تاريخ العالقات الدولية
سنة ثانية عموم سياسية
الثورات القومية ورفض مؤتمر فيينا
اوال ثورات 1830
شيدت اوروبا العديد من الثورات القومية وكان ذلك لألسباب التالية
 -1السياسات المعادية لمبادئ وأفكار الثورة الفرنسية وما رافقوا من تدخل في شؤون
الدول الصغيرة
 -2المطالبة بالحكم الدستوري الذي يضمن لمموطنين حقوقيم في الحرية السياسة
وتقرير مصيرىم
 -3تنامي الشعور الوطني في البمدان التي خضعت لمحكم االجنبي من دون
االلتفات الي السكان ورغباتيم كبمجيكا و بولندا
-4نمو الطبقات الوسطي الصناعية والتجارية التي تبنت الدفاع النظام الدستوري في
اوروبا
اوال  -الثورة الفرنسية
قرر مؤتمر فيينا عودة ال بوربون الي فرنسا وعاد لويس  18بمساعدة اعداء فرنسا
وعاد معو اعداء الثورة واستعادوا مراكزىم في الجيش وإلدارة وأزيل عمم الثورة المثمث
االلوان ورفع مكانة عمم ال بوربون وحاول الممك اقامة توازن بين القوي المؤيدة لمثورة
وبين القوي المحافظة في المجتمع الفرنسي
اما االسباب التى ادت الى الثورة
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-1اصدر الممك قوانين انتخابية تسيل سيطرة المحافظين عمى السمطة.
-2مجى الممك شارل العاشر الذي تولي العرش عام  1824وأعاد النظام الفرنسي
الي ما قبل عام .1789
 -3وضعت الجامعة الفرنسية تحت اشراف الكنيسة وأعاد لطبقة النبالء كل
االمتيازات التي خسروىا وبذلك
اثار موجة من السخط في الشارع الفرنسي في  27جويمية  1830ولجاء الفرنسيين
الي العصيان المسمح وأقاموا المتاريس وأغمقوا المصانع وفي اليوم الثاني سيطر
الثوار عمى قصر التويمرىة وادى الي ىروب الممك ونصب لويس فميب ممكا
لمفرنسيين ليحكم بالدستور وبذلك تمكن الشعب من التخمص من اثار ق اررات فيينا
ثانيا :الثورة في بمجيكا
قرر مؤتمر فيينا احاطة فرنسا بسمسة من الدول القادرة عمى مواجية فرنسا لذلك قرر
المؤتمر دمج كل من بمجيكا وىولندا في دولة واحدة غرفت باسم مممكة االراضي
المنخفضة عمي الرغم من االختالفات التاريخية المغوية والدينية .....الخ وكانت
معاممة اليولنديين لمبمجيكيين متغطرسة وذلك بجعل المغة اليولندية المغة الرسمية
ومحاولة فرضيا عمى المدارس و دوائر الدولة واحتكار الوظائف في الجيش والسمك
الدبموماسي وىذا ما عزز روح الثورة لدي البمجيكيين وعندما قامت الثورة الفرنسية
عام  1830انتيز البمجيكيين الفرصة وسيطروا عمى الدوائر الحكومية وساندت فرنسا
ت ببمجيكا في مؤتمر لندن واعالن حياد بمجيكا 1830
ذلك التطورات فاعترف
ثالثا:الثورة في بولندا
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اقر مؤتمر فيينا ان تكون بولندا دولة مستقمة ويكون عمى العرش القيصر الروسي
الكسندر االول الذي عين نائبا لمحكم اال ان الوضع لم يقنع البولنديين الذين كانو
يطالبون بالثورة فعندما انتشر انباء الثورة الفرنسية الثانية قامو بطرد نائب القيصر
الروسي في  31نوفمبر  1830وأقاموا حكومة وطنية اال ان ذلك لم ينجح بسبب
معارضة قيصر روسي الذي اجتاحيا في فبراير عام  1831وأخضعت الي الحكم
الروسي وزالت بولندا من الخارطة كدولة
رابعا :الحركات االصالحية في سويس ار وبريطانيا
اما في سويس ار وبريطانيا فقد تمت االصالحات الدستورية ضمن اطار الشرعية
وبعيدا عن العنف والثورة
ثانيا:ثورات عام 1848
اوال:الثورة الفرنسية عام 1848
قامت الثورة الفرنسية لعدد من العوامل اىميا:
السياسي الفرنسية الي تيارين االول يضم انصار الممكية الدستورية
ة
-1انقسام الطبقة
والثاني يضم الجميوريين المتطرفين الذين يؤيدون اعادة النظام الجميوري وزاد من
سؤ الوضع انقسام الممكية الي مجموعات متناحرة
 -2ظيور الحركة البونابرتية نسبة الي نابميون بونابرت الذين كانوا يدعون الي
استعادة امجاد نابميون
-3ظيور الحركة االشتراكية بسبب ما خمفتو حروب نابميون من ازمة اقتصادية
وعجز مزمن في خزينة الدولة
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ونتيجة لذلك فقد ارتفعت االصوات مطالبة باإلصالح والقضاء عمى الفساد وما زاد
الوضع سؤ االزمة االقتصادية التي مرت بيا البالد بين عام 1847-1846وطرد
االلف من العمال ولذلك قامت الثورة الفرنسية الثالثة في  02فبراير  1848وتشكمت
حكومة مؤقتة وكان من اعماليا منح حرية الصحافة والدعوة النتخابات مجمس نيابي
جديد لوضع دستور جديد لمبالد وفي انتخابات  01يناير  1848انتخب اول رئيس
لمجميورية ىو لويس نابميون ابن شقيق نابميون بونابرت الذي توج باسم نابميون
الثالث امبراطو ار لفرنسا منذا عام 1870-1852
ثانيا:الثورة في النمسا والمجر
كان السبب الرئيسى لقيام الثورة ىو السياسة االستبدادية التي اتبعيا مترنيخ وابرزىا
-1تجاىل عوامل التغير السياسي واالجتماعي في اوروبا الذي احدثتة الثورة الفرنسية
 -2فرض الرقابة الصارمة عمى الجامعات
-3مراقبة منافذ البالد وموانئيا خوفا من رياح التغير
وعمى الرغم من ذلك فقد قامت الثورة في  1848من ثالث جيات
-1االتجاه الحكومي طالبوا باإلصالحات وادارة قانونية
البوليسي عن ايقاف التطور ومنع الفكر الحر من الوصل
ة
 -2عجز االجيزة
الجامعات
-3نمو الشعور القومي لدي الشعوب االمبراطورية النمساوية من رومان وجرمانيين
وكرواتيين وغيرىم ومطالبة بحق تقرير المصير وقامة الثورة في  1848وقد استقال
مترنيخ وغادر الي منفاه في بريطانيا
ثالثا:الثورة االلمانية
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واجية مممك بروسيا فريدرك وليم الرابع مطالب ممحة من قبل الشعب لتحقيق
االصالحات اال انو حاول التممص حتي قامة المظاىرات في االوساط الشعبية في
المدن االلمانية ولذلك دعاء الممك الي عقد مؤتمر وطني عام في فرنكفورت ليكون
بمثابة برلمان تحضيري ووضع دستور أللمانيا الموحدة
لكن تحقق الوحدة يحتاج الي جيش قوي ودولة كبيرة فقد عرض المؤتمرين عمى
الممك البروسي عام  1849عرش المانيا اال انو رفض ألنو من الشعب وليس من
االمراء وبذلك فشمت محاوالت برلمان فرانكفورت
الوحدة االلمانية
كانت الواليات االلمانية مفككة حتي القرن الثامن عشر وكانت مرتبطة بإمبراطورية
ال ىابسبيرك وقد اتسمت ىذه الواليات بالضعف باستثناء مممكة بروسيا التي كان
يحكميا فريدريك الكبير عام  1786-1740و كان الشعب االلماني يعيش حياة
صعبة وقد تأثرت الواليات االلمانية بالثورة الفرنسية الذي اسيم في تزيد الشعور
القومي فضال عن دخول نابميون الذي احتل الكثير من الواليات االلمانية فقد ضم
قسم منيا الي فرنسا والغي البعض ودمج البعض االخر لتصبح  39والية وأسس
اتحاد الراين  1806وكان اليدف ىو خمق دولة قوية المانية توازي نفوذ كل من
تييئ
النمسا ومممك بروسيا كما ظيرت في بروسيا شخصيات ميمة عممة عمى ة
بروسيا عمى قيادة الواليات االلمانية نحو االتحاد وىو اتوفون بسمارك -1815
 1898رجل دولة وشغل منصب رئيس وزراء بروسيا من  1890-1862واشرف
عمى توحيد الواليات االلمانية وتاسيس االمبرطورية االلمانية او ما يسمى بالريخ
االلماني الثاني وقد خاض بسمارك العديد من الحروب من اجل توحيد المانيا منيا
حرب ضد النمسا عام 1866واجبراىا عمى توقيع معاىدة براغ ولتعزيز السطيرة
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البروسية فقد ضم امارات الشمال االلمانية لتتكون مايسمي باالتحاد االلماني الشمالي
في  1867وقد ادي انتصار بروسيا عمى النمسا الي زيادة قوة المانيا وفي عام
 1870كانت الحرب الفرنسية البروسية وانتصرت بروسيا عمي فرنسا وتوالت
االنتصارات الجيش االلماني بعد ذلك عمى فرنسا وكان اىميا ىي معركة سيدان
حيث ىزم الجيش الفرنسي واستسمم االمبراطور نابميون الثالث عام  1870وأرغمت
فرنسا عمى توقيع معاىدة فرانكفورت عام  1871اما النمسا فقد كانت ىدف بسمارك
ىو عزل النمسا دوليا والقضاء عمى نفوذىا.
العالقات الدولية في الفترة مابين 1914-1870
شيدت الفترة التي سبقت الحرب العالمية االول انقسام اوربا الي احالف وتكتالت
دولية ادت الي تيديد السالم ومن اىم االحالف
-1عصبة االباطرة الثالثة
كان بسمارك يخشى ان تتكون جبية ضد المانيا لذلك تفاىم مع كممن روسيا والنمسا
عن طريق ما عرف باسم عصبة االباطرة الثالثة  1872وىو اتفاق شفيي وكان
اليدف منة ىو البقاء عمي الحدود الراىنة ألوروبا وقد استطع بسمارك من اعادة
احياء ىذا الحمف عام  1881عن طريق اتفاق روسي الماني نمساوي الذي نص
عمى اتفاق جديد ىو اذا دخمت احد الدول الحرب مع دولة رابعة واجب عمي الدولتين
االخرى البقاء عمي الحياد وذلك ضمنت المانيا حياد كل من روسيا والنمسا
-2الحمف الثنائي  1870شيد مؤتمر برلين تأييد بسمارك لممعارضة البريطانية
لإلطماع الروسية في الدولة العثمانية فشعرت روسيا ان المانيا قد غدر بيا وخشي
بسمارك من تقارب روسي فرنسي لذلك اقام الحمف الثنائي مع النمسا  1879وقد
نص االتفاق عمي مساعدة كل دولة لألخرى
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-3الوفاق الودي
ىي اتفاقية بين بريطانيا وفرنسا لحد من التفوق العسكري االلماني واصرار سياستيا
عمى التدخل في السياسات االستعمارية وذلك شجع بريطانيا لتقرب مع فرنسا عام
 1904وبموجبة تم حل النزاعات بينيم المتعمقة بإفريقيا وبعض جزر المحيط اليادي
واطالق يد بريطانيا عمى مصر ويد فرنسا عمى المغرب العربي
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