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 1939-1919عنوان المحاضرة: المانيا بين الحربين العالميتين 

 جمهورية فايمر

أثارت شروط السالم المهينة في معاهدة فرساي سخًطا مريًرا في جميع أنحاء ألمانيا، وأضعفت 
بشكل خطير النظام الديمقراطي الجديد. فقد جردت المعاهدة ألمانيا من جميع مستعمراتها 
الخارجية وكذلك األلزاس واللورين، ومن أغلب المناطق البولندية. فقد احتلت جيوش الحلفاء 

ات الصناعية في غرب ألمانيا بما في ذلك راينالند، فلم ُيسمح أللمانيا بامتالك جيش أو القطاع
سالح بحري أو سالح جوي حقيقي. وطالبها الحلفاء بدفع التعويضات، وبالذات فرنسا ومن 

 ضمن التعويضات أقساط سنوية وشحنات مواد الخام.

ت الفرنسية والبلجيكية منطقة الرور عندما تقاعست ألمانيا عن سداد تعويضاتها احتلت القوا
(. شجعت الحكومة األلمانية سكان الرور على المقاومة السلبية: 1923الصناعية )يناير 

فالمحالت التجارية لن تبيع البضائع للجنود األجانب، ولن تنقب مناجم الفحم للقوات األجنبية، 
تالل. طبعت الحكومة األلمانية وسيتوقف الترام بوسط الشارع ان جلس فيه أفراد من جيش االح

كميات هائلة من النقود الورقية، مما تسبب في تضخم مفرط، مما أضر باالقتصاد الفرنسي. 
أثبتت المقاومة السلبية أنها فعالة، بقدر ما أصبح االحتالل صفقة خاسرة للحكومة الفرنسية. لكن 

األموالهم ومدخراتهم. فأضافت التضخم الجامح جعل العديد من المدخرين الحريصين يفقدون كل 
فايمار أعداًءا داخليين جدد كل عام، في الوقت الذي اشتبك فيه النازيون المناهضون للديمقراطية 
 والوطنيون والشيوعيون بعضهم البعض في الشوارع. انظر التضخم الجامح في جمهورية فايمار.

كانت ألمانيا أول دولة تقيم عالقات دبلوماسية مع االتحاد السوفيتي الجديد. وبموجب معاهدة 
رابالو اعترفت ألمانيا باالتحاد السوفياتي بحكم القانون وقام الموقعان اآلخران بإلغاء جميع الديون 

معاهدة  تم توقيع 1925التي كانت عليها قبل الحرب، وتنازل عن مطالبات الحرب. في أكتوبر 
يطاليا. اعترفت حدود ألمانيا مع فرنسا وبلجيكا.  لوكارنو بين ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وبريطانيا وا 
يطاليا وبلجيكا بمساعدة فرنسا في حالة دخول القوات األلمانية  عالوة على ذلك تعهدت بريطانيا وا 

ا إلى عصبة األمم في سنة إلى منطقة الراين المنزوعة السالح. مهد لوكارنو الطريق لدخول ألماني
1926 



 الحقبة النازية

استهل حكمه بعدوانية مصممة إلعادة ألمانيا إلى  1933ندما جاء هتلر إلى السلطة في يناير 
هيمنتها اقتصادية وسياسية في أوروبا الوسطى. إال أنه لم يحاول استعادة المستعمرات المفقودة. 

 واالتحاد السوفييتي كأكبر عدو ومعهم اليهود.أدان النازيون الشيوعيين  1939ففي أغسطس 

كانت استراتيجية هتلر الدبلوماسية في الثالثينيات تتمثل في تقديم مطالب تبدو معقولة، ويهدد 
بالحرب إذا لم تلبى مطالبه. وعندما يحاول خصومه استرضائه يقبل بالمكاسب ثم ينتقل إلى 

( ثم 1933ا بانسحاب ألمانيا من عصبة األمم )الهدف التالي. طبق استراتيجيته العدوانية بدء
عادة 1935( واستعادة اقليم سار )1935رفض معاهدة فرساي والبدء في إعادة التسلح ) ( وا 

(، وأرسل 1936( ثم شكلت تحالف المحور مع إيطاليا موسوليني )1936تسليح راينالند )
(، واستولى 1939-1936)مساعدة عسكرية ضخمة إلى فرانكو في الحرب األهلية اإلسبانية 

( ثم استولى على تشيكوسلوفاكيا بعد استرضاء بريطانيا وفرنسا له في 1938على النمسا )
، 1939. ثم شكل اتفاقية سالم مع جوزيف ستالين في أغسطس 1938معاهدة ميونخ لسنة 

 . فأعلنت بريطانيا وفرنسا الحرب وبدأت الحرب1939وأخيرًا غزا هتلر بولندا في سبتمبر 
 إلى حد ما كانت أقرب مما توقع النازيون أو لم يستعدوا لها. -العالمية الثانية 

برلين مع بينيتو موسوليني والتوقيع على ميثاق مناهضة الكومنترن مع -بعد تأسيس محور روما
شعر هتلر أنه قادر على خوض هجوم في  -انضمت إيطاليا إليه بعده بعام  -1937اليابان في 

توغلت القوات األلمانية في النمسا حيث فشلت محاولة  1938مارس  12ية. ففي سياسته الخارج
. وعندما دخل هتلر المولود في النمسا إلى فيينا استقبل 1934االنقالب النازية األولى سنة 

٪ من النمساويين لصالح ضم آنشلوس من بلدهم  99بهتافات صاخبة. بعد أربعة أسابيع صوت 
لماني. بعد النمسا لجأ هتلر إلى تشيكوسلوفاكيا حيث طالب ألمان السوديت النمسا إلى الرايخ األ

 مليون شخص بالحكم الذاتي والحقوق المتساوية. 3.5وهم ألقلية يبلغ عددهم 

اتفق هتلر والزعيم اإليطالي بينيتو موسوليني ورئيس  1938وفي مؤتمر ميونيخ في سبتمبر 
س الوزراء الفرنسي إدوار دالدييه على سحب أراضي الوزراء البريطاني نيفيل تشامبرلين ورئي

السوديت من تشيكوسلوفاكيا واعطائه إلى الرايخ األلماني. أعلن هتلر أن جميع المطالب اإلقليمية 



األلمانية للرايخ قد استوفيت. ومع ذلك وبعد ستة أشهر فقط من اتفاق ميونيخ أي في مارس 
لوفاك والتشيكيين كذريعة لالستيالء على بقية استغل هتلر الشجار المشتعل بين الس 1939

تشيكوسلوفاكيا ليعلنها محمية بوهيميا ومورافيا. في الشهر نفسه استعادت ألمانيا ميملالند من 
 ليتوانيا. مما أضطر تشامبرلين على االعتراف بفشل سياسة التسوية مع هتلر.


