العالم غداة الحرب العالمية األولى
يمذيح  :فٍ انفرشج  1918 -1914خشخ انسشب انؼانًُح األونً انرٍ داسخ تٍُ دول انىعػ ( أنًاَُا  ،اإليثشاغىسَح انًُغاوَح
انهُغاسَح  ،اإليثشاغىسَح انؼثًاَُح  ،تهغاسَا ) و دول انىفاق أو انسهفاء ( فشَغا  ،تشَطاَُا  ،انىالَاخ و األيشَكُح  ،إَطانُا  ،سوعُا
انمُصشَح ) و اَرهد تاَرصاس انطشف األخُش  .فًا هٍ انُرائح انغُاعُح و االلرصادَح نهزِ انسشب ؟
يؤذًش انصهر ويؼاهذاخ انغهى :
اَؼمذ يؤذًش انصهر تثاسَظ عُح : 1919
* ظشوف اَؼماد انًؤذًش :
 َهاَح انسشب انؼانًُح األونً تاَرصاس دول انسهفاء أو انىفاق ػهً يؼغكش انىعػ . خغائش تششَح ويادَح خغًُح فٍ أوستا. اَؼماد انًؤذًش تسعىس انسهفاء وانذول انًىانُح نهى  ،وفٍ غُاب انذول انًُهضيح وسوعُا االشرشاكُح .*يىالف انذول انكثشي خالل انًؤذًش:
ذشثثد فشَغا ترصفُح زغاتاذها يغ أنًاَُا يٍ خالل إظؼافها كهُا .فٍ انًماتم َادخ تشَطاَُا تانرىاصٌ األوستٍ  .والرشزد
انىالَاخ انًرسذج األيشَكُح إػادج انُظش فٍ انؼاللاخ انذونُح يٍ خالل انًثادئ  14نهشئُظ األيشَكٍ ونغٍ  Wilsonأيا
إَطانُا فمذ غانثد تاعرشخاع تؼط يُاغمها انًسرهح يٍ غشف انًُغا .
* لشاس انًؤذًش  :ػمذ يؼاهذاخ انغهى يغ انذول انًُهضيح  ،إَشاء ػصثح األيى .
أتشيد يؼاهذاخ انغهى عُرٍ  1920-1919وذعًُد ششوغا لاعُح :
* يؼاهذج فشعاٌ يغ أنًاَُا  :تًىخثها اعرشخؼد فشَغا يُطمرٍ األنضاط وانهىسٍَ  ،والرطؼد أساظٍ يٍ أنًاَُا نفائذج
انذول انًداوسج  ،وفمذخ أنًاَُا يغرؼًشاذها  ،ووظؼد يُطمح انغاس  sarreذسد إششاف ػصثح األيى  ،وذى ذخفُط
اندُش األنًاٍَ  ،وإنغاء انخذيح انؼغكشَح  ،وفشض غشايح يانُح تاهعح ػهً أنًاَُا  ،وذدشَذ يُطمح انشاٍَ يٍ انغالذ.
* يؼاهذج عاٌ خُشياٌ يغ انًُغا  :وَصد ػهً فصم هُغاسَا ػٍ انًُغا  ،واالػرشاف تاعرمالل اانمىيُاخ انغالفُح
انخاظؼح نهُفىر انًُغاوٌ.
* يؼاهذج َىٍَ  Neuillyيغ تهغاسَا ،ويؼاهذج ذشَاَىٌ  Trianonيغ هُغاسَا ( انًدش)  :ذعًُد انًؼاهذذاٌ الرطاع
أساظٍ يٍ انثهذٍَ نصانر انذول انًداوسج
* يؼاهذج عُفش  Sevresيغ اإليثشاغىسَح انؼثًاَُح  :تًمرعاها ذفككد اإليثشاغىسَح انؼثًاَُح تؼذ الرطاع أساظُها
األوستُح نفائذج انذول انًداوسج ( يثم انُىَاٌ)  ،وفشض االَرذاب ( شكم اعرؼًاسٌ) االَدهُضٌ وانفشَغٍ ػهً انًششق
انؼشتٍ.
انرسىالخ انرشاتُح وانغُاعُح ألوستا تؼذ يؤذًش انصهر وذُظُى انؼاللاخ انذونُح :
غشأخ ذغُُشاخ ذشاتُح ػهً انخشَطح انغُاعُح ألوستا يٍ أتشصها :
 اخرفاء اإليثشاغىسَح انؼثًاَُح واإليثشاغىسَح انًُغاوَح انهُغاسَح. اَفصال هُغاسَا ػٍ انًُغا. ذىعغ انذول انًىانُح نهسهفاء يثم سوياَُا ػهً زغاب دول انىعػ. ظهىس دول خذَذج فٍ غهُؼرها َىغىعالفُا  ،ذشُكىعهىفاكُا  ،دول انثهطُك ( اعرىَُا – نُرىَُا – نُرىاَُا )اعرهذفد ػصثح األيى ذُظُى انؼاللاخ انذونُح:
* فٍ عُح  1920ذأعغد ػصثح األيى انرٍ اذخزخ خُُف يمشا نها  ،وانرٍ اعرهذفد ظًاٌ انغهى انؼهًٍ وذؼضَض انرؼاوٌ
انذونٍ يٍ خالل غشذ تؼط انًثادئ يٍ تُُها ػذو انهدىء إنً انمىج انؼغكشَح نسم انخالفاخ تٍُ انذول  ،وازرشاو انماَىٌ
انذونٍ وانًؼاهذاخ انذونُح .
* نرسمُك هزِ األهذاف  ،اػرًذخ ػصثح األيى ػهً األخهضج انرانُح :
 انًدهظ األػهً  :وَمىو تًؼالثح انذول انًخانفح. األياَح انؼايح  :وذرىنً األػًال اإلداسَح. اندًؼُح انؼايح  :وذمىو تًُالشح انمعاَا انرٍ ذهذد انغهى انؼانًٍ وذرخز لشاساخ فٍ شأَها. يسكًح انؼذل انذونُح  :يهًرها انفصم فٍ انُضاػاخ انماَىَُح تٍُ انذول.* فشهد ػصثح األيى فٍ ذسمُك أهذافها نؼذج ػىايم يٍ تُُها :
 -كاَد ػصثح األيى أداج نخذيح يصانر انذول االعرؼًاسَح خاصح اَدهرشا وفشَغا .

 ػذو اَعًاو انىالَاخ انًرسذج األيشَكُح إنً هزِ انًُظًح. اَغساب ػذج دول يٍ ػصثح األيى فٍ يمذيرها أنًاَُا وإَطانُا وانُاتاٌ.اَرمم انثمم االلرصادٌ انؼانًٍ إنً خاسج أوستا :
ذذهىس االلرصاد األوستٍ تؼذ انسشب انؼانًُح األونً :
كاَد أوستا يُذاَا نهسشب انؼانًُح األونً وتانرانٍ ػشفد خغائش تششَح ويادَح كثُشج  .وتُهاَح هزِ انسشب واخهد أوستا
يشاكم يشذثطح تاالَرمال يٍ الرصاد انسشب إنً الرصاد عهًٍ  .وتانرانٍ اَخفط اإلَراج انفالزٍ وانصُاػٍ وذشاخؼد
انًثادالخ انرداسَح األوستُح  ،فمهد انًذاخُم انًانُح  .تانًماتم فانُفماخ كاَد خذ يشذفؼح ونهزا  ،ػشفد انذول األوستُح
ػدضا كثُشا فٍ يُضاَُرها  ،فهدأخ إنً االلرشاض انخاسخٍ خاصح يٍ انىالَاخ انًرسذج األيشَكُح .ونهزا ػاَد يٍ يشكم
ذشاكى انذَىٌ.
اعرفادخ تؼط انذول غُش األوستُح يٍ ظشوف انسشب ويخهفاذها :
* أثُاء انسشب انؼانًُح األونً ويا تؼذها  ،أصثسد انىالَاخ انًرسذج األيشَكُح انًًىٌ انشئُغٍ نهذول األوستُح تًخرهف
انًىاد انفالزُح وانصُاػُح  ،إنً خاَة ذمذَى انمشوض انًانُح  .فٍ َفظ انىلد ذعاػفد انصادساخ األيشَكُح ػذج يشاخ،
وتانرانٍ ذضاَذ اإلَراج انفالزٍ وانصُاػٍ  ،وأصثسد انىالَاخ انًرسذج األيشَكُح أول لىج الرصادَح فٍ انؼانى تذل تشَطاَُا.
* اعرغهد انُاتاٌ اَشغال انذول األوستُح تانسشب انؼانًُح األونً نرمىو تغضو األعىاق انخاسخُح تًُرىخاذها انصُاػُح ،
وتانرانٍ ظهشخ انُاتاٌ كمىج صُاػُح كثشي .
* ذضاَذخ انصادساخ انفالزُح نكم يٍ األسخُرٍُ وانثشاصَم وأعرشانُا و َُىصَهُذا  ،يثهًا ذطىس إَراج انغكش فٍ كىتا
وانثشاصَم.
خاذًح :
خذيد يؼاهذاخ انصهر يصانر انذول انًُرصشج فٍ َفظ انىلد فشهد ػصثح األيى فٍ ذسمُك أهذافها فكاَد انُرُدح هٍ
لُاو انسشب انؼانًُح انثاَُح.
ششذ انؼثاساخ :
الرصاد انسشب  :لاو ػهً إػطاء األونىَح نصُاػح األعهسح
الرصاد عهًٍ  :االلرصاد انغائذ فٍ فرشج انغهى انمائى ػهً ذطىَش انفالزح – انصُاػح – انرداسج و انخذياخ .
* أهى شخصُاخ انًؤذًش انؼانًٍ تثاسَظ : 1919
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