
 :نتائج الحرب العالمية االولى 

 1919في باريس ( السالم)مؤتمر الصلح :أوال

  

 األولى العالمية الحرب في المنتصرة الدول قبل من باريس في ُنظم اجتماع وهو   
 وبريطانيا فرنسا) الحرب في المنتصرة األطراف بين السالم أمور في للتباحث

 األلمانية اإلمبراطورية) والخاسرة جهة من (وايطاليا االميركية المتحدة والواليات
   .أخرى جهة من (وبلغاريا العثمانية والدولة المجرية - النمساوية واإلمبراطورية

 

 مقرا   باريس الودي الوفاق دول اتخذت :للمؤتمر مقرا باريس اختيار
 وما ، الحرب في فرنسا ادته الذي الخطير بالدور منها اعترافا   للمؤتمر

 بدء في باريس الى يفدون الدول ممثلوا وبدأ ، وكوارث اهوال من لقيت
 مندوبيها ارسال من روسيا الودي الوفاق دول حرمت وقد ،1919 العام
  اذار في الوسط دول مع منفردا   صلحا   وقعت ان سبق اذ ، المؤتمر الى

 الثورة قيام بعد السابقين حلفائها مع عالقتها ساءت ثم ومن ،1918
 .فيها البلشفية



 أهم شخصيات المؤتمر



 كليمنصو وكان المؤتمر، ورئيس الفرنسي الوزراء رئيس هو :فرنسا - كلمينصو

-1870) البروسية الفرنسية الحرب اثناء كان وقد العمر، من الثمانين يبلغ مسنا   رجال

 للوزراء رئيسا   اصبح حتى الوظائف في يتقلب باريس، احياء الحد محافظا   (1871

 التي الظروف وليدة عقليته وكانت .االولى العالمية الحرب من االخيرة السنة خالل

 التي المؤلمة الذكريات امامه تتمثل كانت لذلك حياته، طوال اوروبا تسود كانت

 انتزعن والتي السبعين، حرب في بها حاقت التي الكبرى الهزيمة بعد فرنسا عاشتها

 اطرافها، ويقص ، المانيا من ينتقم ان همه كان ولذلك عليها، عزيزة مهمة اجزاء منها

 .المستقبل في فرنسا تهديد الى تعود ال لكي جيشها، على ويقضي ، اقتصادها ويحطم

 لرئاسة كفئا   وكان (النصر ابا) الفرنسيون وسماه ،(النمر) لقب كلمنصو على اطلق وقد

 الثالث المهمة االوروبية باللغات ضليعا االوروبية، بالشؤون خبيرا كان اذ ، المؤتمر

 .المؤتمر على السيطرة استطاع ولذلك ،(وااليطالية والبريطانية الفرنسية)

 



هو الشخصية الثانية في المؤتمر وصاحب المبادئ االربعةة عشةر التةي / ودرو ولسن

هدف بها الى ارساء قواعد العالم الجديد على اسس من العدل والسالم، وهو الذي جنب 

بالده شر الحرب بقةدر المسةتطاع، وقةد عةرف قبةل مثولةه فةي المةؤتمر بخطبةه الرائعةة 

ذات المعةةاني السةةامية التةةي ضةةمنها قواعةةد نظةةام عةةالمي ديمقراطةةي يبتعةةد بمبادئةةه عةةن 

الحرب وينزع الى السالم، ولذلك عندما ادركت المانيا انها ستخسر الحرب، كان املهةا 

الوحيد ان تكون مبادئ ولسن هي المبةادئ التةي يسةير عليهةا العةالم الجديةد ولةذلك قبلةت 

وكانت تسيطر علةى ولسةن . شروط ولسن االربعة عشر ورضيت ان تسلم على اساسها

االولى حق تقرير المصير، والثانية هةي فكةرة التعةاون : فكرتان اساسيتان يريد تنفيذها 

الةةدولي وهةةي فكةةرة هةةدفت الةةى ايجةةاد تعةةاون دولةةي مةةنظم بةةين االمةةم الحةةرة لتسةةوية 

المنازعات بالطرائق السلمية ومنع الحروب ، ولذلك اشتملت كل معاهدة مةن معاهةدات 

 .الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلح علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى ميثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  عصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبة االمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم

 



الشخصةية الثالثةة فةي المةؤتمر ورئةيس وزراء هةو/ بريطانيا –لويد جورج 

بريطانيةةا اثنةةاء العةةامين االخيةةرين مةةن الحةةرب ، وكةةان يختلةةف عةةن كلمنصةةو و ولسةةن اختالفةةا 

كبيرا، اذ كان اذكى منهما واكثر مرونة واوسع افقا  ، وقد مثل الرأي البريطاني اصةد  تمثيةل، 

فكةةان ير ةةب فةةي تخفةةيم قةةوة المانيةةا الحربيةةة علةةى شةةرط اال يةةؤدي هةةذا التخفةةيم الةةى تفةةو  

فرنسا الحربي في اوروبا، ولةذلك حةاول كثيةرا  ان يةنص علةى ان تجريةد المانيةا االجبةاري مةن 

السالح ينبغي ان يتبعه تجريد الدول االخرى من السالح عن ر بة واختيار ، وكانةت بريطانيةا 

تظاهر على لسان لويد جورج بأنها ترى أن يجب ان التمليها روح االنتقام، ولكةن الةرأي العةام 

البريطاني ثار عليه عندما طالب بتخفيم التعويضات التي قررت دول الوفا  الةودي فرضةها 

نائبةةا  مةةن اعضةةاء مجلةةس العمةةوم يحتجةةون فيهةةا عليةةه  370علةةى المانيةةا، اذ وصةةلته برقيةةة مةةن 

 .  ويذكرونةةةةةةةةه بوعةةةةةةةةوده للنةةةةةةةةاخبين ايةةةةةةةةام اشةةةةةةةةتداد االزمةةةةةةةةة بةةةةةةةةين بريطانيةةةةةةةةا والمانيةةةةةةةةا

 



 ايطاليا/ ORLANDOاورالندو 

  االيطالي المندوب شخصية فهي ،الرابعة المؤتمر شخصية اما    

 اكتساب نحو اهتمامه وجه ،ظهورا   زمالئه اقل كان السنيوراورالندو

 البحر شرق في الواقعة النمسوية االراضي من كسبه يمكن ما اكثر

 ، ــ يوغوسالفيا اآلن تكون اصبحت التي االرض وهي ــ االدرياتي

 من عنيفا   هجوما   الهدف هذا الى الوصول سبيل في تحمل وقد

 النمساوي التيرول بضم ظفر ان الى كليمنصو ومن ولسن الرئيس

  فيوم ميناء يشمل ساحل من جاورها بما تريستا ميناء ثم ،ايطاليا الى
Fiume) ) على ايطالية حملة عنوة عليه استولت الذي الميناء وهو 

 ان دائما   تزعم كانت ايطاليا ان على ،الصلح مؤتمر ارادة من الرغم

 من ضحية كانت وانها ،المؤتمر في الواجبة العناية تلتق لم مطالبها

 .الصلح معاهدات ضحاياها



حضةر المةؤتمر رئةيس الواليةات المتحةدة االميركيةة وودرو ولسةون وأحةةد  

عشةةر رئةةيس وزراء وأثنةةا عشةةر وزيةةر خارجيةةة ، مةةنهم جةةورج كليمنصةةو 

رئةةةةيس وزراء فرنسةةةةا ، وديفيةةةةد لويةةةةد جةةةةورج رئةةةةيس وزراء بريطانيةةةةا، 

 .وأورالنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدو رئةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيس الحكومةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة االيطاليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

، اجتمع ممثلةوا كةل  1919وفي الثاني عشر من كانون الثاني من العام     

من الواليات المتحةدة االميركيةة وبريطانيةا وفرنسةا وايطاليةا اجتماعةا   يةر 

رسةةمي ، قةةرروا فيةةه أن تمثةةل فةةي المةةؤتمر كةةل دولةةة أعلنةةت الحةةرب علةةى 

المانيا أو قطعت عالقتها بها رسميا ، أن يتةراوح عةدد ممثلةي كةل دولةة بةين 

واحد الةى خمسةة اعضةاء ، واقتصةرت ميةزة الخمسةة اعضةاء علةى الةدول 

الواليةةات المتحةةدة االميركيةةة وبريطانيةةا وفرنسةةا وايطاليةةا : الخمةةس الكبةةرى

واليابان، ومثلت كل من بلجيكا والبرازيل وصربيا بثالثة أعضةاء، ومثلةت 

كل من استراليا وكنةدا والصةين وتشكوسةلوفاكيا واليونةان والحجةاز والهنةد 

وبولندا والبرتغال ورومانيا وسيام وجنوب افريقيا بعضوين اثنةين، ومثلةت 

كةةةل مةةةن بوليفيةةةا وكوبةةةا واالكةةةوادور و واتيمةةةاال وهةةةاييتي والهنةةةدارو  

امةا الةدول المغلوبةة . وليبيريا ونيكارا وا وبيةرو واالر ةواي بعضةو واحةد

 .  فلم تمثل في المؤتمر اال حين دعيت لتسمع النطق بالحكم عليها



 الدول، ممثلي جميع للمؤتمر الكامل األجتماع يضم أن وتقرر   
 كل من أثنين مندوبين يضم (العشرة مجلس) هناك سيكون ولكن
 بريطانيا االميركية، المتحدة الواليات الكبرى الخمسة الدول من
 يقرر الذي هو هذا العشرة ومجلس ، (اليابان ، أيطاليا ، فرنسا ،

 الدول تكون أن وتقرر العام، المؤتمر إلى تحال التي األمور
 الدول تمثيل ويحدد اللجان جميع في ممثلة الكبرى الخمس
 بصورة الدول تلك تخص أمورا   تبحث التي اللجان في األخرى
 وضع من األنتهاء قبل فقط عامة جلسات ست عقدت .مباشرة
 .المانيا مع الصلح معاهدة مشروع

-1-21 في واختتم 1919-1-18 في أعماله المؤتمر بدأ  
 المنتصرة الدول بين معاهدات توقيع عن وتمخض .1919
 .الحرب في المهزومة للدول وممثلين

 



 :المعاهدات التي وقعت في المؤتمر

 ( (Treaty of Versaillesفرساي معاهدة  -1
 



 وقائع على رسمية بصورة الستار أسدلت التي المعاهدة هي   
 بعد المعاهدة على التوقيع وتم .األولى العالمية الحرب

  عام للسالم باريس مؤتمر بعد أشهر 6 استمرت مفاوضات
 من األولى العالمية الحرب في المنتصرون الحلفاء وّقع .1919
 الحرب في الخاسرة الوسط دول مع منفصلة اتفاقيات جانب

 المجرية النمساوية واإلمبراطورية األلمانية اإلمبراطورية)
  يونيو 28 في االتفاقيات توقيع تم .(وبلغاريا العثمانية والدولة
  الثاني كانون 10 في بعد فيما المعاهدة تعديل وتم .1919
 ويترتب الحرب بمسؤولية األلماني االعتراف لتتضّمن 1920
 بمعاهدة وسّميت .ماليا   المتضّررة األطراف تعويض ألمانيا على

 وهو المعاهدة توقيع فيه تمّ  الذي الجغرافي بالمكان تيمنا   فرساي
 .الفرنسي فرساي قصر



 الهدف يرجع التي األمم عصبة تأسيس عن االتفاقية تمّخضت   

 كالذي الدول بين مسلّح صراع وقوع دون للحيلولة تأسيسها إلى

 .الدولية الصراعات فتيل ونزع األولى العالمية الحرب في حدث

 ومستعمراتها أراضيها بعض ألمانيا خسارة إلى االتفاقية أدت

 مقاطعة األلمانية األراضي تلك ومن أخرى، أطراف لصالح

 مما الصين عن عوضا   اليابان إلى آلت التي الصينية "شاندونغ"

 .االحتجاجية المظاهرات وتسيير الصين في بالقالقل تسببت

 وآسيا أوروبا في واسعة أراض أيضا   العثمانية الدولة خسرت

 .كإمبراطورية وانتهت



 االتفاقية نّصت فقد ألمانيا، على العسكرية بالقيود يتعلق وفيما   

 اليتمكن لكي األلمانية العسكرية اآللة على والقيود الضوابط أشد

 فقد األولى، العالمية كالحرب ثانية حرب إشعال من األلمان

  على واإلبقاء األلماني للجيش العسكري التجريد على نّصت

 كان الذي اإللزامي التجنيد نظام وإلغاء فقط جندي ألف 100

  بـ والتقيد جوية قوة إنشاء ألمانيا تستطيع وال .ألمانيا في به يعمل

 بدون الحربية السفن من عدد عن فضال للبحرية جندي ألف15

 من أكثر الجيش في البقاء للجنود يحق وال .حربية غواصات

 قضاءها يستطيعون مّدة فأقصى بالضّباط، يتعلّق وفيما عاما   12

 من خاليا   األلماني الجيش يصبح لكي عاما   25 هي الجيش في

 .الخبرة ذات المدّربة العسكرية الكفاءات



 مسؤولية ألمانيا تحّمل على المعاهدة من 232 الفقرة ونّصت   

 وحددت المتضّررة لألطراف التعويضات وتقديم الحرب

 المبلغ هذا وخّفض ألماني مارك مليار 269 بـ التعويضات

 من بالرغم أنه االقتصاديون ويفيد مارك، مليار 132 ليصبح

 أنه إال المتضّررة، األطراف لتعويضات الكلي الرقم تخفيض

 عجلة من ألمانيا عاتق على الملقاة الديون أثقلت .فيه مبالغا   يبقى

 الذي االمتعاض من عالية درجة سبب مما األلماني االقتصاد

 المستشار يد على الثانية العالمية الحرب إشعال إلى أدى

 .هتلر أدولف األلماني



 (  (Treaty of st. Germainسانت جيرمان معاهدة  -2

 (  (Treaty of Neuillyمعاهدة نيولي  -3

 (  (Treaty of Triananترينون  -4

 ( (Treaty of Sevresسيفر  -5

 

 



 الذين الكبار للثالثة كانت العالم تنظيم في العليا الكلمة ان والواقع    
 حرمت وقد ،االميركية المتحدة والواليات وبريطانيا فرنسا يمثلون
 روسيا وهي ،المؤتمر في بممثليها االشتراك من كبرى دول ثالث

 روسيا اما .االلمانية واالمبراطورية المجر - النمسا وامبراطورية
 بعام الحرب قبل اللمانيا والتسليم الحرب من االنسحاب اختارت فقد

 او البلشفيك حكومة بين الداخلية للحروب مسرحا   وظلت ،واحد
 القوات من خليط وبين ،موسكو في يحكمون كانوا الذين الشيوعيين

 .وتهاجمهم تعارضهم كانت التي

 وكراهية والخوف، الكراهية من جو في المؤتمرون اجتمع وقد   
 اراضي من رقعة اكبر على للحصول وجشع ،وحلفائها اللمانيا

 كان كذلك ، الشيوعية من وخوف للتعويضات وكسب ،المستعمرات
 عن يكن ولم ، المنتصرون اماله صلحا   الحرب انها الذي الصلح
 .المفاوضة طريق


