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االمربيالية

األطراف  املتعددة  العالقات  وتثبيت  لبناء  األساس  حجر  وضع  يتم  اإلقليمي،  التعاون 
كام يتعزز التعاون بني الثالثة الكبار يف التجارة الدولية )آسيا، أوروبا وأمريكا الشاملية( 
فتزداد فرص االقتصاد الدويل بالتكامل العاملي بداًل من أن يترشذم هذا االقتصاد إىل كتل 
جتارية إقليمية متفرقة. وهكذا تصري هناك إمكانية قيام عالقة متبادلة وداعمة بني اإلقليمية 

وتعددية األطراف. 

اإلقليمية؛  التجارية  التكتالت  احلرة؛  التجارة  املبارش؛  األجنبي  االستثامر  أيضًا:  انظر 
العوملة؛ منظمة التجارة العاملية.
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(Imperialism) مربيالية الإ
الدولة  ماهية  غريبة.  وأراض  شعوب  عىل  السيطرة  أو  االستيالء  هدفها  سياسة  هي 
والشعوب  الدول  تلك  من  ما  نوع  من  مكسب  عىل  احلصول  إىل  تسعى  أهنا  هي  اإلمربيالية 
العاجزة عن الدفاع عن أنفسها ضد تفوق الدولة اإلمربيالية العسكري و/أو االقتصادي. قد 
يتخذ هذا املكسب شكل سلطة، هيبة، تفوق اسرتاتيجي، يد عاملة رخيصة، موارد طبيعية أو 
ولوج أسواق جديدة. أنجزت الدول اإلمربيالية أهدافها بعدد من الطرق. أكثرها انتشارًا هي 
الغزو واالحتالل، إال أن نقل املستوطنني واملبرشين، وسيطرة السوق أيضًا قد أدت دورًا يف 

احلفاظ عىل السيطرة الفعلية عىل االمرباطورية. 
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الرومان  البابليون،  األشوريون،  املرصيون،  التاريخ.  عرب  كثرية  امرباطوريات  قامت 
مع  امرباطورية  كلمة  ارتبطت  ولكن  عظيمة.  امرباطوريات  عىل  حافظوا  مجيعهم  واملغول 
فرتة التوسع األورويب منذ هناية القرن اخلامس عرش وما بعده. ومن العادة تقسيم اإلمربيالية 
وفرنسا  وبريطانيا  والربتغال  إسبانيا  صنيع  من  األوىل  املوجة  كانت  مرحلتني.  إىل  األوروبية 

وهولندا ابتداء من العام 1500 تقريبًا مع اتباع سياسيات اقتصادية مركنتيلية واسعة. 

أما املوجة الثانية التي تسمى أحيانًا باإلمربيالية اجلديدة، فقد بدأت خالل السبعينيات 
من القرن التاسع عرش، وانتهت العام 1945. كانت بريطانيًا عىل رأسها، وكانت تتنافس مع 
املتحدة. كيف  أملانيا والواليات  ناشئة أخرى مثل  التاسع عرش مع قوى عظمى  القرن  بداية 
عسى بريطانيا أن حتافظ عىل املستوى املطلوب يف عامل رسيع التغيري؟ شعر العديد بأن اإلجابة 
جديدة.  وموارد  أسواق  أجل  من  جديدة  مستعمرات  اكتساب  يف  أو  اإلمربيالية،  يف  تكمن 
ورسعان ما بدأت بلدان كفرنسا واليابان والواليات املتحدة تريس مستعمراهتا اخلاصة هبا، 
األمر الذي  أصبح مصدر اعتزاز واستفادة اقتصادية يف آن. شعر الكثريون من األوروبيني أن 
عليهم نوعًا من واجب محل ثقافتهم »املتفوقة« إىل مستعمراهتم. فسافر املبرشون املسيحيون 

عرب أفريقيا وآسيا نارشين معتقداهتم الدينية. 

كانت أفريقيا إحدى األهداف األوىل لإلمربيالية اجلديدة، وكانت بلداهنا ضعيفة جدًا 
حتى تتمكن من الوقوف بوجه جيش أورويب. فبدأ »التدافع عىل أفريقيا« حينام أعلن هنري 
ستانيل أن وادي هنر الكونغو ملك لبلجيكا. فادعت فرنسا حينذاك ملكية اجلزائر، وبنت قناة 
السويس. ردًا عىل ذلك، استولت بريطانيا عىل مرص حتى تسيطر عىل القناة التي كانت طريقًا 
أساسية من طرق الشحن البحري إىل آسيا. قامت فرنسا إذاك باستعامر تونس واملغرب، بينام 
أخذ اإليطاليون ليبيا حتى يظل هلم حصة. ومع بدايات القرن العرشين كان اجلزء األكرب من 

أفريقيا حتت سيطرة املستعمرين األوروبيني. 

تلك  اجلديدة يف  اإلمربيالية  آسيا حتت سيطرة  ما وقع جنوب  أفريقيا، رسعان  وكام 
احلقبة. اعتربت بريطانيا أن اهلند التي كانت قد استولت عليها سابقًا، بمنزلة »درة التاج« 
لدهيا، إذ تغذهيا بالبهارات القيمة وباملواد اخلام. ويف رشق آسيا، رفضت الصني حق الدخول 
لألجانب، ولكن الربيطانيني حققوا أرباح كبرية من هتريب األفيون إىل البالد. وعىل عكس 
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بشكل  واستفادت  واألمريكية،  األوروبية  بالتأثريات  القبول  عىل  اليابان  أجربت  الصني، 
كامل من الوضع هبدف إطالق سياساهتا اإلمربيالية اخلاصة يف جنوب رشق آسيا واملحيط 
اهلادي. وعىل الرغم من أن أمريكا الالتينية واجلنوبية مل تكن مستعمرة بشكل عام إال من 
املتحدة  الواليات  سيطرة  حتت  واقعة  كانت  اقتصاداهتا  من  الكثري  أن  بيد  إسبانيا،  جانب 

وأوروبا. 

ثمة مخس نظريات أساسية حول اإلمربيالية: 

قال عدد من الكتاب املحافظني إن اإلمربيالية كانت رضورية للحفاظ عىل النظام 
االجتامعي القائم يف الدول االمرباطورية، حتى يكون من املستطاع احتواء نزاعاهتا االجتامعية 
الداخلية وحتويلها إىل اخلارج. كانت هذه آراء مفكرين بارزين أمثال سيسل رودز وروديارد 

كيبلينغ. 

يف  الثروة  تركيز  تزايد  أدى  آنجل،  ونورمان  هوبسون  أمثال  الليرباليني  إىل  بالنسبة 
داخل الدول االمرباطورية إىل تناقص يف االستهالك لدى العامة. وصار التوسع إىل ما وراء 
اإلمربيالية  استهالكية جديدة. كانت  اإلنتاج ولتأمني أسواق  تكاليف  البحار طريقة خلفض 
مشكلة  حتل  أن  االمرباطورية  الدول  بمستطاع  وكان  حمتومًا.  مصريًا  تكن  ومل  سياسيًا  خيارًا 
الدخل من  أو بواسطة حتويل  الترشيع  بزيادة معدالت دخل شعبها بواسطة  قلة االستهالك 

األثرياء إىل الفقراء.

اعترب املاركسيون التفسري الليربايل صحيحًا إىل حد كبري، إال أن التوصية التي تقدموا 
لينني  حلجة  طبقًا  العامل.  مصالح  وليس  املال  رأس  مصالح  متثل  الدول  أن  طاملا  خاطئة  هبا 
الشهرية، متثل اإلمربيالية املرحلة النهائية من الرأساملية. وقال إن احلرب العاملية األوىل كانت 

قمة التنافس بني الدول الرأساملية عىل أسواق جديدة وفرص استثامر جديدة. 

اإلمربيالية  إن   ،)Hans Morgenthau( مورغنهو  هانس  أمثال  الواقعيون،  قال 
ظاهرة أولية من ميزان القوى، وإهنا جزء من اآللية التي حتاول الدول بواسطتها إنجاز تغيري 
ملصلحتها يف الوضع القائم. واهلدف األسايس من اإلمربيالية هو التقليل من الضعف السيايس 
الدول  أن  التفكري هذه، هي  لينني، طبقًا ملدرسة  واملشكلة مع حجة  للدولة.  واالسرتاتيجي 

الرأساملية كلها مل تكن إمربيالية، ومل تكن كل الدول اإلمربيالية رأساملية. 

-

-

-

-



72                   مركز اخلليج لألبحاث

االمربيالية

أخريًا، توجد جمموعة من النظريات النفسية االجتامعية املستوحاة من أعامل جوزف 
شمبيرت )Joseph Schumpeter( الذي قال إن  اإلمربيالية كانت »إجراء ال غرض له من 
السلوك  من  شكاًل  كان  اإلجراء  هذا  له«.  حدود  ال  إجباري  توسع  أجل  من  الدولة  جانب 
املكتسب ومتأسس يف الدولة االمرباطورية بفعل »طبقة املحاربني«. وعىل الرغم من أن هذه 
األخرية قد ولدت بسبب حاجة رشعية لدى الدولة يف الدفاع عن نفسها، فإن طبقة املحاربني 

اعتمدت عىل اإلمربيالية لتحافظ عىل وجودها. 

ثم  األوىل.  العاملية  احلرب  بعد  برسعة  اإلمربيايل  النشاط  من  الثانية  املوجة  انحدرت 
تلقت دفعًا جديدًا مع صعود النازية يف أملانيا، ولكن مع هناية احلرب الثانية أصبح من الواضح 
أن الروح املناهضة لالستعامر هي التي صارت سائدة يف املجتمع الدويل. فكل من الواليات 
املتحدة واالحتاد السوفيايت كانا معارضني بعمق لالستعامر، ودافعا بشدة عن حق الشعوب يف 
تقرير مصريها. مل تعد أوروبا قادرة عىل حتمل تكاليف امرباطورياهتا املتمددة بعيدًا، كام إن األمم 
املتحدة بدأت تعزز فكرة إزالة االستعامر، ردًا عىل التململ املتزايد من جانب احلركات القومية 
يف املستعمرات. وهكذا، ختلت بريطانيا عن سيطرهتا عىل اهلند وباكستان يف عام 1947، وعن 
بورما يف عام 1948، وعن غانا وماليا يف عام 1957، وأخريًا عن زيمبابوي يف عام 1980. 
ومنحت بريطانيا االستقالل إىل 49 بلدًا. ختىل الدانامركيون عن سيطرهتم عىل إندونيسيا يف 
عام 1949. وكان الربتغاليون آخر قوة استعامرية يف أفريقيا، فمنحوا االستقالل ملستعمراهتا 
يف عامني 1974 و1975. وترك الفرنسيون اهلند الصينية غاضبني يف عام 1954، ثم اجلزائر 

يف عام 1962 بعد خوضهم حربًا دموية مع حركات التحرر يف كل من املستعمرتني. 

ويف  قائمة.  بقاياه  بعض  زالت  ما  األورويب،  لالستعامر  الدولية  اإلدانة  من  الرغم  عىل 
بعض احلاالت، قررت املستعمرة بحد ذاهتا االحتفاظ بوضعيتها، ألسباب اقتصادية أساسًا. 
برمودا، مثاًل، ما زالت بشكل رسمي جزءًا من االمرباطورية الربيطانية. ويف حاالت أخرى، 
ما زال النضال من أجل االستقالل هو السمة املحددة للعالقة. فامليالنيزيون مثاًل، ناضلوا ضد 
السيطرة الفرنسية منذ أوائل الثامنينيات. كام إن عددًا من الكتاب قالوا إن الواليات املتحدة 
أيضًا، حتى لو أهنام عارضا االستعامر. وهكذا، خالل احلرب  السوفيايت إمربياليان  واالحتاد 

الباردة، جرى استبدال السالم الربيطاين بالسالم األمريكي والسالم السوفيايت. 

انتهاء  من  الرغم  وعىل  العاملي.  التاريخ  سامت  من  دائمة  سمة  اإلمربيالية  كانت  لقد 

-
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االستعامر واحلرب الباردة، فإن أشكااًل جديدة من اإلمربيالية ستظهر وال شك. وال نستطيع 
من اآلن القول ما إذا ستكون بالسوء الذي كانت عليه األشكال املاضية منها. 

انظر أيضًا: إزالة االستعامر؛ االستغالل؛ التبعية؛ تقرير املصري؛ الرأساملية. 
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(United Nations) مم املتحدة الأ
الربيطاين،  الوزراء  رئيس  التقى  الثانية،  العاملية  احلرب  اندالع  عى  سنتني  ميض  بعد 
ونستون ترششل بالرئيس األمريكي روزفلت. وأصدر االثنان وثيقة تدعى امليثاق األطليس، 
حتقيق  إىل  اجلانبان  سعى  النازية  أملانيا  هزيمة  جانب  وإىل  احلرب.  يف  الطرفني  أهداف  حتدد 
حوى  وشامل.  ودائم  عام  أمني  نظام  بمراقبة  الدول  بني  واألمن  والتعاون  واحلرية  السالم 
الثاين/يناير  كانون  يف  دولة   26 مبادءها  اعتنقت  التي  املتحدة  األمم  بذور  األطليس  ميثاق 
القوى  عن  ممثلون  التقى   ،1944 عام  ويف  املتحدة.  األمم  إعالن  عىل  وقعت  حينام   1942
يف  أوك  دامبارتون  يف  وبريطانيا(  الصني  املتحدة،  الواليات  السوفيايت،  )االحتاد  الكربى 
الواليات املتحدة، لوضع مقرتحات جدية خاصة باملنظمة الدولية اجلديدة التي سرتث عصبة 
األمم. ويف عام 1945، التقت 51 دولة يف مؤمتر األمم املتحدة يف سان فرانسيسكو للنقاش 

حول بنود ميثاق األمم املتحدة. 

أهداف  ثالثة  حتقيق  إىل  يسعى  حيث  نيويورك،  يف  املتحدة  لألمم  الرئيس  املقر  يقع 


