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الثورة ا: الثورات اإلجتماعیة و السیاسیة  إلنجلیزیة
:مقدمة

فما . م ثورة دینیة وسیاسیة تمثلت في الصراع بین النظام الملكي المطلق والنظام البرلماني 17العقد الرابع من ق عاشت إنجلترا منذ 

.أسباب ھذه الثورة ؟ وما ھي نتائجھا السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة

)م1642- 1689(سباب التي دعت إلى قیام الثورة اإلنجلیزیة األ.1

:أدت األسباب االقتصادیة واالجتماعیة إلى قیام الثورة اإلنجلیزیة* 

م وقد أدى ذلك إلى تھدیدھم بالطرد 1607التي عرفتھا انجلترا إلى انتفاض الفالحین ضد ھذه السیاسة وذلك عام أدت سیاسة التسییج

في حین كان النبالء منھمكین في االستیالء على السلطة وقد شكل فرض الكالفنیین لضریبة اإلستھالك منطلقا . ات الفالحیة من اإلقطاع

.إضافة إلى ذلك ساھم ارتفاع األسعار بانجلترا في قیام الثورة مما أدى إلى فرض الھجرة باتجاه أمریكا الشمالیة1646لحركات التمرد 

:نجلیزیة ألسباب سیاسیة ودینیة اندلعت الثورة اإل* 

األسباب السیاسیة -أ

طرح الملك جاك األول ألفكار سیاسیة تدعو إلى الملكیة المطلقة وفرض على البرلمان آراء حول الحق اإللھي والوراثي في الحكم وعدم 

كما ساھم في اندالع . للقانون لكونھ ھو القانوناعتبار الملك مسؤوال إال أمام اهللا ولیس أمام رعایاه ، كما أن الملك ال یمكنھ أن  یخضع

)من جاك األول إلى جورج األول (18و القرن 17الثورة اإلنجلیزیة قصر الحكم لدى ملوك أسرة ستیوارت خالل القرن 

:األسباب الدینیة–ب 

جلترا ونظرا لتربیتھ الكالفینیة بدأ یطھر دخلت انجلترا مرحلة اضطراب عند إعالن جاك لملكیتھ على ان: في عھد الملك جاك األول -

.رجل دین بیوریتاني300الكنیسة األنكلكانیة من الكاثولیك والبیوریتان حیث  قام بطرد 

فقد كان میاال إلى االستبداد وحاول اكتساب التأیید .كان للملك شارل األول دورا مھما في إشعال الثورة: في عھد الملك شاراألول -

یق إعالن الحرب على إسبانیا إال أن ھزیمتھ جعلھ یفرض  قروضا على التجار مما دفع بالبرلمان إلى التدخل وإصدار الشعبي عن طر

إال أن العالقات بین البرلمان والملك تأزمت فأصدر شارل مرسوما یقضي بحل البرلمان وحكم البالد مابین .وثیقة سمیت بملتمس الحقوق 

.في السلطةدون أن ینازعھ أحد 1640و 1629

:مراحل الثورة اإلنجلیزیة .2

)1642-1649(المرحلة األولى من الثورة اإلنجلیزیة وأحداثھا * 

:أدت كل من التمردات في ایرلندا واسكتلندا والصراع بین الفرسان والجنتري إلى 

Iحل البرلمان من طرف شارل-

جنتري حرب أھلیة بین البرلمان وال-

انتصار أصحاب الرؤوس المستدیرة -

جمھوریة كرومویل-

.1649ینایر 30إعدام الملك شارل في -

إلى القیام 1642ك سنة فبادر المل.أدى تفاقم األوضاع بین البرلمان والملك شارل  إلى ھبوب ریاح عاصفیة من سماء انجلترا

بمحاولة اعتقال زعیم المعارضة إال أنھ فشل في ذلك مما أدى یھ إلى الھروب إلى لندن وھكذا انقسم الثوار إلى قسمان متنافران 

یك أحدھما انحاز الى البرلمان الطبقة الوسطى والبرجوازیة والقسم اآلخر انضم إلى الملك معظم األرستقراطیین الزراعیین والكاثول

.واالنجلیكانین

1659-1689": الثورة المجیدة" أحداث المرحلة الثانیة * 
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نتج عن تحركات أنصار الملكیة للعودة إلى السلطة ودیكتاتوریة جمھوریة كرومویل الذي تزعم المعارضة البیوریتانیة ضد الملك 

:Iشارل 

، الصراع بین حزبي الویك والتروي ، استدعاء IIوجاك IIحل البرلمان من طرف كرومویل ، عودة الملكیة المطلقة مع شارل-

انتخاب (التي تضمنت عدة مطالب منھا 1689لتولیة الملك ، ثم المصادقة على المطالبة بالحقوق في دجنبر IIوماريIIIغیوم 

).أعضاء البرلمان یجب أن یضل حرا ، انتخابات التعبیر داخل البرلمان یجب أال تعاق

:الثورة اإلنجلیزیة نتائج .3

:النتائج السیاسیة للثورة اإلنجلیزیة * 

وحكم آن نحو نظام یمارس فیھ البرلمان IIIنتج عن الثورة اإلنجلیزیة سیاسیا أن بدأت الملكیة الدستوریة تتطور تحت حكم غیوم 

.سلطة حقیقیة ، بوزراء مسؤولین أمام البرلمان

ید للنظام البرلماني وحزب التروي وھو مساند للنظام الملكي في حین كانت الملكیة یتم اختیارھم من حزب الویغ وھو حزب مؤ

14مزدھرة في فرنسا في عھد لویس

:النتائج اإلقتصادیة واإلجتماعیة للثورة اإلنجلیزیة 

:ئج الثورة اقتصادیا واجتماعیا في توسیع آفاق البورجوازیةظھرت نتا

.تجفیف المستنقعات وتسبیح الحقول الزراعیة كما عملت على ممارسة زراعات حدیثة وتحدیث تربیة الماشیة : فالحیا *

.تطویر صناعة استخراج المعادن وصناعة التعدین وصناعة القطن كما اھتمت بصناعة النسیج: صناعیا *

.ھیمنة األسطول البحري على التجارة العالمیة مما أدى إلى ظھور بوادر النظام البنكي الحدیث: جاریا ت* 

.كما أدى ذلك إلى تقویة موقع البورجوازیة اإلنجلیزیة على كافة األصعدة  وتعزیز الوجود االستعماري اإلنجلیزي في العالم 

:خاتمة

إلى اندالع 17الثورة المجیدة حیث ساھمت ھذه التحوالت السیاسیة بانجلترا خالل القرن مرت الثورة اإلنجلیزیة بعدة مراحل أھمھا 

.ثوراث اجتماعیة وسیاسیة بأوربا
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