
 

 

 العالم غداة الحرب العالمية األولى
 :  مؤذمز انصهح ومعاهذاخ انسهم 

  

  :1919اوعمذ مؤذمز انصهح تثارَس سىح    

خسائز -عهً معسكز انىسػ   (أو انىفاق  )وهاَح انحزب انعانمُح األونً تاورصار دول انحهفاء :ظزوف اوعماد انمؤذمز * 

 اوعماد  انمؤذمز - تشزَح ومادَح جسُمح فٍ أورتا 

 .تحعىر انحهفاء وانذول انمىانُح نهم ، وفٍ غُاب انذول انمىهشمح وروسُا االشرزاكُح 

فٍ انمماتم وادخ تزَطاوُا . ذشثثد فزوسا ترصفُح حساتاذها مع أنماوُا : مىالف انذول انكثزي خالل انمؤذمز  *

 .  تانرىاسن  األورتٍ 

 .  والرزحد انىالَاخ انمرحذج األمزَكُح إعادج انىظز فٍ انعاللاخ انذونُح 

 .عمذ معاهذاخ انسهم مع انذول انمىهشمح ، و إوشاء عصثح األمم : لزار انمؤذمز * 

 : وذعمىد شزوغا لاسُح 1920-1919أتزمد معاهذاخ انسهم سىرٍ  

معاهذج فزساٌ مع أنماوُا ، معاهذج سان جزمان مع : فزض انحهفاء عهً انذول انمىهشمح انمعاهذاخ انرانُح *         

 . انىمسا ،  معاهذج وىٍَ مع تهغارَا ، معاهذج ذزَاوىن مع هىغارَا ، معاهذج سُفز مع اإلمثزاغىرَح انعثماوُح 
 .       وذعمىد هذي انمعاهذاخ الرطاعاخ ذزاتُح و إظعافا عسكزَا و غزاماخ مانُح

  

 :  انرحىالخ انرزاتُح وانسُاسُح ألورتا تعذ مؤذمز انصهح وذىظُم انعاللاخ انذونُح  

 : غزأخ ذغُُزاخ ذزاتُح عهً انخزَطح انسُاسُح ألورتا مه أتزسها  

ذىسع انذول انمىانُح - اوفصال هىغارَا عه انىمسا - اخرفاء اإلمثزاغىرَح انعثماوُح واإلمثزاغىرَح انىمساوَح انهىغارَح

 نهحهفاء 

 .ظهىر دول جذَذج فٍ غهُعرها َىغىسالفُا - 

  

 :اسرهذفد عصثح األمم ذىظُم انعاللاخ انذونُح  

 ذأسسد عصثح األمم انرٍ اذخذخ جىُف ممزا نها ، وانرٍ اسرهذفد ظمان انسهم انعهمٍ وذعشَش انرعاون 1920فٍ سىح * 

 انذونٍ  و 

و لذ  . محكمح انعذل انذونُح -انجمعُح انعامح  - األماوح انعامح .-انمجهس األعهً : اعرمذخ عصثح األمم عهً األجهشج انرانُح 

 فشهد هذي  

 .فٍ ذحمُك أهذافها 

  

 : اورمم انثمم االلرصادٌ انعانمٍ إنً خارج أورتا   

 : ذذهىر االلرصاد األورتٍ تعذ انحزب انعانمُح األونً     

عجش كثُز فٍ - ذزاجع انمثادالخ انرجارَح األورتُح  - اوخفاض اإلوراج انفالحٍ وانصىاعٍ .   خسائز تشزَح ومادَح كثُزج 

 .ذزاكم انذَىن انخارجُح-  انمُشاوُح  

  

 :اسرفادخ تعط انذول غُز األورتُح مه ظزوف انحزب ومخهفاذها    

 انممىن انزئُسٍ نهذول األورتُح تمخرهف انمىاد ، إنً جاوة ذمذَم انمزوض انمانُح : انىالَاخ انمرحذج األمزَكُح   * 

ذعاعف انصادراخ األمزَكُح عذج مزاخ، وتانرانٍ ذشاَذ اإلوراج انفالحٍ وانصىاعٍ و ذىنٍ االلرصاد األمزَكٍ   - 

 .انصذارج انعانمُح 

 .غشو األسىاق انخارجُح تمىرىجاذها انصىاعُح ،  وتانرانٍ ظهىرها كمىج صىاعُح كثزي : انُاتان   *  

 .ذشاَذ انصادراخ انفالحُح نكم مه األرجىرُه وانثزاسَم وأسرزانُا و وُىسَهىذا    * 

  

 


