
  

  

 

 :مقدمة

الرأمسالية وحتكم  ، وذلك بسبب التطورات االقتصاديةم20 وبداية ق م19 ق اية ا حتوالت اجتماعية وفكرية خاللعرفت أورب

  .االشتراكي وتبنته الطبقة العاملة ملواجهة االستغالل الرأمسايلظهر الفكر  ، حيثيف االقتصاد والسياسة

 با؟واحلضري بأور الدميوغرايففما هي مظاهر وعوامل النمو  

 ما هي حتوالت البنية االجتماعية؟ 

 ؟االشتراكي وظهرت احلركة النقابيةكيف برز الفكر  

I  -  م19واحلضري بأوربا خالل القرن  الدميوغرايفالنمو: 

 :م19با خالل القرن بأور الدميوغرايفالنمو  -  1

 :م بفعل العوامل اآلتية19 ن أوربا خالل قتضاعف عدد سكا

 .اخنفاض نسبة الوفيات أمام حتسن مستوى التغذية والظروف الصحية �

 .استمرار ارتفاع نسبة الوالدات بسبب عدم تطبيق سياسة حتديد النسل �

 .ارتفاع معدل التكاثر الطبيعي نتيجة فتوة البنية السكانية �

 :النمو احلضري - 2

قترن النمو احلضري السريع بعاملني ، وقد ابيةتضخم عدد سكان بعض املدن األور حيث النمو احلضري بأوربا تطورا سريعا عرف

 :مها

 . انتشار اهلجرة القروية: عامل رئيسي �

 .ارتفاع معدل التكاثر الطبيعي: عامل ثانوي �

 :م19بيني خالل القرن السكان األورحتركات  -  3

  :منها ،عدة أسبابلبية البلدان األور ارتبطت اهلجرة الداخلية يف

  .الثورة الصناعية �

  .التوسع الرأمسايل �

  .ضعف دخل الفالحني �

هاجر  حيث ،م19 خالل ق التصنيع ودرجة التقدم االقتصادي بية بفعل تباين مستوىسادت اهلجرة بني الدول األوروقد 

وقد عملت الدول األوروبية على تشجيع  ،اإلضافة إىل جنوب إفريقيابيون إىل خمتلف القارات وخاصة القارة األمريكية واستراليا باألور

 .اهلجرة اخلارجية للتخفيف من حده األزمات االجتماعية واالقتصادية الدورية

II -  م19حتوالت البنية االجتماعية بأوربا خالل القرن: 

 :اإلقطاعية وتصاعدت البورجوازيةتراجعت  -  1

با الشرقية اليت ظلت فيها الفالحة التقليدية النشاط واالجتماعي والسياسي يف أور حافظت االرستقراطية على نفوذها االقتصادي

على أساس امتالك صنفت البورجوازية وقد  ،غربية اليت شهدت الثورة الصناعيةبا التعززت مكانة البورجوازية يف أور يف املقابل ،الرئيسي

 :هي ،الثروة إىل ثالثة أنواع

 .وتشمل رجال األعمال وأرباب املصانع والتجار الكبار: البورجوازية الكبرية �

 الاشتراكي الفكر وبروز بأوربا الاجتماعية التحولات
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 .وتشمل مدراء الشركات وذوي املهن احلرة: البورجوازية املتوسطة �

 .وتشمل املوظفني والتجار الصغار: البورجوازية الصغرية �

 :العاملة تضاعف حجم الطبقة -  2

  :منها ،بية اليت كانت تعاين من قساوة الظروف االجتماعيةزايد أعداد الطبقة العاملة األورأدت الثورة الصناعية إىل ت

  .طول مدة العمل اليومي �

  .ضعف األجور �

  .السكن غري الالئق �

  .نقص وسوء التغذية �

  .انتشار األوبئة �

 .اإلضافة إىل كثرة تشغيل األطفال والنساء بأجور زهيدة �

III  - بروز الفكر االشتراكي واحلركة النقابية ونتائجها: 

 :م19 با خالل القرنظهر الفكر االشتراكي بأور -  1

صنفت وقد  ،كي دافع عن مصاحل الطبقة الفقريةمثل مصاحل البورجوازية، فإن الفكر االشترا ان النهج االقتصادي الليربايل قدإذا ك

  :مها ،االشتراكية إىل نوعني رئيسيني

ومن  ،وإنشاء التعاونيات من مبادئها انتقاد امللكية اخلاصة، واملناداة بسيطرة الدولة على وسائل اإلنتاج،: االشتراكية الطوباوية �

 .وتولدت الفوضوية عن هذا االجتاه ،ارل فوريي، واالجنليزي روبريأوينوش ،سان سيمون: ابرز  أقطاا الفرنسيان

إىل استعمال ) الربولتياريا(ئها اعتبار الصراع الطبقي أساس التطور التارخيي، ودعوة العمال من أهم مباد: االشتراكية العلمية �

ومن أبرز زعماء هذا  ،مسالية وإلقامة النظام االشتراكيللقضاء على الرأ) الثورات –املظاهرات  –اإلضرابات (العنف الثوري 

 .املفكر األملاين كارل ماركس االجتاه

 :وحصل العمال على بعض املكاسببا  النقابية بأورنشأت احلركة  - 2

 .مجعيات من أجل الدفاع عن حقوقهم بية عدةم شكل العمال يف بعض الدول األور19يف النصف األول من ق  �

فرنسا وأملانيا وتكتلت هذه النقابات العمالية و عمالية قوية يف كل من بريطانياتأسست نقابات  م19 ق يف النصف الثاين من نفس �

 ."األممية" عامليا يف إطار عرف باسم

بيون على بعض املكاسب من أمهها تقليص مدة العمل اليومي، والزيادة يف األجور، واالستفادة من عطلة اية حصل العمال األور �

األسبوع، وإحداث تعويضات املرض وحوادث الشغل والتقاعد والبطالة، وحق اإلضراب، ومنع تشغيل األطفال، واالحتفال 

 ).يف فاتح ماي من كل سنة(عيد الشغل ب

 :ةخامت

روز قوى م واليت واكبها ب19 باشر للتطورات االقتصادية يف أوربا خالل قتعترب هذه التحوالت االجتماعية والفكرية انعكاسا م

 .با هي الواليات املتحدة األمريكية واليابانرأمسالية جديدة خارج أور

 

 :شرح العبارات

 

كبار املالك يف إطار الفالحة (م وما قبل يقصد ا اإلقطاعية 19الطبقة الغنية احلاكمة يف ق  Aristocratie: األرستقراطية �

  .)التقليدية



 .االجتماعيةنظام اقتصادي اجتماعي اعتمد على امللكية اجلماعية لوسائل اإلنتاج على املساواة : االشتراكية �

 .االجتماعيةامللكية اخلاصة لوسائل اإلنتاج وعلى الفوارق  اجتماعي اعتمد علىونظام اقتصادي : الرأمسالية �

 .املصانع، املتاجر، األبناك، الضيعات الفالحية :مثل ،املمتلكات اليت تذر دخال: وسائل اإلنتاج �

الروسي أشهر منظريها الفرنسي برود ون و ومن ،فرع من احلركة العمالية ونظرية سياسية دعت إىل إلغاء الدولة: الفوضوية �

 .باكونني


