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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 فرنسا فً السٌاسٌة التطوراتالخامسة: المحاضرة عنوان

 الدول أكثر كانت ولكنها,  المنتصرة الدول ضمن األولى العالمٌة الحرب فً فرنسا كانت     

 من المربعة الكٌلومترات مالٌٌن تدمٌر وتم شخص ملٌون القتلى عدد بلػ,  وبشرٌا   عمرانٌا   تضررا  

 العملة) فرنك ملٌار 19 الدولة مٌزانٌة الحرب وكلفت ومعمل مصنع ألؾ 39 ودمر المعبدة الطرق

 األحزاب تقسم مدٌنة دولة إلى دائنة دولة من فرنسا تتحول إن الطبٌعً من فكان(  الفرنسٌة

 : هً رئٌسٌة أقسام ثالث إلى الفرنسٌة

  الٌمٌن -1

  الوسط -3

  الٌسار -9

  وكان الدٌمقراطٌٌن االشتراكٌٌن مع واحدة جهة فً تدخل ما عادة   الٌسار أحزاب وكانت 

 تلك فً األحزاب ابرز من  الرادٌكالً بالحزب  المعروؾ االشتراكً الرادٌكالً الجمهوري

 : مثل شعارات ورفع العشرٌن القرن مطلع فً تأسس قد وكان المرحلة

 . الدخل على التصاعدٌة الضرٌبة فرض ـ1

 . قلٌلة بفوائد القروض الفالحٌن منح ـ3

 . الحدٌد وسكك النقل وسائط من المجتمع تخدم التً المؤسسات تأمٌم ـ9

 السٌاسٌة الحٌاة فً متقدم موقع ٌأخذ االشتراكً الحزب بدأ األولى العالمٌة الحرب وبعد    

 حٌث العمالٌة باإلضرابات فرنسا, فً األولى العالمٌة الحرب تلت التً السنوات تمٌزت , الفرنسٌة

 .أجورهم ورفع عملهم ظروؾ بتحسٌن طالبوا

 جورج المعروؾ والصحفً الطبٌب تحدٌدا   1111 عام وفً األولى العالمٌة الحرب أثناء برز    

 المتحمسٌن اشد من وكان المتطرؾ الٌمٌنً الجناح ٌمثل وكان السٌاسٌة الحٌاة فً كلٌمنصو



 
3 

 1111 عام وفً 1111 عام انتخابات فاز وقد نهائٌا   تدمٌرها حتى ألمانٌا مع الحرب الستمرار

 األوضاع من الفرنسٌة الشعبٌة األوساط الستٌاء نهاٌة وضع بوسعه ٌكن لم ولكنه أخرى مرة

 من أكثر فرنسا شهدت مثال   1111 عام ففً األولى العالمٌة الحرب بعد انفجرت التً الداخلٌة

 المضربون وكان عامل ألؾ ومائتٌن ملٌون حوالً فٌه المشتركٌن عدد بلػ عمالً إضراب مائتً

 : بـ ٌطالبون

 . ساعات ثمان إلى الٌومٌة العمل ساعات تخفٌض -1

 . عملهم ظروؾ تحسٌن -3

 حٌث المطالب هذه لبعض كلٌمنصو حكومة استجابت وقد االجتماعً الضمان توسٌع -9

 بثمان الٌومٌة العمل ساعات بموجبه حددت 1111 نٌسان فً قانون الفرنسٌة الحكومة أصدرت

 . الفرنسٌة والمعامل المصانع جمٌع فً ساعات

 األولى العالمٌة الحرب بعد فرنسا فً برلمانٌة انتخابات أول 1111 الثانً تشرٌن فً جرت     

 الحزب ودخلها الوطنٌة الكتلة اسم علٌها أطلق واحدة جبهة فً الٌمٌنٌة األحزاب فٌها تحالفت

 فازت وقد  الثمن فعونٌد سوؾ األلمان وكذلك األحمر الخطر شعارات ٌـرفع الذي الرادٌكالً

 149 الن(( القرش برلمان)) البرلمان هذا على أطلق وقد العامة االنتخابات فً الوطنٌة الكتلة

 . فرنسا أؼنٌاء أؼنى من كانوا البرلمان هذا أعضاء من عضوا  

 لهذه نفسه كلٌمنصو رشح وقد الجمهورٌة لرئاسة شنٌل دو لبول الختٌار االنتخابات جرت    

 جمٌع من استقالته كلٌمنصو قدم لذلك ملٌران السكندر أمام ساحقة بهزٌمة أصٌب ولكنه االنتخابات

 . 1131 وفاته حتى السٌاسٌة الحٌاة واعتزل مناصبه

   العشرٌنات فً فرنسا

 أصبح الذي بوانكارٌة أشهرهم من السٌاسٌٌن كبار بزعامة فرنسا تحكم الوطنٌة الكتلة ضلت      

 الداخلً الوضع على معتمدا   الخارجٌة البالد مشاكل حل حاول وقد 1134-1133 للوزراء رئٌسا  

 القوات قامت بارٌس مؤتمر فً علٌها المقررة الحربٌة التعوٌضات بدفع ألمانٌا تلكؤ فبحجة

 ولكن 1139 عام مطلع فً األلمانٌة الروهر منطقة باحتالل البلجٌكٌة القوات مع بالتعاون الفرنسٌة

 الفرنسً الشعب أبناء بٌن كبٌرا   استٌاء   ولد مما األلمان مقاومة بسبب بالفشل انتهت المؽامرة تلك

 إن والسٌما لفرنسا جدا   كبٌرة مالٌة صعوبات فً الفشل هذا تسبب وقد العالمً العام والرأي

 . الفرنسً التصرؾ دانتا المتحدة والوالٌات برٌطانٌا

 وألؽت الصؽٌرة البرجوازٌة األوساط عن ابتعدت عندما جدٌدة مشكلة من الوطنٌة الكتلة عانت    

 1134 أٌار انتخابات فً االنتصار الجدٌدة الكتلة وحققت الٌسار كتلة اسم علٌها أطلق جدٌدة كتلة

 . الجدٌدة الحكومة اٌرٌو ادوارد وألؾ استقالته بوانكارٌة فقدم
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 : مثل الداخلً الصعٌد على المهمة األعمال بعض( اٌرٌو حكومة) الٌسار حكومة عملت

 . السٌاسٌٌن السجناء عن العام العفو .1

 . أعمالهم إلى اإلضرابات بسبب المفصولٌن إعادة .3

 . السكن دور بناء لمشارٌع فرنسً فرنك ملٌون خصصت .9

 . المجانً التعلٌم .4

 . الروهر من باالنسحاب قواتها إلى أوعزت .5

 حركات قسوة بكل جابهت ولكنها السوفٌتً باالتحاد اعترفت:  الخارجً الصعٌد على أما      

 استٌاء إلى أدى مما والمؽربٌة 1135 السورٌة الثورة بعنؾ ضربت فقد مستعمراتها فً التحرر

 الشرطة بقوات خاللها اصطدمت مظاهرات بتنظٌم فقامت الدٌمقراطٌة واألوساط الشعبٌة باألوساط

 زاد مما الضرٌبٌة باألموال تزوٌدها الفرنسٌة المصارؾ رفض مشكلة الفرنسٌة الحكومة وواجهت

 خارج أموالهم الرأسمالٌٌن ونقل المصارؾ من أموالهم بسحب المودعون قٌام األزمة حدة من

 فً المصارؾ إلى الفرنسٌة المصارؾ من فرنك ملٌون 11 نقل 1136 عام فً فمثال   البالد

 إجراء وتم,  األزمة اٌرٌو حكومة فاستؽلت جدا   خطٌرة مالٌة أزمة من البالد عانت وهكذا سوٌسرا

 تمكنت مجددا   الحكم إلى بوانكارٌة عودة عن تمخضت  نفسه العام من تموز فً الجدٌدة االنتخابات

 . معها الرأسمالٌة أعباء تسوٌة بفضل وذلك المالٌة لالزمة نهاٌة وضع من بوانكارٌة حكومة

 : بٌنها المطالب بعض بوانكارٌة حكومة حققت وقد

 فرنك ملٌار 13 بــــ الجدٌدة الضرائب وزودت الشعب على مباشرة الؽٌر الضرائب رفع -1

 . الفرنسٌة الخزنة إلى

 وقد المائٌة والطرق المواصالت فً النقل وأسعار البرٌد رسوم من الحكومة زادت -3

 الجدٌدة الثروات واستعملت الحرب دمرته ما إعادة فً األموال هذه الفرنسٌة الحكومة استثمرت

 من لقسم استالمها ذلك رافق الفرنسٌة للبضاعة مختلفة وأسواق جدٌدة صناعات إٌجاد فً

 أدى أخرى جهة من العامة الخدمات على وأنفقتها ألمانٌا على فرضت التً الحربٌة التعوٌضات

 انتعاش فً كبٌر دور ماجٌنو خط السٌما واأللمانٌة الفرنسٌة الحدود بٌن الدفاعٌة التحصٌنات بناء

 قد سنوات خمس بناءه واستؽرق كم 919 طوله بلػ الذي الخط هذا تشٌد فان الفرنسً االقتصاد

 ضائقة من مجددا   عانت البالد ولكن العمل عن العاطلٌن العمال من كبٌر عدد استٌعاب على ساعد

 العالمٌة االقتصادٌة األزمة بسبب مالٌة

 . 
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 العالمٌة االقتصادٌة األزمة سنوات فً فرنسا

 من تعانً استمرت ولكنها 1199 عام حتى فرنسا فً االقتصادٌة األزمة ظهور بداٌة تأخرت      

 ؼٌرها من أكثر االستهالكٌة الصناعات على األزمة أثار ظهرت وقد 1196 عام حتى أثارها

ٌّما  فضال   ملموسة بصورة األزمة سنوات فً العمل عن العاطلٌن عدد وارتفع األقمشة صناعة الس

 . الزراعٌة القطاعات منها عانت التً المقنعة البطالة عن

 الذي األمر فرنسا داخل فً السٌاسٌة الحٌاة فً العمٌقة أثارها االقتصادٌة األزمة تركت      

 فً الشرطة لنٌران تعرضت التً العمالٌة والمسٌرات االضرابٌة الحركة انتعاش على انعكس

 والتً مجددا   الٌسار كتلة لظهور الظروؾ هذه هٌأت فقد أخرى جهة من والمناطق المدن من العدٌد

 للعمال الممنوحة المساعدات ورفع البالد فً الدٌمقراطٌة دعائم بتثبٌت تطالب شعارات رفعت

 . السوفٌتً االتحاد مع التجارٌة العالقات وتطوٌر العمل عن العاطلٌن

 الحكومات جمٌع ولكن الثانٌة للمرة إلٌها الحكم وانتقل الٌسار كتلة فازت 1193 انتخابات فً      

 ٌدم لم لذلك رفعتها التً الشعارات أدنى للجماهٌر تحقق ولم ثابتة وؼٌر ضعٌفة كانت شكلتها التً

 . 1194 الثانً كانون حتى الحكم سدة على بقت إذ طوٌال   الٌسار حكم

 ٌتلخص فرنسا داخل السٌاسٌة الحٌاة على كبٌرة أثار ترك األزمة سنوات فً جدٌد عامل ظهر     

 فً ظهرت وقد(  موسولٌنً بزعامة والفاشٌة ألمانٌا فً الحكم على هتلر بزعامة النازٌة سٌطرة) 

 خططت وقد البالد فً الٌمٌن وزعماء الرأسمالٌة كبار بتأٌٌد تمتعت وفاشٌة نازٌة تنظٌمات فرنسا

 اجل ومن البالد فً والدٌمقراطٌة البرلمانٌة الحٌاة وإلؽاء فاشٌة دكتاتورٌة إلقامة المنظمات هذه

 .  بارز فرنسً مسؤول 1399 قرابة فٌها تورط التً ستافسكً الكسندر  قضٌة استؽلت ذلك

 الذهب من طائلة مبالػ الثالثٌنات بداٌة فً أودع جدا   ثري روسً مهاجر هو:  وستافسكً

 ولكن فرنك ملٌون 49 حوالً بمبلػ صكوك عن فضال   الفرنسٌة المصارؾ فً الكرٌمة واألحجار

 منها األكبر والقسم مسروقا   كان ستافسكً ودائع من كبٌرا   جانبا   إن 1199 األول كانون فً ثبت

 القبض إلقاء الشرطة حاولت عندما انتحر قد ستافسكً إن الفرنسٌة السلطات وادعت مزورا   كان

 بحٌث نطاق أوسع على الفاشٌون استؽلها كبٌرة سٌاسٌة أزمة انفجار إلى أدى الذي األمر علٌه

 بذلك الفاشٌون ٌكتفً ولم 1194 الثانً كانون فً استقالته تقدٌم إلى شوتان الوزراء رئٌس اضطر

 الذي دومبرغ حكم وإلنهاء البالد فً الٌسار حاكم على للقضاء فاشً عصٌان تنظٌم على عملوا بل

 شعار ترفع وهً بوربون قصر إلى المسلحة الفاشٌة كتائب توجهت وقد الحكم فً شوتان خلؾ

 على ٌسٌطرون إن وكادوا الحكومٌة الدوائر أهم على االستٌالء الفاشٌون وحاول للسراق الموت

 وأعلنوا الشارع إلى عامل ألؾ 59 حوالً ونزل ذلك رفضت الفرنسٌة الجماهٌر ولكن بارٌس

 واستمر عامل ملٌون خمسة وصل حتى المضربٌن عدد وتزاٌد الفاشٌة ضد العام اإلضراب

,  الفرنسٌٌن للفاشٌٌن حدا   الفرنسٌة الجماهٌر وضعت األسلوب وبهذا,  أٌام ثالث لمدة اإلضراب
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 خارجٌة ووزٌر الكسندر الٌوؼسالفً الملك باؼتٌال تمثلت أخرى مشكلة دومبرغ حكومة وواجهت

 ضٌؾ ٌستقبل مارسٌلٌا مٌناء فً كان والذي النازٌة أللمانٌا المعادة بمٌوله المعروؾ لوٌس فرنسا

 جدٌدة تطورات ولتالفً الشعبً االستٌاء من موجه هتلر عمالء دبره الذي الحادث هذا أثار , بالده

 الجبهة حكومة الستالم مهد الذي األمر 1194 األول تشرٌن فً استقالتها دومبرغ حكومة قدمت

 . فرنسا فً للحكم الشعبٌة

  الشعبٌة الجبهة حكومة

 : هً ثالثة أحزاب اتحاد من الشعبٌة الجبهة تشكلت

  اللٌبرالً -9    الشٌوعً -3     االشتراكً -1

 وقد,  1196 الثانً كانون فً برنامجها الشعبٌة الجبهة ونشرت دٌمقراطٌة منظمات سبعة مع

 : التالٌة النقاط على تركز

 . الصحافة حرٌة قٌدت التً القوانٌن وإلؽاء العام السٌاسً العفو ـ1

 . نشاطها مزاولة من الفاشٌة المنظمات منع ـ3

 . جدٌدة عالمٌة حرب نشوب خطر ضد النضال ـ9

 . أسبوعٌة ساعة 49 إلى العمل ساعات وتقلٌص العمال ظروؾ تحسٌن ـ4

 . الضرائب نظام فً النظر إعادة ـ5

 أثر مما الفرنسٌة الجماهٌر تأٌٌد استقطاب برنامجها خالل ومن الشعبٌة الجبهة استطاعت      

 مواطن مالٌٌن خمسة حوالً صوت إذ 1196 أٌار فً جرت التً االنتخابات نتائج على بالتالً

 لٌون         وشكل البرلمان مقاعد من مقعد 911 الشعبٌة الجبهة واحتلت الجبهة لصالح فرنسً

 تخفٌض بٌنها من الجبهة حكومة رفعتها التً الشعارات من الكثٌر بتنفٌذ قام والذي الحكومة بلوم

 . الضرائب وتخفٌض العمل ساعات

 . أسلحتها وسحب نشاطاتها مزاولة من الفاشٌة والجمعٌات المنظمات منع -1

 . ثابتة بأسعار الزراعٌة المنتجات بشراء خاصة حكومٌة هٌئة أسس -3

 بلوم حكومة وأمنت الحرب وضحاٌا المتقاعدٌن رواتب على المفروضة الضرائب إلؽاء -9

 . الحربٌة الصناعات بعض

 البرلمان أعضاء ببعض ودفعوا الفرنسٌٌن االحتكارٌٌن بعض التوجهات هذه ترضً لم     

 حكومة من كان فما الفرنك صرؾ سعر بتخفٌض القاضً الجدٌد الحكومة مشروع ضد بالتصوٌت
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 وقد الجدٌدة حكومة شوتان الرادٌكالً وشكل استقالتها تقدٌم إال مشروعها سقوط بعد بلوم لٌون

 بٌنها من الشعبٌة الجبهة حكومة شرعتها التً اإلصالحات من الكثٌر أمام شوتان حكومة تراجعت

 . الفاشٌة المنظمات إجازة إعادة/وثانٌا   العمل ساعات رفع/ أوال: 

 الحكم نظام قلب استهدفت سلحةم ومسٌرات مظاهرات بتنظٌم الفاشٌة المنظمات هذه قامت لقد   

 تقدٌم إلى شوتان واضطرت المؤامرة مدبري على القبض إلقاء من تمكنت الحكومٌة األجهزة ولكن

 . الثانٌة العالمٌة الحرب قٌام حتى الحكم فً وبقً,  الحكم إلى بلوم لٌون وإعادة استقالته

  الثانٌة العالمٌة الحرب عشٌة الخارجٌة فرنسا سٌاسة

 جٌكوسلوفاكٌا باحتالل القاضً قرارها عن وسكتت هتلر مهادنة الفرنسٌة الحكومة حاولت     

 األمن)   معاهدة فً الفرنسٌة الحكومة ودخلت فرنسا حلٌفات اقرب هً جٌكوسلوفاكٌا وكانت

 مع فرنسا ووقعت , 1191 عام وقعت التً السوفٌتً واالتحاد برٌطانٌا جانب إلى(  الجماعً

 على ٌقدم إن قبل هتلر ٌتردد إن أمل على 1191 نٌسان 6 ٌوم لبولندا ضمان دةمعاه برٌطانٌا

 1191 أٌلول 1 ٌوم بولندا اجتٌاح ببدء لقواته أوامر أعطى هتلر ولكن,  البولندٌة األراضً اجتٌاح

 ورفض,  بولندا فً احتلها التً األراضً من قواته بسحب إنذارا وبرٌطانٌا فرنسا له ووجهت

 .  الثانٌة العالمٌة الحرب لتبدأ,  1191 أٌلول 9 فً ألمانٌا على الحرب فرنسا فأعلنت,  هتلر

 المصادر

 الحرب من العشرٌن القرن فً اوروبا تارٌخ جاسم, محمد احمد و كاظم حمٌد قحطان (1

 .3915, ,دٌالى قبرص فً التركً التدخل الى االولى العالمٌة

 والمعاصر الحدٌث اوربا تارٌخ فً دراسات , القوزي علً محمد و عمر العزٌز عبد عمر(3

 . 1111, بٌروت , النهضة دار ,1159_1115

 .ت.د ,1,ج العشرٌن القرن فً الدولٌة العالقات الصمد, رٌاض( 9

 دمشق حاطوم, الدٌن نور ترجمة ,1141_1199 العشرٌن القرن ,تارٌخ رونوفن بٌٌر( 4

,1151. 

 .1113 , القاهرة العربً, الفكر دار , المعاصر التارٌخ , نوار العزٌز عبد( 5

 .3991الحدٌث,عمان, اسٌا تارٌخ , المعٌنً محمد( 6

 الفرنسٌة الثورة من اوروبا المعاصر ,التارٌخ نعنعً المجٌد عبد و نوار سلٌمان العزٌز عبد( 1

 .3991, ,بٌروت العربٌة النهضة دار , الثانٌة العالمٌة الحرب الى

 .1116, ,اإلسكندرٌة الجامعة الكتاب دار المعاصر, العالم , ٌحٌى جالل(1 


