
التنافس االستعماري والسیر نحو الحرب العالمیة األولى
:ةـــــــــــمقدم
باشتداد التنافس اإلمبریالي حول مجموعة من المستعمرات األمر الذي أدى إلى اندالع عدة أزمات كان أبرزھا وأخطرھا على 19القرن تمیز

.ق اندالع الحرب العالمیة األولى اإلطال
؟20ومطلع القرن 19القرن فما مظاھر التنافس اإلمبریالي خالل

وكیف ساھمت األزمات التي شھدھا العالم في اندالع الحرب العالمیة األولى؟
20ومطلع القرن 19مظاھر التنافس االستعماري في القرن : 1النشاط 

أھم مناطق التنافس االستعماري-1
.1830احتالل فرنسا للجزائر :اشتد التنافس االستعماري حول عدة دول تحددھا على الشكل اآلتي

.اشتداد التنافس األلماني الفرنسي حول المغرب
.اندالع أزمة الفاشودا بین فرنسا وإنجلترا 

اق خارجیة لتصریف فائض اإلنتاج والرغبة في ضمان أسو:كان ھدف التنافس الحاد بین الدول اإلمبریالیة بسبب رغبة ھذه األخیرة في
.العاملةالحصول على المواد األولیة واألیدي

.األسالیب والوسائل التي وضفتھا الدول األوربیة في إطار التنافس االستعماري-2
:تبنت الدول االمبریالیة بغیة تحقیق أھدافھا التوسعیة عدة أسالیب ومنھاأھم الوسائل-أ

كان ھدف ھدا التحالف ھو عزل فرنسا وكذا التخفیف من :ھنغاریا -وروسیا والتمساالثالثي بین ألمانیاالتنافسمجموعة من التحالفاتعقد 
.حول ممتلكات اإلمبراطوریة العثمانیة التنافس النمساوي والروسي

تسویة الخالف حول مناطق النفوذ في كل من مصر بة في من أبرز أھداف ھذا االتفاق الرغ:1904االتفاق الودي الفرنسي اإلنجلیزي 
.والمغرب

أزمة أكادیر كان الھدف من وراء ھذا االتفاق ھو تسویة الخالف الفرنسي األلماني حول المغرب على إثر اندالع:االتفاق الفرنسي األلماني
.بتنازل فرنسا أللمانیا عن الكونغو1911سنة 

واء التوتر بین الدول االمبریالیة وتصاعد النزاعات إلى الزیادة في النفقات العسكریة والتسابق نحو التسلح برا أدت أج:التسابق نحو التسلح
.، وبحرا بین انجلترا وألمانیا )بین فرنسا وألمانیا(

ر المالحة عبر نھر تطویو.مد خطوط السكك الحدیدیة والطرق :عملت النمسا على التوسع في البلقان عن طریق:األسالیب االقتصادیة
.الدانوب

:20وبدایة القرن 19عقدت الدول االستعماریة سلسة من المؤتمرات قصد تسویة كل خالفاتھا خالل القرن :أھم الوسائل-ب
: ھذا المؤتمر فیھ كل من فرنسا وإنجلترا ،روسیا،اإلمبراطوریة العثمانیة ومن أھم القرارات التي أفرزھا شاركت 1878مؤتمر برلین 

.استیالء إنجلترا على قبرص باتفاق سري مع العثمانیین اقتطاع أطراف من اإلمبراطوریة العثمانیة لصالح النمسا ورسیا 
إسبانیا والمغرب قصد مناقشة مشكل الحمایات الفردیة بالمغرب ومن أھم قرارات ھذا –إنجلترا –شاركت فیھ فرنسا :1880مؤتمر مدرید 

.إعطاء حق الملكیة لألجانب بالمغرب.تعزیز الحمایات الفردیة :المؤتمر
القرارات التي تم التوصل إلیھا خالل شاركت فیھ كل من الدول األوربیة المتنافسة حول المغرب ومن أھم°:1906مؤتمر الجزیرة الخضراء 

فرنسا وإسبانیا بتكوین شرطة بالمؤاني المغربیةتكلیف إنشاء بتك مخزني .إقرار حریة التجارة بالمغرب :ھذا المؤتمر 
:أفرز التنافس االستعماري عدة أزمات دولیة مھدت السبیل لنشوب الحرب العالمیة األولى2النشاط 

:ألزماتباندالع العدید من األزمات التي كان لھا دور بارز في التمھید للحرب العالمیة األولى وأھم ھذه ا20ومطلع القرن 19تمیز القرن °
تشبث ألمانیا بمصالحھا في :لطنجة والتي أكد فیھا على2اندلعت ھذه األزمة عقب زیارة اإلمبراطور األلماني غیوم :1905أزمة طنجة 

.أن یبقى المغرب مفتوحا للمنافسة أمام جمیع الدول.المغرب 
للمغرب بعدما خطت فرنسا خطوات مھمة لإلنفراد بالمغرب األمر الذي اعتبرتھ ألمانیا مسا بمصالحھا 2بالذكر أن زیارة غیوم الجدیر 

.وتقزیما لدورھا بشمال إفریقیا
.لمغرببالمناقشة القضیة المغربیة ومسألة اإلصالحات 1906أدت تداعیات أزمة طنجة إلى التعجیل بعقد مؤتمر الجزیرة الخضراء 

الفرنسي بالمغرب ال سیما یعد أن أرسلت فرنسا حملة عسكریة إلى فاس سنة تعود أطوار ھذه األزمة إلى ازدیاد النفوذ:1911أزمة أكادیر 
صالح تحث ذریعة حمایة الماألمر الذي اعتبرتھ ألمانیا استفزازا لھا فسارعت بدورھا إلى إرسال بارجتھا الحربیة إلى میاه أكادیر1911

.األلمانیة بالمغرب
خیم التوتر شبح الحرب على القارة األوربیة أسابیع عدیدة قبل أن یتم التوصل إلى اتفاق بین ألمانیا وفرنسا من خالل تنازل ھذه األخیرة عن 

.الكونغو لصالح ألمانیا
:ساھمت عدة أزمات أخرى في التمھید للحرب العالمیة األولى-2

أثار ھذا القرار غضب الصربیین الذین كانوا .1908بسبب ضم النمسا للبوسنة والھرسك سنة اندلعت ھذه األزمة:أزمة البوسنة والھرسك
ساھمت ھذه األزمة في تكریس العداء بین الصرب والنمساویین .یأملون في تحقیق الوحدة الیوغسالفیة المنشودة

استغلت ایطالیا ظروف الغزو .ایطالیا الحتالل لیبیا بعقد صفقات استعماریة مع بریطانیا وفرنسا وروسیامھدت :1911احتالل ایطالیا للیبیا 
1911العسكري الفرنسي األسباني للمغرب الجتیاح لیبیا واحتاللھا بموجب معاھدة أوشي في لوزان السویسریة سنة 

.التي أعادت رسم الخریطة السیاسیة ألوربا والعالم ككلكل ھذه األزمات كانت تنذر بقرب اندالع الحرب العالمیة األولى
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