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فقد ساعدت على إضعاف األنظمة البرلمانٌة على أوضاع أوربا سٌاسٌا واقتصادٌا م 1929األزمة االقتصادٌة العالمٌة سنة أثرت 

كما ساعدت . الدٌمقراطٌة وعلى تقوٌة األنظمة الدٌكتاتورٌة بشكل عام، وعلى المجًء بالنازٌة إلى الحكم فً ألمانٌا بشكل خاص

وكان من الطبٌعً أن تصطدم إرادة هذه الدول وإرادة الشعوب . الدول الدٌكتاتورٌة على التفكٌر فً المجاالت الحٌوٌة والعمل بها

 .القاطنة فً هذه المناطق من جهة، ثم مصالح الدول المستفٌدة من الوضع القائم من جهة ثانٌة

 ، بتصرف346م، بٌروت، ص 1999، المؤسسة الجامعٌة للدراسات والنشر،20الصمد رٌاض، تطور األحداث الدولٌة فً القرن 

السنة األولى بكالورٌا : المستوى

 علوم

 ساعتان: مدة الاهجاز

 

 

 - 2 –الوثٌقة رقم 

م، فقد تم نزع 1919كانت ألمانٌا تعانً حالة من اإلحباط والٌأس بسبب قسوة الشروط التً فرضت علٌها فً معاهدة فرساي عام 

سالحها إلى الحد الذي أضر حتى بقدرتها على الدفاع عن أمنها، واعتبرت هً المسؤولة الرئٌسة عن الحرب، ومن تم فرض علٌها 

لكل ذلك لم ٌكن ... دفع تعوٌضات عجز االقتصاد األلمانً عن الوفاء بها، وتم احتالل بعض أراضٌها ضمانا لوفائها بالتزامات المالٌة

 .غرٌبا أن ٌلتف الشعب األلمانً حول قائد أقسم على الثأر وإعادة بعث المجد األلمانً

 54م،ص1995، 202نافعة حسن، األمم المتحدة فً نصف قرن،سلسلة عالم المعرفة،عدد 

وتكرر االختبار عندما قامت ... على سلسلة من االعتداءات على الصٌنتعرضت عصبة األمم ألهم اختبار لها، بعد أن أقدمت الٌابان

ي عكسته سلسلة التحدٌات التً بدأها هتلر، وتصاعدت بشكل خطٌر ذم، وعندما جاء االختبار الثالث ال1935إٌطالٌا بغزو الحبشة 

كان من الواضح أن العصبة قد . لك حتى وصلت إلى غزو النمسا ثم تشٌكوسلوفاكٌا، ولم تستطع العصبة أن تفعل شٌئا لوقفهذبعد 

 .دخلت مرحلة االنهٌار فً نفس اللحظة التً اتجه فٌها العالم سرٌعا نحو حرب عالمٌة جدٌدة

 36 -35، ص 202حسن نافعة، األمم المتحدة فً نصف قرن، سلسلة عالم المعرفة، عدد 

 ...معهد تحكمه قيم 
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 بالتوفيق 

 ٌطرح مشكل الماء فً العالم العربً إشكاالت كبرى تزداد حدتها مع تغٌر الظروف المناخٌة

تعتبر الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة حالٌا إلى جانب الصٌن واالتحاد األوربً من أهم األقطاب االقتصادٌة الفاعلة فً المجال 

 .العالمً


