعد امبراطورية البرتغال البحرية .

وقد ادت اسباب طرأت تغييرات مهمة في الحكومات باتجاه الملكية المطلقة بحلول القرن السادس عشر  
 كثيرة الى ظهور الملكية المطلقة فيما يلي اهمها :

كان امراء االقطاع الذين قيدوا الملوك وحددوا من صالحيتهم في العصور الوسطى بمنح االمتيازات  - 1
وتأسيس البرلمان , قد فقدوا زعامتهم ونفوذهم في اواخر العصور الوسطى فقد قتل بعضهم في الحروب 

اجر قسم منهم الى الشرق وقتل البعض منهم في الحروب التي يشنونها ضد بعضهم البعض او الصليبية وه
ضد الملوك وقسم سكن في المدينة والقسم االخر اشتغل بالتجارة وشارك سكان المدن رغبتهم في تأسيس 

 . حكومة قوية ومستقرة والباقي اخضعهم الملوك بالقوة فاصبحوا من اخلص اتباع الملكية المطلقة

ان الحروب الصليبية شجعت التجارة بين الشرق والغرب والسفر الى االقطار البعيدة فنمت بذلك الطبقة  - 2
الوسطى وازدادت ثروتها ونفوذها وكانت تنظر الى الملوك االقوياء لحماية تجارتها وثروتها ورحالتها من 

 مخاطر النبالء االقطاعيين وحروبهم الكثيرة .
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يبية والتجارة الخارجية غيرت فعاليات عدد كبير من النبالء ورجال الدين عن االشتغال ان الحروب الصل -3
وربا ووجهوا جهودهم الخارجية والقيام بمشاريع مربحة في االقطار النائية االمر الذي أبالسياسة الداخلية في 

 قلل من مناوئتهم للملوك فتفرغوا الى تقوية ممتلكاتهم وازدياد سلطانهم .

الكنيسة كانت ضد الملكية المطلقة ومن الد اعدائها وكانت  معادية ايضًا لإلقطاعية والفوضى  ان -4
والبربرية في العصور الوسطى ولهذا فأن الكنيسة اتحدت في اول االمر مع الطبقة الوسطى لتأييد الملكية 

ية الملكية , ولما بدأ للقضاء على الحروب والفوضى ونفوذ امراء االقطاع وبهذا ساعدت الكنيسة على تقو 
الملوك في اوائل العصور الحديثة بحملتهم ضد الكنيسة والبابا وجد رجال الدين انفسهم ضعفاء بسبب 
نزاعاتهم السابقة مع االباطرة والملوك والهرطقة والمنشقين , لم يستطيعوا المقاومة فخضعوا لسيطرة هؤالء 

 وصاروا من مؤيدي الملكية المطلقة .

الف الطبقة الوسطى النامية مع الملكية المطلقة اهم ظاهرة من ظواهر االنتقال من العصور ويعد تح -5
الوسطى الى العصور الحديثة اذ اصبح اعتماد الملوك المطلقين على الطبقة الوسطى من المثقفين 

ك رمزا والمستشارين والموظفين في ادارة الدولة , ومنحهم الملوك امتيازات تجارية كبيرة واصبح المل
 للقومية الجديدة .

لقد كان لتغيير اساليب الحرب بظهور االسلحة النارية والمدافع في القرن الخامس عشر اهمية كبرى في  -6
تقوية الملكية المطلقة , واصبح اعتمادهم على الجيوش المنظمة والمجهزة باألسلحة النارية والمدافع 

بذلك ثبتوا دعائم الملكية المطلقة وعززوا اركان الحكومات والبنادق بدل المرتزقة في دك حصون االمراء و 
 القومية .

لقد كان الكتشاف القانون الروماني في اواخر العصور الوسطى اهمية كبرى في تقوية الملكية فبدأ الملوك  -7
جب يشجعون على دراسة القانون الروماني الذي وضعه االمبراطور جستنيان في القرن السادس الميالدي فبمو 

 القانون الروماني يستطيع الملك ان يسن القانون للدولة ويلغيها متى شاء .

لقد ايد الكاتب االيطالي نيقوال ميكافيلي الملكية المطلقة في كتابه االمير وفضل النظام الملكي المطلق على  -8
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الواسطة وان االمير يجب النظام الدستوري البرلماني وفصل بين االخالق والسياسة واكد على ان ))الغاية تبرر 
ان يكون مطلقًا غير مقيد باعتبارات دينية واخالقية لترويج مصالح بلده وتعزيز اركان عرشه والقوة والدهاء 
ضروريان للمحافظة على البالد وادامة سلطة االمير فيجب ان يكون االمير قويًا كاالسد ومحتاًل كالثعلب  (( 

 ت تأييد االمراء في كل مكان في القرن السادس عشر .وراجت هذه الفلسفة بين الملوك والق

  (5)محاضرة 

 ظهور الوطنية والقومية 

وربا في القرن أكان للوعي القومي ولروح الوطنية الوثابة اثر كبير في ظهور الحكومات القومية الحديثة في 
شعب اوربي السادس عشر لقد كانت الشعوب االوربية في العصور الوسطى تتكلم لغات متعددة لكن قلما فكر 

ان يختلف عن غيره لغة وعنصرًا اذ كان والءه لإلمبراطور او الملك او االمير او الكنيسة وليس للشعب الذي 
 يتكلم نفس اللغة .

 ما هي االسباب التي ادت الى تبلور القوميات االوربية في اواخر العصور الوسطى :

قومي بتجمع الشعوب الكثيرة والقوميات المختلفة كانت للحروب الصليبية العامل االهم في نشر الوعي ال - 1
التي سافرت مسافات بعيدة واتصلت باقوام غريبة تختلف لغة وعنصرًا وقومية عن لغتها وقوميتها , فأخذت 

 كل قومية تعتز بأصلها وقوميتها وتغار من القوميات االخرى وتزدريها .

نافس بعضها بعضًا فقد ادت المنافسة بين االنكليز ان االقوام التي اشتركت في الحروب الصليبية اخذت ت-2
 والفرنسيين وااللمان الى نمو الشعور بالقوميات االنكليزية والفرنسية وااللمانية .

تحولت االغراض الدينية في الحروب الصليبية وغيرها من الحروب الى اغراض قومية وطنية فقد بدأت -3
فرنسا كنزاع بين العوائل االقطاعية لكنها انتهت كحرب قومية بين انكلترا و  1453-1337حروب المائة عام 

 قادتها جاندارك ببث الحماس القومي في الفرنسيين لطرد االنكليز من البالد .

كانت الوطنية القومية تعني الوالء للملك اكثر من الوالء للشعب والبالد , وكان هذا الوالء قويًا في البلدان -4
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 ة التي يسكنها شعب يتكلم لغة واحدة ويخضع لدستور وقوانين عامة مشتركة .التي وحد ملوكها المملك

لعب الملوك المطلقين دورًا هاما في نشر الوعي القومي واعالء هذا الوعي فكان الملك رمزا للوحدة -5
القومية واستقاللها وهو صاحب السيادة القومية فهو يعلن الحرب ويعقد الصلح ويفرض الضرائب ويسك 

 ود ويؤسس الجيش ويقوم بإدامته .النق

  1559 – 1494الحروب االيطالية 

تطلعت الدولة الوطنية الحديثة ذات الحكومة المركزية القوية الى استمرار تدعيم كيانها االقتصادي والسياسي 
, غير ان ذلك ادى الى صراع صعب وحروب استمرت ما يزيد عن نصف قرن وهي التي عرفت بالحروب 

, وقد ادى ذلك الى تضارب بين السياسات واالهداف الى تشكيل سياسة اوربية ذات مالمح واضحة االيطالية 
 في النصف االول من القرن السادس عشر .

لم تكن ايطاليا دولة موحدة بل كانت مكونة من عدد من الجمهوريات واالمارات مما ادى الى تضارب 
البابوية والبندقية وبين الواليات البابوية وفلورنسا مصالحها والى صراعات منها الصراع بين الواليات 

وصراعات شاركت فيها ميالنو , وليس من الغريب ان يكون لكل مدينة من المدن االيطالية جيشها الخاص 
بها ويعمل لصالح المدن التي ينتمي لها , وكان الصراع منحصرًا بين فرنسا واسبانيا المتالك شبة الجزيرة 

السيطرة على شبة الجزيرة ُيعد تفوقا اقتصاديا وسياسيًا وكانت الدول تتابع هذا الصراع ال االيطالية وكان 
لشيء وانما للحفاظ على مصالحها فكانت انكلترا تهدف الى تفوق سياسي من هذا الصراع واالمبراطور 

في عمل مكسمليان كان يخشى تفوق اي دولة والتأثير على امالكه واستفادت سويسرا من هذا الصراع 
مصالحها وعلى جيوشها كمرتزقة الى جانب اي طرف من اطراف الصراع اما بقية الدول كانت تتأرجح للحفاظ 

 مبدأ توازن القوى .

 (6)محاضرة 

 اسباب الحروب االيطالية 
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شجعت حالة ايطالية المتردية الدول المجاورة في الدخول والسيطرة على ايطاليا ألنها كانت في حالة تفكك 
 سباب التي ادت الى الحرب ومنها :ا ونذكر اهم االوتنافس بين مدنه

 لم يكن إليطاليا جيش يدافع عن وحدتها ومصالحها السياسية واالقتصادية. - 1

الحالة التي كانت تعيشها االمبراطورية الرومانية المقدسة المتردية بسبب الصراع المستمر بين  -2
 عن الصراع بين االباطرة والباباوات . فضالً االمبراطور والدويالت االيطالية والدول االوربية 

ظهور فرنسا كقوة ال يستهان بها بعد خروجها من حرب المائة عام منتصرة , واسبانيا التي استطاعت  -3
من السيطرة على غرناطة وطرد العرب المسلمين منها وكانت كلتا الدولتان لها اطماع ومصالح مشتركة في 

 ايطاليا .

تيجي إليطاليا كونها مهد الحضارة الرومانية وقربها من الشرق وقوة الكنيسة التي تسيطر الموقع االسترا -4
 وربا .أعلى مجمل تفاصيل الحياة فيها فالسيطرة على ايطاليا معناه السيطرة على كل 

 لذلك مرت الحروب االيطالية بدورين مهمين نجمل تفاصيلها كما يأتي :

 ( 1515 – 1494الدور االول )

شارل الثاني العرش في فرنسا بعد وفاة لويس الحادي عشر وورث عنه جيشًا قويًا كان يدين  بالوالء تولى 
التام للملك وقد وجد بعض الحقوق للتدخل في ايطاليا اذ طالب بحق الوراثة في نابولي وكانت اسرة اورليان 

الذرائع عبارة عن غطاء سفورزا الحاكمة في ميالنو وكانت هذه لفرنسية لها صلة مصاهرة مع اسرة ا
 دبلوماسي للتدخل في ايطاليا.

عقد شارل الثاني معاهدة مع انكلترا ومنحها بعض المنح المالية لتجنب دخولها في هذا الصراع وحدث صراع 
بين جان جلياز حاكم ميالنو ولودفيكو سفورزا الذي كان يطمح بعرش ميالنو فاستنجد جلياز بفرديناند االول 

بينما استنجد لودفيكو بشارل الثاني ملك فرنسا ورحب شارل الثاني وعبر بجيوشه جبال االلب ملك اسبانيا 
 1494واجتاح فلورنسا ووصل الى روما في الحادي والثالثون من كانون الثاني  1494في كانون الثاني 
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لف بالضد من قاصدا نابولي , كان لهذا النصر وقعه  على بقية المدن االيطالية فسارعت الى انشاء تحا
الزحف الفرنسي وتكون الحلف من االمبراطور مكسميليان وفرديناند ملك اسبانيا والبندقية التي خافت على 
مصالحها وميالنو التي احتلت من فرنسا والبابا اسكندر السادس ولودفيكو سفورزا الذي انضم الى الحلف 

 الفرنسية . بعد وفاة منافسه ليحكم باستقاللية تامة بعيدا عن السيطرة

وصلت انباء التحالف الى شارل الثاني وقرر االنسحاب حتى ال يتم قطع طريق العودة عليه من قبل التحالف 
وترك ميالنو  1495كذلك االحتفاظ بالنصر الذي حققه لذلك عقد معاهدة االنسحاب في العشرين من نيسان 

دون ان يحقق االهداف التي حلم  1498يسان بمقتضاها الى لودفيكو سفورزا توفي شارل الثاني في نهاية ن
بتحقيقها وخلفه في الحكم ابن عمه لويس الثاني عشر والذي سار على نفس السياسة التي انتهجها شارل 

وتمكن من اسر لودفيكو سفورزا وارسله  1499الثاني في السيطرة على ايطاليا لذلك عبر الى ميالنو في اب 
 يا بالوالء .الى فرنسا ودانت له شمال ايطال

واراد لويس الثاني عشر اكمال السيطرة على نابولي لكن بموافقة فرديناند والبابا اسكندر السادس وعقد معهم 
ونصت المعاهدة على ارسال حملة عسكرية مناصفة على ان يكون لقب الدوق  1500معاهدة غرناطة عام 

ثاني عشر , لم تستطع نابولي من الصمود الكبير من نصيب فرديناند ولقب ملك نابولي من نصيب لويس ال
امام التحالف الجديد وسقطت مدن كثيرة بأيديهم لكن ما لبث ان دب التنافس بين التحالف بسبب تضارب 
المصالح وتدخلت اسبانيا وطرد الفرنسيون واعترافهم بسيادة اسبانيا على نابولي ولم يبق اال ميالنو بيد 

ديهم بسبب تغير المصالح الدولية وموت البابا االسكندر السادس وجاء البابا الفرنسيون حتى انها لم تبقى بأي
 الجديد يوليوس الثاني الذي اراد استعادة مجد البابوية القديم .

جاء توافق المصالح بين فرنسا والبابا الجديد من جهة وفي سبيل السيطرة على البندقية من جهة اخرى بعد 
بقية االراضي البابوية الى قبضة الكنيسة وكان للتحالف الذي عقد بين البابا  ان اعاد البابا يوليوس الثاني

ولويس الثاني عشر واالمبراطور اثره في اخضاع البندقية لقبضة التحالف لكن البابا تخلى عن الفكرة بعد 
طلب البابا دخول الجيش الفرنسي الى البندقية واثار تراجع البابا امتعاض االمبراطور ولويس الثاني عشر و 

الصلح من لويس اال ان البابا هرب الى روما واراد لويس استغالل االمر وجمع الكرادلة واقر فيه عزل البابا 
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من منصبه الى ان هذا القرار لم يؤثر على البابا وجوبه هذا العزل بتكوين الحلف المقدس في الخامس من 
ة الكنيسة واعادة امالك الكنيسة وقد انضم الى وكان الغرض منه هو الحفاظ على سياد 1511تشرين االول 

 الحلف سويسرا وانكلترا واسبانيا والبندقية واالمبراطور مكسمليان وكانت مقررات هذا الحلف ما يأتي :

 الف مقاتل . 36ان يتكون للحلف جيش قوامه  –اواًل 

 عشرة سفينة من البندقية .ان تقدم اسبانيا اثنتا عشرة قطعة حربية من اسطولها مقابل اربع  –ثانيًا 

 يقدم البابا الى دوج البندقية الف قطعة ذهبية كل شهرين لدعم المجهود الحربي . –ثالثًا 

 ان يتولى القيادة العامة لجيش الحلف نائب ملك اسبانيا في نابولي . –رابعًا 

حتى يتشتت جيش ان يقوم جيش الحلف بالهجوم على فرنسا من الشمال والجنوب في ان واحد  –خامسًا 
 فرنسا .

لقد نجح الحلف في طرد الفرنسين من ايطاليا وتخلص البابا من الخطر الفرنسي لكن واجه مخاطر اخرى 
تمثلت في وجود االسبان والسويسريون وااللمان وكان عليه مواجهتهم وكانت فكرته كانت بأن يواجههم بنفس 

ن المنية وافته في الحادي عشر من تشرين الثاني الفكرة في تكوين احالف ضد كل خطر على حدة , غير ا
وكانت ايطاليا فريسة سهلة بيد االسبان وااللمان وهو ما كانت تسعى اليه اسبانيا في ضم شبه  1521

 الجزيرة االيطالية الى اراضيها .

 كان من نتائج الدور االول من الحرب ما يلي :

في القارة االوربية وكان هذا الفشل قد اثر عليها سلبا فشلت فرنسا في تحقيق سياستها التوسعية  –اواًل 
 بتعرض االراضي الفرنسية للغزو من الحلف المقدس .

حققت اسبانيا القدر االكبر من اهدافها اذ امتلكت نابولي ونصف ميالنو وهاجمت نافار في حدودها  –ثانيا 
 الشمالية .
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اليم المتبقية من ايطاليا وعودة االراضي البابوية الى تحققت االهداف البابوية بالسيطرة على االق –ثالثًا 
 امالك البابا .

 (7) محاضرة

 (  1559 – 1515الدور الثاني )

 ُقسم الدور الثاني الى سنوات لسهولة تتبع االحداث وسهولة دراستها :

 . 1519 – 1515المرحلة االولى : 

 . 1529 -1519المرحلة الثانية : 

 . 1547 – 1529المرحلة الثالثة : 

 . 1552 – 1547لمرحلة الرابعة : ا

 . 1559 – 1552المرحلة الخامسة : 

 : 1519 – 1515المرحلة االولى : 

تبدأ هذه المرحلة بتولي فرنسوا االول عرش فرنسا وقد بدأ بعقد تحالف ضم كال من انكلترا وحاكم االراضي 
لسابقة ورد عليه البابا بحلف مشابهه المنخفضة والبندقية تمهيدا لغزو ايطاليا وعدم تعريض بالده للمهالك ا

تكون من االمبراطور وفردنياند وفلورنسا وسويسرا ودوق ميالنو وكانت معركة مارينيانو التي انتصر فيها 
 الجيش الفرنسي واستيالئه على ميالنو كانت لها تأثيرات اهمها :

يقدرون المواهب القتالية االمر  ان السويسريون كان عملهم االرتزاق من الحرب فهي مهنتهم لذا كانوا -1
الذي دفعهم عن التخلي عن البابا واعجابهم بشجاعة فرنسوا االول وكان لها االثر في عقد معاهدتين 

على التوالي تعهد فيها السويسريون بعم الوقوف امام فرنسا بحرب مرة  1516و  1515في االعوام 
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 ن حتى الثورة الفرنسية .اخرى وكانت بمثابة ميثاق للصلح على مدى ثالثة قرو

االتفاق الذي عقد بين فرنسوا االول والبابا ليو العاشر الذي نص على ان يعين ملوك فرنسا كبار رجال -2
 الدين مقابل ان تدفع فرنسا اموال الكنيسة التي قطعت منذ قرون .

ت على حق السيطرة مع االمبراطور وجمهورية البندقية نص 1516عقد فرنسوا االول معاهدة في اب عام -3
 على ميالنو وجنوا واصبحت لمبارديا في شمال ايطاليا تحت سيطرة فرنسا .

مع دوق النمسا ووريث عرش اسبانيا  1516عقد فرنسوا االول معاهدة نويون في الثالث عشر من اب -4
نيا مقابل على ان يتزوج الدوق من اميرة فرنسية ويكون مهر هذا الزواج تنازل فرنسا عن نابولي إلسبا

 اعترافها بسيطرة فرنسا على ميالنو .

 ( : 1529 – 1519المرحلة الثانية ) 

تمثلت هذه المرحلة بالصراع الذي جرى بين اسرة الهبسبرك في المانيا والفالوا الفرنسية من اجل السيطرة 
ول ملك فرنسا وربا وذلك بموت االمبراطور مكسميليان وترك فراغا سياسيا وصراعا بين فرنسوا اال أعلى 

وهنري ملك انكلترا وشارل ملك اسبانيا وكانت رغبة الشعب االلماني بعدم تولي هذا المنصب ألي شخص 
اجنبي وكانت فرنسا تطمح بضم ايطاليا لفرنسا االمر الذي يخشاه الشعب االلماني وهنري لم يكن بالقدرة 

شارل االول ملك اسبانيا ألنه حفيد االمبراطور المطلوبة لحكم االمبراطورية وكان النصيب االوفر حظًا للملك 
مكسميليان وقوي الشخصية لذلك اختار الدايت االلماني شارل االول وارتقى عرش االمبراطورية باسم شارل 
الخامس اول )شارل كنت( وفكر شارل الخامس بربط اجزاء االمبراطورية وكان العائق الوحيد في ربط اجزاء 

رنسا , فجرت مناوشات بين الجيش الفرنسي والجيش االمبراطوري التي رحب بها االمبراطورية هو بضعف ف
شارل الخامس واستطاع من عقد حلفًا دفاعيا مع البابا ادريان السادس وملك انكلترا وميالن وجنوا وفلورنسا 

مه فيها لكنه والبندقية مما اضطر فرنسوا االول الى التخلي عن ميالنو لكنه اراد العودة اليها وتثبيت اقدا
وكانت الضربة القاسمة اذ وقع فرنسوا االول في  1525اصطدم بالحلف في الرابع والعشرين من شباط عام 

واهم ما جاء في  1526االسر وارسل الى اسبانيا ووقع على معاهدة مدريد في الرابع عشر من كانون الثاني 
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 بنودها :

 ان يتنازل فرنسوا االول عن دوقية بركنديا . -1

 ان يتخلى عن ادعاءاته في ميالنو وجنوا ونابولي وبقية اجزاء ايطاليا الشمالية .-2

 يتعهد بعدم مساعدة نافار . -3

 ان يرد االراضي التي استولى عليها وصادرها من بوربون . -4

 يقدم فرنسوا االول ولديه رهينة الى اسبانيا لضمان تنفيذ مقررات المعاهدة .-5

 لإلمبراطور في حال عدم تنفيذ شروط المعاهدة . يتعهد بتقديم نفسه-6

 ان يتزوج فرنسوا االول من الينور شقيقة اإلمبراطور شارل الخامس .-7

 يتم تنفيذ شروط المعاهدة خالل ستة اسابيع من توقيعه .-8

 وبهذا االتفاق اختل التوازن الدولي لذلك سعى البابا لتكوين حلف سمي بحلف كونياك خوفا من استيالء
شارل الخامس على ايطاليا والرغبة في اعادة التوازن وانضم لهذا الحلف فرنسوا االول ودوق سفورزا 

 والبندقية وانكلترا وفلورنسا وكان الغرض الظاهري لهذا الحلف هو اعادة الواليات البابوية لما كانت عليه .

انيون على ابواب المجر ورغبة واجه شارل الخامس تمردا لجيشه بسبب تأخر دفع المرتبات ووجود العثم
البندقية باالنضمام للدولة العثمانية على ان تكون تابعة لإلمبراطورية الرومانية وثورة االيطاليين ضد 
االمبراطور لكن الحظ حالف شارل الخامس وذلك الختالف االهداف والمصالح بالنسبة للحلف ورغبة فرنسوا 

 قيق اهدافه السابقة .االول للتخلص من شروط معاهدة مدريد وتح

وما رافق ذلك من نهب وحرق واغتصاب ومحاصرة 1527 ايارواستولى جيش االمبراطور على روما في 
البابا في قلعته واستغل فرنسوا هذه الفوضى واستعاد لمبارديا واتجه لنجدة البابا لكنه صدم بأن البابا قد 

نابولي لكنه هزم واضطر الى عقد صلح كمبري في  تحالف مع االمبراطور واستمر فرنسوا االول بالزحف الى
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والذي اطلق عليه سلم السيدات اذ قامت بالصلح والدة فرنسوا االول الملكة لويز  1529الثالث من تموز 
والطرف االخر كانت ماركريت حاكمة االراضي المنخفضة وعمة شارل الخامس واهم ما جاء في هذا الصلح 

 ما يلي 

 ول عن ادعاءاته في فنلدر وارتوا .يتنازل فرنسوا اال -1

 يتزوج الملك فرنسوا االول من الينور شقية االمبراطور شارل الخامس .-2

 يتنازل االمبراطور عن بركنديا وتعاد الى فرنسا .-3

 اطالق سراح ابناء فرنسوا االول في اسبانيا مقابل مليون قطعة ذهبية .-4

شارل الخامس اذ حقق اهدافه االستعمارية في ايطاليا وثبت اقدامه ُيعد هذا الصلح انتصارًا اخر لإلمبراطور 
في الراين وجنوب االلب , لكنه وجد ان اعباء االمبراطورية قد ارهقته فولى احد ابنائه فيليب على الممتلكات 

 االسبانية .

 (8)محاضرة 

 ( 1547 – 1529المرحلة الثالثة ) 

لإلمبراطورية اذ وجد نفسه مهدد بالمشاكل من حركة  بدأت هذه المرحلة بنظر االمبراطور في المصلحة العامة
االصالح الديني التي يواجهها في إمبراطورتيه ومشاكله االدارية وثورة الفالحين ومشاكل المانيا في الداخل 

عن الخطر الخارجي المحدق به من الدولة العثمانية وتهدديها باختراق االمبراطورية لذلك  من الفرسان فضالً 
لذلك وجد  ,سته من البحث عن الزعامة السياسية الى البحث عن المصلحة العامة لإلمبراطورية تحولت سيا

فرنسوا االول الفرصة سانحة لتحقيق طموحه في ايطاليا وذلك بالتحالف مع العثمانيين والتقرب من اللوثريين  
وسعى شارل الخامس بسبب وفاة فرانسيسكو سفورزا دوق ميالنو  1535وبدأت الحرب في تشرين الثاني 

 1539وفرنسوا االول بضمها الى حوزته ونشبت الحرب لكن لم تكن مؤثرة فعقد صلح نيس في حزيران 
وتقرر ان تستمر الهدنة لمدة عشر سنوات اال انها لم تستمر اال الربع سنوات وذلك الن شارل الخامس عين 
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, وحقق شارل الخامس انتصارا كبيرا على  خالفا لصلح نيس  1542ابنه فيليب على دوقية ميالنو في عام 
فرنسا وقصد باريس لكن الذي انقذها هو توجس االمبراطور من تدخل انكلترا الى جانب فرنسا واكتفى بعقد 

 مع فرنسا جاء ضمن بنوده ما يلي :1544صلح كرسبي في ايلول عام 

 يتنازل االمبراطور شارل الخامس عن ادعاءاته في بركنديا .-1

 زل فرنسا عن بيدمنت وسافوي .تتنا -2

 ان يتزوج دوق اورليان ابن فرنسوا االول من ابنة االمبراطور شارل الخامس .-3

حققت فرنسا اهدافها السياسة بهذا الحل الدبلوماسي لكن لم يكتب لها النجاح بسبب موت دوق اورليان في 
 ده هنري الثاني .وخلفه ول 1547وبعد عامين توفي فرنسوا االول في اذار  1545اذار 

 (  1552 – 1547المرحلة الرابعة ) 

في –تمثلت هذه المرحلة بأسباب دينية اذ كان البابا بول الثالث على خالف مع شارل الخامس اذ اساء 
الى الكنيسة فعرض شارل نظاما جديدا ينطوي على االحتفاظ بجوهر العقيدة الكاثوليكية ويرضي  -نظره

ب عقيدتهم وسمي بالنظام المؤقت وكان هنري الثاني يريد تحقيق اهداف البروتستانت في بعض جوان
وطموحات والده وتطلعات فرنسا وكسب الى جانبه امراء االلمان الذين كانوا يخشون سطوة الهبسبرك بعد ان 
الحق بهم الهزيمة وكانوا في نضال مستمر ضد االمبراطور لذلك وقع هنري الثاني حلف سامبورد في كانون 

ونص الحف على ان تستولي فرنسا على  1552وانضم امير سكسونيا لهذا الحلف في شباط  1552ثاني ال
ميتنز وفردان وكان لهذا الحلف اثره في تحقيق التوازن الدولي من جهة وانفذ فرنسا من الهبسبرك من جهة 

 اخرى .

ز وفردان وكان نصيب واستطاع الفرنسيون من االستيالء على تول متين 1552بدأت الحرب في اذار 
سكسونيا اوغولبرك واصبح االمبراطور طريد دوق سكسونيا ونقل االمبراطور شارل الخامس صالحيته الى 
اخيه فردناند ومنحه لقب ملك الرومان واستطاع االخير من من عقد صلح بين االمبراطور واالمراء االلمان 

 ى يقوي مركزه امام فرنسا .عرف بصلح بساو وعقد معاهدة مع ادوارد ملك انكلترا حت



 أ.م.د. إياد ناظم جاسم                      محاضرات تاريخ عصر النهضة االوربية         
 قسم التاريخ     المرحلة الثانية      اآلدابكلية جامعة االنبار    

 
25 

 (  1559 – 1552المرحلة الخامسة )

بعد عقد صلح بساو انتهت الحرب بين امراء المانيا واالمبراطور لكنها لم تنتهي بالنسبة لهنري الثاني اذ اراد 
تحقيق اطماعه في ايطاليا لذلك عزم على مواصلة الحرب ضد االمبراطور , لذلك طلب االخير الصلح مع 

مقابل اعتراف االمبراطور بسيطرة فرنسا على ميتنز  1556نسين والذي سمي بصلح فوسيل في اذار الفر 
وفردان وتول وتنازل االمبراطور عن العرش ألخيه فردناند وابنه فيليب لكن الصلح لم يدم اال شهورًا وذلك 

ردهم من ايطاليا واخراجهم لتولي كرسي البابوية البابا بول السابع الذي عرف بكرهه لكل ما هو اسباني وط
من نابولي وتحالف مع الملك هنري الثاني ملك فرنسا الذي كان يسعى للحصول على نابولي , بيد ان 
الموقف تغير بمحاولة فيليب الثاني استمالة انكلترا الى جانبه واضحت انكلترا بالضد من فرنسا ومنيت فرنسا 

االمر لم يدم فقد رغب الجيش االنكليزي بالعودة وثار لكن  1557بهزيمة ساحقة في العاشر من حزيران 
الجنود االلمان وامر فيليب بتسريح الجيش واستغل الفرنسيون هذا الوضع واعادوا الكرة واصطدموا بجيش 

وعقد الصلح بعد هذا الهزيمة سمي بصلح كاتو  1558فلمنكي واالسطول االنكليزي جرافلين في تموز 
 واهم ما جاء في بنود الصلح : 1559نيسان  3-2كامبرسيس في 

 اوال : حصلت فرنسا على كاتليه وتيرونان وسان كانتان وتنازلت عن مارينبرج وتيونفيل .

 ثانيًا : وافق الفرنسيون على اخالء كورسيكا وسافوي ومونتفرات .

 ثالثًا : بقيت اسقفيات تول ومتينز وفردان تحت سيطرة فرنسا .

نه هنري الثاني ملك فرنسا وتزوج دوق سافوي من ماركريت شقيقة هنري وعقد رابعًا : تزوج فيليب من اب
 . 1559القران في العاشر من تموز 

انهى صلح كاتو كامبرسيس الحرب االيطالية على الرغم من االنتصارات التي حقتها فرنسا لكنه كان وبااًل 
االوربية فيما بعد لكن وجهت انتقادات  عليها لكن الصلح كان بمثابة االساس للعالقات الدولية بين الدول

 لهذا الصلح من اهمها :

اواًل : فقدان الوجود الفرنسي في ايطاليا وظهور الوجود االسباني واالعتراف به ضمنيا الذي اعاق الوحدة 
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 االيطالية طيلة ثالثة قرون اذ احتفظت اسبانيا بميالنو ونابولي .

 ا على فرنسا اذ انه الحائل ضد المطامع الفرنسية في ايطالياثانيًا : تنازل فرنسا عن سافوي كان خطر 

 ثالثًا : عادت االراضي المنخفضة الهولندية الى حدودها القديمة وسيطرت اسبانيا على معظم ايطاليا 

على الرغم من ان المعاهدة ُتعد نصرًا إلسبانيا لكنها كانت السبب في متاعب كثيرة إلسبانيا خالل القرنين 
 ن لعدة اسباب منها :التاليي

اواًل : كانت فرنسا قد حصلت على تول ومتينز وفردان االمر الذي اتاح  لها توجيه ضربات إلسبانيا في 
 االراضي المنخفضة .

ثانيًا : يرى المؤرخون ان المعاهدة اعطت إلسبانيا النفوذ في االراضي المنخفضة التي اضرت بها , اذ ادت 
يل المحافظة على تلك االراضي واثرت سلبا في سيطرتها على البحر المتوسط بها الى انهاك قوتها في سب

 . 1588عقب هزيمة االرمادا عام 

تهديدًا إلسبانيا في  ثالثًا : عملت فرنسا على تأمين حدودها الطبيعية وهذا طموح ملوك فرنسا االمر الذي يعد
 المستقبل .

 (9)اضرة حم

 اهمية الحروب االيطالية 

وربا وابدت سياسة المحالفات الدولية فيما أ توازن الدولي اثناء الحرب الدائرة فياظهرت الحرب مبدأ ال-1
 بينها .

 اججت الصراع بين االسر الحاكمة الفالوا والبربون في فرنسا والهابسبرك في اسبانيا والنمسا -2

غير مباشرة  وربا الكاثوليك عن مواجهة حركة االصالح الديني مما مهد بطريقةأان الحرب شغلت حكام  -3
 إلنجاح اهداف االصالح الديني .
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 تأثرت فرنسا بحضارة روما اثناء نهبها وحاولوا نقل هذه الحضارة الى فرنسا . -4

لم تكن المعارك العسكرية مجرد حروب بين معسكرين ولكن اظهرت تحركات دبلوماسية وتكوين االحالف  -5

 .  ح اسلوبا بالتقرب والصلح بين االطراف المتنازعةالعسكرية بين كل طرف واحيانا استخدام زواج المصال

 شارل الخامس والدولة العثمانية 

في العام التي توج فيها شارل الخامس  1566 – 1520اعتلى عرش الدولة العثمانية سليمان القانوني 
جنوب روسيا امبراطورًا , وقد وسع سليمان القانوني االمبراطورية العثمانية بسيطرته على بالد القفقاس و 

فاصبح البحر االسود منطقة عثمانية كما وصل الى الخليج العربي وسيطرته على بالد الرافدين , وكان 
لألميرال خير الدين باربروسا الفضل الكبير في السيطرة على البحر المتوسط فاصبح ضمن نفوذ الدولة 

ورجع  1529وحاصر فيينا عام  1526العثمانية ودخل المجر وانتصر على جيشها في معركة موهاكس عام 
وبموجب الصلح اصبحت  1547شارل للدفاع عن عاصمة ملكه وبعد نزاع طويل عقد الصلح بينهما عام 

معظم اراضي المجر تحت سيطرة الدولة العثمانية بما فيها العاصمة بودابست وان يدفع ملكها جزية سنوية 
 ( الف ليرة الى السلطان العثماني .30قدرها )

 تحالف فرنسوا االول مع السلطان العثماني ومنحه امتيازات في الدولة العثمانية كان اهمها : لذلك

%( من ثمن 5لفرنسا الحرية التامة في التجارة والمالحة في الموانئ العثمانية على ان تدفع رسمًا قدره )-1
 تجارتها .

 رفعت علمًا فرنسيًا . ال يسمح لسفينة اجنبية بالمالحة في المياه العثمانية اال اذا-2

 يحاكم الرعايا الفرنسيون في القضايا المدنية والجنائية في قنصلياتهم .-3

للجالية الفرنسية المقيمة في الدولة العثمانية امتيازات خاصة فيما يخص نقل ممتلكاتهم وبضائعهم داخل -4
 الدولة العثمانية .
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 حامية مسيحي االراضي المقدسة .للفرنسين الحرية الدينية التامة , وُتعد فرنسا -5

واستمرت حتى  1551وهكذا بقي شارل الخامس مهددا من الدولة العثمانية طوال حياته وتجددت الحرب عام 
 . 1566ثم سليمان القانوني  1564وعلى اثرها توفي فردناند عام  1562وفاة شارل وعقد الصلح عام 

 نهاية شارل الخامس :

بعد ان انهكته الحروب والمنازعات وقسم امالكه بين ابنه فيليب واخيه  1556تنازل شارل عن العرش عام 
فردناند , وكانت اسبانيا واالراضي المنخفضة وامريكا وايطاليا من نصيب فيليب , بينما ورث فردناند ممتلكاته 

على االكثر يحكم المانيا بدال من اخيه شارل الذي كان غائبا  1531الوراثية في المانيا وكان منذ عام 
 1558ومنشغل بحروبه خارجها , ولم يبق له سوى لقب االمبراطور الذي احتفظ به لنفسه حتى وفاته عام 

 وقضى السنتين االخيرتين من حياته في دير في المانيا يتعبد .

 (10)محاضرة 

  1547 – 1509انكلترا في عهد هنري الثامن 

سياسة اقتصادية متزنة وسالما عاما وثروة ورث هنري الثامن من ابيه هنري السابع مملكة قوية موحدة و 
الذي  1531 – 1475عظيمة , وكان يساعد هنري الثامن في الحكم مستشاره الكاردينال توماس ولزي 

اشغل مناصب دينية ودنيوية في الكنيسة والدولة قبل ان يصبح كارديناال ومستشارًا وكان ألعماله االثر الكبير 
 ترا ومن اعماله :في جلب المصالح الكبيرة إلنكل

 استطاع ولزي ان يقوي سلطة الملك وذلك بإضعاف النبالء واستخدم محكمة قاعة النجوم لمحاكمتهم .-1

 استطاع من كسب البرلمان الى جانب الملك وذلك برشوى البعض وابعاد البعض االخر .-2

 نفسه وبالده مكانا مرموقًا .الحظ المنافسة بين شارل وفرنسوا فاراد ان يستفيد من هذا النزاع ليحرز ل-3

كان من يقول آنذاك بسياسة العزلة إلنكلترا وان ليس لها شأن بين الدول العظمى لكن ولزي رأي عكس -4
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ذلك فتقدم ويساعده هنري وانحاز الى جانب شارل حينا وفرنسوا حينًا اخر وبذلك قوى بالده داخليا ومركزا في 
 وربا .أالخارج بين دول 

 وربا ومؤسس سياسة التوازن الدولي .أترا بفضل سياسة ولزي هي المتنفذ الوحيد في اصبحت انكل-5

كان ولزي يميل الى شارل اكثر من فرنسوا وذلك لصلة القرابة بين هنري وشارل وكان االخير حاكم االراضي 
ا لكن لم المنخفضة التي كان لهنري فيها مصالح كبيرة وبعث ولزي حملة عسكرية لمساعدة  شارل ضد فرنس

يكن لها االثر الفعال وعند نهب روما تحول هنري الى جانب فرنسوا فاربك بذلك وضع شارل , وكان هنري 
يريد ان يتخلص من زوجته كاترين اركون  التي لم تنجب له وريث للعرش والتي تصبح خالة شارل الخامس 

بتزويج هنري الثامن من اميرة فرنسية  واوصى البابا بعدم منح الطالق اما ولزي فاراد ان يستفيد من الوضع
ويوطد عالقاته مع فرنسا ويحرر الملك من ارتباطه بإسبانيا , غير ان هنري لم يأبه لراي ولزي فأودعه 
السجن وال يهتم لدموع زوجته كاترين وتزوج بان بولين وساءت العالقات بين شارل وهنري بسبب الزواج 

ق البروتستانتية لكن تحسنت العالقات بعد اعدام ان بولين ووفاة كاترين وانفصال الكنيسة الكاثوليكية واعتنا
 . 1547وتزوج هنري بأخرى ويذكر انه تزوج عدة مرات الى ان توفي عام 

  1598 – 1558اسبانيا في عهد فيليب الثاني 

رجع ذلك الى اختلفت اآلراء في فيليب الثاني فقد عّده االنكليز فظا مستبدا ال يحب الخير اال لنفسه وي
المؤامرات التي قام بها ضد انكلترا فجلب بذلك نقمة الشعب االنكليزي لنفسه , بينما في نظر االسبان رمز 
الوطنية االسبانية وبطاًل من ابطال الدين المسيحي وحاميًا للحضارة االوربية وذلك الن االسبان عظموه ألنه 

عن الكثلكة ونشر الرخاء فكانت اسبانيا في عهده العصر ولد في اسبانيا وسكن بينهم وتكلم بلغتهم ودافع 
الذهبي وبدأ التدهور في اواخر حياته بسبب سياسته التعسفية تزوج فيليب من ماريا البرتغالية التي ماتت 
اثناء والدة ابن لها واسمه دون كارل الذي كان مجنونا وسفاكا فحبسه والده وقيل انه امر بقتله في السجن 

مات موتًا طبيعيًا , وكانت زوجته الثانية ماري تيودور ملكة انكلترا , وتزوج الثالثة اليزابيث فالوا ويذكر انه 
وتزوج بأن  1568بنت هنري الثاني ملك فرنسا كانت بالنسبة اليه الزوجية المثالية وحزن لموتها كثيرا عام 



 أ.م.د. إياد ناظم جاسم                      محاضرات تاريخ عصر النهضة االوربية         
 قسم التاريخ     المرحلة الثانية      اآلدابكلية جامعة االنبار    

 
30 

يب الثالث وكانت سياسة فيليب الثاني النمساوية بعد ذلك ألغراض سياسية وانجبت له وريثًا للعرش وهو فيل
 في اسبانيا مبنية على ما يأتي :

 يؤمن بالوحدة الوطنية وجعل من اسبانيا دولة ذات قوانين موحدة وعادات وتقاليد متجانسة .-1

 تقوية الملكية المطلقة وان تتماشى الوحدة الوطنية مع الملكية .-2

بالد وكان يجتمع بين حين واخر ويوافق على الضرائب لم يعارض وجود الكورتيز )البرلمان( في ال-3
 الجديدة , دون ان يغلي الضرائب القديمة .

اعتمد فيليب الثاني على الطبقة الوسطى في ادارة الدولة وعينهم في المناصب والوظائف بدال من -4
 النبالء الذين قربهم ايضًا لكن دون يكلفهم بأمور هامة .

 بواسطة السكرتارية على ان يؤخذ رأيه بكل صغيرة وكبيرة .واصل اعماله من البالط -5

وقع اعباء المشاريع الخارجية على قشتالة ولم تكن اركون تقدم من المال اال القليل لفقرها وكانت موارد -6
 االراضي المنخفضة قد انقطعت بسبب الحروب .

عرش البرتغال كون والدته كانت بنت  1580وقد وحد شبه الجزيرة االيبيرية اذ ادعى فيليب الثاني عام -7
 ملك البرتغال واقنع عائلة براكنز بالتنازل مقابل مبلغ ضخم من المال وضمها الى اسبانيا .

ألجل تعليم  1564اضطهاد الموريسكوس وتهجيرهم من اسبانيا واذاللهم اذ نصب محاكم التفتيش عام -8
اصدر مرسومًا  1566من هذا القبيل وفي عام  العرب اصول الكثلكة والتخفيف عنهم لكن لم يحدث شيء

الذي ينص على الغاء كل ما هو عربي االسماء والحلي والمالبس والحمامات الشرقية  1526بإعادة قانون 
 .وفرض عليهم اللغة االسبانية 
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 (11)محاضرة 

 ثورة االراضي المنخفضة 

 اسباب الثورة :

مركزية لكنه واجه معارضه شديدة الن اراد شارل الخامس توحيد االراضي المنخفضة تحت ظل حكومة  -1
 سكان المقاطعات تعودوا على االستقالل الذاتي ولم يكن من السهل ان يرضخوا إلدارة مركزية .

فرض شارل ضرائب فادحة على سكان المدن والنبالء لتفادي نفقات حروبه الكثيرة بالضد من فرنسا -2
 والنبالء البروتستانت .

خفضة بصورة عامة على السلم واالستقرار لممارسة تجارتهم وكانت الحرب تعود سكان االراضي المن-3
 بالضد من مصالحهم االقتصادية .

انتشار البروتستانتية في االراضي المنخفضة الذي واجهها شارل بتأسيس محاكم التفتيش فكان ذلك وقعه -4
 اليمًا على شعب اعتاد الحرية واالستقالل السياسي .

شارل جاء ابنه فيليب ليزيد من حدته وتشدده باإلجراءات التي تزيد من سطوته على عن سياسة  فضالً -5
 االراضي المنخفضة االمر الذي لم يرتضيه سكان المقاطعات . 

لم يسمع فيليب شكوى سكان المدن واراد اخضاعهم بالقوة وتطبيق سياسته الدينية واطلق عليهم المتسولين 
ول( واطلقوا على انفسهم المتسولين عندئذ هجمت الجماهير الغاضبة من واتخذوا شعار لهم )الكيس والكشك

ورد فيليب بإرسال حملة  1566البروتستانت على الكنائس الكاثوليكية ودمروا التماثيل والصور في صيف 
بقيادة دوق الفا وقد شكل محاكم عرفية وقتل منهم الكثير وصادر القسم الكبير من االراضي وفرض عليهم 

العشر وضرائب على المبيعات ووجد النبالء في االراضي المنخفضة لمن يقود الثورة في وليم اورانج  ضريبة
استطاع ان يؤسس قوة بحرية من المتطوعين والقرصان  لندا ووزيلندهقائدا حازما وقائدا عظيما وهو امير هو 

ية والقت الرعب في قوات واطلق عليهم تسمية متسولي البحار غايتها مهاجمة السفن االسبان 1569عام 
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لكنه فشل ومات عام  1573الفا واما الهزائم التي مني بها الفا استبدله بقائد اخر اسمه ريكيوزنز عام 
وعقب موته انهارت معنويات الجنود وبقوا بدون رواتب وهجموا على المدن وعمت الفوضى واعمال  1576

اعلنوا فيها مقاومة  1576موا اتفاقية غنت للسالم السلب والسرقة والنهب واجتمع ممثلو المقاطعات وابر 
االسبان الى ان يلغي محاكم التفتيش ويمنحهم حرياتهم السابقة , وعين فيليب الثاني اخاه دون جوان حاكما 
على االراضي المنخفضة لكنه مات ولم يحقق شيئًا يذكر وعين مكانه اسكندر فورينزا الذي استطاع من 

للدفاع عن الكثلكة ومصالح  1579ب الكاثوليك وابرم اتفاقية سميت معاهدة اراز تفرقتهم بمناطق الجنو 
فيليب واجتمع ممثلو المقاطعات الشمالية وعقدوا اتفاقية اتريخت على ان يجاهدوا بأموالهم وانفسهم دفاعًا 

ات الى عن حرياتهم المغتصبة وحقوقهم المهضومة وهكذا قضي على معاهدة غنت للسالم وانقسمت المقاطع
قسمين الجنوبي تحت سيطرة ال هبسبرك والشمالي حرا وسمي بهولندا وبقيت اسبانيا وهولندا في نزاع مستمر 
واعتقد فورينزا انه يستطيع اخضاع الشمال مثلما اخضع الجنوب بالدهاء والسياسة لكن الهولنديين احرزوا 

 النصر النهائي واستقاللهم ألسباب كثيرة منها :

اضي في هولندا لم تكن تصلح للحركات العسكرية لوجود قنوات كثيرة تصلح الن تكون خطوطًا طبيعة االر -1
 دفاعية بفتح السد الموجود على نهر الشيلت وغمر االراضي بالمياه.

مهارة الهولنديين في المالحة وتنظيم حركة القرصنة وهجماتهم المتواصلة على السفن االسبانية واصبحت -2
 دول والجماعات .فيما بعد مهنة ال

كان الهولنديون يعتمدون في حروبهم على المرتزقة في الوقت الذي كرسوا جهودهم للتجارة وتطوير -3
البالد اقتصاديًا , فانتشر الرخاء واصبحت هولندا دولة استعمارية كبرى وعاصمتها امستردام من اكبر 

 المدن التجارية في حينها.

ية على عدم التصادم مع االعداء في االراضي المكشوفة , لذلك كانت اعتمدت سياسة وليم اورانج الحرب-4
 الجيش االسباني يتعرض لهجمات اعدائهم الى ان عجزوا.

حصلت هولندا على مساعدات كثيرة من العالم البروتستانتي وخاصة المانيا وانكلترا والبروتستانت -5
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 الفرنسين .

د لكن لم يستطع تحقيق شيء الن صراعه مع هولندا واعلن كانت لفيليب مشاريع كثيرة تحقيقها بأن واح-6
 الحرب على الملكة اليزابيث .

كان منتصف القرن السابع عشر العصر الذهبي لهولندا في ظل النظام الجمهوري وكان رئيسها جون دي 
اثار سخط الشعب فقتلوا جون  1672لكن اعتداء لويس الرابع عشر على هولندا  1672 – 1653ويت 
ويت وايدوا الحاكم الجديد وليم اورانج حفيد وليم الصامت قائد الثورة الهولندية وكان يؤيده سكان االرياف دي 

 1702منذ القديم ومنحه الشعب الهولندي صالحيات واسعة , وبقي النظام البرلماني بعد وفاة وليم اورانج 
كا فبقيت تحت سيطرة اسبانيا ثم النمسا وترسخت الملكية في القرن الثامن عشر في عائلة اورانج .اما بلجي

 .1831بعد ان نشبت هناك ثورة في هولندا عام  1839ونالت استقاللها عام 

  1602 – 1558السياسة االنكليزية في عهد الملكة اليزابيث 

من توفيت ماري تيودور بنت هنري الثامن وزوجة فيليب الثاني ملك اسبانيا فانتقل العرش الى اختها اليزابيث 
العرش في حمايتها اماًل بأن يتزوجها وكان اهم ما تميزت  اإلليزابيتان بولين وكان لفيليب دور في اعتالء 

 به سياستها :

 كانت اليزابيث متغطرسة لكنها اشتهرت بالذكاء النادر وقوة العزيمة .-1

 ربا المعاصرين .و أاظهرت كفاءة ممتازة في االدارة والسياسة لم تتوفر اال في القليل من حكام -2

 اعتمدت على شخصيتها الجذابة في كسب احترام ومحبة وزرائها ومستشاريها .-3

 اتبعت السياسة المكيافيلية المبنية على المكر والخداع .-4

 وقوميتها االنكليزية تماشيًا مع التيار الصاعد في انكلترا آنذاك. مذهبها البروتستانتياعلنت -5

ر ومهاجمة التجارة االسبانية , السبب الذي اثار فيليب ومساعدتها للثوار شجعت القرصنة في البحا-6
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البروتستانت االمر الذي ادى بفيليب ان يدبر لها المكائد لخلعها ووجد في ماري ستيوارت اخت هنري 
 الثامن وملكة اسكتلندا اله لتنفيذ مأربه .

 (12)محاضرة 

 1598 – 1558فرنسا في عهد الحروب والمذابح الدينية 

,  1560 – 1559كاترين مديتشي وصية على عرش فرنسا مع اوالدها الضعفاء فرنسوا الثاني اصبحت 
 . 1598 – 1574, وهنري الثالث  1574 – 1561وشال التاسع 

 لقد وجدت كاترين مركز اوالدها مهددا بأمور ثالثة :

 انتشار البروتستانتية في فرنسا والتي كانت تسمى بالهيكونوت ..-1

 النبالء الكبار وخاصة عائلتي الكيز والبوربون .توسع نفوذ -2

 تدخل فيليب الثاني ملك فرنسا في شؤون فرنسا .-3

 البروتستانت الهيكونوت :  – 1

 30نمت البروتستانتية الكالفنية وانتشرت في فرنسا بسرعة فائقة في اواسط القرن السادس عشر وبلغ 
روا على اجتماعات الكنسية البروتستانتية ولما انظم كوليني بالمائة من الفرنسين وانضم بعدها النبالء وسيط

اميرال البحرية الفرنسية وكوندي قائد الجيش الفرنسي من عائلة ال بوربون الى الكنسية البروتستانتية 
اكتملت السيطرة السياسية والعسكرية , كل ما ارده البروتستانت هو حرية العبادة بحسب الطقوس 

د كوندي االنضمام الى مجلس الوصاية على الملك فرنسوا الثاني ولما مات خلفه اخوه البروتستانتية وارا
شارل التاسع الذي كان عمره تسع سنوات استغلت كاترين ان تحكم بدال من ابنها الصغير وذلك بالقضاء 

شيت من تعاظم على البروتستانت على الرغم من انها اعطتهم الحرية الدينية اال ان تأثريهم كان قويًا لذلك خ
سيطرتهم وتأثيرهم على الملكية المطلقة والوحدة الوطنية ولهذا شنو حمالت كثيرة على البروتستانت 
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كانت الغاية منها  1593الى  1562واضطهادهم بكل مكان كما حدثت مذابح وحروب دينية استمرت من 
 القضاء على البروتستانت .

 النبالء  – 2

ما الكيز والبوربون اللتان تنازعتا السلطة مع العائلة المالكة وتوسع نفوذهم في كانت العائلتان الرئيسيتان ه
اثناء الحرب ضد شارل الخامس وفيليب الثاني وتحريضهم الملك على مكافحة البروتستانت خشيت كاترين 

عائلة من طمع تلك العوائل بالعرش فدبرت سلسلة من المذابح والحروب الداخلية بين المتحمسين من اتباع 
الكيز الكاثوليك والبوربون البروتستانت وكانت تساند هذه الجبهة حينًا والجبهة الثانية حينًا اخر وذلك لغرض 

 .   1572اب  24( كان اشهرها مذبحة سنت برثولوميو في 8اضعافهم وبلغ عدد المذابح )

 تدخل فيليب الثاني في شؤون فرنسا – 3

قى وريث للعرش فكان فيليب الثاني يساعد ويساند دوق الكيز الكاثوليكي توفي هنري الثالث ملك فرنسا ولم يب
بينما الملكة اليزابيث كانت تساند وتساعد دوق نافار البروتستانتي  اراد فيليب ان يفوز بعرش فرنسا لكن 

 شر وتدهورت اسبانيامجيء هنري الرابع الى الحكم بدأ عصر جديد وتعاظم شأن فرنسا في القرن السابع ع
 والبرتغال . 

 (13)محاضرة 

 االمبراطورية الرومانية المقدسة وحرب الثالثين عام

عن انتخابها  استمرت عائلة هبسبرك النمساوية تحكم ممتلكاتها الوراثية النمسا وبوهيميا وهنكاريا فضالً 
لعرش االمبراطورية الرومانية لما توفي فرناند االول انتخب ابنه مسكمليان الثاني امبراطورا وكانت 

مبراطورية منذ عهد شارل الخامس تفقد عظمتها وقوتها بسبب تأكيد شارل على اسبانيا ألنها تملك جيشًا اال
قويًا اثبت كفاءته في حروب شارل الخامس ودخال سنويا من الممتلكات االسبانية التي اعانت شارل في 

صمة له لتجنب مؤامرات ابن فرناند مدينة بوهيميا عا 1612 – 1576حروبه , وقد اتخذ رودولف الثاني 
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الذي استول على ممتلكات ال هبسبرك في فيانا االمر الذي ادى الى تدهور  1619 – 1612اخيه ماثيوز 
الوضع من الناحية السياسية واالقتصادية والدينية في عهد االخوين وبالتالي ادى الى الحرب االهلية والتدخل 

المسائل الدينية لكنه فشل في تحقيق ذلك لسببين  1555االجنبي , وكان من المؤمل ان يحل صلح اكسبرك 
االول استمرار امراء البروتستانت مصادرة اراضي الكنسية الكاثوليكية واحتفاظ رجال الدين الكاثوليك بأمالك 
الكنيسة ومواردها ألنفسهم عند اعتناقهم البروتستانتية  االمر الثاني اعتراف صلح اكسبرك باللوثرية 

ة بينما ظهرت الكالفنية في وسط وجنوب المانيا وبوهيميا وطلب هؤالء المساواة مع اللوثرية والكاثوليكي
 والكاثوليكية واالعتراف الرسمي بالكالفنية .

ولمقاومة  1608لذلك اتحد امراء المانيا البروتستانت برئاسة فردريك ناخب والية البالتينات على الراين 
الك الكنسية الكاثوليكية واسترجاع االراضي اتحد امراء المانيا الكاثوليك البروتستانت ومنعهم من مصادرة ام

وهكذا انقسمت المانيا الى معسكرين متحاربين  1609بقيادة امير بافاريا لتكوين العصبة الكاثوليكية عام 
 مهددا االمبراطورية الرومانية المقدسة بحرب اهلية ال تبقي وال تذر.

 ن عام يمكن تقسيمها الى ادوار لسهولة دراسة حرب الثالثي

 الدور البوهيمي 

لم يلد ماثيوز وريثا للعرش فرشح ابن عمه فردناند ليخلفه ولما كثر معارضين االمبراطور النتخابه في النمسا 
وهنكاريا ولكن بدرجة اشد في بوهيميا الن امراء الجيك من الكالفنيين خوفا من ان يمنعهم من ممارسة 

, ويلغي امتيازاتهم ويصادر ممتلكاتهم فهجمت جماعة من منهم على دائرة موظفي شعائرهم الدينية 
والقوا موظفين احدى الدوائر من شباك احدى  1618االمبراطور في براغ في الثالث والعشرين من مايس 

دريك ناخب الغرف الى القناة المحاطة بالقلعة وكان االرتفاع شاهقًا , واعلن الثوار خلع االمبراطور وترشيح فر 
 البالتينات ملكًا على بوهيميا وقبل فردريك التاج واستعد للدفاع عنها .

توفي ماثيوز ورشح ابن عمه فردناند امبراطورا بأسم فردناند الثاني  واتخذ اجراءات سريعة لطرد فردريك من 
جيش النمساوي بوهيميا واتفق مع فيليب الثالث ملك اسبانيا ان يبعث جيش للبالتينات بينما يتوجه ال
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والعصبة الكاثوليكية بقيادة القائد تيلي الى بوهيميا وكان فردريك يتوقع المساعدة من امراء المانيا اللوثريين 
ومن جيمس االول ملك انكلترا لكن لم يحصل شيء من ذلك , واستطاع تيلي من هزيمة فردريك في معركة 

 مبراطورية الرومانية المقدسة .واعيدت بوهيميا الى حضيرة اال 1520التل االبيض عام 

 الدور الهولندي 

وقبل زوال نشوة انتصار االسبان في البالتينات  1621توفي فيليب الثالث واعتلى ابنه عرش اسبانيا عام 
, وقد حصلت  1621عام مع هولندا قد انتهت في عام  12قرر فيليب احتالل هولندا والسيما وان  هدنة 

 انكلترا وفرنسا , لكن اسبانيا انتصرت باستيالئها على مدينة بريدا الهولندية . هولندا على مساعدة كل من

كان لهذا االنتصار وقعه الشديد على امراء البروتستانت في شمالي المانيا وذلك لعدم مساعدتهم فردريك في 
لحرب بالضد من الدور البوهيمي وعدم منح االمبراطور اي امتيازات لهم وهذا االمر الذي اثناهم في خوض ا

 االمبراطور وفضلوا الوقوف على الحياد .

 (14)محاضرة 

  1629 – 1625الدور الدانماركي 

كان امراء البروتستانت في حيرة من موقفهم بين الوالء لإلمبراطور او الثورة ضده  ودخل كريستين الرابع 
كرجل مؤمن باللوثرية ملك الدانمارك والنرويج وكان يحلم بمد نفوذه وبسط سيطرته على سواحل بحر الشمال و 

هجم الجيش الدانماركي ومعه  1625اراد مساعدة البروتستانت وارجاع ما فقدوه من امتيازات , وفي عام 
االمراء اللوثرين ولم يستطيع تيلي الوقوف بوجه الجيش البروتستانتي لوال ظهور مغامر شجاع اسمه 

كل مكان من المانيا , واندحر الجيش الف مقاتل من زرع الرعب في  50والشتاين مع جيشه البالغ 
امام قوات تيلي وقوات والشتاين في معركة لوتر وكان فقدان القوات البحرية سببا في  1526الدانماركي عام 

عدم دخول الدانمارك من قبل الجيش االمبراطوري وخشية تدخل السويد ادى الى عقد صلح لوبيك بين 
ظت الدانمارك بمقاطعة شلزويك وهلشتاين وجتلند لكن طرد من واحتف 1629االمبراطور والدانمارك عام 

 المانيا .



 أ.م.د. إياد ناظم جاسم                      محاضرات تاريخ عصر النهضة االوربية         
 قسم التاريخ     المرحلة الثانية      اآلدابكلية جامعة االنبار    

 
38 

 

 1635 – 1630الدور السويدي 

وهو حفيد كوستاف فازا الذي استقل ببالده وجعل من  1632 – 1611حكم السويد الملك كوستاف ادولف 
عالية ومعرفة سبع لغات اللوثرية الكنيسة الرسمية في السويد , كان كوستاف رجال جذابا اشتهر بثقافته ال

وميله الى الشعر والموسيقى وكان رجال جديا جمع بين الرجل العملي والنظري وكان يحلم بتكوين دولة 
وربا , تحولت انظار كوستاف الى شمال المانيا في الوقت الذي اصدر أسويدية كبرى تسيطر على شمال 

روتستانتية في المانيا في الوقت الذي اراد رشيليو االمبراطور مرسوم االسترجاع ومصادرة امالك الكنائس الب
وزير ومستشار لويس الثالث عشر ملك فرنسا يريد استمرار حرب الثالثين عام كي تضعف عائلة ال هبسبرك 
وتتقوى عائلة البربون الفرنسية وتحصل على امتيازات في المانيا , لذلك تحالف رشيليو مع كوستاف على ان 

بالمال والسالح شريطة منح الحرية الدينية للكاثوليك في المناطق التي يحتلها , ونزل  تساعد فرنسا السويد
كوستاف ادولف مع امير براندنبرك وامير سكسونيا وامراء البروتستانت الذين تحالفوا معه فقهر جيش تيلي 

تحت سيطرة ملك  كادت تقع اسقفية ميتنز وكولون وترير 1631في موقعة برايتنفيلد قرب اليبزك في ايلوم 
السويد لوال احتجاج الكاردينال رشيليو الذي طلب ترك المناطق الثالث فتوجه كوستاف نحو الشرق واغار 

وقتل تيلي وتوجه كوستاف  1632على بافاريا واحتلها ودحر جيش تيلي مرة اخرى في معركة ليك في نيسان 
ابرم اتفاقية مع ملك اسبانيا فيليب الرابع لدخول نحو النمسا واستدعى االمبراطور قائده المعزول والشتاين و 

 الحرب الى جانبه .

التقى الجيش السويدي بجيش والشتاين في المعركة الفاصلة التي دارت في لوتزن وانهزم جيش والشتاين 
لكن كوستاف قتل في المعركة ولم يجد الجيش السويدي قائدا لهم لكنه واصل انتصاراته وتلقى االمبراطور 

وبزوال  1634مفاده ان والشتاين يحاول عقد الصلح فاغتاله احد اتباع االمبراطور في معسكره عام خبر 
القائدين عن مسرح المعارك وانهاك قوة الطرفين العسكرية واالقتصادية ورغبه منهم في طرد االجانب من 

مبراطور وتقرر ان تبقى وبقي االمراء والجيش االلماني تحت سيطرة اال 1635المانيا عقدوا صلح براغ عام 
 عام اال ان يصل الجانبان الى حل نهائي . 40االراضي بيد اصحابها لمدة 
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   1648 – 1635الدور الفرنسي 

اعتقد رشيليو ان عظمة فرنسا تكمن في اضعاف ال هبسبرك في كل من النمسا واسبانيا وبدال من تقديم 
لك السويد اعلن رشيليو الحرب على ال هبسبرك كان المساعدات الى امراء البروتستانت في المانيا او م

غرض رشيليو اذالل االمبراطور واالستيالء على مقاطعة االلزاس لكن غرضه الرئيس كان التخلص من فيليب 
الرابع ملك اسبانيا , كانت االنتصارات في البداية من حليف االسبان وجيوشهم ألنها كانت مدربة ويقودها 

الف جندي ينقصه التدريب والقيادة الكفؤة فدخل  200كان الجيش الفرنسي البالغ  احسن القادة , بينما
الى جنوب فرنسا غير ان الجيش  1637وعبر جيش اخر عام  1636الجيش االسباني شمال فرنسا عام 

االسباني اخذ يتقهقر تدريجيا كلما اكتسب الجيش الفرنسي خبرة في الحرب وظهر من بينهم قادة عسكريين 
ازوا بالكفاءة العالية في ادارة الحرب لصالحهم , وتحولت دفه الصراع لصالح فرنسا لما ثار البرتغال عام امت

عن قيام الثورة في اركون ونابلي  لالنفصال من اسبانيا ومساعدة الهولنديين لفرنسا في حربها فضالً  1640
حقا على جيش فيليب وبدأ تدهور انتصر الفرنسيون انتصارا سا 1643ضد فيليب وفي معركة روكروي عام 

 اسبانيا وافالسها .

وقد واصلت الجيوش الفرنسية  1642فشلت كل المحاوالت لعقد صلح بين الطرفين اال بموت رشيليو عام 
وامام االنتصارات الفرنسية عقد الصلح بين الطرفين في  1646تحقيق انتصاراتها واحتلت بافاريا عام 

 والتي بموجبها انتهت حرب الثالثين عام اما اهم ما جاء في بنودها : 1648مقاطعة ويستفاليا عام 

اصبح كل امير حاكما مطلقًا في واليته ويتمكن من ان يعلن الحرب ويعقد الصلح دون ان يعيقه في ذلك  – 1
 االمبراطور .

اف بتلك حصلت فرنسا على مقاطعة االلزاس باستثناء مدينة سترازبرك الحرة , كما حصلت على اعتر  – 2
 االسقفيات االلمانية ميتنز وتول وفيردن .

 حصلت السويد على بوميرانيا الغربية الواقعة على مصب نهر االودر . – 3

 لفرنسا والسويد حق التدخل في الشؤون االلمانية المتالكها االراضي االلمانية والتصويت في الدايت. – 4
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ية وعدد من االسقفيات ومنها اسقفية مدندبرك وبذلك حصلت امارة براندنبرك على بوميرانيا الشرق – 5
 تشكلت نواة الدولة البروسية .

انقسمت والية البالتينات على الراين بين مكسمليان البافاري وابن فردريك امير البالتينات وبذلك اصبح  – 6
 لبفاريا والبالتينات انتخاب االمبراطور والتصويت بالدايت .

 وسويسرا دولة مستقلة واعترفت بها الدول رسميًا في هذا مؤتمر . اصبحت كل من هولندا – 7

 اما شروط المعاهدة غير السياسية فهي :

 االعتراف بالكنسية الكلفنية ومنحها حقوقًا متساوية مع اللوثرية . – 1

ام ان يكون استمالك اراضي الكنيسة الكاثوليكية والبروتستانتية بحسب القاعدة التي كانت عليها ع – 2
1624 . 

 ان يجلس عدد متساوي من القضاة الكاثوليك والبروتستانت في محاكم االمبراطور . – 3

وربا تتدهور وتفقد سطوتها ونفوذها في أعلى الرغم من تدفق الثروة وازدهار الفنون واآلداب بدأت اسبانيا 
 بسبب العوامل التالية :

ما وراء البحار لم يستفد منها الشعب االسباني , وانما ان الثروة الضخمة التي تدفقت الى اسبانيا من  – 1
 استفاد منها فئة قليلة من التجار والنبالء الهولنديين وااللمان وبالدرجة الثانية االيطاليين .

كان الصناع والفنانون المهرة من الطبقة الوسطى اغلبهم من الموريسكوس وقد اضطهدتهم الحكومة  -2
وبذلك فقدت اسبانيا  1609وحدة القومية والدينية ثم اجبرتهم على ترك البالد عام االسبانية بغية تحقيق ال

 الطبقة الصناعية التي كان باستطاعتها تطوير الرأسمالية فيها .

 ان الضرائب المفروضة على الشعب ادت الى اضعاف االحوال االقتصادية للشعب االسباني . – 3

والسيما حرب الثالثين عام ولمدة خمسين عام السبانيا ادى الى تدخل اسبانيا في الشؤون االوربية  – 4
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 نتائج وخيمة اذ خرجت من الحرب وقد خسرت جميع مستعمراتها وجميع ثرواتها .

كانت الملكية المطلقة واالدارة المركزية سببا اخر لتدهور اسبانيا , فال يستطيع شخص الملك انجاز كل  – 5
 ية الواسعة .االمور الخاصة بهذه االمبراطور 

 (15)محاضرة 

 ظهور االمبراطورية الروسية 

نالت روسيا والسيما في عهد ايفان الثالث الذي ضم منطقة نوفكورود الى امارته ونال شهرة بزواجه من 
االميرة صوفيا احدى قريبات قسطنطين الحادي عشر اخر االباطرة البيزنطيين الذي ادعى انه خليفة القياصرة 

وش عليه صقر االمبراطورية الرومانية ذو الرأسين , ومنح االمبراطور مكسمليان واستخدم خاتم زوجته المنق
االول امبراطور االمبراطورية الرومانية المقدسة لقب الملك ل فاسيلي الثالث ابن ايفان لكنه رفض ذلك ألنه 

 اراد لقب االمبراطور .

 ايفان الرابع ) ايفان الرهيب( 

ة استيالئها على قازان واستراحان وبذلك سيطر ايفان الرابع على حوض توسعت في زمانه امارة موسكو نتيج
الفولكا وقد تمكن من القضاء على طبقة النبالء كبار مالكي االراضي المسماة )بويارس( ووزع امالكهم على 
اعوانه وبذلك خلق طبقة جديدة من المالكين الخاضعين اليفان , واتخذ لنفسه لقب القيصر كونه حفيد 

ا االميرة البيزنطية , وقام ايفان بأعمال عمرانية واستخدم المهندسين لبناء موسكو الجديدة فبنوا صوفي
 الكرملن وكنائس وقام بابرام معاهدة تجارية مع انكلترا واسس شركة موسكو لهذا الغرض .

 بوريس كودونوف 

دور مختال فاصبح خاله بوريس وقد قتل ابنه االكبر وكان ابنه االخر ثيو  1584عندما توفي ايفان الرابع 
كودونوف وصيا عليه , وانتهج نفس السياسة التي سار عليها ايفان الرابع وقد تسببت سياسة تلك من 
امتعاض البويارس الذين ارادوا استرجاع نفوذهم , وعند وفاة ثيودور ابن ايفان وامام رفض زوجته العرش 
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ب بوريس كودونوف قيصرا وكان يحب الخير لشعبه اجتمع زيمسكي سوبور وهو تمسية للبرلمان النتخا
وربا لدراسة الحضارة الغربية لكن لم يرجع منهم احد بسبب المجاعة التي أوارسل مجموعة من الشباب الى 

 فتكت في روسيا .

 الحرب االهلية :

حثون الروس اراد البويارس ارجاع امتيازاتهم السابقة فاتهمو بوريس بدس السم اليفان وقتل ولده فاخذوا ي
على الثورة وبمساعدة بولندا نشبت الثورة واعد البويارس شابا ادعى انه ديمتري ابن ايفان الرابع واستطاع 

وساعده في ذلك بعض  1605مع مجموعة من الثوار من دخول موسكو بعد موت بوريس في نيسان عام 
نوع الذي يقع اله بيد البويارس وقد فرسان القوزاق الساخطين على بوريس , لكن ديمتري لم يكن من ذلك ال

اظهر شخصيته واثبت انه ال يقل عن اسالفه قابلية في الذكاء , واراد ان يحكم بنفسه منذ ارتقاء العرش 
فتأمر عليه البويارس منذ اليوم االول وقاموا بثورة ضد البوا فيها اهالي موسكو ودخلو القصر وقتلوه ونادو 

الذي دخل الحرب بالضد من بولندا التي كانت تساند البويارس االمر الذي  باالمير باسل شوسكي قيصرًا ,
ادى الى خوض حرب ال فائدة منها ودخول البولنديين موسكو واسس الروس جيشًا تم بواسطته طرد 

 وتاسيس الكنيسة االرثودكسية الخاصة بهم . 1613البولنديين منها عام 

 ميخائيل رومانوف :

وانتخب ميخائيل رومانوف قيصرا لروسيا استطاع ان يضمن السالم ويحافظ على  اجتمع المؤتمر الوطني
حدود روسيا من االعتداءات االجنبية خالل مدة حكمه واخذ مدينة نوفكورود من السويد وجعل نهر دنيير حدا 

 واصبح ابنه اليكسيس قيصرًا . 1645بين روسيا وبولندا الى ان توفي عام 

 الثورات الداخلية 

اضطرابات سياسية واجتماعية اذ امتعض الفالحون من قوانين القنانة  1700 - 1650بين االعوام حدثت
الذي  1677وقامت عدة ثورات كان اهمها ثورة ستيفن رازين عام  1649التي سنتها حكومة موسكو عام 

ارسلت  1670قاد القوزاق ضد حكومة موسكو وتكمن الثوار من احتالل المدن واحدة تلو االخرى وفي عام 
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.واصبح سلطة  1671الحكومة جيشا مدربا لمواجهة الثوار وانتصر الجيش وقبض على ستيفن واعدم عام 
القيصر دكتاتورية بعد هذه الثورة واجبر الناس على الوالء التام للقيصر , وبعد موت القيصر اليكسيس عام 

ن تيرك وريثا للعرش وخلفه اخوه دون ا 1782خلفة ابنه ثيودور من زوجته االولى وتوفي عام  1676
االصغر ايفان الذي كان مريضا ولم يستطع الحكم وقد فضل كبار المسؤولين وؤوساء الكنيسة اخوه االصغر 

سنوات وكان معه ايفان الذي يبلغ من  10بطرس من زوجة اليكسيس الثانية ونادوا به قيصرا وكان عمره 
وكانت ترغب بأن يكون ايفان هو القيصر وخشيت  سنة واصبحت صوفيا وصية على العرش 15العمر 

عليهما من مؤامرات القصر واستطاعت بمساعدة المالكين الصغار وعدد من فصائل الجيش الذين ارهبوا 
الحرس الملكي ورجع النظام الى نصابه حكمت صوفيا سبع سنوات كانت سياستها التفاهم مع بولندا والغاء 

ة في البالد لكن سياستها الخارجية فشلت واضرت بسمعتها وادركت ان بطرس القنانه وادخال الحضارة الغربي
قدير ونشيط ويقوم بانقالب ضدها اذا ما بلغ سن الرشد لذلك ابعدته الى قرية قريبة من موسكو وتعلم من 
الخبراء الهولنديين صناعة السفن ودرس العلوم وعندما علم بأن صوفيا ومن معها يحاولون قتله تمكن من 

 القيام بانقالب فاستولى على القصر .

 (16)محاضرة 

  1725 – 1689بطرس الكبير واعماله واصالحاته 

لم يدع بطرس فرصة تمر اال واغتنمها في سبيل تقوية حكمه وقال ان القيصر السيد المطلق وانه غير 
 مسؤول امام احد في العالم , وجعل من الوقاع ما يؤيد قوله واهم اعماله واصالحاته :

 نظيم الجيش :ت - اوالً 

كان بطرس عسكريا واعتزم على خلق جيش قوي من الروس يتراسه ويديره الضباط االجانب يعتمدون على 
القيصر في كل شيء وكان الجيش الجديد قد تأسس على الطراز السويدي وااللماني وجعل الترقية في 

 الجيش على اساس الكفاءة .

 االدارة : – ثانياً 



 أ.م.د. إياد ناظم جاسم                      محاضرات تاريخ عصر النهضة االوربية         
 قسم التاريخ     المرحلة الثانية      اآلدابكلية جامعة االنبار    

 
44 

وما )البرلمان( الذي كان يتمتع السلطة التشريعية , وعين محله مجلسًا استشاريا لقد الغى بطرس مجلس الد
للدولة يعين القيصر اعضاءه وقضى على االدارات المحلية وقسم البالد الى مقاطعات تدار من قبل اتباع 

ؤامرات القيصر ولكثرة المعارضة اعتمد على االجانب لتنفيذ اصالحاته , واسس شرطة سرية للتحري عن الم
 التي تحاك ضده , ووجد ان الحكم المطلق هو الذي يصلح لروسيا .

 النبالء والفالحون : – ثالثاً 

استطاع بطرس ان يحدث حركة ثورية في المجتمع الروسي بخلق عدد من النبالء الجدد اضافهم الى الطبقة 
واصبحوا من اخلص رجال  القديمة وكان النبالء الجدد من الذي خدموا في الجيش فوزع عليهم االراضي

 الجيش للقيصر .

 الكنيسة : – رابعاً 

خاضعة لبطريق موسكو وكانت الكنيسة تؤثر بشكل كبير على الشعب الروسي  األرثوذكسيةكانت الكنيسة 
مما يجعل القيصر يرغب بالسيطرة على هذه القوة المؤثرة وكان البطريق ينتخب من قبل رجال الدين فاقدم 

ا واسس مجلس ديني اعلى يتألف من عدد من االساقفة يختارهم القيصر ويرأسه شخص بطرس على الغائه
من غير رجال الدين يعينه القيصر بنفسه وهكذا سيطر بطرس على الكنيسة وجعلها ركنا من اركان حكمه 

 المطلق .

 التقليد في المظهر االجتماعي : – خامساً 

في روسيا فأمر بقص الشوارب واللحى الطويلة وفرض  الحظ بطرس شيوع اللحى الطويلة والشوارب الضخمة
غرامة على من ال يمتثل ألمره كما امر بترك االلبسة الفضفاضة ولبس المالبس الغربية واجبر النبالء على 

 تعاطي الخمر ومنع ما كانت عليه النساء من عزلة فأمر بإقامة الحفالت المشتركة فيها النساء

 :التربية والتعليم  – سادساً 

انشأ بطرس عدد من المدارس لألغراض العملية لتخريج المهندسين والضباط والبحارة اذ كان التدريس 
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وربا لصنع ما يحتاجه جيشه وبحريته وكانت أواستخدم بطرس صناع  ,منحصرا على القراءة والكتابة فقط 
لك بتكوين طبقة وسطى غنية حافزًا لنشوء الصناعة في روسيا , وقد اهتم بالجانب االقتصادي والزراعي , وذ

 ويشجع هذه الطبقة على التجارة والصناعة .

 سياسة بطرس الخارجية 

بنيت سياسة بطرس الخارجية على التوسع شرقا باتجاه سيبيريا واواسط اسيا وجنوبا باتجاه ايران -1
 والدولة العثمانية والبحر االسود وغربا باتجاه بحر البطريق .

 وربا .ألتجارية والثقافية مع استكمال العالقات ا -2

اعلن الحرب على السويد والدولة العثمانية الجل الوصول الى المياه الدافئة الن بحر البلطيق بيد السويد  -3
 والبحر االسود بيد الدولة العثمانية .

 روسيا في عهد كاترين الثانية :

ابنه وولي العهد في حياته لمخالفته  دون ان يعهد الى من يخلفه ألنه قتل 1725توفي بطرس الكبير عام 
اياه في الراي وتحت ضغط حراس القصر اصبحت ارملته كاترينا قصيرة روسيا لكن السلطة الحقيقة انتقلت 

 الى المجلس االعلى المكون من رجال الدولة الكبار .

 سياسة كاترين الداخلية :

 قاطعات التي انقسمت اليها روسيا .قامت كاترين بتنظيم الحكومة واالدارة العامة وتنظيم الم-1

 جعلت االدارة مركزية مرتبطة بنفسها عن طريق حكام المقاطعات الذين كانت تعينهم .-2

 استولت على امالك الكنيسة وجعلتها ملكًا للدولة واصبح رجال الدين تحت سيطرة الدولة .-3

 نيرات المستبدات .تأثرت بفلسفة االستنارة السائدة في ذلك الوقت وكانت من المست-4

اسست المدارس واالكاديميات لتعليم الطبقة العليا الروسية وجعلت اللغة الفرنسية اللغة الدبلوماسية -5
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 والمجتمع الراقي .

ارسلت شباب الطبقة االرستقراطية الى انكلترا لمعرفة اخر التطورات العملية والفنية وخاصة في الزراعة -6
. 

تحسن من احوالهم او تعليمهم واذا اصبح خالف ذلك معناه انتهاك حكم لم تهتم بالفالحين ولم -7
 القياصرة والنبالء حسب رأيها .

 واصبح النبالء الجدد خدام اوفياء لكاترين. 1767منحت عدد من سكان المدن شرف النبل عام  -8

نة في روسيا عام قضت على ثورة الفالحين بقيادة بكاشيف الذي اعدم هو ايضا لمطالبته بإلغاء القنا-9
1775 . 

 سياسة كاترين الخارجية :

 اصبحت روسيا دولة اوربية عظمى في عهد كاترين الثانية .-1

 استطاعت كاترين تلبية نداءات االرثودكس الروس في بولندة ومساعدتهم .-2

نيا تدخلت كاترين الثانية في شؤون بولندة لما توفي ملكها اغسطس الثالث ورشحت احد اقاربها بو -3
 توفسكي بموافقة نبالء بولندة واصبح الروس هم المسيطرين على بولندة .

ادخلت كاترين الثانية روسيا في حرب مع الدولة العثمانية ألجل الوصول الى بولندة إلخماد الثورة التي -4
وما جاء في  1774قامت ضدها في بولندة ونشبت الحرب بين الطرفين انتهت بصلح كجك كنارجي في 

 د الصلح :بنو 

 تنازلت الدولة العثمانية عن اوزوف وما جاورها من االراضي شمال البحر االسود الى روسيا.-1

استبقت الدولة العثمانية رومانيا لنفسها واليونان على ان يقطع السلطان وعدًا بادارة افضل لليونان -2
 والبلقان .
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 مانية .ان تبحر السفن التجارية الروسية بحرية في المياه العث-3

 ان تكون روسيا حامية الكنيسة االرثودكسية في الدولة العثمانية . -4

 (17)محاضرة 

 ظهور الواليات االمريكية :

نتيجة لتطبيق سياسة التعسف التي اتبعها الملك البريطاني جميس االول هاجر العديد من المضطهدين 
وسكنوا والية فرجينيا في  1607ام المتزمتين البيوريتان الى ما يسمى االن الواليات المتحدة االمريكية ع

 جيس تاون وقد التحق بهم اخرون في السنة التالية .

 واهم العوامل التي ادت الى فسح المجال لبريطانيا لبسط سيطرتها على امريكا

 اواًل : العامل السياسي 

ن الحكومة لم تكن سياسة االضطهاد السياسي او الديني هي الدوافع الوحيدة للهجرة الى امريكا بل ا
البريطانية اتجهت الى توسيع اسطول قوي ومنها السيطرة على المستعمرات  بينهما كانت الدول االوربية 
مشغولة بحروبها بعضها مع البعض االخر استغلت بريطانيا الفرصة واستثمرت جهودها لتكوين مستعمرات 

 ول االسباني وتحطيمه .وربا والسيما بعد انتصارها في حرب االرمادة على االسطألها خارج 

 العامل االقتصادي : –ثانيًا 

كان هذا العامل باعثًا مهما للمغامرة وتأسيس المستعمرات فقد وصف المستعمرون االوائل والية فرجينيا في 
امريكا بكثرة الذهب وان السكان يجمعون اليواقيت والماسات على سواحل البحر ليزينوا بها مالبس اطفالهم 

بطالة المنتشرة في بريطانيا بسبب نظام تسييج االراضي وتحول االراضي الزراعية الى مراعي , عن ال فضالً 
بريطانيا تبحث عن  فأصبحتوربا اغلقت االسواق البريطانية في القارة االوربية أوان حرب الثالثين عام في 

 وربا .أاسواق خارج 
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 العامل التجاري : –ثالثًا 

تزود بريطانيا بالمواد الخام وتكون بنفس الوقت سوقًا رائجًا  ألنهاستعمار شجع اصحاب المذهب التجاري اال
لبضائعها ومنتجاتها الصناعية , فمن االفضل ان تحصل بريطانيا على االسماك من مستعمراتها بدال من 
تشتري السمك من الهولنديين , واكد التجار ان من المخاطرة ان يعتمد االسطول الملكي على اخشاب 

لطيق وزفتها وقارها الن المنطق يتطلب استيراد هذه المواد الضرورية للبحرية من اقطار يمكن الوصول الب
 اليها اثناء الحرب , والقصد من ذلك البحث عن مستعمرات قريبة يمكن وصولها .

 

 العامل الديني : –رابعًا 

صت وثيقة امتياز شركة فرجينيا حاول عدد من المبشرين بنشر المسيحية بين الهنود الحمر الوثنين وقد ن
عن  والشركات االخرى من بين موادها نشر الديانة المسيحية والكتاب المقدس بين الهنود الحمر , فضالً 

رغبة البيوريتان المتزمتين والكاثوليك الذين وجدوا ملجأ لممارسة شعائرهم الدينية بحرية مطلقة في العالم 
 الجديد .

 دوافع شخصية : –خامسًا 

لمغامرون الذين بحثوا عن الثروة والحياة االفضل والمجد والشهرة وهناك من اراد التخلص من ماضي ا
مخيف وسمعة سيئة فيتخفى في سهوب امريكا , ومنهم من اراد التخلص من الشرطة لجرائم ارتكبوها 

 وقسم منهم اراد ان يتخلص من البؤس والفاقة ليعيش عيشا هنيئا في العالم الجديد .

 ة انواع مختلفة من االنظمة وهي :ليه فقد نشأت في المستعمرات البريطانية في امريكا ثالثوع

 الحكومة البريطانية تعين الحاكم العام للمستعمرة وهو يمثل التاج االنكليزي . -1

 مصالح تجارية تتوسط بين ادارة المستعمرة وبريطانيا . -2
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كره االنكليز هذه النزعة االستقاللية والحكم الذاتي في بعض  المجالس النيابية تمارس الحكم الذاتي وقد-3
 المستعمرات البريطانية .

 العوامل واالسباب التي ادت الى حرب االستقالل االمريكية :

اجبار المستعمرات ان تدفع جزءا من تكاليف الحرب التي تخوضها بريطانيا للدفاع عن المستعمرات -1
 واراضيها .

 تجارة وخاصة قوانين المالحة تطبيقًا محكما .تطبيق قوانين ال-2

 فرض سيطرة تامة على االراضي الجديدة التي استولت عليها بريطانيا .-3

 وتنفيذ قانون المالحة لمنع التهريب . الف باون سنوياً  150 ألجل جمعفرض ضريبة السكر -4

ض وورق اللعب والجرائد فرض ضريبة الطوابع على جميع االمور وذلك بوضع الطوابع على العرائ-5
 والكراسات فوقع عبئها على عاتق الشعب .

 ضرائب الشاي والزجاجيات والورق والمخالف يحاكم دون وجود محلفين .-6

قوانين التعرفة الكمركية التي فرضت في المستعمرات وان اي بضائع يجب ان تحمل على البواخر -7
 البريطانية .

ها البريطانيون في المستعمرات على اعتبار ان جميع المستعمرات هم االستبداد والغطرسة التي حكم ب-8
 رعايا بريطانيون لهم ما لهم وعليهم ما على الشعب االنكليزي .

وافق مؤتمر فالدلفيا  اجتماع اآلراء من السكان المحليين ألمريكا بإعالن االستقالل  1776تموز  4وفي 
لناس كلهم وليس بالضرورة االنكليز منحهم الخالق حقوقًا الذي كتبه توماس جيفرسن والذي نص على ان ا

 ال يمكن اخذها منهم ومن بينها الحياة والحرية ومتابعة الحياة السعيدة المفضلة .
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