
أسباب ومسوغات الحرب العالمية األولى 

(1914 – 1918) 

 :تنقسم اسباب الحرب على قسمين

 االسباب غير المباشرة/ األول 

 .االسباب المباشرة/ الثاني 
 

 عدة تحركه تاريخي حدث كل ان )) : القول يمكن اذا  

 (( المباشرة غير وأخرى المباشرة منها عوامل



 :االسباب غير المباشرة للحرب

 .سياسة التحالفات الدولية :أوال   
 :ومنها ، االوروبية الدول مابين التوتر زيادة على التحالفات هذه ساعدت

 منه الهدف ، ايطاليا + روسيا + النمسا .(1873-1872) الثالث االباطرة حلف -1
 .البلقان بشأن الصراع بسبب فشل.بسمارك من بتوجيه وكان ، فرنسا لعزل

 .الحرب في الوسط فريق نواة وكان (1879) النمساوي -االلماني الحلف -2

 .فرنسا عزل منه الهدف ايطاليا،+النمسا+المانيا (1882) الثالثي الحلف -3

 ايجاد في االخيرة نجحت فرنسا عزل بعد ،1891 الفرنسي – الروسي الحلف -4
 .البلقان بشأن النمسا مع االخيرة لصراعه روسيا مع تحالف

 بريطانياوفرنسا( 1907-1904)الوفاق الودي -5

 عقد الجل المصالح المشتركة والوقوف ضد المانيا

 ليحصل تقارب بريطاني  1907وانتهى عام 

 بين الطرفين  1907روسي وتم توقيع معاهدة 

 .بشأن ايران



 

   الصراع على المستعمرات:ثانيًا 
 

 : المشكلة المراكشية -1

 االمبراطورية حنق 1904 العام في وفرنسا بريطانيا بين الودي االتفاق أثار     

 فأشارت الدولية، السياسة مجال في العقم بمظهر اظهاره الى سعت اذ االلمانية،

 في بحرية بنزهة يقوم االخير وكان الثاني، وليم االمبراطور على االلمانية الحكومة

 لطلب االمبراطور واستجاب طنجة، مدينة يزور أن ،1905 العام في المتوسط البحر

 دوائر في كبيرا   دويا   له كان سياسيا   خطابا   فألقى زيارته فرصة وأنتهز حكومته،

 وأعرب سيادة، ذو مستقل عاهل مراكش سلطان ان فيه اعلن فقد .السياسية أوروبا

 المساواة، قدم على الدول جميع تجارة وجه في مفتوحة مراكش تظل بأن أمنيته عن

 .قوة من بالده ملكت ما بكل الكبرى االلمانية المصالح حماية على عزم بأنه وصرح



 

 

 مؤتمر الجزيرة                                                              الخضراء

 

 

 المسألة هذه لبحث االمر يهمها التي الدول من مؤتمر بعقد االلمانية الحكومة وطالبت
 احدى في مؤتمر وعقد، الفرنسية الحكومة واذعنت. مطلبها في النمسا وايدتها ،

 وقرر (الخضراء الجزيرة مؤتمر ) عليه أطلق 1906 العام في االسبانية الجزر
     المفتوح الباب سياسة على والمحافظة المغرب بالد استقالل ضمان المؤتمر

(Open Door policy) بالد في الشرطة رجال اخضع ولكن ،لتجارتها بالنسبة 
 قويا تاييدا الفرنسية الحكومة وروسيا بريطانيا ايدت وقد .فرنسا باشراف المغرب
 .بينهما الصداقة وتوثيق االتفاق اواصر احكام الى افضى مما المفاوضات خالل

 احداهما باالتصال جيشهما اركان لرئاستي والفرنسية البريطانية الحكومتان ورخصت
 امر والمانيا فرنسا بين حرب قيام ان اعتبار على ،الحربية الخطط لرسم باالخرى
  عام في الثنائي الوفاق الى روسيا انضمت االزمة لتلك ونتيجة.الحدوث محتمل
   .الثالثي الوفاق (روسيا و فرنسا و بريطانيا)الثالث الدول وكونت 1907



 (1909- 1908) البوسنة ضم أزمة -2

 الواليتان وهما ، والهرسك البوسنة واليتي نهائيا امبراطوريتها الى النمسا ضمت    

 اهمية ذات وكانتا ؛ ادارتهما امر 1878 عام برلين مؤتمر اليها وكل اللتان الصقليتان

 على وموانيها دالماشيا في ممتلكاتها بين اتصال  حلقة  كانتا فقد ، للنمسا خاصة

 قمع على وعملت ،الجرماتي بالطابع طبعهما في مسرعة وشرعت .االدرياتي البحر

 الضم هذا يكن ولم .الصربيين اقربائهم الى لالنضمام اهلهما يبديها قد التي الميول

 الفتية الصرب لمملكة قاسية ضربة اعتبر ما بقدر العثمانية الدولة ضد موجهة ضربة

 بينما ،هدفها على النمسة حصلت اذا لروسيا غادرة وضربة ،القومية حركتها في

 و فرنسا الى روسيا ولجات .التعويض فكرة بالتنفيذ المطالبة روسيا على اصبح

 مع تدبر كانت االخيرة الن روسيا جانب الى تقف ان رفضت فرنسا ولكن ، برطانيا

 تمسكت فقد برطانيا اما .فيها رايها يؤخذ ان يجب كان امورا ظهرها وراء من النمسا

 .الحربية الروسية السفن وجه في المضائق اغالق استمرار وهو التقليدي بموقفها

 هي الثالثي التحالف دول ان النمسا اتخذته الذي االجراء اثبت ذلك من الرغم وعلى

 .فرنسا بحليفتها روسيا ارتباط من زاد الذي االمر ، لروسيا الممهدة الحقيقية القوة







 1911أزمة أغادير  -3

 المانيا فأتهمت الثالثي الوفاق دول احكمتها التي التطويق عرى فصم المانيا حاولت    

 تموز في وأرسلت ، المغرب على الحماية اعالن الى تسعى بأنها الفرنسية الحكومة

 ساحل على تقع صغيرة قرية وهي) اغادير منطقة الى طرادا   1911 العام من

 ووقفت .االلمان الرعايا مصالح حماية بحجة وذلك االطلسي، المحيط على المغرب

 اغادير، في دولي مؤتمر عقد على فرنسا ووافقت ، تؤيدها فرنسا وراء من بريطانيا

 على فرنسية حماية على نفسه العام من 1ت 11 في (والمانيا فرنسا) الدولتان واتفقت

 .الفرنسي الكونغو في المانيا وتعويض مراكش



 (1913-1912)الحروب البلقانية  -4

 والجبل وبلغاريا والصرب اليونان من مكون بلقاني حلف أعلن 1912 العام في

 الدولة الذالل الحلف هذا على بريطانيا وشجعت .العثمانية الدولة على الحرب االسود

 هزيمة من البلقانية الجيوش وتمكنت .المانيا احضان في ساساتها الرتماء العثمانية

 اسطنبول عدا ما اوروبا في العثمانية االراضي جميع وانتزعت العثمانية الدولة

 حصل وبعدها.1913 ايار 30 في لندن معاهدة مكرهين العثمانيون ووقع .وادرنة

 المتالك والصرب اليونان على الحرب بلغاريا فأعلنت الحلفاء دول بين اقتتال

 التي بلغاريا على الحرب فأعلنتا الفرصة ورومانيا العثمانية الدولة وانتهزت .مقدونيا

 الحرب قيام الى مهدت الحروب هذه نتائج .الصلح طلب الى واضطرت هزمت

 .االولى العالمية



 نمو الروح القومية: ثالثاً 

 نمو هو النابليونية والحروب 1789 العام في الفرنسية الثورة نتائج من كان    

 دفع الى أدى القومية الروح نمو فأن ثم ومن اوروبا، شعوب لدى القومي الشعور

 في موحدة قومية كدولة ايضا المانيا فظهور ، االولى العالمية الحرب اتون الى الدول

 وجودها لفرض السالح بقوة اهدافها تحقيق محاولتها في االثر له كان 1871 العام

 مثل االخرى االوروبية بالدول أسوة مستعمرات لها يكون ان يجب قوية كدولة

 .والبرتغال وبلجيكا وهولندا وفرنسا بريطانيا

 الصرب داخل سواء البلقانية الحروب بعد الصربية القومية الحركة اشتداد ان كما  

 العوامل اهم من كان المجر النمسا امبراطورية حكم تحت الصربية االقلية بين أو

 .االولى العالمية الحرب وقوع الى النهاية في ادت التي



  التسلح سباق :رابعاً 
أدت أزمة اغاادير والحاروب البلقانياة الاى تاوتر العالقاات باين الادول مماا ادى الاى    

وظهر ذلك واضحا فاي القاانون العساكري االلمااني الصاادر فاي . التسابق على التسلح

وقد شملت مشاريع التساليح خصوصاا فاي . ، وفي القانون الفرنسي ايضا 1913العام 

و قامات بريطانياة بمحااوالت القنااع . بريطانيا والمانياا ، الساالحين الباري و البحاري

المانيا بتحديد قوتها البحرية حتى التضطر الى مجاراتها، مماا يساتلزم زيادةالنفقاات،و 

ولما فشلت بريطانيا فاي اقنااع .وقوع عبء ذلك على دافعي الضرائب من البريطانيين

وحاذت فرنساا حاذو بريطانياا والمانياا فاي زياادة . المانيا قاررت زياادة قوتهاا البحرياة 

وقد ادى سباق التسلح الى حدوث توتر في العالقات الدولية ، فهياأة . قواتها العسكرية 

 . االذهان الى فكرة الحرب

وقاااد اساااهم التطاااور الصاااناعي واكتشاااااف االالت والمكاااائن الاااى تصااااعد القاااادرة   

التحسااليحية للاادول االوروبيااة، اذ تاام تطااوير انااواع جدياادة ماان االساالحة، مثاال سااالح 

المدفعية واستخدام التلغراف الالسلكي، وتطوير سالح الرشااش االوتومااتيكي ، وبنااء 

الساافن المدرعااة، واختااراع الغواصااات ذات المحركااات الكهربائيااة، واسااتخدام مااادة 

ليكون االحتراق فيها كبيرا، فضال عن تطور طارق المواصاالت ( نوبل)البروجلسيرن

 .واالتصاالت مثل انجاز شبكة سكك الحديد داخل اوروبا
  

 



 التنافس على المصالح االقتصادية :خامساً 

يعد التنافس االقتصادي بين الدول الصناعي بين الدول الصناعية الكبرى من اهم 

االسباب غير المباشرة في قيام الحرب ، اذ كان التدخل االلماني في القضية 

.  المراكشية بدافع اقتصادي والدفاع عن مركز المانيا االقتصادي والحفاظ على نفوذها

على االتفاق مع فرنسا بشأن مراكش على ان  1909بدليل موافقة المانيا في العام 

فضال عن ذلك فقد ازداد التنافس االقتصادي بين . تقتسم معها االرباح االقتصادية

 .المانيا وبريطانيا ، اذ شعرت بريطانيا بالقلق من تنامي التجارة الخارجية االلمانية

أزمة اقتصادية  1914ويقال ان السبب الذي دفع المانيا الى مغامرتها في العام     

كانت تجتاحها ، فضال عن حاجتها في استغالل مشروع افريقيا الوسطى كسوق جديد 

وتحقيق مشروع االتحاد الكمركي الذي يضم دول الوسط وجزء .لتصريف منتجاتها

 .من البلقان



 ضعف الدولة العثمانية واالطماع الروسية :سابعاً 

 وحاولت ،(المريض الرجل) اسم عليها أطلق العثمانية الدولة عهد اواخر في    

 القرم حرب نشبت ذلك اثر وعلى بينها، فيما ممتلكاتها اقتسام الكبيرة االوروبية الدول

 الروسية االطماع مسوغاتها اهم وكانت ،1856 العام الى واستمرت 1853 العام في

 ، العثمانية الدولة من ارضية مكتسبات على والحصول الدافئة المياه الى الوصول في

 خشية العثمانية الدولة جانب الى الوقوف الى الكبيرة االوروبية الدول دفع الذي االمر

 في ارتمت بضعفها العثمانية الدولة شعور وبعد .اوروبا في الروسي التوسع من

 الحرب في الوسط دول من جزءا   اصبحت ثم ومن ، االلمانية االمبراطورية احضان

 .االولى العالمية



 الدولية القوى توازن نظام :سادساً 

الدول النابليونية تركيز حكومات لقد كان من اهم نتائج الثورة الفرنسية والحروب  

وجود ارضية مشتركة متوافقا ) االوربية على موضوع توازن القوى والذي يعني 

عليها بين مختلف الدول االوربية بشان الوضع السائد في اوروبا وان اية محاولة 

لخرق هذا الوضع من قبل اي طرف من االطراف يمثل خطرا على االمن والسالم 

واالستقرار في اوروبا ومحاولة للتفرد بالقوة على حساب االطراف االخرى االمر 

الذي يتتطلب من الجميع الوقوف ضد ذلك الطرف بكل الوسائل الممكنة ومنها 

 (  الحرب 



 اغتيال اللذان زوجته مع فرديناند االرشيدوق النمسا عهد ولي

  جمعية الى ينتمي برنسيت جفريلو يدعى صربي طالب يد على

 1914 حزيران 28 في (الصربية السوداء اليد)



الطالب الذي قتل ولي عهد النمسا في العاصمة 

 (البوسنة والهرسك)سراييفو 


