
 

 

  :إشكايل متهيد

 ورصد الصلح، مؤمتر بعد ألوربا والسياسية الترابية التحوالت معامل تظهر بدأت حىت أوزارها األوىل العاملية احلرب وضعت إن ما

  .أوربا خارج العاملي االقتصادي الثقل حتول

  الصلح؟ مؤمتر انعقاد ظروف هي فما 

  بنوده؟ وما هي 

  والسياسية؟ الترابية التحوالت وما هي 

  .      أوربا؟ خارج إىل العاملي االقتصادي الثقل حتول وكيف 

I – السلم معاهدة وبنود الصلح مؤمتر انعقاد ظروف:  

  :الصلح مؤمتر انعقاد ظروف -  1

الواليات املتحدة (الكربى  األربع الدول فيه وهيمنت م،1919 سنة ومايو يناير بني ما بباريس فرساي قصر يف السالم مؤمتر انعقد

 فرنسا مث العاملي، السلم على للحفاظ أملانيا إضعاف عدم إىل يهدف وكان ،)Woodrow Wilson(ويلسون  وودرو بزعامة األمريكية

 أملانيا إلضعاف الدعاة اشد من ، وكان)Georges Benjamin Clemenceau( كليمنصو بنجامني وزرائها جورج رئيس بزعامة

 الوزراء، رئيس) David Lloyd George(جورج  لويد ديفيد مثلها إجنلترا مث املستقبل، يف بالده ديد يف تفكر ال حىت كبري بشكل

 أورالندو إمانويلي فيتوريو وزرائها رئيس بقيادة إيطاليا وأخريا، أملانيا منويلسون  موقف وتبىن ،الدويل التوازن حتقيق يف يرغب وكان

)Vittorio Emanuele Orlando(، احلرب يف مشاركتها عن هلا كمقابل التركية األراضي بعض من ايطاليا متكني مهه وكان.  

  :الفعل وردود املضمون :السلم معاهدات بنود -  2

 التعويضات، بأداء وإلزامها احلرب، حدوث مسؤولية حتميلها فتضمنت أملانيا، على م1919يونيو 28 يف فرساي معاهدة فرضت

 واللورين األلزاس منطقيت وإرجاع السالح، من الراين منطقة العسكرية، وجتريد اخلدمة جندي، وإلغاء ألف 100 يف جيشها عدد وحتديد

 ممرا وإعطائها بولونيا وتأسيس االستفتاء، إجراء بعد للدامنرك شلزفيك مشال األمم، وضم عصبة إشراف حتت السار منطقة ووضع فرنسا، إىل

 ،)إفريقيا غرب وجنوب والكامريون، الطوغو، من األعظم القسم(فرنسا  انتداب حتت ووضعها املستعمرات من أملانيا وجتريد البلطيق، على

 ذهيب مارك مليار 132 ب حددت احلربية اخلسائر عن مالية وتعويضات ،)اجلديدة غينيا(واستراليا  ،)اهلادي باحمليط األملانية اجلزر( واليابان

 وسياسية، و قانونية شرعية ألية تستند ال باعتبارها املعاهدة تضمنتها اليت البنود خمتلف وحكومة شعبا األملان شجب وقد، م1921 سنة

 :منها املنهزمة، الدول باقي على قاسية معاهدات فرضت ذلك مع مبوازاة

 لصاحل أراضيها من أجزاء واقتطاع النمسا، عن هنغاريا فصل تضمنت :النمسا مع م1919سنة  شتنرب 10جرمان  سان معاهدة �

 .العسكرية قواا حتديد إىل إضافة ،)واليونان رومانيا، بولونيا، ايطاليا، يوغوسالفيا، تشيكوسلوفاكيا،( ااورة الدول

 ،يوغوسالفيا( ااورة الدول لصاحل أراضيها من أجزاء اقتطاع مشلت :ار م مع1920يونيو سنة  04تريانون  معاهدة �

  .العسكرية قواا حتديد إىل إضافة ،)واليونان ،رومانيا ،بولونيا ،ايطاليا ،تشيكوسلوفاكيا

 ،يوغوسالفيا ،اليونان( ااورة الدول لصاحل مناطقها بعض اقتطاع تضمنت :بلغاريا معم 1919سنة  نونرب 27 نويب معاهدة �

 .سكريةعال قواا ومراقبة وحتديد ،)رومانيا

 ومناطقها وإجنلترا، فرنسا لصاحل العربية مناطقها عن التنازل تضمنت :م1920سنة  غشت11 العثمانية تركيا مع سيفر معاهدة �

  .الدولية الرقابة حتت والبوسفور الدردنيل مضيقي ووضع ااورة، الدول لصاحل بأوربا

II - الصلح مؤمتر بعد ألوربا والسياسية الترابية التحوالت: 

 : ألوربا اجلديدة السياسية اخلريطة -  1

 األولى العالمية الحرب غداة العالم



أملانيا، ( العظمى اإلمرباطوريات سقوط يف متثلت ألوربا، السياسية اخلريطة تغيري إىل الصلح ومعاهدات السالم مؤمتر قرارات أدت

 جديدة دول ظهرت كما، وفاالشيا مولدافيا ألقاليم بضمها رومانيا وتوسعت ،)القيصرية العثمانية، روسيا ار، تركيا/النمسا

 .لالنفجار وقابلة معقدة وضعيتهم ظلت ،قومية أقليات حساب على ..).يوغوسالفيا  تشيكوسلوفاكيا،(

  :فشلها وبوادر الدولية العالقات لتنظيم األمم عصبة أهداف -  2

 م1919سنة  أبريل 28 يوم األمم عصبة تأسست ،...وتنميتها  الدول بني التعاون وتوثيق الدوليني، واالستقرار األمن لضمان

 من واختذتويلسون،  الرئيس ا جاء اليت عشر األربعة للمبادئ استنادا الدولية العالقات لتنظيم األمريكية، املتحدة الواليات من بضغط

  :هي ،رئيسية أجهزة ثالثة من هلا، وتتكون مقرا جنيف

 األعضاء قبول اختصاصاا ومن الثلثني، بأغلبية القرارات على وتصوت السنة، يف مرة جتتمع تشريعية هيئة مبثابة: العامة اجلمعية �

 .املوازنة وتصديق ،املعاهدات يف النظر وإعادة ،الدائمني غري الس أعضاء وانتخاب اجلدد،

 جيتمع، دائمني غري أعضاءأربعة و ،)واليابان فرنسا، إيطاليا، بريطانيا،( دائمني أعضاءمخسة  من يتكون يتنفيذ جهاز: العصبة جملس �

 ومراقبة ،االنتداب حتت املوضوعة األراضي إدارة مراقبة اختصاصاته ومن، باإلمجاع القرارات على ويصوت ،السنة يف مرات ثالث

 .الصلح معاهدات ومراقبة ،األقليات محاية

 من عدد إىل إضافة ،نواب ثالثةو ،واحد ومساعد ،العام األمني من تتألف ،اإلدارية األعمال على يسهر جهاز: العامة األمانة �

  .العصبة موازنة ويئة ،لعملهما الضرورية األعمال ويئة ،العامة واجلمعية الس قرارات تنفيذ مهامها ومن، املوظفني

  .للعصبة القضائي اجلهاز ومتثل، الدول بني الرتاعات يف للفصل م1922 سنة تأسست: الدولية العدل حمكمة �

III  - أوربا خارج إىل العاملي االقتصادي الثقل حتول:  

  :احلرب غداة الديون وتفاقم األوريب االقتصاد بنية ايار -  1

 ،%30 ب احلجري الفحم إنتاج اخنفض حيث ألوربا، األساسية االقتصادية املوارد أغلب احلرب من ونصف سنوات أربع دمرت

 األسطول محولة وتراجعت األمسدة، استعمال يف حاد نقص ووقع العسكرية، للعمليات مسرحا كانت اليت الفالحية األراضي وخربت

الواليات  إىل أنظارها فوجهت خانقة، اقتصادية أزمة أمام م1919 سنة نفسها أوربا فوجدت ،%70 إىل %90 من عامليا األوريب التجاري

 بلغت احللفاء، حيث دول على األمريكية الديون تفاقم إىل أدى مما ،...األولية  واملواد والغذائية العسكرية حاجياا لتلبية املتحدة األمريكية

  ...اليطاليا  دوالر مليار 1,05و لفرنسا، دوالر مليار 2,7و لربيطانيا، دوالر مليار 4,4

 :احلرب من األوربية غري الدول بعض استفادة -  2

 والصناعية الفالحية إمكانياما كل سخرتا حيث األوىل، العاملية للحرب متويلهما من واليابان األمريكية املتحدة الواليات استفادت

 سنة دوالر مليار 2,3 من الواليات املتحدة األمريكية صادرات ارتفعت وهكذا املتحاربة، للدول والغذائية العسكرية احلاجيات لتلبية

 األرجنتني من لكل اللحوم صادرات تضاعفت كما م،1919دوالر سنة  مليار 6,2 إىل م،1916 نةس دوالر مليار 4,20 إىل م1914

 الدور تراجع يف احلرب سامهت املتزايد، وهكذا األوريب الطلب بفعل والربازيل كوبا يف السكر إنتاج وتطور أوربا، حنو واستراليا والربازيل

 .األمريكية املتحدة والواليات كاليابان حديثة اقتصادية قوى لصاحل العاملية التجارة يف األوريب

  :خامتة

 .احلربني بني ما فترة طيلة استمرت ،عميقة وترابية واقتصادية سياسية حتوالت خلق يف أساسيا دورا األوىل العاملية احلرب لعبت


