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مقدمة :
 قاد التنافس اإلمبريالي العالم إلى مواجهة مسلحة تمثلت في الحرب العالمية األولى.

 ؟ عنها المترتبةالنتائج  ما و ؟ و خصائصها هي أهم مراحلهاما  و ؟ فما هي أسباب هذه الحرب 

I  أسباب الحرب العالمية األولىـ : 

    : غير المباشرةاألسباب  -1
تطلع بعض  داخل أوربا و القوميةنمو النزعة حول الحدود باإلضافة إلى الصراع الفرنسي األلماني وزمة البلقان كأبسبب توالي األزمات ،  20توتر العالقات الدولية عند مطلع القرن  

 .)األقليات السالفية(األقليات إلى االستقالل

 . التزود بالمواد األولية المالي و القتسام النفوذ عبر العالم والسيطرة على األسواق لتصريف فائض اإلنتاج الصناعي و التنافس االقتصادي والتجاري بين الدول االمبريالية تزايد 

 :  منها و، وفاقات سياسية وعسكرية متنافسة تحالفات ودخول الدول االمبريالية في  

 بلغاريا، االمبراطورية العثمانية.المجر-النمسا ألمانيا، إيطاليا،مركز )المحور( : ال دول ، 

  والواليات المتحدة األمريكية روسيا ،، انجلترافرنسا)الحلفاء( : الوفاق دول ،. 

 التي رفعت من نفقاتها العسكرية. السباق نحو التسلح بين الدول المتنافسة 

 : األسباب المباشرة  -2
وإعالن االمبراطورية النمساوية المجرية الحرب على ، 1914 يونيو 28في  على يد طالب صربي سنة Francois Ferdinandفردناند  افرنسواغتيال ولي عهد النمسا 

 .حرب عالميةبذلك بدأت الدول في دخول الحرب تباعا إلى أن تحولت إلى  و .أدى تدخل روسيا للدفاع عن حليفتها صربيا إلى إعالن الحرب على النمساكما صربيا، 

 II- مراحل و خصائص الحرب العالمية األولى : 
 : مراحل الحرب العالمية األولى -1

 : رت الحرب العالمية األولى بمرحلتين أساسيتينم

 .بزعامة ألمانيا مستفيدة من تفوقها العسكري وأهمية االستراتيجية الحربية )حرب الخنادق( المركز دولتميزت بتفوق وانتصارات  : (1917-1914ـ المرحلة األولى )

بعد تضرر  دخول الواليات المتحدة الحرب و، مع ألمانيا برست لتوفسكبعد توقيعها لصلح  بعد قيام الثورة البلشفية انسحاب روسياتميزت ب : (1918ـ1917المرحلة الثانية ) ـ
 ألمانيا تتحمل الحرب فاستسلمت.، ولم تعد دول الوفاق، فانقلبت الكفة لصالح مصالحها االقتصادية

 : الحرب العالمية األولى خصائص -2
 :  تميزت الحرب العالمية األولى بمجموعة من الخصائص جعلتها تختلف عما سبقتها من الحروب، منها

 .طول مدتها )أكثر من أربع سنوات( 
 اشتراك عدة دول من مختلف مناطق العالم في الحرب.  
  .(...، الغازات السامةالجنود والعتاد الحربي باإلضافة إلى استخدام أسلحة جديدة ألول مرة )الدبابات، الطائرات، الخنادقاستخدام أعداد هائلة من  
 تعبئة موارد بشرية واقتصادية هائلة. 

 III - نتائج الحرب العالمية األولى : 

   : البشرية الخسائر  -1
، تراجع نسبة السكان النشطين و خوخةانتشار ظاهرة الشي ساهم في انخفاض معدل الوالدات و ،أدى إلى نزيف بشري مدنيين مما ارتفاع عدد القتلى والمعطوبين عسكرين و

 .العاملةباإلضافة إلى دخول المرأة سوق الشغل نتيجة للطلب المتزايد على اليد 

   : الخسائر االقتصادية -2
 .منشآت عمرانية )مباني، البنيات التحتية( أراضي زراعية و موانئ...( وتخريب المنشآت اإلنتاجية )مصانع،معامل،طرق،مطارات،  تدمير و 
  .ارتفاع األسعار تراجع اإلنتاج و 
  .تزايد مديونية الدول المتصارعة لسد تكاليف الحرب 
 مكانتها العالمية. من الحرب في الوقت الذي فقدت فيه الدول األوربية الكبرى هيمنتها االقتصادية و ااستفادت تينعالمي تيناقتصاديتين كقو و اليابان ظهور الواليات المتحدة 

   : االجتماعية لنتائجا -3
 اتسعت قاعدة الفقر و انتشرت البطالة خصوصا في صفوف العائدين من الحرب.

  : السياسية النتائج -4
)اعتماد  ويلسون المنتصرة )فرنسا وبريطانيا والواليات المتحدة( لوضع نظام عالمي يقوم على مبادئ الرئيس األمريكيبين الدول  1919انعقد مؤتمر الصلح بباريس في يناير  

 على الدول المنهزمة :شروطها قاسية  وبالتالي فرض عدة معاهدات ، معاهدات السلم، حرية المالحة وإلغاء الحواجز االقتصادية، الحد من التسلح، خلق عصبة لألمم..(
 

الحرب وإجبارها  حيث حملت مسؤولية ،المنهزمة ألمانياشروطا قاسية على  من خاللهبدون حضور الدول المنهزمة والتي فرضت عقد  :1919 يونيو 28في ـ عقد مؤتمر فرساي 
 واقتطعت أجزاء من أراضيها لصالح البلدان المجاورة، والتقليص من عدد جنودها وانتزاع سالحها. ات مالية،على دفع تعويض

 .على االعتراف بانفصال النمسا عن المجر، واالعتراف باستقالل الدول القومية نصت : 1919 أكتوبر 10في  ـ معاهدة سان جرمان مع النمسا
 بموجبها تم اقتطاع أراض من النمسا لحساب مجموعة من الدول المجاورة. : 1920 يونيو 4تريانون مع المجر في ـ معاهدة 
 نصت على اقتطاع أراض بلغارية لصالح اليونان و يوغسالفيا و رومانيا. : 1919نونبر  27في ي مع بلغاريا وينـ معاهدة 
 اإلمبراطورية العثمانية و تسليم جل أراضيها لليونان، و فصل منطقة المشرق العربي عنها.نصت على تفكيك :  1920غشت  10في  اإلمبراطورية العثمانيةمع  سيفرـ معاهدة 

 
 

 ظهرت دول جديدة. و إمبراطورياتت حيث انهار ،في قيام توتر جديد بين دول أوربا مؤثرة على خريطتها السياسية فرض هذه المعاهدات اهمس 
، م والتي حدد هدفها الرئيس في توثيق التعاون بين الدول وضمان السلم واألمن العالميين بشكل دائم ومستمر1920عصبة األمم في يناير أسست الدول المنتصرة  

االنتداب و المكتب الدولي للشغل و بنك المعامالت  مكتب محكمة العدل الدولية، و ، والسلطة التنفيذية ، والعامة األمانة العامة، و الجمعية: ة، و هي من عدة أجهزوتتألف 
 .الدولية و المركز الدولي للتعاون الثقافي

  خاتمـة: 
 السياسية كانت تحمل بوادر حرب عالمية ثانية.أدت الحرب العالمية األولى إلى عدة تحوالت داخل أوربا وخارجها، كما أن نتائجها 

 

 اإلعدادية السعادة: ث المؤسسة 

 رشيد لعتيكاألستاذ : 
 

 احلرب العاملية األوىل

 : مفاهيم و مصطلحات

 و الهنغاريين : القومية الرئيسية في أوربا الشرقية و تشمل عدة عناصر من أبرزها الروس و الصرب السالف 

 منطقة كبرى في جنوب شرق أوربا تضم بعض البلدان في طليعتها اليونان و صربيا و بلغاريا و رومانيا و ألبانيا البلقان :. 

  الخنادق و إقامة األسالك الشائكةحرب دفاعية اعتمدت على حفر  :حرب الخنادق . 

 1919يونيو  28معاهدة وقعت في قصر فرساي بضواحي باريس مع ألمانيا في  :رساي معاهدة ف. 

 : 1912زعيم الحزب الديمقراطي و رئيس الواليات المتحدة األمريكية منذ  ويلسون. 

 : ت مدينة جنيف مقرا لها.، و اتخذ1919في أبريل  ويلسونمن بنود  14 ية أنشأت بموجب البندمنظمة دول عصبة األمم 

 


