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م دمة:
ش دت أروبا بعد الحرب العاملية األولى وإلى حدود 1929مجموعة من التطورات السياسية
واالقتصادية.
 كي أصبحت الخريطة السياسية ألروبا ع ب نهاية الحرب؟ ما طبيعة الع قات الدولية التي تميدت بها أروبا بعد الحرب؟ كي تطورت األوضاع العامة والع قات الدولية بعد 1925؟ -ما هي التطورات االقتصادية التي ش دتها أروبا بعد 1929؟

أروبا قبيل الحرب العاملية األولى

أروبا بعد الحرب العاملية األولى

 -Iالخريطة السياسية ألروبا والع قات الدولية بعد الحرب العاملية األولى

 -1الخريطة السياسية ألروبا بعد الحرب
أدت الحرب إلى خلق عدة تغيرات في الخريطة السياسية ألروبا ،أهم ا:
 ف ةةدان الةةدول املنهزمةةة وخاصةةة أملانيةةا ألراة ة ي شاسةةعة لصةةال أعةةداأها كفرنسةةا الة أخ ة ت منط ةةةاألل ةةزا والل ةةورين ،أو لص ةةال دول مج ةةاورة كبولوني ةةا ،أو لص ةةال دول جدي ةةدة كان ةةت ف ةةي األص ةةل من ةةاطق
تابعة آلملانيا بعد تنظي استفتاءات ففضلت االنفصال عن أملانيا
 ف ةةدت النمسةةا مسةةاحات شاسةةعة بعةةد فصةةل ا عةةن املجةةرومةةنه مجموعةةة مةةن الةةدول اسةةت ل ا عةةنامبرطورية النمسا املجرساب ا ( البوسنة وال رسك ،دملاسيا ،الجبل األسود).
وعرفت الخريطة السياسية ألروبا ظ ور دول جديدة كدول البلطيق وتشيكوسلوفاكيا وبولونيا
ف دت الدولة العثمانية جميع أراضيها األروبية باستثناء ال سطنطينية.

ّ
 )2الع قات الدولية بعد الحرب العاملية األولى

فرضةةت الةةدول املنتصةةرة فةةي الحةةرب علةةى الةةدول املنهزمةةة توقيةةع عةةدة معاهةةدات عرفةةت بمعاهةةدات الس ة  ،ن ة كر
أهم ا:
 معاهةةدة فرسةةا  :وقعتهةةا املانيةةا مةةع الةةدول املنتصةةرة يةةو  28يونيةةو  ،1919فرضةةت شةةروس قاسةةية علةةى أملانيةةا،أبرزهةةا اقتطةةاع أجةةزاء م مةةة مةةن التةةراب األملةةان لصةةال دول الجةةوار ،منةةع التجنيةةد ا جبةةار وت ةةزي الترسةةانة
الحربيةةة حيةةع منةةع عليهةةا األسةةةحة الث يلةةة وأسةةةحة الطيةةران ،با ضةةافة إلةةى احةةت ل الحلفةةاء للضةةفة اليسةةر
لنهر الراين من أجل ضمان وفاء أملانيا بشروس املعاهدة.
 معاهدة سان جرمان :بين النمسا والدول املنتصرة وقعت في العاشةرمةن شةرنبر ،1919وقضةت بفصةل املجةرعن النمسا ،وبمنه مجموعة من األقليات الس فية است ل ا عن إمبراطورية النمسا املجرساب ا ،وبالتةالي
ف دت النمسا ثلثي مساحتها.
 معاه ةةدة س ةةيفرب ةةين تركي ةةا وال ةةدول املنتص ةةرة وقع ةةت ف ةةي  11غش ةةت  ،1920وبموجبه ةةا تنازل ةةت تركي ةةا ع ةةن جمي ةةعأراض ةةيها األروبي ةةة باس ةةتثناء ال س ةةطنطينية ،ف ةةته املض ةةاييق البحري ةةة ف ةةي وج ةةل امل ح ةةة الدولي ةةة ،ف ةةدت جمي ةةع
األراة ي العربية التي كانت تابعة ل ا قبل الحرب لصال االنتداب الفرنس ي والبريطان .
كرست املعاهدات توترالع قات الدولية وخاصة بين الدول املنتصرة وتلك املنهزمة في الحرب.
 ومن أجل وجود نظا عالمي تخضع لل جميع الدول ،ارتأت الةدول املنتصةرة فةي الحةرب وخاصةة الةو أ ،خلةقعصبة األم سنة  1920التي اتخ ت من جني م را ل ا ،وتجلت أبرز م ام ةا فةي الحفةال علةى السةل واألمةن
الةةدوليين ،وأيضةةا الس ة رعلةةى تطبيةةق بنةةود معاهةةدات الس ة  ،كمةةا نصةةت أه ة بنةةود ه ة ه العصةةبة علةةى عةةد
استعمال الس ح في حل األزمات بين الدول وتوظي محكمة العدل ل لك.

-IIاألوضاع السياسية في أروبا إلى غاية 1925
 (1األوضاع السياسية في روسيا

مرت الثورة الروسية بمرحلتين:
 املرحلة األولى :مرحلة فبراير ،1917ش دت مظاهرات شعبية كبةر فةي العاصةمة بتروغةراد ،فاضةطرال يصةرني وال الثان إلى التنازل عن العرش وتشكيل حكومة مؤقتة ذات أغلبية برجوازية.
 املرحلة ةةة الثانية ةةة :مرحلة ةةة أكتة ةةوبر ،1917ل ة ة تسة ةةتجب الحكومة ةةة املؤقتة ةةة ملطالة ةةب الف ة ةةات الف ية ةةرة (العمة ةةالوالف حين والجنود) ،فشةلل هةؤالء مجةالس السةوفيات التةي هةيمن عليهةا الحةزب البولشةف  .فلانةت النريجةة
قيةةا الثةةورة البولشةةفية (االشةةتراكية ) التةةي أدت إلةةى إقصةةاء الحكومةةة املؤقتةةة وتكةةوين الحكومةةة االشةةتراكية
برئاسة لينين.
أقرت الحكومة ا شتراكية عدة إجراءات أهم ا ،تجريد كبارامل كةين الع ةاريين مةن أراضةيه وممتللةاته  ،بسة
العمال لسيطرته على املصةانع ،مةنه الشةعوب غيةرالروسةية حةق ت ريةراملصةير ،االناةحاب مةن الحةرب العامليةة
األولى بموجب معاهدة بريست ليتوفسل سنة .1918

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

 )2ا وضاع السياسية بةلمانيا بعد ال رب

 ش دت أملانيا تحةوالت سياسةية ج ريةة بعةد هزيمتهةا فةي الحةرب ،فتحولةت مةن نظةاملل إلى نظا جم ور فيدرالي ديم راط .
 واج ةةت أول حكوم ةةة منتخب ةةة ف ةةي أملاني ةةا ع ةةدة ص ةةعوبات أبرزه ةةا األزم ةةة االقتص ةاديةوقسةةاوة بنةةود معاهةةدة فرسةةا املوقعةةة سةةنة  ،1919با ضةةافة إلةةى غيةةاب االسةةت رار
السياس ي بفعل تصاعد قوة األحزاب االشتراكية.

«قبل أن توقع أملانيا على اسرس م ا في الحرب ،انةدلعت الثةورة ،وتنةازل ا مبراطةور (ولةي الثةان ) عةن
الع ةةرش ،فتأسس ةةت حكوم ةةة برئاس ةةة )إيب ةةرت( ،غي ةةرأن هة ة ه الحكوم ةةة ،لة ة تك ةةن ق ةةادرة عل ةةى مواج ةةة
االش ةةتراكيين املتط ةةرفين ،ال ة ين أرادوا اعتم ةةاد حك ة ش ةةيوعي عل ةةى غ ةةرارروس ةةيا ،غي ةةرأن ت ةةدخل الج ةةي
أع ةةاد ال ةةدوء إل ةةى ال ةةب د .فنظم ةةت انتخاب ةةات جدي ةةدة أف ةةرزت برملان ةةا جدي ةةدا ،أعل ةةن ع ةةن إص ةةداردس ةةتور
للب د ،ث انتخاب إيبرت رئيسا للب د.
واج ت الحكومة صعوبات شاقة ،كان أهم ا البنود ال اسية التةي فرضة ا مةؤتمرالسة  ،كمةا تفشةت
البطالة ةةة نريجة ةةة تسة ةةريه الجنة ةةود ،فبلة ةة ،عة ةةدد العة ةةاطلين عشة ةةرة م ية ةةين ،كمة ةةا زاد مة ةةن سة ةةوء األوض ة ةاع،
االحت ل الفرنس ي البةجيل ملنط ة (الرور) من أجل ارغا أملانيا على االستمرارفي دفع التعويضات.
كةةل هة ا أد إلةةى تجةةدد الفوةة  ،فةةي الةةب د ،والتةةي توجةةت بمحاولةةة ان بيةةة فاشةةلة قادهةةا أنصةةاراليمةةين
(أنصار النظا امللل ) بتواطئ مع الحزب االشتراك املغمور بزعامة أدول هتلر».
لبيب عبد الستار ،أحداث ال رن العشرين من  ،1919دار املشر بيروت1986 ،ص25-24.

إيبرت :أول رئيس لةجم ورية في أملانيا بعد الحرب العاملية األولىالشةةيوعية :نظةةا سياسة ي اشةةتراك  ،ي ةةو علةةى أسةةا املسةةاواة بةةين أفةراد املجتمةةع وإلغةةاء
سلطة الدين ،واعتماد امللكية الجماعية لوسائل ا نتاج.

توزيع السل في حكومة فيمار

 حكومة فيمار :أول جم ورية في أملانيا تأسست في فبراير ،1919وانتخب إيبرت رئيسا ل ا. الرايخشرات :مجلس اتحاد  ،مكون من نواب الج ات األملانية ،وظيفتل اسرشارية ف -الرايخشرات :مجلس النواب ،لل وظيفة الرشريع ومحاسبة الحكومة

 )3النظا الناشك بإي اليا بعد ال رب

عرفة ةةت إيطالية ةةا بعة ةةد الحة ةةرب مشة ةةاكل سياسة ةةية تمثلة ةةت فة ةةي ضة ةةع الحكومة ةةات املتعاقبة ةةة ،ومش ة ةاكل
اقتصادية تجلت في التضخ وتدهور مستو العي .
اسةةتغل الحةةزب الفاد ة ي الةةديكتاتور بزعامةةة موسةةيليني أوضةةاع الةةب د املتةةدهورة مةةن أجةةل اس ة اس
الحكومةةة ا شةةتراكية  1922عةةن طريةةق توظية العنة بهةةد إضةةعا الخصةةو وإقامةةة نظةةا فادة ي
ديكتاتور داخليا وتوسعي خارجيا.

الفاشية :كلمة مستمدة مةن الللمةة ال تينيةة  fascismeومعناهةا االتحةاد والعصةبة ،وهةو نظةا سياسة ي
واقتص ة ةةاد أسس ة ةةل بينيت ة ةةو موس ة ةةو لين ة ةةي ي ة ة ة ي بس ة ةةيطرة الدول ة ةةة عل ة ةةى مختلة ة ة األم ة ةةور السياسة ة ةية
واالقتصادية.

 -IIاألوضاع السياسية وا قتصادية بأروبا من  1925إلى 1929
)1األوضاع السياسية بأروبا بعد 1925
 استمرت الدول األروبية تعي على إي اع التوتربعد الحرب إلى حدود توقيع معاهدة لوكارنو فةي 16أكتوبر.1925
ضمت املعاهدة دول أملانيا وبةجيلا وفرنسا وبريطانيا العظم ،وإيطاليا في مدينة لوكارنو ،سويسةرية
ونصت ،على اناحاب قةوات الحلفةاء مةن منط ةة رينانيةا األملانيةة التةي كانةت محتلةة بموجةب معاهةدة
فرس ةةا  ،ف ةةي م ب ةةل ن ةةزع أس ةةةحتها باللام ةةل ،كم ةةا تع ةةدت البل ةةدان املوقع ةةة بص ةةد أ ج ةةو عسة ةكر
محتمل من طر أملانيا على قوات الحلفاء.
دخلةةت املعاهةةدة حيةةدالتنفي ة  1926بعةةد حصةةول أملانيةةا علةةى م عةةد فةةي عصةةبة األم ة  ،وشةةللت ب ة لك
بداي ة ةةة ع ة ةةد جدي ة ةةد ميش ة ةةربالس ة ة والتع ة ةةاون ف ة ةةي أوروب ة ةةا ،اللة ة ة ان أودت بهم ة ةةا األزم ة ةةة االقتص ة ةةادية
والسياسية بث ثينات ال رن العشرين.

 شترسةةمان :غوسةةتا شترسةةمان ،مسرشةةارأملانيةةا املوقةةع علةةى معاهةةدة لوكةةارنو ،حةةازجةةائزة نوبةل للسةمناصفة مع براين أريسريد وأوستن تشمبرلين.
 براين أريسريد :وزير خارجية فرنسا ،قا بدور م في الت ارب الفرنس ي األملان  ،حصل على جةائزة نوبةلللس .
 -أوستن تشمبرلين :وزيرخارجية إنجلترا وأحد املوقعين على معاهدة لوكارنو ،حازجائزة نوبل للس .

معاهدة لوكارنو
 16أكتوبر
1925

 )2األزمة االقتصادية العاملية وتأثيرها على أروبا

أ-مظاهراألزمة االقتصادية.
انطل ت األزمة من ال طاع املالي(البورصةة) ثة انت لةت إلةى بةالي ال طاعةات االقتصةادية (الصةناعة والف حةة والتجةارة) بحكة
شدة االرتباس بين ال طاعات االقتصادية في النظا الرأسمالي.
انت لةةت األزمةةة االقتصةةادية مةةن الةةو أ ،إلةةى بةةالي العةةال الرأسةةمالي بحكة شةةدة الع قةةات الرأسةةمالية ( ال ةةروض ،االسةةرثمارات
انفت ةةاح األس ةةوا  ،)...فيم ةةا عرف ةةت البل ةةدان األوربي ةةة تفاوت ةةا ف ةةي س ةةرعة انت ةةال األزم ةةة إليه ةةا ،حي ةةع وص ةةلت مت ةةأخرة نوع ةةا م ةةا إل ةةى
بريطانيةةا وفرنسةةا بحكة اعتمادهمةةا الشةةديد علةةى املسةةتعمرات مةةن أجةةل تصةةري فةةائإ ا نتةةاج و جةةرة العمةةال إليهةةا .فةةي حةةين
تةةأثرت بةةالي الةةدول وخاصةةة أملانيةةا بشةةلل سةةريع ،أمةةا روسةةيا االشةةتراكية ف ةةد ظلةةت بعيةةدة عةةن التةةأثرباألزمةةة بحكة انعزال ةةا عةةن
النظا الرأسمالي.
ب -أسباب األزمة االقتصادية:
عرفةةت ال ةةدول الرأس ةةمالية تحس ةةنا اقتص ةةاديا ملموس ةةا بع ةةد ظ ةةور ن ةةوع م ةةن ال ةةدوء السياس ة ي ع ةةب معاه ةةدة لوك ةةارنوا ،فش ة د
ا نتاج االقتصاد ارتفاعا كبيرا ،لكن ذلك لة يواكبةل ارتفةاع فةي األجةور وتحسةن مسةتو العةي  ،ممةا أد إلةى تضةخ كبيةرفةي
ا نتاج.
ش ة دت بورصةةة ووال سةةتريت بنيويةةور سةةنة  1929إقبةةاال كبيةةرا علةةى املضةةاربة املاليةةة وصةةل مةةداه يةةو  24أكتةةوبر ،نةةتج عنةةل
انخفاض م ول في األسعاروبالتالي إف في صفو املساهمين.

بريطانيا ،فرنسا ،إيطاليا ،بلجيكا ،اليابان ،ألمانيا 1932
تخفيض مديونية ألمانيا ،وقف أداء التعويضات

ب -نتائج األزمة االقتصادية لسنة :1929
• اقتصة ةةاديا :انخفة ةةإ ا نتة ةةاج الصة ةةناعي والف دة ةةي وتراجعة ةةت املبة ةةادالت الدولية ةةة نريجة ةةة اعتمة ةةاد
سياسة الحمائية.
• اجتماعية ةةا :أد انخف ةةاض ا نت ةةاج إل ةةى ارتف ةةاع ف ةةي مع ةةدالت البطال ةةة وانرش ةةارالف ةةرف ةةي مختلة ة
البلدان املتأثرة باألزمة.
• سياس ةةيا :اس ةةتغلت األح ةةزاب االش ةةتراكية والديكتاتوري ةةة األزم ةةة لص ةةالح ا فوص ةةلت إل ةةى الحك ة ف ةةي
بلدانها ،أبرزها الحزب الناز ب يادة أدول هتلرال أصبه مسرشارأملانيا سنة .1933
 واج ةةت البل ةةدان األروبي ةةة األزم ةةة ب ةةننه ع ةةدة ت ةةدابيرأهم ةةا نن ةةه سياس ةةة الحمائي ةةة وخف ةةإ ا نت ةةاجوالرفع من األسعارمما ساه في الضرب في ليبرالية االقتصاد الرأسمالي.

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

