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:م دمة
مجموعة من التطورات السياسية 1929ش دت أروبا بعد الحرب العاملية األولى وإلى حدود 

.واالقتصادية
كي  أصبحت الخريطة السياسية ألروبا ع ب نهاية الحرب؟-
ما طبيعة الع قات الدولية التي تميدت بها أروبا بعد الحرب؟-
؟1925تطورت األوضاع العامة والع قات الدولية بعد كي  -
؟1929ما هي التطورات االقتصادية التي ش دتها أروبا بعد -



أروبا قبيل الحرب العاملية األولى



أروبا بعد الحرب العاملية األولى



I-الخريطة السياسية ألروبا والع قات الدولية بعد الحرب العاملية األولى
الخريطة السياسية ألروبا بعد الحرب-1

:أدت الحرب إلى خلق عدة تغيرات في الخريطة السياسية ألروبا، أهم ا
نط ةةة الةةدول املنهزمةةة وخاصةةة أملانيةةا ألراةةة ي شاسةةعة لصةةال  أعةةداأها كفرنسةةا الةة   أخةة ت مف ةةدان -

نةةةةاطق ، أو لصةةةةال  دول مجةةةةاورة كبولونيةةةةا، أو لصةةةةال  دول جديةةةةدة كانةةةةت فةةةةي األصةةةةل مواللةةةةوريناأللةةةةزا  
عن أملانيااالنفصال بعد تنظي  استفتاءات ففضلت آلملانياتابعة 

النمسةةةا مسةةةاحات شاسةةةعة بعةةةد فصةةةل ا عةةةن املجةةةر ومةةةنه مجموعةةةة مةةةن الةةةدول اسةةةت  ل ا عةةةنف ةةةدت -
(.البوسنة وال رسك، دملاسيا، الجبل األسود) النمسا املجر ساب ا امبرطورية

بولونيا وعرفت الخريطة السياسية ألروبا ظ ور دول جديدة كدول البلطيق وتشيكوسلوفاكيا و 
.ف دت الدولة العثمانية جميع أراضيها األروبية باستثناء ال سطنطينية



ألولى( 2
ّ
الع قات الدولية بعد الحرب العاملية ا

 ، نةةة كر بمعاهةةدات السةة  عرفةةت فةةي الحةةرب علةةى الةةدول املنهزمةةة توقيةةع عةةدة معاهةةدات املنتصةةرة فرضةةت الةةدول 
:أهم ا

، فرضةةت شةةروس قاسةةية علةةى أملانيةةا، 1919يونيةةو 28وقعتهةةا املانيةةا مةةع الةةدول املنتصةةرة يةةو  : معاهةةدة فرسةةا -
الترسةةانة أبرزهةةا اقتطةةاع أجةةزاء م مةةة مةةن التةةراب األملةةان  لصةةال  دول الجةةوار، منةةع التجنيةةد ا جبةةار  وت ةةزي 

ضةةفة اليسةةر  الحربيةةة حيةةع منةةع عليهةةا األسةةةحة الث يلةةة وأسةةةحة الطيةةران، با ضةةافة إلةةى احةةت ل الحلفةةاء لل
.لنهر الراين من أجل ضمان وفاء أملانيا بشروس املعاهدة

، وقضةت بفصةل املجةر 1919بين النمسا والدول املنتصرة وقعت في العاشةر مةن شةرنبر : معاهدة سان جرمان-
 ا، وبالتةالي النمسا، وبمنه مجموعة من األقليات الس فية است  ل ا عن إمبراطورية النمسا املجر سابعن 

.ف دت النمسا ثلثي مساحتها
، وبموجبهةةةا تنازلةةةت تركيةةةا عةةةن جميةةةةع 1920غشةةةت 11معاهةةةدة سةةةيفر بةةةين تركيةةةا والةةةدول املنتصةةةرة وقعةةةت فةةةي -

يةةةةة، ف ةةةةدت جميةةةةع البحريةةةةة فةةةةي وجةةةةل امل حةةةةة الدولاملضةةةةاييقأراضةةةةيها األروبيةةةةة باسةةةةتثناء ال سةةةةطنطينية، فةةةةته 
.الفرنس ي والبريطان االنتداب األراة ي العربية التي كانت تابعة ل ا قبل الحرب لصال  

.كرست املعاهدات توتر الع قات الدولية وخاصة بين الدول املنتصرة وتلك املنهزمة في الحرب
، خلةق ومن أجل وجود نظا  عالمي تخضع لل جميع الدول، ارتأت الةدول املنتصةرة فةي الحةرب وخاصةة الةو   أ-

األمةن م را ل ا، وتجلت أبرز م ام ةا فةي الحفةال علةى السةل  و جني  التي اتخ ت من 1920عصبة األم  سنة 
لةةةى عةةةد  الةةةدوليين، وأيضةةةا السةةة ر علةةةى تطبيةةةق بنةةةود معاهةةةدات السةةة  ، كمةةةا نصةةةت أهةةة  بنةةةود هةةة ه العصةةةبة ع

.استعمال الس ح في حل األزمات بين الدول وتوظي  محكمة العدل ل لك



II- 1925األوضاع السياسية في أروبا إلى غاية
األوضاع السياسية في روسيا 1)

:مرت الثورة الروسية بمرحلتين
صةر ، فاضةطر ال يبتروغةراد، ش دت مظاهرات شعبية كبةر  فةي العاصةمة 1917مرحلة فبراير : املرحلة األولى-

.ني وال الثان  إلى التنازل عن العرش وتشكيل حكومة مؤقتة ذات أغلبية برجوازية
العمةةةةةال )تسةةةةةتجب الحكومةةةةةة املؤقتةةةةةة ملطالةةةةةب الف ةةةةةات الف يةةةةةرة ، لةةةةة  1917مرحلةةةةةة أكتةةةةةوبر : املرحلةةةةةة الثانيةةةةةة-

لانةت النريجةة ف. البولشةف هةؤالء مجةالس السةوفيات التةي هةيمن عليهةا الحةزب ، فشةلل (والجنودوالف حين 
مةةة االشةةتراكية التةةي أدت إلةةى إقصةةاء الحكومةةة املؤقتةةة وتكةةوين الحكو ( االشةةتراكية )البولشةةفيةقيةةا  الثةةورة 

.لينينبرئاسة 
للةاته ، بسة  عدة إجراءات أهم ا، تجريد كبار امل كةين الع ةاريين مةن أراضةيه  وممتا شتراكيةأقرت الحكومة 

حةرب العامليةة العمال لسيطرته  على املصةانع، مةنه الشةعوب غيةر الروسةية حةق ت ريةر املصةير، االناةحاب مةن ال
. 1918سنة ليتوفسل بريستاألولى بموجب معاهدة 



ن، الة ين انفصةلوا كلمة روسية تعني األغلبية، وتطلق على أنصار التيةار الثةور ، بزعامةة لينةي: الب شفة
.  ، وكونوا الحزب الشيوعي السوفيات 1903عن حزب العمال االشتراك  الديم راط  الروس ي سنة 



ا وضاع السياسية بةلمانيا بعد ال رب( 2
مةن نظةا  ش دت أملانيا تحةوالت سياسةية ج ريةة بعةد هزيمتهةا فةي الحةرب، فتحولةت-

.جم ور  فيدرالي ديم راط نظا  ملل  إلى 
ادية واج ةةةت أول حكومةةةة منتخبةةةة فةةةي أملانيةةةا عةةةدة صةةةعوبات أبرزهةةةا األزمةةةة االقتصةةة-

، با ضةةافة إلةةى غيةةاب االسةةت رار 1919وقسةةاوة بنةةود معاهةةدة فرسةةا  املوقعةةة سةةنة 
.السياس ي بفعل تصاعد قوة األحزاب االشتراكية



عةن ( ي  الثةان ولة)قبل أن توقع أملانيا على اسرس م ا في الحرب، انةدلعت الثةورة، وتنةازل ا مبراطةور »
، غيةةةةةر أن هةةةةة ه الحكومةةةةةة، لةةةةة  تكةةةةةن قةةةةةادرة علةةةةةى مواج ةةةةةة )إيبةةةةةرت(العةةةةةرش، فتأسسةةةةةت حكومةةةةةة برئاسةةةةةة 

ل الجةةةي  االشةةةتراكيين املتطةةةرفين، الةةة ين أرادوا اعتمةةةاد حكةةة  شةةةيوعي علةةةى غةةةرار روسةةةيا، غيةةةر أن تةةةدخ
ور فنظمةةةةت انتخابةةةات جديةةةدة أفةةةرزت برملانةةةا جديةةةةدا، أعلةةةن عةةةن إصةةةدار دسةةةةت. أعةةةاد ال ةةةدوء إلةةةى الةةةب د

.للب د، ث  انتخاب إيبرت رئيسا للب د
مةا تفشةت واج ت الحكومة صعوبات شاقة، كان أهم ا البنود ال اسية التةي فرضة ا مةؤتمر السة  ، ك

اع، البطالةةةةةة نريجةةةةةة تسةةةةةريه الجنةةةةةود، فبلةةةةة، عةةةةةدد العةةةةةاطلين عشةةةةةرة م يةةةةةين، كمةةةةةا زاد مةةةةةن سةةةةةوء األوضةةةةة
.  فع التعويضاتمن أجل ارغا  أملانيا على االستمرار في د( الرور)االحت ل الفرنس ي البةجيل  ملنط ة 

صةةار اليمةةين كةةل هةة ا أد  إلةةى تجةةدد الفوةةة ، فةةي الةةب د، والتةةي توجةةت بمحاولةةة ان  بيةةة فاشةةلة قادهةةا أن
«.بتواطئ مع الحزب االشتراك  املغمور بزعامة أدول  هتلر( أنصار النظا  امللل )

25-24.ص1986، دار  املشر  بيروت، 1919لبيب عبد الستار، أحداث ال رن العشرين من  

أول رئيس لةجم ورية في أملانيا بعد الحرب العاملية األولى: إيبرت-
تمةةع وإلغةةاء نظةةا  سياسةة ي اشةةتراك ، ي ةةو  علةةى أسةةا  املسةةاواة بةةين أفةةراد املج: الشةةيوعية

.سلطة الدين، واعتماد امللكية الجماعية لوسائل ا نتاج



توزيع السل  في حكومة فيمار

.، وانتخب إيبرت رئيسا ل ا1919أول جم ورية في أملانيا تأسست في فبراير : حكومة فيمار-
مجلس اتحاد ، مكون من نواب الج ات األملانية، وظيفتل اسرشارية ف  : الرايخشرات-
مجلس النواب، لل وظيفة الرشريع ومحاسبة الحكومة: الرايخشرات-



النظا  الناشك بإي اليا بعد ال رب( 3
اكل ومشةةةةةالحكومةةةةةات املتعاقبةةةةةة، عرفةةةةةت إيطاليةةةةةا بعةةةةةد الحةةةةةرب مشةةةةةاكل سياسةةةةةية تمثلةةةةةت فةةةةةي ضةةةةةع  

.  مستو  العي التضخ  وتدهور اقتصادية تجلت في 
اسةةة اس أوضةةةاع الةةةب د املتةةةدهورة مةةةن أجةةةلموسةةةيلينياسةةةتغل الحةةةزب الفادةةة ي الةةةديكتاتور  بزعامةةةة 

إضةةعا  الخصةةو  وإقامةةة نظةةا  فادةة يبهةةد  عةةن طريةةق توظيةة  العنةة  1922ا شةةتراكيةالحكومةةة 
.ديكتاتور  داخليا وتوسعي خارجيا



ومعناهةا االتحةاد والعصةبة، وهةو نظةا  سياسة ي fascismeكلمة مستمدة مةن الللمةة ال تينيةة : الفاشية
ية واقتصةةةةةةةةاد  أسسةةةةةةةةل بينيتةةةةةةةةو موسةةةةةةةةو لينةةةةةةةةي ي  ةةةةةةةة ي بسةةةةةةةةيطرة الدولةةةةةةةةة علةةةةةةةةى مختلةةةةةةةة  األمةةةةةةةةور السياسةةةةةةةة

.واالقتصادية



II- 1929إلى 1925بأروبا من وا قتصاديةاألوضاع السياسية
1925بأروبا بعد السياسية األوضاع (1
16كارنو فةي توقيع معاهدة لو إلى حدود استمرت الدول األروبية تعي  على إي اع التوتر بعد الحرب -

.1925أكتوبر 
سويسةرية وكارنو، أملانيا وبةجيلا وفرنسا وبريطانيا العظم، وإيطاليا في مدينة لضمت املعاهدة دول 

جةب معاهةدة األملانيةة التةي كانةت محتلةة بمو رينانيةامنط ةة اناحاب قةوات الحلفةاء مةن ونصت، على 
كر  فرسةةةةا ، فةةةةي م بةةةةل نةةةةزع أسةةةةةحتها باللامةةةةل، كمةةةةا تع ةةةةدت البلةةةةدان املوقعةةةةة بصةةةةد أ   جةةةةو  عسةةةة

.محتمل من طر  أملانيا على قوات الحلفاء
بعةةد حصةةةول أملانيةةا علةةةى م عةةد فةةةي عصةةبة األمةةة ، وشةةللت بةةة لك1926دخلةةت املعاهةةةدة حيةةد التنفيةةة  

ة بدايةةةةةةةة ع ةةةةةةةد جديةةةةةةةد ميشةةةةةةةر بالسةةةةةةة   والتعةةةةةةةاون فةةةةةةةي أوروبةةةةةةةا، اللةةةةةةة ان أودت بهمةةةةةةةا األزمةةةةةةةة االقتصةةةةةةةادي
.والسياسية بث ثينات ال رن العشرين



ل للسةة   غوسةةتا  شترسةةمان، مسرشةةار أملانيةةا املوقةةع علةةى معاهةةدة لوكةةارنو، حةةاز جةةائزة نوبةة: شترسةةمان-
.مناصفة مع براين أريسريد وأوستن تشمبرلين

على جةائزة نوبةل وزير خارجية فرنسا، قا  بدور م   في الت ارب الفرنس ي األملان ، حصل: براين أريسريد-
.للس  

.ل للس  وزير خارجية إنجلترا وأحد املوقعين على معاهدة لوكارنو، حاز جائزة نوب: أوستن تشمبرلين-





معاهدة لوكارنو 
أكتوبر 16

1925









األزمة االقتصادية العاملية وتأثيرها على أروبا( 2
.مظاهر األزمة االقتصادية-أ

بحكة  ( والتجةارةالصةناعة والف حةة)ثة   انت لةت إلةى بةالي ال طاعةات االقتصةادية ( البورصةة)انطل ت األزمة من ال طاع املالي
.في النظا  الرأسماليشدة االرتباس بين ال طاعات االقتصادية

السةةرثمارات ال ةةروض، ا) انت لةةت األزمةةة االقتصةةادية مةةن الةةو   أ، إلةةى بةةالي العةةال  الرأسةةمالي بحكةة  شةةدة الع قةةات الرأسةةمالية 
وعةةةا مةةةا إلةةةى ، فيمةةةا عرفةةةت البلةةةدان األوربيةةةة تفاوتةةةا فةةةي سةةةرعة انت ةةةال األزمةةةة إليهةةةا، حيةةةع وصةةةلت متةةةأخرة ن...(انفتةةةاح األسةةةوا 

فةةي حةةين . يهةةابريطانيةةا وفرنسةةا بحكةة  اعتمادهمةةا الشةةديد علةةى املسةةتعمرات مةةن أجةةل تصةةري  فةةائإ ا نتةةاج و جةةرة العمةةال إل
كةة  انعزال ةةا عةةن تةةأثرت بةةالي الةةدول وخاصةةة أملانيةةا بشةةلل سةةريع، أمةةا روسةةيا االشةةتراكية ف ةةد ظلةةت بعيةةدة عةةن التةةأثر باألزمةةة بح

.النظا  الرأسمالي
:أسباب األزمة االقتصادية-ب

شةةة د ، فلوكةةةارنواعرفةةةت الةةةدول الرأسةةةمالية تحسةةةنا اقتصةةةاديا ملموسةةةا بعةةةد ظ ةةةور نةةةوع مةةةن ال ةةةدوء السياسةةة ي ع ةةةب معاهةةةدة 
ى تضةخ  كبيةر فةي ا نتاج االقتصاد  ارتفاعا كبيرا، لكن ذلك لة  يواكبةل ارتفةاع فةي األجةور وتحسةن مسةتو  العةي ، ممةا أد  إلة

.ا نتاج
أكتةةةوبر، نةةةتج عنةةةل 24إقبةةةاال كبيةةةرا علةةةى املضةةةاربة املاليةةةة وصةةةل مةةةداه يةةةو  1929شةةة دت بورصةةةة ووال سةةةتريت بنيويةةةور  سةةةنة 

.انخفاض م ول في األسعار وبالتالي إف   في صفو  املساهمين



1932بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، بلجيكا، اليابان، ألمانيا 

تخفيض مديونية ألمانيا، وقف أداء التعويضات













:1929نتائج األزمة االقتصادية لسنة -ب
اعتمةةةةةاد انخفةةةةةإ ا نتةةةةةاج الصةةةةةناعي والف دةةةةةي وتراجعةةةةةت املبةةةةةادالت الدوليةةةةةة نريجةةةةةة: اقتصةةةةةاديا•

.سياسة الحمائية
ختلةةةةة  أد  انخفةةةةةاض ا نتةةةةةاج إلةةةةةى ارتفةةةةةاع فةةةةةي معةةةةةدالت البطالةةةةةة وانرشةةةةةار الف ةةةةةر فةةةةةي م: اجتماعيةةةةةا•

.البلدان املتأثرة باألزمة
الحكةةة  فةةةي األزمةةةة لصةةةالح ا فوصةةةلت إلةةةىاالشةةةتراكية والديكتاتوريةةةة اسةةةتغلت األحةةةزاب : سياسةةةيا•

.1933بلدانها، أبرزها الحزب الناز  ب يادة أدول  هتلر ال   أصبه مسرشار أملانيا سنة 
نتةةةةاج ا  وخفةةةةإ واج ةةةةت البلةةةةدان األروبيةةةةة األزمةةةةة بةةةةننه عةةةةدة تةةةةدابير أهم ةةةةا ننةةةةه سياسةةةةة الحمائيةةةةة -

.والرفع من األسعار مما ساه  في الضرب في ليبرالية االقتصاد الرأسمالي



أثيرات أروبةةا بعةةد نهايةةة الحةةرب تطةةورات سياسةةية واقتصةةادية خلفةةت تةةشةة دت : خاتمةةة
.1945-1939مختلفة، وأدت إلى قيا  الحرب العاملية الثانية 


