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مقدمة عامة
يعترب املؤرخون القرن التاسع عشر قرن احلداثة بامتياز ،قرن احلداثة الكرب،ى ،بعد مرلةة م الارام
ٍ
ٍ
مشوفات
جتديد أسيب وفكري ،و
التارخيي املتمتد  ي المم  ،م القرن الااس عشر ععرر الهضةة وما رافقضا م

جغرافية ،ومري ٍ
مانتيةية ،وسو ٍلة قومية) إىل القرن الثام عشر ععرر األنوار) .وقد متيمت مرلةة الارام هذه بتطورات
 ي ثالثة اجتاهات رئياية:

 احلرية اليت انطةقت م لرية العقيدة مع اإلصالح الديين أو ما ياتمى بالربوتاتانتية ،وامتدت فيتمابعد لتشتمل لرية التعبري الاياسي الذي أس،ى  ي هناية املطاف إىل تغريات سياسية مبرية  ي شكل
إصاللات عالثورة اجلةيةة  ي إجنةارا عام  )1689أو ثورات لقيقية عالثورة الفرناية عام .)1789
 العقل الذي صار  ي عرر األنوار مقياسا رئيايا  ي مياسي اآلساب والفهون ،و ي الهقاش الفكري معالكهياة ،إذ أخذت أمور الفكر والثقافة تهقةب شيئا فشيئا مع متدس التفكري العقالين وتراجع التفكري
الديين.
 التقهية أو ما يعرف بالثورة الرهاعية ،ليث مكهت التقهيات واملاتحدثات اليت جتادت  ي خمتةفاآلالت اليت صارت تهتجضا املعامل واملرانع بكربيات املدن األوروبية ،واليت غريت منط عيش اجملتتمع
وسةومياته رأسا عةى عقب.
وقد عاش األوروبيون هذه التحوالت بديهامية مبرية ،ليث مانوا عةى وع ٍي ن ٍ
بِّي بالدخول  ي لقبة
جديدة مفتولة عةى املاتقبل .وهذا املاتقبل هو الذي مثةه القرن التاسع عشر :قرن امتداس األنوار ،قرن انتشار
التقهيات ،قرن سياسة قي الثورة الفرناية ،م مااواة مدنية ولرية سياسية ومباسئ لقوق اإلناان .والقرن التاسع
عشر هو أيةا قرن العوملة ليث ما مان حيرل  ي أوروبا م تطورات مان جيد صد،ى  ي بقاع أخر،ى م العامل،
وخاصة  ي الواليات املتحدة األمريكية عالتحوالت الرهاعية والاكك احلديدية) و ي اليابان عثورة امليجي) .ويبقى
القرن التاسع عشر ،م زاوية العوملة هذه قرن االستعتمار .ففي القرن التاسع عشر استطاع األوروبيون ،و ي
مقدمتض الربيطانيون والفرنايون ،باط سيطرهت عةى العامل عآسيا وإفريقيا) وتردير ليس فقط تقهياهت بل أيةا
أفكاره وطرق عيشض .
وميك تهاول القرن التاسع عشر م مداخل متعدسة ،مهضا:
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المدخل االجتماعي
يرتبط املدخل االجتتماعي  ،ي القرن التاسع عشر ،بعدس م التطورات اليت لرةت  ي أوروبا ،مهضا باخلروص
ٍ
استغالل
التتمايم االجتتماعي الطبقي والثورات .م جضة ،أست الثورة الرهاعية وما رافقضا م تكاث ٍر  ي املرانع ،و
مثيف ملهاج الفح احلجري ،إىل نشأة طبقة اجتتماعية عتمالية عالربوليتاريا) عاشت ظروفا معيشية قاسية بفعل ما
ات  ي
مارسته عةيضا طبقة البورجوازيِّي الرأمساليِّي م استغالل فالش .وم جضة أخر،ى مانت قد اندلعت ثور ٌ
خمتةف بةدان أوروبا تعرف لد،ى املؤرخِّي بِـ "ربيع الشعوب" الذي انطةق م ثورة  23و 24و 25فرباير 1848
مات اجتتماعية قاسها عدس م الاياسيِّي  ي مدن بالريمو اإليطالية ،وبرلِّي ،وفييها،
بباريس ،ليث تفجرت لر ٌ
وبراغ.
المدخل الصناعي
إذا مانت الثورة الرهاعية قد ظضرت  ي إجنةارا  ي القرن الثام عشر ،فإن امتداسها وانتشارها عةى الرعيد األورويب
مل حيرل إال  ي القرن التاسع عشر ،أوال  ي فرناا مث  ي أملانيا وباقي البةدان األوروبية بعد ذلك .وأه ما ميَّم هذا
التحول الرهاعي تكاثر مرانع الهايج واحلديد والرةب واستغالل مهاج الفح احلجري ،ومد الاكة احلديدية،
وما صالب ذلك م تطور  ي وسائل املواصالت وخاصة القطار والباخرة .م جضة ،مكهت املرانع م إمثار
اإلنتاج ،وم جضة أخر،ى أتالت وسائل الهقل م تاويق هذا اإلنتاج ،وذلك ليس فقط عةى الرعيد الداخةي،
بل اخلارجي أيةا ،مما يفار لرمة االستعتمار  ي القرن التاسع عشر ،ليث مانت املرانع املذمورة حباجة إىل
أسواق خارجية لتاويق اإلنتاج ،وإىل مواس أولية لتمويد اآلالت ومتكيهضا م المياسة  ي اإلنتاج.
المدخل الجيو-سياسي
ميك الهظر إىل القرن التاسع عشر األورويب انطالقا م ثالث مرالل رئياية:
مرلةة أوىل هيتمهت فيضا فرناا عةى الاالة األوروبية ،مع نابوليون ع )Napoléonالذي خاض لروبا مدمرة،
عرفت  ي تاريخ أوروبا بِـ "احلروب الهابوليونية" استطاع خالهلا اهليتمهة عةى إيطاليا والهاماا وأملانيا ،والوصول لىت
إىل روسيا ،وفرض لرار اقتراسي عةى بريطانيا .وهذه املرلةة انتضت هبممية نابوليون  ي معرمة واتريلو ع،)1815
وانعقاس مؤمتر فييها  ي نفس الاهة ،والذي فرض واقعا سياسيا جديدا ساخل أوروبا ،متيم هبيتمهة بريطانيا هيتمهة بينهة.
املقرر.
وهذه املرلةة هي اليت سهفرل فيضا القول  ي هذا َّ
مرلةة ثانية هيتمهت فيضا بريطانيا عقب  1815عهممية نابوليون  ي معرمة واتريلو ،ومؤمتر فييها) .هذه املرلةة هي
اليت توافق اعتالء املةكة فيكتوريا ع )Victoriaعرش بريطانيا ما بِّي  1837و  .1901ي هذه املرلةة ،صارت
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بريطانيا بالتعبري الشضري "اإلمرباطورية اليت ال تغيب عهضا الشتمس" ،ليث حتكتمت ،بفةل قوهتا املاللية
والعاكرية والرهاعية والتجارية  ،ي أطراف شاسعة م العامل ،م الرِّي واهلهد إىل مهدا ،مرورا مباتعتمرات
إفريقيا.
مرلةة ثالث ة صعدت فيضا أملانيا مقوة حياب هلا ألف لااب .مانت البداية مع الولدة الاياسية ع )1871اليت
لعب فيضا بياتمارك ع )Bismarckسورا مبريا ،إذ مان م وراء التحول م "بْروسيا إىل أملانيا"  .ي هذه املرلةة
استطاعت أملانيا أن تطور بهياهتا الرهاعية عةى حنو مبري باستغالل مهاج الفح احلجري ،والارميم عةى صهاعة

وب ع )Kruppاليت جادت الثورة الرهاعية األملانية ليث امتدت الاكة
مر ْ
احلديد والرةب اليت ارتبطت مبرانع ُ
احلديدية عرب أرجاء البالس ،وتطورت صهاعة األسةحة اليت خاضت هبا أملانيا لروهبا ضد فرناا وبريطانيا.

وأخريا  ،البد م مةتمة خبروص التحقيب .يتعامل املؤرخون مع القرن التاسع عشر مبفضوم املدة
الطويةة .ومعىن ذلك أن هذا القرن جيد جذوره  ي هناية القرن الثام عشر ،وميتد لىت مطةع القرن العشري  ،م
 1789إىل  .1914و ي واقع األمر لكل سهة م الاهتِّي املذمورتِّي ما يربرمها .تشري سهة  1789إىل اندالع
الثورة الفرناية وما ترتب عهضا م ألداث مان هلا مبري األثر عةى القارة األوروبية  ي القرن التاسع عشر .ويتجةى
ذلك  ي مالباات جمريات األمور اليت مكهت م صعوس نابوليون إىل سدة احلك  ،وسعيه إىل اهليتمهة عةى أوروبا،
وذلك  ي سياق الرراع مع بريطانيا  ي بداية القرن املذمور .أما سهة  1914فتشري إىل اندالع احلرب العاملية
األوىل أو ما ياتمى أيةا بِـ "احلرب الكرب،ى" .وبطبيعة احلال ،ال ميك فض اندالع هذه احلرب م سون الرجوع
إىل هناية القرن التاسع عشر ليث صعد جن أملانيا صهاعيا وعاكريا ،ملا لققت ولدهتا الاياسية ،وهممت فرناا
 ي لرب  ،1870وسخةت  ي التهافس اإلمربيايل مع الدولتِّي االستعتماريتِّي املضيتمهتِّي عةى الاالة ،أي فرناا
وبريطانيا .ب ل إن بعض املؤرخِّي يذهبون إىل القول بامتداس القرن التاسع عشر لىت قيام الثورة الروسية عام 1917

اليت سشهت لتغيري وتأثري مبريي استتمرا طيةة القرن العشري ليس فقط عةى ماتو،ى أوروبا ،بل العامل أيةا.
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