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 جامعة االنبار / كلية التربية للبنات 

 5112-5112    عليا                                 ــدراسات الـــقسم التاريخ / ال

 د. يوسف سامي       ديث                               ــــخ حــــــستير تاريـــاجـــم

 محاضرات مادة أوربا بين الحربيين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 0292 -0291التطورات السياسية في المانيا 

  1  فايمار جمهورية قيام:  أوال

 برلمانية ديمقراطية كأول ، م 9191 عام شباط في فايمار جمهورية قيام         

 حول األلمان نظرة اختلفت ، فايمار حكومة أثناء 0 النظرية الناحية من ألمانية

 اعتماد الديمقراطيون فأراد 0  التالية المرحلة في السياسي – االجتماعي التوجه

 ، المحافظون أما 0 المتحدة والواليات وروسيا فرنسا على واالنفتاح الديمقراطية

 كونها التعويضات دفع تاليا ورفضوا ، الحرب في الرايخ بهزيمة االعتراف فرفضوا

 جمهورية واعتبروا 0 واللورين االلزاس عن بالتخلي القبول أو ، االقتصاد أمام عائقا

 مما ، الخارج من مفروضة وأنها األلمانية الحياة عن غريبا شيئا وديمقراطيتها فايمار

  . جمهوريين دون من جمهورية جعلها

 جمهورية فان ، م 9191 عام أب 99 في ألمانيا في فايمار دستور أعلن

 الحين ذلك حتى دأبوا الذين المتطرفين الوطنيين لضربات األول الهدف كانت فايمار

 يكن ولم 0  الشرقية المنطقة في البولندي االعتداء ومقاومة الشيوعيين معاداة على



5 

 

 أصبحت وأالن 0 القليل إال الديمقراطية بالمبادئ يؤمن من األلمان الوطنيين بين

 . عليها فرساي فرضتها التي القيود من ألمانيا تخلص في ورغبة 0 كراهيتهم موضع

 الواليات إلغاء إلى خاص بنوع اتجه انه الدستور هذا خصائص بين ومن         

قامة كلها األلمانية األمة توحيد على العمل والى ألمانيا في المستقلة  0 مركزي حكم وا 

 ومهما الحكومة اعتدال رغم ألنه وذلك ، عليه الحكم فرصة له يتح لم الدستور وان

 ، بالشعبية تمتعها دون حالت الساعة أحداث فان ، مقترحاتها معقولية أمر من كان

 الهزيمة من تترنح ألمانيا كانت فلقد 0 قلبه صميم من لحكمها الشعب تقبل ودون بل

 عبأ تحملت ثم ، الداخلية والحزازات االنقسامات وشغلتها القتال ميدان في

 .المنتصرين للحلفاء تدفعها أن عليها كان التي واألضرار الخسائر عن التعويضات

 ، م 9191 تموز 19 في أي ، الصلح معاهدة توقيع من واحد شهر بعد            

 األوربية الدساتير أكثر ألمانيا منح الذي ، الجديد الدستور الوطنية الجمعية أقرت

 وفكرة ، وفرنسا انجلترا من الدستورية الحكومة فكرة اقتبس إذ ، وليبرالية ديمقراطية

 توصل وقد 0 سويسرا من االستفتاء وفكرة ، المتحدة الواليات من الجمهورية رئيس

 باشتراك(  961 المادة)  الدستور نص إدراج إلى الديمقراطي االشتراكي الحزب

  . المشروعات إدارة في العمال

 لجان ، م 9199 – 9199 عامي قوانين بموجب ، بالفعل تأسست           

 من أكثر عمالها عدد كان إذ ، والتجارية الصناعية المشروعات كل في عمالية
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 ولم ، اإلدارة في اللجان هذه اشتراك قاوموا األعمال أصحاب ولكن 0 عامال عشرين

 من الدستور إن كما 0 العمل قوانين تطبيق على اإلشراف سوى وظيفة لها تكن

 ، ألمانيا في المستقلة الواليات بإلغاء والقومية الوطنية الوحدة دعم ، أخر جانب

قامة ، كلها األلمانية األمة وتوحيد  حياة بدأت الدستور فبصدور 0 مركزي حكم وا 

 اإلمبراطورية"  اسم عليها يطلق التي وهي ، فايمار جمهورية أو الثاني الرايخ

 أحزاب سيطرة تحت فشيئا شيئا يقعون الديمقراطيون االشتراكيون واخذ 0"  الوسيطة

 عام بإضراب القيام المستقلون االشتراكيون وقرر الوسطى الطبقة وايديلوجية الوسط

 . برلين في تماما العمل حركة يشل م 9191 عام تموز في

 عليها التأمر إلى أدى أن الجمهورية فيه ولدت الذي الضعف هذا يلبث ولم       

 النظامي الجيش في يتمثل كان كما ، الملكيين من يتمثل وكان 0 اليمين جانب من

 ، ألمانيا أنحاء جميع في المسلح الحر الفيلق عصابات في خاصة بصفة ويتمثل ،

 0 ومنها االنقالبات من العديد حدثت وقد 0 بتسليحها يقوم الدفاع جيش ولكن

 :  كاب انقالب -0

 الجمهورية تقويض إلى يهدف كان والذي 9190 عام آذار في االنقالب حدث     

عادة  . الملكية وا 
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 قلب إلى الرامية المؤامرات دعم في العصابات هذه أخذت ما وسرعان         

 قيادة تحت ايرهاردت الكابتن لواء وهي ، العصابات إحدى وتمكنت الجمهوري الحكم

 من ، كاب ولفجانج الدكتور وتمكن ، برلين على االستيالء من ، ولترفون الفريق

 يوم العاصمة من الفرار وغيرهما ونوسكه ايبرت واضطر للرايخ مستشارا نفسه إعالن

 موقف سيخت فون الجنرال يقوده النظامي الجيش ووقف ، م 9190 عام آذار 19

 .  المتفرج

 وهرب 0 العام اإلضراب وبسبب لعجزه نتيجة أيام ثالثة بعد االنقالب وفشل        

 لم ولكنه الملكية القومية هزيمة إلى كاب انقالب فشل وأدى كاب ولفجانج الرئيس

 . األلمانية للديمقراطية حقيقيا نصرا يكن

 ، األفراد من 501 إلى العظمى الخيانة تهمة الحكومة وجهت م 9190 عام في

 كما 0 سنوات خمس بالسجن برلين شرطة مدير هو فقط واحد على الحكم فصدر

 النقالب العسكري القائد فون الجنرال مرتبات بدفع م 9196 عام في الحكم صدر

  0كاب

 :    ميونخ في كار انقالب -9

 91 يوم في الجيش قام فقد 0 نجاحا أكثر وكان ميونخ في االنقالب هذا وقع       

 نظاما عنها عوضا وأقام االشتراكية"  هوفمان"  حكومة بإسقاط م 9190 عام آذار
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 جذب نقطة البافارية العاصمة أصبحت أن ذلك وتال كار فون جوستاف برئاسة يمينيا

 . فرساي لمعاهدة والرافضين الجمهوري الحكم على الساخطين لجميع

 المارك بسقوط وذلك ، اليمين يخدم نحو على األحداث مضت ما وسرعان        

 األساسي سببه األلماني المارك سقوط وكان 0 للرور الفرنسيين واحتالل األلماني

 . قيامه على الحكومة عملت الذي النقدي التضخم

 عام أيار 1 في لندن في اللجنة حددتها التي التعويضات بدفع ألمانيا قبلت      

 مارك مليار بدفع قامت وقد 0 مارك مليار وثالثين واثنتين مائة حددت والتي 9199

 الحكومة صرحت الثاني القسط قضية في بحث وعندما الحلفاء إلى أيار أخر في

 لها يسمح ال واالقتصادي المالي وضعها أن بحجة الدفع عن عجزها األلمانية

 إلى ضم قد العليا سيليزيا في األولية المواد من الغني القسم وان خاصة باالستمرار

 المارك تدهور ازداد 9199 عام الثاني تشرين وفي 0  9199 عام آذار في بولوتيا

 معينة مدة خالل األقساط دفع عدم على الموافقة األلمانية الحكومة وطلبت األلماني

 على تحصل أن هي المدة هذه لقبول وسيلة خير إن رأت الفرنسية الحكومة إن إال

  . مستقبال أمنية ضمانات

 الحكومة عقدت عندما وفرنسا البريطانية الحكومة بين خالف حصل فقد          

 األول تشرين في راتنو – لوشور باتفاق عرف األلمانية الحكومة مع اتفاقا الفرنسية
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 أمواال التعويضات من حصتها فرنسا إلى ألمانيا تدفع بان يقضي 0  9199 عام

  0  الذهبية الماركات من بدال أولية ومواد سلع شكل على عينية

 دفع عن توقفها عن وأعلنت الخالف هذا األلمانية الحكومة استغلت وقد          

 كان مؤتمر أهمها دولية مؤتمرات على التعويضات مسالة وأحيلت 0 التعويضات

 وباريس لندن ومؤتمر 9199 عام نيسان في جنوا مؤتمر و 9199 عام مطلع

 األلمانية التعويضات اجل تحديد على توافق لن أنها جنوا مؤتمر في فرنسا وأعلنت

 الدفع عن ألمانيا تخلفت أن بعد فرنسا وقررت 0 الحلفاء إلى الرور مناجم تسلم لم ما

 للرقابة لجنة إرسال البلجيكية الحكومة مع باالتفاق 9191 عام الثاني كانون 99 في

 الرور منطقة باحتالل بريطانيا نددت وقد الرور في األلمانية والمناجم المصانع على

نما وحدها ألمانيا إلى إساءة يشكل ال احتاللها إن معلنة  الحياة على يسئ وا 

    .كلها أوربا في االقتصادية

 المتطرف اليمين حرك أن م 9191 عام في الحكومة استسالم يلبث ولم            

 أن ال ، العالمية مكانتها البالد إلى يعيد جديد قائد إلى يتطلع اليمين كان،واليسار

 9191 عام منذ الفرصة هذه والحت بأوربا ألمانيا يدمج ديمقراطي نهج في يسير

 ديمقراطية قيم من تحمله وما فايمار جمهورية واعتبر 0 الساحة على هتلر بظهور

 الوطني العمال حزب بترؤس فايمار بجمهورية لإلطاحة نشاطه وبدا خطر عدو
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 قوة إلى تحويله من 9191 عام في وتمكن ، 9199 عام منذ األلماني االشتراكي

 . بالسجن عليه وحكم فشل لكنه ميونخ في انقالب قاد 9191 عام وفي سياسية

 أعلن قد ستريسمن األلماني المستشار كان  م 9191 عام أيلول 96 وفي         

 فقد 0 للحلفاء التعويضات دفع ألمانيا واستئناف ، الرور حوض في المقاومة نهاية

 حالة أعلن لذلك استعداد على كان لكنه واليسار اليمين متطرفي من عنيفة ثورة واجه

 م 9191 عام أيلول 96 بين التنفيذية بالسلطة وعهد ، اليوم نفس في الطوارئ

 وجاء 0 سخت فون الجيش وقائد ، اوثوجيسلر الدفاع وزير إلى م 9191 عام وشباط

 في برلين في الحكومة وبين بينها العالقات ساءت التي ، بافاريا جانب من الخطر

 للدولة مفوضا كار جوستاف وعين الطوارئ حالة بافاريا أعلنت فقد ، م 9191 عام

 احتالل تستهدف انقالب مؤامرة ، بوخروكر الميجور قيادة تحت األسود الجيش ودبر

سقاط برلين   . الجمهورية الحكومة وا 

 من الشرق إلى تقع التي القالع من ثالث باحتالل الجيش هذا قام فقد          

 واتهم يومين بعد الميجور واستسلم بمحاصرته قام النظامي الجيش ولكن برلين

 قد بافاريا كانت حين في، سنوات عشر بالسجن عليه وحكم العظمى بالخيانة

 والجنرال ، الدولة مفوض كار من المكون للثالوث المطلقة السلطة تحت أصبحت

 . الشرطة مدير سايسر فون والكولونيل النظامي الجيش قائد لوسو اوتوفون
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 القيام يريد الثالوث كان فبينما تختلف الفريقين من كل أهداف كانت فقد          

قامة السلطة على االستيالء يريد هتلر ، انفصالي بانقالب  ومتحد وقوي قومي رايخ وا 

 بافاريا في الفريقان انقسم ، عصيان أي بإخماد يهدد الذي الجيش قرار صدر وعندما

 على يقضي سوف الهدوء إعادة في الجمهورية الحكومة نجاح أن هتلر رأى فبينما

 برلين على الزحف في الشروع ولوسو كار إلى طلب فقد وبالتالي ، أمامه فرصة كل

 من يكون سوف انه الثالوث رأى فقد 0  ميونيخ على بزحفها برلين تبدأ أن قبل

 تشرين 6 يوم في أقاموا وهكذا ، دمارهم إلى تؤدي مجدية غير بحركة القيام العبث

 يتولى هتلر كان الذي ، األلماني النضالي االتحاد بإبالغ م 9191 عام الثاني

 . متهور عمل وراء باالنسياق يسمحوا لن بأنهم ، السياسية زعامته

 :   الجعة قاعة انقالب -3

 الجئان وهما وشونبر روزنبرج بنصيحة العمل هتلر قرر االنقالب هذا ففي         

رغامهم ، الثالوث أعضاء واختطاف ، روسيان  وانتهز 0 سلطتهم استخدام على وا 

 الجعة قاعة في األعمال لرجال اجتماع في كار يلقيه خطاب عن اإلعالن فرصة

 االنقالب بهذا والقيام خطتهم لتنفيذ سايسر فون والعقيد لوسو الجنرال وحضور الكبرى

 ودارت وفون ولوسو كار على القبض واستطاع 0 م9191 عام الثاني تشرين 8 في

 وكانت اقتناع غير من الثالث خضع وقد القاعة نفس في وبينهم بينه مفاوضات

 كار ويتولى الجديدة المركزية الحكومة في السياسة دفة هتلر يسير أن هي الخطة
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 الشرطة وزير سايسر ويكون ، الوطني للجيش وزيرا لوسو ويعين بافاريا عرش وصية

 0 برلين على الزحف تنظيم هي المؤقتة الجديدة الوطنية الحكومة مهمة وتكون

 اصدر حين وفي ، وسايسر كار هرب حتى ، االجتماع ينفض يكد لم           

 1 يوم فخرجوا أخيرة بمحاولة المتآمرون وقام االنقالب بإخماد أوامره سيخت فون

 على ، رجل أالف ثالثة نحو في الجعة قاعة حدائق من م9191 عام الثاني تشرين

 0   المدينة قلب إلى للوصول النازيين كبار من ستة ونحو وهتلر لودندروف رأسهم

 وقبض ، القتلى من عشر ستة وسقط ، تقدمهم الشرطة قوات أوقفت فقد            

 وحوكم ، الحزب بحل السلطات وقامت النمسا إلى جورنج وهرب ، ولودندورف هتلر

 . أشهر بضعة سوى منها يقض لم ولكنه ، سنوات خمس بالسجن عليه وحكم هتلر

 0 داوز لجنة بواسطة للتعويضات نظام إعداد يجري كان 9191 عام وفي          

 فيه تتعهد بمشروع ألمانيا خارجية وزير ، سترسمن تقدم 9191 عام مطلع وفي

 الكبرى األوربية الدول تكون وان وبلجيكا فرنسا مع الغربية حدودها باحترام ألمانيا

 المسالة وكانت 0 الفكرة بهذه وبريطانيا فرنسا رحبت وقد التعهد لهذا ضامنة دول

 واقنع 0 الغربية حدودها من الشرقية حدودها فصل هو ألمانيا مشروع في المحورية

 تسمح بما العصبة بتعهدات اإليفاء على قادرة ألمانيا بان وفرنسا بريطانيا سترسمن

 لن سوف فإنها السالح منزوعة ألمانيا كانت ولما والجغرافية العسكرية منزلتها لها

 0المسالة هذه في طرفا تكون
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 بعد جوهري لتغيير تعرضت قد ألمانيا إزاء الفرنسية السياسة وكانت         

 بريان ورجوع ، يوانكاريه وزارة سقوط عن أسفرت التي ، م9191 عام أيار انتخابات

  0الخارجية وزارة إلى

 وبريطانيا ألمانيا بين االتفاقية وقعت ، م9191 عام األول كانون 9 وفي       

 وبعد ، العصبة في عضوا ألمانيا تصبح عندما نافذة تكون أن على وبلجيكا وفرنسا

 ، بينهما القائمة بالحدود باالعتراف وبلجيكا وفرنسا ألمانيا تعهدت المفاوضات إجراء

 سالح بنزع ألمانيا اعترفت كما 0 األخر منهما كل ضد القوة استخدام عن واالمتناع

 تبادل على االتفاق وتم ، االتفاق هذا وايطاليا بريطانيا ضمنت وقد 0 الراين منطقة

 حدود االتفاق يشمل أن طلبت فرنسا أن غير العنف استخدام حالة في المساعدة

 لحدودها بالتزامها تعهدت كما بااللتزام ألمانيا تتعهد أن على أيضا الشرقية ألمانيا

 بان وأوضح 0 طلبها سترسمن رفض فرنسا موقف على األلمان اطلع ولما 0 الغربية

  0  الشرقية ألمانيا بحدود لالتفاق عالقة ال

 كما األمم عصبة إلى لالنضمام ألمانيا طلب بتأييد المؤتمرون تعهد وقد         

 معاهدة حددته الذي الموعد قبل الراين منطقة من األجنبية القوات بسحب لها تعهدوا

  م9111 عام وهو فرساي

 فاعدوا المؤرخين بعض لدن من كبيرة أهمية لوكارنو اتفاقية حازت           

 أصبحت جديدة مرحلة وبداية األولى العالمية الحرب لمرحلة نهاية بمثابة توقيعها
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 ألمانيا صورة أخذت 0 الدول بين والخالفات المنازعات لحل سبيال فيها المفوضات

 مارشال الفيلد تعيين تم حين القلق يساورهم لم حد إلى الحلفاء نظر في تتحسن

 م9191 عام في ايبرت السابق رئيسها وفاة بعد األلمانية للجمهورية رئيسا هندنبرج

 بذل قد كان لقائد تكريما كونه من أكثر يعد ال هندنبرج تعيين أن الحلفاء وظن

 األلماني للدستور الوالء بيمين اقسم انه عن فضال ، بالده لخدمة لديه ما أقصى

  . الجديد

 بانسحاب م9196 عام الثاني كانون 19 في االتفاقية هذه نتائج وتجلت           

 في عضوا ألمانيا قبول عن فضال ، الراين منطقة من جزء وهي كولونيا من الحلفاء

 التقى م9196 عام أيلول 95 وفي 0 م 9196 عام أيلول 8 في األمم عصبة

 حول ستريسمن فكرة تعززت وهناك 0 جنيف من بالقرب ثويري في وبريان ستريسمن

 ألمانيا من كل عقدت الشهر ذلك نهاية وفي 0 الفرنسي األلماني االقتصادي التعاون

 .األوربي االقتصادي للتعاون بالتطور مبادرة إلى تدعو دولية اتفاقية وبلجيكا وفرنسا

 عن تتخل لم أنها رغم األوربي المحيط إلى ألمانيا لوكارنو اتفاقية أعادت وأخيرا

 . مطالبها
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 جامعة االنبار / كلية التربية للبنات 

 5112-5112    عليا                                 ــدراسات الـــقسم التاريخ / ال

 د. يوسف سامي       ديث                               ــــخ حــــــستير تاريـــاجـــم

 محاضرات مادة أوربا بين الحربيين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  0202في باريس مؤتمر الصلح  

 9191كانون الثاني عام  99بدء مؤتمر الصلح أعماله في باريس في )           

ووزراء خارجية الدول األربعة العظمى المنتصرة في م ( بحضور رؤساء حكومات ، 

الحرب وهي الواليات المتحدة األمريكية ، فرنسا ، بريطانيا وايطاليا وتم انتخاب 

  0كليمنصو رئيس وزراء فرنسا رئيسا للمؤتمر  

م  ( لوضع شروط   9191كانون الثاني عام  98اجتمع ممثلو الدول في ) 

رسميون ال للحلفاء والكبار وللدول التي انضمت اليهم  الصلح ، وكان بينهم متحدثون

فيما بعد فحسب ، بل لتلك الدول التي قطعت في مراحل متأخرة عالقتها الدبلوماسية 

أما الصين  0مع دول االعداء كذلك ، وهي بوليفيا واإلكوادور وبيرو واالرجواي 

ا الحرب في أخر وسيام فقد دخلتا ضمن الدول الحلفاء المحاربة نظرا إلعالنهم

 0لحظة
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وكان من المتعذر على المؤتمرين جميعا الوصول إلى قرارات سريعة لكثرة      

ولذلك سرعان ما انتهى األمر إلى تركيز العمل  0عددهم وتضارب مصالح دولهم 

في أيدي " الثالثة الكبار "  ، وهكذا كان توجيه التسوية وخطوطها الرئيسية من 

: ولسن رئيس الواليات المتحدة ، جورج كليمنصو رئيس وزراء وضع الثالثة الكبار 

فرنسا ، ودافيد لويد جورج رئيس وزراء بريطانيا ، وكانت اليابان وايطاليا في البداية 

 0ضمن الدائرة الداخلية للدول الرئيسية ، ولكن سرعان ما تغيبتا عن االجتماعات  

 -وقد واجهت المؤتمر عدة مشاكل منها : 

إعادة تشكيل خريطة أوربا بعد الحرب ، ومشكلة المستعمرات التي كانت            

خاضعة للدول المهزومة ، ونظام االنتداب الذي اقترح لحل هذه المشكلة ، ومشكلة 

ومشاكل تتعلق باستسالم  0عصبة األمم المقترح إنشاؤها لحماية السالم العالمي 

الحرب التي تسببت بها ، ومشاكل  ألمانيا والتعويضات المطلوبة منها عن خسائر

تتعلق ببعض المناطق المتنازع عليها أو التي كانت دول الحلفاء والدول التي 

  0ساندتهم تتطلع إلى ضمها وقد انتهى األمر بحل هذه المشكالت  

( في اجتماع عام حضره ممثلو الدول  9191أيار عام  1وقدم في )             

لمعاهدة الصلح قبله المؤتمر في جملته بعد مناقشات المتحالفة مشروع تحضيري 

ولكن لم يسمح له بالمناقشة  0كثيرة وفي اليوم التالي قدم هذا المشروع للوفد األلماني 

نما إذن له بان يقدم مذكرة واحدة مكتوبة يدلي فيها برأيه في ذلك الموضوع   0وا 
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عنان السماء استنكارا وحينما اطلع األلمان على المعاهدة ارتفعت أصواتهم إلى 

نها  لقسوتها البالغة واحتجوا بأنها ستقضي على كل أمل لهم في مستقبل كريم ، وا 

بيد أنهم اضطروا في النهاية إلى  0تنطوي على استبعادهم ردحا طويال من الدهر 

 .قبولها 

  1معاهدة فرساي 

ى م ( ، ذكرى مرور خمس سنوات عل 9191حزيران عام  98ففي )           

حادث سرابيفو ، وقع مندوبوهم معاهدة الصلح في قاعة المرايا بقصر فرساي ، هو 

م ( مولد اإلمبراطورية  9859كانون الثاني عام  98نفس القصر الذي شهد في ) 

وشرب األلمان كاس الذل والهوان فلم يسمح لمندوبيهم حتى بالجلوس  0األلمانية 

لة مرارة في نفوس األلمان ، واعتقدوا بان على مائدة الصلح ، وقد ولدت هذه المعام

هذا الصلح المفروض الذي اكره مندوبوهم بتوقيعه ليس بملزم أللمانيا من الواجهة 

 –لتتجرع ألمانيا نفس الكأس الذي سقته لروسيا قبل مضي عام في برست  0األدبية

  0ليثوفسك

  -ولقد تمت تسوية مشكالت الحرب بعدة معاهدات هي : 

  0م (   9191حزيران عام  98فرساي مع ألمانيا في )  معاهدة -9

  0م (   9191أيلول عام  90معاهدة سان جيرمان مع النمسا في )  -9
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  0م (   9191تشرين الثاني عام  95معاهدة نوبي مع بلغاريا في )  -1

  0م (   9190حزيران عام  1معاهدة تريانوت مع المجر في )  -1

 0م (   9190أب عام  90ا في ) معاهدة سيفر مع تركي -1

م ( نشرت في برلين نصوص معاهدة فرساي  9191أيار عام  5في يوم )        

كانت هذه المعاهدة  0التي وضعها الحلفاء دون مفاوضات مع الحكومة األلمانية 

ضربة قاضية لأللمان الذي كان يعتقد انه حقق للحلفاء كل رغباتهم بالتخلص من 

قامة حكومة ديمقراطية أسرة هوهنزولرن    .، وسحق البالشفة ، وا 

( اضطر األلمان للتوقيع على معاهدة الصلح  9191حزيران  98في )        

بشروطها التي اتفق عليها الحلفاء رغم احتجاجهم بان هذه الشروط لم يسبق لها مثيل 

في قسوتها وعدم عدالتها وفي فداحة الثمن الذي فرض على األلمان باعتبار 

  .( صفحة   919مسؤوليتهم عن قيام الحرب وبلغ عدد صفحات المعاهدة ) 

   -واهم ما اشتملت عليه المعاهدة : 

تأسيس عصبة األمم وميثاقها ووظائفها فقد تضمنت هذه المعاهدة مبادئ  -9

  0إنشاء هذه المنظمة الدولية 

  0رسم حدود ألمانيا مع جيرانها وتشكيل خريطة أوربا بعد الحرب  -9
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 0نزع السالح األلماني والضمانات التي اتخذت ضدها في هذا السبيل  -1

  0وضع المستعمرات التي كانت خاضعة أللمانيا   -1

محاكمة األفراد المتهمين بخرق القوانين والمعاهدات الدولية أو بارتكاب جرائم  -1

 0ين الحرب  ضد قوان

  -نتائج معاهدة فرساي  : 

أجبرت المعاهدة المندوبين األلمان على االعتراف بمسؤولية بالدهم وصدها  -9

  0عن قيام الحرب 

دعت ألمانيا إلى دفع تعويضات عن كل ما لحق بالحلفاء من أضرار ، في  -9

  0دوالر   19أثناء الحرب ، وقدر ما عليها دفعه وهو مبلغ خيالي هو 

حدد الجيش األلماني بمائة ألف مقاتل ، وحرمت من وسائل الدفاع الثقيلة بما  -1

  0فيها الطائرات الحربية  

خسرت ألمانيا جميع مستعمراتها ، وأعادت االلزاس واللورين إلى فرنسا ،  -1

وتعهدت بإعطاء حقول الفحم الغنية في منطقة السار لإلدارة الفرنسية ، وتنازلت عن 

  .وبن ومالميدي إلى بلجيكا ، وأعادت شمال شلزويج إلى الدنمارك مقاطعتي ي
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وبهذه المعاهدة انتقم الحلفاء عامة وفرنسا خاصة من ألمانيا وكانت عامال رئيسيا في 

  0اندالع الحرب العالمية الثانية    
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 جامعة االنبار / كلية التربية للبنات 

 5112-5112    عليا                                 ــدراسات الـــقسم التاريخ / ال

 د. يوسف سامي       ديث                               ــــخ حــــــستير تاريـــاجـــم

 محاضرات مادة أوربا بين الحربيين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انضمام المانيا الى عصبة االمم واالزمة االقتصادية العالمية :

  1  األمم عصبة إلى ألمانيا انضمام:  ثانيا

 ألمانيا لقبول مواتية لوكارنو اتفاقية على التوقيع بعد الظروف أصبحت         

 بذلك طلبا فقدمت ، العصبة مجلس في دائم مقعد ومنحها األمم عصبة في عضوا

 حيث الدخول في إعاقة ألمانيا واجهت الالزمة اإلجراءات اتخاذ وبعد 0 العصبة إلى

 دائمة مقاعد لنيل البرازيل و وبولندا اسبانيا وهي كمرشحين أخرى دول ثالث تقدمت

 أصواتها فان ولهذا المجلس في دائمين غير عضوين واسبانيا البرازيل كانت حيث

 العصبة في ألمانيا قبول على البرازيل تصويت ولعدم ألمانيا لترشيح ضرورية كانت

 . األوربية الدول سخط أثار مما األلماني الطلب رفض

 خطابا األلماني المستشار ماركس ألقى 9191 عام أيلول من الثاني في           

 واالعتراف بكرامتها احتفاظها مع ألمانيا إن:  فقال بادن والية في حزبي اجتماع في

 تحترم أن عليها التي العصبة سلك في الدخول تطلب أن يجب كبرى كدولة بها

 األلمانية الخارجية وزارة وقعت عندئذ 0 ألمانيا مطالب إزاء عادلة تكون وان حريتها
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 العصبة لدخول وشروطها مطالبها فيها توضح رسمية مذكرة 9191 عام أيلول 1 في

 إثبات تجديد به يعني ال دخولها وان المجلس في دائم مقعد أللمانيا يضمن أن منها

 . عليها الحرب تبعية

 وبذلك ، األمم عصبة في عضوا ألمانيا قبلت م9196 عام أيلول 8 ففي         

 عام األول كانون 19 وفي 0 الكبرى الدول بقية مع المساواة قدم على أصبحت

 الريتانية االحتالل منطقة من قسم عن الجالء في المصالحة نتائج تجلت م 9196

 عام ففي 0 الراين عن الجالء موعد تقديم اجل من العمل في ذلك بعد ألمانيا وأخذت

 بان وصرح الراين أراضي عن الجالء قضية مولر هرمان المستشار أثار 9198

 فلها ولذا ، منتظمة بصورة السنوية األقساط ودفعت"  دوز"  مشروع نفذت ألمانيا

 بحاجة ليست فرنسا بان وأضاف ، األراضي عن الجالء على الحصول في الحق

  لوكارنو معاهدة بعد األمن لضمان

 األول فريقين إلى العصبة في ألمانيا دخول مسالة في األلمان وانقسم           

 ألمانيا تجنيها التي الفوائد يدرك وهو المتشردين الديمقراطيين المسالمين من مؤلف

 األول الفريق يؤيدون ال الذين الوطنيين من مؤلف الثاني والفريق ، الدخول هذا من

 وال العليا بسيليزيا يتعلق فيما قرارها بسبب األمم عصبة على ناقمين كونهم رأيهم في

 التي بالواجبات االعتراف مقدمتها وفي بالعصبة االلتحاق لشروط يذعنوا أن يريدون
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 في تبقى أن ألمانيا مصلحة من أن ويرون ، منها المؤلفة الدول عاتق على تلقيها

 . ما بعهد مقيدة غير أعمالها في حرة لتكون العصبة إطار خارج

 العصبة تستطيع أن دون األمم لعصبة الضربة تلو الضربة ألمانيا كالت ثم          

 ثم ، ألمانيا على فرساي معاهدة فرضتها التي العسكرية القيود هتلر فمزق ، حراكا

 على وتعدى بألمانيا كلها جيكوسلفاكيا الحق ثم ، السوديت ومنطقة النمسا احتل

 أعلنوا والذين 0 ساكنا تحرك ال والعصبة 0 بولونيا على ثم(  المجر)  هنغاريا

 0 الحلفاء دولهم باسم ولكن األمم عصبة باسم يعلنوها لم(  وفرنسا انجلترا)  الحرب

 هيئة شان شانها والثقافية واالجتماعية الصحية الشؤون في إال العصبة تنجح ولم

  . الثانية العالمية الحرب إعالن بعد العصبة وانهارت 0 حاليا األمم

  1  ألمانيا على االقتصادية األزمة اثر:  ثالثا

 العالمية الحرب منذ مزعزعة والمالية االقتصادية ألمانيا أحوال كانت          

 9191 – 9191 عامي بين به تمتعت الذي البسيط الرخاء من الرغم على األولى

 األخرى األجنبية القروض عن فضال ، والبريطانية األمريكية المعونات كانت وقد

 من كبيرة درجة على حدثين 9191 عام في ألمانيا شهدت كما 0 الرخاء لهذا سببا

 كانت والتي 0 ألمانيا إلى العالمية االقتصادية األزمة أثار وصول أولهما األهمية

 رؤوس على كبيرة بدرجة استند قد كان األلماني االقتصاد الن ألمانيا في خطورة أكثر
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 الثالث في ةالمفاجئ سترسمان المستشار وفاة هو الثاني الحدث أما ، األجنبية األموال

  . األول الطراز من سياسيا بوفاته ألمانيا فخسرت 9191 عام األول تشرين من

 االقتصادية األزمة جراء من الكثير عانت التي الدول من واحدة ألمانيا إن         

 من محاولة وفي ، أيضا األزمة من قاست قد األخرى هي النمسا وكانت ، العالمية

 جمركي اتحاد إنشاء اجل من بمفاوضات  بدأتا فقد األزمة أثار لتطويق الدولتين

 عرف الذي المشروع هذا ولكن 0 9119 عام آذار 91 في عنه اإلعالن وتم بينهما

 نصوص مع يتعارض إجراء بصفته فرنسا قبل من قوية معارضة واجه قد باالنشلوس

 العدل محكمة إلى المشروع إحالة بريطانيا حكومة اقترحت وقد ، فرساي معاهدة

 فرنسا قلق تثير ال حتى عنه تتراجع أن ألمانيا من طلبت نفسه الوقت وفي الدولية

 الذي المشروع عن تخليها 9119 عام أيلول 1 في والنمسا ألمانيا فأعلنت 0 ضدها

 الحكومة قدمتها التي الدولية التعهدات مع يتعارض انه الدولية العدل محكمة أعلنت

 خلف الذي بروننج األلماني المستشار حكومة أن 0 9199 عام في النمساوية

 أللمانيا يمكن ال انه 9119 عام حزيران في أعلنت قد كانت 9110 عام سترسمان

 طبقا السابق العام في وضعت قد كانت التي التعويضات دفع خطة تنفيذ تواجه أن

  0 يونك لمشروع
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 التعويضات دفع بإلغاء وطالبت ، الدفع على قدرتها عدم عن ألمانيا أفادت أن وبعد

 على  الفرنسية الحكومة على المتحدة والواليات بريطانيا حكومتا اتفقت عنها والديون

 . ألمانيا عن األعباء تخفيف ضرورة

 في مما أقوى بشكل ألمانيا في 9191 عام االقتصادية األزمة برزت لقد         

 األمريكية للرأسمالية تابع األلماني االقتصاد كون ورغم 0 األمريكية المتحدة الواليات

 . هامة داللة ذو البلدين في الصناعي اإلنتاج تطور مقارنة فان ، واسع بشكل

 إلى أقرضتها التي باألموال المطالبة على األمريكية المتحدة الواليات أقدمت       

 تأثرت األمريكية لألموال وبتسديدها ضخمة بمبالغ لها مدينة األخيرة وكانت ألمانيا

 ماله استخدام إلى األلماني المركزي البنك واضطر ألمانيا في المالية األعمال دوائر

  . أموالهم رؤوس يسحبون األجانب المستثمرون بدا حيث االحتياطي

 0 9119 عام األول تشرين في إفالسه برلين مصارف اكبر إعالن عن فضال      

 عن الناشئة األوضاع مستغال النازي للحزب السياسي النشاط زيادة إلى أدى ذلك كل

 . نتائجها معالجة عن األلمانية الحكومة وعجز األزمة

 0 مؤقتة بصورة المصارف كافة إغالق على برلين حكومة أرغم مما        

 األلمانية البضائع كساد وأدى الخارجية التجارة أسواق أغلقت المصارف هذه وبانهيار

 قطاع عانى وقد البالد خارج تتسرب األموال وبدأت توازنها الدولة ميزانية وفقدان
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 البناء ومواد والفوالذ الحديد صناعات والسيما األزمة من األكبر العبء الصناعة

 المرتبة إلى الصناعي ألمانيا مركز تدنى و أبوابها المصانع من العديد فأغلقت

 العاطلون قارب حيث البطالة وانتشرت،0 الثانية المرتبة تحتل كانت أن بعد الخامسة

 الصادرات قيمة وسجلت عاطل ماليين أربعة 9119 عام أواسط في العمل عن

 . كبيرا انخفاضا
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 جامعة االنبار / كلية التربية للبنات 

 5112-5112    عليا                                 ــدراسات الـــقسم التاريخ / ال

 د. يوسف سامي       ديث                               ــــخ حــــــستير تاريـــاجـــم

 محاضرات مادة أوربا بين الحربيين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : 0233اعتالء هتلر السلطة في المانيا عام 

 1  السلطة هتلر اعتالء:  أوال

 ولد 0 العشرين القرن في السياسية الشخصيات أهم من هتلر أدولف يكون قد      

 . 9810 عام في والنمسا ألمانيا بين الحدود على بروتوتقع تدعى صغيرة مدينة في

 0 واإلحباط بالفشل المستمر بالشعور حياته تميزت بسيطة عائلة من كان       

 العسكرية الخدمة إلى دخل وعندما والتشرد البؤس من حياة عاش والديه وفاة وبعد

 هي هتلر شخصية أن الباحثين بعض يرى 0 عينيه بأم األلماني الجيش هزيمة رأى

  . النازية الحركة أساس

 تزايد 9119 عام أوجها بلغت التي ألمانيا في االقتصادية األزمة تفاقم ومع       

 على الجماهير سخط من الحزب واستفاد الوسطى الطبقة من النازي الحزب أنصار

 بضغط االقتصادي التدهور معالجة حاول الذي بروننج األلماني المستشار سياسة

 في هتلر بترشيح النازي الحزب بدا 0 الضرائب زيادة مع الموظفين ورواتب النفقات
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 هندنبرج ضد 9119 عام نيسان 90 في أجريت التي الجمهورية رئاسة انتخابات

 مليون عشر اثني على االنتخابات في هتلر وحصل ، رئاسته مدة انتهت الذي

 في اخفق هتلر إن مع 0 هندنبرج لمنافسة صوت مليون عشر ثمانية مقابل صوت

  0 النازي للحزب انتصارا عدت النتيجة أن إال االنتخابات في فوز على الحصول

 تسديد في نجاحه عدم منها ألسباب هندنبرج حكومة استقالت نفسه العام في         

 العمل عن العاطلين عدد وتزايد ألمانيا على الحلفاء دول فرضتها التي التعويضات

 البارزين السياسيين احد وهو باين فون إلى الجديدة الوزارة تشكيل هندنبرج اسند وقد

 . 9119 عام حزيران في

 حزبه نواب عدد بمضاعفة االنتخابات في هزيمته عوض أن هتلر يلبث لم         

 9119 عام حزيران 19 في ، الرايخ مستشار بابن فون أجراها التي االنتخابات في

 المجلس هذا بابن فون حل ولما ، مقعدا 910 له فأصبح 0 الرايشستاج لمجلس

 الجديدة االنتخابات في األغلبية على النازيون حصل ، وأعوانه هتلر مكائد بسبب

 . م9119 عام الثاني تشرين 6 في أجريت التي

 استقالته قدم النازي للحزب شئ فعل على قدرته عدم باين فون رأى وعندما         

 هتلر أمام سانحة الفرصة أصبحت وقد 0  م 9119 عام الثاني تشرين 95 في

 عام أواخر منذ ليخر فونش ترأسها التي الحكومة تستطع لم إذ السلطة إلى للوصول

 . لها النازيين تأييد تتضمن لم كما اإلصالحي برنامجها تنجز أن 9119
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 10 في للرايخ مستشارا هتلر ليكون باين فون لنصيحة هندنبرج استجاب         

 السيطرة على عزم حتى منصبه مهام يتسلم هتلر يكن لم 0 9111 عام الثاني كانون

جراء البرلمان بحل هندنبرج من أمرا فاستصدر ، الحكم زمام على  جديدة انتخابات وا 

  .م 9111 عام أيار في

 :  هي للسلطة الوصول هتلر ساعدت التي العوامل

 قوية لحكومة وتطلعهم األلمان على وقسوتها فرساي في الصلح معاهدات -9

  0 المجد طريق في أخرى مرة بألمانيا تسير وان المعاهدات هذه نبذ تستطيع

 ألثرياء وازدرائهم األلمان وبعض الشيوعية من ألمانيا ساد الذي الشديد الفزع -9

  0 الحرب

  0 بينهم فيما التفاق الوصول وتعذر أنفسهم الحلفاء بين نشبت التي الخالفات -1

  . ثمن بأي للسلم والنزوع الموت من الخوف وروح التردد -1

 :   البرلمان حريق

 98 في البرلمان حريق النازيون دبر ، أيام بخمسة االنتخابات إجراء وقبل      

 صنع من الحريق إن الحكومة وأعلنت، الشيوعيين على للقضاء ، 9111 عام شباط

 وجميع ، الشيوعية الصحف النازيون صادر نفسها الليلة وفي وحدهم الشيوعيين

عالناتهم الشيوعيين منشورات  ذلك ومع، السياسية االجتماعات ومنعوا ، االنتخابية وا 
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 عام آذار 1 انتخابات في األصوات من%  11 من بأكثر يفوز أن هتلر يستطيع فلم

   .  م 9111

 من هتلر تمكن 9111 عام آذار 91 في الجديد البرلمان دورة انعقاد بعد         

 لالنفراد له سمحت واسعة صالحيات منحه على النواب موافقة على الحصول

 للنازية المعادين جميع من األلمانية المؤسسات لتطهير واسعة بحملة والقيام بالسلطة

 مقراتها على االستيالء وتم السياسية الساحة في العاملة األحزاب اغلب حل تم وقد

  0 العمال نقابات مراكز على باالستيالء النازي الحزب قام كما

 االستعداد هو السياسي برنامجه وضمنها إليها سعى التي هتلر أهداف وكان        

 يهيئها بشكل العسكرية قواته بناء على والعمل قدراتها وتنمية ألمانيا قوة إلعادة التام

 القوات بناء بإعادة وبدأ اإللزامي بالتجنيد العمل أعاد إذ ، لها خطط التي للمهمات

 شرق تربط التي الحديثة المواصالت طرق تأسيس على وعمل 0 والجوية البحرية

 انتهز 9111 عام أب وفي ، الحديد وسكك الطرق بناء خالل من بغربها ألمانيا

 جانب إلى الجمهورية رئاسة في منصبه فتسلم هندنبرج الرئيس موت فرصة هتلر

 . الرايخ مستشار منصب

 البوليس جهاز وهو"  الجستابو"  9111 عام نيسان 95 في هتلر انشأ        

   . هتلر لنظام المعارضين السياسيين مالحقة وعمله األسود للحرس التابع السري

 جامعة االنبار / كلية التربية للبنات 
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 5112-5112    عليا                                 ـــدراسات الـــقسم التاريخ / ال

 د. يوسف سامي       ديث                               ــــــخ حــــــستير تاريـــاجـــم

 محاضرات مادة أوربا بين الحربيين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سياسة هتلر التوسعية في أوربا :

 قد كان برنامج لتنفيذ اتجه ألمانيا في السلطة هتلر لتسلم األول العام منذ       

 :  أساسية نقاط ثالثة وفيه(  كفاحي)  ال كتابه في وضمنه إليه هدف

عادة فرساي تسويات إلغاء -9   0  األلمانية العسكرية القوة بناء وا 

  0 وموحدة قوية لتكون ألمانيا دولة إلى ألمانية جاليات فيها التي األقاليم ضم -9

 الزراعية الموارد من احتياجاتها تامين بهدف أللمانيا الحيوي المجال تامين -1

  0  المهمة العسكرية المناطق على السيطرة عن فضال والصناعية

 غير سياسته أن إلى األوربية الدول تطمين على هتلر عمل البدء وفي         

 كانون 96 في سنوات عشر لمدة بولندا مع اعتداء عدم معاهدة فعقد ، عدوانية

 فرنسا عليه تسيطر التي السار إقليم في االستفتاء من واستفاد 0 م9111 عام الثاني

 عام آذار 95 في األلمانية السيادة إلى اإلقليم عاد االستفتاء هذا نتيجة وفق إذ ،

  . الداخلية شعبيته في وزاد لهتلر سياسيا انتصارا مثل مما م9111
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 رأت لذلك ، وفرنسا بريطانيا على خافيا سرا ألمانيا تسليح مسالة تكن فلم         

 بريطانيا وجهت لذلك ، البلدين بين المشكالت وحل األمور تسوية ضرورة بريطانيا

 ألمانيا برنامج بشان المحادثات الستئناف 9111 عام شباط في ألمانيا إلى الدعوة

 ، األوراق خلط المراوغة من يخلو ال دبلوماسي وبأسلوب هتلر حاول 0 العسكري

 على القدرة الدولية الرقابة في وجد ألنه ، المحادثات إلجراء بريطانيا دعوة مستغال

 المرض بادعائه الدعوة من التملص هتلر فحاول 0 فعال تسلحت قد ألمانيا إن إثبات

 بشان المفاوضات إلجراء برلين وصل الذي البريطاني الوزير لقاء عن واعتذاره

 . الموضوع

 الخدمة فرض ليعلن 9111 عام آذار 96 في مفاجئ بشكل هتلر ظهر           

عادة اإللزامية العسكرية  هتلر منها أراد خطة القرار كان األلماني الجيش تسليح وا 

 على األلماني القرار لينعكس ، ألمانيا على المفروضة فرساي معاهدة بنود تحطيم

 ألمانيا ضد موحدة جبهة إقامة في فرنسا رأت ، عليه احتجت التي الفرنسية الحكومة

 علم غير من الموضوع بشان قرار اتخاذ على تجرؤ لم فهي ،  سهلة تكن لم

 بريطانيا تبنت فقد ، األلماني القرار على االحتجاج موقفها يتعد لم التي بريطانيا

 األيدي مكتوفة فرنسا تقف فلم ، االسترخاء بسياسة عرف ألمانيا تجاه سياسيا منهجا

 عام الثاني كانون 5 في ايطاليا مع اتفاقية عقد إلى فسارعت ، األلماني القرار اتجاه

 االتفاقية هذه فكانت ، الطرفين بين التعاون ضرورة على بنودها أكدت ، م 9011
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 تطور بعد والسيما ، حرفيا ببنودها بالتقيد الطرفين إلزام مستوى إلى ترق ولم ضعيفة

 . الفرنسي البريطاني الموقف على ذلك وانعكاس الحبشة في األحداث

 عقد ، وايطاليا بريطانيا من كل ضم مؤتمر عقد إلى فرنسا فسعت           

 الدول تأكيد عن االجتماع وتمخض ، 9111 عام نيسان 99 في ستريزا في المؤتمر

 يؤدي قد عمل أي على للرد بينها فيما والتعاون ، لوكارنو باتفاقية بالتزامها الثالث

 ضد موجهة االتفاقية كانت ، االتفاقية كانت ، األوربية القارة في السالم زعزعة

 ، م 9111 عام نيسان 95 في األمم عصبة عن صدر قرار أعقبها وقد ، ألمانيا

 فشل فقد 0 بنودها فرقت قد كونها المعاهدات بتلك ألمانيا التزام  عدم إلى تضمن

 . ألمانيا دور تحجيم في األمم عصبة وقرار شريزا مؤتمر

 القرار من قلقا كان الذي السوفيتي االتحاد نحو فرنسا أنظار توجهت          

 عام أيار 9 في السوفيتي – الفرنسي بالميثاق الطرفين جهود توجهت إذ ، األلماني

  0 . البريطانية االسترخاء سياسة من الخروج الميثاق هذا في فرنسا رأت ، 9111

 لهذا نظم بروتوكول خالل من وايطاليا ببريطانيا تمسكها عن فرنسا عبرت         

 كل إحباط غايتها دبلوماسية قرارات اتخاذ تقتضي الضرورة إن هتلر وجد ، الغرض

 انشقاق حدث األوربية الظروف هذه خضم وفي ألمانيا من للنيل الفرنسية المحاوالت

 ضد بريطانيا فوقفت ، م 9111 عام للحبشة ايطاليا احتالل اثر ستريزا جبهة في

 – األمم عصبة عن ايطاليا بشجب قرار التخاذ فرنسا مع بريطانيا سعت كما ايطاليا
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 وتقديم للحبشة ايطاليا احتالل بتأييده الجبهة لتحطيم سانحة فرصة هتلر فوجد

 . لها االقتصادية المساعدات

 :   برلين – روما محور -0

 حليف على الحصول خالل من أوربا في ألمانيا مركز دعم إلى هتلر سعى          

 االيطالية القوات أرسلت وحينما ، أللمانيا حليف أفضل ايطاليا في هتلر وجد 0 لها

 العالقات توترت ، للنمسا ألمانيا غزو من للحد 9111 عام في النمساوية الحدود إلى

 في األلماني التوسع من الحد إلى ترمي ايطاليا سياسة كانت 0 وألمانيا ايطاليا بين

 دعاها اإلثيوبي النزاع إبان ايطاليا على العقوبات فرض ولكن ، الدانوب حوض

 بينهما الترابط أواصر من عزز ومما تتحسن العالقات وبدأت ، ألمانيا إلى لاللتجاء

  0  ومبادئهما أهدافهما في كبير تشابه وجود

 وألمانيا ايطاليا بين تحالف قيام طريق في تقف كانت عقبة أخر أزالت فقد           

 9116 عام خريف في 0 الدانوب منطقة في أطماعها عن ايطاليا تخلت حينما

 أحوال على لالطالع روما إلى العدل وزير فرانك هانز األلمانية الحكومة أرسلت

 وزير بها سيقوم التي بالزيارة إلبالغه الفرصة موسوليني واغتنم وأوضاعهم األلمان

 ايطاليا خارجية وزير شيانو قدم 9116 عام األول تشرين وفي – برلين إلى خارجيته

 وعاد 0 الدولتين بين التعاون إمكانية حول األلماني نظيره مع وتباحث ، برلين إلى
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 بريطانية وثيقة له وقدم ، م9116 عام الثاني تشرين 91 في هتلر مع والتقى شيانو

 . بريطانيا خارجية وزير إيدن قبل من موقعة(  األلماني الخطر)  عنوان تحت

 بتوقيع م9116 عام األول تشرين في الوثيقة هذه على هتلر رد جاء           

 ، الحبشة على ايطاليا بسيادة ألمانيا اعتراف على نصت وايطاليا ألمانيا بين اتفاقية

 وشرقها أوربا أواسط في مشتركة سياسية خطة اتخاذ على الدولتين بين والتعاون

 بعد خاصة ، النمسا استقالل احترام وعلى ، الشيوعي الخطر مقاومة على وتحالفهما

 التعاون والى ، 9116 عام تموز 99 في النمساوية – األلمانية االتفاقية عقد

 عن والدفاع اإلقليمية اسبانيا سيادة على والمحافظة ، الدانوب منطقة في االقتصادي

 مستعمراتها في اقتصادية امتيازات ألمانيا بمنح ايطاليا وعد عن فضال ، مستعمراتها

 . األفريقية

 التي(  المحور)  كلمة مرة ألول واستخدم االتفاقية أهمية عن موسوليني تحدث      

سقاط 0 وحلفاؤها النازية ألمانيا على داال مشهورا اسما غدت  عن فرنسا زعامة وا 

 0 المتوسط األبيض البحر بشان بريطانيا مع المساومة في ايطاليا وتقوية ، أوربا

 . اإلمبراطورية شرايين من شريانا البريطانية الحكومة عدته الذي
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 :    النمسا ضم -9

 العرفية األصول أن السيما سابقة تاريخية فترات إلى والنمسا ألمانيا بين العالقة تعود

 هتلر األلماني الزعيم إن حتى باألصل ألمانية هي النمساوي الشعب من كبير لعدد

 بإجراءاته والقيام السلطة إلى هتلر وصول بعد 0 النمساوية القرى احد مواليد من

  0 ألمانيا مع تقارب أي ضد النمساوي الشعب لدى فعل رد حصل ألمانيا داخل

 من الرغم وعلى ألمانيا لصالح أوربا في الداخلية األوضاع تغيرت 9116 عام في

 انه إال النمسا عن األلماني الخطر إبعاد من تمكنت أنها النمساوية الحكومة اعتقاد

 . للنمسا ألمانيا ضم في األولى الخطوة كان

 أمر فقد، 9118 عام آذار 99 في ألمانيا إلى النمسا ضم إلى هتلر اتجه          

 وزيرا انكارت النازي تعيين بضرورة(  شوشينغ)  النمساوي الحكومة رئيس هتلر

 الذي األمر ، الرفض حالة في النمسا ضد عسكرية تدابير باتخاذ مهددا للداخلية

 يسير هتلر بان(  شوشينغ)  شعر  ذلك على الموافقة على النمساوية الحكومة اجبر

 بين االختيار إلى النمساوي الشعب دعا فقد لذا بأخرى أو بطريقة النمسا ضم باتجاه

 إجراءه قرر الذي االستفتاء خالل من وذلك باالستقالل التمسك أو بألمانيا االلتحاق

 ألمانيا مع االتحاد سيرفض النمساوي الشعب بان الراسخ اعتقاده مع هتلر إن إال 0

 . العسكري باالجتياح مهددا االستفتاء هذا لمنع بقوة ضغط فقد
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 المقترعين من% 15 نسبة أن نتيجته كانت الشأن بهذا استفتاء وأجرى        

 . ألمانيا مع االتحاد لصالح صوتوا

 ، للحكومة رئيسا انكارت عين الطلب لهذا النمساوي الرئيس استجابة وعند         

 ربيع في النمسا دخول األلماني الجيش من طلبه هو انكارت به قام عمل أول كان

 أي الحركة تلق ولم أللمانيا وضمتها النمسا بالد هتلر جيوش اجتاحت 9118

 . خارجها من أو النمسا داخل من كانت سواء فعالة مقاومة

 النمسا على ألمانيا استيالء إن"  فيه قال تصريحا الحكومة رئيس انكارت ألقى

 من الثمانين المادة إن وأعلن ، الكبرى األلمانية الوحدة فكرة تحقيق على سيساعد

  .   وباطلة ملغاة النمسا استقالل احترام ألمانيا بموجبها تتعهد التي فرساي معاهدة

 :    جيكوسلفاكيا -3 

 التي والمجر النمسا إمبراطورية أنقاض على جيكوسلفاكيا دولة تأسست         

 الدولة ضمت وقد، جغرافية أو سياسية أو قومية اعتبارات وفق دول عدة إلى جزأت

 ضمت جيكوسلفاكيا إن كما، وبرهيميا ومورافيا سيلزيا مثل النمساوية األقاليم من عددا

 مع للحدود محاذي وهو السوديت إقليم يقطنون كانوا ألماني ماليين ثالثة من أكثر

( هنلين سونارد)  بزعامة السوديت في تأسس الذي النازي الحزب هتلر دعم 0 ألمانيا
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 باستقالل 9118 عام الحزب هذا دعا وقد جيكوسلفاكيا في كبيرة مكانة له وأصبحت

  . جيكوسلفاكيا عن السوديت

 الكافية المبررات خلق محاولة عن ناتج الحزب لهذا هتلر دعم وكان          

 9118 عام أيلول في  الدولة هذه في األلمان حماية بحجة جيكوسلفاكيا في للتدخل

 تقرير في حقهم اجل من السوديت إقليم في األلمان مساعدة عليه انه هتلر أعلن

 9118 عام أيلول 99 في مطالبهم على الموافقة جيكوسلفاكيا على وان،  المصير

 جيكوسلفاكيا تهديد إلى هتلر دعا الذي األمر السوديت إقليم في العنف تصاعد

 . السوديت في حقوقهم األلمان يعطى لم إذا العسكرية للقوة استخدامه بإمكانية

 بتطوير األوربية الدول بدأت إذ ، بالده تسليح بشان قلقا هتلر فكان          

 باإلسراع قرارا هتلر اتخذ وعليه ، األلمانية األسلحة قوة من تدريجيا واقتربت أسلحتها

 ذلك القى وقد ، األلمانية المسلحة للقوات العام القائد أصبح ثم التسليح عملية في

 بالده بان المعنية لإلطراف إنذارا هتلر وجه ، األلماني الشعب لدى ارتياحا القرار

 وجهت ، مطالبه لجميع االستجابة عدم حالة في العامة التعبئة إلى ستدعو

 الحكومة إلى 9118 عام أيلول من 91 في مذكرة والبريطانية الفرنسية الحكومتين

 ، ألمانيا إلى األلمان يسكنها التي المناطق انتقال ضرورة إلى فيها دعتها الجيكية

 من 99 في المذكرة بقبولها المطالب لتلك رضخت قد الجيكية الحكومة أن ويبدو

 . 9118 عام أيلول
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 إلبالغه هتلر مع بريطانيا وزراء رئيس تشمبرلن اجتمع أيلول 91 في          

 هتلر من جديدة بمطالب فوجئ تشمبرلن إن إال األزمة لحل اإلطراف جميع بموافقة

 وتيرة وتصاعد اللقاء فشل إلى أدى الذي األمر جيكوسلفاكيا دولة كل تخص

 كحل بريطانيا وزراء رئيس اقترح 0 العامة التعبئة جيكوسلفاكيا إعالن بعد المواجهة

 يكون أن هتلر فاشترط األزمة لحل الدولية األطراف جميع يضم مؤتمر عقد امثل

 أيلول 91 في  جيكي مندوب إليه يدعى ال وان األلمانية ميونخ مدينة في االجتماع

 فرنسا وزراء ورئيس ، تشمبرلن ، هتلر ، موسوليني بحضور ميونخ في المؤتمر عقد

 مع ألمانيا إلى ألمانية أغلبية يسكنها التي المناطق ضم على االتفاق وتم 0 داالديه

 .%  10 بنسبة األلمان يسكنها التي المناطق على استفتاء إجراء على الموافقة

 0 تناحرت جيكوسلفاكيا قوميات لكن 0 لهتلر جيكوسلفاكيا من كبيرة حصة وأعطيت

 هنغاريا و بولندا طالت ظروف في للمساعدة طلبا ألمانيا إلى الجيكيون فلجا

 هتلر فتشجع، وبولنديون هنغاريون يقطنها حيث جيكوسلفاكيا أراضي من بحصص

 بريطانيا رضخت إن بعد ، 9111 عام آذار 91 في براغ الجيكية العاصمة واحتل

 يفضل هتلر كان، حرب الندالع تجنبا 9118 عام ميونخ مؤتمر في لمطالبه وفرنسا

 أوكرانيا إلى يصل أن يطمح هتلر وكان أوكرانيا لغزو طريقا باعتبارها جيكوسلفاكيا

 . بولندا غزو وهو األخطر الخطوة اتخاذ فعليه

 


