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مقدمة

دفعت مجموعة من العوامل باألوربيين خالل القرن 15 و16م إلى القيام بمجموعة من الرحالت البحرية عرفت باالكتشافات الجغرافية.

فما أهم دوافعها والعوامل المساعدة على نجاحها؟

وما هي أهم نتائجها؟

تعددت دوافع الحركات االستكشافية وتنوعت عواملها

دوافع الحركات االستكشافية

تعددت الدوافع التي دفعت األوربيين لتنظيم االكتشافات الجغرافية، ومنها:

الدوافع االقتصادية: كالبحث عن المعادن النفيسة إلنتاج القطع النقدية، وإلى البضائع اآلسيوية كالتوابل، ورغبتها في البحث عن

طرق بحرية جديدة تمكنهم من تجاوز الوساطة اإلسالمية واإليطالية.

الدوافع الدينية: تجلت في الرغبة في نشر الديانة المسيحية من خالل البعثات التبشيرية ومحاصرة الديانة اإلسالمية.

العوامل المساعدة على االستكشافات

ساعدت مجموعة من العوامل على انطالق االكتشافات كظهور الطباعة، ونشر كتب الرحالت، والخرائط، باإلضافة إلى االختراعات

التقنية والعلمية كاإلسطرالب والبوصلة، وصنع سفينة الكرافيال، وقد بدأ البرتغاليون االكتشافات باحتالل مدينة سبتة سنة 1415م، ثم

استمروا أن إلى وصلوا ألقصى جنوب إفريقيا (رأس الرجاء الصالح)، ثم للهند سنة 1498م على يد فاسكو دي كَاما، بينما ركز اإلسبان

رحالتهم غربا بالطواف حول الكرة األرضية للوصول للشرق، حيث اكتشف كريستوف كولومبس سنة 1492م جزر أمريكا الوسطى

معتقدا أنها الهند، ثم جاء أمريكو فسبوتشي ليؤكد اكتشاف القارة األمريكية، ليتمم بعده ماجالن الطواف حول األرض بوصوله للهند.

تعددت نتائج الحركات االستكشافية

تكوين إمبراطوريات استعمارية

أدت االستكشافات الجغرافية إلى تكوين األوربيين إلمبراطوريات استعمارية بعد تأسيس مراكز تجارية ساحلية واالستيطان بها، ثم

عملوا على جلب العبيد من القارة اإلفريقية، وبعد التوغل بالقارة األمريكية استوطنوها ونهبوا خيراتها، كما دمروا مدنا كاملة، وشنوا

حرب إبادة ضد السكان األصليين من الهنود الحمر، وقضوا على حضاراتهم (المايا، االزتيك، االنكا).

تحول طرق التجارة الدولية

تحولت الطرق التجارية من حوض البحر المتوسط إلى المحيط األطلنتي مما أدى إلى القضاء على الوساطة التجارية العربية واإليطالية،

وتدهور تجارة القوافل الصحراوية، فتدفقت كميات كبيرة من الذهب والفضة على أوربا مما أدى إلى ارتفاع كبير في األسعار، فتضررت

الفئات الشعبية، في حين اغتنى كبار التجار، وظهرت المؤسسات المالية والتجارية والصناعية الكبرى، في حين تضررت فئات العمال

والفالحين وتفاقمت ظاهرة الفقر والفوارق االجتماعية.
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خاتمة

أدت االستكشافات الجغرافية إلى تحكم أوربا في الحركات التجارية العالمية، وبالتالي تطوير اقتصادها وفرض هيمنتها على العالم

بواسطة الحركات االستعمارية.

https://inscription.ma/

