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 الفصل األول

 ولىسبقت اندالع الحرب العالمية األ  حداث الدولية التياالزمات واأل
ما بالحرب السي   ددت الى التيديأعدت ازمات خطيرة 4041و 4091نشبت بيف عامي      

ف أوُروبَّا تسير نحو مجابية أواضحًا  ابدفقد  (4)في اعقاب عقد الوفاؽ الروسي _ البريطاني
،ومما عقد االمور لحة اصبحت ضعيفة بؿ معدومة اواف مجاالت المص بيف معسكريف،

ت تسيطر عمى العالـ أذ بدإاالزمات واالحداث الدولية التي سبقت الحرب العالمية االولى ،
، 4041حتى اندالعيا عاـ  4091صبحت واضحة منذ عاـ أسياسة حافة الحرب التي 

 ىـ تمؾ االزمات واالحداث ىي:أومف 

  4091-4091أواًل: المشكمة المراكشية 

معارضة المانيا وسعت الى اظياره  4091الودي بيف بريطانيا وفرنسا عاـ اثار االتفاؽ     
 ،( 2)الحكومة االلمانية عمى االمبراطور وليـ الثاني فأشارتنو ييدد السمـ واالمف الدولييف أب

،  طنجةاف يزور مدينة  4091المتوسط عاـ  االبيض حيف كاف يقوـ بنزىة بحرية في البحر
ثر أخطابًا سياسيًا كاف لو  فألقىاالمبراطور لطمب حكومتو ، وانتيز فرصة زيارتو  فاستجاب

عمف فيو سمطاف مراكش عاىاًل مستقاًل ذا سيادة أكبير في دوائر أوُروبَّا السياسية ، فقد 
ماـ تجارة جميع الدوؿ عمى قدـ المساواة أف تظؿ مراكش مفتوحو أعرب عف امنيتو بأو 

ماية المصالح االلمانية الكبرى بكؿ ما تممكو بالده مف قوة ،وطالبت نو عـز عمى حأوصرح ب
يدتيا النمسا ألة و أمر لبحث ىذه المسالحكومة االلمانية بعقد مؤتمر مف الدوؿ التي ييميا األ

 ةبمدة اسباني)بذلؾ وعقد المؤتمر في الجزيرة الخضراء ةفي مطمبيا واذعنت الحكومة الفرنسي
استقالؿ بالد المغرب  وفقرر المؤتمر ،و (1)4091عاـ (جبؿ طارؽ فػػػصغيرة عمى مقربة م

 .(1)والمحافظة عمى سياسة الباب المفتوح بالنسبة لتجارتيا
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يدت بريطانيا وروسيا أفرنسا وقد  إلشراؼالمغرب  دلكف اخضع رجاؿ الشرطة في بال     
اواصر االتفاؽ وتوثيؽ يدًا قويًا خالؿ المفاوضات مما افضى الى احكاـ أيالحكومة الفرنسية ت
عمى  ةىناؾ تعاوف عسكري بيف بريطانيا وفرنسا لرسـ خطط عسكري أالصداقة بينيما وبد

مت ضمرًا محتماًل ونتيجة لتمؾ االزمة انأقياـ الحرب بيف فرنسا والمانيا بات  اعتبار اف
روسيا  –فرنسا  –وكونت الدوؿ الثالث بريطانيا  4091روسيا الػػػػػػػػػػػػى الوفاؽ الثنائي عاـ 

 .(1)الوفاؽ الثالثي

 ثانيًا: ازمة ضم البوسنة واليرسك

التابعيف لمدولة  اإلقميميفالمجر قد تولت ادارة ىذيف _  كانت امبراطورية النمسا      
يما ،وكانت حكومة النمسا تتطمع الى ضم  (1)4111 عاـ العثمانية وفقًا لمقررات مؤتمر برليف

ف مطالبة قومية مف قوميات االمبراطورية باالستقالؿ يعني إذ إالداخمي، بأمنياتتعمؽ  ألسباب
ف مالييف أخر وكاف معنى ىذا آتفككيا، فقد كانت حركة القومية الصربية  تقوى عاـ بعد 

ـ اجاًل أالمجر سيطالبوف عاجاًل  -الصرب الذيف يعيشوف تحت حكـ امبراطورية النمسا 
 4112حتى عاـ  مكة الصرب وكانت حكومة الصربباالنضماـ الى بني قوميتيـ في مم

، مما  4091غير االمور ىو حدوث االنقالب في النمسا عاـ  موالية لمنمسا ، ولكف مما
اثار دعاية صربية قوية بضـ الصربييف الموجوديف في واليتي البوسنة واليرسؾ العثمانيتيف 

ثمة بالثورة العسكرية التي قامت الى صربيا ، ولكف حدوث تطورات في الدولة العثمانية المتم
دت أ وونظام (1)ضد السمطاف عبد الحميد الثاني (1)بقيادة جمعية االتحاد والترقي 4091 عاـ

المجر كانت قد رأت  _ف حكومة امبراطورية النمسا إذ إالقضية ، هالى ظروؼ جديدة في ىذ
 نيا رأت:أذ إ واحد لتحقيؽ ىدفيف بآففي ىذه الثورة ضد السمطاف العثماني فرصة ثمينة 

 ف يفيؽ االتراؾ مف مشاكميـ الداخمية.أضـ الواليتيف البوسنة واليرسؾ قبؿ .4

 توجية ضربة قوية الى االحالـ القومية الصربية المتعمقة بياتيف الواليتيف..2
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ف تتحقؽ ال برضا أيمكف  ال ةف فعؿ مثؿ تمؾ الخطو إوكانت حكومة النمسا مدركة      
ذ وافقت روسيا عمى ضـ ىاتيف إمف خالؿ المفاوضات السرية  باستدراجياروسيا فبدأت 

الواليتيف مقابؿ دعـ حكومة النمسا بحؽ روسيا بمرور اسطوليا الحربي عبر مضايؽ 
ف ال فرنسا وال بريطانيا سوؼ تسمح لروسيا أالدردنيؿ والبسفور وكانت النمسا تدرؾ حقيقة 

المجر ضـ البوسنة واليرسؾ ، ولـ تعتبر  _ لنمسانت امبراطورية امعأو  مر،بمثؿ ىذا األ
مممكة  هعتبرت ضربة قوية تجااىذه الخطوة ضربة موجية ضد الدولة العثمانية بقدر ما 
ذ حصمت النمسا عمى ىدفيا بينما إالصرب الفتية وحركتيا القومية ، وضربة غادرة بروسيا 

 .(0)صبح عمى روسيا المطالبة بتنفيذ فكرة التعويضأ

 ثالثًا: أزمة أغادير

المجر سببًا في اثارة مشكمة دولية  _ النمسا إلمبراطوريةلضـ البوسنة واليرسؾ  كاف    
ف تثير أفضاًل عف تغير الوضع في المغرب )مراكش( عمى يد فرنسا سببًا كافيًا في  معقدة ،

 . (49)رةالمانيا أزمة أغادير التي رفعت  حدة التوتر بيف القوى الكبرى الى درجة خطي

ف المانيا كانت تتذكر اليزيمة الدبموماسية المريرة التي منيت بيا في مؤتمر الجزيرة إ   
وتصورت انيا لو تدخمت بعنؼ ضد اجراءات فرنسا في مراكش لربما  4091الخضراء عاـ 

كاف االجراء االلماني  4044تموز 4ثار تمؾ اليزيمة ، وفي آاحرزت كسبًا سياسيًا يمحو 
سيطرة عميو لحيف التوصؿ الى تسوية مع فرنسا مالمدمرة البانثر الى ميناء اغادير ل بإرساؿ

قوبؿ ىذا االجراء و  تعطى مف خالليا تعويضًا مناسبًا وطالبت المانيا فعاًل بالكونغو الفرنسي،
المظاىرة في المانيا ضد بريطانيا  بدأتنما يشديدة مف قبؿ بريطانيا ب ةااللماني بمعارض

المسألة ال تساوي  فَّ أف القيصر االلماني كاف يرى أال إعو الى موقؼ حاـز ضدىا وكانت تد
قطعة ارض فقط مف الكونغو الفرنسي  وخوض حرب كبرى ، وتراجع عف موقفو مكتفيًا بقبول

، وبذلؾ تكوف فرنسا  اف تفتح لو ىذه االرض مجاالت استعمارية واسعة في افريقيأمؿ أعمى 
 . ( 44)4042في العاـ  وواعمنت حمايتيا عمي العربي مغربلليد في اقد خرجت ظافرة مطمقة ا
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  4041 _ 4042ًا: الحروب البمقانية رابع

اعمنت كؿ مف اليوناف وصربيا وبمغاريا والجبؿ االسود الحرب عمى  4042في العاـ       
ذ استغمت اليوناف الروح القومية إالدولة العثمانية واعمف عف الحمؼ البمقاني بزعامة اليوناف 

 الحكومةضد الدولة العثمانية كما شجعت  لتأجيجياالمتطرفة لدى شعوب ىذه البالد 
لة العثمانية التي كاف و لحمؼ كي تعمؿ عمى اضعاؼ الداسرًا عمى تأليؼ ىذا  ةالبريطاني

ىزيمة الدولة المتحالفة مف  ةمع المانيا ،وقد تمكنت الجيوش البمقاني اساستيا قد تحالفو 
خالؿ ستة اسابيع انتزاع جميع االراضي العثمانية في أوُروبَّا ما عدا  واستطاعتالعثمانية 

اضطرت الدولة  4041ايار 19وفي و . وادرن تانبوؿرقعة صغيرة مف االرض تظـ اس
ية سوى ب  و ليا مف امالؾ اورُ  العثمانية اف توقع عمى معاىدة لندف وبمقتضاىا لـ يبؽ  

لتقسيـ  الحمفاءنبوؿ وشبو جزيرة غاليبولي ، ولكف سرعاف ما دب الخالؼ بيف تااسعاصمتيا 
عمى اليوناف والصرب المتالؾ  4041تموز  19بمغاريا الحرب في  فأعمنتغنائـ الحرب 

واعمنتا الحرب عمى بمغاريا وىزمت  ةالفرص امقدونيا وانتيزت الدولة العثمانية وروماني
بخارست  ةمع ممثمو الدوؿ المتحاربة في العاصمة الرومانيواضطرت الى طمب الصمح واجت

حيث وقعوا عمى معاىدة قضت باستحواذ اليوناف عمى جزء مف  4041في ايموؿ عاـ 
مقدونيا وميناء سالونيكيا وجزيرة كريت ، واتفقوا عمى جعؿ البانيا دولة مستقمة واستولت 

وتضاعفت كؿ مف الصرب  وية ادرنت الدولة العثمانعادرومانيا عمى اقميـ دوبرجة ،واست
 .(42)جت مف الحرب صفر اليديفر والجبؿ االسود اما بمغاريا فقد خ

دت الحروب البمقانية الى نتائج ميدت لقياـ الحرب العالمية االولى فبمغاريا خرجت مف أ     
ف النمسا ىي التي وقفت الى جانبيا أالحرب خاسرة ولـ تسرع روسيا الى انقاذىا في حيف 

ف التقارب العثماني االلماني قد تزايد بعد ألذلؾ توترت العالقات الروسية البمغاريا كما 
ثار مخاوؼ روسيا ألقيادة الجيش العثماني مما  الحرب فطمبت الدولة العثمانية قائدًا المانياً 

دت ىزيمة الدولة العثمانية ، أى خر أف تتحكـ المانيا بالتدريج بالمضايؽ ،مف ناحية أمف 
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ت االحتفاظ أالمجر التي ر  _وىياج الشعور القومي في البمقاف الى تشتيت قوات النمسا 
ف تمقي بجيوشيا ضد روسيا في أبقوات كبيرة تراقب الموقؼ في البمقاف ، مما حاؿ دوف 

بيف دوؿ  فيو التقارب دادز االذي  نفسو حاؿ وقوع حرب معيا ، وقد حدث ىذا في الوقت
 .(41)الوفاؽ الثالثي

يتضح لنا مما تقدـ أف  ظيور قوى كبرى غير تقميدية مثؿ ألمانيا وايطاليا والواليات      
المتحدة االمريكية والياباف في نياية القرف التاسع عشر وبداية القرف العشريف عمى الساحة 

و الذي جعؿ العالـ يصبح الدولية وبدأت تنافس قوى كبرى تقميدية مثؿ فرنسا وبريطانيا ى
عمى حافة الحرب منذ مطمع القرف العشريف، وأف االحداث واالزمة التي سبقت الحرب 
العالمية االولى ما ىي إال نتاج طبيعي مثؿ ضد القوى الكبرى غير التقميدية التي بدأت 
تنافس الدوؿ التقميدية عمى المصالح وطرؽ المواصالت وفتح االسواؽ العالمية بوجو 

 نتجاتيا.م
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 الفصل الثاني                                       

 4041_ 4041الحرب العالمية األولى 
  أسباب الحرب العالمية األولىأواًل: 

  مراحل الحرب العالمية األولىثانيًا: 

 .دخول الواليات المتحدة األمريكية الحرب4

 وأثرىا عمى مسيرة الحرب 4041الروسية عام .الثورة 2

 .استسالم ألمانيا وحميفاتيا 1

  نتائج الحرب العالمية األولىثالثًا: 

 مؤتمر السالم في باريسرابعًا:   

 معاىدات السالمخامسًا: 

 نقد معاىدات السالم سادسًا: 

 عصبة األممسابعًا: 
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 الفصل الثاني

 4041_ 4041الحرب العالمية األولى 

 أسباب الحرب العالمية األولىأواًل: 

تعد  الحرب العالمية األولى مف أبرز األحداث وأخطرىا في تاريخ الشعوب واألمـ       
)حتى ذلؾ الوقت(،إذ كانت عالمية واشتركت فييا دوؿ تنتمي لقارات مختمفة عمى الرغـ مف 

تائجيا الكبرى انعكست عمى أف  أوُروبَّا كانت المسرح الرئيسي لمعاركيا الضارية ،أال إف ن
شعوب جميع القارات بشكؿ أو بأخر ، لـ تشيد البشرية في الماضي مثؿ ىذه الحرب فقد 

حدث األسمحة المتطورة في ذلؾ الوقت وكرست طاقات بشرية ىائمة قدرت أاستخدمت فييا 
و مما مميوف مجند تحولوا إلى وقود لمعاركيا التي دارت في البر والبحر والج 11بأكثر مف 

نما بعصارة حضارات قروف سالفة مف الجيد البشري  ،الحؽ دمار ليس في األرواح فقط وا 
وفضاًل عف ذلؾ فأف األطراؼ المتحاربة كرست المقدرة اإلنتاجية لصناعاتيا الثقيمة وسخرت 

 .  (4)كؿ عموميا الستحداث وسائؿ وطرؽ جديدة لمتدمير

وسعية تمخضت عف التناقضات التي كانت كانت ىذه الحرب أكبر حرب استعمارية ت     
تمزؽ الدوؿ الكبرى والتي تبمور أخيرًا في جبيتيف أساسيتيف ىمػػػا الجبية التي عرفت تاريخيًا 

لييا مجموعة إوكانت تضـ فرنسا، بريطانيا و روسيا وانضمت  "الحمفاء "بدوؿ الوفاؽ الودي
ا الجبية الثانية فقد م  أ  وامؿ ، و دولة  حركتيا في ذلؾ عدة ع 12مف الدوؿ األخرى حوالي 

المجر، الدولة  -مف  ألمانيا، إمبراطورية النمسا  عرفت بدوؿ الوسط وكانت تضـ كال ً 
البشرية  ةساألتوضيح اإلبعاد الحقيقية والعوامؿ التي قادت إلى ىذه المو العثمانية وبمغاريا. 

رتيف البد مف استعراض إلعطاء صورة واضحة عف كيفية تكويف الجبيتيف المذكو و الكبرى 
 . األسباب الرئيسية التي أدت إلى نشوب الحرب العالمية األولى

 : التغير والتخمخل الذي طرأ عمى ميزان القوى والسّيما االقتصادية منيا 4



 
9 

برزت دوؿ جديدة في النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر مثؿ الواليات المتحدة   
األمريكية والياباف وألمانيا وايطاليا والتي لـ تكف في قائمة الدوؿ المنتجة مثؿ بريطانيا التي 
تربعت عمى مركز الصدارة في اإلنتاج الصناعي عمى الصعيد العالمي لمدة طويمة مف 

ف ينتيي القرف التاسع عشر احتمت الواليات المتحدة األمريكية مكانتيا أالزمف ، بينما قبؿ 
وتبعتيا ألمانيا وثـ فرنسا ، ومما ساعد عمى تقدـ ألمانيا الصناعي عمى سبيؿ المثاؿ وفرة 
كميات الفحـ والحديد وخاصة بعد انتزاعيا مقاطعتي االلزاس والموريف مف فرنسا بعد حرب 

التفوؽ ليا في توزيع منتجاتيا الصناعية في  4119عاـ  د ألمانياالسبعيف ، لقد ضمػػف توحي
ا الوسطى وبدأت المنتجات األلمانية تزاحـ المنتجات البريطانية في العديد مف بَّ و أسواؽ أورُ 

الدوؿ مثؿ بمجيكيا وىولندا بؿ أنيا بدأت تدخؿ السوؽ البريطاني فضاًل عف ذلؾ امتدت 
وىكذا  .ير أوربية مثؿ الدولة العثمانية وبمداف أمريكا الالتينيةالمنتجات األلمانية إلى بمداف غ

انكمشت  4119% مف تجارة العالـ في العاـ 21فاف التجارة البريطانية التي كانت تصدر 
 % قبيؿ الحرب العالمية بعاـ مما أدى ذلؾ إلى تعميؽ الصراع بيف الدولتيف ،42إلى 

ألمانيا في ىندسة التخطيط الصناعي واالىتماـ وبفضؿ السياسة االقتصادية التي اتبعتيا 
 4099بطرؽ النقؿ وتوسيع الموانئ وتسييؿ رسو السفف أصبحت البحرية األلمانية بعد عاـ 

 .(2)قوة بحرية في العالـ بعد بريطانيا  ىقو أ

 : الصراع حول المستعمرات2

مف عوامؿ الصراع بيف الدوؿ التي تطورت  لقد كاف االستيالء عمى المستعمرات عامالً  
ا قميمة وال حديثا كألمانيا والواليات المتحدة األمريكية والياباف والتي كانت تمتمؾ حصصً 

مكانياتيا مثؿ فرنسا وبريطانيا وروسيا المواتي كف يممكف إمبراطوريات  تتناسب مع تطوراتيا وا 
ضاعيا ومقاومة ألي اتجاه توسعي وكانت ىذه الدوؿ محافظة عمى أو ، استعمارية واسعة

اجة إلى المواد األولية إلدامة تطورىا وبحاجة إلى حلابأمس ىي تقـو بو الدوؿ الجديدة التي 
يجاد مناطؽ نفوذ جديدة حتى لو أدى إوكانت مصممة عمى ، أسواؽ لتصريؼ بضائعيا 
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اري ىو احد وفي الحقيقة فاف ىذا الطموح االستعم،ذلؾ إلى اصطداـ مسمح ونشوب الحروب
ية لمحصوؿ عمى المزيد مف األسباب الرئيسية لنشوب الحرب كما إف رغبة الدوؿ األوُروبَّ 

ميف األسواؽ الخارجية لمفائض مف إنتاجيا تحولت إلى سبب ميـ أالثروة عف طريؽ ت
ا لتنافسيا عؿ المستعمرات وعمى الطرؽ المؤدية إلييا، لقد كانت ألمانيا مف أكثر الدوؿ نشاطً 

عادة تقسيـ مناطؽ النفوذ في العالـ وبمقتضى ىذه أميداف العمؿ مف في  جؿ السيادة وا 
السياسة كاف حكاـ ألمانيا يبحثوف عف مكاف لدولتيـ تحت الشمس فعمموا عمى صياغة 

إن ألمانيا امتازت بقوتيا، وسعة اقتصادىا  "الفكرة األساسية االستعمارية عمى النحو التالي 
ونمو سكانيا ولذا فان األلمان ليم الحق في حصة تتناسب مع أىميتيا عند تقسيم 

عادة تقسيم مناطق النفوذ في العالم   ."األراضي وا 

 : سياسة إقامة األحالف الدولية1

سيـ كبريات الدوؿ تعد  سياسة إقامة األحالؼ والتكتالت الدولية نقطة البداية في تق   
ريبة إلى الاألوُروبية إلى معسكرات متعادية وأخذت كؿ مجموعة تنظر بعيف الشؾ و 

المجموعة األخرى األمر الذي كاف يدفعيا إلى العمؿ عمى تقوية وتطوير قواتيا البرية 
والبحرية وبالتالي فاف ىذه التحالفات دفعت الدوؿ الكبرى إلى أتوف حرب وبالطبع كانت 

وراء تكتؿ الدوؿ الكبرى في محوريف متناقضيف عوامؿ سياسية كانت واضحة منذ تختفي 
 البداية بسبب تأـز العالقات الفرنسية األلمانية كاًل حسب مصالحو .

لقد كانت التناقضات بيف األلماف وفرنسا جدية منذ الحرب البروسية الفرنسية سنة   
لزاس والموريف الفرنسيتيف الغنيتيف بسبب استيالء ألمانيا عمى مقاطعتي اال 4119-4114

بداية مرحمة حاسمة عقدت فييا تحالفات عديدة بيف  4112بالفحـ والحديد وكانت سنة 
 :، وأىم ىذه التحالفاتأطراؼ مختمفة المصالح واألىداؼ

عقد ىذا التحالؼ في برليف بيف كؿ مف إمبراطور :4111-4112 .عصبة األباطرة الثالثةأ
مبراطور النمسا جوزيؼ الثالثو ألمانيا وليـ األوؿ وقيصر روسيا االسكندر الثاني  وكاف  ،ا 



 
11 

اليدؼ األساسي لمتحالؼ ىو لممحافظة عمى األوضاع السياسية القائمة في اإلمبراطوريات 
لحكـ القائمة في ىذه الدوؿ وتـ عقد ىذا الثالثة ومقاومة األفكار الثورية التي تيدد أنظمة ا

 .von Otto Bismarck (1)الحمؼ برعاية مباشرة مف المستشار األلماني اوتو فوف بسمارؾ

مبراطورية  : 4110 عام.التحالف الثنائي األلماني النمساوي ب عقػػػػػػػػد بيػػػػػػف ألمانيا وا 
 فَّ أ  ـ قابمة لمتجديد نصت عمى لمدة خمسة أعوا 4110تشريف األوؿ 1النمسا _ المجر في 

ذا ما ىاجمت روسيا ) النمسا أو ألمانيا  أي اعتداء عمى احدىما معناه اعتداء عمييما معًا وا 
ا بَّ و في أورُ  اً أساسي ( فيجب إف تعمف الثانية الحرب عمى روسيا ويعتبر ىذا التحالؼ عامالً 

 األولى .ألنو ثبت محور ألمانيا النمسا حتى نياية الحرب العالمية 

ضمت فرنسا بعيدة عف سياسة التحالفات  : 4101-4104.الحمف الفرنسي الروسيج
بية إذ تمكف بسمارؾ مف تطويقيا عمى الصعيد الخارجي ولكف لـ يكف بوسع ىذه و األور 

ف تستمر طوياًل في ظؿ األوضاع الدولية القائمة في ذلؾ الوقت فقد أالعزلة المفروضة 
 روسيا يقضي بمساعدة األخيرة لفرنسا إذا ىاجمتيا ألمانيا أو النمسا .عقدت فرنسا حمفًا مع 

ي التي كاف بَّ و عمى المشيد األورُ  تيضاؼ إلى ذلؾ الكثير مف التحالفات التي سيطر      
 4112ليا األثر الكبير في زيادة االنقساـ بيف الدوؿ األوُروبية ومنيا التحالؼ الثالثي عاـ 

والنمسا _ المجر وايطاليا كاف اليدؼ منو عزؿ فرنسا أواًل وفرض الذي عقد بيف ألمانيا 
ىيمنة ألمانيا وسيطرتيا عمى المشيد األوُروبي ثانيًا ، وكذلؾ معاىدة إعادة التأميـ عاـ 

وذلؾ بعد انتياء عصبة األباطرة الثالثة حؿ محميا التحالؼ الثنائي بيف روسيا  4111
ومف ابرز التحالفات التػي كػاف ليػػػػػػػػػػا دور  .دة التأميـوألمانيا وعرؼ فيما بعد بمعاىدة إعا

، فبدأت بريطانيا تتحسس 4091-4091فػػي انقسػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القارة األوُروبية ىػػػو االتفاؽ الودي  
 4091مف الخطر األلماني وعمى اثر ذلؾ بدأت تتقرب لكؿ مف فرنسا وروسيا وفي العاـ 

وقعت بريطانيا اتفاقية مع روسيا  4091ا لتسوية الخالفات وفي العاـ وقعت اتفاقية مع فرنس
 .  (1)ما ما يتعمؽ بإيرافسيا ، السي  آحمت الدولتاف بموجبيا معظـ خالفاتيما في 



 
12 

 : نمو الروح العسكرية1

وبية كبرى بدأت ف كؿ دولة أورُ يتصؿ ىذا العامؿ اتصااًل وثيقًا بالعامؿ السابؽ وذلؾ أل 
لرفع مستوى قدراتيا العسكرية بصورة تحوؿ دوف تفوؽ غيرىا عمييا ، وقد  تعمؿ منفردة

 ف : ار مؤث   افتمخض عف ىذا الوضع اتجاى

:إصرار الدوؿ المتصارعة عمى االحتفاظ بجيوشيا وأساطيميا ، وما يتبعو مف مراقبة األول 
مما باقي األطراؼ أي إنشاء شبكات تجسس وما يرافؽ ذلؾ مف نفقات واسعة لالخطوط 

 يعني ضغطًا عمى ميزانية تمؾ الدوؿ .

: قياـ فئة مف العسكرييف بالسيطرة عمى مقاليد الحكـ ومف ثـ توجيييا ضمف اإلطار الثاني 
 العسكري .

 : تصادم المصالح االقتصادية 1

كبر مف الذي تممكو أبعد الثورة الصناعية بدأت الدوؿ المتقدمة تبحث عف نشاط اقتصادي  
ما بينيا لمحصوؿ عمى األسواؽ لتصريؼ منتجاتيا ولمحصوؿ عمى المواد فبدأ السباؽ في

األولية والخامات واستثمار المواد واألمواؿ الفائضة ، وازداد التيافت عمى إيجاد مخارج 
لمفائض مف السكاف والتشدد في استغالؿ األراضي المستعمرة واستنزاؼ خاماتيا وثرواتيا ، 

لرأسمالييف الكبار اقتضت مصالحيـ في استثمار البمداف تبع ذلؾ ظيور طبقة جديدة مف ا
المتأخرة التي تحتاج إلى مد سكؾ الحديد فييا أو أنشاء المصارؼ وغير ذلؾ ، مف ىنا كاف 
االندفاع السياسي الذي انعكس في تنافس الدوؿ األوربية لتوسيع ممتمكاتيا في ما وراء 

نشاء إمبراطوري ات ترضي غرورىا القومي وىذا ما قاد إلى البحار لدعـ نفوذىا السياسي وا 
 ا وباقي مناطؽ العالـ .بَّ و تشديد الصراع األوُروبي ومف ثـ تيديد السالـ العالمي في أورُ 

الدعاية واإلعالم ونمو ف نقوؿ إف أيضاؼ إلى تمؾ األسباب التي ذكرت أعاله يمكف  
 .(1)كاف ليا دور ميـ في إشعاؿ الحرب العالمية األولى الروح القومية واالنفصالية
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 أما السبب المباشر لمحرب 

كاف السبب المباشر لمحرب العالمية األولى اغتياؿ ولي عيد النمسا _المجر  االرشيدوؽ   
عمى يد  4041حزيراف  21فرديناند وزوجتو في مدينة سراييفو عاصمة البوسنة وذلؾ في 

التي كانت   Black Hand (1)عضاء منظمة  اليد السوداء الصربيةغابريمو برنسيب أحد أ
تيدؼ إلى العمؿ مف أجؿ الوحدة الصربية ، لقد جاء ىذا الحادث ليعمؽ التناقضات بيف 

كانت النمسا تعمـ فالدوؿ وليضع االتفاقات الدولية والمحالفات عمى محؾ الواقع العممي ،
روسيا لذا فأنيا وجيت إلى حكومة صربيا إنذارًا  جيدًا باف الحرب مع صربيا تؤدي إلى تدخؿ

فتح و شديد الميجة باالتفاؽ مع ألمانيا قضى بتسميـ الجناة الذيف قاموا بقتؿ االرشيدوؽ ، 
لغاء جميع التنظيمات و  تحقيؽ يضـ محققيف نمساوييف إلى جانب لجنة التحقيؽ الصربية، ا 

واف  ،لة صربيا الكبرى وتعادي النمساالعسكرية السرية التي كانت تدعو إلى فكرة قياـ دو 
ساعة  11رفض أي بند مف ىذه الشروط يعني رفضًا لشروط اإلنذار، منحت صربيا ميمة 

تموز ، وافقت صربيا  21 يوـ لمرد عمى ىذه الشروط تنتيي عند الساعة التاسعة مف مساء
مية التحقيؽ عمى جميع ىذه الشروط ماعدا السماح لممحققيف النمساوييف لممشاركة في عم

رأت الحكومة النمساوية إف ىذا الرد يعني رفض و  ،ىة القضاء الصربياألنو يشكؾ في نز 
صربيا لإلنذار وقطعت عالقاتيا الدبموماسية مع صربيا وأعمنت النمسا التعبئة العسكرية 

لذي بدأت فيو النمسا العمميات العسكرية اوفي اليـو ، الجزئية ثـ أعمنت الحرب عمى صربيا 
د صربيا أكدت الحكومة الروسية عمى أنيا لف تتخمى عف حميفتيا صربيا وطالبت النمسا ض

ذا تخمت عف دعـ إبإيقاؼ عممياتيا العسكرية والمجوء إلى التحكيـ وكانت روسيا تدرؾ أنيا 
سنادىا فإنيا سوؼ تفقد كؿ االعتبارات لدى الشعوب األخرى والسي   ما الصديقة منيا صربيا وا 

ثـ أعمنت التعبئة الجزئية  ،إلى تقوية قبضة النمسا عمى منطقتي الدانوب والبمقافمما يؤدي 
  .تموز 21يـو 
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تموز مف العاـ نفسو بأنيا سوؼ تعمف التعبئة العامة إذا  20ما ألمانيا فقد أعمنت في يـو أ 
العامة لـ تقدـ الحكومة الروسية عمى إلغاء التعبئة الجزئية فكاف قرار روسيا إعالف التعبئة 

تموز بداًل مف التعبئة الجزئية فأجابت ألمانيا عمى قرار روسيا ىذا بأنيا وجيت  19يـو 
آب  4تموز إلى روسيا ثـ أعمنت التعبئة العامة والحرب عمى روسيا في  14إنذار في
رفضت التعبئة فقد وأعمنت فرنسا التعبئة العامة تأييدًا لحميفتيا روسيا ، أما بريطانيا  4041

مة وأعمنت بأنيا غير ممزمة بتقديـ المساعدة العسكرية لفرنسا األمر الذي دفع ألمانيا إلى العا
آب لمتوجو الحتالؿ فرنسا عبر بمجيكا عمى الرغـ  2تسريع إعطاء األوامر إلى جيوشيا في 

 .مف حياد األخيرة 

الرأي العاـ  كاف إقداـ القوات األلمانية عمى خرؽ حياد بمجيكا قد ترؾ ردود فعؿ قوية لدى 
ا لبالدىـ البريطاني الذي رأى في خرؽ سيادة دولة مجاورة محايدة مف قبؿ دولة كبرى تيديدً 

الذي تقضي مصمحتيا عدـ السماح أللمانيا أو أي دولة أخرى زعزعة أسس التوازف الدولي 
يا ف عػػػدلت عػػف موقفيا وسارعت إلى مشاركة حميفتأال إفما كاف مف الحكومة البريطانية 

الطريقة تكوف الدوؿ األوربية التي شاركت بالحرب خالؿ أياـ  هوبيذ. 4041آب  1عمنًا في 
مف اندالعيا ىي فرنسا ، روسيا ، بريطانيا و صربيا ثـ انضمت ايطاليا إلييـ بعد توقيعيا 

ثـ دخمت الحرب بعد شير مف توقيعيا  4041نيساف  21في  (1)عمى معاىدة لندف السرية
دوؿ الوسط فكانت ألمانيا ، النمسا  ىكذا تكونت جبية الوفاؽ الودي،أما جبيةو . المعاىدة 

وبعد ذلؾ  4041تشريف األوؿ  20فيما بعد الدولة العثمانية في  ا_المجر ،وانضمت إليي
وىكذا توافقت المصالح في نزاع متعدد الجوانب ومتشعب وىو الحرب العالمية  .بمغاريا

ة لمجموعتيف عمى حد سواء لذلؾ فاف المسؤولية تقع عمى األولى التي كانت حربًا توسعي
 . (1)يابالتي بدأت ىي الجميع فيما يتعمؽ بويالت الحرب واف كانت ألمانيا 

 

 



 
15 

  مراحل الحرب العالمية األولىثانيًا: 

 .دخول الواليات المتحدة األمريكية الحرب4

وبقى  اً حيادي اً عندما نشبت الحرب العالمية األولى اتخذت الواليات المتحدة األمريكية موقف 
بعده اتخذت قرارىا بالدخوؿ إلى الحرب ضد  4041نيساف  1موقفيا الرسمي ىذا حتى 

ألمانيا إلى جانب دوؿ الوفاؽ الودي أما األسباب التي أدت بالواليات المتحدة إلى اتخاذ 
 الموقؼ المحايد ىذا فيي :

( 0)جيمس مونرو عمف عنو الرئيس األمريكيأ:إف ىذا المبدأ قد 4121أ. تأثيرات مبدأ مونرو 

Jims Monroe  والذي 4121أيموؿ  2المعروؼ بخبرتو الطويمة في الشؤوف الدولية في
يؤكد فيو عمى سياسة العزلة وعدـ التدخؿ في الشؤوف األوُروبية وعدـ التدخؿ األوُروبي في 

 دوؿ أمريكا الالتينية .

كؿ خاص وشعوب ا بشبَّ و فيو مزيج مف شعوب أورُ  ،ب. طبيعة تكويف الشعب األمريكي
العالـ بشكؿ عاـ فخشيت الحكومة األمريكية مف انقساـ الشعب األمريكي إلى فئات تساند 

 ىذا التحالؼ أو ذاؾ .

فاألوساط االقتصادية كانت ترى في االمريكية، ج. المصالح االقتصادية لمواليات المتحدة 
وجعميا الدولة  يةاالمريك الحرب فرصة ال تعوض لتطوير اقتصاديات الواليات المتحدة

المسيطرة ،ألف أكثر الدوؿ األوُروبية حولت مصانعيا لإلنتاج الحربي مما أدى بالواليات 
إلى مضاعفة إنتاجيا الذي ىيمف بسرعة عمى األسواؽ األوُروبية وبنفس  االمريكية المتحدة

ف الدوؿ إلى المصدر الرئيسي لتمويؿ عدد كبير م االمريكية الوقت تحولت الواليات المتحدة
ىذه كانت تعتمد ضد االمريكية المتحاربة لمقروض المالية ، إف سياسة الواليات المتحدة 

االنتصار الكامؿ ألي مف الجانبيف المتحالفيف وىدفيا كاف إضعاؼ واستنزاؼ كال الطرفيف 
الطرؼ المنتصر لف يكتفي بالسيطرة عمى  فَّ أف االنتصار الكامؿ ألي منيما كاف يعني أل
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الحكومة األمريكية غيرت موقفيا  فَّ أ  ما سيعني السيطرة عمى العالـ إال ن  إ  ا فحسب ، بَّ و أورُ 
وبشكؿ مفاجئ وأصبحت طرفًا مباشرًا في الحرب الدائرة إذ إف االنتصارات التي حققتيا 
ألمانيا أدت إلى تزايد غرورىا إلى درجة أنيا أقدمت عمى ارتكاب أخطاء سياسية كبيرة تجاه 

التي أصبحت تتوقع في أي وقت إعالف ألمانيا الحرب عمييا ،  االمريكية لمتحدةالواليات ا
وفعاًل دفع بيا ذلؾ الغرور مع استيائيا الشديد مف التعاوف االقتصادي الواسع بيف دوؿ 

 4041آذار  21إلى إعالف حرب غواصات مدمرة في االمريكية الوفاؽ والواليات المتحدة 
لكف بعد فترة وجيزة أوقفت ىذه  تريد السيطرة عمى المحيطات ، العمؿ بذلؾ كانت ألمانياو 

 .الحرب 

عادت ألمانيا إلى حرب الغواصات فحشدت حوالي مائة 4041وفي كانوف الثاني       
غواصة بالقرب مف الشواطئ البريطانية وكانت تيدؼ مف ذلؾ القضاء عمى القوة البريطانية 

ة والعسكرية عنيا مما أثار استياء الواليات المتحدة في البحار عف طريؽ منع المواد األولي
 االمريكية  األمريكية ، وكاف األلماف يعمموف إف ىذه الخطوة سوؼ تدفع بالواليات المتحدة

وفعاًل ىذا ما حصؿ عندما أغرقت الغواصات األلمانية سفينة أمريكية في ، إلى الحرب 
إلى إرساؿ مذكرة  Wedro Wilson( 49)عرض البحر مما دفع الرئيس األمريكي ودرو ولسف

ا بقطع العالقات الدبموماسية في حالة استمرار حػػػػػرب الغواصات احتجاج إلى ألمانيا ميددً 
عمى قطع العالقات الدبموماسية ثـ طمب في  4041شباط  1وبالفعؿ أقدـ الرئيس ولسف في 

خر التجارية األمريكية السماح لو بتسميح البوا (44)مف شباط مف الكونكرس األمريكي 21
ذلؾ فاف موقؼ  وفضاًل عفلتمكينيا مف الدفاع عف نفسيا في حالة تعرضيا لالعتداء 

ألمانيا مف حرب الغواصات أثار الرأي العاـ ضدىا ودفع السمطات األمريكية إلى اتخاذ 
يا إجراءات رادعة لحماية مصالحيا وديونيا التي بمغت المميارات مف الدوالرات التي أقرضت

 .إلى دوؿ الوفاؽ الودي
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ومف العوامؿ األخرى التي دفعت الواليات المتحدة لمدخوؿ في الحرب ىو ثورة روسيا      
االشتراكية ثـ انسحاب األخيرة مف جبية دوؿ الوفاؽ األمر الذي زاد مف مخاوؼ السياسييف 
األمريكييف مف رجحاف الميزاف لصالح دوؿ الوسط ، وأخيرًا تـ اكتشاؼ المخطط األلماني 

مكسيؾ لميجوـ عمى الواليات المتحدة إلعالف الحػػػػرب عمػى ألمانيا أواًل الرامي إلى دفع ال
  Zimmermanحيث أشيع عف اكتشاؼ ما سمي ببرقية زيمرماف ، وعمى حمفائيا فيما بعد 

 وزير خارجية ألمانيا التي أرسميا إلى المكسيؾ لغرض التآمر عمى الواليات المتحدة
رس األمريكي عمى إعالف الحرب ضد كالكون صادؽ 4041نيساف  1، وفي  االمريكية

وىكذا وضعت تحت  .ألمانيا عمى اثر إغراؽ الغواصات األلمانية لبعض السفف األمريكية
إنتاجًا لمصناعات  دوؿتصرؼ دوؿ الوفاؽ الودي إمكانيات أغنى دولة في العالـ واكبر ال

عد االنتصارات التي حققتيا الحربية والغذائية ، فتحولت بذلؾ كفة الميزاف إلى دوؿ الوفاؽ ب
 .(42)القوات األلمانية في جبيات القتاؿ الغربي في بداية الحرب

 وأثرىا عمى مسيرة الحرب 4041.الثورة الروسية عام 2

تشريف  21في   Bolshavks(41)لـ يكف بوسع الثورة الروسية التي قادىا البالشفة       
بالتقويـ  4041تشريف الثاني  1حسب التقويـ الروسي القديـ الذي يوافؽ  4041األوؿ 

ف تؤثر عمى مجرى الحرب ، فبعد يـو واحد مف انتصار الثورة نشرت أإال  الميالدي ،
السمطة الجديدة مرسوـ السالـ الذي دعا إلى وضع نياية لمحرب وأكد عمى انسحاب روسيا 

مرسـو السالـ عمى شكؿ نداء موجو إلى جميع الشعوب والدوؿ المتحاربة  منيا ، وجاء
يدعوىـ إلى الدخوؿ فورًا في مفاوضات مف اجؿ تحقيؽ سالـ عادؿ دوف االستيالء عمى 
أراضي الغير ودوف سيطرة دولة عمى غيرىا ودوف تعويضات أي صمح يؤمف لجميع 

الجديدة عمى نشر جميع المعاىدات الشعوب الحؽ في تقرير مصيرىا ، ثـ أقدمت السمطة 
السرية التي عقدتيا الحكومة الروسية مع بريطانيا وفرنسا وايطاليا واعتبرتيا الغية مما شكؿ 
ضربة قوية وجيت إلى الدبموماسية االستعمارية ولدعامة الدوؿ الكبرى لكونيا قد نبيت كافة 
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انية مف اجؿ تصوير دوؿ الوفاؽ الشعوب مف الخداع التي تمارسيا الدعاية الفرنسية والبريط
تستيدؼ مف ورائيا الحصوؿ عمى مغنـ ، رفضت دوؿ  ف  أ  وكأنيا تشف حرب عادلة دوف 

 41الوفاؽ الودي االقتراح الروسي فاضطرت روسيا إلى عقد معاىدة منفردة مع ألمانيا في 
ففي ، Prest Litovic (41)وكانت ىذه مقدمة لصالح بريست ليتوفسؾ 4041كانوف األوؿ 

بدأت في مدينة بريست ليتوفسؾ الروسية مفاوضات السالـ بيف  4041 كانوف الثاني  21
روسيا وألمانيا ورجعت روسيا اثنائيا إلى دوؿ الوفاؽ الودي التي لـ تغير موقفيا فاضطرت 

وذلؾ ألجؿ الحفاظ عمى الثورة  4041آذار  1ىي إلى التوقيع عمى معاىدة الصمح في 
أعمنت الحكومة الروسية بأنيا توقع شروط المعاىدة التي فرضت عمييا مف و  ،والتوجو لمبناء

ف ، آلاف تناقش شروطيا أقبؿ دولة أقوى منيا في المرحمة الحاضرة ولذلؾ فأنيا ترفض 
وتمخصت وجية النظر الروسية في ضرورة قبوؿ شروط الصمح ألنو في حالة االستمرار في 

ة ستمجأ إلى فرضيا بالقوة ولـ يكف بإمكاف روسيا ف الحكومة األلمانيأرفض ىذه الشروط ف
 .ف تقاـو الضغط األلماني ألنو قد يؤدي ذلؾ إلى خنؽ الثورة في ميدىاأ

ف تفقد جزء مف أراضييا طبقًا لمعاىدة بريست أمف ىنا كانت السمطة الروسية تفضؿ        
مساحات شاسعة مف ليتوفسؾ مقابؿ الحفاظ عمى الثورة ،وفي ىذا الصمح فقدت روسيا 
 Vladimir Lenin(41)أراضييا ، وعده الكثير مف الروس صمحًا مذاًل حتى إف فالديمير لينيف

) زعيـ الثورة البمشفية وموقع الصمح ( رآه عارًا وذاًل، ولكف كاف البد منو حتى يتمكف مف  
نتقدم  " نتراجع خطوة إلى الخمف عمى أمل إن توطيد أركاف ثورتو وقاؿ قولتو الشييرة

وفعاًل سيتمكف االتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية مف .  (41)خطوتين إلى األمام "
ف أاستعادة جميع األراضي التي فقدىا في صمح بريست ليتوفسؾ ، لقد كاف مف الطبيعي 

ما عمى يترؾ انسحاب روسيا مف الحرب أثرًا مباشرًا عمى جبية دوؿ الوفاؽ الودي والسي  
الشرقية التي حدثت فييا ثغرة لصالح ألمانيا ، ولكف جبية دوؿ الوسط سرعاف ما  الجبية
 .(41)انيارت
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 .استسالم ألمانيا وحميفاتيا 1

الضربات عمى ألمانيا وتراجعت جيوشيا في معارؾ الجبية  وفي الوقت الذي توالت في       
خر فمـ تتمكف بمغاريا مف صد تقدـ ىا يخرجوف مف الحرب الواحد بعد اآلؤ الغربية، كاف حمفا

جيوش الوفاؽ ألنيا كانت تعاني مف أزمة اقتصادية أجبرتيا عمى توقيع معاىدة صمح في 
أممت فييا دوؿ الوفاؽ شروطيا وبعدىا تمكف الجيش البريطاني مف  4041أيموؿ  20

بالتالي عمػػػى  تحطيـ الجيش العثماني في فمسطيف وسػػػػوريا والعراؽ وأفػػػػريقيا مما اجبرىا
والتي أممى فييا البريطانيوف شروطيـ  4041تشريف األوؿ  19توقيػػػع  ىدنة مودروس  في 
 .القاسية عمى الدولة العثمانية 

أما إمبراطورية النمسا_ المجر فوقعت تحت ضغط المد الثوري بيف سكانيا وضربات        
د منيا كونت سمطاتيا القومية التحرر القومي لمشعوب المضطيدة الخاضعة ليا فالعدي

الخاصة بيا فانيارت اإلمبراطورية وقامت عمى أنقاضيا دولة قومية مستقمة ، وقد شنت 
ايطاليا ىجوميا األخير في منطقة ترانت وترستف ضمف منطقة الجيش النمساوي الذي كاف 

توقيع اتفاقية في حالة انييار تاـ مما اضطر القيادة النمساوية إلى إيقاؼ القتاؿ وبالتالي 
،أما ألمانيا فاف قيادتيا لـ تتخؿ عف سياسة المغامرة  4041تشريف الثاني  1اليدنة في  
تشريف األوؿ توجيو غارة بحرية عمى األسطوؿ البريطاني لكف البحارة  19فقررت في 

األلماف في كيؿ قاموا بانتفاضة شممت األسطوؿ كمو ومف ثـ تحولت إلى بداية لمثورة في 
ألمانيا حيث تألفت مجالس لمعماؿ والجنود وأعمنت الجميورية وفر القيصر األلماني عمـو 

وليـ الثاني إلى ىولندا وتألفت حكومة مؤقتة يرأسيا ايبرت طمبت اليدنة مف دوؿ الوفاؽ 
شروط  4041تشريف الثاني  44 في الودي الوفاؽقوات وأممى الجنراؿ الفرنسي فوش قائد 

كؿ األراضي التي استولت عف ف تتخمى دفعة واحدة أاليدنة مع ألمانيا التي قبمت بموجبيا 
 غيـو مف جميع األقاليـ في فرنسا وبمجيكا ولوكسمبور  41ف يتـ االنسحاب خالؿ أعمييا و 

تيا مف تركيا وكذلؾ المناطؽ األلمانية الواقعة عمى الضفة اليسرى مف نير الرايف وسحب قوا
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أما فيما تعمؽ بالمناطؽ ، المجر ومف مستعمراتيا في شرؽ أفريقيا  _ ورومانيا والنمسا
الروسية التي احتميا األلماف فقد قرر الحمفاء بقاء القوات األلمانية فييا لحيف  تغير 
األوضاع الداخمية في تمؾ المناطؽ ، فضاًل عمى ذلؾ أصبح عمى ألمانيا بموجب اليدنة أف 
تسمـ لدوؿ الوفاؽ طائراتيا ومدافعيا مع أعداد كبيرة مف عربات السكة الحديد والناقالت 

 .(41)والقسـ األكبر مف أسطوليا البحري

  نتائج الحرب العالمية األولىثالثًا: 

 ي :أتنمخص نتائج الحرب العالمية األولى بما ي ف  أ  يمكف       

 واإلمبراطوريةالمجر وألمانيا  _ ىي النمساأدت الحرب إلى سقوط إمبراطوريات كبيرة .4
 العثمانية . 

حدث تبدؿ جذري في النظاـ السياسي الدولي وذلؾ نتيجة لمتطورات التي حدثت لميزاف .2
بدأت تزاحـ الدوؿ األوُروبية بصورة جدية في جميع  االمريكية القوى ، فالواليات المتحدة

ا الشرقية متمثمة بروسيا التي بَّ و قوى في أورُ المياديف السياسية واالقتصادية ، كما برزت 
قامت فييا أوؿ دولة اشتراكية ، وظيرت الياباف قوى نامية في الشرؽ األقصى ليا وزنيا في 

 عالـ ما بعد الحرب .

 أعيد تقسيـ العالـ إلى مناطؽ نفوذ حصمت فييا الدوؿ المنتصرة عمى حصة األسد ..1

 

مميوف  249مميوف قتيؿ و 0.1بػ شرية ىائمة قدرت أدت الحرب العالمية إلى خسائر ب.1
مميار دوالر ، ىذا بغض النظر  199فضاًل عف خسائرىا االقتصادية التي بمغت ،  جريح

عف المعاناة اإلنسانية ، وتدمير أجزاء كبيرة مف أوُروبَّا وتأثيرىا عمى األوضاع والمعنويات 
 العامة .
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زًا في تعميؽ الوعي القومي لمشعوب التي كانت الحرب العالمية األولى دورًا بار  .أدت1
 خاضعة لمسيطرة األجنبية مما أدى إلى حصوؿ الكثير مف الدوؿ عمى استقالليا السياسي . 

 مؤتمر السالم في باريسرابعًا: 

مف  4040يعًد مؤتمر السالـ الذي انعقد في العاصمة الفرنسية باريس في العاـ       
يعيد رسـ الحدود السياسية لعالـ ما بعد الحرب ،وقد  ف  أ  يمة إذ قدر لو مالمؤتمرات الدولية ال
دولة يمثموف الدوؿ المنتصرة والمتحالفة معيا ، ولـ تمثؿ فيو الدوؿ  21حضره مندوبوف عف 

ف عف الدوؿ الميزومة و ىا وال النظاـ الجديد في روسيا ، ولكف دعي ممثمؤ الميزومة وحمفا
في قصر  4040كانوف الثاني  41افتتح المؤتمر في  .السالـفقط لمتوقيع عمى معاىدات 

فرساي بحضور كبار الشخصيات العالمية مف بينيـ الرئيس األمريكي ودرو ولسف ، ولويد 
جورج رئيس وزراء بريطانيا ، وفيتوريو اورالندو رئيس وزراء ايطاليا ، وجورج كميمنصو 

ر الياباف وغيرىـ ،قسمت أعماؿ رئيس وزراء فرنسا ، وكيموجي نجي مستشار إمبراطو 
وضـ ولسف ولويد  Big Fourالمؤتمر عمى مجمسيف أطمؽ عمى األوؿ اسـ األربعة الكبار 

 Council of Ten  جورج وكميمنصو واورالندو،أما المجمس الثاني فسمي مجمس العشرة
ف عف الياباف وسرعاف ما ظيرت اف اثنوىـ األربعة الكبار ووزراء خارجيتيـ وممثال

التناقضات والخالفات الحادة في المؤتمر إذ كاف لكؿ وفد مصالحو وأطماعو الخاصة 
ما بيف وفود األربعة الكبار ، الواليات المتحدة التي خرجت مف الحرب أغنى وأقوى دولة السي  

حاولت الحفاظ عمى مركزىا وحاولت مد نفوذىا إلى بقية دوؿ العالـ بحجة إقامة عالقات 
ا نظاـ ما بعد الحرب ، وكاف ىدفيا إقامة توازف بيف دوؿ أوُروبَّا جديدة أطمقت عميي

ف تقؼ بوجييا ، وقد جاءت صياغة ىذه السياسة أوالحيمولة دوف بروز أي قوة يمكنيا 
كانوف الثاني  1ضمف ما عرؼ بنقاط الرئيس ولسف األربعة عشر ، والتي أطمقيا في 

 وتركزت عمى ما يمي : 4041

بطاليا .وضع نياية لمدبمو .4  ماسية السرية وا 
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 حرية المالحة في السمـ والحرب ..2

 إلغاء العقبات االقتصادية والمساواة التجارية بيف األمـ ..1

 خفض التسمح عمى الصعيد الدولي لضماف االستقرار ..1

 لة المستعمرات .أإعادة النظر في مس.1

 ا .النظر في المشكمة الروسية في إطار تقويـ الدوؿ الكبرى لي.1

 إخالء األراضي البمجيكية مف جميع القوات األجنبية المتواجدة فييا ..1

 إعادة االلزاس والموريف إلى فرنسا ..1

 تعديؿ الحدود االيطالية وفؽ مطالبيا القومية ..0

 المجرية عمى حقوقيا . –ف تحصؿ شعوب اإلمبراطورية النمساوية أيجب .49

األراضي الصربية والرومانية وأراضي الجبؿ األسود ، ومنح صربيا منفذًا عمى  ةتخمي.44
 البحر. 

ما الشعوب األخرى أف يناؿ السيادة التامة ، أالقسـ التركي مف الدولة العثمانية يجب .42
ف تحصؿ عمى الحرية وحقوقيا القومية في الحكـ الذاتي ، وفتح أالخاضعة ليا فيجب 
 اـ التجارة العالمية .المضايؽ التركية أم

تكويف دولة بولندية مستقمة مع منفذ ليا إلى البحر) الممر البولندي ( وضماف .41
 استقالليا.

تأسيس منظمة دولية وفؽ ميثاؽ عالمي خاص يضمف ىذا الميثاؽ استقالؿ الدوؿ .41
 وسالمة أراضييا ، وحؿ المنازعات الدولية بالطرؽ السممية .
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بر في الواقع عف فرض اإلرادة األمريكية ، ولذلؾ فإنيا عارضت فيما كانت ىذه البنود تع  
 .بعد انتقاؿ توابع الدوؿ الميزومة إلى سيطرة بريطانيا وفرنسا 

في حيف تمخصت أىداؼ فرنسا في المحافظة عمى مصالحيا القومية وضماف تفوقيا في   
ضعاؼ ألمانيا مف خالؿ التعويضات واقتطاع مساحات مني ا ،أما بريطانيا فكانت القارة وا 

أىدافيا تتمخص بالمحافظة عمى النجاحات التي حققتيا في المستعمرات ، وتأكيد التوازف 
رادتيا فرنسا ، أما ايطاليا فكانت تريد أالدولي بشرط عدـ إضعاؼ ألمانيا إلى الدرجة التي 

محصوؿ عمى العمؿ باتفاقية لندف السرية التي أعطتيا بعض المقاطعات ، وكانت متميفة ل
بعض مناطؽ النفوذ عمى حساب ألمانيا وحمفائيا ،أما الياباف فاف أىدافيا كانت تتمخص في 

ف يعترؼ مؤتمر السالـ بشرعية سيطرتيا عمى المستعمرات األلمانية في الشرؽ األقصى أ
ف تظير دولة قوية تقؼ بوجو الواليات أرادتيا أوقد دعمت بريطانيا مطالب الياباف ألنيا 

حدة  وكاف مف الطبيعي انعكاس ىذه التناقضات في اتجاىات الدوؿ الكبرى ومصالحيا المت
 عمى مقررات مؤتمر السالـ .

 

 معاىدات السالمخامسًا: 

 . معاىدة فرساي4

 299مع ألمانيا ، تألفت ىذه المعاىدة مف  4040حزيراف 21وقعت المعاىدة في       
ممحؽ ، وبموجب بنود ىذه المعاىدة حممت  29مادة ، إضافة إلى  119قسـ و 41صفحة و

ألمانيا مسؤولية اندالع الحرب وعمييا دفع التعويضات وشكمت لجنة لتحديد مقدارىا وكيفية 
تحصينات عمى ضفتي نير الرايف وبعمؽ ال يقؿ  أيةأو االحتفاظ بدفعيا ، ومنعت مف بناء 

تسريح  ،كـ عمى جانبي النير وعدت منطقة الرايف منطقة محرمة ومنزوعة السالح  19عف 
ف ال أف ال يتجاوز الحجـ عف عشرة فرؽ عسكرية و أالجيش األلماني ويعاد تحجيمو عمى 
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رجؿ ، ومنعت ألمانيا مف إنتاج أو  499.999يزيد الحجـ الكمي لجميع ىذه الفرؽ عف 
استيراد أو تصدير األسمحة ومف استعماؿ بعض األسمحة الثقيمة كالدبابات والمدافع 

قطعة ، وألغي قانوف التجنيد  19كما جرى تحديد األسطوؿ بما ال يزيد عف  ،والطائرات
ووضعت كذلؾ منطقة ، أعيدت مقاطعتي االلزاس والموريف إلى فرنسا و اإلجباري في ألمانيا ،

عاـ يقرر فييا سكانيا مصيره  41ف يجري فييا استفتاء بعد أالسار تحت إشراؼ فرنسا عمى 
ف ال تقيـ أي أف تتعيد بأ، وبموجب بند آخر أجبرت ألمانيا عمى االعتراؼ باستقالؿ النمسا و 

 .ال بموافقة مجمس العصبةإشكؿ مف إشكاؿ االتحاد مع النمسا 

ا عمى البحر المعاىدة تقرر إعالف استقالؿ بولندا التي أعطيت منفذً وبموجب ىذه       
ف تقـو بولندا بإدارتيا نيابة عف أووضعت مدينة دانزؾ تحت أشراؼ عصبة األمـ عمى 

العصبة أما بالنسبة لممستعمرات األلمانية في إفريقيا فقد قسمت مستعمرتا توغو والكاميروف 
ا أعطيت إلى الياباف بعض الجزر في المحيط اليادي بيف فرنسا وبمجيكا والبرتغاؿ بينم

 .وكذلؾ أعطيت بعض المقاطعات لمصيف واستراليا ونيوزلندا

 .معاىدة سان جرمان مع النمسا2

وتضمنت اعتراؼ النمسا بمسؤوليتيا في  4040أيموؿ  49وقعت ىذه المعاىدة في       
جندي وثالثة  19.999اتيا بػ قياـ الحرب ، ومنعت مف االتحاد مع ألمانيا ، وحددت قو 

زوارؽ لمكافحة التيريب في نير الدانوب وفرض عمييا دفع الغرامة التي سيتـ إقرارىا ، 
 ستةوحددت معالـ النمسا الجديدة حيث تحولت إلى جميورية صغيرة بمغ عدد سكانيا 

  . ألؼ ميؿ 12مميوف ( و مساحتيا  19كانت أف  مالييف ونصؼ نسمة ) بعد 

 نوي .معاىدة1
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وقد نصت ىذه المعاىدة عمى تحديد  4040تشريف الثاني  1وقعت مع بمغاريا في       
ألؼ جندي وتحديد قواتيا البحرية ، وعمى قطع جزء كبير مف  29.999الجيش البمغاري بػ 

عطائيا إلى يوغسالفيا واليوناف وكذلؾ ألزمت بدفع التعويضات .  أراضييا وا 

 ىنغاريا (.معاىدة تريانون مع المجر) 1

عقدت ىذه المعاىدة في قصر تريانوف بيف دوؿ الوفاؽ و  4029حزيراف  1وقعت في       
مالييف  1والمجر وحدد بموجبيا مساحة المجر بعد إف فصمت عف النمسا كما حدد سكانيا 

عطائيا إلى  نسمة وحدد جيشيا وفرض عمييا التعويضات ، وتقرر فصؿ أجزاء منيا وا 
 نيا .جيكوسموفاكيا وروما

 .معاىدة سيفر مع تركيا1

ونصت ىذه المعاىدة عمى جعؿ مضايؽ الدردنيؿ  4029آب  49عقدت في       
تقرر إعطاء مناطؽ عديدة ، و والبسفور مناطؽ معزولة السالح تشرؼ عمييا لجنة دولية 

عالف  منيا فضاًل عف منطقة أزمير الميمة إلى اليوناف كما تقرر منح ايطاليا جزيرتيف وا 
عطاء الحكـ الذاتي لكردستاف في حالة است قالؿ أرمينيا في الجزء الشرقي مف األناضوؿ، وا 

وتقرر كذلؾ بموجب معاىدة سيفر تنازؿ الدولة العثمانية عف ممتمكاتيا ، رغب سكانيا بذلؾ 
في مصر والحجاز وسوريا وفمسطيف والعراؽ ، ولـ تفرض عمييا اي غرامة حربية ولـ يحدد 

قوبمت المعاىدة بمعارضة شديدة خاصة مف قبؿ الحكومة الوطنية التي  جيشيا ، ىذا وقد
 .  4021قادىا مصطفى كماؿ اتاتورؾ الذي تمكف مف إلغائيا واستبداليا بمعاىدة لوزاف 

 : تقرر بموجب ىذه المعاىدة: 4021.معاىدة لوزان مع تركيا 6

 وفمسطيف والسوداف وقبرص. تتنازؿ الحكومة التركية عف الجزيرة العربية وسوريا والعراؽ.4

نبوؿ ( وكذلؾ االعتراؼ الكامؿ لتركيا بسيادتيا تااستعادة تركيا الكامؿ لسيادتيا عمى ) اس.2
 عمى كؿ األناضوؿ ) تركيا الحالية ( .
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 تقرر إلغاء االمتيازات العسكرية في تركيا ..1

د عسكرية أو إقامة ف تكوف المضايؽ حرة لكافة السفف ومنعت تركيا مف إقامة قواعأتقرر .1
حصوف عمى جوانب المضايؽ كما استعادت بعض الجزر التي منحت إلى اليوناف .         

ىكذا أصبحت معاىدات السالـ أساس لمعالقات الدولية التي سادت عالـ ما بعد الحرب و 
 رى لذلؾ فقد وجيت ليا انتقادات عنيفة .كبالعالمية األولى في أطار مصالح الدوؿ ال

 نقد معاىدات السالم سادسًا: 

لقد وصؼ النقاد معاىدة فرساي والمعاىدات األخرى بأنيا تتحيز لجانب واحد وأنيا     
طافحة باالتفاقيات القمقة غير المكتممة وتحمؿ بذور الصراع في المستقبؿ وىي نابعة مف 

ف تضع في ذلؾ أكف الكراىية واالنتقاـ ،أما المدافعيف عنيا فيصفونيا بأنيا أفضؿ معاىدة يم
رغـ مف اليجوـ الالجو السياسي والنفسي الذي وجد فيو واضعو المعاىدة أنفسيـ وعمى 

نو نجح في توقيع معاىدة السالـ أالعنيؼ الذي تعرض لو مؤتمر باريس منذ يومو األوؿ إال 
( أشير 1( أشير ووقع مع األعداء اآلخريف خالؿ )1مع العدو األساسي ألمانيا خالؿ )

تاـ لما سوؼ يحدث في الحرب العالمية الثانية حيث لـ تعقد أي معاىدة أال الالنقيض  عمى
( سنيف ، لقد وضع مؤتمر باريس بعد اجتماعات المجنة المختصة 49بعد ما يزيد عمى )

( ساعة وجمستيف لممؤتمر ميثاؽ عصبة األمـ بينما اقتضى تأليؼ منظمة 10التي دامت )
العالمية الثانية عقد مؤتمر ضـ أكثر مف مائة ألؼ عضو اجتمعوا األمـ المتحدة بعد الحرب 

 .(41)لمدة شيريف في مدينة ساف فرانسيسكو

 عصبة األممسابعًا: 

إف الميمة الخطيرة لمرحمة ما بعد الحرب العالمية األولى كانت وضع نظاـ دولي تمجأ      
البشرية في استمرار العالـ ليو الدوؿ لحؿ خصوماتيا وقد وجدت عصبة األمـ لتحقيؽ حمـ إ

ظيرت فكرة العصبة ألوؿ مرة عند الكاتب االيطالي الشيير دانتي في  . لقدبدوف حرب
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بية استنزفت الكثير مف الخسائر و ميالدي ، إذ قاؿ إف الحروب األورُ  4191حدود العاـ 
لحروب  نيا وضع حد لتمؾ اأيجاد منظمة مف شإالبشرية والمادية ، وألجؿ تمؾ الخسائر يجب 

شد المتحمسيف إلنشائيا وقاؿ عند عرضو لمشروع أ. وكاف الرئيس األمريكي ولسف مف 
ن تعتمد عقوباتو عمى الشعور الخمقي أإن الميثاق الذي نعرضو يقتضي  "عصبة األمـ

وقد ظمت ىذه الفكرة عالقة في  "وعمى عدم المجوء إلى القوة أال عند الضرورة القصوى 
ب إلى باريس لحضور مؤتمر السالـ كاف مصرًا عمى إقامة ذىف ولسف ، وعندما ذى

المنظمة ، وما إف افتتح المؤتمر حتى اسند الرئيس ولسف لنفسو رئاسة المجنة التي أوكمت 
 41إلييا ميمة صياغة ميثاؽ لتمؾ المنظمة ، وقدمت ىذه المجنة مسودة ميثاؽ العصبة في 

  يتجزأ مف معاىدة فرساي.( مادة وعدت جزء ال21وتكونت مف ) 4040مف شباط 

 أىداف ومبادئ عصبة األمم

 إف األىداؼ الرئيسية ليذه المنظمة الدولية يمكف إيجازىا بالتالي :       

 ػ صيانة السالـ واألمف الدولييف.4

 ػ توثيؽ التعاوف بيف الدوؿ وتنميتو.2

جؿ الوصوؿ إلى ىذه األىداؼ رأت الدوؿ التي وقعت عمى عيد العصبة أف تعمؿ أومف 
 : تيةاآل المبادئضمف 

 جؿ حؿ القضايا الدولية .أػ عدـ المجوء إلى القوة مف 4

 ػ احتراـ قواعد القانوف الدولي .2

  .ػ احتراـ االلتزامات والعيود التي تنص عمييا المعاىدات الدولية1

 بة بيف الدوؿ عمى أساس العدؿ والشرؼ .ػ قياـ عالقات طي1
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دولة ،ولكنيا لـ تنضـ  12أما الدوؿ التي وقعت عمى عيد العصبة فكاف عددىا       
إلى المنظمة الدولية وذلؾ ألسباب داخمية مختمفة وىذه الدوؿ عرفت باسـ الدوؿ  جميعيا

 4029في نيساف  انضمت جميعيا 41المؤسسة.إذ إف ىنالؾ دواًل مدعوة لالنضماـ وعددىا 
ما ألمانيا فمـ أ، وحصرت عضوية العصبة في بداية األمر بالدوؿ المنتصرة في الحرب ، 

وروسيا عاـ  4012ودخؿ العراؽ عضوية العصبة عاـ  4021تقبؿ كعضو إال في العاـ 
 تتألف العصبة من :. و4011ومصر وسوريا عاـ  4011

:وتمثؿ جميع الدوؿ األعضاء وقد خولت المنظمة الدوؿ األعضاء  Assemblyػ الجمعية 4
ولو حؽ المناقشة واالقتراح  اً واحد اً ف يمثؿ كؿ منيا ثالثة أشخاص عممًا إف لكؿ وفد صوتأ
 تداوؿ ولكف ليس لو حؽ التشريع .الو 

( دائمييف يمثموف دوؿ بريطانيا، فرنسا، 1( أعضاء )0: يتألؼ مف )Councilػ  المجمس 2
( وقتييف تختارىـ الجمعية دوريًا مف أعضاء 1،ايطاليا والياباف و)االمريكيةلواليات المتحدة ا

 الجمعية.

: تتألؼ مف عدد مف الموظفيف ويكوف Permanent Secretaryػ السكرتارية الدائمة 1
عمى رأسيـ األميف العاـ أو السكرتير العاـ وتكوف ميمتيـ جمع الحقائؽ واألرقاـ لتسجيؿ 

         عصبة في جنيؼممقر الدائـ لالزمة عمييـ وكاف الوالقياـ بالواجبات ال اىداتالمع
سويسرا وكاف أوؿ أميف عاـ ليا ىو البريطاني السير اريؾ براوف ،وىناؾ منظمات أخرى ب

ممحقة بالعصبة مثؿ المنظمة الفنية لالقتصاد والمالية والمجاف االستشارية مثؿ لجنة 
 االنتداب.
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 الثالثالفصل     

العالقات األوُروبَّية _ األوُروبَّية وأثرىا عمى الصعيد الدولي بين عامي 
4029_4020 

  القضية األلمانية :أوالً      

 قضية التعويضات أ .      

  سياسة العقوبات ب.     

  الفرنسي –ج. محاوالت التوافق االلماني      

 القضية الروسية :ثانيًا       

 مؤتمر واشنطن   -
 األقصى الشرق:  ثالثاً  
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 الثالثالفصل 

العالقات األوُروبَّية _ األوُروبَّية وأثرىا عمى الصعيد الدولي بين عامي 
4029_4020 

 القضية األلمانية: أواًل       

كانت ليذه القضية أىمية كبيرة وذلؾ لتأثيرىا عمى مستقبؿ القارة األوُروبَّية وخالؿ ذلؾ              
الوقت كاف يراد معرفة ما إذا كانت الدوؿ ستفرض عمى ألمانيا تنفيذ بنود معاىدة فرساي 

تعويضات ف تدفع ألمانيا الأما إف معاىدة فرساي التي نصت عمى تنفيذًا كاماًل أـ ال ، السي  
والتي عدت بعض الدوؿ األوُروبَّية ىذه القضية األولى بالنسبة لسياساتيا اتجاه ألمانيا ،لكف 
المعاىدة لـ تحدد مبمغ التعويضات الواجب عمى ألمانيا دفعو ،وبعد عدة مؤتمرات دولية 

 412مجموع ما يجب أف تدفعو ألمانيا وكاف  4024أيار  41حددت لجنة التعويضات في 
ف يحدد ألقد قررت معاىدة فرساي  ، مارؾ ألماني ذىبي ، والقضية الثانية ىي األمف مميار

ف تحتؿ أال بعدد قميؿ مف العتاد و إف ال يجيز أألؼ جندي و  499.999الجيش األلماني بػ 
.           عاـ وبعد ذلؾ تكوف خالية مف السالح  41منطقة الرايف األلمانية مف قبؿ الحمفاء مدة 

القضية الثالثة فيػي قضية االتشاوس أي قضية اتحاد النمسا مع ألمانيا ومعاىدة فرساي وأما 
المجر  –ف انييار إمبراطورية النمسا حالت دوف ىذه الوحدة وكانت ىذه القضية ىامة جدًا أل

أكثر الدوؿ اىتمامًا بالقضية األلمانية إذ  ه ، وكانت فرنساترؾ فراغًا سياسيًا مف الصعب مأل
ترجو الحصوؿ عمى التعويضات والحفاظ عمى الضمانات التي تمنع ألمانيا مف تكرار  كانت

اعتدائيا عمى األراضي الفرنسية ولكف مف الصعب متابعة ىذيف اليدفيف إذ كاف يجب عمى 
ف تسترجع إنتاجيا الصناعي أف تقـو بدفع التعويضات وىي ال تستطيع ذلؾ إال بعد أألمانيا 

تصادية والنتيجة الحتمية لعودة االقتصاد األلماني ىي زيادة القوى واستئناؼ قوتيا االق
ف تسترجع ألمانيا مكانتيا لكي أالحربية األلمانية ، ومف جية أخرى كانت فرنسا ال تريد 
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تمعب دورًا ىامًا في أوُروبَّا ، ولموصوؿ إلى ىذا اليدؼ أبرمت فرنسا اتفاقيات ثنائية مع 
جؿ تطويؽ أ، مف  4021ويوغسالفيا عاـ  4021اكيا عاـ وجيكوسموف 4024بولونيا عاـ 

 . (4)ألمانيا سياسيًا وعسكرياً 

أما بالنسبة لبريطانيا فقد تبنت وضعًا مختمفًا تمامًا لموقؼ فرنسا فأنيا لـ تعمؽ أىمية            
% ،عمى عكس فرنسا التي 22كبيرة عمى دفع التعويضات فحصتيا مف التعويضات كانت 

ف عدـ دفع التعويضات مف قبؿ أ% لكف بريطانيا كانت تخشى مف 12ا تبمغ كانت حصتي
با كما إنيا ليس ليا حدود مع ألمانيا و ألمانيا ربما يؤخر عودة الحياة االقتصادية إلى أور 

 تخشى منيا بؿ أنيا كانت عمى العكس تحذر مف ىيمنة فرنسا عمى القارة األوُروبَّية .

كانت ليا اىتماماتيا المغايرة تمامًا الىتمامات فرنسا فيي ليست ليا  أما ايطاليا فقد            
حدود مع ألمانيا وكانت تيتـ بقضية بحر االدرياتيؾ وقضية نير الدانوب ، ولكنيا مع ذلؾ 
كانت تخشى عمى نفسيا مف انضماـ النمسا إلى ألمانيا وكانت تنظر بعيف الحذر إلى 

نسا مع الدوؿ الصغرى ، فضاًل عف إف ايطاليا كانت لدييا المعاىدات الثنائية التي عقدتيا فر 
وىكذا نرى إف فرنسا كانت الدولة األولى التي  .خالفاتيا مع فرنسا عمى البحر المتوسط 

إلى  4022تيتـ بالقضية األلمانية ، األمر الذي قاد إلى انشقاؽ بيف الحمفاء بيف عامي 
ياسة الخارجية الفرنسية كانت بيف نزعتيف فيما يتعمؽ بالقضية األلمانية واف الس 4020

ف تفرض عمى ألمانيا تنفيذًا تامًا لمعاىدة فرساي واألخرى تقديـ بعض أحدىما تقضي بأ
 . (2)ف يقودىا إلى صمح نيائي مع ألمانياأالتنازالت عسى 

       

 قضية التعويضات أ.      

بالموقؼ الفرنسي حيث تركزت  السي ماترتبط قضية التعويضات بالمشكمة األلمانية و            
وقد سارت ىذه القضية في  ، الجيود الفرنسية في النياية عمى الحصوؿ عمى التعويضات
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وفييا حددت لجنة التعويضات مبمغ  4024أيار  1ثالث مراحؿ ، المرحمة األولى كانت في 
مواعيد التي ف تدفعو ألمانيا كما عينت في الوقت ذاتو الأمميار مارؾ ذىبي يجب  412
ف تدفع فييا ألمانيا ، وفي نياية الشير دفعت ألمانيا مميار مارؾ ذىبي وىو مقدار أيجب 

ولكف عندما بحثت قضية القسط الثاني مف التعويضات صرحت الحكومة  ،القسط األوؿ
ف قيمة المارؾ قد انخفضت وقررت الحكومة البريطانية األلمانية بأنيا يستحيؿ عمييا الدفع أل

تمنحيا بعض الوقت بينما رأت فرنسا اتخاذ عقوبات جديدة ضد ألمانيا ، ولكف عندما ف أ
ف ذلؾ سيتسبب في خالؼ ليا مع بريطانيا أبدت رغبتيا في البحث عف حؿ أأحست فرنسا ب

وسط مع ألمانيا ، لذلؾ دعت ألمانيا إلى عقد مؤتمر اقتصادي مشترؾ تشترؾ فيو الدوؿ 
 رة االقتصادية والمالية .بية لبحث شؤوف القاو األورُ 

 سياسة العقوبات ب.       

عندما استمـ ريموف بوانكاريو رئاسة الوزراء في 4022أما المرحمة الثانية كانت في عاـ             
رفض إعطاء ميمة إلى ألمانيا إال إذا أخذت فرنسا مقابؿ ىذه الميمة ضمانًا ، فقد فرنسا 

لمانية في منطقة الروىر بأيدي الحمفاء حتى يستطيعوف واضحًا مفاده وضع مناجـ الفحـ األ
استثمارىا لصالحيـ ومنيا يأخذوف التعويضات ، واعترضت بريطانيا عمى ذلؾ واعتبرتو 

ف تحتؿ منطقة الروىر وتديرىا بنفسيا في أبا االقتصادية ولكف فرنسا قررت و يضر بحياة أورُ 
ـ لصالحيا ، واحتجت بريطانيا والواليات وتستثمر انتاجيا مف الفح 4021كانوف الثاني  44

عمى التصرؼ الفرنسي ، مف جانبيا قررت الحكومة األلمانية شؿ الحياة  المتحدة األمريكية
االقتصادية ىناؾ لتمنع فرنسا مف استثمار مناجـ الفحـ وأعطت أوامرىا إلى الموظفيف 

ة إلى الفرنسييف ، وىو ما ف يمتنعوا عف تقديـ الخدمأاأللماف ومستخدمي الخطوط الحديدية 
 فضاًل عف ذلؾ عرؼ بالمقاومة السمبية ووجدت فرنسا نفسيا أماـ ىذا الوضع المضطرب 

نيا واجيت مقاومة فعمية مف األلماف ومحاوالت اغتياؿ لرعاياىا ، ولكف مع ذلؾ استطاعت إ
ف تستثمر منطقة الروىر بجيودىا الخاصة وكبدت ألمانيا نفقات جسيمة ألنيا كانت أفرنسا 
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تدفع رواتب لموظفييا العامميف في منطقة الروىر وىذا ما جعؿ المارؾ األلماني يعاني مف 
وقررت الحكومة األلمانية إنياء المقاومة السمبية  4021 عاـ انييار كبير بيف نيساف وأيموؿ

ر الواقع وأعمنت إف احتالؿ الروىر قد انتيى بانتصار فرنسا واستسالـ واالستسالـ لألم
بألمانيا إلى  ف احتالؿ الروىر لـ يؤد  الحكومة األلمانية ولكف مع ذلؾ لـ يكف نصرًا كاماًل أل

ولذلؾ  ،ف انييار عممتيا جعؿ دفع التعويضات أصعب بكثير عف السابؽدفع التعويضات أل
ومف جية أخرى طالبت بريطانيا وألمانيا بعقد  ،مف احتالليا الروىر فاف فرنسا لـ تستفد شيئاً 

مؤتمر لدراسة التعويضات األلمانية قبمتو فرنسا أخيرًا الذي قرر تشكيؿ لجنة دولية  لمبحث 
 في قدرة ألمانيا عمى الدفع .

لتعامؿ مع مرحمة الثالثة في االىنا قد بدأت الفرنسي:  -ج. محاوالت التوافق االلماني         
في فرنسا والتي  4021بدأت ىذه المرحمة الجديدة بعد انتخابات أيار إذ  القضية األلمانية

أدت إلى سقوط حكومة بوانكاريو وانتصار اليسار فتبدلت الظروؼ في فرنسا حيث رجع 
ف أارستيد برياف إلى وزارة الخارجية والذي رأى إف االنشقاؽ بيف فرنسا وحمفائيا بدء يتسع و 

نسا ال تستطيع وحدىا إبقاء ألمانيا في حالة عزلة ولذا فكر بقياـ تعاوف فرنسي ألماني ، فر 
 متوافؽ بيف فرنسا وألمانيا وكاف أىميا :لفجرت عدة محاوالت خالؿ ىذه الفترة 

 

 4021آب  44مشروع دوز  .4
رة ألمانيا عمى كاف رئيس وزراء فرنسا بوانكاريو قد قبؿ تشكيؿ لجنة دولية لمبحث في قد            

الدفع وتشكمت ىذه المجنة مف خبراء دولييف برئاسة الجنراؿ األمريكي دوز وأنيت أعماليا 
 خمسة ف تدفعو ألمانيا في أووضعت مشروع عرؼ باسـ مشروع دوز بينت فيو ما يمكف 

مميوف  2199ف يبدأ الدفع مف مميار مارؾ ذىبي في السنة األولى إلى أسنوات فقط عمى 
ميف الخطوط الحديدية الصناعية أف تقوـ بتأة الخامسة ، ىذا ويجب عمى ألمانيا في السن

األلمانية ويكوف ىذا االلتزاـ مطفئ لمديف واضطرت ألمانيا إلى التسميـ واف تعقد مع الواليات 
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ولكف مشروع دوز لـ يحدد  . مميوف مارؾ 199المتحدة األمريكية قرضًا بمغت قيمتو 
نو أف تؤدي دينيا بؿ اقتصر عمى خمس سنوات فقط ولذا فأألمانيا  السنوات التي يجب عمى

ف ألمانيا ما أوفي خالؿ الخمس سنوات المقررة نفذ المشروع بدقة غير ، كاف حاًل مؤقتًا 
ف تفي بدفع ديف التعويضات الذي أكانت لتدفع لو لـ تعقد قرضًا مف الخارج الذي مكنيا مف 

 . (1)قررتو لجنة دوز

 لوكارنومعاىدة . 2 

بعد اتفاؽ دوز ، اتفؽ المستشار األلماني شيتر سماف مع المورد ادرتوف سفير بريطانيا             
إبراـ اتفاؽ متبادؿ تتعيد  4021شباط  0ف يقترح عمى الحكومة الفرنسية في أفي ألمانيا ب

ف ىذا االقتراح يعود بالفائدة عمى أبموجبو فرنسا وألمانيا باحتراـ حدودىما المشتركة ، الشؾ ب
ف تعود فرنسا مرة ثانية عمى المدى القصير إلى سياسة مشابية أألمانيا ألنيا تخشى 

لسياستيا باحتالؿ منطقة الروىر وتعاود مف جديد التدخؿ العسكري في األراضي األلمانية 
وأدت  ،مف فرنسا ف ىذا التعيد المتبادؿ في احتراـ الحقوؽ يجعؿ ألمانيا في مأمفإلذا ف

بإبقاء  اً وتضمف وعد 4021تشريف األوؿ  41المفاوضات إلى اتفاؽ لوكارنو الذي وقع في 
الحالة الراىنة فيما يتعمؽ بحدود ألمانيا مع فرنسا وبمجيكا ووضع ىذا التعيد تحت ضماف 

ال  فأجماعي وفردي مف قبؿ الدوؿ الموقعة بما فييا بريطانيا وايطاليا واتفقت الدوؿ عمى 
في منطقة الرايف المنزوعة السالح ووعدت كؿ مف ألمانيا وفرنسا  ئاً يبدؿ ىذا الوعد شي

حالة التي تخرؽ فييا ألمانيا الف ال تبادر إلى الحرب إال في أف ال تقوـ بيجـو و أوبمجيكا 
 .وضع المنطقة المحرمة 

لقد أعطت ىذه السياسة ضماف لألمف واستفادت منيا ألمانيا ألنيا أصبحت عمى يقيف              
كانوف الثاني  21ف فرنسا لف تعاود احتالؿ الروىر، وكاف أوؿ ثمار اتفاؽ لوكارنو في أب

المتضمف في إجالء قوات االحتالؿ مف الروىر وقبوؿ ألمانيا في عصبة األمـ في  4021
 . (1)أيموؿ مف العاـ نفسو 21



 
35 

 القضية الروسية :ثانيًا       

كاف أماـ ، الحالة في روسيا  أىدأت الحرب العالمية األولى بالميداف لـ تيد ف  أ  بعد             
البالشفة الذيف تسمموا السمطة الكثير مف األعداء في الداخؿ ) الطبقات العميا ورجاؿ الديف 

القضاء عمييـ ، واستمر التصادـ بيف الطرفيف  والجميورييف المعتدليف (الذيف كانوا يحاولوف
ف وجد أف تستمر طوياًل لوال أثالث سنوات ولـ يكف لتمؾ المعركة بيف البالشفة وأعدائيـ 

الحمفاء وسيمة لمتدخؿ إذ عزموا عمى مساعدة األحزاب البرجوازية التي تريد مواصمة الحرب 
الحمفاء يرسموف الماؿ والرجاؿ الستخدامو خذ أوفي الوقت نفسو ، والعودة إلى الجبية الشرقية

ورأى الحمفاء حرماف البالشفة مف الموارد الحربية الضخمة  .(1)ضد الجيش الروسي األحمر
ف أرسموىا إلى المناطؽ التي كانت تحت تصرؼ الروس قبؿ نياية الحرب لذا أسبؽ  تيلا

حدود روسيا ، وكانت  شددوا الحصار عمى الحدود الروسية وأرسموا فرقًا مف جنودىـ إلى
الروسي  –شد الحمفاء سخطًا عمى ثورة البالشفة التي قضت عمى التحالؼ الفرنسي أفرنسا 

وأضاعت عمييا الديوف الطائمة التي أقرضتيا لمحكومة الروسية السابقة والتي جاء البالشفة 
 .وأعمنوا عدـ ارتباطيـ بيا 

سيطر الحمفاء عمى  (1)مح بريست ليتوفسؾأي بعد شير مف ص 4041نيساف  1وفي              
البحر األسود وسيطروا عمى ميناء االوديسا ، واحتمت بعض الفرؽ البريطانية أجزاء مف 

باكو عاصمة أذربيجاف وجعموىا مكانًا لتجميع العناصر الروسية  يأراضي القوقاز وعم
تيزت جماعة مف المعادية لمبالشفة وكذلؾ لمسيطرة عمى منابع النفط في أذربيجاف وان

 ،الوطنييف في استونيا ولتوانيا وفمنده والقوقاز والتفيا تمؾ الفرصة لتعمف استقالؿ تمؾ الواليات
 .ف قواتيا احتمت إقميـ باسارابيا إوحتى رومانيا ف

عمى تنظيـ قواتيا  (1)أقدمت العناصر الروسية المعارضة المتمثمة بالجيش األبيض             
ألجنبية إلقامة حكومة ، وفعاًل تأسست في نورماسؾ واركانجؿ حكومة بمساعدة الفرؽ ا

قائد األسطوؿ الروسي  Kogak (1)روسيا الشمالية المؤقتة وقاـ الجنراؿ الكسندر كولجاؾ



 
36 

السابؽ في البحر األسود بتأسيس حكومة روسية أخرى في اومسؾ في سيبيريا بمعاونة 
اوئيف لمنظاـ الجديد حذوىـ وأسسوا حكومات أخرى الحمفاء وحذا غيرىـ مف القادة الروس المن

في جنوب روسيا وجنوب أوكرانيا وجزيرة القـر ولما اشتد القتاؿ بيف الجيشيف األحمر و 
وأسرتو في Nicholas  11 نيقوال الثاني األبيض وجػػػد البالشفة إف وجػػػػود القيصػر

لمثورة ويفتح ليـ باب األمؿ لمرجوع معتقالتيـ بالقرب مف بتروغراد يشجع العناصر المعادية 
 عاـ وفي منتصؼ،إلى الحكـ القيصري ، فأرسؿ القيصر وأسرتو إلى إحدى مناطؽ االوراؿ

ف تتخذ طريقيا إلى تمؾ المنطقة فأسرع أاستطاعت بعض قطاعات الجيش األبيض  4041
صاص في بعض الضباط المؤيديف لمبالشفة إلى مقر القيصر وأعدموه مع أسرتو رميًا بالر 

، ولما وجد البالشفة إف المتآمريف يحيطوف بيـ اعدوا أنفسيـ لمدفاع عف  4041تموز  41
الثورة واعتمدوا عمى قوتيف األولى فرقة جيكا  والثانية ىي الجيش األحمر فبالنسبة إلى فرقة 
جيكا فقد تأسست بعد ثورة أكتوبر كجياز لمشرطة السرية لمحفاظ عمى األمف لكنيا سرعاف 

تحولت إلى أداة إرىاب لمحاربة العناصر المعادية لمثورة البمشفية وكاف مف حؽ أعضاء  ما
عداميـ أجيكا  أما الجيش . ف يقضوا عمى العناصر التي يعتبرونيا معادية ومحاكمتيـ وا 

عداده كي يستطيع أاألحمر فقد بذؿ ليوف تروتسكي  حد قادة الثورة قصارى جيده لتنظيمو وا 
الجيش األبيض التي سمحيا الحمفاء بأحدث األسمحة وسرعاف ما أصبح التغمب عمى قوات 

 4040وفي عاـ  ،الجيش األحمر عمى أىبة االستعداد لصد الخطر األجنبي عف البالد
حقؽ الجيش األبيض بعض االنتصارات حتى أصبحت مدينة بتروغراد عمى مرمى مدفعيتو 

ـو واسترد المدينة وأخيرًا اضطر الحمفاء ولكف الجيش األحمر تمكف مف استالـ المبادرة باليج
  وفي العاـ التالي رفع الحصار عمى روسيا ولـ يتبؽ   4040إلى سحب قواتيـ في أواخر عاـ 

إال مدينة فالفدستؾ عمى المحيط اليادئ والتي بقيت فترة مف الزمف تحتميا القوات اليابانية ، 
كمت في أوكرانيا وروسيا البيضاء وتمكف البالشفة مف طرد الحكومات المعادية التي تش

وقبضوا عمى زماـ السمطة في القوقاز وأذربيجاف وأرمينيا وجورجيا حيث تشكمت فييا 
ف أأما سيبيريا فقد استطاعت قوات الجيش األحمر  .حكومات مؤيدة لمنظاـ السوفيتي الجديد
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يرة بايكاؿ تستولي عمى العديد مف المدف الميمة فييا وعمى المنطقة التي تقع غرب بح
وفي كانوف ، وتكونت فييا جميورية مستقمة أطمؽ عمييا اسـ جميورية الشرؽ األقصى 

قررت الجمعية التأسيسية التي تشكمت في تمؾ الجميورية االنضماـ إلى  4022الثاني عاـ 
جميورية السوفيت االتحادية االشتراكية الروسية وبذلؾ انتيت الحرب األىمية الروسية 

 الشفة وتقوية أسس االتحاد السوفييتيبانتصار الب

 مؤتمر واشنطن         

مف أىـ 4022عد  مؤتمر واشنطف الذي عقد في العاصمة األمريكية في العاـ يُ             
 ما جؿ منع الدوؿ الكبرى مف الدخوؿ في سباؽ تسمح السي  أالمؤتمرات التي كانت تعقد مف 

الكبرى فرنسا وبريطانيا والواليات المتحدة األمريكية بعد اشتداد سباؽ التسمح بيف الدوؿ 
مف الياباف وفرنسا زيادة قواتيا  والياباف مباشرة بعد الحرب العالمية األولى عندما أرادت كؿ  

البحرية حتى تتساوى مع بريطانيا وتتفوؽ عمييا واستمرت الدوؿ الكبرى بتصنيع السفف 
التسابؽ دعت الواليات المتحدة األمريكية كؿ مف  الحربية كما كانت أياـ الحرب ولمنع ىذا

  4024فرنسا وبريطانيا والياباف وايطاليا إلى عقد مؤتمر في واشنطف في تشريف الثاني 
لتحديد القوة البحرية وقد استدعت أيضًا بمجيكا وىولندا والبرتغاؿ والصيف ، استمر المؤتمر 

 ىنة لمقوى البحرية وتقرر ما يمي : وتـ االعتراؼ ىناؾ بالحالة الرا 4022إلى شباط 

 ف ال تصنع السفف الحربية لمدة عشر سنوات .أ .4
 % مف البوارج الحربية الكبيرة الموجودة عند الدوؿ الكبرى .19.تدمير 2

تحديد حمولة البوارج المصنوعة في المستقبؿ وحامالت الطائرات إلى بريطانيا والواليات .1
 % لكؿ مف فرنسا وايطاليا . 4.11لمياباف و  %1% و1المتحدة األمريكية بنسبة 

 منع الدوؿ مف استخداـ الغازات السامة ..1
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عرؼ بميثاؽ الدوؿ األربعة بريطانيا ،  نفسو وقد تقرر في اتفاؽ اتخذ في المؤتمر             
فرنسا ،الواليات المتحدة األمريكية والياباف حفظ السالـ في المحيط اليادي ، واحتراـ حقوؽ 
لغاء معاىدة التحالؼ  ىذه الدوؿ في المنطقة والتشاور فيما بينيا عند نشوب المنازعات ، وا 

دوف إلى الصيف بغية  واجبار الياباف عمى رد شبو جزيرة ساف 4092البريطاني الياباني لعاـ 
 حؿ الخالفات بيف الدولتيف ، وتطبيقًا لسياسة الواليات المتحدة األمريكية اتفقت الدوؿ التسعة
المجتمعة في واشنطف عمى احتراـ وحدة أراضي الصيف واستقالليا وتطبيؽ سياسة الباب 

 . (44)المفتوح في التجارة معيا

 الشرق األقصى :ثالثًا      

الصيف والياباف المتاف لعبتا  اف أىـ ما يذكر فيو ىما دولتإعندما يذكر الشرؽ األقصى ف            
دورًا في تطورات ىذه المنطقة باإلضافة إلى العوامؿ الخارجية المتمثمة بالتأثير السوفيتي 

ذ ما تعرضنا إلى حالة الصيف والياباف بعد نياية الحرب العالمية  اوالبريطاني واألمريكي، وا 
الصيف عاشت اف  4041نجد بالنسبة إلى الصيف وبعد موت إيواف شيكاي عاـ ساألولى ف

في حالة فوضى انتيت إلى شقاؽ بيف الصيف الشمالية والصيف الجنوبية أدى إلى حرب 
كانت لمصيف حكومتاف حكومة الصيف الجنوبية ومقرىا كانتوف  4022ومنذ عاـ ،األىمية

كبر مف أوالشمالية وعاصمتيا بكيف ، والواقع إف الصيف الشمالية كانت تسيطر عمى عدد 
ـ كما إف الحكومتيف كانتا غير مستقرتيف فقد تبدلت حكومة الشماؿ ثالث مرات خالؿ األقالي

 عاـ واحد .

أما الياباف فقد حققت النصر خالؿ الحرب العالمية األولى لكنيا أخفقت في مؤتمر              
 بية والواليات المتحدةو واشنطف الذي وجدت الياباف فيو نفسيا معزولة أماـ الدوؿ األورُ 

مى التخمي عف بعض المناطؽ لمصيف عاألمريكية ، وقد أجبرت السياسة األمريكية الياباف 
وأجبرتيا عمى توقيع معاىدة الدوؿ التسعة التي تضمنت سالمة األراضي الصينية وبيف 

 ف في الشرؽ األقصى وىما :اف ميماتجمى حادث 4020-4021عامي 
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 عودة الوحدة الصينية.4

ف وقعت الصيف في حالة الفوضى ثـ عادت واسترجعت وحدتيا األرضية أبعد           
والسياسية ولو بصورة رسمية ، وكاف لحزب الكومناتانغ دور في ذلؾ ، ىذا الحزب الذي 

ولكف زعيمو  صف ياف صف  قاـ بإعادة  4042وانقطع عف نشاطو عاـ  4044تشكؿ عاـ 
عادة النظر في سياستو فقد 4021تشكيمو في عاـ  أعجبت صف ياف صف األفكار  وا 

الغربية الديمقراطية ولكف بعد إضافة القومية الصينية إلييا وكاف معظـ أعضاء حزب 
وبعد وفاتو ظمت رئاسة الحزب شاغرة وكاف يتنافس عمييا اثناف ، الكومناتانغ مف الطالب 

 4021-4021 عاـىما  يواف شي كاي  والثاني  تشانغ كاي سنؾ  فاقتسما القيادة مف 
ف يكوف يواف شي كاي رئيسًا لمحكومة وتشانغ كاي سنؾ قائدًا عامًا لمجيش ولكنيما أب

واستمر شي كاي في جيوده في تدعيـ  4021ثـ عادا وتصالحا عاـ  4021انفصال عاـ 
فشيئًا وبعد  ئاً الحكـ ضد القادة المتمرديف واالنفصالييف عف حزب الكومناتانغ واستطاع شي

ف يتوصؿ إلى تحقيؽ الوحدة الفعمية حيث كانت الصيف كما أت سنوا سبعةجيود دامت 
أصبحت لمصيف حكومة واحدة برئاسة كاي سنؾ وأعيد  4021ذكرنا منقسمة ومنذ عاـ 

 وبذلؾ تحققت الوحدة الصينية.  4014بناء الصيف منذ عاـ 

صػػوصًا لمتنافس السوفيتي البريطاني خ اً مسرح في ذلؾ الوقت كانت الصيف أيضاً            
( فالسوفيت والبريطانيوف كانت ليـ ومنذ القرف التاسع عشر 4020- 4022لمفترة ) 

مصالح اقتصادية في الصيف كما إف الشيوعييف السوفيت بعد حصوليـ عمى السمطة في 
روسيا حاولوا بث األفكار الشيوعية في الصيف وقدموا مساعدات إلى حكومة ) صف ياف 

في الجنوب ولكف بعد وفاة صف ياف صف واستالـ كاي  صف ( أي إلى حكومة كانتوف
قضى  4021وفي آذار ،سنؾ الذي كاف يعتمد عمى الرأسمالية الغنية قمص نفوذ الشيوعييف

ف أقاموا حكومة أف عمى ذلؾ برد الشيوعي  وكاف عمى الحركة الشيوعية الصينية في كانتوف 
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اي سنؾ قضى عمييا عاـ في منطقة ىاؾ يو ولكف ك شيوعية مضادة لحكومة كاي سنؾ
وىكذا كاف كاي سنؾ يشكؿ حجر  .وقاـ بإغالؽ الوكاالت السوفيتية في الصيف 4021

 عثرة أماـ السوفيت . 
ف المصالح البريطانية في الصيف بدأت ميددة منذ عاـ إأما بالنسبة لبريطانيا ف             
البريطانية حيث  السي ماو  بسبب حركات االحتجاج الشيوعية ضد االمتيازات األجنبية4021

كانت امتيازاتيـ ىي المتفوقة عمى االمتيازات األخرى ولكف قطع العالقات بيف كاي سنؾ 
ف تمد الصيف أف تتاح ليا الفرصة بأوالسوفيت طمأف البريطانييف وكانت بريطانيا تأمؿ 

مف  عماربالمساعدات االقتصادية وكانت مييأة لمدىا برؤوس األمواؿ في مرحمة إعادة اال
 اجؿ ضماف مصالحيا .

 التوسع الياباني.2

ترتبط تجدد األفكار التوسعية في الياباف بعد الحرب العالمية األولى بالقمؽ االقتصادي          
وتمثؿ باألزمة الصناعية وأزمة  4020 – 4029واالجتماعي الذي عانتو البالد بيف عامي

 األراضي :

الصناعة اليابانية مف منافسات  عاف  خالؿ الحرب العالمية األولى لـ تُ  أ.األزمة الصناعية :   
ية كانت ميتمة فقط بالصناعات الحربية بَّ و ف الصناعات األورُ في أسواؽ الشرؽ األقصى أل

ولذلؾ كانت الياباف مسيطرة عمى أسواؽ الشرؽ األقصى وتتقدـ في صناعاتيا ولكف ذلؾ لـ 
استأنفت الصناعات األوُروبَّية منافستيا في األسواؽ  4024 يدـ ليا طوياًل ففي بداية عاـ

وأغمقت بسبب ذلؾ  4021األسيوية ووقعت الصناعات اليابانية في أزمة امتدت حتى عاـ 
العديد مف الشركات وكاف ليذه األزمة انعكاسات اجتماعية فقد شيدت الياباف نمو الحركة 

وفي عاـ  ،االشتراكية بالنمو في اليابافالنقابية وحدثت الكثير مف االضطرابات وبدأت 
تأسست ثالثة أحزاب اشتراكية كانت تطالب بتحديد ساعات العمؿ وأسعار المواد  4020

ما بيف العماؿ التي قاومتيا الحكومة الغذائية وفي ذلؾ الخضـ نمت األفكار الماركسية السي  
 اليابانية بشدة .
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ألؼ نسمة في العاـ الواحد  199اد بحدود كاف نفوس الياباف يزد -ب.أزمة األراضي :  
 إلى  وىذه الزيادة في النفوس سببت مصاعب كبيرة في الحياة الزراعية األمر الذي أدى

تقسيـ األراضي بصورة كبيرة وبالرغـ مف ىذا التقسيـ فقد كاف عدد كبير مف السكاف ال يجد 
% مف فالحي 12كاف  4021أرضًا يزرعيا فانتشرت البطالة في عمـو البالد ، وفي عاـ 

الياباف يممكوف اقؿ مف ىكتار واحد ،وبما إف عدد اليابانييف كاف كبيرًا في األرياؼ فقد كاف 
التنافس عظيـ عمى قطع األراضي التي ارتفعت أسعارىا كثيرًا مما سبب ىجرة الفالحيف مف 

غالت الزراعية الريؼ إلى المدينة وكاف الحؿ الوحيد لممشكمة يكمف في زيادة مساحة المست
عامًا  21وعينت لجنة ليذا الغرض ، ولكف تكاليؼ المجنة كانت باىظة جدًا يتطمب تنفيذىا 

وفي أثناء ىذا كاف السخط الشعبي يزداد فنجحت الدعاية الفاشية التي قاـ بيا الجنراؿ أراكي 
أثار قمؽ في األوساط الريفية وكاف أراكي ضد الحكومة البرجوازية وكذلؾ الشيوعيوف ، مما 

 الحكومة التي بدأت تفكر بحموؿ جدية لمشاكؿ البالد .

ف الياباف كانت ومف الحموؿ التي وضعتيا الحكومة اليابانية ليذه المشكمة ىو اليجرة أل            
ف تطعـ سكانيا لذلؾ قامت الحكومة بدعاية واسعة لتحث أمأىولة بالسكاف وال تستطيع 
المجاورة مثؿ استراليا والواليات المتحدة األمريكية، ولكف سياسة الفالحيف لميجرة إلى البالد 

ف الواليات المتحدة األمريكية واستراليا أغمقت أبوابيا اليجرة اصطدمت بمصاعب كبيرة أل
بوجو اليجرة الصفراء ، فأخذت الحكومة اليابانية تبحث عف حؿ جديد ىو تنمية الصادرات 

جديدة في الخارج فيمكنيا حؿ األزمتيف في  اً تجد أسواق فأالصناعية فإذا استطاعت الياباف 
وىكذا بدأت حممة واسعة لزيادة الصناعات اليابانية  .ف واحد ، الزراعية والصناعية آ

وتصديرىا إلى الخارج والتي نجحت نجاحا  كبيرًا بسبب البرنامج الذي اعتمدتو الحكومة وحب 
 . (42)اليابانييف لمعمؿ والنظاـ
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 الرابعالفصل 

 التطورات السياسية في الدول الديمقراطية 
 الواليات المتحدة األمريكية - فرنسا -بريطانيا 

 4041 -4010 

 4010 -4041التطورات السياسية في بريطانيا لمفترة أواًل: 

 4010 - 4041التطورات السياسية في فرنسا لمفترة ثانيًا: 

    رةــــدة األمريكية لمفتـــات المتحــــــالوالي يــــــة فـــــورات السياسيــالتطثالثــًا:
4041 - 4010   
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 الرابعالفصل 

 الواليات المتحدة األمريكية-فرنسا -بريطانيا :التطورات السياسية في الدول الديمقراطية 

  4041 -4010 

 4010 -4041التطورات السياسية في بريطانيا لمفترة أواًل: 

يطمؽ خطأ اسـ انكمترا عمى مجموعة الجزر التي تقع في أقصى غرب قارة أوُروبَّا ،     
فإنكمترا ليست سوى إحدى المقاطعات الرئيسية لبريطانيا العظمى أو ما يطمؽ عمييا رسميًا 

مف انكمترا وعاصمتيا لندف وايرلندا  ال ً وبريطانيا العظمى تشمؿ كُ  ، اسـ المممكة المتحدة
 .(4)الشمالية وعاصمتيا بمفاست وويمز وعاصمتيا كارديؼ واسكتمندا وعاصمتيا أدنبرة

عمى الرغـ مف خروج بريطانيا منتصرة مف الحرب العالمية األولى إال أنيا خرجت في      
عمى عرش القوى  يكيةواقع الحاؿ دولة منيكة إلى حد ما ، لتتربع الواليات المتحدة األمر 

األولى في العالـ ، وتحولت بريطانيا عمى الرغـ مف كثرة مستعمراتيا إلى دولة مف الدرجة 
حكـ في بريطانيا خالؿ الالثانية اقتصاديًا وعسكريًا وسياسيًا ، تعاقبت حكومات مختمفة عمى 

 4041إلى  4091ف احتكر الحكـ حزب األحرار لمفترة بيف أالسنوات ما بيف الحربيف فبعد 
حكومة وطنية ضمت أعضاء مف حزبي األحرار والمحافظيف ، ولكف  4041، تشكمت عاـ 

جع حزب اتر  4022أواخر عاـ  Lowed Gorge (2)بعد سقوط حكومة ديفيد لويد جورج
األحرار ليصبح حزبًا مف الدرجة الثالثة واحتؿ موقعو الثاني حزب العماؿ الذي تأسس عاـ 

الذي سمح  4041 عاـ نيا عدة إصالحات برلمانية منيا إصالح، وشيدت بريطا 4091
صالح عاـ  الذي  4021ألوؿ مرة لممرأة بالتصويت والترشيح لعضوية مجمس العمـو ، وا 

 عامًا في التصويت .  24حدد عمر واحد لممرأة والرجؿ ىو 

تطبيقو عمى منح ايرلندا الحكـ الذاتي وتأجيؿ  4041صادؽ البرلماف البريطاني عاـ     
بسبب الحرب ، ولقد تسمـ الوطنيوف االيرلنديوف مساعدات مف ألمانيا خالؿ الحرب ، ثـ 
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، وفي أعقاب الحرب شف أعضاء مف حزب الشيف فيف  4041قاموا بإعالف ثورتيـ عاـ 
حربًا ضارية عمى القوات البريطانية ، جعمت البريطانييف يعترفوف بقياـ دولة  *االيرلندي

ومنحوىا منزلة منفصمة ،أما مقاطعة الستر التي يسكف فييا البروتستانت فقد ايرلندا الحرة 
 .(1)فضمت البقاء خارج الدولة االيرلندية الجديدة واستمرت مرتبطة ببريطانيا

بمغ عدد  4040شيدت بريطانيا موجو واسعة مف اإلضرابات العمالية ، فمثاًل عاـ      
مميوف شخص وكاف العماؿ يطالبوف بدفع أجورىـ  2.1المشتركيف في اإلضرابات العمالية 

وتقميؿ ساعات العمؿ اليومية وتحسيف ظروؼ عمميـ ومنحيـ حؽ إقامة نقابات خاصة بيـ 
طمبيـ بؿ عمى العكس مف ذلؾ لجأت إلى فرض قيود جديدة  ب  م  إال إف الحكومة لـ تُ 

ولدت إجراءات وقد  .وتقميص المبالغ المخصصة في الميزانية العامة لمخدمات االجتماعية
حكومة لويد جورج استياء كبير بيف قطاع واسع مف الجماىير ، وفي الوقت نفسو ازداد 
ضغط الحركة العمالية فأضطر لويد جورج إلى تقديـ استقالتو وحؿ حزبو وبذلؾ يكوف لويد 

خر رئيس وزراء لحزب األحرار في تاريخ بريطانيا وشكؿ المحافظوف الحكومة آجورج 
 4021جرت االنتخابات في كانوف األوؿ و ،  Stanley Baldwin( 1)ستانمي بمدويف برئاسة

 Ramzi (1)ؼ زعيـ الحزب رامزي ماكدونالدػػػة وألػػوفاز فييا حزب العماؿ بأغمبية مطمق
Macdonald   (1)الحكومة الجديدة . 

 بعض  أنجزت الحكومة العمالية التي تعد أوؿ حكومة عمالية في تاريخ بريطانيا    

_____________________ 

 * الذي يعني نحف أنفسنا .

المكاسب الميمة لمطبقة العمالية إذ قمصت نسبة الضرائب المفروضة عمى بعض المواد  
الغذائية ، ومع ذلؾ فشمت حكومة ماكدونالد في القضاء عمى البطالة وتأميف مناجـ الفحـ 
ومؤسسات الكيرباء والسكؾ وجميعيا كانت قد وعدت بتأميميا أثناء الحممة االنتخابية ، 
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وزراء بريطانيا السابقيف في تقوية السالح العسكري البريطاني وقدـ  وأكممت سياسة رؤساء
 4021في تشريف األوؿ و مشروعًا لمبرلماف بتخصيص مبالغ إضافية لمميزانية العسكرية ، 

جرت انتخابات جديدة حصؿ فييا المحافظوف عمى أغمبية مقاعد مجمس العمـو فعادوا إلى 
 .(1)الحكـ

 االقتصادية العالميةبريطانيا في سنوات األزمة 

ف تكوف بعيدة عف األزمة ألـ يكف بوسع بريطانيا وىي واحدة مف الدوؿ الرأسمالية      
ولقد جاءت ىذه األزمة في  4011إلى  4020االقتصادية التي شممت العالـ منذ عاـ 

لؾ ويعود السبب في ذ قؿ عمقًا مما حدث في ألمانيا والواليات المتحدة األمريكيةأبريطانيا 
إلى االنتعاش والنمو االقتصادييف المذيف أصابا العالـ الرأسمالي بعد انتياء الحرب العالمية 

 األولى .

وبمغت ذروتيا في  4019عمت األزمة االقتصادية بريطانيا في النصؼ األوؿ مف عاـ     
وقد تأثرت بيا بصورة خاصة الحقوؿ اإلنتاجية ذات الجذور العميقة 4012 عاـ ربيع
وعانت الزراعة مف ، ديمة في حياة بريطانيا االقتصادية مثؿ إنتاج الجمود والفحـ والسفف والق

مشاكؿ كثيرة انعكست عمى الفالحيف ووقع عبء األزمة عمى عاتؽ الفئات االجتماعية 
فقد كؿ عامؿ واحد مف أربعة عماؿ بريطانييف عمميـ أي ما يعادؿ  4012الفقيرة ففي عاـ 

ؿ وىو رقـ كبير جدًا ، ومف الجدير بالذكر إف حزب العماؿ ىو % مف مجموع العما21
الذي كاف يحكـ بريطانيا في ذلؾ الوقت وكاف زعيـ الحزب رمزي ماكدونالد عمى استعداد 

مف  يـ لذلؾ لـ ينفذ جانبًا كبيراً ئرضاالتقديـ تنازالت كبيرة في سبيؿ التخفيؼ عف الرأسمالية و 
الوعود التي التـز بيا في حممتو االنتخابية األخيرة مثؿ اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضماف 
استقرار األجور والرواتب ، فقد اتخذ ماكدونالد جانب الصمت إزاء محاوالت أصحاب 
المعامؿ والمصانع لتقميؿ أجور العماؿ وتحممت الحكومة إلى حد كبير مقدار المنح المقررة 

جؿ تقميص ساعات العمؿ في المناجـ وقد أاطميف عف العمؿ ولـ يعمؿ شيئًا مف لمعماؿ الع
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في نفوس العماؿ مما أدى إلى وقوع موجة جديدة مف اإلضرابات  اً كبير  ولد كؿ ذلؾ استياءً 
والمظاىرات إلى جانب مسيرات كاف ينظميا العاطموف عف العمؿ والتي أطمؽ عمييا اسـ 

 مسيرات الجوع .

ومة العماؿ تنازالت كبيرة لمرأسمالييف غير أنيـ لـ يكتفوا بتقميص مخصصات قدمت حك     
ثار األزمة آالخدمات االجتماعية في ميزانية الدولة مدعيف بأنيا الطريقة المثمى لمتخفيؼ مف 

كاف ماكدونالد وبقية أعضاء الحكومة مستعديف لتقديـ التنازالت لمرأسمالييف ، و عمى الميزانية 
ف يفقد أمف أعضاء حزب العماؿ، أوضحوا إف التنازالت ستؤدي تمامًا إلى  اً كبير  اً قسم ولكفَّ 

الحزب شعبيتو فوقع انشقاؽ داخمي اضطرت الحكومة عمى أثره إلى تقديـ استقالتيا ولكف 
اشترؾ فييا إلى  4014رمزي ماكدونالد تمكف مف تشكيؿ حكومة ائتالفية جديدة في آب 

زاء ىذا الموقؼ اتخذ جانب وزراء مف العماؿ ، أعض اء يمثموف حزبي األحرار والمحافظيف وا 
تمكف ماكدونالد وبعض مف . حزب العماؿ قرار يقضي بطرد رمزي ماكدونالد مف الحزب 

أعوانو مف تشكيؿ حزب جديد أطمؽ عميو حزب العماؿ الوطني واستمر ماكدونالد بالحكـ 
 وأطمؽ عمى حكومتو اسـ الحكومة الوطنية .

انتخابات جديدة دخميا مع المحافظيف  ىجر أحؿ ماكدونالد البرلماف و 4014في عاـ و 
مقعد  101واألحرار بجبية واحدة أطمؽ عمييا اسـ الحكومة الوطنية التي حصمت عمى 

مقعد  41كانت أكثرىا لصالح حزب المحافظيف ولـ يحصؿ حزب العماؿ الوطني إال عمى 
 إذ تقمص عدد نوابو في مجمس العمـو .  فقط وأصيب حزب العماؿ الرئيسي بنكسة كبيرة 

استمر ماكدونالد عمى سياستو السابقة وازداد مف ضغطو عمى العماؿ وغيرىـ حتى انو     
% وقد جاء رد الفعؿ قويًا منصبًا في موجة جديدة مف 21قمص رواتب البحارة بمقدار 

ضرابات العماؿ ، وكاف قطاع واسع مف ال بحارة قد امتنع في احتجاج العاطميف عف العمؿ وا 
عف تنفيذ أوامر الحكومة بالخروج إلى البحر فاضطرت الحكومة إلى التراجع  4014أيموؿ 

عقدت إجراءات وقد ما إف حركتيـ قد أثارت المخاوؼ في نفوس المسؤوليف ، أماميـ والسي  
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البالد أكثر مف السابؽ في ظؿ األزمة االقتصادية بحيث إف احتياطي  كالتماكدونالد مش
الذىب في بريطانيا بدء يعاني مف نقص كبير ولـ تستطع القروض الحكومية وضع حد ليذه 

عمى حساب الشعوب األخرى ، فألغت  كالتياالمشكمة أو لغيرىا لذلؾ حاولت إيجاد حؿ لمش
ثـ أوجدت ما عرؼ بالكتمة اإلسترلينية حولت بموجبو  4014 عاـ الغطاء الذىبي لمباوف
ليني إلى غطاء وأساس لتبادؿ العمالت لمدوؿ التابعة لبريطانيا ولجميع الباوف والجنيو اإلستر 

مستعمراتيا وقد نقمت ىذه الدوؿ كؿ احتياطاتيا مف الذىب والعممة الصعبة إلى بنوؾ 
بريطانيا مما تحوؿ بالتالي إلى سند كبير لالقتصاد البريطاني في ىذه األثناء بدء مصطمح 

تدريجيًا ليحؿ محمو ) قانوف الدومونيانات ( وذلؾ بموجب اإلمبراطورية البريطانية يختفي 
الؿ التاـ قوقد منح ىذا القانوف االست 4014تشريع خاص اقره البرلماف في كانوف األوؿ 

عمى الصعيديف الداخمي والخارجي مقابؿ شراكة اقتصادية وتثبت بيف الطرفيف معاىدات 
الرابطة وضمنت بموجب بنودىا حماية تجارية ثنائية توقعيا بريطانيا مع كؿ دولة عضو ب

حكومة ماكدونالد استطاعت بإجراءاتيا ىذه . ويبدو أف بضائعيا مف المنافسة األجنبية 
وفي عاـ  ،وبفضؿ تطور صناعاتيا الحربية تييئة الظروؼ المناسبة النتعاشيا االقتصادي

جرت و ، ف تخمى عنو حزب المحافظيف أاستقاؿ ماكدونالد مف الحكومة بعد 4011
 .(1)فاز فييا بمدويف مرة أخرىالتي االنتخابات 

وفاة الممؾ جورج الخامس فيي أما أىـ أحداث العرش البريطاني خالؿ تمؾ الفترة ،        
ابنو ادوارد الثامف العرش ، وفي آذار مف العاـ نفسو  يوتول  4011في كانوف الثاني عاـ 

مسماح لو بالزواج مف مطمقة أمريكية مسز سمبسوف وقد لتقدـ الممؾ الجديد بطمب لمبرلماف 
رفض البرلماف ذلؾ بدعوى إف قانوف التاج البريطاني ال يسمح لممؾ بريطانيا االقتراف بامرأة 
سبؽ ليا الزواج ، ولكف ادوارد الثامف أصر عمى موقفو ، فخيره البرلماف بيف التاج وبيف ىذه 

رش لشقيقو جورج السادس ورحؿ إلى الواليات المتحدة المرأة فاختار ادوارد التنازؿ عف الع
وحتى كانوف األوؿ  4011حد عشر شيرًا مف كانوف الثاني أف حكـ أاألمريكية بعد 

4011(0 ) . 
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 سياسة بريطانيا الخارجية عشية الحرب العالمية الثانية 

النتعاش استطاعت حكومة ماكدونالد تطوير صناعة األسمحة وتييئة الظروؼ المناسبة     
التجارة الخارجية ولكف ماكدونالد تحوؿ شيئًا فشيًا إلى محافظ أكثر تحمسًا مف المحافظيف و 

بإمكانيـ  فَّ أ، وجاء بعده بمدويف الذي اعتقد وأعضاء حكومتو  4011ترؾ الحكـ عاـ 
وتوجيو أنظاره نحو الشرؽ) االتحاد السوفيتي (  Adolf Hitler (49)ىتمرأدولؼ االتفاؽ مع 

وقد تقوى ىذا االتجاه حينما جاء الزعيـ الجديد لحزب المحافظيف نيفؿ تشمبرليف إلى كرسي 
إذ وافؽ عمميًا عمى احتالؿ القوات النازية لكؿ مف  4011رئاسة الوزراء البريطاني في أيار 

ومف الجدير بالذكر . مى شفا حرب جديدة النمسا وجيكوسموفاكيا األمر الذي جعؿ العالـ ع
إف حكاـ بريطانيا كانوا مطمئنيف مف نتائج سياستيـ إلى درجة إنيـ لـ ييتموا بالتسميح في 

ف أثار التسميح األلماني السريع بما في ذلؾ األسطوؿ البحري أتمؾ الفترة الحرجة إال بعد 
إلى إجراء مفاوضات  4011ـ مخاوؼ البريطانييف ، لجأت حكومة تشمبرليف في أواسط عا

 سياسية عمى جيتيف متعارضتيف 

كانت بجانب فرنسا واالتحاد السوفيتي في موسكو ألجؿ عقد حمؼ لمتعاوف  األولى :
 المشترؾ في حالة وقوع أي اعتداء عمى أي طرؼ مف أطرافو .

يجاد صيغة لمتفاىـ المش الثانية : ترؾ بيف كانت سرية مع ىتمر بدفعو لمتوجو نحو الشرؽ وا 
الطرفيف ولكف التناقضات البريطانية واأللمانية كانت عميقة لدرجة إنيـ لـ تبعد شبح الحرب 

 .(44)عف بريطانيا التي لعبت مرة أخرى دورًا حاسمًا في الحرب العالمية الثانية

 4010 - 4041التطورات السياسية في فرنسا لمفترة ثانيًا: 

كانت فرنسا في الحرب العالمية األولى ضمف الدوؿ المنتصرة ، ولكنيا كانت أكثر      
الدوؿ تضررًا عمرانيًا وبشريًا ، بمغ عدد القتمى مميوف شخص وتـ تدمير مالييف الكيمومترات 

 09ألؼ مصنع ومعمؿ وكمفت الحرب ميزانية الدولة  21المربعة مف الطرؽ المعبدة ودمر 
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ف تتحوؿ فرنسا مف دولة دائنة إلى دولة ألعممة الفرنسية ( فكاف مف الطبيعي مميار فرنؾ )ا
 .مدينة

 تقسـ األحزاب الفرنسية إلى ثالث أقساـ رئيسية ىي :ف أما األحزاب     

 اليميف  .4
 الوسط  .2
 اليسار  .1

وكانت أحزاب اليسار عادًة ما تدخؿ في جية واحدة مع االشتراكييف الديمقراطييف        
برز األحزاب أالجميوري الراديكالي االشتراكي المعروؼ بالحزب الراديكالي مف حزب الوكاف 

 في تمؾ المرحمة وكاف قد تأسس في مطمع القرف العشريف ورفع شعارات مثؿ :

 ػ فرض الضريبة التصاعدية عمى الدخؿ .4

 ػ منح الفالحيف القروض بفوائد قميمة .2

 ف وسائط النقؿ وسكؾ الحديد .ػ تأميـ المؤسسات التي تخدـ المجتمع م1

في الحياة  اً متقدم اً وبعد الحرب العالمية األولى بدأ الحزب االشتراكي يأخذ موقع     
تميزت السنوات التي تمت الحرب العالمية األولى في فرنسا، و السياسية الفرنسية ،

 . (42)باإلضرابات العمالية حيث طالبوا بتحسيف ظروؼ عمميـ ورفع أجورىـ

تحديدًا الطبيب والصحفي المعروؼ  4041برز أثناء الحرب العالمية األولى وفي عاـ       
جورج كميمنصو في الحياة السياسية وكاف يمثؿ الجناح اليميني المتطرؼ وكاف مف اشد 

انتخابات عاـ في المتحمسيف الستمرار الحرب مع ألمانيا حتى تدميرىا نيائيًا وقد فاز 
ة أخرى ولكنو لـ يكف بوسعو وضع نياية الستياء األوساط مر  4040وفي عاـ  4041

ففي عاـ ، الشعبية الفرنسية مف األوضاع الداخمية التي انفجرت بعد الحرب العالمية األولى 
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مثاًل شيدت فرنسا أكثر مف مائتي إضراب عمالي بمغ عدد المشتركيف فيو حوالي  4040
 ف بػ :مميوف ومائتيف ألؼ عامؿ وكاف المضربوف يطالبو 

 تخفيض ساعات العمؿ اليومية إلى ثماف ساعات ..4

 تحسيف ظروؼ عمميـ ..2

توسيع الضماف االجتماعي وقد استجابت حكومة كميمنصو لبعض ىذه المطالب حيث .1
حددت بموجبو ساعات العمؿ  4040أصدرت الحكومة الفرنسية قانوف في نيساف 

 الفرنسية . اليومية بثماف ساعات في جميع المصانع والمعامؿ

أوؿ انتخابات برلمانية في فرنسا بعد الحرب العالمية  4040جرت في تشريف الثاني      
األولى تحالفت فييا األحزاب اليمينية في جبية واحدة أطمؽ عمييا اسـ الكتمة الوطنية ودخميا 

  ناأللمان سوف يدفعون الثموكذلؾ  الخطر األحمرالحزب الراديكالي الذي يػرفع شعارات 
وقد فازت الكتمة الوطنية في االنتخابات العامة وقد أطمؽ عمى ىذا البرلماف ))برلماف 

 عضوًا مف أعضاء ىذا البرلماف كانوا مف أغنى أغنياء فرنسا . 419القرش(( الف 

جرت االنتخابات الختيار لبوؿ دو شنيؿ لرئاسة الجميورية وقد رشح كميمنصو نفسو     
أصيب بيزيمة ساحقة أماـ السكندر مميراف لذلؾ قدـ كميمنصو ليذه االنتخابات ولكنو 

 . (41)4020استقالتو مف جميع مناصبو واعتزؿ الحياة السياسية حتى وفاتو 

 فرنسا في العشرينات  

ضمت الكتمة الوطنية تحكـ فرنسا بزعامة كبار السياسييف مف أشيرىـ بوانكارية الذي       
البالد الخارجية معتمدًا عمى  كالتوقد حاوؿ حؿ مش 4021-4022أصبح رئيسًا لموزراء 

الوضع الداخمي فبحجة تمكؤ ألمانيا بدفع التعويضات الحربية المقررة عمييا في مؤتمر 
الفرنسية بالتعاوف مع القوات البمجيكية باحتالؿ منطقة الروىر األلمانية  باريس قامت القوات

ولكف تمؾ المغامرة انتيت بالفشؿ بسبب مقاومة األلماف مما ولد  4021في مطمع عاـ 
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استياًء كبيرًا بيف أبناء الشعب الفرنسي والرأي العاـ العالمي وقد تسبب ىذا الفشؿ في 
دانتا  ما إف بريطانيا والواليات المتحدة األمريكيةسا والسي  صعوبات مالية كبيرة جدًا لفرن

 التصرؼ الفرنسي .

عانت الكتمة الوطنية مف مشكمة جديدة عندما ابتعدت عف األوساط البرجوازية الصغيرة     
ت كتمة جديدة أطمؽ عمييا اسـ كتمة اليسار وحققت الكتمة الجديدة االنتصار في فوأل

 ـ بوانكارية استقالتو وألؼ ادوارد ايريو الحكومة الجديدة .فقد 4021انتخابات أيار 

 عممت حكومة اليسار )حكومة ايريو( بعض األعمال الميمة عمى الصعيد الداخمي مثل :

 العفو العاـ عف السجناء السياسييف . .4
 إعادة المفصوليف بسبب اإلضرابات إلى أعماليـ . .2
 ف .خصصت مميوف فرنؾ فرنسي لمشاريع بناء دور السك .1
 التعميـ المجاني . .1
 أوعزت إلى قواتيا باالنسحاب مف الروىر . .1

اعترفت باالتحاد السوفيتي ولكنيا جابيت بكؿ قسوة فقد :  أما عمى الصعيد الخارجي
والمغربية مما  4021 عاـ حركات التحرر في مستعمراتيا فقد ضربت بعنؼ الثورة السورية

أدى إلى استياء باألوساط الشعبية واألوساط الديمقراطية فقامت بتنظيـ مظاىرات اصطدمت 
خالليا بقوات الشرطة وواجيت الحكومة الفرنسية مشكمة رفض المصارؼ الفرنسية تزويدىا 

ارؼ ف بسحب أمواليـ مف المصيمما زاد مف حدة األزمة قياـ المودعو  ،باألمواؿ الضريبية
مميوف فرنؾ مف  41نقؿ  4021ونقؿ الرأسمالييف أمواليـ خارج البالد فمثاًل في عاـ 

المصارؼ الفرنسية إلى المصارؼ في سويسرا وىكذا عانت البالد مف أزمة مالية خطيرة جدًا 
فاستغمت حكومة ايريو األزمة ، وتـ إجراء االنتخابات الجديدة في تموز مف العاـ نفسو  

تمكنت حكومة بوانكارية مف وضع نياية ،و ة بوانكارية إلى الحكـ مجددًا تمخضت عف عود
 زمة المالية وذلؾ بفضؿ تسوية أعباء الرأسمالية معيا .لأل
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 وقد حققت حكومة بوانكارية بعض المطالب بينيا :

مميار فرنؾ إلى  42رفع الضرائب الغير مباشرة عمى الشعب وزودت الضرائب الجديدة بػػػػ .4
 الفرنسية .الخزنة 

زادت الحكومة مف رسـو البريد وأسعار النقؿ في المواصالت والطرؽ المائية وقد .2
استثمرت الحكومة الفرنسية ىذه األمواؿ في إعادة ما دمرتو الحرب واستعممت الثروات 
الجديدة في إيجاد صناعات جديدة وأسواؽ مختمفة لمبضاعة الفرنسية رافؽ ذلؾ استالميا 

مف . يضات الحربية التي فرضت عمى ألمانيا وأنفقتيا عمى الخدمات العامة لقسـ مف التعو 
ما خط ماجينو جية أخرى أدى بناء التحصينات الدفاعية بيف الحدود الفرنسية واأللمانية السي  

كـ  119يد ىذا الخط الذي بمغ طولو يف تشإفي انتعاش االقتصاد الفرنسي ف اً كبير  اً دور 
سنوات قد ساعد عمى استيعاب عدد كبير مف العماؿ العاطميف عف واستغرؽ بناءه خمس 

 . (41)العمؿ ولكف البالد عانت مجددًا مف ضائقة مالية بسبب األزمة االقتصادية العالمية

 فرنسا في سنوات األزمة االقتصادية العالمية

رت ولكنيا استم 4019تأخرت بداية ظيور األزمة االقتصادية في فرنسا حتى عاـ       
ثار األزمة عمى الصناعات االستيالكية آوقد ظيرت  4011تعاني مف أثارىا حتى عاـ 

أكثر مف غيرىا السي ما صناعة األقمشة وارتفع عدد العاطميف عف العمؿ في سنوات األزمة 
 بصورة ممموسة فضاًل عف البطالة المقنعة التي عانت منيا القطاعات الزراعية .

ثارىا العميقة في الحياة السياسية في داخؿ فرنسا األمر آادية تركت األزمة االقتص      
الذي انعكس عمى انتعاش الحركة االضرابية والمسيرات العمالية التي تعرضت لنيراف 

مف جية أخرى فقد ىيأت ىذه الظروؼ لظيور و  ،الشرطة في العديد مف المدف والمناطؽ
بيت دعائـ الديمقراطية في البالد ورفع كتمة اليسار مجددًا والتي رفعت شعارات تطالب بتث
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المساعدات الممنوحة لمعماؿ العاطميف عف العمؿ وتطوير العالقات التجارية مع االتحاد 
 السوفيتي .

فازت كتمة اليسار وانتقؿ الحكـ إلييا لممرة الثانية ولكف  4012 عاـ في انتخابات      
ة ولـ تحقؽ لمجماىير أدنى الشعارات جميع الحكومات التي شكمتيا كانت ضعيفة وغير ثابت

التي رفعتيا لذلؾ لـ يدـ حكـ اليسار طوياًل إذ بقت عمى سدة الحكـ حتى كانوف الثاني 
4011 . 

كبيرة عمى الحياة السياسية داخؿ فرنسا  اً ثار آظير عامؿ جديد في سنوات األزمة ترؾ      
 ،نيا والفاشية بزعامة موسوليني سيطرة النازية بزعامة ىتمر عمى الحكـ في ألما فييتمخص 

وقد ظيرت في فرنسا تنظيمات نازية وفاشية تمتعت بتأييد كبار الرأسمالية وزعماء اليميف في 
لغاء الحياة البرلمانية  وقد البالد خططت ىذه المنظمات إلقامة دكتاتورية فاشية وا 

جؿ ذلؾ استغمت قضية الكسندر ستافسكي التي تورط فييا أوالديمقراطية في البالد ومف 
 مسؤوؿ فرنسي بارز .  4299قرابة 

ىو مياجر روسي ثري جدًا أودع في بداية الثالثينات مبالغ طائمة مف  وستافسكي :
مميوف  19الذىب واألحجار الكريمة في المصارؼ الفرنسية فضاًل عف صكوؾ بمبمغ حوالي 

إف جانبًا كبيرًا مف ودائع ستافسكي كاف مسروقًا  4011فرنؾ ولكف ثبت في كانوف األوؿ 
ت السمطات الفرنسية إف ستافسكي قد انتحر عندما والقسـ األكبر منيا كاف مزورًا وادع

حاولت الشرطة إلقاء القبض عميو األمر الذي أدى إلى انفجار أزمة سياسية كبيرة استغميا 
الفاشيوف عمى أوسع نطاؽ بحيث اضطر رئيس الوزراء شوتاف إلى تقديـ استقالتو في كانوف 

لمقضاء عمى  تنظيـ عصياف فاشي   الفاشيوف بذلؾ بؿ عمموا عمى ولـ يكتؼ  ، 4011الثاني 
وقد توجيت  ،حاكـ اليسار في البالد وإلنياء حكـ دومبرغ الذي خمؼ شوتاف في الحكـ

وحاوؿ الفاشيوف  الموت لمسراقبوربوف وىي ترفع شعار  كتائب الفاشية المسمحة إلى قصر
ماىير ف يسيطروف عمى باريس ولكف الجأاالستيالء عمى أىـ الدوائر الحكومية وكادوا 
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ألؼ عامؿ إلى الشارع وأعمنوا اإلضراب العاـ ضد  19ونزؿ حوالي ، الفرنسية رفضت ذلؾ 
 ةالفاشية وتزايد عدد المضربيف حتى وصؿ خمسة مميوف عامؿ واستمر اإلضراب لمدة ثالث

أياـ ، وبيذا األسموب وضعت الجماىير الفرنسية حدًا لمفاشييف الفرنسييف ، وواجيت حكومة 
مة أخرى تمثمت باغتياؿ الممؾ اليوغسالفي الكسندر ووزير خارجية فرنسا لويس دومبرغ مشك

ة أللمانيا النازية والذي كاف في ميناء مارسيميا يستقبؿ ضيؼ بالده يالمعروؼ بميولو المعاد
حدوث  ىتمر موجو مف االستياء الشعبي ولتالفي  وكالء، أثار ىذا الحادث الذي دبره 

األمر الذي ميد  4011ة دومبرغ استقالتيا في تشريف األوؿ تطورات جديدة قدمت حكوم
 الستالـ حكومة الجبية الشعبية لمحكـ في فرنسا .

 حكومة الجبية الشعبية 

 الميبراليو  ،الشيوعي، و تشكمت الجبية الشعبية مف اتحاد أحزاب ثالثة ىي : االشتراكي    
،  4011برنامجيا في كانوف الثاني مع سبعة منظمات ديمقراطية ونشرت الجبية الشعبية 

 وقد تركز عمى النقاط التالية :

لغاء القوانيف التي قيدت حرية الصحافة .4  ػ العفو السياسي العاـ وا 

 ػ منع المنظمات الفاشية مف مزاولة نشاطيا .2

 ػ النضاؿ ضد خطر نشوب حرب عالمية جديدة .1

 ساعة أسبوعية . 19ػ تحسيف ظروؼ العماؿ وتقميص ساعات العمؿ إلى 1

 ػ إعادة النظر في نظاـ الضرائب .1

استطاعت الجبية الشعبية ومف خالؿ برنامجيا استقطاب تأييد الجماىير الفرنسية مما       
إذ صوت حوالي خمسة  4011أثر بالتالي عمى نتائج االنتخابات التي جرت في أيار 
مقعد مف مقاعد البرلماف  114ية مالييف مواطف فرنسي لصالح الجبية واحتمت الجبية الشعب
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وشكؿ ليوف بمـو الحكومة والذي قاـ بتنفيذ الكثير مف الشعارات التي رفعتيا حكومة الجبية 
 فضاًل عف:مف بينيا تخفيض ساعات العمؿ وتخفيض الضرائب 

 منع المنظمات والجمعيات الفاشية مف مزاولة نشاطاتيا وسحب أسمحتيا ..4

 بشراء المنتجات الزراعية بأسعار ثابتة .أسس ىيئة حكومية خاصة .2

إلغاء الضرائب المفروضة عمى رواتب المتقاعديف وضحايا الحرب وأمنت حكومة بموـ .1
 بعض الصناعات الحربية .

ىذه التوجيات بعض االحتكارييف الفرنسييف ودفعوا ببعض أعضاء البرلماف  رض  لـ تُ      
ي بتخفيض سعر صرؼ الفرنؾ فما كاف مف بالتصويت ضد مشروع الحكومة الجديد القاض

حكومة الحكومة ليوف بمـو بعد سقوط مشروعيا إال تقديـ استقالتيا وشكؿ الراديكالي شوتاف 
الجديدة وقد تراجعت حكومة شوتاف أماـ الكثير مف اإلصالحات التي شرعتيا حكومة الجبية 

 الشعبية مف بينيا : 

 .رفع ساعات العمؿ .4

 نظمات الفاشية .إعادة إجازة الم.2

لقد قامت ىذه المنظمات الفاشية بتنظيـ مظاىرات ومسيرات مسمحة استيدفت قمب      
نظاـ الحكـ ولكف األجيزة الحكومية تمكنت مف إلقاء القبض عمى مدبري المؤامرة واضطرت 
عادة ليوف بموـ إلى الحكـ ، وبقي في الحكـ حتى قياـ الحرب  شوتاف إلى تقديـ استقالتو وا 

 . (41)لعالمية الثانية ا

 سياسة فرنسا الخارجية عشية الحرب العالمية الثانية 

حاولت الحكومة الفرنسية ميادنة ىتمر وسكتت عف قرارىا القاضي باحتالؿ      
جيكوسموفاكيا وكانت جيكوسموفاكيا ىي اقرب حميفات فرنسا ودخمت الحكومة الفرنسية في 
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،  4010معاىدة األمف الجماعي إلى جانب بريطانيا واالتحاد السوفيتي التي وقعت عاـ 
ف يتردد أعمى أمؿ  4010نيساف  1ووقعت فرنسا مع بريطانيا معاىدة ضماف لبولندا يـو 

ف يقدـ عمى اجتياح األراضي البولندية ، ولكف ىتمر أعطى أوامر لقواتو ببدء أىتمر قبؿ 
بسحب قواتو مف  ووجيت لو فرنسا وبريطانيا إنذاراً 4010أيموؿ  4اجتياح بولندا يـو 

أيموؿ  1األراضي التي احتميا في بولندا ،ورفض ىتمر،فأعمنت فرنسا الحرب عمى ألمانيا في 
 .  (41)، لتبدأ الحرب العالمية الثانية4010

  4010 - 4041التطورات السياسية في الواليات المتحدة األمريكية لمفترة ثالثًا: 

البشرية في الحرب العالمية األولى محدودة  كانت خسائر الواليات المتحدة األمريكية      
جدًا ،بينما كانت أرباحيا التي جنتيا مف الحرب كبيرة لمغاية ، فطيمة سنوات الحرب لـ تصؿ 

ؿ ألؼ قتي 11األرض األمريكية قنبمة واحدة ، كما إف خسائرىا في ساحات القتاؿ لـ تتجاوز 
، وتضاعفت ثروتيا القومية إذ بمغت الديوف األمريكية التي تراكمت في سنوات الحرب عمى 

أالؼ مميوف دوالر،وتكدس لدييا ثمث احتياطي  49دولة مف بينيا بريطانيا وفرنسا  29حوالي
الذىب العالمي،وتحوؿ النصؼ الغربي لمكرة األرضية إلى منطقة شبو مغمقة لمرأسمالية 

 األمريكية. 

حدث في  4040دخمت الحركة االضرابية العمالية مرحمة جديدة مع انتياء الحرب ففي      
مالييف  1 ياتجاوز عدد المشتركيف في إضراباً  1199أكثر مف  الواليات المتحدة األمريكية

ساعات وتحسيف ظروؼ العمؿ  يشخص،طالبوا بتثبيت الحد األدنى مف العمؿ اليومي بثمان
مف    ku klakx clan (41)ه المرحمة نشطت جمعية كو كالكس كالفورفع األجور،وفي ىذ

جديد في الجنوب والشماؿ الذي انتقؿ أليو ما ال يقؿ عف نصؼ مميوف زنجي طمبًا لمعيش ، 
فشنت الجمعية حمالت دموية ضد الزنوج في العديد مف المدف األمريكية حيث قاموا عمى 

ويحمموف جماجـ بشرية يشع لييب الفحـ مف  يضاً ىيئة فرؽ ممثمة يرتدي أفرادىا ثيابًا ب  
 . (41)المدف فتحتيا في ظممة الميؿ بجمد مئات مف الزنوج أو قتميـ في ضواحي
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في تشريف األوؿ  جرت أوؿ انتخابات عامة بعد الحرب في الواليات المتحدة األمريكية      
اسميـ طيمة دورتيف وقد أسفرت عف فشؿ الديمقراطييف الذيف ظؿ ودرو ولسف يحكـ ب4029

انتخابيتيف متتاليتيف،وعاد الجميورييف إلى الحكـ بزعامة واريف ىاردنغ الذي لـ يستمر طوياًل 
فخمفو نائبو كالفف كولج الذي بقي في منصبو  4021في الحكـ إذ سرعاف ما توفى عاـ 

ىوفر  لدورتيف متتاليتيف ثـ كرر الجميورييف فوزىـ عندما حصؿ مرشحيـ المميونير ىربرت
والذي واجيت سنوات حكمو  4021عمى أغمبية ساحقة في االنتخابات التي جرت عاـ 

ثر بالتالي أاألزمة االقتصادية العالمية مما انعكس سمبًا عمى األوضاع الداخمية في البالد و 
أماـ الديمقراطييف ، إذ حصؿ  4012عمى فشؿ الجميورييف في انتخابات الرئاسة لعاـ 

 . (40)مميوف صوت 21مقراطي فرانكميف روزفمت عمى مرشح الحزب الدي

 الواليات المتحدة األمريكية في عيد الرئيس فرانكمين روزفمت 

فاز في ، برز رؤساء الواليات المتحدة األمريكية أيعد فرانكميف روزفمت واحدًا مف      
الرئيس وفي عيد ، بعضوية مجمس الشيوخ ممثاًل عف والية نيويورؾ  4049عاـانتخابات 

  4011عاـ  ولسف أصبح مساعدًا لوزير البحرية ثـ تولى رئاسة الواليات المتحدة األمريكية 
 ،وأثناء سنوات حكمو اثبت فرانكميف روزفمت انو مفكر واقعي في السياسة الداخمية والخارجية

وقد تميز بالنشاط رغـ أصابتو بمرض عضاؿ ولكف ىذا ال يعني إف الرئيس روزفمت لـ يقدـ 
نو كاف يدرؾ ومعو العديد مف الرأسمالييف استحالة إنقاذ إالخدمات لمرأسمالية األمريكية مع 

يا االقتصادية دوف تقديـ تنازالت مف جانب الرأسمالييف ، وقد تبنى مشروع كالتالبالد مف مش
ادي جديد أطمؽ عميو اسـ التعامؿ الجديد  أو االتجاه الجديد وكاف ىذا البرنامج خطة اقتص

طموحة لعالج األزمة االقتصادية في مجاؿ الزراعة والصناعة وحقؽ نجاحًا مشيودًا في 
جوانبيا المتعددة مثاًل سمح لمعماؿ إقامة نقابات خاصة بيـ واوجد بعض األعماؿ في مجاؿ 

 توعبت المالييف مف العماؿ العاطميف .الخدمات العامة اس
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ظيرت عصبة مكافحة  4011انتعشت الحركة الديمقراطية في عيد روزفمت وفي عاـ      
الحرب والفاشية التي تغير اسميا فيما بعد إلى عصبة نضاؿ مف اجؿ السمـ والديمقراطية ، 

-4011بيف  ومف جية أخرى فقد شيدت الواليات المتحدة األمريكية إضرابات عمالية
ألؼ شارؾ فييا سبعة مالييف شخص كانت واقعية ىو الذي جعمتو  41بمغ عددىا  4010

 ثـ  4011-4012يسًا لمبالد في أربع دورات متتالية ىي  ئالوحيد في التاريخ الذي ينتخب ر 
  (.29)4011وقد مات روزفمت عاـ  4019-4011

 الحرب العالمية الثانيةسياسة الواليات المتحدة األمريكية الخارجية عشية 

مبدأ مونرو القاضي بعدـ التدخؿ في شؤوف القارة  تبنت الواليات المتحدة األمريكية     
، بييف شؤوف القارتيف األمريكيتيف إلى الواليات المتحدة األمريكيةو ية مقابؿ ترؾ األورُ بَّ و األورُ 

وقد  ،ىذا خرقًا لمبدأ مونرو د  الحرب العالمية عُ  ولكف بعد دخوؿ الواليات المتحدة األمريكية
ف يتـ االبتعاد مرة أخرى بعد أثمار الحرب و برأى قادة الحزب الجميوري بأنو يجب التمتع 

ية ، لذلؾ لـ تدخؿ بَّ و األورُ  كالتحصوليـ عمى المكتسبات االقتصادية والسياسية عف المش
ياسة الباب المفتوح التي الواليات المتحدة األمريكية في عصبة األمـ ، واىتـ األمريكيوف بس

كانت تستيدؼ فسح المجاؿ أماـ الرأسمالييف األمريكييف لمعمؿ عمى قدـ المساواة مع 
 البريطانية . –البريطانييف والفرنسييف لذلؾ توترت العالقات األمريكية 

الدور األساسي وراء انتعاش العسكرية األلمانية  األمريكية وكاف لمواليات المتحدة     
كت مع الدوؿ الكبرى في قمع انتفاضة جماىيرية انفجرت في الصيف ، واستخدمت واشتر 

باالتحاد السوفيتي إال بعد  القوة ضد ثورة نيكاراغوا ، ولـ تعترؼ الواليات المتحدة األمريكية
قياـ الحرب العالمية الثانية إال أنيا مع ذلؾ ارتبطت بعالقات اقتصادية وثيقة معو بحيث 

مة تصدير البضائع إلى االتحاد السوفيتي . وفي عيد ئكانة األولى في قاأصبحت تحتؿ الم
 ))الجيرة الطيبة((فرانكميف روزفمت رفعت السياسة الخارجية األمريكية شعارًا جديدًا ىو

ويقصد بيا أمريكا الالتينية وكاف روزفمت يفضؿ التغمغؿ االقتصادي عمى التدخؿ العسكري 
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حب الجيش األمريكي مف نيكاراغوا وىاييتي ووقع سمسمة مف في شؤونيا الداخمية وفعاًل س
المعاىدات التجارية معيا ، وعمؿ روزفمت عمى وضع حد لمتغمغؿ األلماني في األمريكيتيف 

كانوف األوؿ  1وبعد احتالؿ الياباف لبعض القواعد األمريكية في الشرؽ األوسط والفمبيف في 
رؿ ىاربر ، بدأت الحرب بيف الدولتيف وبعد أربعة ، ثـ اليجـو الياباني عمى ميناء ب 4014

 . (24)تأييدًا لمياباف أياـ أعمنت ألمانيا وايطاليا الحرب ضد الواليات المتحدة األمريكية

 الواليات المتحدة األمريكية في سنوات األزمة االقتصادية العالمية 

 الكتاب .يمكف لمنظر في ىذا الموضوع الرجوع إلى الفصؿ الرابع مف ىذا 
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 الخامسالفصل    

 االتحاد السوفيتي  –ايطاليا  –ألمانيا  :التطورات السياسية في الدول الدكتاتورية

   4041-4010 

 4010 - 4041التطورات السياسية في ألمانيا لمفترة أواًل: 

مميوف شخص ، وأدت الحرب  1.1األولى حوالي فقدت ألمانيا في الحرب العالمية      
أيضًا إلى تدمير أالؼ المعامؿ والمصانع والمؤسسات المختمفة والى تخريب الحقوؿ والمزارع 

مميار مارؾ  419ف الحرب كمفت ألمانيا ما يقارب أفي طوؿ البالد وعرضيا ، وباإلجماع ف
تعويضات حربية إلى الدوؿ المنتصرة ، ، إلى جانب مميارات أخرى اضطرت ألمانيا إلى دفع 

وبالتأكيد فقد وقع العبء األكبر ليذه الخسائر عمى كاىؿ الفقراء الذيف بدأوا يعانوف مف 
 ةالبطالة وانخفاض األجور وارتفاع ساعات العمؿ ،فضاًل عف الضرائب غير المباشرة وشح

ف األلماف ثروة طائمة في سنوات و المواد الغذائية وارتفاع أسعارىا،وبالمقابؿ فقد حقؽ الرأسمالي
و  4041الحرب بغض النظر عف اندحار بالدىـ عسكريًا فتضاعفت أرباحيـ بيف عامي 

بمقدار ست مرات األمر الذي أدى إلى تعميؽ التناقضات داخؿ المجتمع األلماني  4040
أللمانية ومما زاد ىذه التناقضات ىو قياـ ثورة اشتراكية في روسيا عمى مقربة مف الحدود ا

، فقد اجتاحت ألمانيا اضطرابات عمالية وتظاىرات سياسية رفع  4041في تشريف األوؿ 
المشاركوف فييا شعارات السالـ والديمقراطية وتحسيف الظروؼ المعيشية وقد بمغ عدد الذيف 
اشتركوا في االضطرابات حوالي مميونيف عامؿ وسرعاف ما تحولت ىذه المظاىرات إلى ثورة 

الحكـ الممكي األلماني ومع ذلؾ لـ تخرج ألمانيا مف الحرب بؿ إف الثورة الجديدة أطاحت ب
أصدرت أوامرىا إلى األسطوؿ الحربي األلماني بالتوجو لضرب األسطوؿ البريطاني ، 
وعندما امتنع البحارة األلماف تنفيذ األوامر أصدرت الحكومة الثورية أوامرىا بإطالؽ النار 

تشريف الثاني  1األمر الذي تسبب بقياـ ثورة جديدة داخؿ ألمانيا في  عمى ىؤالء المتمرديف
قادىا العماؿ والبحارة وتمكنوا مف االستيالء عمى مقاليد السمطة وأيدىـ في ذلؾ  4041



 
62 

الجنود عمى الجبية وبعض الموظفيف وصغار التجار وشكموا مجالس ثورية امتد نشاطيا إلى 
اني مف العاـ نفسو اجبر اإلمبراطور األلماني وليـ الثاني تشريف الث 0العاصمة برليف ، وفي 

إلى التنازؿ عف العرش والرحيؿ إلى ىولندا،وتشكمت جميورية جديدة برئاسة الحزب 
االشتراكي الديمقراطي الذي وضع عمى رأس السمطة زعيمو ايبرت وكاف أوؿ عمؿ قاـ بو 

لسف وفاتحو لمتوسط لعقد اليدنة مع ىو االتصاؿ برئيس الواليات المتحدة األمريكية ودرو و 
، وتوقع الشعب األلماني  4041تشريف الثاني  44دوؿ الوفاؽ وفعاًل تـ عقد اليدنة في

الكثير مف ايبرت ولكنو تواعد سرًا مع رئيس أركاف الجيش ىندنبرغ عمى العمؿ المشترؾ بما 
تعادي النظاـ  سماه فرض األمر الواقع ، والذي يقصد بو ضرب العناصر الثورية التي

الجديد ، ورغـ تمسكو باالشتراكية إال انو لـ يمس مصالح كبار الرأسمالييف بؿ طمأنيـ 
 بتمسكو بالممكية الخاصة . 

أما عمى صعيد سياستو الخارجية فقد حاوؿ ايبرت التقرب مف الواليات المتحدة       
نيا في معاىدة فرساي األمريكية والمساومة معيا عمى أمؿ الحصوؿ عمى شروط أفضؿ أللما

 .( 4)، تفرغ بعدىا ألىـ أعمالو الداخمية وىو وضع دستور جديد لمبالد

 دستور جميورية فايمار

عاـ بما في ذلؾ النساء  41اقر النظاـ الجديد حؽ االنتخاب لجميع األلماف البالغيف       
شخص مميوف  19انتخابات عامة اشترؾ فييا  4040كانوف الثاني  40وقد جرت في 

 1صوتوا لصالح الحزب االشتراكي الديمقراطي وافتتحت الجمعية الوطنية التأسيسية في 
في بمدة فايمار ، وبعد خمسة أياـ انتخبت الجمعية رئيسًا لمبالد وتشكمت  4040شباط 

حكومة ائتالفية ضمت إلى جانب االشتراكييف ممثميف عف حزبي الوسط الكاثوليكي 
تموز مف العاـ نفسو دستورًا  14طويمة سنت الجمعية في  والديمقراطي وبعد مناقشات

أللمانيا عرؼ بدستور فايمار أقرت مواده بحرية التجمع والتنظيـ وحؽ االنتخاب السري 
المباشر وبالمساواة أماـ القانوف في الحقوؽ والحريات ، ورغـ إف دستور فايمار ضـ الكثير 
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و منحت رئيس الدولة حؽ إلغاء جميع الحقوؽ من 11مف النقاط الديمقراطية إال إف المادة 
الديمقراطية في حاؿ تعرض األمف العاـ إلى الخطر فضاًل عف صالحيات واسعة أخرى مثؿ 
تعييف مستشار ألمانيا والوزراء والقيادة العميا لمجيش ، وما إلى ذلؾ وتقرر بموجب الدستور 

سنوات وتـ انتخاب  1اـ لمدة الجديد إف انتخاب رئيس لمبالد يتـ عف طريؽ التصويت الع
 الجنراؿ ىندنبرغ رئيسًا لمبالد .

إلى ألمانيا مطالبييا باالعتراؼ بمبمغ التعويض  إنذاراً  4024وجو الحمفاء في أيار       
مميار مارؾ ودفع قسطو األوؿ والبالغ  412الذي قررتو معاىدة فرساي وىو ما يقارب مف 

ة في البالد أسفرت عف تأليؼ حكومة جديدة برئاسة مميار مارؾ عندىا انفجرت أزمة سياسي
 زعيـ حزب الوسط الكاثوليكي الدكتور فيرت  .

البالد وذلؾ بإتباع سياسة مزدوجة تتمخص  كالتحاوؿ المستشار الجديد حؿ مش    
عادة العالقات مع روسيا السوفيتية مف جية  بالتمسؾ ببنود معاىدة فرساي مف جية ، وا 

عمى توقيع معاىدة  4022فيا وأسواقيا لصالح ألمانيا فأقدـ في نيساف أخرى واستغالؿ ظرو 
رابممو مع روسيا السوفيتية أعادت بموجبيا العالقات الدبموماسية ، إال إف ذلؾ لـ يرضي 

عندىا  4022في حزيراف  ابعض األلماف ، فجرت محاولة الغتياؿ وزير خارجية ألماني
و وشكؿ حكومة ائتالفية استمرت بحكـ البالد حتى اضطر الدكتور فيرت إلى تقديـ استقالت

4021 . 

 4021كانوف الثاني  44قامت القوات الفرنسية والبمجيكية باحتالؿ منطقة الروىر في      
ودعت الحكومة األلمانية شعبيا إلى المقاومة السمبية أي عدـ تنفيذ أوامر الحكومة المحتمة 

المناجـ والمؤسسات الصناعية التي كانت تحوؿ  مثؿ االمتناع عف دفع الضرائب والعمؿ في
 إلى بريطانيا وفرنسا .

البالد السياسية واالقتصادية وبمغت أزمة المارؾ األلماني  كالتعمؽ احتالؿ الروىر مش    
ذروتيا وذلؾ بسبب إقداـ الحكومة عمى إصدار عمالت ورقية مطبوعة غير مستندة عمى 
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صبحت قيمة المارؾ الذىبي الواحد يعادؿ ما ال يقؿ أ 4021رصيد ذىبي وفي أواخر أيموؿ 
 .(2)مميوف مارؾ وقد انعكست ىذه النتائج عمى كاىؿ الطبقات الفقيرة والمتوسطة 11عف 

 الحزب النــــــازي ودوره في الحياة السياسية األلمانية

مع حوالي خمسيف شخصًا  4100أسس أدولؼ ىتمر المولود في النمسا  4040في آب     
حزب القومي االشتراكي العمالي األلماني الذي دخؿ التاريخ باسـ الحزب النازي وىو ال

،أسس أوؿ خمية لو في مدينة ميونخ ووضع الحزب أوؿ (1)اختصار لمكممة األولى لمحزب
بندًا وردت فييا إلى جانب المسائؿ القومية  21وكاف يتألؼ مف  4029برنامج عمؿ لو عاـ 
ظروؼ ألمانيا جذب قطاعات واسعة مف الناس إلى صفوؼ  نيا فيأامورًا كاف مف ش

لغاء ضغط  ،الحزب أكد البرنامج عمى ضرورة ىيمنة الدولة عمى التجمعات الصناعية وا 
البنوؾ عمى صغار المنتجيف والقياـ باإلصالح الزراعي وجعؿ حكـ اإلعداـ عقابًا لممرابيف 

المنطمقات  4024زعيمًا لمحزب عاـ والعامميف في السوؽ السوداء ،وضع ىتمر الذي انتخب 
وتحدث  4021الفكرية واألساسية لمحزب النازي في كتابو كفاحي الذي انتيى مف تأليفو عاـ 

فيو عف تاريخ حياتو بأسموب مثير ، ويغمب عمى الكتاب الطابع العرقي والدعوة الصريحة 
تقدـ الجنس البشري إلى حرب انتقامية والتوسع عمى حساب الغير ويرى ىتمر إف الفضؿ في 

ف أيعود إلى الجنس اآلري الذي خمؽ الحضارة وأصبح جديرًا بحمؿ رايتيا، وعمى اآلرييف 
يصونوا نقاوة دميـ وعدـ االختالط مع األجناس األخرى ويدعو كفاحي إلى مكافحة الحرية 

لغاء الحياة البرلمانية  (.1)في الحقميف السياسي واالقتصادي وا 

 وصول الحزب النازي إلى الحكم 

ثر فشمو في أاتيػػـ ىتمػر بالتعاوف مػػػػػػػػع العسكرييف لقمب نظاـ الحكـ واعتقؿ عمى      
فيو سوى  مض  نو لـ يُ إ، وحكـ عميو بالسجف لمدة خمس سنوات غير  4021تشريف الثاني 

ى الحكـ إذ خر لموصوؿ إلآعاـ واحد ، وبعد خروجو مف السجف لجأ ىتمر إلى أسموب 
حاوؿ جذب الجماىير األلمانية إلى صفوؼ حزبو وكسب أصواتيا في االنتخابات ، وتحقؽ 
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 4011كانوف الثاني  19مميوف صوت ، وفي  41عندما جمع  4012لو ذلؾ في انتخابات 
كمؼ الرئيس ىندنبرغ ىتمر تشكيؿ الحكومة فبدأت بذلؾ صفحة جديدة مف تاريخ ألمانيا امتد 

العالـ اجمع ، خالؿ األسابيع الست األولى مف حكـ الحزب النازي ألقى ىتمر تأثيرىا إلى 
ألؼ شخص في السجف وسرعاف ما ارتفع العدد إلى عشرات األلوؼ وزج قسـ  41حوالي 

كبير منيـ في معسكرات خاصة شيدت في مناطؽ مختمفة مف البالد وكاف مف بينيـ أشير 
جياز جؿ توسيع سيطرتو عمى البالد وشكؿ أمف األدباء والفالسفة والمفكريف األلماف و 

ف صدر أما بعد التي تعدى رجاليا كؿ القيـ والحدود اإلنسانية السي  (الكوستابو)الشرطة السرية
قانونًا يعفييـ مف المالحقة القانػػػػػػػػػونية بسبب أعمػػػػاليـ فػػػػػي المستقبؿ ، وألغى ىتمر دستور 

)الرايخشتاغ(إلى مؤسسة ال ميمة ليا سوى تفخيـ أعماؿ ىتمر فايمار وحوؿ البرلماف األلماني
رائو بقوالب قانونية جديدة ، كانت الشيوعية العدو الرئيس لمنازية آوبث الدعاية لو وصياغة 

 4011شباط  21ىـ ، وفي ء، فمنعوا نشرات واجتماعات الشيوعييف ، واعتقموا زعما
نغ رئيس جياز الكوستابو ووزير القوة البحرية  اشتعمت النيراف ببناية الرايخشتاغ فاتيـ غور 

الشيوعييف، وقد القي القبض عمى عدد مف الموجوديف في الرايخشتاغ أثناء الحريؽ مف بينيـ 
زعيـ الشيوعييف في الرايخشتاغ، وقد استغؿ النازيوف حادثة الحريؽ إلجراء انتخابات جديدة 

% 11لنتيجة عمى حصوؿ النازييف عمى متخذيف مف الخطر األحمر شعارًا ليـ وقد أسفرت ا
لـ يمر عاـ  .مف األصوات ، ولما انعقد المجمس خوؿ ىتمر وحكومتو السمطة الدكتاتورية 

واحد عمى مجيء ىتمر حتى اقر نظاـ الحزب الواحد الذي رأى في الحزب النازي المثؿ 
ور ىتمر لـ األعمى لحمؿ فكرة األمة وتحوؿ رئيس الدولة إلى مجرد رمز وألجؿ تعميؽ د

واختار ىتمر لنفسو لقب الفوىر  4011تجري االنتخابات الجديدة بعد وفاة ىندنبرغ في آب 
الزعيـ األوحد أو األعمى ، وبعد شيريف مػػػف تولي ىتمر لمنصب المستشارية) منصب أي 

 رئيس الوزراء( استحدث وزارة جديدة اسماىا وزارة الدعاية واختػػػػػار احد اقرب أعوانو وىو
)) اكذب ثم اكذب حتى تصدق كذبك كوبمز وزيرًا ليا ، حمؿ ىذا الوزير فمسفة غريبة وىي

وفي ضوء ذلؾ لـ يتردد النازيوف في تزوير حقائؽ بالدىـ وتاريخيا فحسب بؿ  بنفسك ((



 
66 

امتدت يد التزوير النازي إلى العمـو األخرى كالجغرافية واالجتماع ولتحقيؽ أغراضيـ عمى 
در النازيوف الكتب المشوىة لمحقائؽ ونظموا احتفاالت جماىيرية في الوجو األكمؿ اص

  (.1)الؼ الكتب في مختمؼ حقوؿ المعرفة اإلنسانيةآالساحات والمياديف العامة لحرؽ 

 سياسة ألمانيا الخارجية عشية الحرب العالمية الثانية

امة ألمانيا أما في مجاؿ السياسة الخارجية فقد استيدفت سياسة ىتمر تحقيؽ زع     
بية ساعدت ىتمر في ىذا و ا والعالـ ، ومف الجدير بالذكر إف الدوؿ األورُ بَّ و وسيادتيا عمى أورُ 

المجاؿ رغبة منيا في جعؿ ألمانيا دولة حاجزة أو بمثابة رأس حربة ضد األفكار االشتراكية 
األمـ وذلؾ قرر ىتمر االنسحاب مف عصبة  4011المتمثمة باالتحاد السوفيتي ، في أواخر 

ف اسميا كاف مرتبط بمعاىدة فرساي فضاًل عف إف الكممة األولى فييا لبريطانيا وفرنسا ، أل
أدرؾ ىتمر إف االستعدادات العسكرية وتقوية الجيش ىو الذي يحقؽ غايتو في السيادة عمى 

سمـ قبؿ ت 4012العالـ فبدأ يمأل خزانتو العسكرية بالرجاؿ واألسمحة وعمى سبيؿ المثاؿ في 
% مف خزينة الدولة وبعد ثالث 2ىتمر لمسمطة كانت المصاريؼ العسكرية األلمانية ىي 

% مف 11أصبح  4010% وفي عاـ 41ارتفع الرقـ إلى  4011سنوات فقط أي عاـ 
 خزينة الدولة .

بية موقؼ المتفرج مف توجيات ىتمر فاف بريطانيا وألمانيا قد وقعتا و لـ تقؼ الدوؿ األورُ     
أصبح بموجب ىذا االتفاؽ الحؽ أللمانيا بامتالؾ األسطوؿ البحري تعادؿ  4011ة في اتفاقي

% مف طاقة الغواصات البريطانية، وكاف قصد بريطانيا مف ذلؾ ىو تييئة ألمانيا 12طاقتو 
 لمحرب مع االتحاد السوفيتي .

مت منطقة باشرت ألمانيا اليتمرية إلى تحقيؽ أىدافيا العسكرية خطوة بعد خطوة فدخ    
ولـ تتردد ألمانيا في العاـ نفسو عف التدخؿ العسكري  4011الرايف منزوعة السالح في آذار 

مدادىـ باألمواؿ والسالح .  في اسبانيا إلى جانب المتمرديف وا 
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 4011ا ففي العاـ بَّ و حاوؿ ىتمر عقد سمسمة مف األحالؼ الدولية لتقوية مركزه في أورُ      
روما ، وفيو اتفقت ألمانيا وايطاليا عمى تحديد  –ة لمحور برليف تمت الصياغة القانوني

ا ، وبعد مرور شير واحد عقدت بَّ و مناطؽ التغمغؿ االقتصادي ليما في جنوب شرقي أورُ 
ألمانيا اتفاقية مشابية مع الياباف ، وتضمف االتفاؽ ممحقًا سريًا أكد عمى ضرورة تعاوف 

الياباني وفي  –انضمت ايطاليا إلى التحالؼ األلماني الدولتيف ضد االتحاد السوفيتي ، ثـ 
قامت ألمانيا باحتالؿ النمسا ثـ جيكوسموفاكيا في العاـ نفسو وىكذا ىيأت  4011آذار 

 . ( 1)سياسة ىتمر الطريؽ إلى الحرب العالمية الثانية

 4010 – 4041التطورات السياسية في إيطاليا لمفترة ثانيًا: 

انضمت ايطاليا إلى جبية الوفاؽ خالؿ الحرب العالمية األولى تدفعيا في ذلؾ رغبتيا      
في الحصوؿ عمى مكاسب استعمارية ، وخسرت ايطاليا في الحرب أكثر مف مميوف جندي ، 
كما تسببت عممياتيا في تدمير المناطؽ الشمالية الشرقية المحاذية لمحدود النمساوية وفقدت 

 .(1)% مف سفنيا التجارية19 يقؿ عف ايطاليا ما ال

فقدت المنتجات الصناعية االيطالية رواجيا بعد الحرب العالمية األولى مما أدى ذلؾ      
إلى غمؽ الكثير مف المصانع أبوابيا وطرد العماؿ األمر الذي قاد إلى نشاط حركة 

إضراب باإلضافة إلى رواج الفكر  4199حوالي  4041اإلضرابات العمالية التي بمغت عاـ 
ت واسعة مف الشعب ، وعندما جرت أوؿ انتخابات في ايطاليا بعد االشتراكي بيف قطاعا

حصؿ فييا الحزب االشتراكي االيطالي عمى ثالثة  4040عاـ  االولى الحرب العالمية
خر انتخابات جرت قبؿ الحرب ولكف ذلؾ آأضعاؼ األصوات التي حصؿ عمييا في 

لذلؾ شيدت البالد موجو مف  االنتصار االشتراكي لـ يرضي الفئات الرأسمالية في ايطاليا
العنؼ استيدفت كبار أعضاء الحزب ، بؿ إف البالد شيدت تغيير خمسة رؤساء لموزراء 

دليؿ عمى عدـ االستقرار السياسي مما تحوؿ بالتالي إلى وىذا  4029و 4040بيف عامي 
 .  (1)عامؿ مساعد لظيور الحزب الفاشي بزعامة موسوليني
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 ورىما في الحياة السياسية االيطالية موسوليني والحزب الفاشي ود

بعد اندالع الحرب العالمية األولى نادى موسوليني بضرورة دخوؿ ايطاليا الحرب إلى      
 .(0)جانب دوؿ الوفاؽ مما جعؿ الحزب االشتراكي يفصمو مف الحزب 

مع عدد مف المحاربيف القدامى أوؿ تنظيـ فاشي في  4040شكؿ موسوليني في آذار      
 **،وعرؼ أعضاؤه بذوي القمصاف السود،*الفاشي لعالـ بمدينة ميالف ،عرؼ باسـ الحزبا

مف بتفرد الزعيـ بمقاليد الحكـ ، وألؼ الحزب فرقًا آوقاـ الحزب عمى أسس قومية متطرفة و 
عمااُل إرىابية منظمة ضد المؤسسات أ 4024مسمحة ومنظمات فاشية زاولت منذ ربيع 

البالد ، ودعا الحزب منذ البداية إلى إقامة ايطاليا الكبرى لتعيد أمجاد العمالية والشيوعية في 
 الحضارة الرومانية القديمة .

 وصول الحزب الفاشي بزعامة موسوليني إلى الحكم

ف الظروؼ مواتية ألـ تمر سوى أشير قميمة عمى نشاط الفاشييف حتى أدرؾ موسوليني ب    
وعندما كاف مؤتمر الحزب  4022يف األوؿ تشر  21الشتراؾ حزبو في السمطة ، ففي 

الفاشي منعقدًا بمدينة نابولي طمب موسوليني مف الممؾ االيطالي فكتور عمانوئيؿ الثالث 
جؿ فرض إرادتو طمب موسوليني مف الفاشييف تنظيـ مسيرة أإشراؾ حزبو في السمطة ، ومف 

سو والتي دخمت التاريخ تشريف األوؿ مف العاـ نف 19مسمحة إلى روما بوشر بتنفيذىا في 
وبمغ عدد المشتركيف فييا اآلالؼ مف ذوي القمصاف السود  )) المسيرة إلى روما ((باسـ 

المسمحيف ، وقد رفض الممؾ مف جانبو منح رئيس الوزراء الصالحيات االستثنائية التي 
يني يطمب برؽ الممؾ إلى موسولأطالب بيا لتفريؽ الفاشييف مما اجبره عمى تقديـ استقالتو، ف

 موب ػػػػػػػػػػمة ليأخذ عمػػػػى عاتقػػػػػو تأليؼ الحكومة الجديدة ، بػػػػيذا األسػػمنة الحضور إلى العاص

______________________________ 

 *كممة فاشي باإليطالية تعني حزمة مف العصي.
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والذي عرؼ أنصاره بذوي **قيؿ إف  موسوليني كاف متأثرًا بغاريبالدي ، أحد فرساف الوحدة االيطالية، 
 القمصاف الحمر.

 .(49)4022تشريف األوؿ 14تسػػػػػػمـ موسولينػػي السمطة في 

 سياسة موسوليني الداخمية

طمب موسوليني مف الممؾ منحو الصالحية المطمقة إلعادة النظاـ إلى البالد فقاـ      
صدر مجموعة قوانيف أثـ بحممة اعتقاالت ومذابح واسعة ضد كبار االشتراكييف في البالد ، 

استثنائية منع بموجبيا األحزاب األخرى مف مزاولة النشاط السياسي مما يعني بالتالي سيطرة 
الحزب الفاشي المطمقة عمى ايطاليا ، وتمكنت الفاشية االيطالية مف تحقيؽ مكسب ميـ في 

اتفاقية تيراف ، أنيت اتفاقية مع البابوية ، عرفت باسـ  4020ىذه المرحمة وذلؾ بعقده عاـ 
األزمة السياسية التي كانت تعاني منيا ايطاليا وعمى مدى عقود طويمة ، فقد اعترفت 
البابوية بنظاـ موسوليني واعترؼ ىو بدوره بالفاتيكاف كدولة مستقمة داخؿ روما ، وليا حؽ 

 إقامة العالقات الدبموماسية مع دوؿ العالـ .

 حرب العالمية الثانيةسياسة ايطاليا الخارجية عشية ال

كما قمنا إف الحزب الفاشي رفع منذ البداية شعار ايطاليا الكبرى والذي يعني التوسع في      
منطقتي حوض البمقاف والدانوب وفي أفريقيا وتحوؿ البحر المتوسط إلى بحيرة ايطالية ، 

بية و القارة األورُ  ما توسعيا داخؿغير إف ذلؾ التوجو اصطدـ ببريطانيا وفرنسا والنمسا السي  
ف حصمت عمى مكتسبات أرضية ليا في أ، لذلؾ توجيت نحو أفريقيا وسبؽ إليطاليا 

، فعقدت اتفاقية مع فرنسا *طرابمس وبرقة والصوماؿ واريتريا لذا ركزت عمى احتالؿ الحبشة
 شة ، ي الحبػػػػػػػبية وأيدت بريطانيا التوجو االيطالي فو األورُ  كالتبصدد حؿ المش 4011عاـ 

________________________ 

 *الحبشة ىي اآلف اثيوبيا .
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وقد تجمى الموقؼ البريطاني الفرنسي مف خالؿ الموقؼ الذي تبنتو عصبة األمـ إزاء 
 ف ىذه المنظمة لـ تنظر إلى الموضوع إال بعد مرور تسعةإاالعتداء االيطالي عمى الحبشة ف

أشير عمى أوؿ صداـ وقع بيف قوات الطرفيف عمػػى حدود الحبشة وكانت حكومة األخيرة قد  
لمنظر في أمر التحشدات االيطالية عمى  4011كانوف الثاني 1تقدمت رسميا بتاريخ 

حدودىا وعندما اتخذت العصبة قرارىا بمقاطعة ايطاليا اقتصاديًا وبتأثير مف بريطانيا وفرنسا 
ف المواد الممنوعة عممًا إف ماكنة الحرب االيطالية كانت بحاجة إلى النفط استثنت النفط م

خر ، ولـ يختمؼ موقؼ الواليات المتحدة األمريكية كثيرًا عف موقؼ آأكثر مف أي شيء 
، أعمف الكونكرس حياد  بالده مف االعتداء االيطالي عمى  4011الدوؿ األخرى ففي آب 

تشريف  1رة في أفريقيا الشرقية الحتالؿ الحبشة ، وفي ت كبياالحبشة ، حشدت ايطاليا قو 
ت موسوليني بالدخوؿ إلى األراضي الحبشية وجرى تقدـ القوات اقامت قو  4011األوؿ 

، وبعد  4011ايار 1االيطالية ببطء ولـ تستطع الدخوؿ إلى العاصمة اديس ابابا إال في 
حبشة إلى ايطاليا، وأعمف موسوليني ذلؾ اصدر الممؾ فكتور عمانوئيؿ الثالث قرارًا بضـ ال

 في اليـو نفسو عف قياـ ما اسماه باإلمبراطورية االيطالية. 

خرجت ايطاليا  4011ربط موسوليني مصيره أكثر فأكثر بألمانيا اليتمرية ، ففي العاـ     
الياباني الذي سبؽ ذكره ، وفي نيساف  –مف عصبة األمـ ، وانضمت إلى التحالؼ األلماني 

أقدمت حكومة موسوليني عمى مغامرة جديدة عندما احتمت قواتيا ألبانيا وأعمنت عف  4010
عقدت ايطاليا اتفاقية جديدة مع ألمانيا عرفت باسـ  4010أيار  22ضميا إلى ايطاليا،وفي 

 ( 44)الميثاؽ الحديدي الذي ميد الطريؽ الندالع الحرب العالمية الثانية الحمؼ الفوالذي أو

  4010 -4041طورات السياسية في االتحاد السوفيتي لمفترة التثالثًا: 

رفضت دوؿ الوفاؽ قياـ حكومة اشتراكية عمى أنقاض اإلمبراطورية الروسية ، ورفضوا     
ما بعد توقيع صمح بريست ينتيجيا الحكاـ الجدد في روسيا السوفيتية السي   أالسياسة التي بد

مف أراضييا فضاًل  2ألؼ كـ 419دت حوالي وفي ىذا الصمح فق 4041ليتوفسؾ في آذار 
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لينيف سوى  فالديمير عف موافقتيا عمى دفع تعويضات مالية كبرى أللمانيا لـ يكف أماـ
 القبوؿ بيذه التضحيات الكبيرة في سبيؿ الحفاظ عمى السمطة الجديدة .

السوفيتية بسبب الصمح المذؿ مع األلماف وتحريض  انشبت الحرب األىمية داخؿ روسي     
الدوؿ الكبرى لبعض رجاؿ العيد القيصري وتزعـ األمير كيرنسكي ما سمي بالجيش األبيض 
وىو مف بقايا الجيش القيصري وتزعـ تروتسكي الجيش األحمر ، وكانت بريطانيا وفرنسا 

بيف ألمانيا وروسيا ولكنيا  تراقب األحداث عف كثب ويتوقعوف تطورىا باتجاه حرب جديدة
وجدت إف الكفة تميؿ لصالح الجيش األحمر عندىا غزت القوات البريطانية والفرنسية 
واألمريكية روسيا ثـ تبعتيا القوات اليابانية وااليطالية وتمكنت رومانيا مف احتالؿ بسارابيا 

األبيض وما إف  وقد جرى تعاوف وثيؽ بيف القوات الغربية والجيش 4041في كانوف األوؿ 
حتى غدت ثالثة أرباع البالد الروسية الشاسعة في قبضة الجيش  4041حؿ صيؼ 

 األبيض ودوؿ الوفاؽ .

مع نياية الحرب العالمية األولى شددت دوؿ الوفاؽ مف قبضتيا عمى روسيا السوفيتية      
ية إلى وبمغ عدد القوات المشتركة حوالي مميوف جندي ، وقد احتاجت السمطة السوفيت

جؿ القضاء عمى أعدائيا في الداخؿ والخارج وقد أتضحيات بشرية ومادية جسيمة مف 
عندما اضطرت  4022استغرؽ تحقيؽ ذلؾ سنوات عديدة وبالتحديد في تشريف األوؿ 

القوات اليابانية وبسبب أوضاعيا الداخمية إلى االنسحاب إلى الشرؽ األقصى فأحدثت 
تمكنت السمطة السوفيتية مف استغالليا وطرد الغزاة مف  ارتباكات في جبية دوؿ الوفاؽ

 . (42)البالد الداخمية كالتالبالد لتتفرغ بعدىا لحؿ مش

  New Economic Policy (NEP)السياسة االقتصادية الجديدة النيب

دمرت أحداث الحرب العالمية األولى والحرب األىمية واالعتداء الخارجي اقتصاديات      
% قياسًا 11انخفض مجمؿ اإلنتاج الصناعي السوفيتي بمقدار حوالي  4029البالد ففي 
% ، ولمتغمب عمى ىذه الظروؼ الصعبة كاف 19وىبط اإلنتاج الزراعي  4041مف العاـ 
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ف واحد فتوجيت السمطة السوفيتية الجديدة قبؿ كؿ شيء آدقيؽ في البد مف العمؿ السريع وال
إلى القضاء عمى األسس االقتصادية ألعداء الثورة ، فألغت ممكية األراضي الكبيرة بوصفيا 
األساس الذي تستند عمييا بقايا العالقات اإلقطاعية ، وأصدرت مراسـ ألغت بموجبيا 

ما تمؾ التي رفض خارجية والمؤسسات الخارجية السي  المراتب االجتماعية ، وأممت التجارة ال
 أصحابيا التعاوف مع النظاـ الجديد كما ألغت قروض الدولة الخارجية والداخمية معًا .

،   NEPبوشر بتطبيؽ السياسة االقتصادية الجديدة التي عرفت بالنيب 4029في آذار     
استيدفت بناء المجتمع االشتراكي في ظروؼ التعاوف بيف القطاعيف العاـ والخاص عمى 
أساس االستفادة مف السوؽ والتجارة والتداوؿ تمييدًا لفرض السيطرة المطمقة لمسوؽ عمييا ، 

نو يشكؿ تراجعًا كبيرًا عف إعارض بعض االشتراكييف المتشدديف سياسة النيب عمى أساس 
تراكية رغـ إف السياسة الجديدة أدت إلى ظيور فئات برجوازية جديدة قواميا األفكار االش

التجار والوكالء وغيرىـ الذيف بمغ تعدادىـ مع أفراد أسرىـ حوالي مميوني شخص عاـ 
مؤسسة أجنبية ظمت تعمؿ عمى أساس االمتيازات الممنوحة ليا وقد بمغ  01ف أو ،  4021

قابة الدقيقة التي خضع ليا النشاط الخاص وسيطرة ألؼ عامؿ ثـ إف الر  11عدد عماليا 
الدولة عمى المفاتيح الرئيسية القتصاديات البالد وابتكارىا لمشاريع السنوات الخمسة القائمة 
عمى أساس التخطيط االشتراكي وعوامؿ أخرى مشابية حالت دوف تحوؿ القطاع الخاص 

 الد .إلى عائؽ أماـ تطور قطاع االقتصاد االشتراكي في الب

ف السمطة السوفيتية جردت كبار برجوازي الريؼ وغيرىـ مف إأما مف الناحية السياسية ف    
حؽ ممارسة أي نشاط سياسي بؿ وحرمتيـ حتى مف حؽ االنتخاب بموجب بند صريح ورد 

 . 4021قر في كانوف الثاني أُ في دستور اتحاد الجميوريات االشتراكية السوفيتية الذي 

عمى مشاريع السنوات الخمس لبناء اقتصاد  ة النيب ركزت الدولة أساساً وفي ظؿ سياس   
صدر مشروع السنوات الخمس األوؿ استيدؼ وضع قاعدة ثابتة  4021في أيار ،فجديد 

لبناء صناعة ثقيمة متطورة بوصفيا النواة المركزية إلقامة اقتصاد اشتراكي وبعد تحقيؽ 
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بتطبيؽ مشروع السنوات الخمس الثاني  4012 المشروع النجاح التاـ بوشر في مطمع عاـ
 الذي كاف أضخـ بكثير مف المشروع األوؿ . 

خالؿ مشروع السنوات الخمس األوؿ ظيرت فروع صناعية ميمة جديدة في البالد مثؿ     
يصاؿ  صناعة السيارات والطائرات والمكائف الصناعية وغيرىا وقد أولت مشاريع التنمية وا 

يحتؿ اإلنتاج  فروسيا اىتمامًا خاصًا وقد ميد كؿ ذلؾ الطريؽ ألالكيرباء إلى عمـو 
ا والمركز بَّ و الصناعي السوفيتي قبيؿ الحرب العالمية الثانية المركز األوؿ عمى صعيد أورُ 

 الثاني عمى صعيد العالـ .

 التي يراد  كالتالمش ما إف  واجو تطبيؽ السياسة االقتصادية الجديدة صعوبات كبيرة السي      
لمعالجتيا غاية في التعقيد وبعد مرور خمس سنوات عمى انتصار الثورة البمشفية  يتصدال

كاف اليزاؿ ىناؾ أكثر مف مميوف عامؿ عاطؿ عف العمؿ وكانت أسعار السمع اإلنتاجية 
لـ يسترجع اقتصاد البالد مستوى ما قبؿ الحرب العالمية األولى  4021مرتفعة جدًا ولغاية 

 رغـ تخمفو .

نو ارتكب الكثير مف إيا سياسة النيب إال تالنجاحات الكبيرة التي حقق مف رغـعمى الو      
األخطاء مما انعكس بصورة خاصة عمى اإلصالح الزراعي الذي رافقو ضغط سياسي 
واقتصادي عمى الفالحيف فقد حـر ىؤالء وغيرىـ مف حؽ االنتخاب وصودرت ممتمكاتيـ 

 ( .41)عانت أعداد كبيرة منيـ شتى أنواع التعذيبالخاصة مف مساكف وماشية كما 

 سياسة االتحاد السوفييتي الخارجية عشية الحرب العالمية الثانية

تمتع بوزف متزايد عمى الصعيد الدولي األمر الذي انعكس في يبدأ االتحاد السوفييتي      
 ، ؿ المجاورةأواخر العشرينات مف القرف الماضي في سمسة مف المعاىدات عقدىا مع الدو 

دعا االتحاد السوفييتي لالشتراؾ في أعماؿ المجنة التحضيرية في مؤتمر  4021وفي عاـ 
نزع السالح فتقدـ بمشروع السالح في العالـ نفذ في أواخر ذلؾ العاـ واستأنؼ العالقات 
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ثـ وقع مع فرنسا معاىدة الحياد وعدـ  4020الدبموماسية مع بريطانيا في نياية عاـ 
دخؿ عصبة األمـ ، وبعد تزايد خطر النازييف  4011وفي نياية عاـ  4012اء عاـ االعتد

،  4010-4011 المدةتي يولي تطوير الجيش اىتمامًا استثنائيًا خالؿ ياالتحاد السوفي أبد
ارتفع عدد جنود الجيش األحمر أكثر مف مرتيف وتطورت أسمحتو كمًا ونوعًا ، حاولت 

الحرب عف بالدىما لذلؾ وجيت أنظار ىتمر نحو الشرؽ أي بريطانيا وفرنسا أبعاد شبح 
بعد فشؿ اتفاقيات موسكو لمتعاوف المتبادؿ بيف بريطانيا وفرنسا  ، تيياتجاه االتحاد السوفي

يتية تقترب مف ألمانيا وتـ توقيع معاىدة عدـ يتي بدأت السمطات السوفيواالتحاد السوفي
عطت ىذه المعاىدة الفرصة ليتمر إلعالف أمدىا عشرة سنوات أ 4010االعتداء في آب 

الحرب عمى الجبية الغربية بعد مرور شير واحد عمى توقيع المعاىدة وقد غالى ستاليف 
كثيرًا في تقدير أىمية المعاىدة بحيث انو لـ يصدؽ دقة المعمومات وثقتيا التي تبيف لو 

ليتمر لتوجيو ضربات قوية  استعداد القوات األلمانية القتحاـ الحدود السوفيتية فمنح فرصة
                      .  (41)4019تي عندما شف ىجومو في حزيراف عاـ يإلى االتحاد السوفي

 

 

 
 


