
  

 

  :تقدمي إشكايل

  .املطلق والنظام الربملاين م ثورة دينية وسياسية نتيجة الصراع القائم بني النظام امللكي17عرفت إجنلترا منذ العقد الرابع من ق 

 فما هي أسباب هذه الثورة؟ 

  وما هي نتائجها السياسية واالقتصادية واالجتماعية؟ 

I  - اإلجنليزية الثورة قيام إىل دعت اليت األسباب تتعدد:  

  :اإلجنليزية الثورة قيام إىل واالجتماعية االقتصادية األسباب أدت -1

 م، فتم ديدهم بالطرد من1607اليت عرفتها إجنلترا إىل انتفاضة الفالحني ضده سنة  أدت سياسة تسييج األراضي الفالحية

شكل فرض الكالفنيني لضريبة االستهالك على املنتوجات  ، وقدالنبالء حياولون االستيالء على السلطة كان حني يفاالقطاعات الفالحية، 

 باجتاه اهلجرة فرض إىل أدى مما الثورة قيام يف باجنلترا األسعار ارتفاع ساهم ذلك إىل م، إضافة1646 التمرد سنةالغذائية منطلقا حلركات 

  .الشمالية أمريكا

  :ودينية سياسية ألسباب اإلجنليزية الثورة اندلعت - 2

  :السياسية األسباب -أ 

آرائه حول احلق اإلهلي  تبىن ملك إجنلترا جاك األول أفكارا سياسية تدعو إىل امللكية املطلقة، وحاول أن يفرض على الربملان

 كما ،وعدم اعتبار امللك مسؤوال أمام الشعب بل أمام اهللا فقط، وشخصه ال ميكن أن خيضع للقانون باعتباره هو القانون ،والوراثي يف احلكم

جاك األول  م من فترة امللك18و 17مرحلة احلكم لدى ملوك أسرة ستيوارت خالل القرنني  قصر اإلجنليزية الثورة اندالع يف ساهم

  ).1727(إىل مرحلة امللك جورج األول ) 1603(

 :الدينية األسباب - ب

دخلت إجنلترا خالل فترة امللك جاك األول  بعد وفاة امللكة إليزابيت، مرحلة اضطرابات دينية بعد : األول جاك امللك عهد يف �

 دينرجل  300األجنلكانية من الكاثوليك والبيوريتان بطرده ل إعالنه حلكمه ونظرا لتربيته الكالفنية بدأ يف تطهري الكنيسة 

 .بيوريتاين

كان للملك شارل األول دور مهم يف إشعال فتيل الثورة، إذ كان مياال لالستبداد، كما حاول : األولل شار امللك عهد يف �

 إىل بالربملان دفع مما ،التجار على قروضا يفرض جعله هزميته أن إال، اكتساب التأييد الشعيب عن طريق إعالن احلرب على إسبانيا

 حبل يقضي مرسوما شارل فأصدر، فأدت معارضة الربملان إىل تأزم العالقة مع القصر، احلقوق مبلتمس مسيت وثيقة وإصدار التدخل

  .السلطة على أحد ينازعه أن دون م1640و 1629ما بني سنيت  البالد وحكم الربملان

II - مبرحلتني مرت الثورة اإلجنليزية:  

  :)1649 - 1642( وأحداثها اإلجنليزية الثورة من األوىل املرحلة -  1

 :إىل والصراع بني الفرسان واجلنتري ،واسكتلندا أيرلنداأدت جمموعة من االنتفاضات يف 

 . م1629من طرف امللك شارل األول سنة  الربملان حل �

   .م1642سنة وانتصار أصحاب الرؤوس املستديرة  نشوب حرب أهلية بني الفرسان واجلنتري �

  .تأسيس مجهورية كرومويل �

  .م1649 يناير 30إعدام امللك شارل األول يوم  �

 )الإنجليزية الثورة( والسياسية الاجتماعية الثورات
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 زعيم اعتقال مبحاولة القيام إىل م1649فبادر امللك سنة  ،أدى تفاقم الصراع بني الربملان وامللك شارل إىل تأزم األوضاع السياسية

 الطبقة( الربملان إىل احناز أحدمها متنافران، قسمان إىل الثوار انقسم وهكذا، لندن إىل اهلروب إىل يه أدى مما ذلك، يف فشل أنه إال املعارضة

  .)واالجنليكانيني والكاثوليك الزراعيني األرستقراطيني معظم( امللك إىل انضم اآلخر والقسم ،)والربجوازية الوسطى

  :)1689 – 1659" (ايدة الثورة" الثانية املرحلة أحداث -  2

ضد امللك شارل  نتج عن حتركات أنصار امللكية للعودة إىل السلطة وديكتاتورية مجهورية كرومويل الذي تزعم املعارضة البيوريتانية

  :األول إىل

  .كرومويل طرف من الربملان حل �

  .الثاين وجاك الثاين شارل مع املطلقة امللكية عودة �

  .م1668، مما أدى إىل استدعاء غيوم الثالث وماري الثاين لتولية احلكم سنة والتروي الويك حزيب بني الصراع �

 حرا، يضل أن جيب الربملان أعضاء انتخاب :منها مطالب، عدة تضمنت اليت م1689 دجنرب يف باحلقوق املطالبة على املصادقة �

  .تعاق أال جيب الربملان داخل التعبري انتخابات

III  -  الثورة اإلجنليزيةتعدد نتائج:  

  :اإلجنليزية للثورة السياسية النتائج -  1

نظام برملاين متارس فيه سلطة تشريعية حقيقية  حنو Anneبدأت امللكية الدستورية تتطور حتت حكم امللك غيوم الثالث وامللك آن 

مما أدى إىل حتول بريطانيا إىل  ،أمام نواب الشعب،  خيتارون من احلزبني الكبريين بالبالد اللذان ميثالن الرأي العام اإلجنليزي مسؤولني بوزراء

  .ملكية برملانية

  :اإلجنليزية للثورة واالجتماعية االقتصادية النتائج -  2

  :البورجوازية آفاق توسيع يف واجتماعيا اقتصاديا الثورة االجنليزية نتائج ظهرت

  .وحتديث تربية املاشية ،وممارسة زراعات عصرية ،وتسييج احلقول الزراعية ،مت جتفيف املستنقعات: على املستوى الفالحي �

  .مت تطوير استخراج املعادن وصناعة التعدين والقطن، كما مت االهتمام بصناعة النسيج: على املستوى الصناعي �

  .اإلجنليزي على التجارة العاملية، مما أدى إىل ظهور بوادر النظام البنكي احلديث هيمن األسطول: على املستوى التجاري �

  .إىل تقوية موقع البورجوازية اإلجنليزية وتعزيز الوجود االستعماري الربيطاين عرب مناطق العامل أدى كل هذا  

  :ةخامت

م إىل 17إجنلترا خالل القرن  أمهها الثورة ايدة، وقد سامهت التحوالت السياسية اليت عرفتها مرت الثورة اإلجنليزية بعدة مراحل

  .اندالع عدة ثورات بأوربا

https://moutamadris.ma

