
التنافس اإلمبریالي و اندالع الحرب العالمیة األولى
التنافس اإلمبریالي بین الدول األوربیة إلى اندالع الحرب العالمیة األولى أدىمقدمة

ما ھي مظاھر التنافس اإلمبریالي ؟ وماذا عن سیاسة التحالفات والتسابق نحو التسلح ؟ و ما دور األزمات الدولیة في اندالع الحرب 
المیة األولى ؟الع

التنافس اإلمبریالي :
التنافس اإلقتصادي : 

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

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

ألمریكیة التي تولت الزعامة اإلقتصادیة العالمیة الحقا، وفرنسا القوة اإلقتصادیة الرابعة اقتصادھا تطورا سریعا، و الوالیات المتحدة ا
عالمیا. باإلضافة إلى دول أخرى صاعدة مثل إیطالیا و ھولندا و بلجیكا  .

التنافس السیاسي :
ا على الشكل اآلتي :بالمصالح الشخصیة لكل دولة و التي یمكن تحدیدھ1914* ارتبطت النزاعات األوربیة قبیل 

تستھدف التحكم في المالحة البحریة العالمیة و تتضایق من القوة البحریة األلمانیة المتنامیةبریطانیا: كانت-
ألمانیا : اھتمت بالتوسع اإلمبریالي على حساب  مصالح القوتین اإلستعماریتین : إنجلترا و فرنسا-
و اللورین المحتلتین من طرف ألمانیا ، واستكمال بناء امبراطوریتھا اإلستعماریة .فرنسا : تطلعت إلى استرجاع األلزاس -
إیطالیا : أرادت  تحریر اراضیھا الشمالیة من اإلحتالل النمساوي ، و الحصول على نصیبھا من المستعمرات-
النمسا : ناھضت تحرر القومیات السالفیة بزعامة صربیا-
صربیا و الشعوب السالفیة في البلقان .روسیا : عملت  على حمایة -

* توزعت مناطق التنافس اإلستعماري على النحو التالي : 
إنجلیزي–إیطالي –تونس : تنافس فرنسي -
إنجلیزي.- ألماني–إسباني –المغرب : تنافس فرنسي -
فرنسي .- :   تنافس إنجلیزيمصر-
عثماني - نمساوي–البلقان  : تنافس روسي -

الكونغو : ألماني- فرنسي-تنافس بلجیكي
وسائل التنافس اإلمبریالي :

:20و مطلع القرن 19أھم التحالفات واإلتفاقیات  في أواخر القرن 
) : تحالف سري استھدف ضمان أمن ألمانیا من أي ھجوم فرنسي محتمل .1879النمساوي ( سنة - التحالف الثنائي األلماني-
): حلف دفاعي ضد أي ھجوم خارجي .1882اإلیطالي ( سنة -النمساوي-ثالثي األلمانيالتحالف ال-
) : توخى الدفاع عن حدود الدولتین ضد أي ھجوم محتمل من طرف دول التحالف الثالثي 1892الروسي ( سنة –التقارب الفرنسي -
ة  الصراع اإلستعماري الثنائي  حول المغرب و مصر .) : استھدف تسوی1904اإلنجلیزي ( سنة –اإلتفاق الودي الفرنسي -
) : حلف عسكري موجھ ضد التحالف الثالثي و خاصة ألمانیا .1907الروسي ( سنة –اإلنجلیزي –الوفاق الثالثي الفرنسي -

لثالثي .مالحظة : أسفرت ھذة التحالفات و اإلتفاقیات عن تكوین حلفین متنافرین ھما التحالف الثالثي و الوفاق ا
السباق نحو التسلح : -

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

احتدم التنافس في میدان التسلح البحري بین المانیا نفس الوقت اشتد التسابق في میدان التسلح البري بین ألمانیاو إنجلترا . في  و 
فرنسا

مؤتمرات الدول اإلمبریالیة لتسویة خالفاتھا حول مناطق النفوذ :
) : نص على اقتطاع مناطق من اإلمبراطوریة العثمانیة لفائدة النمسا و روسیا ، و استیالء إنجلترا 1878مؤتمر برلین األول ( سنة -

قبرص .على
) : أكد حق السفراء األوربیین في حمایة رعایاھم المغاربة ، ومنح حق الملكیة لألجانب بالمغرب .1880مؤتمر مدرید ( سنة -
): اإلتفاق على تقسیم قارة إفریقیا بین الدول األوربیة المتنافسة ،و على تنظیم المالحة بحوض  1885-1884مؤتمر برلین الثاني ( -

.الكونغو 
) :  قرر إنشاء بنك مخزني  ممول من طرف الدول األوربیة، و تكلیف فرنسا 1906مؤتمر الجزیرة  الخضراء أو الخزیرات ( سنة -

و إسبانیا بتكوین شرطة بالموانئ المغربیة .
مالحظة : أدى التنافس اإلمبریالي إلى حدوث أزمات دولیة .

العالمیة األولى :األزمات الدولیة الممھدة الندالع الحرب 
األزمات المغربیة :

1905لمسألة المغربیة األولى سنةا :
، مما أثار غضب ألمانیا التي لھا أیضا أطماع مھدت فرنسا إلحتالل المغرب بعقد اتفاقیات مع كل من إیطالیا و إنجلترا وإسبانیا

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

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

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

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

ازمات البلقان :
:1908األزمة البلقانیة األولى سنة –

إلى إقامة الوحدة السالفیة في البلقان  بدعم أقدمت النمسا على ضم إقلیم البوسنة و الھرسیك ،مما أثار غضب صربیا التي كانت تتطلع 
من روسیا.

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

اراضیھا األوربیة لفائدة الدول المنتصرة .
: على إثر الخالفات حول غنائم الحرب ضد اإلمبراطوریة العثمانیة قام نزاع بین بلغاریا 1913غشت - األزمة البلقانیة الثالثة یونیو-

ورومانیا والیونان).(صربیا، انتھى بانتصار الطرف األخیروباقي دول البلقان
اندالع الحرب العالمیة األولى و مراحلھا :

، لتعلن بعد شھر الحرب على صربیا 1914* استغلت النمسا اغتیال ولي عھدھا فرانسوا فیردیناند من طرف منظمة صربیة في یونیھ 
. فسارعت باقي الدول األعضاء في الوفاق الثالثي  إلى إعالن الحرب ضد الدول األعضاء في التحالف الثالثي.

ما : * مرت الحرب العالمیة بمرحلتین أساسیتین ھ
) : و تمیزت بانتصار ألمانیا على فرنسا و روسیا القیصریة، و دخول إیطالیا الحرب إلى جانب 1916–1914المرحلة األولى ( -

دول الوفاق ، و نھج  حرب الخنادق .
ة الحرب إلى جانبھم ، ) : و تمیزت بانتصار الحلفاء ( الوفاق ) بعد دخول الوالیات م األمریكی1918–1917المرحلة الثانیة ( -

مقابل انسحاب روسیا االشتراكیة من الحرب و عقدھا معاھدة الصلح مع ألمانیا ( معاھدة بریست لیتوفسك ).
: خاتمة

أسفر التنافس اإلمبریالي عن إنشاء التحالفات العسكریة و السباق نحو التسلح . وبالتالي حدوث المواجھة بین دول الوسط ( المانیا ،
ىالنمسا، بلغاریا، اإلمبراطوریة العثمانیة)و دول الوفاق(فرنسا،إنجلترا، روسیا، و.م.األمریكیة ، إیطالیا) خالل الحرب العالمیة األول

)1914 -1918( التي انتھت بانتصار الطرف األخیر. فما ھي النتائج العامة لھذه الحرب ؟
شرح العبارات :

السیاسة التوسعیة للبلدان الرأسمالیة . *االمبریالیة :
القومیة الرئیسیة في أوربا الشرقیة و تشمل عدة عناصر من أبرزھا الروس و الصرب  و الھنغاریین . * السالف :

منطقة كبرى في جنوب شرق أوربا تضم بعض البلدان في طلیعتھا الیونان و صربیا و بلغاریا و رومانیا و ألبانیا *البلقان :
حرب دفاعیة اعتمدت على حفر الخنادق و إقامة األسالك الشائكة . * حرب الخنادق :
الیقظة الفكریة بالمشرق العربي

م19عرف المشرق العربي النھضة الفكریة خالل القرن  مقدمة:
فما ھي عوامل و مظاھر الیقظة الفكریة ؟ و من ھم اقطاب  التیارین : السلفي و  العلماني ؟

م : 19الفكریة بالمشرق العربي خالل القرن عوامل ومظاھر الیقظة
ارتبطت النھضة الفكریة للمشرق العربي بالعوامل التالیة :

* عوامل ثقافیة : شھدت مصر و سوریا و لبنان إدخال المطبعة الحدیثة و تأسیس المدارس و المعاھد ، و إصدار الصحف ، وإرسال 
جمة المؤلفات الغربیة إلى اللغة العربیة .البعثات الطالبیة إلى أوربا ؛ إلى جانب تر

* عوامل اجتماعیة : ظھرت في مصر و بالد الشام طبقة وسطى شجعت الثقافة  ، ونما نشاط البعثات التبشیریة .
( * عوامل سیاسیة : برز الشعور الوطني و القومي بعد الحملة الفرنسیة على مصر ، و ضعف السلطة العثمانیة ، و سیاسة التتریك 
فرض اللغة التركیة على البلدان العربیة الخاضعة للنفوذ العثماني ). باإلضافة إلى إصالحات محمد علي التي استھدفت إنشاء دولة 

حدیثة و مستقلة بمصر.
تجلت الیقظة الفكریة بالمشرق العربي في ظھور التیارین: السلفي و العلماني

یني دعا إلى العودة إلى ما كان علیھ السلف الصالح . و قد طرح مبادئ في المجاالت اآلتیة :تیار ذو منطلق د*  االتجاه السلفي :
المجال الدیني : العودة إلى أصول اإلسالم على عھد السلف الصالح ، و محاربة  البدع و الشعوذة ، و فتح باب االجتھاد ، و التوفیق -

بین الدین و العلم .
فق مبدأ الشورى ( الدیمقراطیة اإلسالمیة ) ، ونبذ االستبداد، و المناداة بالحریة و وحدة العالم اإلسالمي ، و المجال السیاسي : الحكم و-

مناھضة االستعمار .
المجال االجتماعي : االھتمام بالتربیة و التعلیم و تھذیب األخالق ، و تحقیق العدالة االجتماعیة ، و الدعوة إلى تعلیم المرأة .-

تیار دعا إلى فصل الدین عن الدولة و األخذ بقیم الحداثة . و قد أثار بدوره المیادین الدینیة  و السیاسیة  و اه العلماني :*  االتج
االجتماعیة :

في المیدان الدیني : فصل الدین عن الدولة ، و  معاداة العصبیة الطائفیة .-
ة والحریات العامة ، و المساواة أمام القانون .في المیدان السیاسي : المطالبة بالدیمقراطیة السیاسی-
في المیدان االجتماعي :االھتمام بالتربیة و التعلیم ، و تحدیث المجتمع، وتحریر المرأة ، وتقلیص الفوارق الطبقیة .-

أقطاب التیارین السلفي و العلماني و التحوالت المترتبة عن الیقظة الفكریة :
التیار السلفي من أشھرھم :قاد  بعض المفكرین 

م ، ازداد بأفغانستان ، و تنقل بین 19* جمال الدین األفغاني : مفكر إسالمي إصالحي  دافع عن قضایا المسلمین .عاش في القرن 
مصر و الدولة العثمانیة وأوربا . أنشأ  مع الشیخ محمد عبده جریدة  "العروة الوثقى ."

تخرج من جامعة األزھر ، و نفي من مصر فصاحب جمال الدین األفغاني .*محمد عبده : مفكر سلفي مصري ، 
* عبد الرحمان الكواكبي : مفكر سوري من عصر النھضة ، جند حیاتھ لمناھضة االستبداد العثماني متنقال بین الشام و مصر . ألف 

1903عدة كتب منھا " أم القرى " . توفي  سنة
ماني ( اللیبرالي )  من أھمھم :تزعم  بعض المفكرین التیار العل

. تخرج من جامعة األزھر و  تابع دراستھ بفرنسا. و عاد إلى وطنھ حیث انشأ 19* رفاعة الطھطاوي : مفكر مصري عاش في القرن 
جریدة " الوقائع المصریة "

و تولى مناصب إداریة .
1908ى تحریر المرأة و تعلیمھا . توفي سنة * قاسم أمین :مفكر مصري ، تابع دراستھ الحقوقیة بفرنسا ، دعا إل

خلفت الیقظة الفكریة عدة تحوالت منھا :
المحافظة على اللغة العربیة و التراث األدبي العربي القدیم      -
تزاید النزعة القومیة و الوطنیة  واإلقبال على العمل السیاسي .-
لبة بحقوق العرب .تنامي دور الجمعیات الداعیة إلى النھضة و المطا-
تقلد رواد الیقظة الفكریة مناصب علیا . -

جاءت الیقظة الفكریة بالمشرق العربي كرد فعل اتجاه الھیمنة األوربیة التي أدت إلى تزاید الضغوط االستعماریة .خاتمة :
شرح العبارات :

1801–1798نسا نابلیون بونابرت في الفترة الحملة العسكریة التي قادھا إمبراطور فرالحملة الفرنسیة على مصر :*
الذي قام بعدة إصالحات .1848–1805حاكم مصر في الفترة محمد علي أو إبراھیم باشا :* 
نظام سیاسي قام على احتكار الحاكم لكل السلطات و قمعھ للحریات مستندا إلى التعلیمات الشفھیة .االستبداد :* 

حركة فكریة استھدفت خروج العرب من مرحلة االنحطاط إلى  مرحلة التجدید . * النھضة العربیة :
الصحابة و التابعون على عھد الرسول ( ص ) و الخلفاء الراشدین خالل القرن األول الھجري الموافق السابع السلف الصالح :* 

المیالدي .
من إعداد. محمد میسور


