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التنافس اإلمبریالي و اندالع الحرب العالمیة األولى

:مقدمة

أدى التنافس اإلمبریالي بین الدول األوربیة إلى اندالع الحرب العالمیة األولى
رب العالمیة األولى ما ھي مظاھر التنافس اإلمبریالي ؟ وماذا عن سیاسة التحالفات والتسابق نحو التسلح ؟ و ما دور األزمات الدولیة في اندالع الح

؟

:التنافس اإلمبریالي
:التنافس اإلقتصادي

، اشتد الصراع بین الدول األوربیة من أجل السیطرة على األسواق الخارجیة بھدف تصریف فائض اإلنتاج 20وبدایة القرن 19في أواخر القرن *
فقرائھا على الھجرة إلى المستعمرات للتخفیف من حدة المشاكل اإلجتماعیة الصناعي ، وجلب المواد األولیة ، و تصدیر رؤوس األموال ، وتشجیع 

.و األزمات اإلقتصادیة الدوریة
لكنھا أصبحت مھددة من طرف ألمانیا التي شھد اقتصادھا تطورا . 19ظلت بریطانیا أول قوة صناعیة و تجاریة في العالم إلى حدود نھایة القرن *

باإلضافة إلى دول . ة األمریكیة التي تولت الزعامة اإلقتصادیة العالمیة الحقا، وفرنسا القوة اإلقتصادیة الرابعة عالمیاسریعا، و الوالیات المتحد
.أخرى صاعدة مثل إیطالیا و ھولندا و بلجیكا

:التنافس السیاسي

:دھا على الشكل اآلتيبالمصالح الشخصیة لكل دولة و التي یمكن تحدی1914ارتبطت النزاعات األوربیة قبیل *
كانت تستھدف التحكم في المالحة البحریة العالمیة و تتضایق من القوة البحریة األلمانیة المتنامیة: بریطانیا-
إنجلترا و فرنسا: اھتمت بالتوسع اإلمبریالي على حساب مصالح القوتین اإلستعماریتین : ألمانیا -
.اللورین المحتلتین من طرف ألمانیا ، واستكمال بناء امبراطوریتھا اإلستعماریةتطلعت إلى استرجاع األلزاس و: فرنسا -
أرادت تحریر اراضیھا الشمالیة من اإلحتالل النمساوي ، و الحصول على نصیبھا من المستعمرات: إیطالیا -
ناھضت تحرر القومیات السالفیة بزعامة صربیا: النمسا -
.یا و الشعوب السالفیة في البلقانعملت على حمایة صرب: روسیا -
:توزعت مناطق التنافس اإلستعماري على النحو التالي*
إنجلیزي–إیطالي –تنافس فرنسي : تونس -
.إنجلیزي-ألماني–إسباني –تنافس فرنسي : المغرب -
.فرنسي- تنافس إنجلیزي: مصر -
عثماني-نمساوي–تنافس روسي : البلقان -

ألماني- فرنسي-تنافس بلجیكي: و الكونغ

:وسائل التنافس اإلمبریالي

:20و مطلع القرن 19أھم التحالفات واإلتفاقیات في أواخر القرن 
.تحالف سري استھدف ضمان أمن ألمانیا من أي ھجوم فرنسي محتمل) : 1879سنة ( النمساوي - التحالف الثنائي األلماني-
.حلف دفاعي ضد أي ھجوم خارجي): 1882سنة ( اإلیطالي -النمساوي- نيالتحالف الثالثي األلما-
توخى الدفاع عن حدود الدولتین ضد أي ھجوم محتمل من طرف دول التحالف الثالثي) : 1892سنة ( الروسي –التقارب الفرنسي -
.ستعماري الثنائي حول المغرب و مصراستھدف تسویة الصراع اإل) : 1904سنة ( اإلنجلیزي –اإلتفاق الودي الفرنسي -
.حلف عسكري موجھ ضد التحالف الثالثي و خاصة ألمانیا) : 1907سنة ( الروسي –اإلنجلیزي –الوفاق الثالثي الفرنسي -

.أسفرت ھذة التحالفات و اإلتفاقیات عن تكوین حلفین متنافرین ھما التحالف الثالثي و الوفاق الثالثي:مالحظة
:باق نحو التسلحالس-

طیة ، و زیادة عملت الدول األوربیة المنتمیة للتحالفات السابقة الذكر على تعمیم الخدمة العسكریة اإلجباریة ، ورفع حجم جیوشھا النظامیة و اإلحتیا
.و تطویر أسلحتھا

تسابق في میدان التسلح البري بین ألمانیا و فرنسافي نفس الوقت اشتد ال. احتدم التنافس في میدان التسلح البحري بین المانیا و إنجلترا 

:مؤتمرات الدول اإلمبریالیة لتسویة خالفاتھا حول مناطق النفوذ
.نص على اقتطاع مناطق من اإلمبراطوریة العثمانیة لفائدة النمسا و روسیا ، و استیالء إنجلترا على قبرص) : 1878سنة ( مؤتمر برلین األول -
.أكد حق السفراء األوربیین في حمایة رعایاھم المغاربة ، ومنح حق الملكیة لألجانب بالمغرب) : 1880سنة ( رید مؤتمر مد-
.اإلتفاق على تقسیم قارة إفریقیا بین الدول األوربیة المتنافسة ،و على تنظیم المالحة بحوض الكونغو): 1885-1884( مؤتمر برلین الثاني -
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قرر إنشاء بنك مخزني ممول من طرف الدول األوربیة، و تكلیف فرنسا و إسبانیا بتكوین ) : 1906سنة ( مؤتمر الجزیرة الخضراء أو الخزیرات -
.شرطة بالموانئ المغربیة

.أدى التنافس اإلمبریالي إلى حدوث أزمات دولیة: مالحظة 

:األولىاألزمات الدولیة الممھدة الندالع الحرب العالمیة
:األزمات المغربیة

:1905المسألة المغربیة األولى سنة 
في إطار . ریة مھدت فرنسا إلحتالل المغرب بعقد اتفاقیات مع كل من إیطالیا و إنجلترا وإسبانیا ، مما أثار غضب ألمانیا التي لھا أیضا أطماع استعما

و ألقى بھا خطابا عبر فیھ عن ضرورة احترام سیادة المغرب ، و دعا إلى 1905ة طنجة سنة ذلك قام اإلمبراطور األلماني كیوم الثاني بزیارة مدین
.1906وبالفعل عقد مؤتمر الجزیرة الخضراء سنة . عقد مؤتمر دولي لدراسة المسألة المغربیة 

:1908المسألة المغربیة الثانیة سنة -
وطرحت فرنسا القضیة على المحكمة . ر البیضاء من طرف السلطات اإلستعماریة الفرنسیة قامت ألمانیا بالتھدید بعد اعتقال بعض رعایاھا بالدا

.من المغرب) األلماني و الفرنسي( األوربیة التي حكمت بطرد القنصلین
:1911المسألة المغربیة الثالثة سنة -

إلى أكادیر استعدادا لغزو المغرب ، فاضطرت فرنسا إلى التنازل لھا كان رد فعل ألمانیا إزاء اإلحتالل الفرنسي لمدینة فاس ھو إرسال سفینة حربیة 
.1911عن الكونغو بمقتضى اإلتفاق المبرم سنة 

:ازمات البلقان

:1908األزمة البلقانیة األولى سنة –
.السالفیة في البلقان بدعم من روسیاأقدمت النمسا على ضم إقلیم البوسنة و الھرسیك ،مما أثار غضب صربیا التي كانت تتطلع إلى إقامة الوحدة

:1913األزمة البلقانیة الثانیة ماي -
فانھزمت ھذه األخیرة و تخلت عن اراضیھا األوربیة . في حرب ضد اإلمبراطوریة العثمانیة ) صربیا، الیونان، بلغاریا ( دخلت دول العصبة البلقانیة 

.لفائدة الدول المنتصرة

على إثر الخالفات حول غنائم الحرب ضد اإلمبراطوریة العثمانیة قام نزاع بین بلغاریا وباقي دول : 1913غشت - لثالثة یونیواألزمة البلقانیة ا-
.(صربیا ورومانیا والیونان(البلقان ، انتھى بانتصار الطرف األخیر 

:اندالع الحرب العالمیة األولى و مراحلھا
فسارعت . ، لتعلن بعد شھر الحرب على صربیا 1914فرانسوا فیردیناند من طرف منظمة صربیة في یونیھ استغلت النمسا اغتیال ولي عھدھا *

.باقي الدول األعضاء في الوفاق الثالثي إلى إعالن الحرب ضد الدول األعضاء في التحالف الثالثي
:مرت الحرب العالمیة بمرحلتین أساسیتین ھما*
و تمیزت بانتصار ألمانیا على فرنسا و روسیا القیصریة، و دخول إیطالیا الحرب إلى جانب دول الوفاق ، و ) : 1916–1914( المرحلة األولى -

.نھج حرب الخنادق
بعد دخول الوالیات م األمریكیة الحرب إلى جانبھم ، مقابل انسحاب ) الوفاق ( و تمیزت بانتصار الحلفاء ) : 1918–1917( المرحلة الثانیة -
.(معاھدة بریست لیتوفسك( وسیا االشتراكیة من الحرب و عقدھا معاھدة الصلح مع ألمانیا ر

:خاتمة

المانیا ، النمسا، ( وبالتالي حدوث المواجھة بین دول الوسط . أسفر التنافس اإلمبریالي عن إنشاء التحالفات العسكریة و السباق نحو التسلح 
التي ) 1918- 1914(خالل الحرب العالمیة األولى ) األمریكیة ، إیطالیا.م.فرنسا،إنجلترا، روسیا، و(و دول الوفاق)بلغاریا، اإلمبراطوریة العثمانیة
فما ھي النتائج العامة لھذه الحرب ؟. انتھت بانتصار الطرف األخیر

:شرح العبارات

.السیاسة التوسعیة للبلدان الرأسمالیة:االمبریالیة*
.لرئیسیة في أوربا الشرقیة و تشمل عدة عناصر من أبرزھا الروس و الصرب و الھنغاریینالقومیة ا:السالف*
منطقة كبرى في جنوب شرق أوربا تضم بعض البلدان في طلیعتھا الیونان و صربیا و بلغاریا و رومانیا و ألبانیا:البلقان*
.الك الشائكةحرب دفاعیة اعتمدت على حفر الخنادق و إقامة األس:حرب الخنادق*
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