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 1939-1918 االولى العالمية الحرب بعد بريطانيا مكانة أفولعنوان المحاضرة: 

 

 -بريطانيا والحرب العالمية أألولى :

ظلت بريطانيا وعلى مدى عدة قرون تودي الدور األهم والحاسم أحيانا في        

تقرير مصير معظم القضايا الدولية حتى بعد انتشار الثورة الصناعية في معظم 

 األقطار األوربية والواليات المتحدة األمريكية , ما لبثت بريطانيا حتى بدأت تفقد

واليابان في المدة 1871صادراتها االقتصادية بعد ظهور دولة ألمانيا الحديثة عام 

نفسها , فضال عن التهديد الذي كانت تشكله روسيا باستمرار للمصالح البريطانية 

في الخليج العربي , أال أن بريطانيا ظلت تحتفظ بموقع مميز في النشاط 

, لتبدأ 1914الحرب العالمية األولى االستعماري والتجارة الدولية حتى اندالع 

عملية العد العكسي آذ سرعان ما جلبت تلك الحرب لبريطانيا  من المآسي والويالت 

ما لم يكن في حسبان حكامها  . آذ كانت لتلك الحرب تداعيات خطيرة على 

بريطانيا عندما صرح سكرتير الخارجية البريطانية السير دوارد جراي بطريقة 

 أأن المصابيح ستطف  في جميع أنحا  أوربا ولن نراها تضي  مرة تنبئيه قائال

أخرى طوال حياتنا فالقارة األوربية أصبحت عبارة عن مجموعات تحالفيه مختلفة 

 تتغلب جميعها على صفيحا ساخن  . 

أرسلت بريطانيا خالل الحرب العالمية األولى الدفعة األولى من قواتها وألتي       

ة ألف رجل لالنضمام للجناح أأليسر للجيش الفرنسي وباستمرار لم تجاوز المائ

الحرب كانت القوات البريطانية تحتاج للمزيد من الرجال في الوقت الذي ارتفعت 

فيه الحاجة الى األيدي العاملة في قطاع الصناعة والزراعة , كما اضطرت 

وواصلت  1916الحكومة البريطانية الى تطبيق الخدمة العسكرية اإللزامية عام 

, 1916اهتمامها بالشؤون العسكرية , فكانت أول من أدخل الدبابة للقتال عام 

وحولت اغلب مصانعها المدنية إلى مصانع عسكرية ال نتاج األسلحة والمعدات 

العسكرية , لكن جيشها البري كان أقل عدد من الجيش أأللماني ونظاميا إلى حد ما 

قت في القوة البحرية بينما تفوقت ألمانيا في القوة , والمعروف أن بريطانيا قد تفو

البرية , وفي كل األحوال ظلت بريطانيا تتبع سياسية ثابتة في سنوات الحرب , كان 

الهدف منها ضمان النصر على ألمانيا , ومع استمرار الحرب تعرضت بريطانيا 

اخل أيضا , إلى إصابات بالغة ليس فقط في وحداتها المقاتلة فحسب وإنما في الد

آذ 1969تموز  1فبعد أن خسرت زها  ألف جندي بريطاني في معركة السوم في 

أصابتها الطائرات أأللمانية بضربات عشوائية داخل حدودها , فضال عن خسارة 

 1916الجيش البريطاني في الشهور الخمسة من تموز إلى تشرين الثاني عام 
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البريطاني يفقد مكانته أألساسية ألف رجل , وبدأ القطاع الصناعي   475حوالي 

نتيجة التعبئة واألضرار الناجمة من استمرار الحرب ولم تكن األضرار ناجمة عن 

نقص األيدي العاملة فحسب بل شملت جوانب أخرى كالتدمير العسكري للمعدات 

الرأسمالية , وخسارة السفن بسب هجمات الغواصات , والحرمان من المواد الخام 

 ب الحصار البحري , وانخفاض أنتاج الحديد الخام .الضرورية بسب

لم يقتصر تأثير الحرب على الخسائر الفادحة في األرواح بل تحطمت       

معنويات بريطانيا من جرا  خسائرها البشرية التي بلغت ثالثة أرباع المليون من 

 سنه ( 45-20% من الرجال  الذين تتراوح أعمارهم من )9القتلى وهم يشكلون 

% من القوى 20( وهذا يعني إن 1,700,000في حين وصل عدد الجرحى إلى )

أإلنتاجية البريطانية أصبحت عاطلة , أما خسائرها ألمادية التي خسرتها بريطانيا 

مليار جنيه أسترليني, إال أن أفدح  14خالل الحرب العالمية األولى فقد قدرت ب

ولها  التجاري , فقد دمرت أكثر من الخسائر ألتي منيت بها بريطانيا كانت في أسط

% من 40مليون ( طن أي  700( سفينة بريطانية كان وزنها ما يقارب )2500)

األسطول البريطاني أصبح خارج عن العمل . وما تال ذلك من فقدان الثقة في القادة 

والمؤسسات الحاكمة , وكانت البالد مثقلة بأعبا  مالية ضخمة تكبدتها أثنا  الحرب 

صمت السياسة البريطانية باتهامات الذعة بشأن أسباب الحرب واالستراتيجيــة , و

 التي كانت تتبعها أثنا  الحــرب . 

كما قامت بريطانيا حالها حال الدول األوربية أألخرى على اثر نشوب         

بتوجيه سياستها وقدراتها أالقتصادية لخدمة  1918-1914الحرب العالمية أألولى 

الحرب , حيث أنهكت تلك الحرب اقتصاد بريطانيا وخرجت منها  متطلبات

متضعضعة ومنهوكة القوى المادية والمعنوية , فضال عن ذلك خسرت بريطانيا 

مليار جنيه  4بسبب الحرب حوالي ربع استثماراتها في الخارج والتي قدرت ب

ليها في استرليني , وبذلك تكون بريطانيا قد فقدت األسواق التي كانت تعتمد ع

تصريف منتجاتها , كما تمثلت نتائج الحرب المنظورة وغير المنظورة بفقدان 

بريطانيا لمكانتها االقتصادية وعدم قدرتها على استعادة تلك المكانة بين دول العالم 

كما كانت عليه سابقا , كما حملت الحرب العالمية أألولى لبريطانيا يقظة مؤلمة فقد 

هظا وأصبحت الواليات المتحدة أألمريكية تشكل خطر على دفعت بريطانيا ثمنا با

مركزها  المتميز, آذ حلت نيويورك محل لندن كمركز للتجارة العالمية وارتفع 

الدوالر أألمريكي على حساب الجنيه  االسترليني ., فحاولت بريطانيا إعادة الجنيه 

قاسي برفع  فلجأت إلى ممارسة انكماش نقدي 1914إلى ما كان عليه قبل عام 

معدل الفائدة وأجرا  تعادل دقيق للموازنة مما أدى إلى ارتفاع قيمة الجنيه 

اإلسترليني, كما ارتفعت معدالت البطالة األمر الذي أدى إلى حدوث تضخم نقدي 



 4الصفحة 
 

دب الركود   1920خطير , آذ تفاقمت أزمة البطالة في بريطانيا كثيرا , ففي نيسان 

التضخم والبطالة , فنجد إنها خ سرت في عالم  االقتصادي فيها وظهرت معالم

لتصل إلى  1917( يوم عمل , ثم ارتفعت عام 9,878,000) 1914

يوم 000, 162,233بلغت خسارة بريطانيا ) 1926( , وفي عام 34,969,000)

 عمل(  .

لتطورات السياسية و االقتصادية واالجتماعية في بريطانيا بعد الحرب العالمية ا  

 :األولى 

شهدت بريطانيا بعد انتها  الحرب العالمية األولى خالل الفترة الممتدة من          

أفول في مكانتها العالمية وأصبحت دولة بحاجة إلى قروض   1919-1939

وتراجع اقتصادها بشكل كبير في الوقت الذي تنامت اقتصاديات الدول أألوربية 

ألمريكية , بل أنها كانت مترددة أألخرى وأصبحت تتبع سياسة الواليات المتحدة أ

وغير قادرة على فرض إرادتها على الساحة الدولية كما كانت عليه قبل الحرب , 

وفقدت كذلك سيطرتها على دول الكومنولث , آذ شهدت بريطانيا بعد الحرب 

العالمية أألولى عدم االستقرار السياسي , ففي خالل ثمان سنوات تعاقبت خمس 

بالد وذلك ما لم يحصل طيلة القرن التاسع عشر ,كما شهدت رؤسا  على حكم ال

بريطانيا عدت انتخابات خالل سنوات ما بين الحربين اشهرها انتخابات كانون 

, آذ  دخلها حزب المحافظين واالحرار في جبهة واحدة فحصال على  1918االول 

ريطاني مقعد ولم ينل حزب العمال الب 707مقعد من مجموع 484اغلبية المقاعد 

مقعد , والبد من اإلشارة إلى إن نجم حزب االحرار آنذاك اخذ باألفول  60سوا  

بعد حكم دام حوالي قرن من الزمان , واخذ عدد من اعضا ه ينضمون الى حزبي 

المحافظين والعمال , والمالحظ أن هناك خصومات كثيرة انتابت اغلب القيادات 

, انعكس أثرها على طبيعة القرارات المتخذة الحزبية في بريطانيا خالل تلك الحقبة 

آنذاك حتى شكل رامزي مكدونالد رئيس حزب العمال الوزارة الجديدة في كانون 

, اذ حققت وزارته مكاسب على الصعيد المحلي السيما المكاسب التي 1924الثاني 

تحققت للعمال البريطانيين ,كما شهدت سنوات ما بين الحربين عدد من االصالحات 

والذي سمح االول مره للمرا ة بالتصويت  1918البرلمانية منها اصالح عام 

والترشيح لعضوية مجلس العموم البريطاني رغم خروج بريطانيا منتصرة من 

الحرب اال ان انتصارها ذلك كان ينقصها الكثير من مرتكزات البقا  , حتى ظهرت 

على عرش القوى االولى في  منهكة الى حد ما لتتربع الواليات المتحدة االمريكية

العالم وتحولت بريطانيا رغم كثرة مستعمراتها الى دولة من الدرجة الثانية اقتصاديا 

وعسكريا وسياسيا , كما لم تشهد سنوات ما بين الحربين اي توجهات سياسية 

بريطانية تتوائم مع روح التحرر والدعوات االستقاللية التي نشطت بعد الحرب في 
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مناطق , واصبحت الحكومة في لندن هي التي تمول عمليات ما ورا  كثير من ال

البحار في الوقت الذي اصبحت فيه وزارة المستعمرات ووزارة الهند من الدعائم 

التسلطية البريطانية في تلك الحقبة , كما اضطرت الحكومة البريطانية خالل تلك 

تسيطر عليها ,  الحقبة للرضوخ لرغبات عدد من المستعمرات والشعوب التي

وتمكنت من  1921وكانت ايرلندا الرائدة في ذلك االتجاه اذ لجئت الى الثورة عام 

انتزاع نظام الممتلكات المستقلة من بريطانيا , وقد مهدت االحداث فيما بعد الى ان 

 الى جمهورية مستقلة على التاج البريطاني . 1937تتحول ايرلندا في عام 

, فعندما وضعت الحرب العالمية االولى اوزارها ,  ديةاما االوضاع االقتصا  

واجهت بريطانيا مشكالت عديدة منها مشكلة العمالة والفنيين تلك الفئة المكونة من 

الشباب القادرين على العمل والتي كانت اهم ضحايا الحرب العالمية األولى مما ادى 

ا في نشاط الدولة بعد الى حدوث أزمة واضحة داخل االقتصاد البريطاني اثرت سلب

الحرب , والتي جعلت من اهم برامج الحكومة المنتخبة هي تحسين الوضع 

االقتصادي للمواطن البريطاني خالل تلك المدة, كانت بريطانيا قد استهلكت اثنا  

الحرب اغلب ما لديها من رؤوس اموال المستثمرة في الخارج , كما صرفت 

ية االمر الذي اثر على التزامات بريطانيا ارصدتها من الذهب والعملة االجنب

االقتصادية في الداخل والخارج , وتحمل الشعب البريطاني ضرائب فادحة , كما 

( 10,700قدر المسؤولين خسائر بريطانيا من رؤوس اموال في الحرب بمبلغ)

مليون جنيه, االمر الذي وضعها تحت القروض االمريكية والتي اصبحت االخيرة 

االسواق البريطانية بالشكل الذي يحقق اهدافها فيما بعد , وبذلك كان تتدخل في 

االقتصاد البريطاني مشلوال في الوقت الذي سعت فيه بريطانيا الى منع هيمنة اي 

قوة على اوربا والسيما فرنسا مع اتباعها سياسة الترضية تجاه المانيا العادة قوتها 

لوقت الذي عانت فيه بريطانيا من فقدان في مسعى العادة التوازن في اوربا , في ا

العديد من اسواقها الخارجية السيما في مستعمراتها , وزادة نسبة البطالة بعد ان تم 

( عامل عهاطل عن 150,000تسريح اعداد من القوات المسلحة , وكان هناك )

وقد بلغت خسائر  1921( عاطل عام 2,200,000و) 1920العمل في عام 

 ( مليون جنيه استرليني  .800( مليار و)13حرب بحدود )بريطانيا في ال

, فنشير الى حجم التضحيات في االرواح التي  االوضاع االجتماعيـــة اما   

تعرضت اليها بريطانيا والتي قدرت بحوالي مليون قتيل , فضال عن مليون جريح , 

سائر وكان القتلى والجرحى من الرجال والشباب بصفة خاصة , بينما كانت خ

النسا  قليلة جدا ,وبذلك يكون التوازن  االجتماعي مختلفا بصورة عامة , البد من 

االشارة الى تأثير الحرب على قطاعات واسعة في المجتمع البريطاني , اذ عانى 
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التعليم والصحة واالسكان من االهمال الواضح من الحكومة البريطانية بسبب 

 ي اوائل القرن العشرين  .التدهور االقتصادي للبالد ,السيما ف

  1933 – 1929بريطانيا واالزمة االقتصادية العالمية 

تعرض العالم الى ازمة اقتصادية بدأت في الرابع والعشرين من تشرين         

في الواليات المتحدة االمريكية , وسرعان ما انتشرت الى أوربا  1929االول 

وادت تلك االزمة الى انخفاض اسعار  ثم الى اليابان ,1931السيما بريطانيا عام 

المواد االولية والبضائع فضال عن احداث خلل كبير في التجارة العالمية , آذ امتدت 

اثارها الى بريطانيا التي وضعت مصارفها امواال طائلة في المانيا , االمر الذي 

, ادى الى هجرت االموال البريطانية والذهب وانخفاض سعر الجنيه االسترليني 

وحدثت ازمة سياسية في بريطانيا حيث استقالة حكومة العمال وتشكلت حكومة 

التي قررت بدورها التخلي عن العملة الذهبية وتخفيض  1931وطنية ائتالفية عام 

 النفقات الحكومية .  

 1930انفجرت االزمة االقتصادية في بريطانيا في النصف االول من عام        

وقد تأثرت بصورة خاصة الحقول االنتاجية 1932عام وبلغت ذروتها في ربيع 

التقليدية ذات الجذور العميقة والقديمة في حياة بريطانيا االقتصادية مثل انتاج الفحم 

والحديد والصلب وصناعة السفن , وعانت الزراعة من مشاكل كثيرة انعكست في 

ب كبير من صعوبة تصريف منتجاتها , وعلى غرار االقطار الرأسمالية وقع جان

فقد  1932عب  االزمة في بريطانيا على عاتق الفئات االجتماعية الفقيرة  , في عام 

% من مجموع العمال في 25واحد من أربعة عمال بريطانيين عمله أي ما يعادل 

الوقت الذي لم يلتزم حكومة مكدونالد العمالية بالوعود التي حددها حزب العمال في 

ة وراحت تقدم التنازالت في سبيل إرضا  الرأسماليين على حملته االنتخابية األخير

حساب العمال والطبقات الكادحة , األمر الذي أدى إلى  ان يفقد حزب العمال الكثير 

 من شعبيته السابقة .

تفاقمت االزمة االقتصادية في بريطانيا حيث انخفضت اسعار البضائع بكافة        

المنتوجات الزراعية والصناعية , وانخفضت  انواعها الى الثلث , وكذلك أسعار

ايضا نسبة التجارة الخارجية مما ادى الى بطالة فضيعة في بريطانيا , حيث بلغ 

مليونين ونصف المليون عاطل ,  1930عدد العاطلين عن العمل في كانون االول 

ر وكان تأثير االزمة االقتصادية العالمية شديدا على بريطانيا حيث كان لها تأثي

مباشر على جميع المجاالت اإلنتاجية واالقتصادية فيها, فعلى سبيل المثال سجل 

الى  1930الف طن عام  577استهالك االقطان في بريطانيا انخفاضا واضحا من 

 1935, كما انخفض عدد المغازل في بريطانيا من عام  1938الف طن عام  503
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, كذلك كان تأثير االزمة 1936مليون مغزل عام  36مليون  مغزل الى  43الى 

 232االقتصادية واضحا على انتاج الفحم في بريطانيا الذي انخفض انتاجه الى 

, كم طال تأثير االزمة  1938مليون طن عام  230الى  1936مليون طن في عام 

 7الى  1930مليون عام 11االقتصادية إنتاج بريطانيا من الحديد اذ انخفض من 

الجوانب االقتصادية االخرى التي تأثرت من جرا  األزمة  , ومن1932ماليين عام 

االقتصادية العالمية في بريطانيا هي الزراعة , فقد انخفض اإلنتاج الزراعي بشكل 

-1924ملموس مما اثر على الدخل القومي في بريطانيا , فخالل الفترة الممتدة من 

 1930وبين عامين  % ,3,8كانت نسبة العوائد الزراعية للدخل القومي هي 1929

, 1939-1935% بين عامين 3,4% ثم انخفضت إلى 3,6انخفضت إلى  1934-

أعطت هذه اإلحصائية على مدى تدهور الحالة االقتصادية في بريطانيا والتي أثرت 

 ايضا على سياستها الخارجية . 

 انخفاض في اثر االقتصادية لألزمة كانت فقد التجارية الناحية من أما      

 في كبير عجز حدوث الى ادى مما استيراداتها وارتفاع  البريطانية الصادرات

حاولت بريطانيا من خالل اتخاذ عدة إجرا ات  البريطاني , لذلك المدفوعات ميزان

اقتصادية للتخفيف من شدة األزمة االقتصادية التي كانت بمثابة أزمة مدمرة شهدها 

قليص االنتاج الصناعي وتدهوره من خالل تاريخ الرأسمالية العالمية وادت إلى ت

تبديل السياسة النقدية للحفاظ على سعر الجنيه واعلنت سياسة االقتصاد في االنفاق 

ووضع نظام كمركي , أال ان تلك السياسة اصطدمت بمقاومة من أطراف عديدة مما 

إلى تقديم استقالة وزارته . وفي خضم  1932اضطر الرئيس على أثرها في أب 

االحداث الصعبة اقترحت الواليات المتحدة االمريكية وعلى لسان رئيسها هوفر  تلك

مشروعا لتأجيل عام لكل الديون بين الحكومات , وتبنت بريطانيا مبدأ الغا  الديون 

, 1933, أال انها قامت بدفع جز  من ديونها للواليات المتحدة االمريكية عام 

ق بعض النجاحات والسيما في القضايا وساهمت االجرا ات البريطانية في تحقي

, عاد االنتاج الصناعي الى القوة نفسها ألتي 1936الداخلية الناجمة عن االزمة عام 

% 12, فانخفضت نسبة العاطلين عن العمل الى حوالي 1929كان عليها قبل عام 

 .  1937% عام 9وإلى 1936عام 

 الدولية :تراجع مكانة بريطانيا السياسية تجاه القضايا 

شهدت االوضاع السياسية في بريطانيا بعد الحرب العالمية األولى هدو  نسبيا       

قياسا بالدول األوربية األخرى , فقد قامت بريطانيا بتسريح جيوشها الضخمة 

,كما قامت في الوقت نفسه 1918المؤلفة من المجندين بسرعة كبيرة بعد عام 

واجرت تخفيضات ضخمة في ميزانية القوات بتفكيك صناعتها الحربية عموما , 
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وهو التقرير الذي  1921المسلحة كافة بعد تقرير )جيدرز( في كانون االول عام 

وصف بفأس )جيدرز( , كما أتسمت السياسة البريطانية خالل الفترة ما بين الحربين 

ل بالتردد والتبعية , فقد أثبتت األحداث المتالحقة أن بريطانيا كانت تجر أذيا

الواليات المتحدة , فعلى الرغم من أن بريطانيا كانت قد شاركت في مؤتمر الصلح 

كدولة رئيسية أال انها رفضت التوقيع على معاهدة االمن  1919في باريس 

االوربي مع فرنسا لحماية حدود فرنسا من أي هجوم الماني في المستقبل بل أنها 

مريكية , فضال عن مؤتمر واشنطن ربطت موافقتها بموافقة الواليات المتحدة اال

, ففي هذا المؤتمر تساوت النسب البحرية بين 1922 -1921الذي عقد بين عامين 

 بريطانيا والواليات المتحدة مما يدل على تراجع مكانة بريطانيا العالمية .

كما أسهم تأثير االزمة االقتصادية في تخبط السياسة الخارجية البريطانية من       

خلق توجهات جديدة للسياسة الخارجية التي تجنب الدخول في كل ما يمكن أن خالل 

يورط الشعب البريطاني ويثقل كواهله . شكل الضعف البريطاني مؤشرا ايجابيا 

كن خالل أرساله  1936لطموحات هتلر عندما قام بتحطيم معاهدة فرساي عام 

ف بريطانيا على قوات الحتالل منطقة السين المنزوعة السالح وأقتصر موق

االحتجاج والتنديد , وكانت سياسة رئيس الوزرا  البريطاني تشمبرلن تقوم على 

ركيزتين أساسيتين أولهما الوصول الى تفاهم مع هتلر قائم على حماية أوربا من 

خطر الشيوعية ودفع هتلر الى االصطدام مع االتحاد السوفيتي , اما الركيزة الثانية 

مع هتلر امرا ال مفر منه , فعلى بريطانيا ومن ينظم الى  اذا ما اصبحت الحرب

محورها ان يجعلوا االتحاد السوفيتي هو من يتحمل الوزر االكبر من الحرب , 

بحيث يخرج منها منهوكا بالشكل الذي يجعل الغرب قادرا على ترويضه , وهذا ما 

وهذا يعود  يؤكد عجز بريطانيا عن الوقوف بوجه هتلر وأي دولة معادية اخرى ,

الى المخاوف البريطانية من هتلر السيما عندما اعلن هتلر عن القيام بالهجمات 

واحتلتها لم  1935الجوية على بريطانيا , فعندما غزت ايطاليا الحبشة في عام 

تتمكن بريطانيا من الوقوف بوجها , كذلك الحال عندما نشبت الحرب االسبانية عام 

ية الى دعم فرانكو بينما وقفت بريطانيا وحلفائها على بادرت النازية والفاش 1936

 الحياد . 

اجتاحت القوات االلمانية الممر البولندي  1939وفي االول من أيلول      

فاستنجدت بولندا بالدول الديمقراطية فلم تجد صدى واسع , وفي مسا  اليوم نفسه 

أن يتخلى عن  ظهر تشمبرلن في مجلس العموم البريطاني وتجددت اآلمال في

سياسة المهادنة غير أن شي  من هذا لم يحدث بل أنه حاول التملص من معاهدة 

التعاون مع بولندا , فأحتج عدد من الوزرا  وقرروا االعتصام في قاعة االجتماعات 

وأصروا على ضرورة اعالن الحرب مما اجبر تشمبرلن على الرضوخ لألمر 
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هتلر كمحاولة اخيرة لتجنب الحرب , وعندما لم  الواقع ولكنه ارسل انذار نهائيا الى

 . 1939أيلول3يستجب هتلر لإلنذار اعلنت بريطانيا حربا على المانيا في 
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