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توصلت دول الحلفاء الى عقد عدة معاهدات مع دول المحور، ومنها معاهدة فرساي مع 
، اذ اضطر االلمان للتوقيع على معاهدة الصلح بشروطها التي 1919حزيران  28المانيا في 

اتفق عليها الحلفاء رغم احتجاجهم بان هذه الشروط لم يسبق لها مثيل في قسوتها وعدم عدالتها 
باعتبارهم مسؤوليين عن قيام الحرب العالمية االولى  األلمانمن الذي فرض على وفي فداحة الث

تألفت المعاهدة من خمسة عشر قسمًا، واربعمائة وأربعين مادة، وعشرين ملحقًا، وقد تضمن 
القسم االول من المعاهدة ميثاق العصبة وكان ذلك بناء على طلب الرئيس االمريكي ودرو 

ثاق العصبة جزءًا ال يتجزأ من تسويات مؤتمر الصلح، اما القسم الثاني ويلسون على ان يكون مي
نص على إعادة اللزاس واالورين الى فرنسا، فضال عن حصول فرنسا على مناجم الفحم في 
منطقة السار على ان يعهد بادارتها الى لجنة خاصة تحت اشراف عصبة االمم وان يجري 

قاء سكانها مع االلمان او االنضمام الى فرنسا او البقاء سنة حول ب 15استفتاء بعد انقضاء مدة 
 تحت اشراف عصبة االمم

كان اثر المعاهدة على المانيا كبيرًا جدًا، فقد اقتطع من أراضيها في أوروبا الف ميل مربع، ومن 
سكانها نحو ستة ماليين، وفي خارج أوروبا خسرت المانيا نحو مليون ميل مربع من االراضي 

بأن معاهدة فرساي فرضت عليهم دون  األلمانمليون نسمة من سكانها وصرح  12عن  وما يزيد
مناقشة، واطلقوا عليها تسمية )إمالء فرساي(، وفكر بعض االلمان في رفض توقيعها لكن كبار 

القاده  االلمان  اكدوا  ان  ذلك  غير  ممكن . الن  المانيا  انهارات  عسكريا   وسياسيا   
 ومعنويا 

ت حكومة الجمهوريين الى عقد معاهدات منفصلة مع الدول المهزومة لتضمن مصالحها، عمد
وضمن سياسة الباب المفتوح ،  اذ أوضحت الواليات المتحدةبان  الحرب  التي  أعلنت  بين  

، قد انتهت 1917المانيا  والواليات  المتحدة بموجب  قرار  الكونغرس االمريكي في نيسان 
، نصت على تمتع الواليات المتحدة 1921عقدت معاهدة مع المانيا في اب  وعلى ذلك االساس

 بالحقوق واالمتيازات بموجب فرساي على الرغم من عدم مصادقة الواليات المتحدة عليها 

 تعاطف الواليات المتحدة اال مريكية مع امالنيا يف مسألة التعويضات-



لتجاوب الذي ابدته الواليات المتحدة في تقديم لقد ظهر التعاطف األمريكي مع المانيا عن طريق ا
القروض لها من اجل النهوض باقتصادها وتمكينها من دفع األقساط التي اقرها مشروع داوز 

Dawes  من خالل تشكيل لجنة دولية من كبار الخبراء في االقتصاد والمال من اجل وضع
، 1923د االلماني في عاممشروع حول التعويضات االلمانية على ضوء إمكانيات االقتصا

وعرفت تلك اللجنة باسم االقتصادي االمريكي "داوز" الذي ترأسها وبعد دراسة للوضع االقتصادي 
 االلماني وضعت اللجنة تقريرها فقضى

الزام المانيا بدفع مليار مارك ذهبي في العام االول من تنفيذه الى ان يرتفع المبلغ تدريجيا حتى 1
 ونصف المليار من الماركات الذهبية في السنة الخامسة من تنفيذه.يصل الى المليارين 

 تأمين قروض ضخمة الى المانيا بضمانة السكك الحديدية وبعض الصناعات االلمانية.2.

-1929فترة  خللمليار مارك ذهبي  30استطاعت المانيا ان تحصل على قروض بقيمة 
، وتم 1924تنفيذ المشروع في أيلول  وقد بدأ في ، كانت بغالبيتها من مصدر امريكي1924

التي تدفقت على المانيا  األمريكيةتنفيذه بدقة في الخمس السنوات المقررة بفضل رؤوس االموال 
في النهوض واخذت الصناعة التي  األلماني، واخذ االقتصاد 1924-1930بغزارة بين عامي 

، مما اوجد توعًا من الدوالراتين تمكنت من تسديد ديونها في فترة انهيار النقد واقتراض مالي
 في قيمة المارك االلماني االستقرار

وكان  بامتيازان مشروع داوز لم يكن أمريكيا بحتًا ولم يكن سياسًا، بل كان مشروعًا اقتصاديًا 
القصد منه التوقف عن اذاال االلمان واعطائهم الفرصة لكي يعودوا الى ممارسة حياتهم ثانية بعد 
الهزيمة والحيلولة دون ظهور تيار متطرف يأخذ االمور في المانيا على نحو ال يريده الحلفاء، 

 من الدول الكبرى  قبواللذلك لقي مشروع داوز 

على اثر تدفق  1924في المانيا يتحسن باطراد منذ عام ونتيجة لذلك اخذ الوضع االقتصادي
 االقتصادعليها والسيما االمريكية والبريطانية، اذ استخدمت في تطوير  األجنبيةالقروض 

 1االلماني، وحدث بالفعل تقدم هائل في مختلف فروع االقتصاد الصناعة والزراعة والتجارة))

 



الجالء عن منطقة الراين الذي كان مقررًا له ان يتم  اشتدت مطالبة المانيا لفرنسا بتقديم موعد
، وفقًا لمعاهدة فرساي، وكانت حجتها في ذلك انه لم يعد هناك مبرر 1934اصاًل في عام

بقاء القوات االجنبية فيها، السيما وان المانيا اعترفت بموجب اتفاق لوكارنو بحدودها  االستمرار
المترتبة عليها حسبما نص عليه  األقساطانتظام دفع مع فرنسا وبلجيكيا، كما وانها واصلت ب

مشروع داوز، لكن فرنسا ربطت موضوع الجالء عن الراين بإيجاد حل دائم لمسألة التعويضات 
، تم في جنيف اتفاق 1928أيلول  16بزعم ان مشروع داوز لم يكن سوى حل مؤقت لها، وفي 

الدخول في مفاوضات رسمية بشأن الجالء عن  مبدئي بين فرنسا وألمانيا وبريطانيا وبلجيكيا على
أراضي الراين، وتسوية قضية التعويضات تسوية نهائية نظرا الن مشروع داوز لم يحدد الدفع ال 

 خاال خمس سنوات

، ضم كل من فرنسا والواليات 1929انعقد مؤتمر في الهاي في هولندا في أواخر اب عام
يطاليا وممثل المانيا شاخت بر  أدى الى عقد  Yaungئاسة الخبير االمريكي يانك المتحدة وا 

مشروع جديد لحل مشكلة التعويضات عرف بـ "مشروع يانك"، وقد نص على تقسيم التعويضات 
دفعة سنوية، كما نص على  22قسطًا سنويًا تبلغ قيمة كل منها مليون جنيه تتبعها  37الى 

لتعويض، وتخفيض المبلغ الكلي انشاء مصرف دولي للتسويات تكون مهمته تسليم مدفوعات ا
( مليون باون وعلى ان تسدد باقساط سنوية 2.000(( مليون باون الى )6.600للتعويضات من 
( سنة، كما قرر المؤتمر ان يتم الجالء النهائي عن منطقة الراين في موعد 59في غضون )

ما اقتطع هذا ، وقد تم تنفيذ الجالء في الموعد المحدد ك1930أقصاه شهر حزيران من عام
 من الدين الذي قرره مشروع داوز 17المشروع ما يقارب %

صوت بموافقة الحلفاء  224وبعد االتفاق على الصيغة النهائية للمشروع وافق عليه اكثر من 
على المشروعين ، االمر الذي أدى الى تحقيق انتعاش اقتصادي كبير فضال عن جالء فرنسا 

الى  1929نيا، غير ان انتقال االزمة االقتصادية العالمية عامعن الراين القلب الصناعي اللما
 المانيا اثر في المشروع تأثيرا كبيرا

 

 



 1939 1933- األلمانية الخارجيةمن السياسة  األمريكية المتحدة الوالياتموقف -

 قضية النمسا1.

لنمساوية وذلك بمثابة تطور االزمة ا 1933عد الكثيرون مجيء هتلر الى السلطة في المانيا عام
النه سبق واعلن ضمن مبادئه التي أوردها في كتابه )كفاحي( ضرورة انضمام النمسا الى المانيا 
على الرغم من ان تلك الدعوة لم تظهر بصورة علنية او جادة، ويظهر ان هتلر كان متأثرا بمبدأ 

نشأة هتلر في النمسا وحدة الشعوب االلمانية بدءا بالنمسا وذلك لعدة أسباب لعل ابرزها طبيعة 
مما كان دافعًا او سببًا من أسباب مطالبته لوحدة النمسا وألمانيا، فضال عن أسباب أخرى سياسة 
واستراتيجية وعنصرية، سياسا فان الوحدة ستحقق وحدة الحكم والهدف بين البلدين المتجاورين، 

دود المانيا حتى جبال االلب مما مما يزيد من قوة الدولة، واستراتيجيًا ستؤدي الوحدة الى توسيع ح
يساعد المانيا في تأمين حدودها الجنوبية، وعنصريًا رغبة هتلر في تحرير النمسا من السيطرة 

عادة االلمان في النمسا الى دمائهم   األصليةاليهودية وا 

 

سا الداخلية في النم األوضاعتهيأت عوامل كثيرة لخدمة هتلر في تحقيق أهدافه بضم النمسا منها 
بسبب تأثير االزمة االقتصادية  االقتصاديةالتي كانت تعاني من مشاكل اقتصادية وسياسية ، 

العالمية، اما السياسية كانت النمسا تحكمها عدة أحزاب منها الحزب االشتراكي الديمقراطي 
 والحزب االشتراكي الكاثوليكي والحزب النازي النمساوي الذي استطاع ان يكون له قاعدة شعبية

 كبيرة في النمسا

شجع االمريكيون المانيا على المطالبة بالنمسا ليدفعوا بهم الى مقربة من الحدود السوفيتية، وبعد 
، وتمت إعادة تسليحها، رفضت الواليات المتحدة 1936ان دخل الجيش االلماني الراين عام
 الوساطة الفرنسية للتدخل لحل المشكلة

جرى اجتماع بين هتلر والرئيس االمريكي االسبق هربرت هوفر في برلين وقد أوضح هتلر النية 
التوسعية تجاه النمسا، بعدما صرح هوفر بان المانيا ال تريد الحرب مع الدول الغربية، لذا لم 

في تعارض الواليات المتحدة عملية الضم االلماني للنمسا بل اغلقت الواليات المتحدة سفارتها 
 ، اجتاحت القوات االلمانية النمسا1938فيينا، وفي اذار 



النمسا بمنح المانيا عددًا من االجازات الصناعية  احتاللعلى  األمريكيةوردت االحتكارات 
المهمة من الناحية االستراتيجية، كما عمدت شركة ستاندارد اويل الى نقل معلومات فنية كاملة 

هتلر للنمسا  احتاللوبعد مضي شهر من  I. . GF . Iشركة .  حول انتاج المطاط البوتيلي الى
للفوالذ،  األوربيةمفاوضاتها مع المجموعة  الفوالذلتصدير  األمريكيةأي في اذار انهت الشركة 

على وفق تقديم مبالغ نقدية كبيرة لقاء عدم القيام بتصدير  االتفاقالتي تديرها المانيا، وقد جرى 
، فقللت المانيا هذه الصادرات ولم تلبث ان اوقفتها . وهكذا الفوالذدة من النسبة المئوية المحدو 

، مبالغ ضخمة الى المانيا لقاء ان 1938 – 1939عامي  خاللدفعت التروستات االمريكية 
 تتسلح بسرعة متزايدة

اتسم الموقف االمريكي تجاه ضم المانيا للنمسا ما بين معارض لذلك العمل ومؤيد له، اذ ان 
م االلماني للنمسا لم يلق ترحيبا في معظم االوساط االمريكية وذلك النه لم يتحقق بالطرق الض

لم تكن تمثل سوى الرأي  األلمانيللعمل  األمريكيةالدبلوماسية، اال انه يبدو ان تلك المعارضة 
 التقرير الذي رفعه السفير االلماني في خاللالعام في الواليات المتحدة وقد اتضح ذلك من 

الى وزارة الخارجية االلمانية والذي أشار فيه الى ان الموقف  Dekhofالواليات المتحدة ديكهوف 
 األحداثلكن مع تطور  قد تأثر الى حد بعيد بما جاء في الصحافة االمريكية األمريكيالحكومي 

المانيا  واعتراف 1936وظهور التقارب بين النمسا وألمانيا وتوقيع معاهدة بين الطرفين في تموز 
النمسا وعدم التدخل في شؤونها، فقد أظهرت الواليات المتحدة عدم اهتمامها  باستقاللبموجبها 
عن الشؤون االوروبية وذلك من خالل تاكيدها على الحيادية،  االبتعادالنها فضلت  باالتفاقية

القمع التي تجاه النمسا يعود الى إجراءات  األلمانيةويبدو ان سبب ذلك التحول في السياسة 
 قامت بها حكومة النمسا ضد الحزب النازي النمساوي

 تشيكوسلوفاكيا2.

شكلت تشيكوسلوفاكيا حجر الزاويـة في السياسـة االلمانية، ال سيما بعد ان ادرك اهمية موقعها 
الجغرافي، اذ عن طريق احتاللها يجري تمكين الجيوش االلمانية من ان تتدفق بسرعة الى اوربا 

واالتفاف حول بولندا، فضاًل عن العمل على ازالة أي تهديد الراضي النمساوية، وبث الوسطى، 
روح الرعب في عدد من الدول الصغيرة وابرزها هنغاريا ورومانيا، فضاًل عن اكتساب المانيا 

 المجال الحيوي الذي طالما اصـر عليه هتلر واصفا اياه بأنه ) مطلب الماني الشرعي( 



اصبحت تشكوسلوفاكيا تشكل احد العقبات الخطرة في السياسة التوسعية  1938وبحلول عام 
قوة عسكرية كبيرة مع شعب بلغ تعداد نفوسه خمسة عشر مليون  امتالكهاااللمانية، بسبب 

معامل ضخمة النتاج المعدات العسكرية المتطورة والتي عرفت  امتالكهامواطن، فضاًل عن 
للدفاعات الطبيعية والمتمثلة في جبال بوهيما،  امتالكها على ذلك وعالوة Skodaبمعامل سكودا 

ولكل تلك السباب مجتمعة ، قرر هتلر ضرورة إزالة تشيكوسلوفاكيا من الخارطة السياسية 
، وذلك لكونها تشكل العقبة الرئيسة لمشاريعة التوسعية في وسط وشرقي اوربا وقد تهيأت األوربية

 األخيرةلمشكلة االقليات االلمانية في تشيكوسلوفاكيا، فقد كانت  استغاللهلهتلر تلك الوسيلة عبر 
بسبب احتوائها على قوميات مختلفة، اذ كان يوجد فيها ثالثة  باالنقساممن اكثر الدول المهددة 

، والقاطنين في منطقة تدعى السوديت باأللمانيةماليين ونصف المليون من مواطنيها الناطقين 
Sudeteland شون فيها على شكل مجاميع متضامنة على طول الحدود الشمالية وكانوا يعي

اعلن هتلر ان االلمان السوديت  1938والغربية مجاورين لجنوبي غربي المانيا وفـــي ايلول عام 
لهم حق تقرير المصير، ولما كان هؤالء ال يستطيعون الدفاع عن انفسهم، فان المانيا مستعدة 

كثيرة بين السوديتين وحكومة تشيكوسلوفاكيا، وفي تلك االثناء  لمساعدتهم وقد حدثت اصطدامات
 Bernardوبرنارد باروخ  األمريكيةوكيل وزارة الخارجية  Smner Wellsقام سمنر ويلز 

Mennes Baruch  كل ما في وسعهما  الرجالنبرحلة الى اوروبا، حاول فيها  األمريكيالمالي
واقناعها بتلبية طلبات هتلر، وكان وكيل وزارة الخارجية للتأثير على الحكومة التشيكوسلوفاكية، 

قد حذر الحكومة الفرنسية من التورط في الحرب مع المانيا دفاعًا عن تشيكوسلوفاكيا،  األمريكي
تشيكوسلوفاكيا الى هتلر، وقد قام  استسالموقد اشتدت الدبلوماسية االمريكية في تلك الفترة لتهيئة 

 المتحدة في كل من برلين وفرنسا وبريطانيا ياتالوالبذلك الدور سفراء 

روزفلت الى عقد مؤتمر دولي لحل االزمة، وحصل ذلك في مؤتمر  األمريكيكما دعا الرئيس 
والذي حضره ممثلي عن بريطانيا وفرنسا وهتلر عن  1938ايلول 29 – 30موينخ الذي عقد في 

عن االجتماع اذ ال يسمح لها إبداء أي المانيا، وموسوليني عن ايطاليا وابعدت تشيكوسلوفاكيا 
اعتراض على ما سيجري اتخاذه من قرارات بشأن قضية االلمان السوديت، وفي ختام اعمال 

االلماني  االحتاللالمؤتمر وافقت الدول االربع على نص االتفاق الذي اشتمل على ان يحصل 



 األولالول والسابع من تشرين للمناطق المأهولة بغالبية المانية وذلك على اربع مراحل بين ا
 1938عام

 بولــــندا3.

لقد اصبح واضحا لدى هتلر ان سياسته في شرق أوروبا باتت تحظى بتأييد الواليات المتحدة 
طالما ان تلك السياسة كانت موجهة للقضاء على الشيوعية المتمثلة باالتحاد السوفيتي، وقد 

مسا وتشيكوسلوفاكيا، فقد كانت الخطوة التالية اتضح ذلك من خالل الموقف من ضم المانيا للن
من برنامج هتلر التوسعي بعد اكمال ضم تشيكوسلوفاكيا مركزا على بولندا التي ظهرت بعد 

 المتحدة الوالياتكدولة جديدة نالت اهتمام الدول الكبرى وعلى رأسها  األولىالحرب العالمية 

من انها تدخل ضمن نظرية المجال الحيوي التي دعا اليها  وتأتي أهمية بولندا بالنسبة االلمانيا
هتلر لغرض توحيد جميع االلمان في وطن واحد، فضال عن رغبة هتلر في استعادة االراضي 

 التي حصلت عليها بولندا على حساب المانيا اثر توقيع معاهدة فرساي

التي  االضطراباتعلى اثر ، 1938 األولكانت البداية الفعلية اللزمة بين البلدين في تشرين 
شهدتها المناطق البولندية التي يقطنها غالبية المانية مما أدى الى نزوح االلمان البولنديين الى 

بطرد خمسة عشر الفا من اليهود البولنديين، وفي الوقت الذي بدأت فيه  األخيرةالمانيا، فردت 
مع االتحاد السوفيتي وقد  عالقاتهاسين البولندية تتأزم عملت بولندا على تح-العالقات االلمانية

، كان الغاية منها التبادل التجاري وتحسين 1938وقعت اتفاقية بين الجانبين في تشرين الثاني
 العالقات بين البلدين

لغزو بولندا،  الالزمةبأن امر هتلر قواته بوضع الخطط  األحداثجاء الرد االلماني على تلك 
شرع هتلر بالهجوم على بولندا، وقد تابعت الواليات  1939يلول وبالفعل في صبيحة االول من أ

االمريكية  اإلدارةالمتحدة تطورات السياسة الخارجية االلمانية تجاه بولندا باهتمام بالغ، اذ اطلقت 
من رغبتها في اظهار نفسها كراعية للسالم،  انطالقاالعديد من النداءات اكدت فيها على السالم 

بعث الرئيس روزفلت برسالة الى هتلر عبر فيها عن قلقه إزاء حالة عدم ، 1939ففي نيسان
المتحدة لحل المشاكل الرئيسة في أوروبا  الوالياتفي أوروبا، وقد تعهد بان تتعاون  االستقرار
 بإعالنالبولندية والذي قابلته  األوساطالسلمية قوبل النداء االمريكي بارتياح كبير في  بالطرق



للتفاوض مع المانيا، االمر الذي دفع الرئيس االمريكي الى توجيه نداء الى هتلر شرح استعدادها 
 ان الرد االماني على الفيه الموقف البولندي الداعي للتفاوض مع المانيا من اجل حل المشكلة، ا

 األمريكيةالمتحدة  الوالياتسيما الالنداء جاء مخيبا المال الجميع 

كانت ترغب في إيجاد حل سلمي بن المانيا وبولندا، وذلك من  ألمريكيةاهناك من رأى ان االدارة 
  الى االتحاد السوفيتيالاجل فسح المجال امام هتلر للتوجه في سياسته نحو شرق أوروبا وصو 

السياسية في أوروبا ادرك كل من الرئيس االمريكي روزفلت ووزير  األوضاعوعلى اثر توتر 
قد شجع فعاًل سياسة العدوان، النها  1937الصادر عام  مريكياألخارجيته ان قانون الحياد 

اقنعت هتلر انه في حالة قيام حرب اوربية، فأن بريطانيا وفرنسا ال تستطيعان شراء االسلحة 
والذخائر من الواليات المتحدة، اما اذا الغى ذلك القانون فان هتلر سوف يفكر مرتين قبل االقدام 

ل االوربية ولهذا السبب تصاعدت حدة االنتقادات من المسؤولين على اعالن الحرب على الدو 
فرانكلين روزفلت، اذ بعث برسالة له  األمريكياالمريكيين لقانون الحياد، يسندهم في ذلك الرئيس 
مشددًا فيها وبشكل كبير حول سياسة  1939الى الكونغرس االمريكي في كانون الثاني عام 

 لت اتفاقية ميونيخ بأنها أجلت تجنب ازمة، لكنها لم تحلها نهائياً الشؤون الخارجية، وقد عد روزف

والبريطاني، ال سيما  األمريكيروزفلت تأيدًا كبيرًا عند الرأي العام  األمريكيلقيت رسالة الرئيس 
يطاليا، لذلك  وانه قد خصص قسمًا منها ال تنديد بما اسماه )الدول التسلطية( وقصد بها المانيا وا 

على اقناع المجلس، بأن خير سبيل لتأيد سالمة الواليات  يعمالنت ووزير خارجيته اخذ روزفل
المتحدة نفسها هو مد بريطانيا وفرنسا بكل ما يحتاجونه لمجابهة الخطر، مما يمنع هتلر من  
االقدام على اضرام نار الحرب، وبذلك فان تطور المشاكل في اسيا وافريقيا واوربا، أدت الى 

لخالف بين الواليات المتحدة من جهة ودول المحور من جهة اخرى المانيا واليابان توسيع شقة ا
يطاليا  وا 

كبيرا عن مواقفها  اختالفاالمانيا لغزو بولندا اختلف  محاوالتتجاه  األمريكييتضح ان الموقف 
اح النمساوية والتشيكوسلوفاكية ويبدو سبب ذلك التغيير هو اتض كاألزمةتجاه االزمات السابقة 

االهداف الحقيقية لهتلر وهي السيطرة على أوروبا على عكس ما تصورته الواليات المتحدة وهو 



، على اثر 1941توحيد االقليات االلمانية، وقد دخلت الواليات المتحدة االمريكية الحرب عام
 1940اللماني عام االحتاللسقوط فرنسا تحت 
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