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الأتعماري اووروبيي 
اووروبي    : للأتعمار اوقتصاديه  الدوافع

الحديث،             العصر في ببعضهم اوتصال إلى والأيويين بالوربيين دفعت التي هي التجارة إن
      . أوروبا        بين التجارية الصلت كانت وإذا العكس وليس اوتصال ذلك بدؤوا الذين هم والوربيون

قرون                 لعدة أصابها قد والركود الشلل كان وأن التاريخ، فترات من فترة أية في تتوقف لم وآأيا
وتحسنت             أوروبا، عن تنحسر ان القطاعية الفوضى كادت فما الوأيط، الوروبى التاريخ خلل

اندفع            حتى الوأطى القرون أواخر في اوقتصادى النشاط وازداد نسبياً، اوقتصادية الوضاع
البندقية          –   – في اليطالية التجارية البورجوازية كانت التي الشرقية، السلع طلب في الوربيون

   . هذا           جعل وقد العربية البورجوازية الشرقى جزئها في تحتكرها بينما الغربي، جزئها في تحتكرها
الهند              جزر إلى يوصل بحرى، طريق كشف في بجد تفكر والبرتغالية الأبانية البرجوازية الوضع
لهذه              البندقى العربى اوحتكار بوطأة منهما كل أحست أن بعد إفريقيا، حول بالدوران الشرقية

أنة         في الجنويون، المحاولة بدأ أن وبعد أوجولينو     1291التجارة، الجنويان الخوان أبحر عندما
Ugolino   نيفالدو البحرى        Vadino Novaldoوفادينو الطريق عن للبحث كبيرتين أفينتين في ً أرا

. مراكش         أاحل قبالة بسفينتيهما غرقا أنهما إو الهند، إلى

من               كل أعى فقد جديداً، ً أمرا ليست الأيوية السلع على الحصول في الوربية المم ورغبة
تلك               أن قيل حتى والسحر، الثارة ذات السلع تلك على للحصول قبل من والرومانيين اليونانيين

روما               ثروات اأتنزاف في الهامة العوامل من وأوروبا آأيا بين متعادلة غير كانت التي التجارة
.          . وأقوطها   العتيدة المبراطورية تلك ضعف أأباب من كانت وبالتالى النفيسة المعادن من

جوز      –   )    وقشرة الطيب جوزة النفيسة التوابل الأيوية السلع وجدت الوأطى، العصور وفي
  -       ) في   ً رواجا وخلفها والعاج، والقمشة والعقاقير والحرير والفلفل والقرفة والقرنفل الطيب

المتعددة،             التقليدية اوتصال قنوات عبر إليهم تنقل السلع هذه وأخذت أوروبا، أثرياء أوأاط
الأود                والبحر القرم جزيرة شبه إلى ً شرقا الصين من يبدأ الذي الحرير طريق أهمها كان والتي

 . وكان            ومصر الشام موانئ إلى الحمر والبحر العربى الخليج طريقا ثم غرباً، فالقسطنطينية
طريقا               على أما آأيويون، الحوال معظم في الصين بطريق الشرقية السلع هذه نقل على يقوم

. النقل         بعمليات العرب قام فقد الحمر والبحر العربى الخليج

تجد             كانت المتوأط، البيض للبحر الشرقية الشواطئ إلى الشرقية السلع تصل كانت واينما
 . أما             هناك للجنوبيين تجارية مراكز وجدت حيث القرم، جزيرة بشبه انتظارها في الجنوية السفن

فقد             والغرب، الشرق بين الطريق مفتاح جعلها متميز جغرافي بموقع تمتعت التي البندقية،
في      –        والشام مصر بين يجمعون كانوا الذين المماليك ألطين مع تحالفها بفضل اأتطاعت
العربى   –           والخليج الحمر البحر طريقى عن الواردة الشرقية السلع احتكار واحدة أياأية وحدة

            . كانت    وبطئها طولها عن ً الذكر،فضل أالفة الطرق هذه أن بالذكر وجدير أوروبا في بها للتجار
من              كثير في يعرضها كان مما شاأعة، أرضية مساحات في لمرورها العواقب مأمونة غير

وهذا               عليها، المنقولة البضائع قيمة فيه ارتفعت الذي الوقت في هذا التعدى، من لحاوت الحيان
. مباشرة            الشرقية التجارة بمصادر اوتصال في الرغبة اختمار إلى ً أيضا أدى ما

حكام             –  المماليك اأتخدامها على درج التي اوحتكارية السياأة الرغبة هذه اختمار من زاد وقد
في   –           الشرق تجارة تحولت عندما عشر، الخامس القرن في ً خصوصا الشرعيين والشام مصر

   . السلطان           أصدر لذلك العربى الخليج طريق يهددون التتار أصبح أن بعد القاهرة إلى معظمها
أنة    في ولضمان         1428برأباى السلطانية، المخازن غير من التوابل شراء حرم ً مرأوما م

       . المخازن      من الشراء على التجار أجبر وبذلك المرور رأوم زيدت المرأوم، هذا تنفيذ
       . اوحتكارية     أياأتهم تنفيذ على المماليك أاعد وقد الخيرة تحددها التي بالأعار السلطانية

            . البضائع   لبعض بلغت حيث اورتفاع، من ً كبيرا ً حدا الرأوم هذه بلغت وقد عينا للرأوم جبايتهم
خاصة          –     –  جدة ميناء في وذلك العشر أمثال عشرة إلى الخر ولبعضها قيمتها، من العشر إلى

. الحمر            البحر اأتخدام على القبال وقل الهند، إلى البرتغال وصل أن بعد



الأتعماري اووروبيي 
   ) بالنسبة        ) أأعارها ارتفاع التوابل اوفاوية وبالذات الشرقية، للسلع اوحتكار هذا على وترتب

التبعية             يجنبهم تجارى طريق عن البحث إلى بالوربيين دفع ما وهذا الوروبى، للمستهلك
 .      . وزاد       الشرقية التجارة بمصادر مباشرة واوتصال والبنادقة للعرب ً ذرعا بها ضاقوا التي التجارية

كان              وأيط أي عن واوأتغناء مباشرة، الشرقية التجارة بمصادر اوتصال في الوربيين رغبة من
 . حيث             الشرقية السلع مع للمبادلة المجزى الأاس تقديم عن ألعهم عجز عربياً، أم ً أوروبيا

قرون     ) ثلثة ولمدة الوربيون أن(       1800-1500ظل دون الشرقية السلع على للحصول يسعون
   ) السلع      )    تلك لقاء الخشاب الصوف، الفراء، الجلود، الأيويين إلى لتقديمه البديل لديهم يكون

الشرقية  .والنفائس

اووروبي    للأتعمار الدينيه  :الدوافع

الشرقية            والتجارة خاصة بصفة التوابل تجارة تحتكر الألمية العربية البورجوازية كانت لما
لقصاء              فيه تعمل الوربية البورجوازية كانت الذي الوقت في الشرقى الجزء في عامة بصفة

قد            البورجوازيتين بين المادى الصراع فإن الشرقية، التجارة عن الألمي العربى اوحتكار
على            القضاء شعار برفع والأبانية البرتغالية البورجوازية قامت حيث الدينى بالعامل اصطبغ

. أيديهم             من الشرق تجارة وانتزاع وغربها أفريقيا شمال في أملكهم من بتجريدهم المسلمين

المارات     –         مع الألمي العربى الصراع يصل أن قبل والبرتغال إأبانيا من كل فراحت
في             منها خروجهم عن ويسفر الذروة إلى آيبريا جزيرة شبه في شعار  1492المسيحية ترفع م

الساحل              إلى إأبانيا فاتجهت المسلمين، العرب فيه يضرب أن يجب الذي المقتل عن البحث
. ومليله        أبته على واأتولت لها المقابل الغربي الفريقى

وتطويقها،              الألمية القوى تعقب بهدف جديدة، دينية حركة لواء حملت البرتغال أن حين في
المؤدية             الملحة شرايين على والسيطرة الشرق تجارة في المتمثلة قوتها مصدر على والقضاء

             . أن    يأمل كان الملح هنرى المير أن من الدينى الطابع على أدل وو التجارة هذه مصادر إلى
      : والوصول       والشرق، الهند أأواق إلى الوصول هدفين إلى لفريقية الغربي الساحل ارتياد يؤدى

على                اونقضاض إلى بها اوتصال يؤدى أن أمل على أفريقيا، شرق في يوحنا القديس مملكة إلى
          . عندما      غاما دا فاأكو عنه عبر ما جانب إلى هذا الشرقية التجارة تحتكر التي الألمية الدول

المسيحية             " أجابه بلده، عن النائية الديار هذه إلى مجيئه أبب عن فاليقوط حاكم أأله
العرب".                 أبعاد ان ملقا في جنده على القاه خطاب في دالبوكيرك قاله ما عن ً هذافضل والتوابل

. الألم           قوة أضعاف بها نرجو التي الوأيلة هو التوابل تجارة عن

اووروبي    للأتعمار السياأية  :الدوافع

حد                إلى تختلف مركزية، ألطة ذات حديثة دول وقيام أوروبا، في القومية الروح نمو أدى قد
أملكها               توأيع إلى الحديثة الدول هذه اتجاه إلى الوأطى، العصور في أوروبا ملكيات عن كبير

اوأتعمارية           المبراطوريات وتكوين واوأتحواز السيطرة لحب إرضاء خارجها، أو أوروبا داخل
             . إنشاء   على وعملهم الهندية السواحل إلى البرتغال وصل أن بعد ذلك اتضح وقد البحار وراء فيما
جميع              في العربى للوجود وأد بعملية وتقوم الشرق، تجارة على تقبض قوية أاحلية إمبراطورية

          . البريطانيون  عليه أقدم فيما المبراطوريات، إقامة في الرغبة اتضحت كذلك الشرقية البحار
. القصى              الشرق بلدان باقى إلى منها انطلقوا التي الركيزة كانت إمبراطورية تكوين من بالهند

إلى                اوأتعمار حركة دفع في به بأس و ً دورا أوروبا في والحربي السياأي للوضع كان كذلك
القرن        –    –    أواخر في المثال أبيل على وفرنسا إنجلترا من كل بين فالتطاحن أوروبا، خارج
خارج              اوأتعمارية الدولتين حركة في فعال دور له كان عشر، التاأع والقرن عشر، الثامن

       . بعض       في الداخلية السياأية للوضاع يكون وقد خاصة بصفة آأيا وحول عامة بصفة أوروبا
    . القلق           حالة دفعت فقد الخارج في نفسها عن التنفيس إلى دفعها في أثر الوروبية، الدول

الشعب              نظر تحويل في التفكير إلى الحكومة الفرنسي، الشعب منها يعانى كان التي الداخلى



الأتعماري اووروبيي 
لتفكيره            جاذبية أكثر تكون اأتعمارية خارجية مجاوت بفتح الداخلية، واوهتمامات المشاكل عن

        . المبراطوريات   إقامة وشهوة المستعمرات، امتلك حب أاهم وهكذا الداخلى الوضع عن
في            الداخلى السياأى الصراع جانب إلى القومية، الروح لنمو المصاحبة الطراف، المترامية

الدول                زمرة في الدخول إلى البحرية القوة ذات الوربية الدول من كثير دفع في الدول، بعض
الجديد           والعالم أفريقيا اأتهدفت كما آأيا، شرق منطقة اأتهدفت التي .اوأتعمارية،


