
 

  

  :مقدمة

 خارج جديدتني رأمساليتني كقوتني واليابان األمريكية املتحدة الواليات برزت م20 القرن ومطلع م19 القرن من الثاين النصف يف

 .أوروبا

 القوتني؟ هاتني لربوز التارخيية الظروف هي فما 

  الرأمسايل؟ بروزمها وعوامل مظاهر هي وما 

I  - أوربا خارج رأمساليتني كقوتني واليابان األمريكية املتحدة الواليات لربوز التارخيي السياق: 

 :األمريكية املتحدة الواليات لربوز التارخيي السياق -  1

 متثلت تطورات عدة م20 ق ومطلع م19 ق من الثاين النصف خالل  األمريكية املتحدة الواليات شهدت: الداخلي املستوى على �

 االجتاه بانتصار انتهت اجلنوب وواليات الشمال واليات دارت بني أهلية حرب وهي ،)م1865 -م 1860( االنفصال حرب يف

 .وسياسيا واقتصاديا بشريا األمريكي الغرب غزو واكبه الذي الفيدرايل النظام إقرار وبالتايل ،"لنكلن ابرهام" بزعامة الوحدوي

 الذي االمربيايل التوسع إىل بعد فيما انتقلت مث العزلة سياسة البداية يف األمريكية املتحدة الواليات اتبعت: اخلارجي املستوى على �

 .األوىل العاملية احلرب يف تشارك جعلها

 :اليابان لربوز التارخيي السياق -  2

 والذي) النبالء طبقة فيه يمن( العامل عن معزول متخلف إقطاعي حلكم خاضعة اليابان كانت م1868 سنة امليجي عهد قبل �

 ".توغوغاوا" أسرة عهد واكب

 ذلك واقترن آسيا يف توسعية سياسة واتبعت الغريب النموذج على احلداثة مرحلة اليابان دخلت) م1868( سنة امليجي ثورة بعد �

 ".ميتسوهيتو" اإلمرباطور بعهد

II - والياباين األمريكي الربوز وأسباب مظاهر: 

 :األمريكي الربوز وأسباب مظاهر - 1

  :مظاهر الربوز األمريكي –أ 

 املواصالت شبكة تضاعفت كما م،20 ق وبداية م19 ق أواخر يف مرات عدة األمريكي والفالحي الصناعي اإلنتاج تضاعف

 .كربى اقتصادية قوة األمريكية املتحدة الواليات أصبحت وبالتايل التجارية واملبادالت

  :الربوز األمريكي أسباب -ب 

 ووفرة واألساليب، التقنيات وتطور الكربى، الرأمسالية التركيزات بنشوء يسمح ليربايل نظام إقرار األمريكي الربوز عوامل بني من

 إىل االستهالكية والسوق العاملة اليد وفرة أتاح مما السكان عدد تزايد وبالتايل األوربيني املهاجرين من كبري عدد وتوافد الطبيعية، املوارد

 .األموال رؤوس جانب

 :الياباين الربوز وأسباب مظاهر -  2

  :أسباب الربوز الياباين -ب 

 )واليابان الأمريكية المتحدة الولايات( أوربا خارج رأسمالية قوى بروز
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 امليكانيكية والصناعة الثقيلة الصناعة جمال يف وخاصة م،20ق  وبداية م19 ق أواخر يف كبريا صناعيا تطورا اليابان عرفت

 .األولية املواد من والواردات الصناعية الصادرات وتضاعفت املواصالت شبكة توسع شهدت كما النسيج، وصناعة

  :أسباب الربوز الياباين -ب 

 لتمويل الضرائب وفرض املصانع إنشاء الدولة تويل أمهها ومن" امليجي" عهد يف متت اليت باإلصالحات الياباين الربوز ارتبط

 أجانب، وتقنيني خرباء واستقدام ،"زايباتسو" باسم عرفت كربى رأمسالية تركيزات إنشاء على الغنية األسر وتشجيع الصناعية، املشاريع

 .حديثة مواصالت وتشييد والتكوين، الدراسة متابعة قصد أوروبا إىل يابانية طالبية بعثات  وإرسال

III  - واليابان األمريكية املتحدة الواليات بروز بعد الرأمسايل العامل داخل القوى ميزان وضعية: 

 :االقتصادي املستوى على -  1

 إىل تراجعت اليت اجنلترا مكانة بذلك حمتلة العامل يف األوىل االقتصادية القوة األمريكية املتحدة الواليات أصبحت م20 ق مطلع يف  

 منتجاا وأخذت وماليا، اقتصاديا املسيطرة الرئيسية األقطاب كأحد اليابان ظهرت الوقت نفس يف ألملانيا، الثانية املرتبة تاركة الثالثة املرتبة

 .اآلسيوية وخاصة اخلارجية األسواق تغزو الصناعية

 :االستعمارية اهليمنة املستوى على -  2

 :املبادئ التالية على األمريكية املتحدة للواليات اخلارجية السياسة قامت

 .الوسطى أمريكا يف والعسكري السياسي التدخل: الغليظة العصا سياسة �

 .األمريكي االمربيايل للتوسع كأداة الدوالر استخدام: الدوالر دبلوماسية �

 .وكندا الالتينية أمريكا يف األوىل بالدرجة متركزت: اخلارجية االستثمارات �

  .الكربى األسواق يف الرأمسايل الصناعي اإلنتاج وتصريف املبادالت حرية: املفتوح الباب سياسة �

 بالصني منشوريا إقليم من وجزءا كوريا فاحتلت توسعية خارجية سياسة اتبعت م20 ق وبداية م19 ق أواخر فيأما اليابان ف

 .اهلادي احمليط جزر وبعض

 :ةخامت

 .االمربيالية مرحلة دخل الذي الرأمسايل العامل داخل التوازن اختل واليابان األمريكية املتحدة الواليات بصعود

 

  :شرح املصطلحات

 

 .الوحدوي االجتاه وزعيم االنفصال، حرب أثناء األمريكي الرئيس :لنكلن ابرهام �

 الشؤون يف الفيدرالية للسلطة خضوعها مع احمللية الشؤون يف ذايت حكم على والية كل حصول :االحتادي أو الفيدرايل النظام �

 .اهلامة

 .هيتو ميتسو اإلمرباطور عهد واكب الذي التنوير تعين يابانية كلمة: امليجي �


