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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) الحربٌن بٌن ما للفترة اسبانٌا فً السٌاسٌة التطورات: التاسعة المحاضرة عنوان

 االسبانٌة األهلٌة الحرب من الدولً والموقؾ                              

 وفكرٌا   سٌاسٌا   مختلفة ومٌادٌن مجاالت فً األوروبٌة الدول من ٌجاورها عما اسبانٌا تخلفت      

 ٌحكمها دستورٌة ملكٌة دولة عشر التاسع القرن أواخر منذ اسبانٌا كانت ،اذ واقتصادٌا   واجتماعٌا  

 كنٌسة إلى تستند الملكٌة تلك وكانت ،  1111 عام العرش اعتلى الذي(عشر الثالث الفونسو الملك

 ذلك منذ اسبانٌا واجهت ، بالدستور العمل عطل الذي الدكتاتوري الحكم وعلى متزمتة  كاثولٌكٌة

 تلك تمثلت الخارجً الصعٌد فعلى والداخلً الخارجً الصعٌدٌن على المشاكل من سلسلة الحٌن

 هزمت 1111 عام كوبا بسبب األمرٌكٌة المتحدة والوالٌات اسبانٌا بٌن حرب نشوب فً المشاكل

 البحر منطقة فً وبورتورٌكو كوبا مثل مستعمرات من لها تبقى ما أثرها على وفقدت فٌها األولى

 أمرٌكا فً الوطنً التحرر حركات واجهت قد أنها فضل   ، أسٌا شرق جنوب فً والفلبٌن الكارٌبً

 قبل من معارضة اسبانٌا فً الملكً الحكم نظام واجه فقد الداخلً الصعٌد على أما ، اللتٌنٌة

 تلك تجسدت وقد ، للملكٌة المؤٌدٌن العسكرٌٌن نفوذ ونمو االوتقراطً طابعه بسبب الشعب

 . برشلونة ثورة مثل فعالة ؼٌر بأنها حٌنها وصفت الثورات من سلسلة بقٌام المعارضة

 حالة إعلنها من الرؼم على الحٌاد موقؾ اسبانٌا اتخذت األولى العالمٌة الحرب سنوات خلل    

 إلى اسبانٌا تعرضت ، الحرب انتهاء من وجٌزة فترة وبعد ، التحفظ سبٌل على البلد فً الطوارئ

 عبــــد بــن محمـــد العربً القابد بقٌادة الرٌؾ قوات أمام 1191 عام المؽرب فً قواتها هزٌمة

 احدث مما قتٌل 1911 نحو االسبانٌة القوات فٌها تكبدت التً األنوال معركة فً الخطابً الكرٌم

 الفونسو  الملك حكومة فواجهت ، اسبانٌا داخل فً السٌاسٌة األوساط مختلؾ بٌن كبٌرة ضجة

 تعانً كانت التً الكثٌرة المشكلت عنً   فضل  ، اسبانٌا داخل فً واسعة معارضة  عشر الثالث

 Jose  رٌفٌرا برٌمو مٌؽول الجنرال حث الى الملك أضطر السٌبة األوضاع لتلك ،ونتٌجة منها

Antonio Primo De Rivera العسكري الدكتاتوري العهد معها لٌبدأ جدٌدة حكومة لتشكٌل 

 اإلحكام وفرض البرلمان وحل الدستور بتعلٌق قام حٌث سنوات سبع استمر الذي اسبانٌا فً الجدٌد

  ، الخارج إلى المعارضة زعماء نفً وتم والصحافة العامة الحرٌات على القٌود وفرض العرفٌة

 الملكٌة ضد موجهة كانت الملك حظ ولسوء اسبانٌا فً الدكتاتورٌة ضد الشعبٌة النقمة تصاعدت
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 من ومرفوضا   فٌه مرؼوب ؼٌر شخصا   أصبح الذي الوزراء ربٌس دٌكتاتورٌة  ضـد ولٌس نظاما  

 الملك اصدر ، رٌفٌرا استقالة وبعد ، 1191 عام استقالته فقدم والملك الجٌش ومن الطبقات جمٌع

 لزعماء المجال فسح ،مما العامة الحرٌات وإطلق االنتخابات  بإجراء بموجبه سمح مرسوما  

 نصرا   الجمهورٌة فأحرزت ، الحكومة والى النٌابً المجلس إلى للوصول ةاالشتراكٌ الحركات

   Zamora زامورا وتولى 1191 عام الجمهورٌة وأعلنت البلد ٌؽادر أن الملك فقرر كبٌرا  

 ،كانت العسكرٌة وللدكتاتورٌة للكنٌسة مناهضة ٌسارٌة اشتراكٌة حكومة وتشكلت المؤقتة رباستها

 عام منذ للتهدٌد خضعت حٌث للؽاٌة صعبة اسبانٌا فً الجدٌد الجمهوري العهد فً العامة األوضاع

 من األكبر والجزء الجٌش وضباط األراضً ملك كبار كان التً المعارضة لزٌادة نتٌجة ، 1199

 .    الربٌسة ركابزها ٌمثلون الكاثولٌك الدٌن رجال

 ان بعد الٌسار تحالؾ بٌن متضاربة مٌول ذات حكومات اسبانٌا فً الحكم على تعاقبت      

 الذٌن معتدلٌن واشتراكٌٌن وجمهورٌٌن األقلٌة وهم وشٌوعٌٌن اشتراكٌٌن إلى البرجوازٌٌن انقسموا

 أن أال ، شامل زراعً إلصلح مشروعا   ووضعوا علمانٌا   دٌمقراطٌا   دستورا   وضعوا بتحالفهم

 واخذوا الثورة على الفلحٌن حمل الذي األمر ، كثٌرة صعوبات اعترضها هذه اإلصلح عملٌة

 إلى 1191 عام انتــخابات فً أدى مما الؽوؼاء وهٌمنة العنؾ بإعمال مصحوبة األراضً ٌحتلون

 وشكلت روبلس جٌل  بقٌادة المستقل الٌمٌن اتحاد فً تمثلت ساحقة رجعٌة أكثرٌة المجلس دخول

 الكتابب وظهرت للماركسٌة مناهضة نازٌة ومبادئ أفكارا تحمل كانت مٌلشٌات مسلحة كتابب

 .  رٌفٌرا برٌمو ابن خوزٌه  بقٌادة االسبانٌة

 كما المالً االنكماش سٌاسة سنتٌن خلل الٌمٌن أحزاب إلى المستندة الحكومة انتهجت         

 بالرجعٌة اتسمت التً السٌاسة هذه إن إال نصوصها وتعدٌل الزراعٌة التشرٌعات إللؽاء سعت

 وفرق األجنبٌة الفرقة ٌد على بالدم وؼٌرها استورٌا فً وقعت التً العمالٌة اإلضرابات وقمع

 االشتراكٌون تكتل فلقد البلد فً شعبٌة جبهة تشكٌل على ساعد ذلك كل والطٌران المؽاربة

 هذا حمل ، الفوز إلى قادتهم واحدة ككتلة 1191 شباط فً العامة االنتخابات ودخلوا والشٌوعٌون

 والفاشٌون الكتاببٌون وراح العنؾ الى اللجوء الى الدٌن ورجال والجٌش الحاكمة الطبقات الفوز

 وٌستعدون عسكرٌا   أنفسهم ٌنظمون ستٌلو وكالفوا رٌفٌرا برٌمو وخوزٌه انطونٌو خوسٌه بقٌادة

 التً اإلٌدٌولوجٌات بٌن حربا   كانت التً االسبانٌة األهلٌة الحرب اندالع إلى ذلك أدى ، للقتال

 لهذا مؤٌد بٌن العالم دول معظم تدخل إلى أدى مما أوربا فً األولى العالمٌة الحرب بعد ولدت

 واألوضاع السٌاسٌة العوامل الحرب هذه اندالع على ساعد وقد األخر للطرؾ ومعارض الطرؾ

 الضباط من عدد ٌد على الثورة بداٌة ،وكانت اسبانٌا عاشتها التً والدٌنٌة واالجتماعٌة االقتصادٌة

 ولكنه  رٌفٌرا الدكتاتور حكومة فً للمالٌة وزٌرا   كان الذي Calvo Sotelo ستٌلو كالفوا  بقٌادة

 مات ولما(( وملٌلة سبتة)) االسبانٌة مراكش فً خورخو سان الجنرال فثار ، 1191 تموز فً قتل

 وهو فرانكو  General Franco فرانكو فرانسكو الجنرال الحركة قٌادة فً خلفه طابرة حادث فً
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 1191تموز 11 فً تمرد ثم العربً المؽرب فً االسبانً الجٌش تشكٌلت إحدى قٌادة تولى الذي

 باستقلل له قطعت كثٌرة وعود نظٌر التمرد إلى ٌنضم إن قبل الذي المؽربً الجٌش بمساعدة

 زحؾ وبها ، المؽرب فً االسبانٌة القوات قٌادة موقع ٌحتل إن استطاع التمرد إثناء وفً مراكش

 لذلك والنازي الفاشً الفكر ومبادئ الشٌوعٌة معاداة على تنصب وأفكاره مبادبه كانت ، اسبانٌا إلى

 األهلٌة الحرب ساحة على فرانكو انتصار فً الفضل لهما وٌعود ، قابما   بٌنهما التقارب كان

 بالدعم االسـتعانة فــرانكو قرر العام نفس من تــموز 91 وفً ، الحركة قٌادة فً  االسبانٌة

 األهلٌة الحرب فً األجنبً التدخل بدأ هنا ،ومن الفاشٌة األنظمة ذات الـدول والسٌما الخارجً

 حصل حــــٌث ، أهداؾ الحرب تلك فً تدخلت التً الدول تلك من لكل كان حٌث ، االسبانٌة

 البرتؽال فً الدكتاتورٌة والحكومة(( وألمانٌا اٌطالٌا))  الفاشٌة األنظمة من مساعدات على فرانكو

 ٌحضوا فلم الجمهورٌون إما ، برٌطانٌا فً المحافظٌن وحكومة فرنسا من ضبٌل دعم عن فضل   ،

 الحرب بداٌة فً وخصوصا   السوفٌتً  االتحاد قبل من ضبٌلة مساعدات عدا فٌما الدول تلك بتأٌٌد

 الٌطالٌا ،فبالنسبة برٌطانٌا فً العمال وحزب فرنسا قبل من محسوبة ؼٌر مساعدات عن فضل   ،

 من أكثر حوالً اسبانٌا فً االٌطالٌٌن الجند عدد بلػ حٌث الحرب فً المساهمة الدول اكبر كانت

 .   مقاتل إلؾ أربعٌن

 نفوذ على تحصل إن األقل فً تأمل كانت حٌث ، فرانكو مساعدة من ؼاٌة إلٌطالٌا كان ولقد     

 أنها عن فضل   ، فاشً حزب اسبانٌا فً تأسس قد كان انه هذا على شجعها ومما اسبانٌا فً لها

 التً ، البلٌار جزر فً والسٌما والجوٌة البحرٌة القواعد بعض على الحصول إلى تهدؾ كانت

 االٌطالً النفوذ وتعزٌز الؽربً المتوسط البحر حوض فً الفرنسً النفوذ تهدٌد خللها من تستطٌع

 فً العملٌات قابد  موال  الجنرال طالب حٌث ، اٌطالٌة بحٌرة المتوسط البحر جعل الى وصوال   فٌه

 خارجٌة وزٌر تعهد وقد ، الجوٌة المساعدات لطلب روما إلى مبعوثٌن بإرسال اسبانٌا شمال

 الطابرات،أما من دفعة 1191 تموز 91 فً وصلت حٌث مراكش إلى طابرات بإرسال اٌطالٌا

 ، وفرنسا اٌطالٌا بٌن الخلؾ شقة توسٌع فً االسبانٌة األهلٌة الحرب تستؽل إن حاولت فقد ألمانٌا

 نشوب حالة فً وٌضطرها فرنسا قلق إثارة إلى ٌهدؾ اسبانٌا مع تحالؾ عقد إلى سعت حٌث

 حاولت كذلك ، االسبانٌة الحدود على قواتها من بعض على اإلبقاء إلى ألمانٌا وبٌن بٌنها حرب

 الحصول ترٌد كانت كما ، منها الجوٌة والسٌما أسلحتها كفاءة الختبار مٌدانا   اسبانٌا استخدام ألمانٌا

 تهدؾ ألمانٌا كانت نفسه الوقت وفً ، والحدٌد الفحم مثل اسبانٌا من األولٌة المواد من بعض على

 فرنسا ٌرؼم((  االسبانٌة العاصمة))  مدرٌد فً الحكم كرسً على ألمانٌا صدٌق فرانكو وجود من

 وٌشتتها العسكرٌة فرنسا قوى ٌوهن الذي األمر البرانس على جٌشها من كبٌر بجزء االحتفاظ إلى

 وقد موقع،هذا من أكثر لفرنسا ومهددة واضحة بدت قد األلمانٌة االٌطالٌة الصداقة وان خاصة

 تناصب كانت أنها ،كما دكتاتورٌا   كان نظامها إن إلى بالنظر فرانكو صؾ إلى البرتؽال انحازت

 قوات إلى اإلمدادات نقل فً أراضٌه باستخدام  ساالزار دكتاتورها سمح ،وبذلك العداء الشٌوعٌة

 تقوٌة إلى ٌسعى فكان االسبانٌة األهلٌة الحرب من السوفٌتً االتحاد موقؾ عن أما فرانكو،



 
1 

 ، اسبانٌا ، اٌطالٌا ألمانٌا،) الؽربٌة أوربا فً والدكتاتورٌة الفاشٌة طؽٌان وجه فً الشٌوعٌة

 عقٌدته حملته الذي السوفٌتً االتحاد من مساعدات على الجمهورٌون حصل فقد لذا ،( البرتؽال

 والسٌما الجمهورٌٌن ركابز احد ٌشكلون كانوا الذٌن الشٌوعٌٌن جانب على الوقوؾ على السٌاسٌة

 حصول الى ذلك ٌؤدي وقد اسبانٌا فً الشٌوعٌٌن نفوذ من ٌزٌد سوؾ األخٌرٌن انتصار أن

 تؤدي ان السوفٌت أراد وكذلك الؽربٌة أوروبا وفً اسبانٌا فً لهم قدم موطا على السوفٌت

 ألمانٌا وبٌن جهة من((  الدٌمقراطٌة الدول)) وبرٌطانٌا فرنسا بٌن الهوة تعمٌق الى الحرب

 أمد إطالة فً ٌرؼب السوفٌتً االتحاد جعل مما وذلك أخرى جهة من((  الفاشٌة الدول)) واٌطالٌا

 التً المساعدات وبصدد ، فٌها الجمهورٌون ٌنتصر إن رؼبته من أكثر االسبانٌة األهلٌة الحرب

 تقدٌم على الحرب من األولى الشهور فً تقتصر كانت ، للجمهورٌٌن السوفٌتً االتحاد قدمها

 وبعض األسلحة إرسال لتشمل تتسع 1191 األول تشرٌن أواسط منذ أخذت ثم ، الؽذابٌة المعونات

 الذٌن السوفٌت والخبراء الطٌارٌن عدد بلػ 1191 عام ربٌع فً والمدفعٌة الطٌران فً الخبراء

 إلى قٌاسا   ضبٌلة كانت المساعدات هذه أن رجل،ؼٌر 9111 الجمهورٌٌن لحساب ٌعملون كانوا

 وعدم الجؽرافً البعد أن اال للسوفٌت بالنسبة اسبانٌا أهمٌة ورؼم ، والنازٌة الفاشٌة المساعدات

 ذات لٌست مساعداته جعلت والشٌوعٌٌن للجمهورٌٌن المساعدة ٌد مد منها ٌستطٌع منافذ وجود

 .جدوى

 األسبانٌة األهــلٌة الحرب فً أجنبً تدخل أي تعارض كانت فقد فرنسا موقؾ إلى بالنسبة إما     

 ان ذلك شأن من الن الجمهورٌٌن على انتصارا   فرانكو قوات تحقق ان فً أٌضا ترؼب تكن ولم ،

 الى بالتالً ٌؤدي مما اسبانٌا فً المواقع بعض على الحصول من فرانكو حلٌفة وهً اٌطالٌا ٌمكن

 بشدة، فرنسا تعارضه كانت الذي االمر ، الؽربً المتوسط البحر حوض منطقة فً تؽٌرات احداث

 الطابرات تشمل عاجلة مساعدات طلب قد  جٌزال جوزٌه  الجمهورٌة اسبانٌا وزراء ربٌس كان إذ

 بداٌة فً بلوم ان والواقع ، فرنسا وزراء ربٌس بلوم لٌون الى وجهها رسالة فً المختلفة واألسلحة

 الذي الوزراء مجلس على األمر وعرض اسبانٌا فً الحاكمة االشتراكٌة الكتلة مع تعاطؾ قد األمر

 األسلحة إرسال على الموافقة نبأ شٌوع ولكن ، مدرٌد الى العسكرٌة المعونات إرسال ضرورة اقر

 صدام الى ٌقود قد ذلك من الفرنسٌٌن مخاوؾ اثأرا الٌمٌن صحؾ وخاصة له الصحؾ وتناول

 الجبهة مزقت التً الموضوعات اخطر السلح ارسال موضوع وأصبح والفاشٌة النازٌة مع منفرد

 الداعً البرٌطانً الضؽط لٌواجه الداخلٌة المعارضة عن تؽاضى بلوم ولكن ، الداخلٌة الفرنسٌة

 . التدخل عدم األقل فً او الجمهورٌة دعم عدم الى

 للجمهورٌٌن الفعلٌة المناصرة عن ٌتخلى جعلته شـدٌـدة مـعارضة بــلوم واجه وهــكذا      

 من ٌمكنهم بما باناألس الجمهورٌٌن مساندة على قادرة كانت فرنسا إن من الرؼم على األسبان

 التً االشتراكٌة الجبهة حكومة به ادان الذي الفرنسً الٌسار موقؾ هو هذا وكان فرانكو سحق

 فرنسا موقؾ بعٌد حد الى ٌشبه فكان المحافظٌن حكم تحت برٌطانٌا موقؾ عن إما ، بلوم  ٌقودها

 حصول اٌضا تعارض كانت كما االسبانٌة األهلٌة الحرب فً األجنبً التدخل تعارض كانت انها اذ



 
1 

 تهدٌد الى ذلك ٌؤدي ان خشٌة الؽربً المتوسط البحر منطقة فً مكاسب أٌة على وألمانٌا اٌطالٌا

 فً الحال كان كما برٌطانٌا شهدت وقد ، طارق جبل مضٌق عبر المارة البرٌطانٌة المواصلت

 الحرب، طرفً ازاء اتخاذه الواجب الموقؾ تجاه النظر وجهات فً حادة اختلفات ، فرنسا

 بلدوٌن سٌاسة بشدة عارضوا والعمال فاألحرار الداخلٌة جبهتها تمزقت األخرى هً برٌطانٌا

 النازٌة موالة خلل من واالستسلمٌة بالمراوؼة المتسمة هالٌفاكس قبله ومن اٌدن خارجٌته ووزٌر

 كان فرانكو قوات تأٌٌد إلى ٌمٌلون المحافظون كان ،فبٌنما واسبانٌا واٌطالٌا ألمانٌا فً والفاشٌة

 العمال حزب ٌقدم وسط حل على النهاٌة فً اتفق وقد الجمهورٌٌن مساعدة الى ٌدعون العمال

 كان اذ      فرانكو، قوات الى المساعدة المحافظٌن حزب ٌقدم حٌن فً للجمهورٌٌن دعما   بموجبه

  بلدوٌن  حكومة أن أال ، اسبانٌا فً الجمهورٌة الحكومة ٌؤٌد برٌطانٌا فً المعارض العمال حزب

 موسولٌنً إزعاج عدم وبالتالً بانتصاره تتنبأ كانت الذي فرانكو إؼضاب فً ترؼب لم المحافظة

 لها تعرض التً الضؽوط بعد بلوم لٌون بمشروع رحبت لذلك ألمانٌا عن إبعاده فً تأمل كانت التً

 لمساعدة مناهضا   موقفا   اتخذ الفرنسٌة الجمهورٌة ربٌس من حتى بل والخارج الداخل فً بلوم لٌون

 أي منع مهمتها دولٌة لجنة بتشكٌل األزمة هذه من مخرجا   بلوم وجد ، اإلسبان للجمهورٌٌن فرنسا

 برٌطانٌا أٌدته وقد وألمانٌا واٌطالٌا وبرٌطانٌا فرنسا تضم االسبانٌة األهلٌة الحرب فً تدخل

 ساقت المقترحات هذه ان ؼٌر. السوفٌتً واالتحاد واٌطالٌا ألمانٌا ظاهرٌا   علٌها ووافقت مقترحاته

 الفرنسً الٌسار وبدأ ، فرنسا فً الحاكمة الجبهة وتصدعت الهاوٌة الى االسبان الجمهورٌٌن

 القوى بقتال عرؾ ما وهذا اإلسبان الجمهورٌٌن جانب الى للقتال المتطوعٌن ٌرسلون والبرٌطانً

 ، التدخل عدم لجنة تألٌؾ فً  االسبانٌة األرض على والفاشٌة النازٌة ضد واالشتراكٌة الدٌمقراطٌة

 من الرؼم فعلى ، برٌطانٌا قبل من خرقها تم السلح وحظر التدخل عدم سٌاسة أتباع إن إلى ٌُشار

 شانا   كان الصراع ان اعتبار على 1191 تموز فً االسبانٌة االسلحة بٌع حظر برٌطانٌا اعلن

 بٌع رفضت بل لألسلحة الفردي البٌع على الحظر تضع لم المحافظة الحكومة ان اال ، داخلٌا  

 فً البرٌطانٌٌن الضباط من برؼوس حكومة طالبت وقد جانب ألي اعطاءها او الحكومٌة االسلحة

 المساعدة تقدٌم على قدرتهم عدم اظهروا البرٌـطانـٌٌن ان اال ، بالسفن تزوٌده طارق جبل مضٌق

 ووضعوا البرتؽالٌة الموانا فً راسٌة مسجلة ؼٌر قــلٌلة ســـفنا   علٌه عرضوا ولكنهم المباشرة

 من بعد فٌما وبرلٌن روما مع ٌتحدث جعله مما ، طارق جبل فً هاتـــفٌا   خــطا   تصرفه تــحت

 البرٌطانً العمال حزب عقد ،ولقد االسبانٌة المراقبة اجهزة خلل المكالمات تمر ان ؼٌر

 علــــــى نص  ادنبرغ مدٌنة فً 1191 عام األول تشرٌن بداٌة فـــــً لـــــه مؤتمرا   المعارض

 موقفه ان اال ، االسبانٌة األهلٌة الحرب فً والحزب الحكومة  الطرفٌن كل من التدخل عـــــــدم

 األول تشرٌن 91 فً الحزب اجتماع ففً ، التدخل عدم سٌاسة عارض حٌث البرلمان فً تؽٌر هذا

 تفضح خطٌرة سابقة انتصارهم سٌكون والذٌن اسبانٌا فً الجمهورٌٌن الحزب ساند نفسه العام من

 حكومة ضد الثورة كانت اذ فٌما الحزب وتساءل اخرى، اماكن فً والتدخل الظاهر ؼٌر العدوان

 فً برٌطانٌا مصالح إن   ، التدخل عدم سٌاسة سٌقترح احد أي ان فهل ، شعبٌة جبهة ذات فاشٌة

 الثانً كانون 11 بتأرٌخ العموم مجلس فً خطابة فً اٌدن حددها قد كان ، االسبانً الصراع
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 االستقلل ولتأكٌد االسبانٌة الحدود وراء الصراع انتشار منع تعنً المصالح هذه وكانت 1191

 على تسٌطر قد اجنبٌة قوة ألي برٌطانٌا رفض عن واعلن ، إلسبانٌا االقلٌمٌة والوحدة السٌاسً

 اسبانٌا على تسٌطر التً الحكومة بشكل ٌهتم لم الذي الوقت فً الخارجٌة سٌاستها وتوجه اسبانٌا

 رباسة منصب تشمبرلٌن نٌفٌل تولى ، 1191 أٌار 11 وفً ، ٌسارٌة ام ٌمٌنٌة اكانت سواء

 ٌرٌد تشمبرلٌن كان فقد ، الخارجٌة السٌاسٌة فً مهم تؽٌٌر ألجراء الحدث هذا مهد وقد ، الوزراء

 فً  تشمبرلٌن بدأ اذ ، اسبانٌا فً االختلفات من الرؼم على واٌطالٌا المانٌا مع ودٌة علقات اقامة

 البرٌطانٌة السٌاسة الخطوة فبخصوص ، ألمانٌا اتجاه الترضٌة سٌاسٌة بوضع 1191 عام صٌؾ

 قضٌة فً االلمانٌة الحكومة وفاتحت هدنة اجراء برٌطانٌا اقترحت القتال وقؾ الى دعت التً

 افتخر وقد  11 1 111  حوالً اسبانٌا فً عددهم وصل الذٌن  االجانب المتطوعٌن انسحاب

 العمال حزب بٌنما ، التدخل عدم بسٌاسة احتفظت فقد برٌطانٌا حكومة أما ، بمتطوعٌه موسولٌنً

 ، دٌمقراطٌٌن سنكون العمال حزب نحن" بقوله  اتلً  الحزب قابد لسان على حكومته سٌاسة انتقد

 ففً"الدكتاتورٌة ضد للنهوض التهٌؤ علٌنا فٌجب ، الحٌاة قٌد على تبقى ان للدٌمقراطٌة قدر اذا لكن

 على الحصول على كبٌرة اهمٌة اٌدن علق وقد المانٌا مع التفاوض برٌطانٌا فضلت المرحلة تلك

 لحــزب حكومته،كان ومع معه ودٌة علقات لروما تكن لم حٌن فً ، االلمانٌة الحكومة موافقة

 قام حٌث ، اسبانٌا من االجانب المتطوعٌن لسحب بالنسبة معارض موقؾ البرٌطانً العمال

 أجابً   إذ ، 1191 نٌسان 1 فً العموم مجلس اجتماع خلل اٌدن الى اسبلة عدة بتوجٌه أعضابه

 وصول عن أنباء ورود عدم من ارتٌاحه ابدى انه سوى جدٌدة بٌانات لدٌه توجد ال بانه اٌدن

 وٌلم  المعارض النابب سؤال عن اجاب وقد ، االخٌرة اآلونة فً اسبانٌا الى جدد اجانب متطوعٌن

 سحب بشأن فوتحا قد اسبانٌا فً المهٌمنان الطرفان كان اذا ما ٌعلم ان اراد الذي  وافٌسون

 ٌسمح لم انه ،وأضاؾ فورا   علٌها ٌجاب ان من كثٌرا اعقد القضٌة ان فقال البرٌطانٌٌن المتطوعٌن

 من األول فً البرٌطانً العموم مجلس اجتماع وفً ، معاركهما فً ؼازات الطرفٌن باستخدام

 نقاط احترام بشأن البرٌطانٌة الحكومة موقؾ عن العمال حزب زعٌم اتلً تساءل 1191 حزٌران

 لدٌه التً المعلومات بان اٌدن فأجابه المتوسط البحر فً البحرٌة الدورٌات فً الدولٌة المراقبة

 ما بقدر الدولٌة المراقبة نقاط احترام على ٌستمران واٌطالٌا المانٌا بان المجلس ابلغ من تمكنه

 جهدها باذلة مازالت الحكومة ان واضاؾ ، البحرٌة الـدورٌات فً ٌشـتركا ان دون ٌخصهما

 التً التدابٌر اتخاذ امل على االخرى بالحكومات دابم اتصال على وهً الحالة تفاقم دون للحٌلولة

 . الحالٌة المحزنة الوضعٌة نشوء قبل المعتادة مجارٌها الى المٌاه اعادة على تساعد ان شأنها من

 على الجمهورٌٌن اعتداء بعد  المٌرٌا  مدٌنة قصؾ من البرٌطانٌة الحكومة موقؾ عن أما      

 برلٌن فً البرٌطانً السفٌر ونصح ، المتأرجح موقؾ كان فقد ،  الدوتشلٌد  االلمانٌة البارجة

 اسبانٌا فً النزاع توسٌع خلل من السوفٌتً للتحاد الفرصة اعطاء بعدم االلمانً الخارجٌة وزٌر

بر فقد اٌدن اما ، عالمٌة حرب الى د االلمانً، الجانب فً الخسابر لوقوع تعاطفه عن ع   قصؾ وع 

 تذهب ال ان وتأمل الحرب من المرحلة تلك فً خطٌرا   وضعا   احدث فقد متطرفا   عمل   المدٌنة
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 عدة بتوجٌه وقاموا العمال حزب من اعضاء اجتمع لــقد ، ذلك من ابعد الى االلمانٌة الحكومة

 1191 حزٌران من األول فً العموم مجلس انعقاد اثناء فً اٌدن برٌطانٌا خارجٌة وزٌر الى اسبلة

 على عطفها عن االسبانٌة للحكومة اعربت قد االلمانٌة الحكومة كانت اذا عما اتلً سأله حٌث ،

 الضحاٌا وعلى) عبارة بإضافة المحافظٌن النواب من جماعة فأسرع ، بالمٌرٌا القصؾ ضحاٌا

  بلنجو  العمال نابب وسأل ، للطرفٌن اسفها عن اعربت الحكومة ان اٌدن فأجاب(  اٌضا االلمان

 نظر وجهة ٌبٌن أن امكانه فً وهل  حربٌا   عـمل   ٌــعد   المـٌرٌا مدٌـــنة قصؾ كان اذ عما اٌدن

 كانت اذا فٌما اخر عمالً نابب سأل نفسه الموضوع وفً ، الصدد هذا فً البرٌــطانٌة الحكومة

 مشروع من واالٌطالٌة االلمانٌة البوارج انسحاب احدثها التً الثؽرة لسد اتخذت قد اللزمة التدابٌر

 استخلص تم وقد" معالجتها الى الحكومة تسعى التً المسابل جملة من هذا ان"  اٌدن فقال الرقابة

  ، الرقابة من خالٌة االن الساحلٌة المٌاه ان اخٌرا الوزٌر كلم من

 انتقامٌة بأعمال المانٌا قٌام من وتخوفها المتوسط البحر فً مصالحها على برٌــطانٌا قـلق أن      

  ألـمانٌا خارجٌة وزٌر لــدعوة تشــمبرلٌن وزرابها بربٌس دفــعت المنطقة فً ملحتها فً تؤثر قد

 شرح 1191 حزٌران 91 وفً ، 1191 حزٌران من 91-99 الفترة فً لندن لزٌارة  ٌنورث

 حادثة الى حدٌثه سٌاق فً اشار حٌث االسبانٌة االهلٌة الحرب ازاء حكومته سٌاسة تشمبرلٌن

 برٌطانٌا فً التظاهرات اقامة على البرٌطانٌة الحكومة موافقة عدم ووضح  الٌبزك البارجة

 حكومة على احتجاجا   االسبانٌة االهلٌة الحرب فً المشاركة االخرى االوربٌة الدول مع تضامنا  

 بالتحري ٌقضً الدولً القانون ان" فقال البارجة هذة لقصفها  لهم مقرا   الجمهورٌون اتخذها بلنسٌة

 عمل على طٌبا ثناء   اثنى فقد ذلك ومع" ومعاقبته المعتدي تجرٌم على االقدام قبل والتحقٌق

 البارجة قتلى بمرارة تتذكر مازالت وهً المشروع من اسطولها بسحب باكتفابها االلمانٌة الحكومة

 الفراغ وسد اسبانٌا من االجانب المتطوعٌن لسحب السعً أكــد ثم ، الطٌارات بقنابل الدوتشلند

 استحالة حول ، اسبانٌا بمٌاه البحرٌة الرقابة حلقة من واٌطالٌا المانٌا اسطولً انسحاب احدثه الذي

 البد واالنكار االتهام عند انه ورأى المانٌا تهمة نفت ان بعد بلنسٌة ضد بالتفاهم برٌطانٌا اشتراك

 سٌاسة على احتجاجا   االجتماع هذا فً استقالته اٌدن قدم ثم ، التجرٌم على االقدام قبل التحقٌق من

 .  بتشمبرلٌن المتمثلة الحكومة

 حزب وربٌس البرٌطانً العموم مجلس فً المعارضة زعٌم قام 1191 االول كانون وفً   

 عضـــو وصرح الجمهورٌة إلسبانٌا بـــزٌارة العمال حزب اعضاء من عدد مع اتلً العمال

 على قطعه الذي الوعد مع متفقة كانت اسبانٌا فً اتلً واتصاالت خــطب بان  Beekr  الحزب

 الحكومة تتبعها التً التدخل عدم وسٌاسة ٌأتلؾ ال عمل كل عن باالمتناع لندن مؽادرته قبل نفسه

 بل اسبانٌا فً الجمهورٌٌن اٌدوا العمال وحزب البرٌطانً العام الراي ان الى ٌشار  ، البرٌطانٌة

 حكومة ضد العام الرأي لتألٌب التعاطؾ هذا والٌسارٌة الماركسٌة القوى استؽلت وقد تحفظ

 القوى جانب الى كمتطوعٌن الحرب فً والعمالٌة الٌسارٌة القوى شاركت وقد ، تشمبرلٌن

 االسبانٌة الحرب استؽلوا الشٌوعٌٌن ولكن  اتلً كتٌبة  بـ متمثلة بسٌطة مشاركة وكانت الجمهورٌة
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 العصبة خلل من العمال حزب صفوؾ فً التسرب حتى بل العمالٌة النقابات الى للولوج

 وحزب الشٌوعٌٌن بٌن الحرب االسبانٌة الحرب اعادت وهكذا كرٌبس ٌتزعمها التً االشتراكٌة

 مع والمتعاطفٌن المتسربٌن من الحزب لتنقٌة صفوفه فً واسعة تطهٌر حملة الحزب وشن العمال

 وبتأزم ، الهندسٌة والصناعات ٌٌنالمعدن اتحاد السٌما العمالٌة االتحادات فً وكذلك الشٌوعٌٌن

  هٌرالد  صحٌفة كتبت القصؾ بسبب للقتل واالطفال النساء من االالؾ وتعرض اسبانٌا فً الوضع

 حدثت القضٌة هذه بشأن((  السلح شراء فً حقها برشلونه حكومة الى ٌعاد ان ٌجب انه)) 

 مساعدة االخٌر طلب حٌث المعارضة زعٌم واتلً تشمبرلٌن بٌن العموم مجلس فً حادة مجادالت

 الحكومة مع ، تتداول سوؾ البرٌطانٌة الحكومة كانت اذا عما وتساءل ، اسبانٌا فً الجمهورٌة

 انه تشمبرلٌن علٌه فرد ، االسبانٌة الحكومة الى والمساعدة االسلحة تلقً حقوق بشأن الفرنسٌة

 عمل اي درس قد الوزراء ربٌس كان اذ عما اخر بسؤال بادره ثم ، الفرنسٌة بالحكومة متصل

 بالمحادثات المجلس انبابه عند الوزراء ربٌس بٌان وذكر ، التدخل عدم فرق استمرار الى بالنظر

 استمرار فً ٌؤثر ان البد االسبانً العسكري الوضع فً وتبدل اخرى حركة كل ان اٌطالٌا مع

 ٌخص فٌما حصلت قد االخٌرة التطورات ان تشمبرلٌن فقال ، برمته والوضع االٌطالٌة المحادثات

 مهزلة تعد لم التدخل عدم سٌاسة فان  اسبانٌا، فً وجودها سبق التً والتجهٌزات واالسلحة الرجال

 من عدد عودة ان كما ، فرانكو الجنرال لصالح  الحرب تكسبان والمانٌا واٌطالٌا كذبة اصبحت بل

 عمال اتحاد فً جدٌدة حركة احدث ، الدولٌة الفرق صفوؾ فً اسبانٌا فً قاتلوا الذٌن المتطوعٌن

 ،وافقت االهلٌة الحرب ازاء سٌاستها تعدٌل على الحكومة حمل الى ترمً برٌطانٌا فً المعادن

 فً التامة  الحرٌة االسبانٌة للحكومة تترك أن على فٌه طلبت قرار على للتحاد التنفٌذٌة اللجنة

 على فرانكو للجنرال التابعة الجوٌة للقوات الجوي القصؾ اشتد   وعندما والذخابر، االسلحة شراء

 لفرانكو المعادي الشعور تٌار فً باالندفاع لحكومته تشمبرلٌن ٌسمح لم البرٌطانٌة التجارٌة السفن

 من ٌجعل لن انه"  البرٌطانً النواب مجلس فً فصرح ، البرٌطانٌة االوساط بعض ساور الذي

 حاملة تكن لم اؼرقت التً السفن بان واثق ؼٌر ألنه حاسمة مسألة البرٌطانٌة السفن اؼراق مسألة

 ٌعمل ال أن فً رؼبته هذا تشمبرلٌن موقؾ وراء الذي السٌاسً الباعث ان والرٌب"  حربٌة مواد

 الى تنظر روما وكذلك التنفٌذ موضع ٌوضع ان قبل ، روما اتفاق ٌخرق او ٌهدد ان شأنه من عمل  

 السفن على طابراته وطأة بتخفٌؾ الجنرال على اشارت ولذلك ، ذاتها تشمبرلٌن نظرة الموضوع

 ، الطٌران هجوم من مأمن فً تكون البرٌطانٌة للسفن خاصة موانا افراد اقتراح وكذلك البرٌطانٌة

 عدم لجنة عمل نفسه الوقت فً نشط وقد ، دقٌقة مراقبة شحناتها مراقبة ٌمكن  نفسه الوقت وفً

 فخفؾ المتطوعٌن بسحب الخاص البرٌطانً المشروع على باإلجماع الموافقة الى وانتهت التدخل

 .  االسبانٌة بالمسألة الدولً التدخل حدة

 المشكلة تعقد مع تزامن والذي ، برٌطانٌا فً الحكم تولٌه منذ تشمبرلٌن لسٌاسة ان الى ٌشار      

 وهو خفٌا   وهدفا   ، الجماعً واالمن السلم على المحافظة وهوً   معلناً   هدفا ، هدفٌن االسبانٌة

 والشٌــــوعٌة(  وموسولٌنً بهتلر المتمثلة)  الفاشٌة – النازٌة بٌن الصــدام سبــل تحقٌـــق
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 الدولٌة المشكلت كل دون من االسبانٌة المشكلة كانت حٌث(  السوفٌتً االتحاد)  ب المتمـــثلة

 مع فرانكو األٌدولوجٌات صراع لتنفٌذ خصبة ارضٌة هٌأت ، آنذاك السطح على ظهرت التً

 الٌسار وقوى السوفٌتً االتحاد مع اسبانٌا فً والجمهورٌٌن المانٌا من كل   ذلك مع وٌزٌد اٌطالٌا

 مؤٌدي من فرانكو كان ولقد ، الفاشٌة– والنازٌة الشٌوعٌة بٌن الصدام=  العالمً الدٌمقراطً

 والدلٌل ، السوفٌتً باالتحاد المتمثلة الشٌوعٌة على القضاء ضرورة ٌخص فٌما تشمبرلٌن سٌاسة

 على الثانً بالعام االحتفال بمناسبة 1191 تموز 11 فً القاه قد كان الذي فرانكو خطاب ذلك على

  اسبانٌا مقاطعات جمٌع الى خطابه موجها   قال حٌث االسبانٌة االهلٌة الحرب نشوب

 أٌضا   بل اسبانٌا تارٌخ فً انقلب ٌوم فقط لٌس 1191 عام من تموز من عشر الثامن الٌوم كان" 

 وكان ، الهدامة الشٌوعٌة ضد العام الكفاح بدأ الٌوم ذلك فً انه اذ العالم تارٌخ فً جدٌد عهد بداٌة

 فرض قد وكان ، 1191 عام فً رٌفٌرا دي انطونٌو جوزٌؾ الوطنٌة الكتابب مؤسس به بدأ قد

 اسبانٌا كبد قد كان الشٌوعٌة ضد الكفاح وان هـذا  ، تلك حركته قوات تصرفً تحت ٌجعل ان علً

 عام وفً ، والشبان الرجال من شخص بألفً تقدر باألنفس كثٌرة ضحاٌا القابمة الحرب نشوء قبل

 صمموا قد كانوا رجاال   االسبانٌة الحكومة رأس على تجعل ان من الدولٌة الشٌوعٌة تمكنت 1191

 الحكومة تـدخل عــن تحدث ثم….  بحتة شٌوعٌة اسبانٌا لجعل الممكنة الوسابل كل استعمال على

 و العسكرٌٌن والقواد الفنٌٌن الخبراء بارسال تكتؾ لم فهً مظاهرها بأجلى اسبانٌا فً الروسٌة

 نسؾ الواسطة بهذه وحاولت اسبانٌا ضد دعاٌة العالم انحاء فً نظمت اٌضا بل الحربٌة المعدات

 عهد فً برٌطانٌا تسلح اعادة من العمال حزب موقؾ"   اسبانٌا فً المسؤولة العناصر موقؾ

 ان من النقابات اتحاد مؤتمر الى المرفوع التقرٌر فً جاء 1191 آب 99 فً  تشمبرلٌن حكومة

 المذكور للتحاد العام المجلس ان التسلح اعادة بشأن برٌطانٌا وزراء ربٌس مع المفاوضات

 ال صناعٌة اعتبارات تنظمه ان ٌجب كهذه مفاوضات مجرى بأن القابل بالمبدأ جدٌد من ٌصرح

 خدمة ؼرضه لٌس االخرى الصناعات حساب على العسكرٌة الصناعات فً فالتوسع سٌاسٌة،

 المبدأ هذا اتخذت النقابات بعض فان لذا السٌاسٌة تشمبرلٌن اهداؾ بل البرٌطانً االقتصاد

 فً التدخل على القابمة سٌاستها تؽٌٌر على الحكومة إلجبار مباشر بعمل القٌام صوب واندفعت

 تشمبرلٌن سٌاسة على واحتجاجا   الوسطى، واوروبا الصٌن فً االحداث مجرى فً والتأثٌر اسبانٌا

 الموصلة الشوارع مخترقة االؼر الطرؾ مٌدان من كبٌرة مظاهرات سارت ، اسبانٌا قضٌة تجاه

 احتجاجا   المتظاهرون اتخذها التً القرارات نص االسبانً للسفٌر وقدمت االسبانٌة السفارة دار الى

 البرٌطانٌة الحكومة قبل من محارب حقوق فرانكو منح بشأن إما ، البرٌطانٌة الحكومة سٌاسة على

 جللته لحكومة الخارجٌة بالسٌاسة الٌثق المجلس هذا ان))  فٌه جاء اقتراحا   دالتون هٌو قدم فقد ،

 قدم وقد ، الحكومة هذه حول للشعب استفتاء اجراء وضرورة بالحكومة الثقة عدم الى دعا حٌث(( 

 المفٌد من كان اذ عما وتساءل ، لروما خارجٌته ووزٌر الوزراء ربٌس زٌارة قبل االقتراح

 أعطاها التً التعهدات جمٌع إن  على بوضوح الدالبل دلت حٌن فً روما زٌارة لتشمبرلٌن

 ، فرانكو للجنرال المحاربٌن حقوق إعطاء عدم ضمان دالتون وطلب ، علٌها ٌحافظ لم موسولٌنً
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 ساحة فً كبٌرة مظاهرة قامت فرانكو الجنرال بحكومة البرٌطانٌة الحكومة اعترفت وعندما

 قرار على احتجاجا   اتلً بالمتظاهرٌن خطب ولقد  ، العمال حزب نظمها أٌضا األؼر الطرؾ

 االهلٌة الحرب من البرٌطانً العام الرأي موقؾ تحدٌد ٌمكن وعلٌه  ، باالعتراؾ الحكومة

 وصؾ فٌه ٌمكن الذي الوقت ففً ، متأرجحة سٌاسة اتخذ موقفا   بكونه 1191-1191 االسبانٌة

 جانب نحو انحٌاز مع مهادنة مع مساومة تدخل عدم سٌاسٌة بانها المحافظة الحكومة سٌاسة

 الى االنحٌاز مع التدخل عدم العمال حزب سٌاسة ان نجد ، وأعوانه فرانكو والمتمثل المتمردٌن

 العمال حزب حظً وقد وأنصارها، االسبانٌة الشعبٌة بالجبهة المتمثل الجمهورٌٌن جانب

 استؽلل رفضه عن العمال حزب اعلن ان سبق فقد ، البرٌطانٌٌن المفكرٌن واسناد بدعم البرٌطانً

 االلمان المتطوعٌن من المتزاٌدة االعداد وصول وان االسبانٌٌن للعمال البرٌطانٌٌن الرأسمالٌٌن

 قوى من اسبانٌا فً فعال تدخل أي ضد ووقؾ لفرانكو المعادي التعاطؾ عزز قد واالٌطالٌٌن

 السلم لتحقٌق االسبانٌة الحرب فً المتورطة الدول بٌن المفاوضات باب ولوج الى ودعا اجنبٌة

 . اسبانٌا فً

 االسبانية االهلية الحرب من الكبرى الدول موقف نلخص ان يمكن تقدم ما خالل ومن

 : مصالحها حسب كان االسبانية األهلية الحرب في الكبرى الدول تدخل أن نجد: 6393_6391

 ، اسبانٌا فً لها نفوذ تأسٌس  أمل على فرانكو اٌطالٌا ساندت: الحرب من االٌطالً الموقؾ.1

 فً الفرنسً النفوذ تهدٌد خللها من تستطٌع التً والجوٌة البحرٌة القواعد بعض على وللحصول

 وان 1191 الثانً تشرٌن فً فرانكو بحكومة اٌطالٌا حكومة اعترفت وقد المتوسط البحر حوض

 . دوالر ملٌون 111 نحو الخزٌنة كلؾ قد اسبانٌا فً االٌطالً التدخل

 شقة توسٌع فً االسبانٌة األهلٌة الحرب تستؽل إن ألمانٌا حاولت: الحرب من األلمانً الموقؾ.9

 فرنسا قلق ٌثٌر أن شانه من اسبانٌا مع تحالؾ عقد إلى وسعت ، وفرنسا اٌطالٌا بٌن الخلؾ

 الحدود على قواتها بعض على اإلبقاء إلى ، ألمانٌا وبٌن بٌنها حرب نشوب حالة فً وٌضطرها

 السٌما أسلحتها كفاءة الختبار مٌدانا   تكون كً اسبانٌا استخدام ألمانٌا حاولت وكذلك ، االسبانٌة

 قٌمة وبلؽت ،1191 الثانً تشرٌن فً فرانكو بحكومة ألمانٌا اعترفت وقد ، الجو سلح

 ومبات المقاتلٌن اإللؾ عن فضل   دوالر ملٌون 911 بنحو فرانكو إلى هتلر قدمها التً المساعدات

 .والدبابات الطابرات

 من اؼلبهم وكان الجمهورٌٌن السوفٌٌتً االتحاد ساعد: الحرب من السوفٌٌتً االتحاد موقؾ.9

 فً ٌعزز إن شانه من فرانكو على الجمهورٌٌن انتصار فان لذلك ، الشٌوعٌة األفكار مؤٌدي

 توسٌع السوفٌت أراد كذلك ، الؽربٌة أوربا وفً اسبانٌا فً لهم قدم موطا على السوفٌت حصول

 جعل مما وذلك  أخرى جهة من ألمانٌا و اٌطالٌا وبٌن جهة من وفرنسا برٌطانٌا بٌن الفجوة

 كانوا الذٌن السوفٌت الخبراء و الطٌارٌن عدد وصل وقد الحرب أمد إطالة فً ٌرؼبون السوفٌت

 . رجل 9111 نحو الجمهورٌٌن لحساب ٌعملون
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 ،ولم االسبانٌة األهلٌة الحرب فً أجنبً تدخل أي فرنسا عارضت: الحرب من الفرنسً الموقؾ.1

 على الحصول من اٌطالٌا سٌمكن ذلك ،الن الجمهورٌٌن على فرانكو ٌنتصر بان كذلك ترؼب تكن

 وقد المتوسط البحر منطقة فً تؽٌرات إحداث إلى بالتالً ٌؤدي مما اسبانٌا فً المواقع بعض

 . الجمهورٌٌن بقوات بااللتحاق للمتطوعٌن السماح على الفرنسٌة الحكومة وافقت

 عارضت أنها إذ ، فرنسا موقؾ ما حد إلى ٌشبه موقفها كان: الحرب من البرٌطانً الموقؾ.1

 المتوسط البحر فً مكاسب أٌة إلى ألمانٌا أو اٌطالٌا حصول وعارضت الحرب فً األجنبً التدخل

 انقسمت وقد ، طارق جبل عبر المارة البرٌطانٌة المواصلت تهدٌد إلى ذلك ٌؤدي أن من خشٌة

 دعم بٌنما جمهورٌٌن إلى دعمه قدم العمال فحزب الحرب من موفقها فً البرٌطانٌة األحزاب

 . فرانكو قوات المحافظٌن حزب

 

 المصادر

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

 .9111، ،دٌالى قبرص فً التركً التدخل الى االولى العالمٌة

  برس جروس   عاما، خمسٌن بعد االسبانٌة االهلٌة الحرب من صفحات ، زٌادة طارق (9

 .1111  لبنان   ،

 اطروحة ، 1191-1191 االسبانٌة االهلٌة الحرب فً المانٌا دور ، هادي جواد اٌمان (9

 .9111، بؽداد جامعة ، رشد ابن التربٌة كلٌة ،(  منشورة ؼٌر) دكتوراة

 الحدٌث اوربا تارٌخ فً دراسات ، القوزي علً محمد و عمر العزٌز عبد عمر  (1

 . 1111، بٌروت ، النهضة دار ،1111_1111 والمعاصر

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

 حاطوم، الدٌن نور ترجمة ،1111_1111 العشرٌن القرن ،تارٌخ رونوفن بٌٌر   (1

   .1111، دمشق

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

 


