
 

  

  :متهيد إشكايل

م قفزة كربى يف ميدان العلم والتكنولوجيا، ووسائل اإلنتاج وأساليبه، اصطلح على تسميتها 19العامل الرأمسايل خالل ق  شهد

 .وقد رافقت هذه الثورة حتوالت اجتماعية وفكرية بالثورة االقتصادية،

 م؟19فما هي مظاهر التحوالت االقتصادية اليت عرفها العامل الرأمسايل خالل القرن  

 م؟19هي مظاهر التحوالت االجتماعية اليت واكبت التحوالت االقتصادية خالل القرن ما  

 م؟19وما هي املذاهب الفكرية اليت أطرت التحوالت االقتصادية واالجتماعية للرأمسالية خالل القرن  

I  -  م19مظاهر التحوالت االقتصادية واملالية بالعامل الرأمسايل خالل القرن: 

  :م19اليت قامت عليها التحوالت االقتصادية يف العامل خالل القرن  األسس -  1

 :ارتكزت التحوالت على تعميم استعمال االختراعات العلمية والتقنية، ومن أهم االختراعات العلمية والتقنية، نذكر

 .توليد الكهرباء مو، املصباح،الدينا البطارية،: يف ميدان الطاقة �

 .فرن مارتن املطرقة البخارية، حمول بيسمر، إنتاج االلومنيوم،: يدان التعدينيف م �

 .جرار بالطاقة البخارية ، احملرك االنفجاري، أول طائرة بالبخار، آلة احلصاد،قاطرة ستيفنسن: يف ميدان النقل �

 .صويرآلة الت االلكتروليز، احلرير االصطناعي، إنتاج الصودا، األمسدة،: يف ميدان الكيمياء �

وقد ارتبط ظهور هذه االختراعات برغبة البورجوازية يف تطوير اإلنتاج، فرفعت من حجم استثماراا، وشجعت البحث العلمي، 

 .فتم التوصل إىل وسائل عمل جديدة أدت إىل الزيادة يف اإلنتاج، فكانت الثورة االقتصادية

 :لنظام الرأمسايلمظاهر التطور يف القطاع ألفالحي وآثارها على تقوية ا -  2

  :ارتكزت الثورة الفالحية على عدة أسس وكانت هلا عدة مظاهر، ومن بني األسس واملظاهر نذكر

 .، استعمال األمسدة الكيماوية  حتسني النسل...)آلة احلصاد، آلة الدرس (مكننة الفالحة : األسس التقنية �

اعتماد نظام الدورات الزراعية، التخلي عن نظام إراحة األرض، توظيف الرساميل والتجهيزات، توجيه الفالحة : األسس التنظيمية �

 .حنو التخصص، ظهور التركيز ألفالحي

 .ارتفاع اإلنتاج، ارتفاع املردودية، اتساع مساحة األراضي الزراعية، تنوع اإلنتاج: املظاهر �

  :الصناعية والتعرف على بعض مظاهرهاأسس التحوالت  -  3

 :أسس التحوالت الصناعية - أ

أدى التقدم العلمي والتقين إىل ظهور أدوات عمل جديدة، واىل تقدم الصناعة اآللية وتراجع الصناعة اليدوية، فارتفع اإلنتاج  �

 .واخنفضت التكلفة وتضاعفت األرباح

، والفوردية )العمل املتسلسل(الطايلورية : تركيز األنشطة الصناعية داخل املعامل، وابتكار أساليب جديدة يف تنظيم العمل أمهها �

 ).العمل املتشابه(

 .تزايد حجم االستثمارات يف اال الصناعي �

 .التنافس احلر بني املؤسسات الصناعية �

 : مظاهر التطور الصناعي - ب

 صناعي خاصة يف جمال النسيج والصناعات التعدينية تزايد اإلنتاج ال �

 .تقدم الصناعة اآللية وتراجع الصناعة اليدوية �
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 .تطور إنتاج مصادر الطاقة من فحم ونفط وغاز طبيعي وطاقة مائية �

  .تطور الصادرات الصناعية وتزايد نسبة مسامهتها يف الناتج الوطين اإلمجايل �

II -  م وركائز الرأمسالية املالية19خالل القرن تطور أسس النظام الرأمسايل:  

  :م19مراحل تطور النظام الرأمسايل خالل القرن  -  1

وتزايد  متيزت بتراكم األموال عن طريق ب ثروات العامل اجلديد، وتطور املدن،): م1750 -  1450( مرحلة الرأمسالية التجارية �

 .املعامالت النقدية، وظهور األبناك والتبادل احلر

إضافة إىل  واكتشاف مصادر جديدة للطاقة، ،متيزت بالتطور العلمي والتقين): م19أواخر ق  - 1750(مرحلة الرأمسالية الصناعية  �

 .وظهور التركيز الرأمسايل واالحتكارات ،االستعمال املكثف لآلالت

وظهور أشكال جديدة من الشركات  ،ستثمارمتيزت بتطور وظيفة األبناك حنو ميدان اال ):م19أواخر ق (مرحلة الرأمسالية املالية  �

، مما جعل األبناك تتحكم يف النظام )اهلولدينغ(وظهور التركيز املايل  ،إضافة إىل تزايد تأثري البورصات يف االقتصاد ،)جمهولة االسم(

 .الرأمسايل

 : تطور الرأمسالية املالية -  2

فظهرت ، حتوالت يف بنية ووظيفة األبناك التقليدية ذات الطابع العائلي فرض التقدم الصناعي واحلاجة إىل متويل املشاريع الكربى

ابناك جديدة على غرار الشركات اهولة االسم، مل تقتصر وظيفتها على منح القروض للتجار وأرباب الصناعة بل أصبحت توظف جزءا 

 .وبذلك أصبحت الصناعة خاضعة هليمنة األبناك، مؤسسة بنكية رأمسالية صناعيةإىل فتحولت  ،من رأمساهلا يف النشاط الصناعي

III  - التحوالت االجتماعية والفكرية اليت واكبت حتوالت االقتصاد الرأمسايل: 

 :التحوالت االجتماعية -  1

عدد فاجنلترا مثال تضاعف  ،م1901-1801تضاعف عدد سكان الكثري من دول أوربا فيما بني : السريع الدميوغرايفالنمو  �

 56.3مليون نسمة إىل  24.8، وسكان أملانيا انتقلوا من )مليون نسمة 38.7مليون نسمة إىل  10.2من (مرات أربع سكاا 

 .بتراجع نسبة الوفيات نتيجة حتسن اإلنتاج ألفالحي وتقدم الطب ووسائل الوقاية الدميوغرايفويرتبط هذا االنفجار ، مليون نسمة

 .الصناعية والفالحية إىل تزايد سكان املدن وتراجع سكان البواديأدت خملفات الثورتني : التمدين السريع �

 .مما وفر يد عاملة رخيصة خروج املرأة إىل العمل وتشغيل األطفال، �

 . ، مهاعارضيت األهداف واملصاحلتظهور طبقتني اجتماعيتان م �

  :الطبقة البورجوازية -أ 

فبفضل الثورة الصناعية حتولت  ،م يعد عصرها الذهيب19ق غري أن ، طبقة اجتماعية ظهرت مع بداية العصر احلديثوهي 

 .وعاشت حياة بذخ وترف ،واغتنت على حساب شقاء الطبقة العاملة ،البورجوازية إىل رأمسالية مسيطرة على وسائل اإلنتاج

  ):الربوليتاريا(الطبقة العاملة  -ب 

ميلكون وسائل اإلنتاج ويعيشون من بيع قوة عملهم يف م لتعيني األشخاص الذين ال 1837استعمل هذا االسم ألول مرة سنة 

 . سوق الشغل مقابل اجر زهيد ويف ظروف ال إنسانية بسبب االستغالل الرأمسايل

 :التحوالت الفكرية -  2

م مذاهب اشتراكية جندت نفسها 19 ظهرت خالل ق ،يكي املعرب عن مصاحل البورجوازيةإىل جانب املذهب الليربايل الكالس

 :، منهاللدفاع عن العمال

تمعات مثالية ال تعرف ودعي إىل جم ،رأمسايل ألنه مبين على االستغاللمذهب اشتراكي انتقد النظام ال: االشتراكية الطوباوية �

رواد هذا االجتاه جوزيف  أهمومن ، وة إىل إنشاء التجمعات التعاونيةالدع :نذكر منها ،أما احللول املقترحة فمتعددة، االستغالل



ل لتنظيم اإلنتاج برودون الذي تزعم مع الروسي باكونني التيار الفوضوي الذي ينادي بإلغاء مؤسسة الدولة دون تقدمي حلو

 .واحلياة العامة

ركسي على املادية ويعتمد التحليل املا ،ارتبط بكتابات كارل ماركس واجنلزمذهب اشتراكي : االشتراكية العلمية أو الثورية �

وترى ، ائل اإلنتاج واملضطهدين املعدمنيالتارخيية اليت تعترب تاريخ اتمعات تاريخ صراع طبقي بني املضطهدين الذين ميلكون وس

ام وللقضاء على هذا األخري ال بد من القضاء على النظ. ،أن الثورة الصناعية أدت إىل تكاثر الربوليتاريا اليت تعاين من االستغالل

 . ومن مت تأسيس جمتمع شيوعي خال من الصراع الطبقي ،الرأمسايل عن طريق العنف الثوري

IV -  م19ظروف ظهور احلركة العمالية ونشوء التنظيم النقايب خالل القرن: 

 :مظاهر استغالل الطبقة العاملة -  1

 . األجور الزهيدة وطول ساعات العمل �

 . تشغيل األطفال والنساء يف ظروف ال إنسانية �

 .انعدام التامني ضد املرض وحوادث الشغل والتقاعد �

 .عدم التمتع بعطلة آخر األسبوع �

 . أوضاع صحية وغذائية وسكنية مزرية �

 .التذمر من األوضاع والرغبة يف التغيري  �

  :ظهور احلركات العمالية وميالد التنظيمات النقابية -  2

عن  خاضت عدة إضرابات ومواجهات دفاعاتتكتل يف مجعيات ومنظمات نقابية قة العاملة وتعرضها لالستغالل جعلها تكاثر الطب

 : أمهها ،ولقد لقيت دعم التيارات االشتراكية مما مكنها من انتزاع عدة حقوق ،حقوقها املادية واملعنوية

 .ق تأسيس النقابات وخوض اإلضراباتح �

 .ختفيض ساعات العمل �

 .إجبارية األسبوعيةاعتبار العطلة  �

 .وضع قوانني للحماية من حوادث الشغل واألمراض واملساعدات يف حاالت العجز والشيخوخة �

 .م1890تح ماي من كل سنة ابتداء من ختليد عيد الشغل يف فا �

 .العمالية تكاثر عدد النقابات واالحتادات، والنتيجة اخنراط العمال يف العمل النقايبتزايد مما أدى إىل 

 : خامتة

ستؤدي إىل ميالد  واالقتصادية السياسيةاالجتماعية و ن أزماته الداخليةإف ،م19 ليت شهدها العامل الرأمسايل يف قرغم التطورات ا

إىل بية كحل ملشاكلها الداخلية، وسيؤدي التنافس االستعماري بني الدول الرأمسالية البورجوازية ستعماري طرحته البورجوازية األورفكر ا

 .م دفعت مثنها الشعوب األوربية وشعوب املستعمرات20 اندالع حرب عاملية مع مطلع ق

 :شرح املصطلحات

  .أفقي أو عمودي شكلني يتخذ واحدة شركة إطار يف شركات عدة اندماج: الرأمسايل التركيز �

 . املنافسة من للتخفيف اإلنتاج متشاة مؤسسات اندماج: العمودي التركيز �

  .اإلنتاجية الكلفة من للتخفيف اإلنتاج متكاملة مؤسسات اندماج: األفقي التركيز �

 أسهم، شكل يف ماهلا رأس من جزءا مساهم كل فيها ميلك شركات عن عبارة األسهم شركات أو: االسم اهولة الشركات �

 .   مساهم كل ميلكها اليت األسهم حسب على سنويا األرباح وتقسم

  .االشتراكية لألحزاب عاملي احتاد: األممية �


