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م19التحوالت اإلقتصادیة و المالیة و اإلجتماعیة و الفكریة في العالم في القرن 

:مقدمة

.شكلت أوربا الغربیة مھدا للنظام الرأسمالي الذي امتد إلى أمریكا الشمالیة و الیابان
م ؟19اء القرن فما ھي التحوالت االقتصادیة و المالیة و االجتماعیة و الفكریة في العالم الرأسمالي أثن

:التحوالت االقتصادیة و المالیة
:تعددت مظاھر التحوالت االقتصادیة

تجلى التطور الصناعي في تعمیم المحرك البخاري ، و اختراع أنواع أخرى من المحركات ، و ظھور المصانع الكبرى ، و ازدھار بعض الصناعات*
ة المیكانیكیة و الكیماویة ، و تزاید المردود و اإلنتاج أمام تطور األسالیب و التقنیات ، و ارتفاع صناعة الفوالذ و الصلب و الصناع: في طلیعتھا 

.حصة الصادرات الصناعیة
باإلضافة أخذت الفالحة في الدول الرأسمالیة تستخدم اآلالت و األسمدة ، و تعتمد على انتقاء األنواع الجیدة من المزروعات و سالالت الماشیة ، *
.إلى إتباع الدورة الزراعیة و استغالل البحث العلمي و ارتباط الفالحة بالصناعة و التجارة’

فرض قیود جمركیة على ( تضاعفت المبادالت الخارجیة للبلدان الرأسمالیة التي نھج بعضھا نظام التبادل الحر الذي جاء كبدیل للحمایة الجمركیة *
.في نفس الوقت ازدھرت التجارة الداخلیة) . الواردات لحمایة اإلنتاج الوطني 

:ارتبطت التحوالت االقتصادیة بعوامل مختلفة

. قام النھج اللیبرالي الكالسیكي على مبادئ منھا حریة اإلنتاج و التبادل التجاري ، و قانون العرض و الطلب ، و البحث عن الربح : العامل التنظیمي 
:اسین ھماو اتخذ التركیز الرأسمالي شكلین أس

.اندماج الشركات التي لھا نفس التخصص: التركیز األفقي -
.اندماج الشركات ذات التخصصات المتكاملة: التركیز العمودي -

:و من أبرزھم: دور الفاعلین االقتصادیین الجدد 
.م القروض و جمع الودائعمؤسسات مالیة أصبحت تستثمر في مختلف األنشطة االقتصادیة ، إلى جانب تقدی: األبناك -
(التروست ، الھولدینغ.( مؤسسات اقتصادیة قویة ناتجة عن التركیز الرأسمالي : المقاوالت الكبرى -
شركات كبیرة ذات رأسمال موزع على أكبر عدد من المساھمین: الشركات المجھولة االسم -

نفجاري و الكھربائي ، و ھمت االبتكارات صناعات متعددةاخترعت محركات جدیدة كالمحرك اال: التقدم التقني و العلمي
.و قطاعات الفالحة و المواصالت و وسائل االتصال

توسعت شبكة السكك الحدیدیة في أوربا الغربیة و الوالیات م األمریكیة ، واخترعت السفینة البخاریة فأقیمت خطوط بحریة : ثورة المواصالت 
.ات ، و تم حفر القنوات النھریة و البحریة كما تم ترصیف الطرق البریةمنتظمة بین أوربا و باقي القار

:التحوالت الدیمغرافیة و االجتماعیة
:شھد العالم الرأسمالي تحوالت دیمغرافیة مھمة من أبرزھا

.والداتتضاعف عدد السكان بفعل انخفاض نسبة الوفیات أمام تحسن التغذیة و تقدم الطب ، مقابل ارتفاع نسبة ال-
.نمو حضري سریع أمام انتشار الھجرة القرویة-
.تزاید الھجرة القرویة لعدة أسباب منھا الثورة الصناعیة ، و التوسع الرأسمالي ، و ضعف الدخل الفالحي-

:تغیرت البنیة االجتماعیة في البلدان الرأسمالیة
في حین تراجعت مكانة طبقة النبالء ، . عیة و التجاریة و الخدماتیة و الفالحة العصریة تزاید نفوذ البورجوازیة التي سیطرت على األنشطة الصنا*
ئق دت حركة التصنیع إلى تكاثر الید العاملة التي عانت من ظروف معیشیة قاسیة منھا ضعف األجور و طول مدة العمل الیومي و السكن غیر الالو أ

.و انتشار األمراض و سوء التغذیة و استغالل األطفال و النساء
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:بروز الفكر االشتراكي ونشأة الحركة النقابیة
:م19ي بأوربا خالل القرن ظھر الفكر االشتراك

دفاع من انعكاسات الثورة الصناعیة استغالل العمال من طرف البورجوازیة و معاناتھم من البؤس االجتماعي، و بالتالي ظھر الفكر االشتراكي لل*
.عن مصالحھم

:صنفت االشتراكیة إلى نوعین ھما*
التي انتقدت مبادئ الرأسمالیة ، و نادت بسیطرة الدولة على وسائل اإلنتاج ،و تزعمھا بعض ) :أو الخیالیة أو المثالیة ( االشتراكیة الطوباویة -

و تولدت عنھا االشتراكیة الفوضویة بقیادة الفرنسي برودون. المفكرین منھم الفرنسي سان سیمون و االنجلیزي روبرت أووین 
من أجل ) اإلضرابات و المظاھرات ( تطور التاریخي ، و دعت إلى العنف الثوري التي اعتبرت الصراع الطبقي أساس ال: االشتراكیة العلمیة -

.و من أھم زعماء ھذا االتجاه المفكر األلماني كارل ماركس. القضاء على الرأسمالیة و إقامة النظام االشتراكي 

:نشأت و تطورت الحركة النقابیة في البلدان الرأسمالیة

و في النصف الثاني من نفس . شكل العمال في بعض بلدان أوربا الغربیة عدة جمعیات من أجل الدفاع عن حقوقھم 19رن في النصف األول من الق*
االتحاد ( و تكتلت ھذه النقابات عالمیا في إطار األممیة األولى و الثانیة . القرن تأسست نقابات عمالیة قویة في كل من إنجلترا و فرنسا و ألمانیا 

.(قاباتالعالمي للن
تقلیص ساعات العمل الیومي ، و الزیادة في األجور ، و إحداث تعویضات المرض و : أسفر نضال العمال عن تحقیق عدة مكتسبات من أبرزھا *

.ل سنةحوادث الشغل و البطالة و التقاعد ، و حق اإلضراب ، و االستفادة من العطل المؤدى عنھا ، و االحتفال بعید الشغل في فاتح ماي من ك

:خاتمة

أدت ھذه التحوالت إلى تدعیم مكانة أوربا عالمیا و احتدام التنافس االمبریالي بین دولھا األكثر قوة

:شرح العبارات

.مخترع إنجلیزي ، ابتكر طریقة إلنتاج الفوالذ بأقل تكلفة: (1898–1818( ھنري بیسمر *
.تعاقب مزروعات مختلفة في نفس الحقل للحفاظ على خصوبة التربة:الدورة الزراعیة أو التناوب الزراعي*
.عدم استغالل األرض في بعض المواسم الفالحیة بھدف الحد من استنزاف التربة:إراحة األرض*
(العرض أكثر من الطلب( اإلنتاج أكثر من االستھالك :فائض اإلنتاج أو تضخم اإلنتاج*
.المرحلة األولى من مراحل النظام الرأسمالي اعتمدت على استثمار األموال في المیدان التجاري:الرأسمالیة التجاریة*
.المرحلة الثانیة من النظام الرأسمالي اقترنت باستثمار األموال في المجال الصناعي:الرأسمالیة الصناعیة*
مظاھرھا توجھ األبناك نحو االستثمار في مختلف األنشطة االقتصادیة ، و إحداث المرحلة الثالثة من النظام الرأسمالي من :الرأسمالیة المالیة*

.البورصات و شركات الـتأمین
.مرحلة من مراحل النظام الرأسمالي ، قامت على إدخال األسالیب و التقنیات الحدیثة في المجال الفالحي:الرأسمالیة الفالحیة*
.كیز الرأسماليشركة ضخمة ناتجة عن التر:التروست*
.مؤسسة مالیة تمتلك غالبیة أسھم عدة شركات:الھولدینغ*
.طبقة غنیة تھیمن على الفالحة التقلیدیة:االقطاعیة أو الفیودالیة أو النبالء*
.طبقة غنیة تسیطر على األنشطة االقتصادیة العصریة:البورجوازیة*
.أجرالفرد الذي یبیع قوة عملھ مقابل :العامل*
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