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 :هقدهت 
 .قاد التنافس اإلمبرٌالً العالم إلى مواجهة مسلحة تمثلت فً الحرب العالمٌة األولى

 ؟  عنهاالمترتبة النتائج ما و ؟  و خصائصهاما هً أهم مراحلها ؟ و  فما هً أسباب هذه الحرب

I أسباب الحرب العالمٌة األولى ـ : 
   :  األسباب غٌر المباشرة -1
 نمو النزعة القومٌةحول الحدود باإلضافة إلى الصراع الفرنسً األلمانً وزمة البلقان كؤبسبب توالً األزمات ،  20توتر العالقات الدولٌة عند مطلع القرن ـ 

 .تطلع بعض األقلٌات إلى االستقالل داخل أوربا و
التزود  المالً و القتسام النفوذ عبر العالم والسٌطرة على األسواق لتصرٌف فائض اإلنتاج الصناعً و التنافس االقتصادي والتجاري بٌن الدول االمبرٌالٌة تزاٌدـ 

 . بالمواد األولٌة

 الوفاق الثالثًدول  ، و(ألمانٌا، إٌطالٌا، والنمسا)  الثالثًالتحالف دول:  منها و، وفاقات سٌاسٌة وعسكرٌة متنافسة دخول الدول االمبرٌالٌة فً تحالفات و ـ
  .(روسٌا، انجلترا، والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة)

 . التً رفعت من نفقاتها العسكرٌةالسباق نحو التسلح بٌن الدول المتنافسة ـ

 :  األسباب المباشرة -2
وإعالن االمبراطورٌة النمساوٌة المجرٌة ،  1914 على ٌد طالب صربً سنة Francois Ferdinandفردناند  افرنسواغتٌال ولً عهد النمسا 

بذلك بدأت الدول فً دخول الحرب تباعا إلى أن تحولت إلى   و.أدى تدخل روسٌا للدفاع عن حلٌفتها صربٌا إلى إعالن الحرب على النمساكما الحرب على صربٌا، 
 .حرب عالمٌة

 II- مراحل و خصائص الحرب العالمٌة األولى:  
 : مراحل الحرب العالمٌة األولى  .1

 : مرت الحرب العالمٌة األولى بمرحلتٌن أساسٌتٌن
 بزعامة ألمانٌا مستفٌدة من تفوقها العسكري وأهمٌة االستراتٌجٌة الحربٌة التحالف الثالتً دولتمٌزت بتفوق وانتصارات  : (1917-1914)ـ المرحلة األولى 

 .(حرب الخنادق)
دول ، فانقلبت الكفة لصالح (بعد تضرر مصالحها االقتصادٌة) دخول الوالٌات المتحدة الحرب و انسحاب روسٌاتمٌزت ب : (1918ـ1917)ـ المرحلة الثانٌة 

. ، ولم تعد ألمانٌا تتحمل الحرب فاستسلمت الثالتًالوفاق

 :  الحرب العالمٌة األولىخصائص -2
 :  تمٌزت الحرب العالمٌة األولى بمجموعة من الخصائص جعلتها تختلف عما سبقتها من الحروب، منها

 .(أكثر من أربع سنوات)طول مدتها  
 . اشتراك عدة دول من مختلف مناطق العالم فً الحرب 
  .(...، الغازات السامةالدبابات، الطائرات، الخنادق)استخدام أعداد هائلة من الجنود والعتاد الحربً باإلضافة إلى استخدام أسلحة جدٌدة ألول مرة  
 .تعبئة موارد بشرٌة واقتصادٌة هائلة 

 III  -نتائج الحرب العالمٌة األولى:  

   :  البشرٌةالخسائر  -1
تراجع نسبة  و انتشار ظاهرة الشٌخوخة  ساهم فً انخفاض معدل الوالدات و،مدنٌٌن مما أدى إلى نزٌف بشري ارتفاع عدد القتلى والمعطوبٌن عسكرٌن و

 .العاملةالسكان النشطٌن، باإلضافة إلى دخول المرأة سوق الشغل نتٌجة للطلب المتزاٌد على الٌد 

  :  الخسائر االقتصادٌة -2
 .(مبانً، البنٌات التحتٌة)منشآت عمرانٌة  أراضً زراعٌة و و (...مصانع،معامل،طرق،مطارات، موانئ)تخرٌب المنشآت اإلنتاجٌة  تدمٌر و 
  .ارتفاع األسعار تراجع اإلنتاج و 
  .تزاٌد مدٌونٌة الدول المتصارعة لسد تكالٌف الحرب 
  من الحرب فً الوقت الذي فقدت فٌه الدول األوربٌة الكبرى هٌمنتها االقتصادٌة وا استفادتتٌن عالمًتٌناقتصاديتٌن  كقو و الٌابانظهور الوالٌات المتحدة 

 .مكانتها العالمٌة

  :   االجتماعٌةلنتائجا -3
 .اتسعت قاعدة الفقر و انتشرت البطالة خصوصا فً صفوف العائدٌن من الحرب

 :  النتائج السٌاسٌة -4
لىضع ًظام عالوي يقىم على هبادئ الرئيش  (فرًضا وبريطاًيا والىالياث الوخحدة) بيي الدول الوٌخصرة 1919اًعقد هؤحور الصلح بباريش في يٌاير  

وبالخالي فرض عدة هعاهداث ، (..اعخواد هعاهداث الضلن، حريت الوالحت وإلغاء الحىاجز االقخصاديت، الحد هي الخضلح، خلق عصبت لألهن) ويلضىىاألهريكي 

 :على الدول الوٌهزهت 

 حٌث حملت ، المنهزمةألمانٌا شروطا قاسٌة على من خاللهبدون حضور الدول المنهزمة والتً فرضت عقد  :1919  ٌونٌو28فً ـ عقد مإتمر فرساي 
 . واقتطعت أجزاء من أراضٌها لصالح البلدان المجاورة، والتقلٌص من عدد جنودها وانتزاع سالحهاات مالٌة،مسإولٌة الحرب وإجبارها على دفع تعوٌض

 . على االعتراف بانفصال النمسا عن المجر، واالعتراف باستقالل الدول القومٌة نصت :1919  أكتوبر10 فً ـ معاهدة سان جرمان مع النمسا
 . بموجبها تم اقتطاع أراض من النمسا لحساب مجموعة من الدول المجاورة :1920  ٌونٌو4ترٌانون مع المجر فً ـ معاهدة 
 .نصت على اقتطاع أراض بلغارٌة لصالح الٌونان و ٌوغسالفٌا و رومانٌا  :1919 نونبر 27فً وًٌ مع بلغارٌا نـ معاهدة 
نصت على تفكٌك اإلمبراطورٌة العثمانٌة و تسلٌم جل أراضٌها للٌونان، و فصل منطقة  : 1920 غشت 10فً  اإلمبراطورٌة العثمانٌة مع سٌفرـ معاهدة 

 .المشرق العربً عنها
اهمت فً قٌام توتر جدٌد بٌن دول س حٌث فرضت علٌها شروط قاسٌة ،(التحالف الثالثًدول ) هذه المعاهدات مخٌبة آلمال الدول المنهزمة لقد كانت 

 .ظهرت دول جدٌدة  وإمبراطورٌات حٌث انهارت ،أوربا مإثرة على خرٌطتها السٌاسٌة
م والتً حدد هدفها الرئٌس فً توثٌق التعاون بٌن الدول وضمان السلم 1920أسست الدول المنتصرة منظمة دولٌة سمٌت بعصبة األمم فً ٌناٌر  

محكمة  ، و السلطة التنفٌذٌة، والعامة  األمانة العامة، والجمعٌة: ة، و هً واألمن العالمٌٌن بشكل دائم ومستمر، وتتؤلف عصبة األمم من عدة أجهز
 . االنتداب و المكتب الدولً للشغل و بنك المعامالت الدولٌة و المركز الدولً للتعاون الثقافًمكتب العدل الدولٌة، و

  :خاتمـة 
 .أدت الحرب العالمٌة األولى إلى عدة تحوالت داخل أوربا وخارجها، كما أن نتائجها السٌاسٌة كانت تحمل بوادر حرب عالمٌة ثانٌة
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