
 االستغالل االمبريالي للمستعمرات وانعكاساته االقتصادية واالجتماعية (إفريقيا نموذجا)

االستغالل االمبريالي للمستعمرات  « دروس التاريخ: الدورة األولى   « »  اإلجتماعيات: األولى باك آداب وعلوم إنسانية   

وانعكاساته االقتصادية واالجتماعية (إفريقيا نموذجا)





تمهيد إشكالي

خضعت القارة اإلفريقية خالل الثلث األخير من القرن 19م ومطلع القرن 20م الجتياح كاسح من قبل االمبريالية األوربية التي عملت

على استغاللها طبيعيا وبشريا، مما خلف انعكاسات اقتصادية واجتماعية.

فما هي الوضعية العامة إلفريقيا قبل  1880؟

وما هي الحركة االستكشافية لها؟

وما هي اآلليات واألجهزة االستعمارية األوربية بإفريقيا بعد مؤتمر برلين (1885 – 1884)؟

وما هي مظاهر وعوامل ونتائج االستغالل االستعماري إلفريقيا وردود الفعل إزاءها؟

الوضعية العامة بإفريقيا قبل 1880م والحركة االستكشافية لها

الوضعية العامة بإفريقيا قبل سنة 1880م

كانت إفريقيا السوداء مجزأة إلى مجموعة من الممالك المتباينة الحجم والقوة، والمعتمدة على النظام القبلي والعشائري، وقد عانت

إفريقيا السوداء من تجارة الرقيق التي صنفت إلى نوعين هما:

تجارة بحرية: تمثلت في نقل العبيد إلى أمريكا في إطار التجارة الثالثية، أو نقلهم مباشرة إلى البرازيل.

تجارة قارية: حيث تم نقل العبيد في اتجاه إفريقيا الشمالية والسواحل الشرقية للقارة اإلفريقية.

الحركة االستكشافية إلفريقيا خالل القرن 19م

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

رحلة كايي: إلى الصحراء الكبرى وإفريقيا الغربية.

رحلة برازة إلى: إفريقيا الوسطى وحوض الكونغو.

رحلة ستانلي: إلى إفريقيا الشرقية.

رحلة لفنغستون: إلى إفريقيا الجنوبية.

واستهدفت هذه الرحالت جمع معلومات حول القارة اإلفريقية كخطوة تمهيدية لبسط النفوذ االستعماري.

األجهزة االستعمارية بإفريقيا بعد مؤتمر برلين

أدى مؤتمر برلين إلى تركيز االستعمار األوروبي بإفريقيا

في أواخر سنة 1884م وبداية سنة 1885م عقد مؤتمر برلين الذي اتخذ عدة قرارات، من أبرزها:

تقسيم النفوذ االستعماري بين الدول األوربية بإفريقيا.

إقرار حرية المالحة في نهر الكونغو.
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التزام الدول االستعمارية األوربية بضمان أمن السكان األفارقة وتحسين ظروفهم المعيشية.

إلغاء العبودية ومنع تجارة الرقيق.

صنفت األجهزة االستعمارية األوربية بإفريقيا إلى صنفين

على المستوى المركزي: أحدثت الدول االستعمارية األوربية وزارة المستعمرات التي ضمت إدارات متخصصة ومجالس استشارية.

على مستوى المستعمرات: كان يرأس كل مستعمرة حاكم عام أوربي يتمتع بسلطات تشريعية وتنفيذية، ويستعين بموظفين

استعماريين.

االستغالل االستعماري األوربي إلفريقيا

مظاهر االستغالل االستعماري األوربي إلفريقيا

في المجال االقتصادي: استغالل الثورات الطبيعية واتخاذ المستعمرات مصدر للمواد األولية وسوقا للمنتجات الصناعية.

في المجال البشري: تكريس العبودية من خالل فرض أعمال السخرة على األفارقة واستغاللهم في األشغال الشاقة.

عوامل االستغالل االستعماري األوروبي إلفريقيا

حاجة الصناعة األوربية إلى المواد األولية.

تصريف فائض اإلنتاج الصناعي.

تصدير رؤوس األموال، والتخفيف من األزمات االقتصادية واالجتماعية الدورية.

نتائج االستغالل االستعماري األوروبي إلفريقيا

في الميدان السياسي: استعمر األوربيون الجزء األكبر من إفريقيا، وكان نصيب األسد لكل من بريطانيا وفرنسا، وتوزعت باقي

المستعمرات على كل من اسبانيا والبرتغال وايطاليا وبلجيكا وألمانيا.

في الميدان االقتصادي: أصبح اقتصاد البلدان اإلفريقية تابعا القتصاد الدول األوربية.

في الميدان االجتماعي: تفككت المجتمعات اإلفريقية وظهرت أقلية من األغنياء الموالين لالستعمار مقابل إثقال كاهل غالبية الشعب

بالضرائب وأعمال السخرة.

خاتمة

رغم تقسيم إفريقيا، اشتد التنافس االمبريالي بين الدول األوربية الذي انتهى باندالع الحرب العالمية األولى.

شرح المصطلحات

التجارة الثالثية: التجارة البحرية الرابطة بين أوربا وإفريقيا وأمريكا.

أعمال السخرة: أعمال إجبارية مجانية.


