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عاش : 20ٔيطهغ انقشٌ  19انقشٌ 

انعانى انشأسًانٍ ححىالث عًُقت شًهج 

انسُاسٍ واالقخصادٌ )يخخهف انًُادٍَ 

كاَج سببًا ( وانًانٍ واالجخًاعٍ وانفكشٌ

ًا سببج  فٍ حشكم أوسبا انخٍ َعشفها انُىو، ك

حهك انخحىالث بشوص قىي جذَذة يُافست نها 

ُاباٌ فكاَج . حًثهج فٍ انىالَاث انًخحذة وان

انُخُجت احخذاو انصشاع االيبشَاٍن نههًُُت 

عهً أكبش جضء يٍ انعانى األقم حقذيا  

اإليبشاطىسَت + إفشَقُا انسىداء + انًغشب )

حُث حعشض هزا األخُش ألشكال ( انعثًاَُت

.  يخخهفت يٍ االسخغالل االسخعًاسٌ

انًجال انجغشافٍ انزٌ اسخفاد يٍ  : انؼانى انشأسًاني -1

:وَشًم. 19يخخهف انخطىساث انخٍ حًهها انقشٌ 

انخحىالث انسُاسُت  + يهذ انثىسة انصُاعُت : أٔستا •

، وانخٍ حى  18واالجخًاعُت وانفكشَت يُز انقشٌ 

.حصذَشها َحى باقٍ انعانى انشأسًانٍ

انًسخفُذ األكبش يٍ انخحىالث  : انٕالياخ انًرحذج •

األوسبُت حُث اسخثًشحها الحخالل انصذاسة انعانًُت يُز  

.20انقشٌ 

 19َقم انخجشبت األوسبُت خالل انقشٌ : انياتاٌ •

.واسخطاع إَخاج ًَىرج سأسًانٍ دو خصىصُت َاباَُت

يخخهف انًجاالث  : انؼانى خاسج انؼانى انشأسًاني -2

:  انخٍ اسخهذفخها انخىسعاث االيبشَانُت نهقىي انشأسًانُت

)  بهذاٌ إفشَقُا + أساضٍ انذونت انعثًاَُت بعذ ضعفها 

...+  انًغشب وانجضائش وحىَس ويصش: شًال إفشَقُا

(.  بهذاٌ جُىب انصحشاء



صياغح إشكانيح  

تشَايج يكٌٕ انراسيخ

ستا انقشٌ انراسغ ػشش يجًٕػح يٍ انرغيشاخ انؼًيقح اَؼكسد ػهٗ يخرهف  ػاشد ٔأ

اجرًاػيا ٔفكشيًا، ٔكاَد ْزِ انرحٕالخ انؼايم + اقرصاديًا ٔيانيًا + سياسيًا : يجاالذٓا انحياذيح

ستا يٍ ْيًُح ػهٗ تقيح انؼانى يطهغ انقشٌ انؼششيٍ ٔنى ذقرصش ذهك . انشئيس في يا تهغرّ ٔأ

انرحٕالخ ػهٗ أٔستا ٔحسة، تم ذجأصذٓا َحٕ يجاالخ جذيذج كرة نٓا تحكى ػالقاذٓا انشأسًانيح 

ستا أٌ ذظٓش خالل َفس انفرشج تًظٓش انقٕٖ انشأسًانيح ٔذُافس أٔستا حٕل ْيًُرٓا  يغ ٔأ

.االيثشيانيح ػهٗ انؼانى األقم ذقذيًا، ٔذرجهٗ في كم يٍ انٕالياخ انًرحذج األيشيكيح ٔانياتاٌ

، ًَٕ ظاْشج االيثشيانيح انري سثثد 19ٔقذ َرج ػٍ يخرهف ذحٕالخ انؼانى انشأسًاني خالل انقشٌ 

اصطذاو يصانح انقٕٖ انشأسًانيح، ٔتانراني ذٕسطٓا في أصياخ سياسيح ٔػسكشيح أفضد إنٗ 

.1914اَذالع انحشب انؼانًيح األٔنٗ سُح 

فأيٍ ذرجهٗ انرحٕالخ انؼًيقح انري ػاشٓا انؼانى انشأسًاني خالل انقشٌ 

؟19

ٔكيف اَؼكسد ذهك انرحٕالخ ػهٗ كم يٍ ًَٕرجي انؼانى انشأسًاني ٔانؼانى خاسج 

   انؼانى انشأسًاني؟


