
 

  
  :متهيد إشكايل

 أبرزها كان أزمات عدة اندالع إىل أدى الذي األمر املستعمرات من جمموعة حول اإلمربيايل التنافس باشتداد م19 ق  متيز

 .األوىل العاملية احلرب اندالع اإلطالق على وأخطرها

 ؟م20 ق ومطلع م19 ق اية خالل اإلمربيايل التنافس مظاهر فما 

 األوىل؟ العاملية احلرب اندالع يف العامل شهدها اليت األزمات سامهت وكيف 

I  - اية االستعماري التنافس مظاهر م20 ق ومطلع م19 ق خالل: 

 :االستعماري التنافس مناطق أهم -  1

 بإفريقيا مناطق عدة حول وتنافست ،...ايطاليا  اسبانيا، أملانيا، اجنلترا، فرنسا،: خاصة أوربية دول عدة االمربيالية احلركة تزعمت

 :، من بينهاخاصة

 .م1830 للجزائر سنة فرنسا احتالل �

 .املغرب حول الفرنسي األملاين التنافس اشتداد �

 .وإجنلترا فرنسا بني الفاشودا أزمة اندالع �

 :يف األخرية هذه رغبة بسبب اإلمربيالية الدول بني احلاد التنافس هدف وكان

  .اإلنتاج فائض لتصريف خارجية أسواق ضمان �

 .العاملة واأليدي األولية املواد على احلصول يف الرغبة �

 . االستثمارات من مزيد إقامة إىل احلاجة �

 .البشري الفائض تصريف �

 :االمربيايل التنافس إطار يف األوربية الدول استعملتها اليت والوسائل األساليب بعض -  2

  :العسكرية التحالفات -أ 

 : أمهها اتفاقيات، وإبرام حتالفات منها إقامة وسائل، عدة على االستعماري تنافسها إطار يف االمربيالية الدول اعتمدت

 .بينها االستعماري التنافسحدة  لتخفيف فرنسا لعزل اهلنغاري -النمساوي الروسي األملاين الثالثي التحالف �

 .حمتمل فرنسي هجوم أي من أملانيا أمن لضمان األملاين النمساوي التحالف �

 .حمتمل هجوم أي ضد الدولتني حدود حلماية الروسي الفرنسي التحالف �

 :والترابية السياسية مصاحلها وحتقيق اخلصوم من الدول محاية منيباإلضافة إىل تأ التحالفات هذه من الغاية كانتو

  .وليبيا املغرب حول الرتاع لتسوية اإليطايل الفرنسي التقارب �

 .ومصر املغرب حول الرتاع لتسوية اإلجنليزي الفرنسي التقارب �

 . الكونغو عن ألملانيا فرنسا بتنازل م1911 سنة اكادير أزمة إلاء األملاين الفرنسي االتفاق �

 . البلقان دويالت يف احلديدية السكك طوطخب هنغاريا -  النمسا كمد التحتية البنيات إنشاء �

 . جتارية معاهدات عدة واعتماد النهرية املالحة تطوير �

  :التسلح حنو التسابق -ب 

  :خالل من اإلجبارية، وذلك العسكرية اخلدمة تعقيم على الذكر السابقة للتحالفات املنتمية األوربية الدول عملت

  .)اجنلترا( الدول بعض لدى التجنيد وإجبارية اجلنود عدد من الرفع �
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  .)وفرنسا أملانيا بني التنافس كان( الربي احلريب العتاد تطوير �

  .)وإجنلترا أملانيا بني التنافس كان( البحري احلريب العتاد تطوير �

 ). لفرنسا الغلبة كانت( اجلوي العتاد تطوير �

  .م20 ق مطلع مع التوتر حدة من وزادت الدولية العالقات على سلبا أثرت واألساليب الوسائل هذه

II - ا لتسوية اإلمربيالية الدول إليها جلأت اليت الوسائل بعضالنفوذ مناطق حول خالفا:  

 : أمهها م،20ق  وبداية م19 ق خالل اية االستعمارية الرتاعات لتسوية مؤمترات عدة اإلمربيالية الدول عقدت

 تعديل: العثمانية، اهلدف منه واإلمرباطورية هنغاريا/ النمسا  أملانيا، روسيا، إجنلترا، فرنسا، بني م1878 األول سنة برلني مؤمتر �

 روسيا لفائدة العثمانية اإلمرباطورية من أطراف اقتطاع ←. العثمانية واإلمرباطورية روسيا بني املوقعة ستيفانو سان معاهدة

 .                              والنمسا

 الفردية احلمايات ملشكل حد وضع: واملغرب، اهلدف منه أملانيا، إسبانيا روسيا، إجنلترا، فرنسا، بني م1880 مدريد سنة مؤمتر �

 . لألجانب امللكية حق إعطاء مع تعزيزها ←باملغرب 

 مناطق حول اخلالف تسوية: وأملانيا، اهلدف منه بلجيكا إسبانيا، إجنلترا، فرنسا،  بني م1885 - 1884 الثاين سنة برلني مؤمتر �

 . بينهم القارة تقسيم ←بإفريقيا  النفوذ

 اخلالف تسوية: ، اهلدف منه)فرنسا، إجنلترا، إسبانيا، أملانيا( املغرب حول املتنافسة الدول بني م1906سنة  اخلضراء اجلزيرة مؤمتر �

 . خمزين بنك وإنشاء املغربية، باملوانئ إسبانية فرنسية ثنائية شرطة وإنشاء التجارة، حرية تقرر ←املغرب  مع التعامل كيفية حول

 هذه مكنت، وقد النفوذ مناطق نفس حول خالفاا حلسم ثنائية اتفاقات إبرام إىل األوربية الدول بعض جلأت املؤمترات إىل إضافة

 نشوء دون حتل مل أا رغمالنفوذ،  مناطق حول االستعمارية الدول بني التنافس حدة من التخفيف يف الثنائية واإلنفاقات الدولية املؤمترات

  .بعد فيما بينها حرب

III  - األوىل العاملية احلرب اندالع إىل وأدت اإلمربيايل التنافس عن نتجت اليت الدولية األزمات بعض:  

 :وأملانيا فرنسا بني م1911 سنة والثانية م1905 سنة األوىل املغرب أزمة -  1

  وأملانيا فرنسا بني م1905 سنة األوىل املغرب أزمة -أ 

  :أسباا أهم من

  . مصر اجنلترا حول األخرية مع هذه أبرمته الذي الودي االتفاق بعد وفرنسا أملانيا بني العالقة توتر �

  .اخلاصة ملصاحلها ضمانا البلد على سيطرا فرض إىل الرامي املغرب يف فرنسا مشروع أملانيا معارضة �

 : نتائجه أهم م، وكان من1906 سنة اخلضراء اجلزيرة مؤمتر وعلى إثر هذه األزمة عقد

 . باملغرب مصاحلها وتأكيد سياسيا فرنسا انتصار �

 .باملغرب اجلمارك شؤون إدارة حق إعطاؤها �

 : م1911 أكادير سنة بأزمة واملعروفة الثانية األزمة -ب 

  :األزمة هذه أسباب من

 .   بالتدخل ةهددمأكادير  إىل حبرية قوات وإرساهلا فاس على شنتها اليت الفرنسية احلملة على أملانيا احتجاج �

 بتنازل األزمة تسوية ليتم فرنسا، على احلرب أملانيا أعلنت إذا بالتدخل األخرية وديد وإجنلترا ايطاليا جانب إىل فرنسا اعتراض �

 .الفرنسية الكونغو من جزء عن ألملانيا فرنسا

  :وصربيا النمساوية اإلمرباطورية بني م1908 سنة األوىل البلقان أزمة -  2



 أملانيا مساندة بعد طلك ملنع التدخل على صربيا قدرة وعدم أراضيها إىل واهلرسك للبوسنة النمسا األزمة ضم هذه من أسباب

 العداء تزايد عنه نتج ما التارخيي، االرتباط حبكم املنطقتني لضم طموحات هلم كانت الذين الصربيني النمساـ مما أدى إىل  غضب حلليفتها

 .وصربيا النمسا بني

 :م1911لليبيا سنة  اإليطايل االحتالل -  3

 وسابقاا األزمة إفريقيا، هذه مشال على أملانيا مع سباقها إطار يف م1911 سنة ليبيا إىل ودخلت الترك على احلرب إيطاليا أعلنت

  .احلرب فتيل سيشعل ما انتظار يف العسكرية االستعدادات فازدادت األمم، بني التوتر حدة وتزايدت الدول بني الثقة انعدام عنها نتج

  :األوىل العاملية احلرب اندالع النمسا عهد ويل اغتيال عن نتج -  4

 28 يف البوسنية سراييفو ملدينة النمسا عهد ويل زيارة وعند والنمساويني الصربيني بني العداء تزايد األوىل البلقانية األزمة عن ترتب

 أعلنت وبالتايل هلا، االمتثال صربيا رفضت مطالب لعدة بتقدمها النمسا فعل رد صريب، وجاء طالب طرف من اغتياله مت م1914 يونيو

 العاملية احلرب لتندلع النمسا على احلرب وروسيا وإجنلترا فرنسا من املدعمة صربيا وأعلنت صربيا، على احلرب أملانيا من املدعمة النمسا

  .األوىل

 : خامتة

 مصاحل تضارب وكذا النفوذ، مناطق حول والتنافس والتسابق األزمات نتيجة الدولية العالقات يف التوتر حدة تزايد إذن أدى

  .العاملية األوضاع يف تغري عنه سيترتب ما األوىل العاملية احلرب اندالع إىل وإفريقيا أوربا يف الدول

 

 :شرح املصطلحات

 .واهلنغاريني والصرب الروس أبرزها من عناصر عدة وتشمل الشرقية، أوربا يف الرئيسية القومية: السالف �

 .وألبانيا ورومانيا وبلغاريا وصربيا اليونان طليعتها يف البلدان بعض تضم أوربا شرق جنوب يف كربى منطقة: البلقان �

  .بلغاريا  – العثمانية اإلمرباطورية  – اهلنغارية النمساوية اإلمرباطورية – أملانيا : الوسط دول �

 .وايطاليا األمريكية املتحدة الواليات –  القيصرية روسيا – بريطانيا – فرنسا :احللفاء أو الوفاق دول �


