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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 – 1111 للفترة إٌطالٌا فً السٌاسٌة التطورات : السابعة المحاضرة عنوان

 فً رغبتها ذلك فً تدفعها األولى العالمٌة الحرب خالل الوفاق جبهة إلى اٌطالٌا انضمت       

 كما,  جندي ملٌون من أكثر الحرب فً اٌطالٌا وخسرت,  استعمارٌة مكاسب على الحصول

 ال ما اٌطالٌا وفقدت النمساوٌة للحدود المحاذٌة الشرقٌة الشمالٌة المناطق تدمٌر فً عملٌاتها تسببت

 .التجارٌة سفنها من% 06 عن ٌقل

 غلق إلى ذلك أدى مما األولى العالمٌة الحرب بعد رواجها االٌطالٌة الصناعٌة المنتجات فقدت     

 التً العمالٌة اإلضرابات حركة نشاط إلى قاد الذي األمر العمال وطرد أبوابها المصانع من الكثٌر

 قطاعات بٌن االشتراكً الفكر رواج إلى باإلضافة إضراب 1166 حوالً 1111 عام بلغت

 حصل 1111 عام العالمٌة الحرب بعد اٌطالٌا فً انتخابات أول جرت وعندما , الشعب من واسعة

 انتخابات أخر فً علٌها حصل التً األصوات أضعاف ثالثة على االٌطالً االشتراكً الحزب فٌها

 لذلك اٌطالٌا فً الرأسمالٌة الفئات ٌرضً لم االشتراكً االنتصار ذلك ولكن الحرب قبل جرت

 خمسة تغٌٌر شهدت البالد إن بل,  الحزب أعضاء كبار استهدفت العنف من موجه البالد شهدت

 بالتالً تحول مما السٌاسً االستقرار عدم على دلٌل 1196و 1111 عامً بٌن للوزراء رؤساء

 .  موسولٌنً بزعامة الفاشً الحزب لظهور مساعد عامل إلى

  االٌطالٌة السٌاسٌة الحٌاة فً ودورهما الفاشً والحزب موسولٌنً

 وامه حدادا   والده كان فقد,  متوسطة عائلة إلى(  1191 – 1119)  موسولٌنً بٌنٌتو ٌنتمً     

 االشتراكٌة الحركة صفوف إلى انضم ثم العملٌة حٌاته بداٌة ففً التدرٌس موسولٌنً زاول,  معلمة

 وتعنً(( افانتً))  صحٌفة تحرٌر وترأس االشتراكً الثوري االتحاد قادة احد أصبح ما وسرعان

 بضرورة موسولٌنً نادى األولى العالمٌة الحرب اندالع وبعد,  1119 و 1119 بٌن  أمام إلى

 . الحزب من ٌفصله االشتراكً الحزب جعل مما الوفاق دول جانب إلى الحرب اٌطالٌا دخول

 العالم فً فاشً تنظٌم أول القدامى المحاربٌن من عدد مع 1111 آذار فً موسولٌنً شكل     

(  العصً من حزمة تعنً باالٌطالٌة فاشً كلمة)  الفاشً الحزب باسم عرف,  مٌالن بمدٌنة

 فرسان احد,  بغارٌبالدي متأثرا   كان موسولٌنً إن قٌل))  السود القمصان بذوي أعضاؤه وعرف
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 قومٌة أسس على الحزب وقام(( الحمر القمصان بذوي أنصاره عرف والذي,  االٌطالٌة الوحدة

 منذ زاولت فاشٌة ومنظمات مسلحة فرقا   الحزب وألف , الحكم بمقالٌد الزعٌم بتفرد وامن متطرفة

 الحزب ودعا , البالد فً والشٌوعٌة العمالٌة المؤسسات ضد منظمة إرهابٌة اعماالا 1191 ربٌع

 . القدٌمة الرومانٌة الحضارة أمجاد لتعٌد الكبرى اٌطالٌا إقامة إلى البداٌة منذ

 الحكم إلى موسولٌنً بزعامة الفاشً الحزب وصول

 مواتٌة الظروف بان موسولٌنً أدرك حتى الفاشٌٌن نشاط على قلٌلة أشهر سوى تمر لم    

 الفاشً الحزب مؤتمر كان وعندما 1199 األول تشرٌن 99 ففً , السلطة فً حزبه الشتراك

 فً حزبه إشراك الثالث عمانوئٌل فكتور االٌطالً الملك من موسولٌنً طلب نابولً بمدٌنة منعقدا  

 روما إلى مسلحة مسٌرة تنظٌم الفاشٌٌن من موسولٌنً طلب إرادته فرض اجل ومن , السلطة

 روما إلى المسٌرة))  باسم التارٌخ دخلت والتً نفسه العام من األول تشرٌن 96 فً بتنفٌذها بوشر

 من الملك رفض وقد,  المسلحٌن السود القمصان ذوي من اآلالف فٌها المشتركٌن عدد وبلغ(( 

 اجبره مما الفاشٌٌن لتفرٌق إلى بها طالب التً االستثنائٌة الصالحٌات الوزراء رئٌس منح جانبه

 علــــى لٌأخذ العاصمة إلى الحضور منة ٌطلب موسولٌنً إلى الملك فابرق استقالته, تقدٌم على

 تشرٌن 91 فً السلطة موسولٌنــً تســــــلم األسلوب بــــهذا , الجدٌدة الحكومة تألٌف عاتقـــــه

 .1199األول

 الداخلٌة موسولٌنً سٌاسة

 بحملة فقام البالد إلى النظام إلعادة المطلقة الصالحٌة منحه الملك من موسولٌنً طلب     

 منع استثنائٌة قوانٌن مجموعة اصدر ثم,  البالد فً االشتراكٌٌن كبار ضد واسعة ومذابح اعتقاالت

 الفاشً الحزب سٌطرة بالتالً ٌعنً مما السٌاسً النشاط مزاولة من األخرى األحزاب بموجبها

 بعقده وذلك المرحلة هذه فً مهم مكسب تحقٌق من االٌطالٌة الفاشٌة وتمكنت,  اٌطالٌا على المطلقة

 كانت التً السٌاسٌة األزمة أنهت(( , تٌران اتفاقٌة)) باسم عرفت,  البابوٌة مع اتفاقٌة 1191 عام

 هو واعترف موسولٌنً بنظام البابوٌة اعترفت فقد,  طوٌلة عقود مدى وعلى اٌطالٌا منها تعانً

 . العالم دول مع الدبلوماسٌة العالقات إقامة حق ولها,  روما داخل مستقلة كدولة بالفاتٌكان بدوره

 الثانٌة العالمٌة الحرب عشٌة الخارجٌة اٌطالٌا سٌاسة

 فً التوسع ٌعنً والذي الكبرى اٌطالٌا شعار البداٌة منذ رفع الفاشً الحزب إن قلنا كما     

 إن غٌر,  اٌطالٌة بحٌرة إلى المتوسط البحر وتحول أفرٌقٌا وفً والدانوب البلقان حوض منطقتً

 توجهت لذلك,  األوربٌة القارة داخل توسعها السٌما والنمسا وفرنسا ببرٌطانٌا اصطدم التوجه ذلك

 والصومال وبرقة طرابلس فً لها أرضٌة مكتسبات على حصلت إن إلٌطالٌا وسبق أفرٌقٌا نحو

 المشاكل حل بصدد 1191 عام فرنسا مع اتفاقٌة فعقدت,  الحبشة احتالل على ركزت لذا وارٌترٌا
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 من الفرنسً البرٌطانً الموقف تجلى وقد,  الحبشة فً االٌطالً التوجه برٌطانٌا وأٌدت األوربٌة

 لم المنظمة هذه فان الحبشة على االٌطالً االعتداء إزاء األمم عصبة تبنته الذي الموقف خالل

 علــى الطرفٌن قوات بٌن وقع صدام أول على أشهر تسعة مرور بعد إال الموضوع إلى تنظر

 فً للنظر 1191الثانً كانون  9 بتارٌخ رسمٌا تقدمت قد األخٌرة حكومة وكانت الحبشة الحدود

 اقتصادٌا   اٌطالٌا بمقاطعة قرارها العصبة اتخذت وعندما حدودها على االٌطالٌة التحشدات أمر

 االٌطالٌة الحرب ماكنة إن علما   الممنوعة المواد من النفط استثنت وفرنسا برٌطانٌا من وبتأثٌر

 األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات موقف ٌختلف ولم,  أخر شًء أي من أكثر النفط إلى بحاجة كانت

 االعتداء من بالده  حٌاد  الكونكرس أعلن,  1191 آب ففً األخرى الدول موقف عن كثٌرا  

 9 وفً,  الحبشة الحتالل الشرقٌة أفرٌقٌا فً كبٌرة قوت اٌطالٌا حشدت , الحبشة على االٌطالً

 القوات تقدم وجرى الحبشٌة األراضً إلى بالدخول موسولٌنً قوت قامت 1191 األول تشرٌن

 اصدر ذلك وبعد,  1190اٌار 1 فً إال ابابا ادٌس العاصمة إلى الدخول تستطع ولم ببطء االٌطالٌة

 عن نفسه الٌوم فً موسولٌنً وأعلن, اٌطالٌا إلى الحبشة بضم قرارا   الثالث عمانوئٌل فكتور الملك

 . االٌطالٌة باإلمبراطورٌة اسماه ما قٌام

 من اٌطالٌا خرجت 1191 العام ففً , الهتلرٌة بألمانٌا فأكثر أكثر مصٌره موسولٌنً ربط      

 1191 نٌسان وفً,  ذكره سبق الذي الٌابانً – األلمانً التحالف إلى وانضمت,   األمم عصبة

 إلى ضمها عن وأعلنت ألبانٌا قواتها احتلت عندما جدٌدة مغامرة على نًموسولٌ حكومة أقدمت

 الفوالذي الحلف باسم عرفت ألمانٌا مع جدٌدة اتفاقٌة اٌطالٌا عقدت 1191 أٌار 99 وفً , اٌطالٌا

 . الثانٌة العالمٌة الحرب الندالع الطرٌق مهد الذي الحدٌدي المٌثاق أو

 المصادر

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

 .9611, ,دٌالى قبرص فً التركً التدخل الى االولى العالمٌة

 والمعاصر الحدٌث اوربا تارٌخ فً دراسات , القوزي علً محمد و عمر العزٌز عبد عمر(9

 . 1111, بٌروت , النهضة دار ,1116_1111

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

 دمشق حاطوم, الدٌن نور ترجمة ,1191_1166 العشرٌن القرن ,تارٌخ رونوفن بٌٌر( 9

,1111. 

 .1119 , القاهرة العربً, الفكر دار , المعاصر التارٌخ , نوار العزٌز عبد( 1

 .9661الحدٌث,عمان, اسٌا تارٌخ , المعٌنً محمد( 0
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 الفرنسٌة الثورة من اوروبا المعاصر ,التارٌخ نعنعً المجٌد عبد و نوار سلٌمان العزٌز عبد( 1

 .9661, ,بٌروت العربٌة النهضة دار , الثانٌة العالمٌة الحرب الى

 .1110, ,اإلسكندرٌة الجامعة الكتاب دار المعاصر, العالم , ٌحٌى جالل(1 


