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م1929أوربا من نھایة الحرب العالمیة األولى إلى أزمة 

:مقدمة

دارت الحرب العالمیة األولى بین دول الوسط و دول الحلفاء وانتھت بانتصار الطرف األخیر1918–1914في الفترة 
األولى ؟. ع . كیف أصبحت الخریطة السیاسیة ألوربا و العالقات الدولیة بعد الحرب -
؟1925ة األوضاع الداخلیة بأوربا إلى غایة ما طبیع-
؟1929–1925كیف تطورت أألوضاع العامة و العالقات الدولیة في الفترة -

:الخریطة السیاسیة ألوربا و العالقات الدولیة بعد الحرب العالمیة األولى
:معاھدات الصلح و تغییر الخریطة السیاسیة ألوربا

معاھدة فرساي مع ألمانیا ، معاھدة سان جرمان مع النمسا ، : رض الحلفاء على الدول المنھزمة المعاھدات التالیة ف1920و 1919في سنتي *
وتضمنت ھذه المعاھدات اقتطاعات ترابیة و . معاھدة نویي مع بلغاریا ، معاھدة تریانون مع ھنغاریا ، معاھدة سیفر مع اإلمبراطوریة العثمانیة 

.مات مالیةإضعافا عسكریا و غرا
الھنغاریة و اإلمبراطوریة العثمانیة، وظھرت - أسفرت ھذه المعاھدات عن تغییر الخریطة السیاسیة ألوربا حیث اختفت اإلمبراطوریة النمساویة*

.دول جدیدة، و تقلصت مساحة البلدان المنھزمة لفائدة البلدان المنتصرة و حلفائھا

:األولىالعالقات الدولیة بعد الحرب العالمیة

إذ رغبت فرنسا في إضعاف ألمانیا كلیا ، بینما تشبثت إنجلترا : بین الدول الكبرى ) 1919( ظھرت الخالفات في مؤتمر السالم العالمي بباریس *
یم العالقات الدولیة ، في لولسون التي تھدف إلى إعادة تنظ14بالحفاظ على توازن القوى األوربیة ، و اقترحت الوالیات المتحدة األمریكیة المبادئ 

.حین طالبت إیطالیا باسترجاع مناطقھا المحتلة من طرف النمسا
( تأسست عصبة األمم التي استھدفت إقرار السلم العالمي و خلق التعاون الدولي معتمدة على أجھزة داخلیة منھا الجمعیة العامة 1920في سنة *

جھاز مسیر ( و األمانة أو الكتابة العامة ) جھاز قضائي ( و محكمة العدل الدولیة ) تنفیذيجھاز( و مجلس العصبة ) جھاز تشریعي للمنظمة
.(للمنظمة

:1925األوضاع الداخلیة بأوربا إلى غایة 
:قیام النظام االشتراكي في روسیا

:بروسیا في النقط اآلتیة) االشتراكیة ( تلخصت أسباب الثورة البولشفیة *
.الجتماعیة بین الطبقتین الغنیة و الفقیرة سواء في المدن أو البواديالتناقضات ا-
تزاید المعارضة السیاسیة ضد النظام اإلمبراطوري االستبدادي-
الخسائر البشریة و المادیة للحرب العالمیة األولى ، و تأزم الوضع االقتصادي و االجتماعي الداخلي-
.ا الوضع المتأزمعجز الحكومة المؤقتة عن مواجھة ھذ-
و قام النظام االشتراكي الذي اتخذ قرارات استعجالیة منھا . ، قاد الحزب البولشفي بزعامة لینین الثورة االشتراكیة في روسیا 1917في أكتوبر *

، و ) مال و الفالحون الفقراء الع( تجرید البورجوازیین و النبالء من ممتلكاتھم ، و تأمیم وسائل اإلنتاج ،وتفویت السلطة لمجالس السوفیا ت 
.االنسحاب من الحرب العالمیة األولى

حیث شن البورجوازیون و النبالء الحرب ضد الدولة : 1921–1918أدت ھذه القرارات إلى الحرب األھلیة و التدخل األجنبي بروسیا في الفترة *
.روسیااالشتراكیة بدعم من الدول الرأسمالیة الكبرى التي احتلت ھوامش 

:األولى على ألمانیا و إیطالیا و فرنسا كنموذج عن أوربا. ع.انعكاسات الحرب
.خلفت الحرب ع األولى خسائر بشریة جسیمة، فانخفضت نسبة السكان النشیطین و نسبة التكاثر الطبیعي، و ارتفعت نسبة الشیوخ*
.الحي و الصناعي و تدھورت المبادالت التجاریةدمرت الحرب جمیع القطاعات االقتصادیة ، فانخفض اإلنتاج الف*
.انعكس الوضع االقتصادي على الجانب االجتماعي حیث ارتفعت نسبة البطالة و الفقر ، و ارتفعت األسعار*
:أدت الحرب إلى تحوالت سیاسیة ، یمكن تحدیدھا على النحو اآلتي*
. (بزعامة أدولف ھتلر( و النازیین ) جماعة سبارتاكوس ( المعارضة من طرف الشیوعیین قیام جمھوریة فیمار الدیمقراطیة ،و تصاعد: ألمانیا -
1922بقیادة موسولیني الذي اعتمد أسلوب اإلرھاب للوصول إلى الحكم سنة ) التوسعي -الدیكتاتوري( قیام النظام الفاشي : إیطالیا -
.كات المتطرفةعدم االستقرار السیاسي ، و تزاید نفوذ الحر: فرنسا -
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: (1925( األوضاع العامة و العالقات الدولیة بعد معاھدة لوكارنو 
:1929–1925االستقرار السیاسي و االنتعاش االقتصادي في الفترة 

التي نصت على إقرار السلم بینھا) مدینة في سویسرا ( وقعت فرنسا و ألمانیا و إنجلترا و إیطالیا و بلجیكا على معاھدة لوكارنو 1925في أكتوبر *
.

حدة ازدھارا في نفس الوقت شھدت الوالیات المت. عرفت أوربا انتعاشا اقتصادیا انعكس ایجابیا على الوضع االجتماعي 1929–1926في الفترة *
.غیران األجور كانت أقل تطورا من اإلنتاج ،مما مھد الندالع األزمة االقتصادیة. اقتصادیا 

:1929األزمة االقتصادیة العالمیة 

مباشر و لم تكن ھذه األزمة المالیة سوى انعكاس. حدث انھیار األسھم في بورصة وول استریت بنیویورك 1929أكتوبر 24ابتداء من الخمیس *
.لتضخم اإلنتاج الذي أدى انخفاض األسعار و اإلفالس وانتشار البطالة و تدني األجور

وبالتالي انتشرت األزمة في باقي . في نفس الوقت سادت الحمایة الجمركیة . إزاء ھذا الوضع ، سحبت الوالیات المتحدة أموالھا من الخارج *
.1932–1930البلدان الرأسمالیة و المستعمرات في الفترة

:خلفت األزمة االقتصادیة العالمیة النتائج التالیة*
.تضرر جمیع القطاعات االقتصادیة ، و تدخل الدولة في االقتصاد: اقتصادیا -
.ارتفاع البطالة و الفقر، و كثرة اإلضرابات و المظاھرات: اجتماعیا -
و النظام العسكري الیاباني ، ) بزعامة ھتلر ( ما ھو الشأن بالنسبة لقیام النظام النازي األلماني تصاعد المعارضة و وصولھا إلى الحكم ك: سیاسیا -

.و نھج األنظمة الفاشیة السیاسة التوسعیة

:خاتمة

أدت مخلفات ما بین الحربین إلى اندالع الحرب العالمیة الثاني

:شرح العبارات
المنھزمة في (و دول الوسط ) المنتصرة ( أسفر ھذا المؤتمر عن عقد معاھدات الصلح بین دول الحلفاء : (1919( مؤتمر السالم العالمي بباریس *

. (عصبة األمم( ، إلى جانب االتفاق على إنشاء منظمة دولیة إلقرار السلم ) الحرب ع األولى 
:أبرز شخصیات ھذا المؤتمر*
. (1920–1917( رئیس مجلس وزراء الفرنسي :كلیمانصو-
(1922–1916( الوزیر األول البریطاني :لوید جورج-
.14الذي اقترح المبادئ ) 1920–1912( رئیس الوالیات المتحدة األمریكیة :ولسون-
.حدا لحكمھ1917آخر آباطرة روسیا القیصریة الذي وضعت ثورة فبرایر :نیقوال الثاني*
، و التي تمت اإلطاحة بھا في ثورة أكتوبر 1917الحكومة البورجوازیة التي تولت السلطة بعد ثورة فبرایر : ) الروسیة ( الحكومة المؤقتة *

.البولشفیة من نفس السنة
.1918الحزب الروسي الذي تبنى االشتراكیة العلمیة بزعامة لینین ، و قد حمل إسم الحزب الشیوعي منذ :الحزب البولشفي*
زعیم الثورة البولشفیة ، و أول رئیس لروسیا االشتراكیة و االتحاد السوفیاتي ، و أحد أقطاب االشتراكیة : (إلیتش أولیانوففالدمیر ( لینین *

.1924توفي سنة . العلمیة 
.(منھا المصانع و المزارع و المتاجر و األبناك و وسائل النقل(الممتلكات التي تذر المداخیل :وسائل اإلنتاج*
.جعلھا ملكا للدولة:وسائل اإلنتاجتأمیم *
حمل لقب . أقام الدیكتاتوریة داخلیا ، و اتبع السیاسة التوسعیة خارجیا 1944–1922زعیم النظام الفاشي بإیطالیا خالل الفترة :موسولیني*

(كلمة إیطالیة تعني الزعیم( الدوتشي 
و یعتبر إیبرت أول رئیس لھا) . 1933-1919( د نھایة الحرب العالمیة األولى جمھوریة دیمقراطیة قامت بألمانیا بع:جمھوریة فیمار*

.حزب ألماني قومي متطرف طرح عدة مبادئ منھا العنصریة و الكلیانیة ، و مناھضة الدیمقراطیة السیاسیة و االشتراكیة:الحزب النازي*
.كل السلطات في ید رئیس الدولة:الكلیانیة*
فساھم في اندالع ) دیكتاتوریا توسعیا ( ، أقام نظاما فاشیا 1945–1933في الفترة ) الفوھرر باللغة األلمانیة ( قائد ألمانیا النازیة :رأدولف ھتل*

.الحرب العالمیة الثانیة
.ة األمریكيالذي مثل یوما أسودا بالنسبة لالقتصاد الرأسمالي خاص1929أكتوبر 24یقصد بھ الخمیس :الخمیس األسود*
لمواجھة مخلفات األزمة االقتصادیة" الخطة الجدیدة " الذي وضع ) 1945–1933( رئیس الوالیات المتحدة األمریكیة :روزفیلت*
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