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 مالحظة : جميع الحقوق محفوظة لألستاذ المادة ال يجوز طباعة هذه المحاضرات 

 التارٌخ قسم/ االساسٌة التربٌة كلٌة/ دٌالى جامعة

  العشرٌن القرن فً اوروبا تارٌخ:  المادة اسم

  الثالثة المرحلة

  جاسم محمد احمد. م:  المادة استاذ

 1191 ـ 1111 للفترة برٌطانٌا فً السٌاسٌة التطورات: الرابعة المحاضرة عنوان

 فإنكلترا,  أوروبا قارة غرب أقصى فً تقع التً الجزر مجموعة على انكلترا اسم خطأ ٌطلق    

 المملكة اسم رسمٌا   علٌها ٌطلق ما أو العظمى لبرٌطانٌا الرئٌسٌة المقاطعات إحدى سوى لٌست

 وعاصمتها الشمالٌة واٌرلندا لندن وعاصمتها انكلترا من كل تشمل العظمى وبرٌطانٌا,  المتحدة

 . أدنبرة وعاصمتها واسكتلندا كاردٌف وعاصمتها ووٌلز بلفاست

 واقع فً خرجت أنها إال األولى العالمٌة الحرب من منتصرة برٌطانٌا خروج من الرغم على     

,  العالم فً األولى القوى عرش على المتحدة الوالٌات لتتربع,  ما حد إلى منهكة دولة الحال

 وعسكرٌا   اقتصادٌا   الثانٌة الدرجة من دولة إلى مستعمراتها كثرة من الرغم على برٌطانٌا وتحولت

 إن فبعد الحربٌن بٌن ما السنوات خالل برٌطانٌا فً حكم على مختلفة حكومات تعاقبت , وسٌاسٌا  

 وطنٌة حكومة 1111 عام تشكلت,  1111 إلى 1191 بٌن للفترة األحرار حزب الحكم احتكر

 أواخر جورج لوٌد دٌفٌد حكومة سقوط بعد ولكن,  والمحافظٌن األحرار حزبً من أعضاء ضمت

 العمال حزب الثانً موقعه واحتل الثالثة الدرجة من حزبا   لٌصبح األحرار حزب ترجع 1111 عام

 الذي 1111 إصالح منها برلمانٌة إصالحات عدة برٌطانٌا وشهدت , 1191 عام تأسس الذي

 الذي 1111 عام وإصالح,  العموم مجلس لعضوٌة والترشٌح بالتصوٌت للمرأة مرة ألول سمح

 .  التصوٌت فً عاما   11 هو والرجل للمرأة واحد عمر حدد

 بسبب تطبٌقه وتأجٌل الذاتً الحكم اٌرلندا منح على 1111 عام البرٌطانً البرلمان صادق    

 بإعالن قاموا ثم,  الحرب خالل ألمانٌا من مساعدات االٌرلندٌون نٌونالوط تسلم ولقد,  الحرب

 أنفسنا نحن)  االٌرلندي فٌن الشٌن حزب من أعضاء شن الحرب أعقاب وفً,  1111 عام ثورتهم

 الحرة اٌرلندا دولة بقٌام ٌعترفون البرٌطانٌٌن جعلت,  البرٌطانٌة القوات على ضارٌة حربا  ( 

 خارج البقاء فضلت فقد البروتستانت فٌها ٌسكن التً الستر مقاطعة ,أما منفصلة منزلة ومنحوها

 .ببرٌطانٌا مرتبطة واستمرت الجدٌدة االٌرلندٌة الدولة

 المشتركٌن عدد بلغ 1111 عام فمثال  ,  العمالٌة اإلضرابات من واسعة موجه برٌطانٌا شهدت    

 ساعات وتقلٌل أجورهم بدفع ٌطالبون العمال وكان شخص ملٌون 1,1 العمالٌة اإلضرابات فً
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 تلبً لم الحكومة إن إال بهم خاصة نقابات إقامة حق ومنحهم عملهم ظروف وتحسٌن الٌومٌة العمل

 فً المخصصة المبالغ وتقلٌص جدٌدة قٌود فرض إلى لجأت ذلك من العكس على بل طلبهم

 قطاع بٌن كبٌر استٌاء جورج لوٌد حكومة إجراءات ولدت االجتماعٌة للخدمات العامة المٌزانٌة

 تقدٌم إلى جورج لوٌد فأضطر العمالٌة الحركة ضغط ازداد نفسه الوقت وفً,  الجماهٌر من واسع

 برٌطانٌا تارٌخ فً األحرار لحزب وزراء رئٌس أخر جورج لوٌد ٌكون وبذلك حزبه وحل استقالته

 1119 األول كانون فً االنتخابات جرت , بلدوٌن ستانلً برئاسة الحكومة المحافظون وشكل

 . الجدٌدة الحكومة( ماكدونالد رامزي الحزب زعٌم وألف مطلقة بأغلبٌة العمال حزب فٌها وفاز

 المكاسب بعض برٌطانٌا تارٌخ فً عمالٌة حكومة أول تعد التً العمالٌة الحكومة أنجزت    

 ذلك ومع,  الغذائٌة المواد بعض على المفروضة الضرائب نسبة قلصت إذ العمالٌة للطبقة المهمة

 والسكك الكهرباء ومؤسسات الفحم مناجم وتأمٌن البطالة على القضاء فً ماكدونالد حكومة فشلت

 برٌطانٌا وزراء رؤساء سٌاسة وأكملت,  االنتخابٌة الحملة أثناء بتأمٌمها وعدت قد كانت وجمٌعها

 إضافٌة مبالغ بتخصٌص للبرلمان مشروعا   وقدم البرٌطانً العسكري السالح تقوٌة فً السابقٌن

 على المحافظون فٌها حصل جدٌدة انتخابات جرت 1111 األول تشرٌن فً , العسكرٌة للمٌزانٌة

 .الحكم إلى فعادوا العموم مجلس مقاعد أغلبٌة

 العالمٌة االقتصادٌة األزمة سنوات فً برٌطانٌا

 االقتصادٌة األزمة عن بعٌدة تكون إن الرأسمالٌة الدول من واحدة وهً برٌطانٌا بوسع ٌكن لم     

 مما عمقا   اقل برٌطانٌا فً األزمة هذه جاءت ولقد 1199 إلى 1111 عام منذ العالم شملت التً

 اللذٌن االقتصادٌٌن والنمو االنتعاش إلى ذلك فً السبب وٌعود المتحدة والوالٌات ألمانٌا فً حدث

 . األولى العالمٌة الحرب انتهاء بعد الرأسمالً العالم أصابا

 ربٌع فً ذروتها وبلغت 1199 عام من األول النصف فً برٌطانٌا االقتصادٌة األزمة عمت    

 حٌاة فً والقدٌمة العمٌقة الجذور ذات اإلنتاجٌة الحقول خاصة بصورة بها تأثرت وقد 1191

 انعكست كثٌرة مشاكل من الزراعة وعانت والسفن والفحم الجلود إنتاج مثل االقتصادٌة برٌطانٌا

 كل فقد 1191 عام ففً الفقٌرة االجتماعٌة الفئات عاتق على األزمة عبء ووقع الفالحٌن على

 رقم وهو العمال مجموع من% 11 ٌعادل ما أي عملهم برٌطانٌٌن عمال أربعة من واحد عامل

 وكان الوقت ذلك فً برٌطانٌا ٌحكم كان الذي هو العمال حزب إن بالذكر الجدٌر ومن , جدا   كبٌر

 عن التخفٌف سبٌل فً كبٌرة تنازالت لتقدٌم استعداد على  ماكدونالد رمزي  الحزب زعٌم

 االنتخابٌة حملته فً بها التزم التً الوعود من كبٌرا   جانبا   ٌنفذ لم لذلك وإرضاءهم الرأسمالٌة

 ماكدونالد اتخذ فقد,  والرواتب األجور استقرار لضمان الالزمة اإلجراءات اتخاذ مثل األخٌرة

 الحكومة وتحملت العمال أجور لتقلٌل والمصانع المعامل أصحاب محاوالت إزاء الصمت جانب

 تقلٌص اجل من شٌئا   ٌعمل ولم العمل عن العاطلٌن للعمال المقررة المنح مقدار كبٌر حد إلى

 موجة وقوع إلى أدى مما العمال نفوس فً كبٌر استٌاء ذلك كل ولد وقد المناجم فً العمل ساعات
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 والتً العمل عن العاطلون ٌنظمها كان مسٌرات جانب إلى والمظاهرات اإلضرابات من جدٌدة

 . الجوع مسٌرات اسم علٌها أطلق

 مخصصات بتقلٌص ٌكتفوا لم أنهم غٌر للرأسمالٌٌن كبٌرة تنازالت العمال حكومة قدمت     

 على األزمة أثار من للتخفٌف المثلى الطرٌقة بأنها مدعٌن الدولة مٌزانٌة فً االجتماعٌة الخدمات

 قسم ولكن للرأسمالٌٌن التنازالت لتقدٌم مستعدٌن الحكومة أعضاء وبقٌة ماكدونالد كان المٌزانٌة

 شعبٌته الحزب ٌفقد إن إلى تماما   ستؤدي التنازالت إن أوضحوا العمال, حزب أعضاء من كبٌر

 تمكن ماكدونالد رمزي ولكن استقالتها تقدٌم إلى أثره على الحكومة اضطرت داخلً انشقاق فوقع

 أعضاء,  العمال من وزراء جانب إلى فٌها اشترك 1191 آب فً جدٌدة ائتالفٌة حكومة تشكٌل من

 بطرد ٌقضً قرار العمال حزب اتخذ الموقف هذا وإزاء والمحافظٌن األحرار حزبً ٌمثلون

 علٌه أطلق جدٌد حزب تشكٌل من أعوانه من وبعض ماكدونالد تمكن  الحزب من ماكدونالد رمزي

 . الوطنٌة الحكومة اسم حكومته على وأطلق بالحكم ماكدونالد واستمر الوطنً العمال حزب

 واألحرار المحافظٌن مع دخلها جدٌدة انتخابات واجري البرلمان ماكدونالد حل 1191 عام فً   

 لصالح أكثرها كانت مقعد 114 على حصلت التً الوطنٌة الحكومة اسم علٌها أطلق واحدة بجبهة

 العمال حزب وأصٌب فقط مقعد 19 على إال الوطنً العمال حزب ٌحصل ولم المحافظٌن حزب

 .   العموم مجلس فً نوابه عدد تقلص إذ كبٌرة بنكسة الرئٌسً

 قلص انه حتى وغٌرهم العمال على ضغطه من وازداد السابقة سٌاسته على ماكدونالد استمر    

 العاطلٌن احتجاج من جدٌدة موجة فً منصبا   قوٌا   الفعل رد جاء وقد% 11 بمقدار البحارة رواتب

 تنفٌذ عن 1191 أٌلول فً امتنعوا قد البحارة من واسع قطاع وكان , العمال وإضرابات العمل عن

 قد حركتهم إن والسٌما أمامهم التراجع إلى الحكومة فاضطرت البحر إلى بالخروج الحكومة أوامر

 السابق من أكثر البالد مشاكل ماكدونالد إجراءات عقدت , المسؤولٌن نفوس فً المخاوف أثارت

 ولم كبٌر نقص من ٌعانً بدء برٌطانٌا فً الذهب احتٌاطً إن بحٌث االقتصادٌة األزمة ظل فً

 على لمشاكلها حل إٌجاد حاولت لذلك لغٌرها أو المشكلة لهذه حد وضع الحكومٌة القروض تستطع

 بالكتلة عرف ما أوجدت ثم 1191 للباون الذهبً الغطاء فألغت , األخرى الشعوب حساب

 للدول العمالت لتبادل وأساس غطاء إلى اإلسترلٌنً والجنٌه الباون بموجبه حولت اإلسترلٌنٌة

 والعملة الذهب من احتٌاطاتها كل الدول هذه نقلت وقد مستعمراتها ولجمٌع لبرٌطانٌا التابعة

 بدء األثناء هذه فً البرٌطانً لالقتصاد كبٌر سند إلى بالتالً تحول مما برٌطانٌا بنوك إلى الصعبة

 بموجب وذلك(  الدومونٌانات قانون)  محله لٌحل تدرٌجٌا   ٌختفً البرٌطانٌة اإلمبراطورٌة مصطلح

 على التام االستغالل انونالق هذا منح وقد 1191 األول كانون فً البرلمان اقره خاص تشرٌع

 ثنائٌة تجارٌة معاهدات الطرفٌن بٌن وتثبت اقتصادٌة شراكة مقابل والخارجً الداخلً الصعٌدٌن

 المنافسة من بضائعها حماٌة بنودها بموجب وضمنت بالرابطة عضو دولة كل مع برٌطانٌا توقعها

 تهٌئة الحربٌة صناعاتها تطور وبفضل هذه بإجراءاتها ماكدونالد حكومة استطاعت األجنبٌة
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 إن بعد الحكومة من ماكدونالد استقال 1191 عام وفً االقتصادي النتعاشها المناسبة الظروف

 . أخرى مرة بلدوٌن فٌها فاز االنتخابات وجرت المحافظٌن حزب عنه تخلى

 كانون فً الخامس جورج الملك وفاة , الفترة تلك خالل البرٌطانً العرش أحداث أهم أما       

 الجدٌد الملك تقدم نفسه العام من آذار وفً,  العرش الثامن ادوارد ابنه وتولى1191 عام الثانً

 ذلك البرلمان رفض وقد سمبسون مسز أمرٌكٌة مطلقة من بالزواج له لسماح للبرلمان بطلب

 ولكن , الزواج لها سبق بامرأة االقتران برٌطانٌا لملك ٌسمح ال البرٌطانً التاج قانون إن بدعوى

 التنازل ادوارد فاختار المرأة هذه وبٌن التاج بٌن البرلمان فخٌره,  موقفه على أصر الثامن ادوارد

 عشر احد حكم إن بعد األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات إلى ورحل السادس جورج لشقٌقه العرش عن

 . 1191  األول كانون وحتى 1191 الثانً كانون من شهرا  

  الثانٌة العالمٌة الحرب عشٌة الخارجٌة برٌطانٌا سٌاسة

 التجارة النتعاش المناسبة الظروف وتهٌئة األسلحة صناعة تطوٌر ماكدونالد حكومة استطاعت    

 عام الحكم ترك و المحافظٌن من تحمسا   أكثر محافظ إلى فشٌا   شٌئا   تحول ماكدونالد ولكن الخارجٌة

 وتوجٌه هتلر مع االتفاق بإمكانهم إن حكومته وأعضاء اعتقد الذي بلدوٌن بعده وجاء , 1191

 لحزب الجدٌد الزعٌم جاء حٌنما االتجاه هذا تقوى وقد(  السوفٌتً االتحاد)  الشرق نحو أنظاره

 عملٌا   وافق إذ 1194 أٌار فً البرٌطانً الوزراء رئاسة كرسً إلى تشمبرلٌن نٌفل المحافظٌن

 حرب شفا على العالم جعل الذي األمر وجٌكوسلوفاكٌا لنمساا من لكل النازٌة القوات احتالل على

 لم إنهم درجة إلى سٌاستهم نتائج من مطمئنٌن كانوا برٌطانٌا حكام إن بالذكر الجدٌر ومن جدٌدة

 ذلك فً بما السرٌع األلمانً التسلٌح أثار إن بعد إال الحرجة الفترة تلك فً بالتسلٌح ٌهتموا

 إجراء إلى 1194 عام أواسط فً تشمبرلٌن حكومة لجأت , البرٌطانٌٌن مخاوف البحري األسطول

  متعارضتٌن جهتٌن على سٌاسٌة مفاوضات

 فً المشترك للتعاون حلف عقد ألجل موسكو فً السوفٌتً واالتحاد فرنسا بجانب كانت:  األولى

 . أطرافه من طرف أي على اعتداء أي وقوع حالة

 الطرفٌن بٌن المشترك للتفاهم صٌغة وإٌجاد الشرق نحو للتوجه بدفعه هتلر مع سرٌة كانت:  الثانٌة

 برٌطانٌا عن الحرب شبح تبعد لم إنهم لدرجة عمٌقة كانت واأللمانٌة البرٌطانٌة التناقضات ولكن

 .الثانٌة العالمٌة الحرب فً حاسما   دورا   أخرى مرة لعبت التً
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