
التنافس اإلمبريالي واندالع 
الحرب العالمية األولى 

انٕحذج 

انثانثح

التحوالت االقتصادٌة والمالٌة 
.19واالجتماعٌة والفكرٌة خالل القرن 

12

تنافس القوى الرأسمالٌة األوربٌة حول مناطق 

النفوذ خارج العالم الرأسمالً فً إطار حركة 
:إمبرٌالٌة شرسة تتلخص أهدافها فً

تصرٌف 

فائض 

تصرٌف فاض اإلنتاج
رؤوس األموال

التخلص من 

الفائض 
الدٌموغرافً

الحصول 

على المواد 

األولٌة

:النتٌجة
إنشاء مجموعة من األحالف + بروز خالفات بٌن القوى اإلمبرٌالٌة أدت إلى السباق نحو التسلح 

(  البلقان + المغرب : نموذج أزمتً) نشوب أزمات سٌاسٌة < =العسكرٌة واالتفاقات الودٌة 
.  1914غشت  04إشعال فتٌل الحرب العالمٌة األولى فً < =



انرًٓيذ اإلشكاني نهٕحذج
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على كافة األصعدة،  19أدت التحوالت المختلفة التي عاشتها أوربا القرن 
إلى شن  هذه األخيرة حملة استعمارية واسعة في اتجاه البلدان األقل تقدما، بهدف 

استغالل مواردها الطبيعية والبشرية من جهة، وللتخلص من أزماتها االقتصادية 
.والديموغرافية واالجتماعية والسياسية من جهة أخرى

وفي خضم تنافس القوى االستعمارية وتسابقها للظفر بأكبر قسط من  
المستعمرات، اصطدمت مصالح بعضها مع البعض اآلخر، مما مهد لنشوب عدة 

أزمات سياسية كانت بمثابة اإلرهاصات األولى المسؤولة عن اندالع الحرب العالمية 
.1914غشت  04األولى في 

؟20ومطلع القرن  19فما مظاهر التنافس اإلمبريالي خالل القرن 
وأين تتجلى أهم األزمات السياسية التي مهدت الندالع الحرب 

العالمية األولى؟
    



مظاهر التنافس اإلمبرٌالً خالل –1

.20ومطلع القرن  19القرن 
النشاط 
األول
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يصش : شًال إفشيقيا  +

+  ذَٕس انجضائش + نيثيا 

.انًغشب

 إفشيقيا جُٕب

:  انصحشاء

.حٕض انكَٕغٕ

ٌشثّ جضيشج انثهقا  :

يًرهكاخ اإليثشاطٕسيح 

انعثًاَيح تعذ ذشاجع 

.َفٕرْا

 إنجلترا+ فرنسا  

إسبانٌا + ألمانٌا + 

إٌطالٌا+ 

 بلجٌكا  

فرنسا + ألمانٌا + 
 روسٌا+ صربٌا  

االتفاقٌات 

والتحالفات 
دعم النفوذ العسكرٌة

االقتصادي السباق نحو 
التسلح

التهافت حول 

مناطق النفوذ 
اإلستراتٌجٌة

جة
تٌ
لن
ا

نهج مجموعة من الوسائل 
واألسالٌب

 ًالنمسا+ روسٌا + ألمانٌا : التحالف الثالث-

.وجه ضد فرنسا: هنغارٌا

ًالنمسا+ إٌطالٌا + ألمانٌا : التحالف الثالث-

وجه للدفاع ضد أي اعتداء خارجً على : هنغارٌا

.هذه الدول

االتفاق الودي : أهمها( الثنائٌة : )االتفاقات الودٌة

.1904الفرنسً البرٌطانً 

اسرغالل انثشٔاخ  

انطثيعيح 

ٔانثششيح 

ٔاالقرصاديح نٓزِ 

انثهذاٌ األقم 

انرخهص + ذقذياً 

يٍ فائضٓا 

اإلَراجي 

.ٔانسكاَي

بهدف

تنافس كل من ألمانٌا وفرنسا

.حول امتالك أقوى جٌش بري

  تسابق كل من ألمانٌا وبرٌطانٌا

.المتالك أقوى أسطول بحري

سعت النمسا إلى تدعٌم نفوذها 

االقتصادي داخل البلقان عن طرٌق 

: إقامة مشارٌع متعددة أهمها

تنشٌط المالحة + إنجاز خطوط السكة 

. إبرام معاهدات تجارٌة+ فً نهر الدانوب 



خالصة واستنتاج

اشرذ انرُافس اإليثشياني تيٍ انقٕٖ انشأسًانيح 

، تٓذف ضًاٌ 19األٔستيح طيهح انقشٌ 

انسيطشج عهٗ أكثش سقعح يٍ انعانى انُايي، غيش 

أٌ ذساتق ْزِ انقٕٖ ٔذٓافرٓا حٕل انًُاطق 

+  يصش + انًغشب )راخ األًْيح اإلسرشاذيجيح 

جعم يصانحٓا ذصطذو، ٔدفع تكم ...( انثهقاٌ

يُٓا إنٗ َٓج ٔسائم ٔأسانية صادخ األيٕس 

ذعقيذاً تأٌ سثثد اَذالع عذج أصياخ سياسيح 

اعرثشخ أسثاتاً يثاششج ٔغيش يثاششج نهحشب 

.    انعانًيح األٔنٗ
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النشاط 
الثانً

التجأت الدول اإلمبرٌالٌة بهدف تسوٌة نزاعاتها –2

حول مناطق النفوذ إلى عقد عدة مؤتمرات واتفاقات 
.سرٌة

عقدت الدول اإلمبرٌالٌة مجموعة من المؤتمرات السٌاسٌة تسعى من خاللها لتجنب وقوع اصطدامات عسكرٌة فٌما 

:  بٌنها حول المستعمرات، وأهم هذه المؤتمرات

 هنغارٌا، حول مصٌر -النمسا+ ألمانٌا + روسٌا + إنجلترا + تشاورت فٌه كل من فرنسا : مؤتمر برلٌن األول

تنازل العثمانٌٌن + الممتلكات العثمانٌة فً البلقان، بحٌث تم تفوٌت جزء من تلك الممتلكات لكل من النمسا وروسٌا 

.لبرٌطانٌا عن جزٌرة قبرص

ًفرنسا + بلجٌكا + ألمانٌا + كان موضوعه تقسٌم المستعمرات اإلفرٌقٌة ما بٌن إنجلترا : مؤتمر برلٌن الثان  +

.إسبانٌا

  دعا إلى عقده السلطان المولى الحسن األول بهدف التخلص من مشكل الحماٌات القنصلٌة : 1880مؤتمر مدرٌد

والفردٌة التً ورطت المخزن المغربً فً مشاكل مع الرعٌة، فكانت مقرراته عكس المتوقع، حٌث زاد من تفاقم 

.الحماٌات الفردٌة عوض إلغائها وأضاف إلٌها حق الملكٌة لألجانب داخل المغرب

  أي : دعا إلى عقده السلطان موالي عبد العزٌز بهدف تدوٌل القضٌة المغربٌة: 1906مؤتمر الجزٌرة الخضراء

إخراجها من الخانة الضٌقة للتنافس الفرنسً اإلنجلٌزي بإشراك كل الدول التً لها مصالح اقتصادٌة داخل المغرب 

وكان السبب المباشر لعقده ٌرجع إلى الزٌارة التارٌخٌة لإلمبراطور األلمانً غٌوم الثانً للمغرب، . فً تقرٌر مصٌره

حول مصٌر كل من المغرب ومصر  1904حٌث قام بإفشاء مقررات االتفاق الودي السري الفرنسً البرٌطانً لسنة 

، غٌر أن مقررات (تنازل فرنسا لبرٌطانٌا عن حقها فً مصر مقابل تنازل برٌطانٌا عن المطالبة بحقها فً المغرب) 

هذا المؤتمر أتت عكسٌة أٌضاً، بحٌث كرست نفوذ كل من فرنسا وإسبانٌا داخل المغرب بمنحهم حق إنشاء شرطة 
.   بالموانئ المغربٌة

:النتٌجة
فً الوقت الذي كانت تتوقع فٌه القوى اإلمبرٌالٌة تسوٌة نزاعاتها حول المستعمرات 

من خالل المؤتمرات سالفة الذكر، جاءت مقررات هذه األخٌرة بنتائج سلبٌة تهدد أمن 
.  أوربا والعالم حٌث سارت بالجمٌع نحو خندق الحرب العالمٌة األولى
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النشاط 
الثالث

تشخٌص بعض األزمات الدولٌة الناتجة عن  -3

التنافس اإلمبرٌالً والتً أدت إلى اندالع الحرب 
.العالمٌة األولى

 1905أزمتً 

حول  1911و
المغرب

:  أزمتً البلقان

 1908األولى 
1914والثانٌة 

  1905أزمة طنجة:
انبثقت هذه األزمة نتٌجة إقصاء 

ألمانٌا من المنافسة حول المغرب 

من طرف كل من فرنسا وإنجلترا

.  1904بموجب االتفاق الودي  

.
  1911أزمة أَكادٌر:

أمام استمرار فرنسا فً تجاهل مطالبة ألمانٌا 

بحقها فً المغرب، وكرد فعل تجاه دخول 

1911القوات الفرنسٌة إلى مدٌنة الرباط سنة 

بادرت هذه األخٌرة إلى استخدام الخٌار العسكري، 

. حٌث هددت بقصف خلٌج أكادٌر فً ٌولٌوز من نفس السنة

وانتهت األزمة بتنازل فرنسا أللمانٌا على جزء من مستعمرتها 

. فً حوض الكونغو

  1908أزمة البلقان األولى:

تولدت بفعل تنافس كل من صربٌا والنمسا 

حول السٌطرة على الممتلكات العثمانٌة

فً البلقان، فقد أجهضت النمسا حلم صربٌا  

فً تكوٌن إتحاد ٌوغوسالفٌا بانتزاعها 

فضلت صربٌا تتحٌن. للبوسنة والهرسك منها
 . الفرصة لالنتقام من النمسا 

  1914أزمة البلقان الثانٌة:
إبان حضور ولً عهد النمسا فرانسوا فردٌناند

استعراضاً عسكرٌاً فً العاصمة البوسنٌة سراٌٌفو

ٌونٌو  28تعرض لالغتٌال من طرف طالب صربً فً 

، فأعلنت النمسا الحرب على صربٌا 1914
. 1914ٌولٌوز  23فً 
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خالصة واستنتاج

 19سببت األزمات السٌاسٌة بٌن الدول اإلمبرٌالٌة أواخر القرن 

دت 20ومطلع القرن  ، احتقان األوضاع داخل أوربا، بحٌث صعَّ

القوى المتنافسة من طرق معالجتها لألزمات السٌاسٌة، حٌث حل 

الخٌار العسكري محل الخٌار الدبلوماسً، بانقسام أوربا إلى 

مما أوقد نار الحرب ( الوفاق #المحور )تحالفٌن عسكرٌٌن 

:العالمٌة األولى فً ظرف زمنً وجٌز
 

النمسا

ألمانٌا

اإلمبراطورٌة
 العثمانٌة  

صربٌا

روسٌا

إنجلترا
فرنسا

1914غشت  04اندالع الحرب العالمٌة فً :النتٌجة
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:ذحشك آنيح انرحانفاخ انعسكشيح


