
 
1 

 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

 1131 ـ 1111 للفترة ألمانٌا فً السٌاسٌة التطورات :السادسة  المحاضرة عنوان

 إلى أٌضا   الحرب وأدت ، شخص ملٌون 5,5 حوالً األولى العالمٌة الحرب فً ألمانٌا فقدت    

 طول فً والمزارع الحقول تخرٌب والى المختلفة والمؤسسات والمصانع المعامل أالؾ تدمٌر

 جانب إلى،  مارك ملٌار 151 ٌقارب ما ألمانٌا كلفت الحرب فان وباإلجماع،  وعرضها البالد

 وقع فقد وبالتأكٌد،  المنتصرة الدول إلى حربٌة تعوٌضات دفع إلى ألمانٌا اضطرت أخرى ملٌارات

 األجور وانخفاض البطالة من ٌعانون بدأوا الذٌن الفقراء كاهل على الخسائر لهذه األكبر العبء

 وارتفاع الؽذائٌة المواد وشحت المباشرة ؼٌر الضرائب عن فضال  ،  العمل ساعات وارتفاع

 عن النظر بؽض الحرب سنوات فً طائلة ثروة األلمان الرأسمالٌٌن حقق فقد وبالمقابل،  أسعارها

 األمر مرات ست بمقدار 1111 و 1111 عامً بٌن أرباحهم فتضاعفت عسكرٌا   بالدهم اندحار

 ثورة قٌام هو التناقضات هذه زاد ومما األلمانً المجتمع داخل التناقضات تعمٌق إلى أدى الذي

 ألمانٌا اجتاحت فقد،  1111 األول تشرٌن فً األلمانٌة الحدود من مقربة على روسٌا فً اشتراكٌة

 وتحسٌن والدٌمقراطٌة السالم شعارات فٌها المشاركون رفع سٌاسٌة وتظاهرات عمالٌة اضطرابات

 ما وسرعان عامل ملٌونٌن حوالً االضطرابات فً اشتركوا اللذٌن عدد بلػ وقد المعٌشٌة الظروؾ

 من ألمانٌا تخرج لم ذلك ومع األلمانً الملكً بالحكم أطاحت ثورة إلى المظاهرات هذه تحولت

 لضرب بالتوجه األلمانً الحربً األسطول إلى أوامرها أصدرت الجدٌدة الثورة إن بل الحرب

 الثورٌة الحكومة أصدرت األوامر تنفٌذ األلمان البحارة امتنع وعندما،  البرٌطانً األسطول

 3 فً ألمانٌا داخل جدٌدة ثورة بقٌام تسبب الذي األمر المتمردٌن هؤالء على النار بإطالق أوامرها

 فً وأٌدهم السلطة مقالٌد على االستٌالء من وتمكنوا والبحارة العمال قادها 1111 الثانً تشرٌن

 إلى نشاطها امتد ثورٌة مجالس وشكلوا التجار وصؽار الموظفٌن وبعض الجبهة على الجنود ذلك

 إلى الثانً ولٌم األلمانً اإلمبراطور اجبر نفسه العام من الثانً تشرٌن 1 وفً ، برلٌن العاصمة

 االشتراكً الحزب برئاسة جدٌدة جمهورٌة وتشكلت،  هولندا إلى والرحٌل العرش عن التنازل

 االتصال هو به قام عمل أول وكان اٌبرت زعٌمه السلطة رأس على وضع الذي الدٌمقراطً

 وفعال   الوفاق دول مع الهدنة لعقد للتوسط وفاتحه  ولسن ودرو األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات برئٌس

 ولكنه اٌبرت من الكثٌر األلمانً الشعب وتوقع،  1111 الثانً تشرٌن 11  فً الهدنة عقد تم

،  الواقع األمر فرض سماه بما المشترك العمل على هندنبرغ الجٌش أركان رئٌس مع سرا   تواعد
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 إال باالشتراكٌة تمسكه ورؼم،  الجدٌد النظام تعادي التً الثورٌة العناصر ضرب به ٌقصد والذي

 .  الخاصة بالملكٌة بتمسكه طمأنهم بل الرأسمالٌٌن كبار مصالح ٌمس لم انه

 األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات من التقرب اٌبرت حاول فقد الخارجٌة سٌاسته صعٌد على أما      

 بعدها تفرغ ، فرساي معاهدة فً أللمانٌا أفضل شروط على الحصول أمل على معها والمساومة

 . للبالد جدٌد دستور وضع وهو الداخلٌة أعماله ألهم

 فاٌمار جمهورٌة دستور

 جرت وقد النساء ذلك فً بما عام 11 البالؽٌن األلمان لجمٌع االنتخاب حق الجدٌد النظام اقر      

 الحزب لصالح صوتوا شخص ملٌون 31 فٌها اشترك عامة انتخابات 1111 الثانً كانون 11 فً

،  فاٌمار بلدة فً 1111 شباط 6 فً التأسٌسٌة الوطنٌة الجمعٌة وافتتحت الدٌمقراطً االشتراكً

 جانب إلى ضمت ائتالفٌة حكومة وتشكلت للبالد رئٌسا   الجمعٌة انتخبت أٌام خمسة وبعد

 الجمعٌة سنت طوٌلة مناقشات وبعد والدٌمقراطً الكاثولٌكً الوسط حزبً عن ممثلٌن االشتراكٌٌن

 التجمع بحرٌة مواده أقرت فاٌمار بدستور عرؾ أللمانٌا دستورا   نفسه العام من تموز 31 فً

 إن ورؼم ، والحرٌات الحقوق فً القانون أمام وبالمساواة المباشر السري االنتخاب وحق والتنظٌم

 حق الدولة رئٌس منحت منه 41 المادة إن إال الدٌمقراطٌة النقاط من الكثٌر ضم فاٌمار دستور

 صالحٌات عن فضال   الخطر إلى العام األمن تعرض حال فً الدٌمقراطٌة الحقوق جمٌع إلؽاء

 وتقرر ذلك إلى وما،  للجٌش العلٌا والقٌادة والوزراء ألمانٌا مستشار تعٌٌن مثل أخرى واسعة

 وتم سنوات 5 لمدة العام التصوٌت طرٌق عن ٌتم للبالد رئٌس انتخاب إن الجدٌد الدستور بموجب

 . للبالد رئٌسا   هندنبرغ الجنرال انتخاب

 الذي التعوٌض بمبلػ باالعتراؾ مطالبٌها ألمانٌا إلى إنذارا 1121 أٌار فً الحلفاء وجه      

 مارك ملٌار والبالػ األول قسطه ودفع مارك ملٌار 132 من ٌقارب ما وهو فرساي معاهدة قررته

 الوسط حزب زعٌم برئاسة جدٌدة حكومة تألٌؾ عن أسفرت البالد فً سٌاسٌة أزمة انفجرت عندها

 .  فٌرت  الدكتور الكاثولٌكً

 ببنود بالتمسك تتلخص مزدوجة سٌاسة بإتباع وذلك البالد مشاكل حل الجدٌد المستشار حاول    

 ظروفها واستؽالل أخرى جهة من السوفٌتٌة روسٌا مع العالقات وإعادة،  جهة من فرساي معاهدة

 السوفٌتٌة روسٌا مع رابللو معاهدة توقٌع على 1122 نٌسان فً فأقدمت ألمانٌا لصالح وأسواقها

 محاولة فجرت،  األلمان بعض ٌرضً لم ذلك إن إال،  الدبلوماسٌة العالقات بموجبها أعادت

 تقدٌم إلى فٌرت الدكتور اضطر عندها 1122 حزٌران فً األلمانٌة الخارجٌة وزٌر الؼتٌال

 . 1123 حتى البالد بحكم استمرت ائتالفٌة حكومة وشكل استقالته

 ودعت 1123 الثانً كانون 11 فً الروهر منطقة باحتالل والبلجٌكٌة الفرنسٌة القوات قامت     

 االمتناع مثل المحتلة الحكومة أوامر تنفٌذ عدم أي السلبٌة المقاومة إلى شعبها األلمانٌة الحكومة
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 برٌطانٌا إلى تحول كانت التً الصناعٌة والمؤسسات المناجم فً والعمل الضرائب دفع عن

 . وفرنسا

 ذروتها األلمانً المارك أزمة وبلؽت واالقتصادٌة السٌاسٌة البالد مشاكل الروهر احتالل عمق     

 وفً ذهبً رصٌد على مستندة ؼٌر مطبوعة ورقٌة عمالت إصدار على الحكومة إقدام بسبب وذلك

 وقد مارك ملٌون 31 عن ٌقل ال ما ٌعادل الواحد الذهبً المارك قٌمة أصبحت 1123 أٌلول أواخر

 . والمتوسطة الفقٌرة الطبقات كاهل على النتائج هذه انعكست

 األلمانٌة السٌاسٌة الحٌاة فً ودوره النــــــازي الحزب

 شخصا   خمسٌن حوالً مع(  1111 النمسا فً المولود)  هتلر أدولؾ أسس 1111 آب فً    

 اختصار وهو النازي الحزب باسم التارٌخ دخل الذي األلمانً العمالً االشتراكً القومً الحزب

 عام له عمل برنامج أول الحزب ووضع مٌونخ مدٌنة فً له خلٌة أول ،أسس للحزب األولى للكلمة

 فً شانها من كان امورا   القومٌة المسائل جانب إلى فٌها وردت بندا   25 من ٌتألؾ وكان 1121

 ضرورة على البرنامج ،أكد الحزب صفوؾ إلى الناس من واسعة قطاعات جذب ألمانٌا ظروؾ

 باإلصالح والقٌام المنتجٌن صؽار على البنوك ضؽط وإلؽاء الصناعٌة التجمعات على الدولة هٌمنة

 الذي هتلر وضع ، السوداء السوق فً والعاملٌن للمرابٌن عقابا   اإلعدام حكم وجعل الزراعً

 كفاحً كتابه فً النازي للحزب واألساسٌة الفكرٌة المنطلقات 1121 عام للحزب زعٌما   انتخب

 الكتاب على وٌؽلب،  مثٌر بأسلوب حٌاته تارٌخ عن فٌه وتحدث 1125 عام تألٌفه من انتهى الذي

 إن هتلر وٌرى الؽٌر حساب على والتوسع انتقامٌة حرب إلى الصرٌحة والدعوة العرقً الطابع

 بحمل جدٌرا   وأصبح الحضارة خلق الذي اآلري الجنس إلى ٌعود البشري الجنس تقدم فً الفضل

 كفاحً وٌدعوا األخرى األجناس مع االختالط وعدم دمهم نقاوة ٌصونوا إن اآلرٌٌن وعلى راٌتها،

 .البرلمانٌة الحٌاة وإلؽاء واالقتصادي السٌاسً الحقلٌٌن فً الحرٌة مكافحة إلى

  الحكم إلى النازي الحزب وصول

 تشرٌن فً فشله اثر على واعتقل الحكم نظام لقلب العسكرٌٌن مــــــــع بالتعاون هتلـر اتهــم     

،  واحد عام سوى فٌه ٌمضً لم انه ؼٌر سنوات خمس لمدة بالسجن علٌه وحكم،  1123 الثانً

 الجماهٌر جذب حاول إذ الحكم إلى للوصول أخر أسلوب إلى هتلر لجأ السجن من خروجه وبعد

 1132 انتخابات فً ذلك له وتحقق ، االنتخابات فً أصواتها وكسب حزبه صفوؾ إلى األلمانٌة

 تشكٌل هتلر هندنبرغ الرئٌس كلؾ 1133 الثانً كانون 31 وفً،  صوت ملٌون 13 جمع عندما

 األسابٌع خالل ، اجمع العالم إلى تأثٌرها امتد ألمانٌا تارٌخ من جدٌدة صفحة بذلك فبدأت الحكومة

 ما وسرعان السجن فً شخص ألؾ 13 حوالً هتلر ألقى النازي الحزب حكم من األولى الست

 مناطق فً شٌدت خاصة معسكرات فً منهم كبٌر قسم وزج األلوؾ عشرات إلى العدد ارتفع

 توسٌع اجل ومن األلمان والمفكرٌن والفالسفة األدباء أشهر بٌنهم من وكان البالد من مختلفة
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 اإلنسانٌة والحدود القٌم كل رجالها تعدى التً السرٌة الشرطة الكوستابو وشكل البالد على سٌطرته

 ، المستقبل فـــــً أعمــــالهم بسبب القانـــــــــونٌة المالحقة من ٌعفٌهم قانونا   صدر إن بعد السٌما

 إلى((التشرٌعٌة السلطة أي األلمانً البرلمان)) الراٌخشتاغ وحول فاٌمار دستور هتلر وألؽى

 ، جدٌدة قانونٌة بقوالب أرائه وصٌاؼة له الدعاٌة وبث هتلر أعمال تفخٌم سوى لها مهمة ال مؤسسة

 زعمائهم واعتقلوا،  الشٌوعٌٌن واجتماعات نشرات فمنعوا،  للنازٌة الرئٌس العدو الشٌوعٌة كانت

 الكوستابو جهاز رئٌس ؼورنػ فاتهم الراٌخشتاغ ببناٌة النٌران اشتعلت 1133 شباط 25 وفً، 

 أثناء الراٌخشتاغ فً الموجودٌن من عدد على القبض القً وقد الشٌوعٌٌن،  البحرٌة القوة ووزٌر

 إلجراء الحرٌق حادثة النازٌون استؽل وقد الراٌخشتاغ، فً الشٌوعٌٌن زعٌم بٌنهم من الحرٌق

 النازٌٌن حصول على النتٌجة أسفرت وقد لهم شعارا   األحمر الخطر من متخذٌن جدٌدة انتخابات

 . الدكتاتورٌة السلطة وحكومته هتلر خول المجلس انعقد ولما ، األصوات من% 44 على

 الحزب فً رأى الذي الواحد الحزب نظام اقر حتى هتلر مجًء على واحد عام ٌمر لم       

 دور تعمٌق وألجل رمز مجرد إلى الدولة رئٌس وتحول األمة فكرة لحمل األعلى المثل النازي

 الفوهر لقب لنفسه هتلر واختار 1134 آب فً هندنبرغ وفاة بعد الجدٌدة االنتخابات تجري لم هتلر

 رئٌس منصب أي)) المستشارٌة لمنصب هتلر تولً مـــن شهرٌن وبعد،  األعلى أو األوحد الزعٌم

  وهو أعوانه اقرب احد واختـــــار  الدعاٌة وزارة  اسماها جدٌدة وزارة استحدث((  الوزراء

  بنفسك كذبك تصدق حتى اكذب ثم اكذب))  وهً ؼرٌبة فلسفة الوزٌر هذا حمل،  لها وزٌرا   كوبلز

 ٌد امتدت بل فحسب وتارٌخها بالدهم حقائق تزوٌر فً النازٌون ٌتردد لم ذلك ضوء وفً(( 

 األكمل الوجه على أؼراضهم ولتحقٌق واالجتماع كالجؽرافٌة األخرى العلوم إلى النازي التزوٌر

 العامة والمٌادٌن الساحات فً جماهٌرٌة احتفاالت ونظموا للحقائق المشوهة الكتب النازٌون اصدر

 . اإلنسانٌة المعرفة حقول ؾمختل فً الكتب أالؾ لحرق

 

 الثانٌة العالمٌة الحرب عشٌة الخارجٌة ألمانٌا سٌاسة

 على وسٌادتها ألمانٌا زعامة تحقٌق هتلر سٌاسة استهدفت فقد الخارجٌة السٌاسة مجال فً أما     

 فً منها رؼبة المجال هذا فً هتلر ساعدت األوربٌة الدول إن بالذكر الجدٌر ومن ، والعالم أوربا

 ، السوفٌتً باالتحاد المتمثلة االشتراكٌة األفكار ضد حربة رأس بمثابة أو حاجزة دولة ألمانٌا جعل

 بمعاهدة مرتبط كان اسمها الن وذلك األمم عصبة من االنسحاب هتلر قرر 1133 أواخر فً

 العسكرٌة االستعدادات إن هتلر أدرك ، وفرنسا لبرٌطانٌا فٌها األولى الكلمة إن عن فضال   فرساي

 بالرجال العسكرٌة خزانته ٌمأل فبدأ العالم على السٌادة فً ؼاٌته ٌحقق الذي هو الجٌش وتقوٌة

 العسكرٌة المصارٌؾ كانت للسلطة هتلر تسلم قبل 1132 فً المثال سبٌل وعلى واألسلحة

% 15 إلى الرقم ارتفع 1135 عام أي فقط سنوات ثالث وبعد الدولة خزٌنة من% 2 هً األلمانٌة

 . الدولة خزٌنة من% 34 أصبح 1131 عام وفً
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 اتفاقٌة وقعتا قد وألمانٌا برٌطانٌا فان هتلر توجهات من المتفرج موقؾ األوربٌة الدول تقؾ لم    

% 42 طاقته تعادل البحري األسطول بامتالك أللمانٌا الحق االتفاق هذا بموجب أصبح 1135 فً

 االتحاد مع للحرب ألمانٌا تهٌئة هو ذلك من برٌطانٌا قصد وكان، البرٌطانٌة الؽواصات طاقة من

 . السوفٌتً

 الراٌن منطقة فدخلت خطوة بعد خطوة العسكرٌة أهدافها تحقٌق إلى الهتلرٌة ألمانٌا باشرت    

 اسبانٌا فً العسكري التدخل عن نفسه العام فً ألمانٌا تتردد ولم 1136 آذار فً السالح منزوعة

 . والسالح باألموال وإمدادهم المتمردٌن جانب إلى

 تمت 1136 العام ففً أوربا فً مركزه لتقوٌة الدولٌة األحالؾ من سلسلة عقد هتلر حاول     

 التؽلؽل مناطق تحدٌد على واٌطالٌا ألمانٌا اتفقت وفٌه،  روما – برلٌن لمحور القانونٌة الصٌاؼة

 مع مشابهة اتفاقٌة ألمانٌا عقدت واحد شهر مرور وبعد ، أوربا شرقً الجنوب فً لهما االقتصادي

 ثم،  السوفٌتً االتحاد ضد الدولتٌن تعاون ضرورة على أكد سرٌا   ملحقا   االتفاق وتضمن ، الٌابان

 ثم النمسا باحتالل ألمانٌا قامت 1131 آذار وفً الٌابانً – األلمانً التحالؾ إلى اٌطالٌا انضمت

 . الثانٌة العالمٌة الحرب إلى الطرٌق هتلر سٌاسة هٌأت وهكذا نفسه العام فً جٌكوسلوفاكٌا

 المصادر

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

 .2115، ،دٌالى قبرص فً التركً التدخل الى االولى العالمٌة

 والمعاصر الحدٌث اوربا تارٌخ فً دراسات ، القوزي علً محمد و عمر العزٌز عبد عمر(2

 . 1111، بٌروت ، النهضة دار ،1151_1115

 .ت.د ،1،ج العشرٌن القرن فً الدولٌة العالقات الصمد، رٌاض( 3

 دمشق حاطوم، الدٌن نور ترجمة ،1141_1111 العشرٌن القرن ،تارٌخ رونوفن بٌٌر( 4

،1151. 

 .1112 ، القاهرة العربً، الفكر دار ، المعاصر التارٌخ ، نوار العزٌز عبد( 5

 .2111الحدٌث،عمان، اسٌا تارٌخ ، المعٌنً محمد( 6

 الفرنسٌة الثورة من اوروبا المعاصر ،التارٌخ نعنعً المجٌد عبد و نوار سلٌمان العزٌز عبد( 5

 .2111، ،بٌروت العربٌة النهضة دار ، الثانٌة العالمٌة الحرب الى

 .1156، ،اإلسكندرٌة الجامعة الكتاب دار المعاصر، العالم ، ٌحٌى جالل(1 


