
 

  

  :متهيد إشكايل

 عملت اليت األوربية االمربيالية قبل من كاسح الجتياح م20 ق ومطلع م19 ق من األخري الثلث خالل اإلفريقية القارة خضعت

 .واجتماعية اقتصادية انعكاسات خلف مما وبشريا، طبيعيا استغالهلا على

  ؟م1880فما هي الوضعية العامة إلفريقيا قبل  

 وما هي احلركة االستكشافية هلا؟ 

 ؟)1885 – 1884(وما هي اآلليات واألجهزة االستعمارية األوربية بإفريقيا بعد مؤمتر برلني  

  ل االستعماري إلفريقيا وردود الفعل إزاءها؟وما هي مظاهر وعوامل ونتائج االستغال 

I  -  م واحلركة االستكشافية هلا1880الوضعية العامة بإفريقيا قبل: 

 :م1880العامة بإفريقيا قبل سنة  الوضعية -  1

عانت وقد  ،واملعتمدة على النظام القبلي والعشائري ،كانت إفريقيا السوداء جمزأة إىل جمموعة من املمالك املتباينة احلجم والقوة

 :مها ،إفريقيا السوداء من جتارة الرقيق اليت صنفت إىل نوعني

 .أو نقلهم مباشرة إىل الربازيل ،متثلت يف نقل العبيد إىل أمريكا يف إطار التجارة الثالثية: جتارة حبرية �

 .لشمالية والسواحل الشرقية للقارة اإلفريقيةحيث مت نقل العبيد يف اجتاه إفريقيا ا: جتارة قارية �

 :م19احلركة االستكشافية إلفريقيا خالل القرن  -  2

  :ومن ابرز هذه الرحالت األفريقية،نظم األوربيون رحالت استكشافية للمناطق الداخلية من القارة م 19 خالل ق

 .إىل الصحراء  الكربى وإفريقيا الغربية :رحلة كايي �

 .إفريقيا الوسطى وحوض الكونغو إىل: رحلة برازة �

  .إىل إفريقيا الشرقية: رحلة ستانلي �

 .إىل إفريقيا اجلنوبية: رحلة لفنغستون �

  .استهدفت هذه الرحالت مجع معلومات حول القارة اإلفريقية كخطوة متهيدية لبسط النفوذ االستعماريو

II - االستعمارية بإفريقيا بعد مؤمتر برلني األجهزة:  

 :مؤمتر برلني إىل تركيز االستعمار األورويب بإفريقياأدى  -  1

  :من أبرزها ،م عقد مؤمتر برلني الذي اختذ عدة قرارات1885سنة وبداية م 1884 سنة يف أواخر

  .تقسيم النفوذ االستعماري بني الدول األوربية بإفريقيا �

  .إقرار حرية املالحة يف ر الكونغو �

  .من السكان األفارقة وحتسني ظروفهم املعيشيةأالتزام الدول االستعمارية األوربية بضمان  �

 .إلغاء العبودية ومنع جتارة الرقيق �

 :صنفت األجهزة االستعمارية األوربية بإفريقيا إىل صنفني -  2

 .إدارات متخصصة وجمالس استشاريةأحدثت الدول االستعمارية األوربية وزارة املستعمرات اليت ضمت : على املستوى املركزي �

ويستعني مبوظفني  ،كان يرأس كل مستعمرة حاكم عام أوريب يتمتع بسلطات تشريعية وتنفيذية: على مستوى املستعمرات �

 .استعماريني

III  - االستغالل االستعماري األوريب إلفريقيا:  
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 :مظاهر االستغالل االستعماري األوريب إلفريقيا -  1

 .استغالل الثورات الطبيعية واختاذ املستعمرات مصدر للمواد األولية وسوقا للمنتجات الصناعية: االقتصادييف اال  �

 .تكريس العبودية من خالل فرض أعمال السخرة على األفارقة واستغالهلم يف األشغال الشاقة: يف اال البشري

  :عوامل االستغالل االستعماري األورويب إلفريقيا -  2

  .الصناعة األوربية إىل املواد األوليةحاجة  �

 .تصريف فائض اإلنتاج الصناعي �

 .تصدير رؤوس األموال، والتخفيف من األزمات االقتصادية واالجتماعية الدورية �

 :نتائج االستغالل االستعماري األورويب إلفريقيا -  3

وكان نصيب األسد لكل من بريطانيا وفرنسا، وتوزعت باقي  ،استعمر األوربيون اجلزء األكرب من إفريقيا: يف امليدان السياسي �

 .املستعمرات على كل من اسبانيا والربتغال وايطاليا وبلجيكا وأملانيا

 .أصبح اقتصاد البلدان اإلفريقية تابعا القتصاد الدول األوربية: يف امليدان االقتصادي �

قلية من األغنياء املوالني لالستعمار مقابل إثقال كاهل غالبية الشعب تفككت اتمعات اإلفريقية وظهرت أ: يف امليدان االجتماعي �

  .بالضرائب وأعمال السخرة

 : خامتة

  .رغم تقسيم إفريقيا، اشتد التنافس االمربيايل بني الدول األوربية الذي انتهى باندالع احلرب العاملية األوىل

 

 :شرح املصطلحات

 .التجارة البحرية الرابطة بني أوربا وإفريقيا وأمريكا: التجارة الثالثية �

 .أعمال إجبارية جمانية: أعمال السخرة �


