
 

  

  :متهيد إشكايل

 إىل جلأت  م19 ق خالل أوربية إمربيالية حركات ميالد م18 ق منذ األوريب الرأمسايل النظام عرفها اليت التحوالت عن نتج

  .العاملي املستوى على السياسية اخلريطة تغيري يف كبري أثر لذلك فكان العامل، على هيمنتها لفرض متنوعة أساليب

  ؟19 ق خالل اإلمربيالية الظاهرة بروز ومربرات دوافع فما 

 اإلمربيالية؟ الدول وظفتها اليت واآلليات الوسائل طبيعة ماو 

 للعامل؟ السياسية اخلريطة مستوى على اإلمربيالية التوسعات نتائج وما 

I  - التوسعي طابعها إلخفاء روجتها اليت واملربرات اإلمربيالية احلركة دوافع أهم: 

 :م19 ق خالل أوربا من اإلمربيالية احلركة انطالق دوافع أهم -  1

  :االقتصادية الدوافع –أ 

 تسمح مل اليت الشرائية القدرة ضعف من عاىن فإنه العمال أجور ضعف من األوريب الرأمسايل اإلنتاج فيه استفاد الذي الوقت يف

 دون حالت األوربية الدول جل طرف من املتبعة احلمائية السياسة وأن خاصة الصناعية للمنتجات الداخلي االستهالك مستوى من بالرفع

 :دف املستعمرات على للحصول الشديد التنافس من جو يف األوربية البلدان اجتهت وهكذا بأوربا، اإلنتاج فائض تصريف

 .الرأمسايل اإلنتاج فائض لتصريف خارجية أسواق عن البحث �

 .لإلنتاج الضرورية الطاقة ومصادر األولية املواد عن البحث �

 .األرباح من املزيد حتقيق �

 :السياسية الدوافع -ب 

 للعامل االقتصادي النشاط يف التحكم دف األوربية القارة خارج شاسعة استعمارية إمرباطوريات تكوين إىل األوربية الدول سعت

 .ومساحتها سكاا بعدد تقاس الدولة عظمة أن اعتربوا الذين األوربيني املثقفني من بتزكية وذلك السياسية هيمنتها فرض وبالتايل بأكمله،

 :االجتماعية الدوافع -ج 

 عندما خاصة منها تعاين اليت االجتماعية املشاكل من للخروج منفذا االستعمارية السياسة يف اإلمربيالية األوربية الدول وجدت

 حنو االجتماعية املشاكل وتوجيه ،الدميوغرايف الفائض تصريف على عملت وهكذا والبطالة، والفقر الطبقي بالصراع األمر يتعلق

 .املستعمرات

 الوقت نفس يف واجتهدوا وآسيا إفريقيا احتالل يف األوربية الدول فتنافست والسياسية واالجتماعية االقتصادية العوامل تداخلت

 .التوسعية أهدافهم ختفي مربرات إجياد يف

 :التوسعية أهدافها إلخفاء اإلمربيالية األوربية الدول مربرات -  2

 :الديين املربر -أ 

 خاصة حضاريا املتأخرة الشعوب اجتاه بالواجب الشعور ميليه العامل من أخرى وألجزاء وآسيا إلفريقيا احتالهلم أن األوربيون ادعى

 .العامل شعوب وإنقاذ املسيحية نشر عليهم حيتم كذلك الديين واجبهم أن زعموا الدين رجال وأن
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 :واالجتماعي االقتصادي املربر - ب 

 .البحري اجلهاد عمليات على والقضاء املتوسط األبيض البحر حبوض التجارية املالحة حرية ضمان �

 .واملغرب العثمانية كالدولة والسياسية االقتصادية هياكلها جتديد يف ترغب اليت للدول القروض تقدمي �

 .األوربية القارة خارج االستثمار ضرورة �

 .املستعمرة الدول لشعوب واألمن الرفاهية وحتقيق االجتماعي الوضع حتسني �

II - توسعها لتحقيق اإلمربيالية الدول وظفتها اليت واألساليب الوسائل: 

 :التوسعية أهدافها لتحقيق االستعمارية الدول وظفتها اليت الوسائل - 1

 تعرف والصحف ااالت وأصبحت االستكشافية احلركات متويل على اإلمربيالية الدول عملت: واالستكشافية العلمية البعثات �

 توفري دف وذلك، وستانلي ولفينغستون بارث، أمثال املستكشفني ومغامرات بأخبار فضوهلم وتثري البعيدة باملناطق األوربيني

 .العسكري الغزو عملية لتسهيل الضرورية املعلومات

 معها، تعاملوا اليت الشعوب عن املعلومات ومجع باملسيحية للتبشري الكنيسة رجال اإلمربيالية الدول سخرت: تبشريية حركات �

 .املسيحية نشر تسهيل عنه نتج مما، وبروتيستانتية وإنكلكانية كاثوليكية بعثات أرسلوا وهكذا

 اتفاقية( امتيازات عدة عل احلصول دف املستهدفة الدول مع جتارية اتفاقيات عدة اإلمربيالية الدول عقدت: ديبلوماسية مناورات �

 م1984 األول برلني مؤمتري( وتنظيمه التوسع لتقنني بينها فيما مؤمترات عدة عقدت كما ،)م1842 سنة وبريطانيا الصني بني

 املستهدفة املناطق إخضاع هي النتيجة فكانت )م1906 اخلضراء اجلزيرة ومؤمتر م،1904 الودي م، واالتفاق1985 والثاين

 .اخلالفات وتسوية

 باستعمال هددت كما ،)مثال اجلزائر احتالل( االحتالل لفرض العسكرية طاقاا اإلمربيالية الدول سخرت: مسلح عسكري تدخل �

 األسواق وتوفري املسلحة املقاومة إمخاد على بالتايل ذلك وساعد، )مثال نانكني معاهدة( وسياسية جتارية امتيازات لفرض القوة

 .اخلارجية

 :املستعمرات على للسيطرة اإلمربيالية الدول سخرا اليت األساليب -  2

 خالل من واضح هو كما فقط الشكلية الناحية من املستعمرات على للسيطرة اإلمربيالية الدول سخرا اليت األساليب اختلفت

  :التايل اجلدول

  مناطق طبق فيها  املهمات  النوع

االرتباط الوثيق بالدولة : إدارة استعمارية مباشرة خصائصها  املستعمرة

  .تعيني حاكم لإلشراف على تسيريها –االمربيالية 

يف املستعمرات اهلولندية وااليطالية والبلجيكية واألملانية 

  ).ماعدا يف املغرب وتونس(والفرنسية 

إدارة استعمارية غري مباشرة متيز باالحتفاظ بنظام احلكم احمللي   احلماية

  .وإقامة نظام مراقب له

  .سرياليون –ماليزيا  –املغرب  - تونس 

 

 :م19 ق اية يف اإلمربيالية الدول نفوذ مناطق الستخالص تارخيية خريطة مضمون دراسة -  3

 على تركزت االستعمارية األوربيني جهود أن يتضح م1895 سنة اإلمربيالية الدول بني العامل مناطق توزيع خريطة دراسة خالل من

 يف أخرى مناطق وعدة الشمالية وأمريكا واستراليا اهلندية القارة شبه يف بريطانيا توسعت حيث اخلصوص، على واألسيوية اإلفريقية القارة



 بلجيكا واحتلت آسيا، شرق جنوب املتناثرة اجلزر نصيبها فكان هولندا أما إفريقيا، دول ومعظم الصينية اهلند فرنسا احتلت كما إفريقيا،

 .املغرب وجنوب مشال  واحتلت إسبانيا والصومال، ليبيا احتلت فقد إيطاليا أما واملوزامبيق، أنغوال على الربتغال  وسيطرت الكونغو،

 : خامتة

 انعكاس لذلك فكان املكثف، االقتصادي االستغالل سياسة ج حنو العامل دول معظم على سيطرا بعد  اإلمربيالية الدول اجتهت

 .املستعمرات لسكان واالجتماعية االقتصادية الوضعية على سليب

 :شرح املصطلحات

 الرسوم قيمة من الرفع طريق عن األجنبية املنافسة من الوطين االقتصاد محاية تستهدف اقتصادية سياسة: احلمائية السياسة �

 .اجلمركية

 م1842و م1839 ما بني الصينية األسواق لغزو األفيون خمدر بترويج الصني يف بريطانيا ا قامت اليت احلرب هي: االفيون حرب �

 .مبرحلتني مرت وقد

  .وأهدافها املستعمرة الدولة قانون يف املستعمرات سكان إدماج تستهدف استعمارية سياسة: الدمج سياسة �

 .السياسة دواليب وكذا االقتصاد على تسيطر الرأمساليني من أقلية حكومة: األوليكارشية �


