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 المحاضرات هذه طباعة يجوز ال المادة لألستاذ محفوظة الحقوق جميع:  مالحظة

 جامعة دٌالى/ كلٌة التربٌة االساسٌة /قسم التارٌخ

 اسم المادة : تارٌخ اوروبا فً القرن العشرٌن 

 المرحلة الثالثة 

 استاذ المادة : م. احمد محمد جاسم 

 االسباب والنتابج (1111_ 1111) األولى العالمٌة الحرب: االولى  عنوان المحاضرة

 حتى) واألمم الشعوب تارٌخ فً وأخطرها األحداث أبرز من األولى العالمٌة الحرب تعد        

 أوروبا أن   من الرؼم على مختلفة لقارات تنتمً دول فٌها واشتركت عالمٌة كانت ،إذ(الوقت ذلك

 جمٌع شعوب على انعكست الكبرى نتابجها إن ،أال الضارٌة لمعاركها الربٌسً المسرح كانت

 احدث فٌها استخدمت فقد الحرب هذه مثل الماضً فً البشرٌة تشهد لم ، بؤخر أو بشكل القارات

 مجند ملٌون 56 من بؤكثر قدرت هابلة بشرٌة طاقات وكرست الوقت ذلك فً المتطورة األسلحة

 األرواح فً لٌس دمار الحق مما والجو والبحر البر فً دارت التً لمعاركها وقود إلى تحولوا

 األطراؾ فؤن ذلك عن وفضلا  البشري الجهد من سالفة قرون حضارات بعصارة وإنما فقط

 وسابل الستحداث علومها كل وسخرت الثقٌلة لصناعاتها اإلنتاجٌة المقدرة كرست المتحاربة

 .  للتدمٌر جدٌدة وطرق

 تمزق كانت التً التناقضات عن تمخضت توسعٌة استعمارٌة حرب أكبر الحرب هذه كانت     

 بدول تارٌخٌاا  عرفت التً الجبهة همـــا أساسٌتٌن جبهتٌن فً تؤخٌراا  تبلور والتً الكبرى الدول

 الدول من مجموعة ألٌها وانضمت روسٌا و برٌطانٌا فرنسا، تضم وكانت الحلفاء  الودي الوفاق

 بدول عرفت فقد الثانٌة الجبهة وإما ، عوامل عدة ذلك فً حركتها  دولة 23 حوالً األخرى

. بلؽارٌا و العثمانٌة الدولة المجر، - النمسا إمبراطورٌة ألمانٌا،  من كل تضم وكانت  الوسط

 صورة اإلعطاء الكبرى البشرٌة الماسات هذه إلى قادت التً والعوامل الحقٌقٌة اإلبعاد لتوضٌح

 أدت التً  الربٌسٌة األسباب استعراض من البد المذكورتٌن الجبهتٌن تكوٌن كٌفٌة عن واضحة

 . األولى العالمٌة الحرب نشوب إلى

ٌ ما القوى مٌزان على طرأ الذي والتخلخل التؽٌر: أوالا    منها االقتصادٌة والس

 األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات مثل عشر التاسع القرن من الثانً النصؾ فً جدٌدة دول برزت    

 على تربعت التً برٌطانٌا مثل المنتجة الدول قابمة فً تكن لم والتً واٌطالٌا وألمانٌا والٌابان

 إن قبل بٌنما ، الزمن من طوٌلة لمدة العالمً الصعٌد على الصناعً اإلنتاج فً الصدارة مركز

 ، فرنسا وثم ألمانٌا وتبعتها مكانتها األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات احتلت عشر التاسع القرن ٌنتهً
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 بعد وخاصة والحدٌد الفحم كمٌات وفرة المثال سبٌل على الصناعً ألمانٌا تقدم على ساعد ومما

       ألمانٌا توحٌد ضمــن لقد ، السبعٌن حرب بعد فرنسا من واللورٌن االلزاس مقاطعتً انتزاعها

 وبدأت الوسطى أوربا أسواق فً الصناعٌة منتجاتها توزٌع فً لها التفوق( 1181 عام)

 أنها بل وهولندا بلجٌكٌا مثل الدول من العدٌد فً البرٌطانٌة المنتجات تزاحم األلمانٌة المنتجات

 مثل أوربٌة ؼٌر بلدان إلى األلمانٌة المنتجات امتدت ذلك عن فضلا  البرٌطانً السوق تدخل بدأت

 من% 32 تصدر كانت التً البرٌطانٌة التجارة فان وهكذا اللتٌنٌة أمرٌكا وبلدان العثمانٌة الدولة

 إلى ذلك أدى مما بعام العالمٌة الحرب قبٌل% 13 إلى انكمشت 1111 العام فً العالم تجارة

 التخطٌط هندسة فً ألمانٌا اتبعتها التً االقتصادٌة السٌاسة ،وبفضل الدولتٌن بٌن الصراع تعمٌق

 األلمانٌة البحرٌة أصبحت السفن رسو وتسهٌل الموانا وتوسٌع النقل بطرق واالهتمام الصناعً

 .برٌطانٌا بعد العالم فً بحرٌة قوة اقوي 1111 عام بعد

 المستعمرات حول الصراع: ثانٌاا 

 حدٌثا تطورت التً الدول بٌن الصراع عوامل من عامل المستعمرات على االستٌلء كان لقد    

 مع تتناسب وال قلٌلة حصصا تمتلك كانت والتً والٌابان األمرٌكٌة المتحدة والوالٌات كؤلمانٌا

 استعمارٌة إمبراطورٌات ٌملكن كن اللواتً وروسٌا وبرٌطانٌا فرنسا مثل وإمكانٌاتها تطوراتها

 الدول به تقوم توسعً اتجاه ألي ومقاومة أوضاعها على محافظة الدول هذه وكانت واسعة

 لتصرٌؾ أسواق إلى وبحاجة تطورها إلدامة األولٌة المواد إلى ألجاجة بؤمس التً الجدٌدة

 و مسلح اصطدام إلى ذلك أدى لو حتى جدٌدة نفوذ مناطق ٌجاد على مصممة وكانت بضابعها

 لنشوب الربٌسٌة األسباب احد هو االستعماري الطموح هذا فان الحقٌقة وفً الحروب نشوب

 األسواق تامٌن طرٌق عن الثروة من المزٌد على للحصول األوروبٌة الدول رؼبة إن كما الحرب

 الطرق وعلى المستعمرات عل لتنافسها مهم سبب إلى تحولت إنتاجها من للفابض الخارجٌة

 وإعادة السٌادة اجل من العمل مٌدان فً نشاطا الدول أكثر من ألمانٌا كانت لقد إلٌها، المإدٌة

 لدولتهم مكان عن ٌبحثون ألمانٌا حكام كان السٌاسة هذه وبمقتضى العالم فً النفوذ مناطق تقسٌم

 ألمانٌا إن)  التالً النحو على االستعمارٌة األساسٌة الفكرة صٌاؼة على فعملوا الشمس تحت

 مع تتناسب حصة فً الحق لهم األلمان فان ولذا سكانها ونمو اقتصادها وسعة بقوتها، امتازت

 (. العالم فً النفوذ مناطق تقسٌم وإعادة األراضً تقسٌم عند أهمٌتها

 

 

 الدولٌة األحلؾ إقامة سٌاسة: ثالثاا 

 األوروبٌة الدول كبرٌات تقسٌم فً البداٌة نقطة الدولٌة والتكتلت األحلؾ إقامة سٌاسة تعد       

 األخرى المجموعة إلى ورٌبة الشك بعٌن تنظر مجموعة كل وأخذت متعادٌة معسكرات إلى
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 هذه فان وبالتالً والبحرٌة البرٌة قواتها وتطوٌر تقوٌة على العمل إلى ٌدفعها كان الذي األمر

 فً الكبرى الدول تكتل وراء تختفً كانت وبالطبع حرب أتون إلى الكبرى الدول دفعت التحالفات

 الفرنسٌة العلقات تؤزم بسبب البداٌة منذ واضحة كانت سٌاسٌة عوامل متناقضٌن محورٌن

 . مصالحه حسب كلا  األلمانٌة

-1181 سنة الفرنسٌة البروسٌة الحرب منذ جدٌة وفرنسا األلمان بٌن التناقضات كانت لقد   

 والحدٌد بالفحم الؽنٌتٌن الفرنسٌتٌن واللورٌن االلزاس مقاطعتً على ألمانٌا استٌلء بسبب 1181

 المصالح مختلفة أطراؾ بٌن عدٌدة تحالفات فٌها عقدت حاسمة مرحلة بداٌة 1183 سنة وكانت

 :التحالفات هذه وأهم واألهداؾ،

 إمبراطور من كل بٌن برلٌن فً التحالؾ هذا عقد( :  1118-1183)  الثلثة األباطرة عصبة.1

 الهدؾ وكان الثالث جوزٌؾ النمسا إمبراطور الثانً االسكندر روسٌا وقٌصر األول ولٌم ألمانٌا

 الثلثة اإلمبراطورٌات فً القابمة السٌاسٌة األوضاع على للمحافظة هو للتحالؾ األساسً

 برعاٌة الحلؾ هذا عقد وتم الدول هذه فً القابمة الحكم أنظمة تهدد التً الثورٌة األفكار ومقاومة

 von Bismarck Otto  (1.) بسمارك فون اوتو األلمانً المستشار من مباشرة

 النمسا وإمبراطورٌة ألمانٌا بٌــــــن عقــــــــد( :  1181)  النمساوي األلمانً الثنابً التحالؾ.3

 اعتداء أي إن على نصت للتجدٌد قابلة أعوام خمسة لمدة 1181األول تشرٌن 8 فً المجر_ 

 تعلن إن فٌجب(  ألمانٌا أو النمسا)  روسٌا هاجمت ما وإذا معاا  علٌهما اعتداء معناه احدهما على

 ألمانٌا محور ثبت ألنه أوربا فً أساسً عامل التحالؾ هذا وٌعتبر روسٌا على الحرب الثانٌة

 . األولى العالمٌة الحرب نهاٌة حتى النمسا

 األوربٌة التحالفات سٌاسة عن بعٌدة فرنسا ضلت( : 1111-1111)  الروسً الفرنسً الحلؾ.2

 المفروضة العزلة هذه بوسع ٌكن لم ولكن الخارجً الصعٌد على تطوٌقها من بسمارك تمكن إذ

 روسٌا مع حلفاا  فرنسا عقدت فقد الوقت ذلك فً القابمة الدولٌة األوضاع ظل فً طوٌلا  تستمر إن

 . النمسا أو ألمانٌا هاجمتها إذا لفرنسا األخٌرة بمساعدة ٌقضً

 األثر لها كان التً األوربً المشهد على سٌطرة التً التحالفات من الكثٌر ذلك إلى ٌضاؾ     

 بٌن عقد الذي 1113 عام الثلثً التحالؾ ومنها األوروبٌة الدول بٌن االنقسام زٌادة فً الكبٌر

 ألمانٌا هٌمنة وفرض أوالا  فرنسا عزل منه الهدؾ كان واٌطالٌا المجر_  والنمسا ألمانٌا

 انتهاء بعد ذلكو 1118 عام التؤمٌم إعادة معاهدة وكذلك،  ثانٌاا  األوروبً المشهد على وسٌطرتها

 بمعاهدة بعد فٌما وعرؾ وألمانٌا روسٌا بٌن الثنابً التحالؾ محلها حل الثلثة األباطرة عصبة

 القارة انقســــــــــــــــام فــً دور لهــــــــــا كـان التـً التحالفات ابرز ومن التؤمٌم إعادة

 األلمانً الخطر من تتحسس برٌطانٌا فبدأت ،1118-1111  الودي االتفاق هـــو األوروبٌة

 فرنسا مع اتفاقٌة وقعت 1111 العام وفً وروسٌا فرنسا من لكل تتقرب بدأت ذلك اثر وعلى
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 بموجبها الدولتان حلت روسٌا مع اتفاقٌة برٌطانٌا وقعت 1118 العام وفً الخلفات لتسوٌة

  .بإٌران ٌتعلق ما السٌما،  أسٌا فً خلفاتهما معظم

 العسكرٌة الروح نمو: رابعاا 

 بدأت كبرى أوروبٌة دولة كل الن وذلك السابق بالعامل وثٌقاا  اتصاالا  العامل هذا ٌتصل      

 وقد،  علٌها ؼٌرها تفوق دون تحول بصورة العسكرٌة قدراتها مستوى لرفع منفردة تعمل

 :  مإثرٌن اتجاهٌن الوضع هذا عن تمخض

 مراقبة من ٌتبعه وما،  وأساطٌلها بجٌوشها االحتفاظ على المتصارعة الدول إصرار: األول

 ٌعنً مما واسعة نفقات من ذلك ٌرافق وما تجسس شبكات إنشاء أي األطراؾ باقً الخطوط

 . الدول تلك مٌزانٌة على ضؽطاا 

 اإلطار ضمن توجٌهها ثم ومن الحكم مقالٌد على بالسٌطرة العسكرٌٌن من فبة قٌام:  الثانً

 . العسكري

  االقتصادٌة المصالح تصادم: خامساا 

 فبدأ تملكه الذي من اكبر اقتصادي نشاط عن تبحث المتقدمة الدول بدأت الصناعٌة الثورة بعد    

 األولٌة المواد على وللحصول منتجاتها لتصرٌؾ األسواق على للحصول بٌنها فٌما السباق

 من للفابض مخارج إٌجاد على التهافت وازداد،  الفابضة واألموال المواد واستثمار والخامات

 ظهور ذلك تبع ، وثرواتها خاماتها واستنزاؾ المستعمرة األراضً استؽلل فً والتشدد السكان

 إلى تحتاج التً المتؤخرة البلدان استثمار فً مصالحهم اقتضت الكبار الرأسمالٌٌن من جدٌدة طبقة

 انعكس الذي السٌاسً االندفاع كان هنا من،  ذلك وؼٌر المصارؾ أنشاء أو فٌها الحدٌد سكك مد

 وإنشاء السٌاسً نفوذها لدعم البحار وراء ما فً ممتلكاتها لتوسٌع األوربٌة الدول تنافس فً

 تهدٌد ثم ومن األوروبً الصراع تشدٌد إلى قاد ما وهذا القومً ؼرورها ترضً إمبراطورٌات

 . العالم مناطق وباقً أوربا فً العالمً السلم

 الروح ونمو واإلعلم الدعاٌة إن نقول إن ٌمكن أعله ذكرت التً األسباب تلك إلى ٌضاؾ      

 .األولى العالمٌة الحرب إشعال فً مهماا  دوراا  لها كان واالنفصالٌة القومٌة

 

 

  للحرب المباشر السبب أما
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 االرشٌدوق  المجر_ النمسا عهد ولً اؼتٌال األولى العالمٌة للحرب المباشر السبب كان     

 ٌد على 1111 حزٌران 31 فً وذلك البوسنة عاصمة سراٌٌفو مدٌنة فً وزوجته فردٌناند

 كانت التًBlack Hand  (3 ) الصربٌة السوداء الٌد  منظمة أعضاء أحد برنسٌب ؼابرٌلو

 الدول بٌن التناقضات لٌعمق الحادث هذا جاء لقد،  الصربٌة الوحدة أجل من العمل إلى تهدؾ

 الحرب بان جٌداا  تعلم النمسا كانت، العملً الواقع محك على والمحالفات الدولٌة االتفاقات ولٌضع

 اللهجة شدٌد إنذاراا  صربٌا حكومة إلى وجهت فؤنها لذا روسٌا تدخل إلى تإدي صربٌا مع

 محققٌن ٌضم تحقٌق فتح،  االرشٌدوق بقتل قاموا الذٌن الجناة بتسلٌم قضى ألمانٌا مع باالتفاق

 كانت التً السرٌة العسكرٌة التنظٌمات جمٌع الصربٌة،إلؽاء التحقٌق لجنة جانب إلى نمساوٌٌن

 ٌعنً الشروط هذه من بند أي رفض وان النمسا وتعادي الكبرى صربٌا دولة قٌام فكرة إلى تدعو

 الساعة عند تنتهً الشروط هذه على للرد ساعة 11 مهلة صربٌا منحت اإلنذار، لشروط رفضاا 

 للمحققٌن السماح ماعدا الشروط هذه جمٌع على صربٌا وافقت ، تموز 36 مساء من التاسعة

 الحكومة رأت الصربً القضاء نزهة فً ٌشكك ألنه التحقٌق عملٌة فً للمشاركة النمساوٌٌن

 صربٌا مع الدبلوماسٌة علقاتها وقطعت لإلنذار صربٌا رفض ٌعنً الرد هذا إن النمساوٌة

 فٌه بدأت للذي الٌوم وفً صربٌا على الحرب أعلنت ثم الجزبٌة العسكرٌة التعببة النمسا وأعلنت

 حلٌفتها عن تتخلى الن أنها على الروسٌة الحكومة أكدت صربٌا ضد العسكرٌة العملٌات النمسا

 أنها تدرك روسٌا وكانت التحكٌم إلى واللجوء العسكرٌة عملٌاتها بإٌقاؾ النمسا وطالبت صربٌا

 األخرى الشعوب لدى االعتبارات كل تفقد سوؾ فإنها وإسنادها صربٌا دعم عن تخلت أذا

 أعلنت ثم والبلقان الدانوب منطقتً على النمسا قبضة تقوٌة إلى ٌإدي مما منها الصدٌقة والسٌما

 سوؾ بؤنها نفسه العام من تموز 31 ٌوم فً أعلنت فقد ألمانٌا إما تموز 31 ٌوم الجزبٌة التعببة

 روسٌا قرار فكان الجزبٌة التعببة إلؽاء على الروسٌة الحكومة تقدم لم إذا العامة التعببة تعلن

 هذا روسٌا قرار على ألمانٌا فؤجابت الجزبٌة التعببة من بدالا  تموز 21 ٌوم العامة التعببة إعلن

 1 فً روسٌا على والحرب العامة التعببة أعلنت ثم روسٌا إلى تموز 21فً إنذار وجهت بؤنها

 التعببة رفضت برٌطانٌا أما،  روسٌا لحلٌفتها تؤٌٌداا  العامة التعببة فرنسا وأعلنت 1111 آب

 إلى ألمانٌا دفع الذي األمر لفرنسا العسكرٌة المساعدة بتقدٌم ملزمة ؼٌر بؤنها وأعلنت العامة

 من الرؼم على بلجٌكا عبر فرنسا الحتلل للتوجه آب 3 فً جٌوشها إلى األوامر إعطاء تسرٌع

 لدى قوٌة فعل ردود ترك قد بلجٌكا حٌاد خرق على األلمانٌة القوات إقدام كان ، األخٌرة حٌاد

 تهدٌدا كبرى دولة قبل من محاٌدة مجاورة دولة سٌادة خرق فً رأى الذي البرٌطانً العام الرأي

 التوازن أسس زعزعة أخرى دولة أي أو أللمانٌا السماح عدم مصلحتها تقضً الذي لبلدهم

 مشاركة إلى وسارعت موقفها عــن عـــدلت إن أال البرٌطانٌة الحكومة من كان فما الدولً

 خلل بالحرب شاركت التً األوربٌة الدول تكون الطرٌقة وبهذا1111 آب 1 فً علناا  حلٌفتها

 توقٌعها بعد إلٌهم اٌطالٌا انضمت ثم صربٌا و برٌطانٌا،  روسٌا،  فرنسا هً اندالعها من أٌام

 بٌن لندنفً   ُوقعالذي  سري تفاقوهو  ا1116 نٌسان 35 فً السرٌة لندن معاهدة على

 مع سونٌنو سٌدنً الخارجٌة ووزٌر ساالندرا أنتونٌو الوزاراء بربٌس ممثلةا  اإلٌطالٌة الحكومة
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 دون اإلٌطالٌة الحكومة وقعته وقد. األولى العالمٌة الحرب إبان الثلثً الوفاق دول عن ممثلٌن

 وأن الثلثً الوفاق دول إلى إٌطالٌا انضمام على االتفاقٌة حٌادٌة،نصت أؼلبٌة ذو لبرلمان علم

 حدودٌة مكاسب على إٌطالٌا تحصل أن مقابل المجر-والنمسا ألمانٌا على شهر خلل الحرب تعلن

 هذه إٌطالٌة محمٌة ألبانٌا تكون أن و أفرٌقٌا فً ألمانٌة ومستمعرات النمساوٌة تٌرول منطقة منها

 بنشرها قاموا أكتوبر ثورة إثر السلطة إلى وصلوا الذٌن البلشفة أن إال   سرٌة، لتظل كانت اتفاقٌة

 المعاهدة توقٌعها من شهر بعد الحرب دخلت ثم 1116أخرى سرٌة دبلوماسٌة وثابق جانب إلى

 المجر_ النمسا،  ألمانٌا فكانت الوسط الدول جبهة الودي،أما الوفاق جبهة تكونت وهكذا

 وهكذا بلؽارٌا ذلك وبعد 1111 األول تشرٌن 31 فً العثمانٌة الدولة بعد فٌما إلٌهم وانضمت،

 كانت التً األولى العالمٌة الحرب وهو ومتشعب الجوانب متعدد النزاع فً المصالح توافقت

 بوٌلت ٌتعلق فٌما الجمٌع على تقع المسإولٌة فان لذلك سواء حد على لمجموعتٌن توسعٌة حرباا 

 . فٌها بدأت التً ألمانٌا كانت وان الحرب

  األولى العالمٌة الحرب مراحل

 الحرب األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات دخول.1

 وبقى حٌادي موقؾ األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات اتخذت األولى العالمٌة الحرب نشبت عندما    

 ألمانٌا ضد الحرب إلى بالدخول قرارها اتخذت بعده 1118 نٌسان 5 حتى هذا الرسمً موقفها

 المحاٌد الموقؾ اتخاذ إلى المتحدة بالوالٌات أدت التً األسباب أما الودي الوفاق دول جانب إلى

 : فهً هذا

( 2) مونرو جٌمس األمرٌكً الربٌس عنه إعلن قد المبدأ هذا إن: 1132 مونرو مبدأ تؤثٌرات. أ

 سٌاسة على فٌه ٌإكد والذي1132 أٌلول 3 فً الدولٌة الشإون فً الطوٌلة بخبرته المعروؾ

 . اللتٌنٌة أمرٌكا دول فً األوروبً التدخل وعدم األوروبٌة الشإون فً التدخل وعدم العزلة

 العالم وشعوب خاص بشكل أوربا شعوب من مزٌج فهو األمرٌكً الشعب تكوٌن طبٌعة. ب

 التحالؾ هذا تساند فبات إلى األمرٌكً الشعب انقسام من األمرٌكٌة الحكومة فخشٌت عام بشكل

 . ذاك أو

 ال فرصة الحرب فً ترى كانت االقتصادٌة فاألوساط المتحدة للوالٌات االقتصادٌة المصالح. ج

 األوروبٌة الدول أكثر ألن، المسٌطرة الدولة وجعلها المتحدة الوالٌات اقتصادٌات لتطوٌر تعوض

 هٌمن الذي إنتاجها مضاعفة إلى المتحدة بالوالٌات أدى مما الحربً لإلنتاج مصانعها حولت

 الربٌسً المصدر إلى المتحدة الوالٌات تحولت الوقت وبنفس األوروبٌة األسواق على بسرعة

 كانت هذه المتحدة الوالٌات سٌاسة إن ، المالٌة للقروض المتحاربة الدول من كبٌر عدد لتموٌل

 كل واستنزاؾ إضعاؾ كان وهدفها المتحالفٌن الجانبٌن من ألي الكامل االنتصار ضد تعتمد

 على بالسٌطرة ٌكتفً لن المنتصر الطرؾ إن ٌعنً كان منهما ألي الكامل االنتصار الن الطرفٌن
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 وبشكل موقفها ؼٌرت األمرٌكٌة الحكومة إن إال العالم على السٌطرة سٌعنً أنما،  فحسب أوربا

 إلى أدت ألمانٌا حققتها التً االنتصارات إن إذ الدابرة الحرب فً مباشراا  طرفاا  وأصبحت مفاجا

 المتحدة الوالٌات تجاه كبٌرة سٌاسٌة أخطاء ارتكاب على أقدمت أنها درجة إلى ؼرورها تزاٌد

 مع الؽرور ذلك بها دفع وفعلا ،  علٌها الحرب ألمانٌا إعلن وقت أي فً تتوقع أصبحت التً

 إعلن إلى المتحدة والوالٌات الوفاق دول بٌن الواسع االقتصادي التعاون من الشدٌد استٌابها

 المحٌطات على السٌطرة ترٌد ألمانٌا كانت وبذلك1115 آذار 31 فً مدمرة ؼواصات حرب

 حرب إلى ألمانٌا عادت1118 الثانً كانون ،وفً الحرب هذه أوقفت وجٌزة فترة بعد ،لكن

 ذلك من تهدؾ وكانت البرٌطانٌة الشواطا من بالقرب ؼواصة مابة حوالً فحشدت الؽواصات

 أثار مما عنها والعسكرٌة األولٌة المواد منع طرٌق عن البحار فً البرٌطانٌة القوة على القضاء

 بالوالٌات تدفع سوؾ الخطوة هذه إن ٌعلمون األلمان وكان ، األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات استٌاء

 فً أمرٌكٌة سفٌنة األلمانٌة الؽواصات أؼرقت عندما حصل ما هذا وفعلا  الحرب إلى المتحدة

 ألمانٌا إلى احتجاج مذكرة إرسال إلى( 1) ولسن ودرو األمرٌكً الربٌس دفع مما البحر عرض

 الربٌس أقدم وبالفعل الؽواصات حـــــرب استمرار حالة فً الدبلوماسٌة العلقات بقطع مهددا

 من شباط من 35 فً طلب ثم الدبلوماسٌة العلقات قطع على 1118 شباط 2 فً ولسن

 عن الدفاع من لتمكٌنها األمرٌكٌة التجارٌة البواخر بتسلٌح له السماح( 6)األمرٌكً الكونكرس

 أثار الؽواصات حرب من ألمانٌا موقؾ فان ذلك إلى وباإلضافة للعتداء تعرضها حالة فً نفسها

 ودٌونها مصالحها لحماٌة رادعة إجراءات اتخاذ إلى األمرٌكٌة السلطات ودفع ضدها العام الرأي

 العوامل ومن،  الودي الوفاق دول إلى أقرضتها التً الدوالرات من الملٌارات بلؽت التً

 انسحاب ثم االشتراكٌة روسٌا ثورة هو الحرب فً للدخول المتحدة الوالٌات دفعت التً األخرى

 رجحان من األمرٌكٌٌن السٌاسٌٌن مخاوؾ من زاد الذي األمر الوفاق دول جبهة من األخٌرة

 المكسٌك دفع إلى الرامً األلمانً المخطط اكتشاؾ تم وأخٌراا ،  الوسط دول لصالح المٌزان

 حٌث بعد فٌما حلفابها وعلى أوالا  ألمانٌا علـى الحــــرب إلعلن المتحدة الوالٌات على للهجوم

 أرسلها التً ألمانٌا خارجٌة وزٌر  Zimmerman زٌمرمان ببرقٌة سمً ما اكتشاؾ عن أشٌع

 الكونجرس صادق 1118 نٌسان 5 وفً ، المتحدة الوالٌات على التآمر لؽرض المكسٌك إلى

 السفن لبعض األلمانٌة الؽواصات إؼراق اثر على ألمانٌا ضد الحرب إعلن على األمرٌكً

 واكبر العالم فً دولة أؼنى إمكانٌات الودي الوفاق دول تصرؾ تحت وضعت وهكذا األمرٌكٌة

 بعد الوفاق دول إلى المٌزان كفة بذلك فتحولت ، والؽذابٌة الحربٌة للصناعات إنتاجاا  األقطار

 .الحرب بداٌة فً الؽربً القتال جبهات فً األلمانٌة القوات حققتها التً االنتصارات

 الحرب مسٌرة على وأثرها 1118 عام الروسٌة الثورة.3

 األول تشرٌن 36 فًBolshavks   (5 )البلشفة قادها التً الروسٌة الثورة بوسع ٌكن لم     

 إن ،إال المٌلدي بالتقوٌم 1118 الثانً تشرٌن 8 ٌوافق الذي القدٌم الروسً التقوٌم حسب 1118

 مرسوم الجدٌدة السلطة نشرت الثورة انتصار من واحد ٌوم فبعد،  الحرب مجرى على تإثر



 
1 

 السلم مرسوم وجاء،  منها روسٌا انسحاب على وأكد للحرب نهاٌة وضع إلى دعا الذي السلم

 فً فوراا  الدخول إلى ٌدعوهم المتحاربة والدول الشعوب جمٌع إلى موجه نداء شكل على

 على دولة سٌطرة ودون الؽٌر أراضً على االستٌلء دون عادل سلم تحقٌق اجل من مفاوضات

 أقدمت ثم،  مصٌرها تقرٌر فً الحق الشعوب لجمٌع ٌإمن صلح أي تعوٌضات ودون ؼٌرها

 برٌطانٌا مع الروسٌة الحكومة عقدتها التً السرٌة المعاهدات جمٌع نشر على الجدٌدة السلطة

 االستعمارٌة الدبلوماسٌة إلى وجهت قوٌة ضربة شكل مما الؼٌة واعتبرتها واٌطالٌا وفرنسا

 الفرنسٌة الدعاٌة تمارسها التً الخداع من الشعوب كافة نبهت قد لكونها الكبرى الدول ولدعامة

 ورابها من تستهدؾ إن دون عادلة حرب تشن وكؤنها الوفاق دول تصوٌر اجل من والبرٌطانٌة

 عقد إلى روسٌا فاضطرت الروسً االقتراح الودي الوفاق دول رفضت ، مؽنم على الحصول

 برٌست لصالح مقدمة هذه وكانت 1118 األول كانون 16 فً ألمانٌا مع منفردة معاهدة

 لٌتوفسك برٌست مدٌنة فً بدأت1111 الثانً كانون 38 ففPrest Litovicً ( 8)   لٌتوفسٌك

 التً الودي الوفاق دول إلى اثنابها روسٌا ورجعت وألمانٌا روسٌا بٌن السلم مفاوضات الروسٌة

 ألجل وذلك 1111 آذار 2 فً الصلح معاهدة على التوقٌع إلى هً فاضطرت موقفها تؽٌر لم

 التً المعاهدة شروط توقع بؤنها الروسٌة الحكومة وأعلنت للبناء والتوجه الثورة على الحفاظ

 تناقش إن ترفض فؤنها ولذلك الحاضرة المرحلة فً منها أقوى دولة قبل من علٌها فرضت

 حالة فً ألنه الصلح شروط قبول ضرورة فً الروسٌة النظر وجهة وتلخصت،  أالن شروطها

 ٌكن ولم بالقوة فرضها إلى ستلجؤ األلمانٌة الحكومة فان الشروط هذه رفض فً االستمرار

 هنا من مهدها فً الثورة خنق إلى ذلك ٌإدي قد ألنه األلمانً الضؽط تقاوم إن روسٌا بإمكان

 مقابل لٌتوفسك برٌست لمعاهدة طبقاا  أراضٌها من جزء تفقد إن تفضل الروسٌة السلطة كانت

 الكثٌر وعده،  أراضٌها من شاسعة مساحات روسٌا فقدت الصلح هذا وفً، الثورة على الحفاظ

 البلشفٌة الثورة زعٌم))  adimir Lenin (1)لٌنٌن فلدٌمٌر إن حتى مذالا  صلحاا  الروس من

 وقال ثورته أركان توطٌد من ٌتمكن حتى منه البد كان ولكن، وذالا  عاراا  رآه((  الصلح وموقع

 سٌتمكن وفعلا "  األمام إلى خطوتٌن نتقدم إن أمل على الخلؾ إلى خطوة نتراجع"  الشهٌرة قولته

 صلح فً فقدها التً األراضً جمٌع استعادة من الثانٌة العالمٌة الحرب فً السوفٌتً االتحاد

 على مباشراا  أثراا  الحرب من روسٌا انسحاب ٌترك إن الطبٌعً من كان لقد ، لٌتوفسك برٌست

 ولكن،  ألمانٌا لصالح ثؽرة فٌها حدثت التً الشرقٌة الجبهة على والسٌما الودي الوفاق دول جبهة

 .انهارت ما سرعان الوسط دول جبهة

 

  وحلٌفاتها ألمانٌا استسلم.2

 الجبهة معارك فً جٌوشها وتراجعت ألمانٌا على الضربات فً توالت الذي الوقت فً     

 تقدم صد من بلؽارٌا تتمكن فلم األخر بعد الواحد الحرب من ٌخرجون حلفابها كان الؽربٌة،
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 31 فً صلح معاهدة توقٌع على أجبرتها اقتصادٌة أزمة من تعانً كانت ألنها الوفاق جٌوش

 الجٌش تحطٌم من البرٌطانً الجٌش تمكن وبعدها شروطها الوفاق دول فٌها أملت 1111 أٌلول

 هدنة  توقٌـــع علـــى بالتالً اجبرها مما وأفــــرٌقٌا والعراق وســــورٌا فلسطٌن فً العثمانً

 على القاسٌة شروطهم البرٌطانٌون فٌها أملى والتً 1111 األول تشرٌن 21 فً  مودروس

 سكانها بٌن الثوري المد ضؽط تحت فوقعت المجر_ النمسا إمبراطورٌة ،أما العثمانٌة الدولة

 القومٌة سلطاتها كونت منها فالعدٌد لها الخاضعة المضطهدة للشعوب القومً التحرر وضربات

 اٌطالٌا شنت وقد ، مستقلة قومٌة دولة أنقاضها على وقامت اإلمبراطورٌة فانهارت بها الخاصة

 حالة فً كان الذي النمساوي الجٌش منطقة ضمن وترستن ترانت منطقة فً األخٌر هجومها

 2  فً الهدنة اتفاقٌة توقٌع وبالتالً القتال إٌقاؾ إلى النمساوٌة القٌادة اضطر مما تام انهٌار

 تشرٌن 21 فً فقررت المؽامرة سٌاسة عن تتخل لم قٌادتها فان ألمانٌا ،أما 1111 الثانً تشرٌن

 بانتفاضة قاموا  كٌل فً األلمان البحارة لكن البرٌطانً األسطول على بحرٌة ؼارة توجٌه األول

 للعمال مجالس تؤلفت حٌث ألمانٌا عموم فً للثورة بداٌة إلى تحولت ثم ومن كله األسطول شملت

 مإقتة حكومة وتؤلفت هولندا إلى الثانً ولٌم األلمانً القٌصر وفر الجمهورٌة وأعلنت والجنود

 من الوفاق قابد فوش الفرنسً الجنرال وأملى الوفاق دول من الهدنة طلبت اٌبرت ٌرأسها

 كل واحدة دفعة تتخلى إن بموجبها قبلت التً ألمانٌا مع الهدنة شروط 1111 الثانً تشرٌن11

 فرنسا فً األقالٌم جمٌع من ٌوم 16 خلل االنسحاب ٌتم وان علٌها استولت التً األراضً

 الراٌن نهر من الٌسرى الضفة على الواقعة األلمانٌة المناطق وكذلك ولوكسمبورج وبلجٌكا

 فٌما أما أفرٌقٌا شرق فً مستعمراتها ومن المجر_والنمسا ورومانٌا تركٌا من قواتها وسحب

 تؽٌر  لحٌن فٌها األلمانٌة القوات بقاء الحلفاء قرر فقد األلمان احتلها التً الروسٌة بالمناطق تعلق

 تسلم أن الهدنة بموجب ألمانٌا على أصبح ذلك على فضلا ،  المناطق تلك فً الداخلٌة األوضاع

 األكبر والقسم والناقلت الحدٌد السكة عربات من كبٌرة أعداد مع ومدافعها طابراتها الوفاق لدول

 .البحري أسطولها من

  األولى العالمٌة الحرب نتابج

 : ٌلً بما األولى العالمٌة الحرب نتابج نلخص إن ٌمكن      

 وإمبراطورٌة وألمانٌا المجر_النمسا هً كبٌرة إمبراطورٌات سقوط إلى الحرب أدت .1

 .  العثمانٌة

 لمٌزان حدثت التً للتطورات نتٌجة وذلك الدولً السٌاسً النظام فً جذري تبدل حدث .3

 السٌاسٌة المٌادٌن جمٌع فً جدٌة بصورة األوروبٌة الدول تزاحم بدأت المتحدة فالوالٌات،  القوى

 دولة أول فٌها قامت التً بروسٌا متمثلة الشرقٌة أوربا فً قوى برزت كما ، واالقتصادٌة

 . الحرب بعد ما عالم فً وزنها لها األقصى الشرق فً نامٌة قوى الٌابان وظهرت،  اشتراكٌة
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 . األسد حصة على المنتصرة الدول فٌها حصلت نفوذ مناطق إلى العالم تقسٌم أعٌد .2

 جرٌح ملٌون 311و قتٌل ملٌون 1,6 قدرت هابلة بشرٌة خسابر إلى العالمٌة الحرب أدت .1

 المعاناة عن النظر بؽض هذا ، دوالر ملٌار 111 بلؽت التً االقتصادٌة خسابرها عن فضلا . 

 . العامة والمعنوٌات األوضاع على وتؤثٌرها أوروبا من كبٌرة أجزاء وتدمٌر ، اإلنسانٌة

 كانت التً للشعوب القومً الوعً تعمٌق فً بارزاا  دوراا  األولى العالمٌة الحرب لعبت .6

 .  السٌاسً استقللها على الدول من الكثٌر حصول إلى أدى مما األجنبٌة للسٌطرة خاضعة

 

 

 بارٌس فً السلم مإتمر

 المإتمرات من 1111 العام فً بارٌس الفرنسٌة العاصمة فً انعقد الذي السلم مإتمر ٌعدا       

 مندوبون حضره وقد، الحرب بعد ما لعالم السٌاسٌة الحدود رسم ٌعٌد إن له قدر إذ الهامة الدولٌة

 وحلفابها المهزومة الدول فٌه تمثل ولم،  معها والمتحالفة المنتصرة الدول ٌمثلون دولة 38 عن

 معاهدات على للتوقٌع فقط المهزومة الدول عن ممثلٌن دعً ولكن،  روسٌا فً الجدٌد النظام وال

 الشخصٌات كبار بحضور فرساي قصر فً 1111 الثانً كانون 11 فً المإتمر افتتح السلم

،  برٌطانٌا وزراء ربٌس جورج ولوٌد،  ولسن ودرو األمرٌكً الربٌس بٌنهم من العالمٌة

 وكٌموجً،  فرنسا وزراء ربٌس كلٌمنصو وجورج،  اٌطالٌا وزراء ربٌس اورالندو وفٌتورٌو

 األول على أطلق مجلسٌن على المإتمر أعمال قسمت ، وؼٌرهم الٌابان إمبراطور مستشار نجً

 المجلس أما  واورالندو، وكلٌمنصو جورج ولوٌد ولسن وضم Big Four الكبار األربعة اسم

 خارجٌتهم ووزراء الكبار األربعة وهم Council of Ten     العشرة مجلس فسمً الثانً

 كان إذ المإتمر فً الحادة والخلفات التناقضات ظهرت ما وسرعان الٌابان عن اثنٌن وممثلٌن

 التً المتحدة الوالٌات،  الكبار األربعة وفود بٌن السٌما الخاصة وأطماعه مصالحه وفد لكل

 بقٌة إلى نفوذها مد وحاولت مركزها على الحفاظ حاولت دولة وأقوى أؼنى الحرب من خرجت

 إقامة هدفها وكان ، الحرب بعد ما نظام علٌها أطلقت جدٌدة علقات إقامة بحجة العالم دول

 صٌاؼة جاءت وقد،  بوجهها تقؾ إن ٌمكنها قوة أي بروز دون والحٌلولة أوروبا دول بٌن توازن

 كانون 1 فً أطلقها والتً،  عشر األربعة ولسن الربٌس بنقاط عرؾ ما ضمن السٌاسة هذه

 : ٌلً ما على وتركزت 1111 الثانً

 . وإبطالها السرٌة للدبلوماسٌة نهاٌة وضع .1

 . والحرب السلم فً الملحة حرٌة .3
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 . األمم بٌن التجارٌة والمساواة االقتصادٌة العقبات إلؽاء .2

 . االستقرار لضمان الدولً الصعٌد على التسلح خفض .1

 . المستعمرات مسالة فً النظر إعادة .6

 . لها الكبرى الدول تقوٌم إطار فً الروسٌة المشكلة فً النظر .5

 . فٌها المتواجدة األجنبٌة القوات جمٌع من البلجٌكٌة األراضً إخلء .8

 . فرنسا إلى واللورٌن االلزاس إعادة .1

 . القومٌة مطالبها وفق االٌطالٌة الحدود تعدٌل .1

 . حقوقها على المجرٌة – النمساوٌة اإلمبراطورٌة شعوب تحصل إن ٌجب.11

 على منفذاا  صربٌا ومنح،  األسود الجبل وأراضً والرومانٌة الصربٌة األراضً تخلٌت. 11

 . البحر

 األخرى الشعوب إما،  التامة السٌادة ٌنال إن ٌجب العثمانٌة الدولة من التركً القسم. 13

 المضاٌق وفتح،  الذاتً الحكم فً القومٌة وحقوقها الحرٌة على تحصل إن فٌجب لها الخاضعة

 . العالمٌة التجارة أمام التركٌة

 . استقللها وضمان(  البولندي الممر)  البحر إلى لها منفذ مع مستقلة بولندٌة دولة تكوٌن. 12

 وسلمة الدول استقلل المٌثاق هذا ٌضمن خاص عالمً مٌثاق وفق دولٌة منظمة تؤسٌس. 11

 . السلمٌة بالطرق الدولٌة المنازعات وحل،  أراضٌها

 فٌما عارضت فإنها ولذلك،  األمرٌكٌة اإلرادة فرض عن الواقع فً تعبر البنود هذه كانت     

 فرنسا أهداؾ تلخصت حٌن فً ، وفرنسا برٌطانٌا سٌطرة إلى المهزومة الدول توابع انتقال بعد

 خلل من ألمانٌا وإضعاؾ القارة فً تفوقها وضمان القومٌة مصالحها على المحافظة فً

 على بالمحافظة تتلخص أهدافها فكانت برٌطانٌا ،أما منها مساحات واقتطاع التعوٌضات

 إلى ألمانٌا إضعاؾ عدم بشرط الدولً التوازن وتؤكٌد،  المستعمرات فً حققتها التً النجاحات

 أعطتها التً السرٌة لندن باتفاقٌة العمل ترٌد فكانت اٌطالٌا أما،  فرنسا إرادتها التً الدرجة

 وحلفابها ألمانٌا حساب على النفوذ مناطق بعض على للحصول متلهفة وكانت،  المقاطعات بعض

 على سٌطرتها بشرعٌة السلم مإتمر ٌعترؾ إن فً تتلخص كانت أهدافها فان نالٌابا ،أما

 إن إرادتها ألنها الٌابان مطالب برٌطانٌا دعمت  وقد األقصى الشرق فً األلمانٌة المستعمرات

 فً التناقضات هذه انعكاس الطبٌعً من وكان  المتحدة الوالٌات بوجه تقؾ قوٌة دولة تظهر

 . السلم مإتمر مقررات على ومصالحها الكبرى الدول اتجاهات
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 السلم معاهدات

 فرساي معاهدة. 1

 صفحة 311 من المعاهدة هذه تؤلفت ، ألمانٌا مع 1111 حزٌران31 فً المعاهدة وقعت      

 ألمانٌا حملت المعاهدة هذه بنود وبموجب،  ملحق 31 إلى إضافة،  مادة 111و قسم 16و

،  دفعها وكٌفٌة مقدارها لتحدٌد لجنة وشكلت التعوٌضات دفع وعلٌها الحرب اندالع مسإولٌة

 كلم 61 عن ٌقل ال وبعمق الراٌن نهر ضفتً على تحصٌنات باٌت االحتفاظ أو بناء من ومنعت

 األلمانً الجٌش تسرٌح  السلح ومنزوعة محرمة منطقة الراٌن منطقة وعدت النهر جانبً على

 عن الكلً الحجم ٌزٌد ال وان عسكرٌة فرق عشرة عن الحجم ٌتجاوز ال إن على تحجٌمه وٌعاد

 األسلحة تصدٌر أو استٌراد أو إنتاج من ألمانٌا ومنعت،  رجل 111,111 عن الفرق هذه لجمٌع

 تحدٌد جرى كما والطابرات والمدافع كالدبابات الثقٌلة األسلحة بعض استعمال من ألمانٌا ومنعت

 مقاطعتً ،أعٌدت ألمانٌا فً اإلجباري التجنٌد قانون وألؽً،  قطعة 21 عن ٌزٌد ال بما األسطول

 ٌجري إن على فرنسا إشراؾ تحت السار منطقة كذلك ووضعت فرنسا إلى واللورٌن االلزاس

 على ألمانٌا أجبرت آخر بند وبموجب،  مصٌره سكانها فٌها ٌقرر عام 16 بعد استفتاء فٌها

 أال النمسا مع االتحاد إشكال من شكل أي تقٌم ال بان تتعهد وان النمسا باستقلل االعتراؾ

 على منفذا أعطٌت التً بولندا استقلل إعلن تقرر المعاهدة هذه وبموجب العصبة مجلس بموافقة

 عن نٌابة بإدارتها بولندا تقوم إن على األمم عصبة أشراؾ تحت دانزك مدٌنة ووضعت البحر

 بٌن والكامٌرون توؼو مستعمرتا قسمت فقد إفرٌقٌا فً األلمانٌة للمستعمرات بالنسبة أما العصبة

 وكذلك الهادي المحٌط فً الجزر بعض الٌابان إلى أعطٌت بٌنما والبرتؽال وبلجٌكا فرنسا

  ونٌوزلندا واسترالٌا للصٌن المقاطعات بعض أعطٌت

 النمسا مع جرمان سان معاهدة.3

 قٌام فً بمسإولٌتها النمسا اعتراؾ وتضمنت 1111 أٌلول 11 فً المعاهدة هذه وقعت   

 زوارق وثلثة جندي 21,111 بـ قواتها وحددت،  ألمانٌا مع االتحاد من ومنعت،  الحرب

 معالم وحددت ، إقرارها سٌتم التً الؽرامة دفع علٌها وفرض الدانوب نهر فً التهرٌب لمكافحة

 بعد)  نسمة ونصؾ ملٌٌن 5 سكانها عدد بلػ صؽٌرة جمهورٌة إلى تحولت حٌث الجدٌدة النمسا

  مٌل ألؾ 23 مساحتها و(  ملٌون 21 كانت

 نوي معاهدة.2

 الجٌش تحدٌد على المعاهدة هذه نصت وقد 1111 الثانً تشرٌن 8 فً بلؽارٌا مع وقعت   

 أراضٌها من كبٌر جزء قطع وعلى،  البحرٌة قواتها وتحدٌد جندي ألؾ 31,111 بـ البلؽاري

 . التعوٌضات بدفع ألزمت وكذلك والٌونان ٌوؼسلفٌا إلى وإعطابها
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 ( هنؽارٌا)  المجر مع ترٌانون معاهدة.1

 الوفاق دول بٌن ترٌانون قصر فً المعاهدة هذه عقدت 1131 حزٌران 1 فً وقعت      

 نسمة ملٌٌن 1 سكانها حدد كما النمسا عن فصلت إن بعد المجر مساحة بموجبها وحدد والمجر

 جٌكوسلوفاكٌا إلى وإعطابها منها أجزاء فصل وتقرر،  التعوٌضات علٌها وفرض جٌشها وحدد

 . ورومانٌا

 تركٌا مع سٌفر معاهدة.6

 والبسفور الدردنٌل  المضاٌق جعل على المعاهدة هذه ونصت 1131 آب 11 فً عقدت     

 عن فضلا  منها عدٌدة مناطق إعطاء تقرر دولٌة لجنة علٌها تشرؾ السلح معزولة مناطق

 فً أرمٌنٌا استقلل وإعلن جزٌرتٌن اٌطالٌا منح تقرر كما الٌونان إلى المهمة أزمٌر منطقة

 بذلك سكانها رؼب حالة فً لكردستان الذاتً الحكم وإعطاء األناضول، من الشرقً الجزء

 والحجاز مصر فً ممتلكاتها عن العثمانٌة الدولة تنازل سٌفر معاهدة بموجب كذلك وتقرر

 وقد هذا،  جٌشها ٌحدد ولم حربٌة ؼرامة اي علٌها تفرض ولم،  والعراق وفلسطٌن وسورٌا

 كمال مصطفى قادها التً الوطنٌة الحكومة قبل من خاصة شدٌدة بمعارضة المعاهدة قوبلت

 .  1132 لوزان بمعاهدة واستبدالها إلؽابها من تمكن الذي اتاتورك

 : المعاهدة هذه بموجب تقرر: 1132 تركٌا مع لوزان معاهدة.5

 والسودان وفلسطٌن والعراق وسورٌا العربٌة الجزٌرة عن التركٌة الحكومة تتنازل .1

 .وقبرص

 بسٌادتها لتركٌا الكامل االعتراؾ وكذلك(  اسطنبول)  على لسٌادتها الكامل تركٌا استعادة .3

 ( . الحالٌة تركٌا)  األناضول كل على

 . تركٌا فً العسكرٌة االمتٌازات إلؽاء تقرر .2

 إقامة أو عسكرٌة قواعد إقامة من تركٌا ومنعت السفن لكافة حرة المضاٌق تكون إن تقرر .1

 هكذا.          الٌونان إلى منحت التً الجزر بعض استعادت كما المضاٌق جوانب على حصون

 األولى العالمٌة الحرب بعد ما عالم سادت التً الدولٌة للعلقات أساس السلم معاهدات أصبحت

 . عنٌفة انتقادات لها وجهت فقد لذلك األخرى الدول مصالح أطار فً

 

  السلم معاهدات نقد
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 طافحة وأنها واحد لجانب تتحٌز بؤنها األخرى والمعاهدات فرساي معاهدة النقاد وصؾ لقد    

 الكراهٌة من نابعة وهً المستقبل فً الصراع بذور وتحمل المكتملة ؼٌر القلقة باالتفاقٌات

 السٌاسً الجو ذلك فً تضع إن ٌمكن معاهدة أفضل بؤنها فٌصفونها عنها المدافعٌن ،أما واالنتقام

 له تعرض الذي العنٌؾ الهجوم من رؼم وعلى أنفسهم المعاهدة واضعو فٌه وجد الذي والنفسً

 ألمانٌا األساسً العدو مع السلم معاهدة التوقٌع فً نجح انه إال األول ٌومه منذ بارٌس مإتمر

 ٌحدث سوؾ لما تام النقٌض على أشهر( 1) خلل اآلخرٌن األعداء مع ووقع أشهر( 5) خلل

 وضع لقد ، سنٌن( 11) على ٌزٌد ما بعد أال معاهدة أي تعقد لم حٌث الثانٌة العالمٌة الحرب فً

 مٌثاق للمإتمر وجلستٌن ساعة( 21) دامت التً المختصة اللجنة اجتماعات بعد بارٌس مإتمر

 ضم مإتمر عقد الثانٌة العالمٌة الحرب بعد المتحدة األمم منظمة تؤلٌؾ اقتضى بٌنما األمم عصبة

 .فرانسٌسكو سان مدٌنة فً شهرٌن لمدة اجتمعوا عضو ألؾ مابة من أكثر

 األمم عصبة

 ألٌه تلجؤ دولً نظام وضع كانت األولى العالمٌة الحرب بعد ما لمرحلة الخطٌرة المهمة إن    

 بدون العالم استمرار فً البشرٌة حلم لتحقٌق األمم عصبة وجدت وقد خصوماتها لحل الدول

 1211 العام حدود فً دانتً الشهٌر االٌطالً الكاتب عند مرة ألول العصبة فكرة ظهرت حرب

 وألجل ، والمادٌة البشرٌة الخسابر من الكثٌر استنزفت األوربٌة الحروب إن قال إذ ، مٌلدي

 األمرٌكً الربٌس وكان.   الحروب لتلك حد وضع شانها من منظمة أٌجاد ٌجب الخسابر تلك

 الذي المٌثاق إن) األمم عصبة لمشروع عرضه عند وقال إلنشابها المتحمسٌن اشد من ولسن

 عند أال القوة إلى اللجوء عدم وعلى الخلقً الشعور على عقوباته تعتمد إن ٌقتضً نعرضه

 بارٌس إلى ذهب وعندما ، ولسن ذهن فً عالقة الفكرة هذه ظلت وقد(  القصوى الضرورة

 الربٌس اسند حتى المإتمر افتتح إن وما ، المنظمة إقامة على مصراا  كان السلم مإتمر لحضور

 هذه وقدمت ، المنظمة لتلك مٌثاق صٌاؼة مهمة إلٌها أوكلت التً اللجنة رباسة لنفسه ولسن

 ال جزء وعدت مادة( 35) من وتكونت 1111 شباط من 11 فً العصبة مٌثاق مسودة اللجنة

 .فرساي معاهدة من ٌتجزأ

 األمم عصبة ومبادئ أهداؾ

 : بالتالً إٌجازها ٌمكن الدولٌة المنظمة لهذه الربٌسٌة األهداؾ إن       

 .الدولٌٌن واألمن السلم صٌانة ـ1

 .وتنمٌته الدول بٌن التعاون توثٌق ـ3

 تعمل أن العصبة عهد على وقعت التً الدول رأت األهداؾ هذه إلى الوصول اجل ومن    

 : التالٌة المبادئ ضمن
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 . الدولٌة القضاٌا حل اجل من القوة إلى اللجوء عدم ـ1

 . الدولً القانون قواعد احترام ـ3

  الدولٌة المعاهدات علٌها تنص التً والعهود االلتزامات احترام ـ2

 . والشرؾ العدل أساس على الدول بٌن طٌبة علقات قٌام ـ1

 إلى جمٌعها تنضم لم ،ولكنها دولة 23 عددها فكان العصبة عهد على وقعت التً الدول أما    

 إن إذ. المإسسة الدول باسم عرفت الدول وهذه مختلفة داخلٌة ألسباب وذلك الدولٌة المنظمة

 عضوٌة وحصرت ، 1131 نٌسان فً جمٌعها انضمت 12 وعددها للنضمام مدعوة دوالا  هنالك

 العام فً إال كعضو تقبل فلم ألمانٌا إما ، الحرب فً المنتصرة بالدول األمر بداٌة فً العصبة

 عام وسورٌا ومصر 1121 عام وروسٌا 1123 عام العصبة عضوٌة العراق ودخل 1135

 : من العصبة وتتؤلؾ. 1125

 إن األعضاء الدول المنظمة خولت وقد األعضاء الدول جمٌع وتمثل: Assembly الجمعٌة ـ1

 وتداول واالقتراح المناقشة حق وله واحد صوت وفد لكل إن علماا  أشخاص ثلثة منها كل ٌمثل

 . التشرٌع حق له لٌس ولكن

 فرنسا، برٌطانٌا، دول ٌمثلون دابمٌٌن( 6) أعضاء( 1) من ٌتؤلؾ: Council المجلس  ـ3

 .الجمعٌة أعضاء من دورٌاا  الجمعٌة تختارهم وقتٌٌن( 1)و والٌابان ،اٌطالٌا المتحدة الوالٌات

 على وٌكون الموظفٌن من عدد من تتؤلؾ: Permanent Secretary الدابمة السكرتارٌة ـ2

 المعاهدات لتسجٌل واألرقام الحقابق جمع مهمتهم وتكون العام السكرتٌر أو العام األمٌن رأسهم

 أمٌن أول وكان( سوٌسرا)  جنٌؾ فً لعصبة الدابم مقر وكان علٌهم األزمة بالواجبات والقٌام

 المنظمة مثل بالعصبة ملحقة أخرى منظمات وهناك ، براون ارٌك السٌر البرٌطانً هو لها عام

 .االنتداب لجنة مثل االستشارٌة واللجان والمالٌة للقتصاد الفنٌة

 تعرٌفٌة الهوامش

 فً م، 1116 عام إبرٌل أول فً بسمارك، فون لٌوبولد إدوارد أوتو ولد: بسمارك (1

 خلل بالمحاماة عمل م 1161 عام وفً. القانون ودرس. ماجدبورج مقاطعة فً شونهاوزن،

 بسمارك قدم( م1161 ـ 1161) فرانكفورت فً المنعقد األلمانً التشرٌعً المجلس دورة

 روسٌا لدى بلده ومثل لبروسٌا، ممثلا  باعتباره. األلمانٌة اإلمبراطورٌة لمستقبل خطط للمجلس

 الشبون ووزٌر الوزراء ربٌس منصب لٌتقلد بروسٌا إلً استدعً م، 1153 عام وفً وفرنسا،

 وقد الموحدة، أللمانٌا بعد فٌما ثم لبروسٌا األوربٌة السٌاسة فً كبرى مكانة حقق. الخارجٌة

 الدانمارك ضد الحروب هذه وكانت ألمانٌا، توحٌد أجل من ناجحة حروب ثلثة بسمارك خاض
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 مع الثلثً الحلؾ عقد ،( 1181 ـ 1181) عام فرنسا و ، م1155 عام النمسا و م، 1151 عام

 بعض وضع كما. األولى العالمٌة الحرب حتى استمر الذي ، إٌطالٌا و( المجر) هنؽارٌا و النمسا

 والحكمة، الدبلوماسٌة مهارته على معتمداا  النجاح هذا كل بسمارك حقق االشتراكٌة، التشرٌعات

 الثانً للراٌخ مستشار بسمارك وأصبح. التنفٌذ براعة مع الصارمة، العسكرٌة والسٌاسة

( الثانً ؼلٌوم) الثانً ولٌم دفع مما كبٌرة شهرة بسمارك ونال. الجدٌدة األلمانٌة لإلمبراطورٌة

 فرٌدرٌك فً ممتلكاته على أشرؾ بسمارك تقاعد ان وبعد. منه التخلص إلى ألمانٌا إمبراطور

 .1111ٌولٌو 21 فً وتوفى زرو،

 صربٌا فً 1111 عام فً تؤسس سرى تنظٌم السوداء الٌد: الصربٌة السوداء الٌد منظمة (3

 محمد أنشؤها والهرسك البوسنة فٌها بما الصرب فٌها ٌعٌش التً الدول توحٌد إلى ٌهدؾ كان

 المجري - النمساوي االحتلل لمحاربة تكونت حركة كانت انها أٌضا وللمعلومة.  فاروق اشرؾ

 االحتلل لمحاربة جماعة مصر فً تكونت أٌضا.  الكبرى للحرب اشعال فتٌل عملٌاتها وكانت

 عددا واؼتالت بالرسابل الوزراء روعت التً الجماعة 1111 سنة فً االسم اقتبست اإلنجلٌزي

 . والضباط االنجلٌز المسبولٌن من

 رإساء خامس ،(1121 ٌولٌو 1 - 1861 أبرٌل 31) مونرو جٌمس: مونرو جٌمس (2

 فلورٌدا والٌة على الحصول فً الفضل إلٌه ٌرجع. 1136 إلى 1118 من المتحدة الوالٌات

 والٌة أحقٌة فٌها أعلن والتً 1131 عام فً مٌسوري تسوٌة إلى والتوصل 1111 بعام إلدارته

 الوالٌات معارضة فٌه أبدى الذي 1132 بعام مونرو مبدأ وإعلن العبٌد تملك فً مٌسوري

 .األمرٌكٌتٌن شبون فً أوروبً تدخل ألي المتحدة

 الثامن الربٌس هو ،(1131 شباط 2 الى 1165 االول كانون31)وٌلسون وودرو توماس( 1

 و مثقؾ أكتر ٌعتبر وٌلسون الربٌس ،1131 اذار 1 لحد 1112 اذار 1 من ألمرٌكا والعشرٌن

 ، Progressive Movement التقدمٌة الحركة زعٌم كان و ، امرٌكا رإساء كل بٌن من متعلم

 على حصل الذي الوحٌد االمرٌكى الربٌس هو و ، العالم فى الدٌموقراطٌة انصار أكبر من كان و

 Johns هوبكٌنز جونس جامعة من السٌاسٌة العلوم و التارٌخ فى اخدها و الدكتوراه شهادة

Hopkins University برٌنستون جامعة اترأس و Princeton University 1113 سنة من 

 أو المبادئ صاحب و األمم عصبة تؤسٌس فكرة صاحب هو كمان وٌلسون الربٌس. 1131 لسنة

 هى و بنفسها مصٌرها تحدٌد و االستقلل فى الشعوب حق ضمنها من التً االربعة عشر طاالنق

 ربٌس أول كان و األولى العالمٌة الحرب بعد 1111 سنة فرنسا فى الصلح مإتمر فى قدمها نقط

 . 1111 سنة للسلم نوبل بجابزة اتكرم و ، ربٌس هو و امرٌكا بره ٌسافر أمرٌكى

 األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات فً التشرٌعٌة السلطة أي األمرٌكً البرلمان: االمرٌكً الكونؽرس(6

 . النواب مجلس والثانً الشٌوخ مجلس األول مجلسٌن من وٌتكون
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 العمل الحزب فً أعضاء األساس فً كانوا األكثرٌة ومعناها البلشفٌك او:  البلشفة( 5

 .  الحزب داخل اختلفات بعد 1112 عام عنه انفصلوا الروسً الدٌمقراطً االشتراكً

 انهً 1181 عام نٌسان من والعشرٌن الثانً فً ولد: Vladimir Leninلٌنٌن فلدٌمٌر( 8

 بسبب منها فصل لكنه قازان جامعة فً الحقوق كلٌة دخل ثم اولٌافسك مدٌنة فً األولٌة دراسته

 إن بعد قازان مدٌنة فً الماركسٌة الجمعٌات إحدى إلى انظم ، الطلب مظاهرات فً مشاركته

 1112 عام وفً ، الثالث اسكندر القٌصر اؼتٌال محاولة فً مشاركته بسبب السكندر أخٌه اعدم

 إلى نفٌه تم الماركسً االقتصاد علم عن كتاباته وبسبب سبورغ بطر سانت العاصمة إلى انتقل

 العمال حزب لزعامة اختٌاره تم 1116 عام وفً سوٌسرا إلى سافر 1111 عام فً ثم ، سٌبرٌا

 الحزب لٌنٌن فترأس" انقساما الحزب شهد 1115 عام وفً ، الروسً الدٌمقراطً االشتراكً

 فً السلطة البلشفً الحزب لتولً أدت ثورة لٌنٌن قاد 1118 عام األول تشرٌن وفً البلشفً

 األول كانون فً الوفاة أدركته ، منها ونجى اؼتٌال محاولة إلى تعرض 1111 عام ،وفً روسٌا

1131 . 
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