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 المدة الزمنية : حصتان

 
      

  

 : مقدمة

 في إحداث تحوالت داخل المجتمع األوربي. ازدهارا سيساهم 91أسمالية األوربية خالل القرن عرفت الر 

 فما هي مظاهر هذا االزدهار؟ وما هي أثاره على المجتمع األوربي ؟  

I  النظام الرأسمالي األوربي لتطور 91مهدت الثورة الصناعية خالل القرن ـ : 

 :  شهدت أوربا تحوالت تقنية ساهمت في ازدهار الرأسمالية -9
ث شملت االختراعات التي انطلقت ازدهار الرأسمالية األوربية، حي أدت الثورة الصناعية المتمثلة في االختراعات التقنية إلى  

 قطاع  المواصالت، قطاع الطاقة، قطاع النسيج...(. (بريطانيا عدة قطاعات  نم

كما أدى  إلى تطور إنتاج المواد األولية )خاصة الحديد و البترول(، أدت االختراعات التقنية التي انتشرت بدول أوربا الغربية  

 ازدياد االستهالك إلى ارتفاع أسعار بعض المنتوجات في حين تراجعت أسعار بعض المنتوجات األخرى. 

وفرنسا وألمانيا، وشملت أساسا الفوالذ والنسيج  بأوربا مجموعة من الصناعات، خاصة بإنجلترا انتشرت  

 المدن. الكيماوية، وظهرت مناطق صناعية كبرى ساهمت في توسع والصناعات

 : شكلت ظاهرة التركيز الرأسمالي أهم دعائم التطور الصناعي -2
مما تطلب توفير رؤوس أموال المصانع الكبرى محل المانيفاكتورات،  لتلبية الطلبات المتزايدة على المنتوجات الصناعية حلت  

رأسمالها يتكون من أسهم  كاندماج لمجموعة من المقاوالت الشخصية التي أصبح ضخمة، فظهرت الشركات المجهولة االسم

 .و قد تزايد دور األبناك من خالل تقديم القروض للصناعيين و اقتناء اسهم في المؤسسات الصناعية  تتداول في البورصة.

، و يقصد به تركز األنشطة االقتصادية في يد 91الرأسمالي من أهم مظاهر تطور النظام الرأسمالي خالل القرن  يعتبر التركيز   

 :  عدد محدود من الشركات الكبرى، وقد اختلفت أشكاله باختالف طبيعته وأهدافه
 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 
 

 II- ازدهار الرأسمالية وآثارها على المجتمع األوربي : 

    : أدت التحوالت االقتصادية إلى تطور المجال الحضري و تغير في البنيات االجتماعية -1
إلى تطور األحوال الصحية، فنتج  و إلى تحسن مستوى المعيشة، م91 القرناالقتصادية التي شهدتها أوربا في  أدت التحوالت   

 عن ذلك ارتفاع عدد سكان أوربا و تزايد الساكنة الحضرية، بسبب هيمنة األنشطة الصناعية و المالية و التجارية على الحياة االقتصادية،

الرأسمالية المالكة لوسائل  الطبقة البورجوازيةمما شجع على تنامي الهجرة نحو المدن، و بالتالي ظهور طبقتان اجتماعيتان متناقضتان : 

األجيرة )البروليتاريا( التي تعرضت ألبشع أنواع االستغالل من طرف الطبقة  الطبقة العماليةاإلنتاج )وضعية التملك و الرفاه المعيشي(، و 

 البورجوازية ) وضعية البؤس االجتماعي و الفقر(.

  :أفرز الصراع الطبقي ظهور النقابات العمالية  -2
العمال في إطار نقابات و منظمات مهنية استعملت اإلضراب كسالح للمواجهة مع البورجوازية و الدفاع عن مطالبها المهنية انتظم 

 وقد  تزايد عدد النقابات و تأثيرها مع انتشار الفكر االشتراكي المعارض للرأسمالية. و االجتماعية،

 : م91القرن  تدخلت بعض الدول األوربية في الميدان االجتماعي أواخر -3
دول األوربية من تحقيق بعض المكاسب ؛ فقد أصدرت حكومات ال م91 القرنبعد صراع طويل و مرير، تمكنت النقابات في أواخر 

لمانيا( عدة قوانين اجتماعية لصالح  العمال، مثل : التأمين، منع تشغيل األطفال، التعاضديات، تحديد ساعات العمل، أ)فرنسا، بريطانيا، 

 التغطية الصحية ... االنخراط النقابي، حق اإلضراب وحق 

  : خاتمـة 

إلى ظهور حركة توسعية تحت اسم  سيؤدي 91خالل القرن  إن االزدهار الذي عرفته الرأسمالية األوربية        

 .اإلمبريالية

اإلعدادية  السعادةالمؤسسة : ث 

 األستاذ : رشيد لعتيك

 الموسم الدراسي 

 

 م11ازدهار الرأمسالية األوربية خالل القرن 

   : مفاهيم و مصطلحات

 البروليتاريا. –البورجوازية  –النقابة  –رأسمالي التركيز ال -سهم ال -مجهولة االسم الشركة ال -رأسمالية  -الثورة الصناعية  -

 أشكال التركيزات الرأسمالية

 التركيز األفقي

أو تنسيق بين مجموعة من  اتحاد

الشركات المتشابهة اإلنتاج لحماية 

 .األسعار و تفادي المنافسة

 

 

متعددة  مؤسسات مالية كبرى

تملك غالبية األسهم  االختصاصات،

 .في عدة شركات

اتحاد مجموعة من الشركات 

كتملة اإلنتاج من عمليات الم

 .اإلنتاج إلى التوزيع

 

 

 Cartels الكارتل :

تحتفظ فيه كل مؤسسة باستقاللها 

 .القانوني و المالي

 Trusts التروست :

اندماج تكاملي بين مجموعة من 

 .المؤسسات المساهمة في إنتاج معين

 التركيز العمودي
:  شركات التملك)هولدينغ(

Holdings 

 


