
1929األولى إلى أزمة أوربا من نھایة الحرب العالمیة
:التمھید اإلشكالي

:زتینمتمیمرت الحرب العالمیة بمرحلتین
م ؟1929و 1914المرحلة الممتدة بین فما ھي أھم نتائجھا؟ وما ھي أھم التطورات التي شھدتھا أوربا في

:األولىأسباب الحرب العالمیة) تذكیر: ( أوال .التنافس اإلمبریالي: أسباب غیر مباشرة- فیردیناند الوارث اغتیال: أسباب مباشرة -
.شاب من البوسنةالشرعي لعرش النمسا من طرف 

:الحرب العالمیة األولىمراحل: ثانیا
اإلحتماء بشبكة من (األلمان،واعتمدت فیھا الدول المتحاربة على حرب المواقع تمیزت بانتصار.م1914/1917: المرحلة األولى

.)الھجوم والتطویق(بعد فشل حرب الحركة ) نظام دفاعي،=الخنادق
إن .)المدافع،الطائرات،الدبابات:متطورةأسلحة(تسخیر كافة إمكاناتھا البشریة و اإلقتصادیة والتكنولوجیة إلىاضطرا الدول المتحاربة

.األلمان على دول التحالفما یمیز المرحلة األولى ھو انتصار
مقابل ذلك دخلت.شفیة فیھام بعد اندالع الثورة البل1917بانسحاب روسیا من الحرب سنة تمیزت:م1917/1918: المرحلة الثانیة-أ

.لصالحھمالوالیات المتحدة األمریكیة الحرب إلى جانب دول التحالف وھو ما أدى إلى حسم الصراع
:نتائج الحرب العالمیة األولى:ثالثا

:الخسائر البشریة-ب ا السكان بفرنس،حیث وصلت نسبة القتلى من مجموع) المعطوبین(ارتفاع عدد القتلى والجرحى -
.)5.1(%إنجلترا ) 9.5(%ألمانیا .%10.5
(...المجاعة) األزمة اإلجتماعیة-
الداخلي أو ارتفاع مدیونیتھا سواء الدین<<<لجوء الدول المتحاربة إلى اإلقتراض<<<ارتفاع نفقات الحرب:الخسائر المادیة-ب

.أزمة مالیة<<<ملیار دوالر38إنجلترا الرملیار دو41ملیار دوالر فرنسا 43الخارجي الذي وصل بألمانیا إلى 
السالم الذي امتدت أشواطھ ما بین ینایر وماي من أجل إقرار السلم بأوربا عقدت الدول المنتصرة في الحرب مؤتمر:السیاسیةالنتائج
:وھي" ویلسون" اقتراحات الرئیس األمریكيم ویمكن تلخیص أھم مبادئھ في1919

.بشكل علنيعاھدات و إبرامھارفع السریة عن الم-
.حریة المالحة البحریة خارج المیاه اإلقلیمیة في زمن السلم والحرب-
.إزالة الحواجز اإلقتصادیة-
.إیجاد ضمانات لفرض حد أدنى من التسلح-
.لدولبین كل اإنشاء جمعیة عامة لألمم طبقا إلتفاقیات معینة غایتھا توفیر ضمانات متبادلة ومتساویة-

:في حقھا وكان أبرزھا) قاسیة( من المعاھدات اعتبرت مجحفة انتھى ھذا المؤتمر بإرغام الدول المنھزمة على توقیع مجموعة
:وقعت ضد ألمانیا وتنص ھذه المعاھدة على) م1919یونیو 28* (معاھدة فرساي* - .عن اندالع الحرباعتبار ألمانیا مسؤولة- -

.لزاس واللورین لفائدة فرنسااقتطاع منطقتي األ عدد جنودھا، وتجریدھا من سالحھا، وإرغامھا على تعویض خسائر تقلیص-
.(ملیار مارك132(الحرب عن ھنغاریا كما فرض وقعت ضد النمسا إذ تم بموجبھا فصل النمسا): م1919شتنبر*(معاھدة سان جرمان*

.علیھا اإلعتراف باستقالل القومیات وقعت ضد بلغاریا تم بموجبھا اقتطاع أجزاء من أراضیھا لصالح ): م1919نونیر ) *یيمعاھدة نو*
.المجاورةالدول المعاھدة على تفكیك اإلمبراطوریة ضد اإلمبراطوریة العثمانیة وتنص ھذه) : م1920غشت * (معاھدة سیفر*

األولى،تمثل ذلك في ظھور سیاسیة بأوربا بعد الحرب العالمیةبھذا تغیرت الخریطة ال.األوربیةواقتطاع أجزاء من تركیا لصالح الدول
.(...یوغوسالفیا،تشیكوسلوفاكیا(دول جدیدة 

تجدر اإلشارة.(ألمانیا لصالح فرنساأجزاء من(تغیرت الحدود بین الدول بفعل اقتطاع أجزاء كبیرة من أراضي الدول المنھزمةكما
:تحقیق السلم یجب توفیر ثالث شروط وھيأنھ لرأى الحلفاء: إنشاء عصبة األمم

.ترابیةالحد من التسلح من أجل تسویة+ ضرورة التوصل إلى تسویة ترابیة+ المعاھداتأن تلتزم الدول باحترام
ن على الشؤون العامة للمجتمع الدولي وتفرض احترام القانولقد دفع دمار الحرب الدول الغربیة إلى التفكیر في إنشاء ھیئة تشرف

األول،حیث تم إنشاؤھا (.أعاله" ویلسون"أنظر مبادئ –عصبة األمم (صاحب فكرة العصبة" ویلسون"األمریكي الدولي ویعتبرالرئیس
.ما سبق ذكره ضمان السلم العالمي وتنظیم التعاون الدوليوتھدف إلى جانب.1946م واستمرت حتى سنة 1920في ینایر من سنة 

م1929و 1918لتي عرفتھا أوربا ما بین التطورات اما أھم: رابعا
اإلقطاعیین على أجود األراضي الفالحیة،في حین سیطرة فئة قلیلة من<<< طبیعة النظام الفیودالي.بروسیااندالع الثورة البلشفیة-1

بزعامة لینین سنة یة بروسیااندالع الثورة البلشف<<< 1انھزام روسیا في الحرب ع + والمجاعات كان أغلب السكان عرضة لإلستغالل
.م1917

تزعم الحزب العمالي.نفي إلى سبیریا.بالفكر الماركسي مما یفسر توجھھ الثوريم عمل كمحامي،تشبع1870ولد : لینین زعیم الثورة
.م1924الثورة البلشفیة توفي سنة وبعد عودتھ قاد1917و 1907ثم نفي مرة أخرى ما بین .اإلشتراكي الدیمقراطي الروسي
:أصدر لینین عدة مراسیم أھمھا

.تحقیق السلم عن طریق المفاوضات: حول السلممرسوم
.وما فوقھا من خیرات تحت تصرف اللجنة الزراعیة التابعة للسوفییتوضع األراضي: مرسوم حول األرض

اإلمتیازات والحدود الوطنیة اءإلغ+ نص على المساواة وسیادة الشعب الروسي وحقھ في تقریر مصیره:القومیاتمرسوم حول
.الروسيحریة نمو األقلیات الموجودة فوق التراب+والفیودالیة

البلشفیة قادھا عدد من الزعماء المعارضین،وقد لقیت ھذه جاءت كرد فعل عن الثورة) : م1918/1921(الحرب األھلیة بروسیا 
انتھت بالفشل بفعل التنظیم إال أن ھذه الحرب.تخوفھم من انتقال الثورة لھافرنسا و إنجلترا والیابان نظرا لالمعارضة مساندة قویة من
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.البلشفیةالجید للجیش األحمر المؤسس من طرف زعماء الثورة
:ماھي وضعیة فرنسا بعد الحرب العالمیة األولى-2 م، حیث 1929و 1919المواد الغذائیة والمواد المصنعة ما بین ارتفاع أسعار-

كمیة اإلنتاج والكتلة اختالل التوازن بین/العرض والطلب(المرحلة من مشكل التضخم بفعل اختالل التوازن بین في ھذهعانت فرنسا
:وجھت فرنسا مشاكل أخرى تتمثل في.(النقدیة

.الكونفدرالیة العامة للشغلتعدد اإلضرابات التي كان مصیرھا القمع،حیث تم اعتقال عدة مسؤولین من النقابة-
.تخوف فرنسا من انتقال الثورة الروسیة إلیھا-
...(الوحدة المقدسة(العلمانیة داخلھا رغبة فرنسا في مواصلة سیاسة الوحدة المقدسة بالرغم من وجود مسیحیین وأنصار-

اللجوء <<< الداخلیةحاجیاتعجز الصناعة عن سد ال-اإلقتصادي بعد الحرب العالمیة األولى؟ما ھي وضعیة إیطالیا على المستوى-3
(ملیار دوالر كدین خارجي4(إلى الدین الخارجي اللجوء<<< عجز داخلي<<إلى اإلستیراد انخفاض +انخفاض قیمة اللیرة<<<

.احتالل العمل للمصانع<< واجتماعیةاضطرابات سیاسیة<<<انخفاض القدرة الشرائیة<<< األجور
تشكیل حیث اضطر ھذا األخیر إلى إلى إسناد مھمة" إیمانویل الثالث"ضغطھ على الملك اإلیطالي عدوصول موسولیني إلى السلطة ب-

یقوم بجمع كل السلطات بیده معلنا بذلك عن نظام م قبل أن1922في أكتوبر .الحكومة إلى موسولیني،حیث أصبح ھذا األخیر رئیسا لھا
.دیكتاتوري

العالمیة األولى نسبة إلى قریة فیمار حكومة فیمار ھي أول حكومة بألمانیا بعد الحرب: ماروضعیة حكومة فی:ألمانیاماذا عن-4
وكان ھدف الحلفاء من ھذه الحكومة ھو زراع الدیمقراطیة في تربة ال .على ألمانیا(الحكومة(الواقعة شرق مدینة إیرفورت فرضھا 

.الفشل<<تقالید الدیمقراطیة و أسسھاتعرف
.المسیحي،في الوقت الذي عمل فیھ الشیوعیون على مواجھة الیمینراكیون مع الوسطتحالف اإلشت-

إال أن ثورتھم انتھت " لوكسومبرغروزا"و" كارل لیبنخت«ورة السبارطاكیین ببرلین بزعامة اندالع عدة ثوراث أھمھا ث<<< -
.بالفشل

لكسب إذ حاول أدولف ھتلر استغالل الظرفیة) الحزب النازي(طرفة واإلجتماعیة ظھرت تیارات متفي ظل ھذه اإلضطرابات السیاسیة-
.عطف األلمان

:م1929األزمة اإلقتصادیة لسنة :خامسا
وول "فانطلقت األزمة من بورصة (الخمیس األسود(1929فبرایر 24التي ضربت الوالیات المتحدة األمریكیة یوم الخمیس ھي األزمة

(فرنسا،ألمانیا،إنجلترا(الرأسمالیة القطاعات وكذا الدولثم امتدت لتشمل باقي" ستریت
:مراحل انتقال األزمة .األمریكیةبالوالیات المتحدة" وول ستریت"م انطلقت األزمة من بورصة 1929فبرایر 24الخمیس یوم-

.الجنوبیةأ وكندا ثم أمریكا.م.م عمت األزمة و1930و 1929ما بین -
..أسترالیا الیابان.+ من افریقیا الشرقیة إضافة إلى المشرق العربيثم أجزاء) فرنسا انجلترا،ألمانیا(األزمة إلى أوربام انتقلت 1931 -
...و الغربیةكما عمت باقي الدول اإلفریقیة الشمالیة منھا. انتقلت إلى باقي أوربا باستثناء روسیام1932 -

القطاعات اإلقتصادیة في النظام الرأسمالي من جھة وبالعالقات التي تربط عالقات الوثیقة بینیفسر انتقال األزمة نحو الدول األخرى بال
لرسامیلھا المستثمرة بالدول األوربیة إال أن السبب الرئیسي ھو سحب الوالیات المتحدة األمریكیة.الرأسمالیة عبر العالمبین األنظمة

.األزمةوغیرھا من البلدان التي لحقتھا
.فیھا النظام الرأسماليه األزمة لیست إال حلقة ضمن سلسلة األزمات الدوریة التي یسقطإن ھذ

بالوالیات المتحدة األمریكیة إلى تكدس البضائع ونظرا لضعف القدرة الشرائیةأدى ارتفاع اإلنتاج الفالحي و اإلنتاج الصناعي
(الطلبلعرض یفوقا(انخفاض اإلستھالك مما زاد في تكریس األزمة <<<للمواطنین اضطرار المؤسسات إلى نھج سیاسة <<<

...المجاعة+ البطالة<<<اإلقتصادیةعجز المواطنین عن تسدید الدیون بفعل إفالس المؤسسات<<<اإلستھالكالقروض لتشجیع
اختالل <<<من قیمتھاارتفاع ثمن األسھم أكثر<<<اشتداد المضاربات<<<ارتفاع أرباح الشركات<<< وجود تسھیالت في القروض
<<<إقبالمرات وبین قیمتھا مما دفع بالمضاربین إلى بیع األسھم دون وجود أي3تضاعفت ألكثر من التوازن بین ثمن األسھم التي

.اندالع األزمة
العالمیة األولى الحرباإلضطرابات اإلجتماعیة واإلقتصادیة والسیاسیة التي عرفتھا الدول األوربیة عقب إلى جانب:خالصة واستنتاج

فإن ھذه األخیرة اقترنت بمجموعة من األحداث الكبرى أھمھا
أ.م.فقدان أوربا لصدارتھا اإلقتصادیة العالمیة لفائدة و-
القیصري بروسیا وظھور النظام اإلشتراكيسقوط النظام-
ألمانیانھایة الرایخ الثاني في-
ریةنھایة األمبراطوریة النمساویةالمج-
.السیاسیة ألورباتغییر الخریطة-
اإلمبریالیةتكریس عصبة األمم لخدمة مصالح الدول األوربیة-

یخدم مصالح فرنسا وابریطانیا العظمى وحدھا،فھل غیرت "كحلف مقدس"معاھدة السلم وعصبة األمم استیاء عمیقا وبدت خلفت
؟؟...لثالثةوظیفتھا في األلفیة احفیدتھا األمم المتحدة حالیا
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