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المقدمة
عصرفىألوروبالدراستناالمكملةالدراسةهذهالعربيةللمكتبةنقدمأنيسعدنا

وتطورظهوربينالرابطةفيهعالجناخاصًامجلدًالهاخصصناالتىالرأسمالية
.وفكريةوسياسيةاجتماعيةتغييراتمناألوروبىبالمجتمعلحقالرأسمالية، وما

بتطورتتصلظاهرةباعتبارهااإلمبرياليةيعالجالقارئأيدىبينالذىوالمجلد
ترتب، وماسياساتمنبهاارتبطالتطور، ومادرجاتمنمعينةدرجةعندالرأسمالية

الصراعلتسويةإحداهماقامتعالميتينحربينفىتمثلرهيبدموىصراعمنعليها
الصراعهذاحلقاتالستكمالاألخرىالرأسمالية، وقامتأوروبادولبيناإلمبريالى

بينماحقبةفىظهرتالتىالفاشيةالنظممواجهةفىالديمقراطيةعنالدفاعباسم
اإلتحادبقيادةاالشتراكىالتكتلبروزمناألخيرةالحربعلىترتبما، ثمالحربين

.األمريكيةالمتحدةالوالياتبزعامةاإلمبرياليةمواجهةفىالسوفيتى

التاريختدريسفىخبراتناخالصة–سابقهفىفعلناكما–المجلدهذافىأودعناوقد
أن، آملينطوالسنواتمدىعلىاكتسبناهاالتىوالعربيةالمصريةبالجامعاتاألوروبى

نجعلهأنعلىحرصنا، كمابالجامعاتالسياسيةوالعلومواالقتصادالتاريخطالببهيفيد
.المعاصرةالسياسيةاألوضاعفهمعلىيعينهالعربىللمثقفمرجعًا

السبيلقصداللهوعلى

1982أكتوبر

المؤلفون
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األولالفصل
األولىالعالميةالحربقبلأوروبا

اإلمبريالىالتوسع–أوالً
المدارسبإختالفتختلفمعانىيتضمنسياسىمصطلحImperialismاإلمبريالية

بالعلومالمشتغلينبينإجماعًاثمة، ولكنالمصطلحهذامنموقفهاحددتالتىالفكرية
ما، بهدفدولةتنتهجهاالتىالسياسةتلكتعنى) إصطالحًا (اإلمبرياليةأنعلىالسياسية
السيطرة،بتلكتقبلالشعوبحدودها، وعلىخارجتقعالتىالبالدعلىسيطرتهافرض

.الثقافيةأواالقتصاديةأوالعسكريةالسيطرةذلكفىوتستوى

صاحبتتاريخيةحركةباعتبارهاالمفكريناهتماممنكبيربجانباإلمبرياليةوحظيت
منفعةحولاقتصادى، يدورطابعذاحولهاالجدلمداركانثمالرأسمالية، ومنتطور

أولئكويركز. السياسةتلكصاحبةالدولةرخاءأجلمنسياسىكسلوكاإلمبريالية
إيجاد، وفىالخامالموادفىتتمثلماديةمواردمناإلمبرياليةتجلبهماعلىالمفكرون

أمامهاتضيقالتىاألموالرؤوسالستثمارالمجال، وإفساحاإلنتاجلتصريفأسواق
حاجةعنيزيدونالذينالسكانأمامالبابالوطنية، وفتحالسوقفىاالستثمارسبل

.المستعمراتالستيطانالعمرانيةالبالد

اإلمبرياليةأنإلى، ويذهباإلدعاءاتتلكيعارضالمفكرينبينقويًااتجاهًاثمةولكن
صاحبةالتوسعية، تعدالسياسةصاحبةالدولةأبناءمنصغيرةمجموعةإالتفيدال

السياسةتلكتفيدإنتهاجها، والإلىتدفعضاغطةقوةالسياسة، وتشكلتلكفىالمصلحة
البلدداخلالثرواتتوزيعسوءأنإلىإليهيذهبونفيماهؤالءويستند. كلهااألمة

،المواطنينجميعمتناولفىالسياسةتلكثمارمنيجعلالاإلمبرياليةالسياسةصاحب
ببالدهمهؤالءيدفعماكثيرًا، بلالثرواتأيديهمفىتتركزالذينأولئكبهايفوزوإنما
لهمغنمهااألمة، ويبقىأبناءعلىغرمهايقععسكريةمغامراتفىاالشتراكإلى

.وحدهم
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اإلمبرياليةكبيرًا، فاعتبرواإهتمامًالإلمبرياليةاالقتصاديةالمظاهرالماركسيونوأولى
نفسهاإلحتكار، ويجدمرحلةالرأسمالىاالقتصاديبلغالرأسمالية، حيثمراحلأعلى

التنافسإلىذلك، ويجرهالمالرأسوفائضاإلنتاجفائضلتصريفسبيلإليجادمدفوعًا
والرأسماليةفاإلمبريالية. المجالهذافىاألخرىالرأسماليةاالقتصاديةاألنظمةمع

.واحدةلعملةوجهان

المعاصرةالرأسمالية
رؤوسمعظمأنبمعنى" صناعيةرأسمالية "الصناعيةالثورةبعدالرأسماليةأصبحت
المرحلةتلكفى–الرأسمالية، وكانتالصناعىاإلنتاجفىتستثمركانتالنقديةاألموال

، وكانتومتوسطيهمالمنتجينصغارمنكبيرعددبينالحرةالمنافسةأساسعلىتقوم–
الدولسياسةفىالزاويةحجرتمثل) الدولةتدخلعدمأى (االقتصاديةالحرية

.االقتصادية

ذلكأواخرمنذعشر، ولكنالتاسعالقرنفىللرأسماليةمميزةالخواصهذهوظلت
،العشرينالقرنفىالتطورهذاجديد، واكتملتطورمعالمالرأسماليةعلىبدتالقرن
يقومالالرأسمالىاالقتصادفأصبح. للرأسماليةالتقليديةالمميزاتهذهإختفاءإلىوأدى
علىتسيطرإحتكاريةواتفاقاتاحتكاراتعلى، وإنماالمنتجينبينالحرةالمنافسةعلى

الصناعة، بلفىأموالهمرؤوسباستثماريهتمونالالرأسماليينكبار، وأصبحاألسواق
بعيد،حدإلىالصناعةعلىاليومتسيطرالتىالماليةوالمشروعاتالبنوكفىيوظفونها

لتوجيهاآلنتتدخل، فالدولةالذكرياتعدادفىالكاملةاالقتصاديةالحريةأصبحتكما
.منظمبشكلاالقتصاد

التاسعالقرنمنالثانىالنصففىالصناعةتطوراإلحتكارية، ساعدلإلتجاهاتفبالنسبة
المشروعاتعددمنوالتقليلالكبيرةالمشروعاتنمونحواإلتجاهتأكيدعلىعشر

والسفنالحديديةالسككالستخدامنتيجةالمواصالتتقدمأدىوالصغيرة، فقدالمتوسطة
البعيدةاألسواقإغراقمنالكبيرةالمشروعاتتمكينوإلىالنقلنفقةتقليلإلىالتجارية
أنذلكإلى، يضافالمحليونالمنتجونبهيبيعالذىالثمنعنيقلبثمنوبيعهابمنتجاتها
صغير،مشروعيزاولهاأنيمكنالجديدةصناعاتنشأةإلىأدىالصناعىالتطور
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وغيرهاالصلبالتجارية، وصناعةبالسفنأوالحديديةبالسككالنقلصناعةمثلوذلك
إنتاجهانفقاتتغطىأنتستطيعالكبيرة، وهىأموالرؤوستستلزمالتىالصناعاتمن
منخفضًافيهاالثابتةالتكلفةمتوسطيجعلكبيرًاتنتجهاالتىالوحداتعددكانإذاإال

.معقولبسعرالبيعمنيمكنبشكل

منلسلسلة–عشرالتاسعللقرناألولالربعمنذ–الرأسمالىالنظامتعرضوقد
بثمنالمنتجينلصغارمشروعاتهمببيعالمنتجينصغارقيامإلىالدورية، أدتاألزمات

المشروعاتابتالعفىنجحتالتىالكبيرةالمشروعاتحجمتضخمإلىأدتزهيد، كما
.الصغيرة

منالكثيريجعلالكسادفتراتاإلحتكار، فتوالىظاهرةقيامإلىاألزماتوأدت
علىاإلتفاقإلى، ويعمدونبينهمتسودكانتالتىالمنافسةروحعنيقلعونالمنتجين

ثمومن. األثمانإنهيارومقاومةبينهمفيمااألسواقوتوزيعاإلنتاجلتحديدمشتركةخطة
فىاإلتجاهذلك، ووضحاإلحتكاراتتكويننحوإتجاهالرأسمالىاالقتصادفىنشأ

اإلحتكاريصبحبحيثالقرنذلكنهايةفىعشر، وتأكدالتاسعالقرنمنالثانىالنصف
اإلحتكارىاإلتجاههذااتخذوقد. العشرينالقرنفىللرأسماليةالمميزالطابعهو

الكبيرة،المشروعاتمنمحدودعدديدفىاإلنتاجتركيز: ، هماأساسيينمظهرين
.المشروعاتبينواإلتفاق

"Trustالترست "اسماإلنتاجفيهيتركزالذىالضخمالمشروععلىاالقتصاديونويطلق
المتوسطةالمشروعاتمنلعددكبيرمشروعإبتالعمننشأضخممشروعوهو

.واحدًامشروعًاتكونبحيثكبيرةمشروعاتعدةاندماجعنوالصغيرة، أو

العامالرأىوكانالمستهلكينومنالمنتجينصغارمنشديدةمعارضةالترستالقىوقد
إندماجسياسةمنللحدالسلطاتتدخلتالمنافسة، ولذلكبضرورةمؤمنًامجموعهفى

،اإلندماجهذامثلتحظرقوانينالدولمنالكثيرفى، وصدرتالشكلبهذاالمشروعات
مخالفةدونالتركزتحقيقإلى، وعمدواالقوانينتلكعلىالرأسماليونتحايلولذلك

جديدةشركةبإيجاد، واإلكتفاءالمشروعاتاستقاللعلىالمحافظةطريقعنالقانون
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وتوجيهها،عليهابالسيطرةيسمحالذىبالقدرالمشروعاتمنكلأسهممنتشترى
".Holding Companyالقابضةالشركة "اسماإلحتكارأشكالمنالجديدالشكلوحمل

المشروعاتبيناإلتفاقهوالمعاصرةالرأسماليةفىاإلحتكاراتلظاهرةالثانىوالمظهر
الكارتلتكوينحركةبدأت، وقدCartelبالكارتلعرفالمنافسة، فيماأخطارمنللحد
كبيرًا، فسادإنتشارًامنذئذعشر، وانتشرتالتاسعالقرنمنالثانىالنصففىأوروبافى

أهميةذاتمصنوعةنصفأوأوليةموادإنتاجتتولىالتىاإلنتاجفروعكلالكارتل
منذغدتقدالموادبهذهالمتعلقةاإلتفاقاتمعظمأنبل. واالستهالكاإلنتاجفىكبيرة

.المختلفةالدولفىالمنتجينكبارتشملدوليةإتفاقاتاألولىالعالميةالحرب

المعاصرةالرأسماليةصبغإلىالمشروعاتبيناإلتفاقاتوانتشارالتركزأدىوقد
،العمالإزاءالرأسماليينمركزتقويةذلكشأنمنوكان. ظاهرةإحتكاريةبصبغة
الدفاعمنالعمالمكناإلحتكاريةالحركاتنشاطاألجور، ولكنتخفيضفىونجاحهم

.إتحاداتفىنقاباتهمبتجميعالمشروعاتتجمعحركة، ومواجهةأنفسهمعن

حجموزيادةأعمالهاإزدهارعلىساعدتطورًاعشرالتاسعالقرنخاللالبنوكوتطورت
التركز، فقضتظاهرةالبنوكبين، وانتشرتالرأسمالىاالقتصادفىتلعبهالذىالدور
التطورهذاوصاحب. لهافروعمجردإلىوحولتهاالصغيرةالبنوكعلىالكبيرةالبنوك
فىالنقديةاألموالرؤوستكدسكلهذلكنتيجة، وكانتالتأمينشركاتفىمماثلتطور
أنفسهمالصناعةرجالكبارإنبل. الضخمةالماليةالمشروعاتمنجدًاقليلعددأيدى

مساعدةضمانذلكمنهدفهم، وكانمصرفيينإلى–فشيئًاشيئًا–تحولواأنلبثواما
فحولواالصناعةمخاطرمنلهمأفضلالبنوكعملياتأنوجدوا، ولكنهملهمالبنوك

.البنوكطريقعنالصناعةعلىسيطرواثمالبنوكإلىالصناعةمنأموالهمرؤوس
علىالمسيطرينالرأسماليينكبارمن" ماليةجماعات "أوروبىبلدكلفىتكونتوهكذا
صانععلىضاغطةقوى، شكلتالقومىاالقتصادعصبعلىخاللهاومنالبنوك
الحاجةمصالحها، فدفعتهاخدمةنحوالبالدسياسةبالدها، ووجهتفىالسياسىالقرار

نحوبالدهاسياسةتوجيهإلىاإلنتاجتصريفوأسواقاألوليةالموادمصادرإلى



11اإلمبرياليةعصرفىأوروبا

الجديد، ربطتهاوالعالموآسياأفريقيافىبعيدةبالدإلىنفوذهامدتاإلمبريالية، وبذلك
.معًابهماأوالسياسيةأواالقتصاديةالتبعيةبروابطببالدها

اإلمبرياليةبراثنبينأفريقيا
وأوروباأفريقيابيناالقتصاديةالعالقاتفىجذرىتحولمرحلةعشرالتاسعالقرنيمثل
التاسعالقرنفىاإلنجليزيةالصادراتفىالتوسعساعدفقد. خاصةوبريطانياعامة

.الصناعيةبالثورةسمىفيماذروتهبلغالذىالصناعىالتطورعجلةدفعإلىعشر
شهدتهالذىاالقتصادىالرخاءفىساهمتالتىالثرواتمنكبيرًاقسطًاأفريقياوقدمت
خاللالرقيقتجارةفازدهرت. بريطانياخاصةعشر، وبصفةالثامنالقرنفىأوروبا

فىالعبيدعملاألسد)، واستثمربنصيبمنهايستأثروناإلنجليزوكان (القرنذلك
علىتدفقت) والتبغوالسكركالشاى (نقديةمحاصيلإلىليتحولاألمريكيةالمزارع
قطنوكان. بريطانياطليعتهاوفىاإلمبرياليةللقوىطائلةأرباحًالتحققأوروبا

التطور،ذلكوبحدوث). الصناعيةالثورة (الجديدالتكنولوجىالتطوردعامةالمستعمرات
فىتحولالصناعة، وحدثلحساب–االقتصادىللنشاطكمحور–أهميتهاالتجارةفقدت
.تطورهامراحلمنالصناعيةالمرحلةدخلتالتىالرأسماليةبنية

الرقإلغاءلحركةإزدهارًاالصناعةإلىالتحولأثمرأفريقيا، فقدعلىكلهذلكوإنعكس
المصدرذلكعنغنىفىاإلنجليزأصبح، بعدماالرقيقتجارةإيقافإلىأدتالتى

القطنيةالمنسوجاتتصديرفىالتوسععلىالتحولهذاساعدكذلك. للربحالحيوى
تعدأخرىأفريقيةوارداتإلىحاجةفىبريطانياأفريقيا، وأصبحتإلىالرخيصة
كزيتللصناعةالالزمةالخامالموادفىالمتطورة، تمثلتلصناعتهاحيويةضرورة
الصادراتقائمةتعدولم. ، وغيرها، والنحاس، والكاكاو، والذهب، والقطنالنخيل

المعدنية،والمنتجاتالناريةواألسلحةالكحوليةالمشروباتتضمأفريقياإلىالبريطانية
.الحديثةالبريطانيةالصناعةمنتجاتتضمأصبحتوإنما

الثورةمنالثانيةالمرحلةفىآخرتحوًالأفريقياتجاهاإلمبرياليةالسياسةشهدتثم
والصلبكالحديدالثقيلةالصناعاتفىتطورًاشهدتالتىالمرحلةالصناعية، وهى

جديدة، وأسواقالخامللموادمصادرإلىإحتاجتجديدةصناعات، فظهرتوالفحم
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إتسعت. صناعيًاببريطانيااللحاقإلىالغربيةأوروبادولوباتجاه. اإلنتاجلتصريف
منالثانىالنصففىأوروباإلى) الرأسماليةالسلع (والمعداتاآلالتصادراتحركة
أوروباغربوبدخول. البريطانيةالصادراتقائمةتتصدرعشر، فأصبحتالتاسعالقرن
فىإالتتوفرالالتىالرخيصةالخامالموادعلىالطلبزادالصناعيةالرأسماليةمرحلة
تكتفىتعدلمالتىاإلمبرياليةأساليبفىتحوللذلكنتيجةوآسيا، وحدثأفريقيا

كوسيطالمحليةالقوىمعبالتعامل، وتقنعالسواحلعلىتجاريةبمحطاتباإلحتفاظ
الخامالموادمنالكثيرباطنهافىتحوىالتىاألرضفىتطمعأصبحتولكنها. تجارى

التعرفعمليةفبدأت. كبرىاقتصاديةقيمةذاتنباتاتسطحهاعلىالمعدنية، وتنمو
بماالقارةفىاالستعمارىالتوسعذلكتال، ثماألفريقية، واستكشافهالقارةداخلعلى
.المستعمراتامتالكعلىالمتنافسةاإلمبرياليةالقوىبينصراعمنجره

القارةفىاإلمبريالىالتوسعكانحتىعشرالتاسعالقرننهايةتحلكادتماوهكذا
والوسطوالجنوبوالشرقالغربمناطقإلىكلها، فباإلضافةالقارةغطىقداألفريقية

)وموزمبيقأنجوال (والبرتغاليين) الكونغو (والبلجيكيينلإلنجليزمرتعًاكانتالتى
اإلنجليز، فإحتلوالفرنسيينلإلنجليزمرتعًاالشرقىوشمالهاالقارةشمال، كانواأللمان

نحويتطلعونأخذواثم) 1881 (وتونس) 1830 (الجزائر)، والفرنسيون1882 (مصر
صراعاتتلكالتوسععمليةوصحبت. االستوائيةأفريقيامستعمرةكونواكماالمغرب

موائدعلىلهاحدًاتضعأنالقارة، حاولتإمتالكعلىالمتنافسةاألوروبيةالدولبين
عنالمؤتمراتتلكعجزتاالستعمارية، وحينالخالفاتلتسويةعقدتالتىالمؤتمرات

الحرب، فكانتالحربإلىتلجأأنأوروبا، إضطرتاإلمبريالىالصراعمشكلةحل
.وآسياأفريقياحولاإلمبريالىالصراعذروةاألولىالعالمية

وطنىلحكمخاضعًااألفريقيةاألراضىمن% 90علىيزيدماكان1880عاموفى
1914عام، ففىبقليلالقرنربععلىيزيدمابعدتمامًاتغيرتالصورةأن، غيرمحلى

بقيةوأثيوبيا، أماليبريا: نفسيهما، همايحكمانأفريقيابالدمنبلدانسوىهناكيكنلم
لشبونةأوروماأوبرلينأوباريسأولندن: األوروبيةالعواصممنتحكمفكانتأفريقيا

.بروكسلأومدريدأو
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بنصيبفازتاوفرنساإنجلترابينها، ولكنفيماأفريقيةأوروبيةدولسبعاقتسمتوهكذا
.األخرىاإلمبرياليةالقوىبحكمتأثروامماأكثرالبريطانىبالحكماألفارقةاألسد، وتأثر

جامبياعلىسلطانهابريطانياعشر، مدتالتاسعالقرنمناألخيرينالعقدينخاللففى
مدتأفريقيا، كماغربفىنيجيريايعرفأصبحما، وعلىالذهبوساحلوسيراليون

بتشواناعلى، فسيطرتمنهالشمالإلىالواقعةاألقاليمعلىأفريقياجنوبمنسلطانها
وكينيا، وفرضتأوغندةعلىسيطرتهاأساسونياساالند، ووضعتوالروديسيتينالند

آلتالتىاألراضىفىبريطانيةإدارةأفريقيا، وأقامتشرقىفىزنجبارعلىالحماية
وأعلنتالبويردولتىبريطانياضمتحتىنهايتهيبلغالقرنكادوما. الصومالمنإليها

عاممصربإحتاللأفريقياعلىالبريطانيةالسيطرةسوازيالند، وتوجتعلىالحماية
.1899عامالسودانعلىإنجليزى–مصرىثنائىحكم، وإقامة1882

شرقفىالمربعةاألميالآالفعلىنفوذهاتثبيتعلىبريطانياأصرتلماذا.. ترى
ظلتأنهاعشر، رغمالتاسعالقرنمناألخيرالخمسفىأفريقياوغربوجنوبووسط
معها ؟ ولماذارعاياهايتاجرالتىاألفريقيةالبالدفىاإلداريةالمسئولياتتحملفىتتردد

بالذات ؟الوقتذلكفىاألوروبيةالدولسياساتعلىاإلمبريالىالتوسعفكرةغلبت

أفريقيافىاإلمبريالىالتوسعمناألوروبيةالدولموقففىالمفاجئالتغيرذلكإن
فيمااألساسيةمالمحهاأبرزناالتى–اإلحتكاريةالمرحلةالرأسماليةدخولإلىيرجع
التوسعالوطنية، وكانأسواقهافىاالستهالكوقلةالرأسمالىالنموزيادةنتيجة–سبق

رؤوسالستثمارجديدةمجاالت، ولفتحالمتراكماإلنتاجلتصريفسبيًالاإلمبريالى
باستثمارإهتموااألوروبيينالمستثمرينأنهوبسونفيذكر. البحاروراءفيمااألموال
إلىاألوروبية، أضفاألسواقفىاالستثمارعائدتناقصعندماالبحاروراءفيماأموالهم

األمريكيةالمتحدةوالوالياتالغربيةأوروبادوللحاقأنمنآنفًاذكرناهماذلك
فىالمتوفرةالخامالموادعلىالطلبمنزادالصناعىالتطوردرجةحيثمنببريطانيا

تزاحمت، وهكذااإلنتاجلتصريفاألسواقعلىالطلبمنبالتالىوآسيا، وزادأفريقيا
هذامواجهةوفى. الطبيعيةالمواردمصادرعلىيدهالتضعبالمناكباإلمبرياليةالقوى

لنشاطهاحيويًامجاًالتعتبرهاكانتالتىاألراضىبضمدولةكلسارعتالتزاحم
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القوىعنهالنفسها، وتدرأعليهاعليها، لتبقىالحمايةبفرضقامتاالقتصادى، أو
.المتنافسة

بعض، باستثناءبالذاتالبحريةأوروبادولأفريقيااستعمارعلىالتكالبفىوشارك
.وبلجيكاوإيطالياكألمانياالجديدةالقوىبعضودخولوالدانمرككهولنداالقديمةالقوى

لمكانةوفقًانتائجهأوروبا، وتحددتفىللصراعإنعكاسًاأفريقيافىالصراعكانوقد
القوى،لجميعالمباشرالهدفهوالتوسعمناألقصىالحدوكان. أوروبافىالقوىتلك

األرضىاإلتصالالرئيسية، وتحقيقاألنهارإلى–اإلمكانبقدر–الوصولإليهيضاف
بينالصدامثملإلحتكاكمجاًالهذافخلق. ممكنًاذلككانكلمادولةكلمستعمراتبين

.البعضوبعضهااإلمبرياليةالقوىهذه

آسيافىاإلمبريالية
مبكرةبدايةالقارةبتلكبدأ، الذىاإلمبريالىللتوسعالثانيةالضحيةهىآسياوكانت

فىالشرقيةالهندوجزرالهندالرأسمالية، وكانتتطورفىالتجاريةالمرحلةصاحبت
.التجاريةالرأسماليةالمرحلةفىاالستعمارنيرتحتوقعتالتىالبالدطليعة

مملكة (مستقلةهنديةدولةآخرعلىسيادتهابسطفىبريطانيانجحتالهندوفى
منالهنديةالقارةشبهعلىاإلنجليزسلطانامتد، وبذلك1848–1846فى) البنجاب
ممتلكاتمنالهند، وأصبحتأسامإلىهندوكوشجبالومنقومورينرأسإلىكشمير
البريطانىالبرلمانيدفى1858بعدالهندفىالحاكمةالسلطة، ووضعتالبريطانىالتاج
.عليهاويهيمنويديرهاالهندحكومةعلىيشرفكانالذى

متنفسًاقدمتلبريطانياإحتكاريةسوقًاالهند، فكانتاقتصادياتعلىبريطانياوسيطرت
الخطوطالصناعة، فأنشئتلهذهالحيويةاألوليةالموادقدمتكماالبريطانيةللصناعة
المزارعلتمويلالبريطانىالمالرأسبريطانية، ودخلشركاتأيدىعلىالحديدية
.الهامةالمحاصيلمنوغيرهاوالقطنوالبنوالمطاطللشاىالكبرى

آخر،شكًالعشرالتاسعالقرنمنالثانىالنصففىالصينفىاإلمبريالىالتوسعواتخذ
تارةبالدبلوماسيةعليهاوتفرضالصينأبوابتطرقأنبريطانياحاولتالهندفمن
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وحذتالبريطانيةالمنتجاتأمامسوقهاتفتحأن) األفيونحروب (أخرىتارةوبالحرب
علىالتوقيعالصينعلىففرضاألمريكيةالمتحدةوالوالياتالغربيةأوروبادولحذوها

للتجارةفتحتالتىالموانىفىباإلقامةبمقتضاهالألجانبسمحالتىالمعاهداتمنعدد
أهمهاكانتاألجنبيةلإلمتيازاتمناطقفيها، وحددتالماليةباألعمالوالقيامالدولية
واإليطاليةالبريطانيةبشنغهاى، واإلمتيازاتوالفرنسيةالدوليةاإلمتيازاتمناطق

الدولوأخذت. كانتونفىوالفرنسيةالبريطانية، واإلمتيازاتتسنتيانفىواأللمانية
اإلمبرياليةالقوىواقتطعت. الهامةالداخليةالمائيةالطرقعلىسلطانهاتبسطاألوروبية

الصينأطرافعلىالضغطوظل. وأنامكمبوديامقدمتهاوالياتها، وفىبعضالصينمن
العالميةالحرببعدكاملةسيادتهاالصيناستعادتحتىمتواصًالالخارجيةومناطقها

.الثانية

فىنجحتالعالمية، فقدللتجارةموانيهافتحعلى1854عامأجبرتقداليابانكانتوإذا
فىالرأسمالىالنهجعلىاقتصادهاتطورأنوفىاإلمبرياليةالقوىضغوطمناإلفالت

الصينحسابعلىوتوغلتكورياإلتهمتإمبرياليةقوةإلىبدورهاوتتحولقياسىزمن
إلىاألمر، ووصلالجهاتتلكبتوسعهمبلغواالذينبالروساصطدمتحيثبمنشوريا
.سنرىمانحوعلىلليابانالنصرلواءفيهاعقدوروسيااليابانبينحربغمارخوض

لفرضالضغطأنواعمختلفمارسواالذينللفرنسيينمرتعًافكانتالصينيةالهندأما
الفرنسيون، وبذلوالحربوالدبلوماسيةالتبشيرطريقعنالبالدتلكعلىسلطانهم
.خيراتهاواستنزافالبالدالستغاللمضنيةجهودًا

اإلمبرياليةحصاد
الغربية،أوروبافىالرأسماليةلنموالدافعةالقوةبمثابةاإلمبريالىالتوسعكانلقد

اإلتجاهاتتظهروبدأتالنضجمرحلةالصناعيةالرأسماليةبلغتعندماوخاصة
، ولعلالمصرفىالمالرأسلعبهالذىالدورحجم، وتزايدالمالرأسفىاإلحتكارية

التاسعالقرننهايةعندذروتهبلغالذى1870عامبعداإلمبريالىالتوسعزيادةيفسرذلك
منمليونًاعشرينعلىيدهاتضعاإلمبرياليةالقوىكانت1914عامعشر، وبحلول

.العالمسكاننصفعلىيربوماعلىسلطانهاالمربعة، وتبسطاألميال
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،األوروبىالمالرأسأماملالستثمارجديدةميادينفتحتقداإلمبرياليةكانتوإذا
األوليةللموادجديدةمصادر، ووفرتالصناعىاإلنتاجلتصريفجديدةأسواقًاوفتحت
اإلمبرياليةسلبياتألوروبا، فإنواالقتصادىالسياسىاألمنللصناعة، فوفرتالالزمة
اإلمبريالىالتوسعبلغ، فقدالقرنهذاومطلعالماضىالقرننهايةعندتتزايدأخذت
تكوينهااستكملتالجديدة، التىاألوروبيةللقوىقدمموضعثمةيعد، ولممداهأقصى

علىواسعةخطواتخطتعشر، والتىالتاسعالقرنمناألخيرالثلثفىالسياسى
القوىتجدبها، فإذااإلمبريالىالتوسعإلىبحاجة، وأصبحالرأسمالىالتطورطريق

الدبلوماسيةعجزت، وعندماشئكلعلىاستولتقدالميدانهذافىسبقتهاالتىاألخرى
اإلحتكاممنمفرًاهناكيعدالنفوذ، لمومناطقالمستعمراتتوزيع) عدالة (تحققأنعن
عالمفىوالجددالقدامىبينالصدامنقاط، وكانتالتسلحسباق، فكانالسالحإلى

بيناإلمبريالىالصراعلتسويةمنهالبدشرًااألولىالعالميةالحربكانتاإلمبريالية، ثم
.الرأسماليةاألوروبيةالقوى

السياسيةوالتكتالتالتحالفات–ثانياً
خاللمنوالسياسىاالقتصادىأمنهاتحقيقعناألوروبيةالدولعجزتوعندما

عقدإلىالعشرينالقرنومطلععشرالتاسعالقرننهايةعنداإلمبريالية، إتجهت
عندولةكلعجزتالذىالقومىاألمنتحقيقبهدفالسياسيةوالتكتالتالمحالفات

التاسعللقرناألخيرالربعمنذموجودةالمحالفاتتلكأسسبمفردها، وكانتتحقيقه
لذلكونتيجة. جديدةروابطوتأسيسالتقليديةروابطهاتقويةإلىالدولتلكعشر، فسعت

:معسكرينإلىمنقسمة–األولىالعالميةالحربقيامعند–نفسهاأوروباوجدت
وإيطاليا،والمجرالنمساوإمبراطوريةألمانيايضمكانالذىالثالثىأحدهما، التحالف

.وبريطانياوروسيافرنساضمالذىالثالثىالوفاقوثانيهما

الثالثىالتحالف
1879عاموالمجروالنمساألمانيابينتمتالتىالمحالفةنواتهفكانتالثالثىالتحالفأما

الدولتينمنأىتعرضحالةفىأنهعلىينصفكان. آلخرحينمنتجددكانتوالتى
.التحالفذلكإلىإيطالياإنضمت1882عاموفى. لنجدتهااألخرىتهبروسىلهجوم
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أيهما،علىفرنساإعتداءحالةفىالبعضبعضهمابمساندةوإيطالياألمانيافتعهدت
دولةجانبمنلهجومالمتحالفةالدولمنأىتعرضحالةفىأنهعلىالمحالفةونصت

هذالمثلتتعرضالتىحليفتهالنجدةاألخرىاألطرافتهبالكبرىالدولمندولتينأو
رسائلالدولتانوتبادلتوإيطاليافرنسابينالعالقاتتحسنتالسنينمروعلى. الهجوم
لهجومإحداهماتعرضتماإذاالحيادعلىتقفأنبموجبهااألخرىمنهماكلوعدت

التىإيطالياإلتزاماتمعتتناقضالوعودتلكتكنولمأخرىدولأودولةجانبمن
كانتوطالمامحضةدفاعيةكانتالوعودتلكأنطالماالثالثىالتحالفعليهايفرضها
إيطالياكانتالحقيقةوفى. فرنسىلهجومتعرضهاحالةفىألمانيابمساعدةملزمةإيطاليا
مزايامنبذلكواستفادتالثالثىوالوفاقالثالثىالتحالفمنكلفىقدمبموضعتحتفظ

والنمساألمانيامعاتفاقًاوقعتعندماالثالثىبالتحالفحينًارومانياوارتبطت. التكتلين
تعرضحالةفىالبعضبعضهابمساعدةالثالثةاألطراففيهتعهدت1883فىوالمجر
وجهةتغييرإلى) 1913–1912 (البلقانحربحوادث، وأدتروسىلهجومإحداها
إلىمنهاروسياإلىميًالأكثراألولىالعالميةالحربإندالععندفأصبحترومانيا
.ألمانيا

الثالثىالوفاق
اإلتفاقاتمنعددإلىاستند، فقدالثالثىالتحالفمنتاريخًاأحدثالثالثىالوفاقكان

.1894–1891بينفيماحولهاالمفاوضاتدارتالتىوروسيافرنسابينأبرمتالتى
لهجومتعرضهحالةفىاآلخرلنجدةطرفكليهبأنعلىاإلتفاقاتتلكونصت
والمجر،والنمساإيطاليامعبالتحالفمدعمًاكانأممنفردًاالهجومهذاكانسواءألمانى
التحالفدولإحدىقيامحالةفىقواتهمابتعبئةوروسيافرنساتقومأنعلىونصت
إقامةنحوبريطانيااتجهتسنواتبضعوخالل. قواتهابتعبئةالدولتلكجميعأوالثالثى
عن" المجيدةالعزلة "سياسةعنبريطانياأقلعتوروسيا، فقدفرنسامعوثيقةعالقات

نموضوءفىخطرمصدرأصبحتالعزلةهذهأنتبينتبعدمااألوروبيةالقارةدول
آسياوسطفىروسياومعأفريقياشمالفىفرنسامعالتنافسأللمانيا، وأنالبحريةالقوة

أفريقيابجنوبالبويرحربخاللعزلتهاخطورةلبريطانيااتضحكما. الكثيريكلفهاقد
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.1902فىاليابانمعمحالفةعقدتعندماالسياسةهذهبتغيير)، وبدأت1902–1899(
فرنساشطروجههايممتألمانيامعإتفاقإلىالتوصلفىبريطانيافشلتوبعدما

بريطانياوعقدت. والمغرببمصرالمتعلقةخالفاتهماحولوفاقإلىمعهاوتوصلت
فارسفىالدولتينبينالنفوذمناطقتوزيعبمقتضاهتم1907عامروسيامعآخروفاقًا

بإحترامالطرفينجانبمنوالوعدأفغانستانفىالبريطانيةبالمصالحروسياواعتراف
تجديدًاأكثرأنهفى" التحالف "عنيختلف" الوفاق"و. الصينيةالتبتمقاطعةأراضىوحدة

يعد" الثالثىالوفاق "كانذلك، ورغممبادئمنيتضمنهفيماإلزامًاوأقلشروطهفى
محادثاتطريقعنالثالثىالوفاقتقويةتمتوقد. الثالثىللتحالفومضادًامقابًالطرفًا

والبحريةالبريةالقواتبينالتنسيقعنأسفرتالتىوفرنسابريطانيابينسريةعسكرية
محددةبنصوصاإلرتباطذلكيتضمنأندونألمانيامعحربقيامحالةفىالوفاقلدول

.ملزمة

التسلحسباق
التسلحدرجةفىإرتفاعالسياسيةوالتكتالتللمحالفاتالدبلوماسيةالجهودهذهوصحب

علىكبيرةزيادةالتسلحعلىاإلنفاقالكبرى، وازدادللدولوالبحريةالبريةالقواتفى
:التالىالجدوليوضحهالذىالنحو

)أمريكىدوالرمليون (العسكرىاإلنفاقجملةالدولة
1914عام1890عام1870عام

54144554ألمانيا

4164182والمجرالنمسا

3979142إيطاليا

116157384بريطانيا

110186287فرنسا

110145441روسيا

2496-اليابان

8167314المتحدةالواليات

5518662400الجملة
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فىالعسكرىلإلنفاقموازناتهمامنكبيرًاجانبًاخصصتاقدوروسياألمانياأنويالحظ
منالفردنصيبوجاء. فإيطالياوالمجرالنمساثموفرنسابريطانياوتبعتهما1914

مقدمةفى) للثانية8.53وأمريكىدوالرًا8.52 (وبريطانياألمانيافىالتسلحميزانية
فى) 7.33 (فرنسا، وجاءتالحربأتوناشتعلعندماالتسلحلمخصصاتالقياسيةاألرقام
حيثمنالمتحدةوالوالياتوإيطالياوالمجرالنمساتتساوىكادتالتالية، بينماالمرتبة
.القياسيةاألرقامتلكمؤخرةفىواليابانروسيا، وجاءتالتسلحميزانيةمنالفردنصيب

،لصاحبهمنهافريقكليتربصالسالحشاكيةقوىإلىالكبرىالقوىتحولتوهكذا
بينالتقليديةالتاريخيةالنعرات، فبعثتالبعضبعضهاالدولبينالعداوةروحمدوعال

الدراسية، فتذكروالمناهجالصحفطريقعنالعامالرأىفىونفثتاألوروبيةالقوميات
الصراعأفسدألمانيا، بينمالصالحواللورينااللزاسوضياع1871هزيمةالفرنسيون
بينالرحمصلةتدعمهاكانتالتىالطيبةالعالقاتوبريطانياألمانيابيناإلمبريالى
لوالبينهماللتفاهممالئمًامناخًاتهيئكانتوالتىالبلدينمنكلفىالحاكمتيناألسرتين

عسكريةقوةبناءإلىألمانياإتجاهالبلدينبينالخالفشقةاتساعمن، وزادالصراعذلك
مليونإلى1870عامفىطنألف42مناأللمانىاألسطولحمولةزادت (ضخمة

حولاأللمانمعالتفاهماستحالةمناإلنجليز)، وتأكد1914فىطنوخمسةوثالثمائة
للقوةاختباربمثابةكانتالمتنافسةالقوىبيناحتكاكفرصأوجد، مماالتسلحمنالحد

.اآلخرالطرفصالبةمدىطرفكلخاللهامنإختبرحادةأزماتشكلإتخذ

للحربالسابقةاألزمات - ثالثاً
التاسعالقرننهايةعندمفاوضاتهمافىتفاهمإلىالتوصلفىوبريطانياألمانيافشلأدى

إلىأوروباانقسام، ولكن1904أبريل8فىالفرنسىاإلنجليزىالوفاقإبرامإلىعشر
–روسيامعبريطانياعالقةظلتمحددًا، فقد–عندئذ–أصبحقديكنلممعسكرين

–واليابانروسيابيننشبتالتىالحرببالود، وكانتتتسمالعالقة–فرنساحليفة
إلىاتجاههناكوبريطانيا، وكانروسيابينباعدتقد1904فى–بريطانياحليفة

أعضاءبعضكانولذلكمعينةأغراضلتحقيقالحائطعرضبالصداقاتالضرب
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تتعارضخاصةغاياتلتحقيقللتحالفمعاديةدولمعالتعاونعنيتورعونالالتحالف
.أصدقائهمغاياتمع

اإلختبارموضعفىالتحالف
الحاكمة (الهوهترولرنأسرةبينالتاريخيةالروابطتقويةوروسياألمانياساسةحاولفقد
استمرارعلىالحرصخلقالتى) روسيافىالحاكمة (رومانوفوأسرة) ألمانيافى

باستمرار،الرسائليتبادالنالقيصرانبينهما، فكانمشتركةأرضيةالملكىالنظام
علىألمانياقيصر، فركزاألقصىالشرقحربنيرانإشتعالمعالرسائلتلكوازدادت

األبيضالجنسعنمدافعًابطًالالروسىزميلهوعدالبلدينبينالتاريخيةالصداقةروابط
البلطيقفىالروسىاألسطولألمانيازودتاليابان)، بل (األصفرالجنسمواجهةفى

قدذلكأنمنألمانيابريطانياوحذرت. األقصىالشرقإلىطريقهفىكانعندمابالفحم
السياسةهذهنتيجةلضرراليابانتعرضتإذاأنه، ومنالحربتلكفىألمانياحياديمس

1902معاهدةلبنودتنفيذًاالحربفىاليابانإلىاإلنضماممنمفرًابريطانياتجدلن

القوارببعضبإغراقالروسىاألسطولقائدقامعندماالتوتروزاد. البلدينبينالمبرمة
ذلكعلىيابانية، وترتبطوربيدقواربأنهامنهظنًااإلنجليزىالقنالفىالبريطانية

وحاول. دوليةلجنةيدعلىسوىقدالحادثأنرغمالبلدينبينالعداءشعورازدياد
روسيا،معالتفاهممنالمزيدأجلمنللضغطالظروفتلكمناالستفادةألمانياقيصر

تحالفمعاهدةإبرامأجلمنمعًاوالروسىاأللمانىالقيصرانتفاوض1905يوليووفى
وزيراعتراضبسببالمرجوالهدفتحققلمالمفاوضاتتلك، ولكنالبلدينبين

،الفرنسى–الروسىبالتحالفتضرالتىألمانيامعالتحالففكرةعلىروسياخارجية
بينالتاريخيةالصداقةأساسعلىيقومروسيامعتحالفعقدفىألمانيافشلتوبذلك

.البلدين

التىالمغربإلىنفوذهامدفىالفرنسيةالحكومةبرغبةتعلماأللمانيةالخارجيةوكانت
.1880عاممدريدمعاهدةبموجبمتساويةحقوقعلىفيهاحصلتقدالدولجميعكانت

)1904أكتوبر (وأسبانيا) 1904ديسمبر (إيطالياموافقةعلىحصلتقدفرنساوكانت
مناطقفىالدوللتلكقدمتهاالتىالتنازالتبعضمقابلالمغربفىيدهاإطالقعلى
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منحولهابلغتهمالتىالمعلوماتوكانتاإلتفاقاتبتلكيعلموالماأللمانأنأخرى، غير
تعقدلمفرنساأنهىمؤكدةحقيقةثمةولكن. الدقةإلىتفتقرمعلومات" سريةمصادر"

حقوقيمسالمغربأوضاعبتغييرقيامهاكان، ولذلكالمغربحولألمانيامعإتفاقًا
تتبنىاألمريكيةالمتحدةالوالياتكانتولما. البالدتلكفىاألخرىاألوروبيةالدول
فىاألمريكانتأييدعلىاإلعتمادباستطاعتهمأناأللمانظنفقد" المفتوحالباب "سياسة

.بالمغربفرنساسياسةعلىإحتجاجهم

وزاركورفوإلىطريقهفىوهوطنجةبميناءألمانياإمبراطورتوقف1905ربيعوفى
حقوقوضمانالتجارةحريةإلىفيهدعاخطابًاألقىحيث) المغرب (مراكشسلطان

جميعيضممؤتمرعقداأللمانيةالخارجيةواقترحت. المغربفىالدوللجميعمتساوية
الدولجميعمصالحولحمايةاإلصالحفىللنظر1880مدريدمعاهدةعلىالموقعةالدول

الذىالمؤتمرعقدفكرة–الفرنسىالخارجيةوزير–دلكاسيهوعارضبالمغرب
–الفرنسىالرئيسللخطر، ولكنالمغربعلىالفرنسيةالسيطرةلبسطجهودهيعرض

عقداالستقالة، وتمعلىخارجيتهوزيرأجبر–الحربفىالتورطيخشىكانالذى
عندمااسميًانصرًااأللمانأحرزحيث1906ينايرفىاألمرنهايةفىالجزيرةمؤتمر

المصالحوضمانالمغربأراضىووحدةاستقاللعلىالمحافظةالمؤتمرقرر
مزاياكسبتاقدوأسبانيافرنساكانتالبالد، وإنتلكفىالدوللجميعالمتكافئةاالقتصادية

.المغربفىاإلصالحعلىاإلشرافالمؤتمرإليهماأوكلعندمامادية

السفارةوالحظتالفرنسى–اإلنجليزىالوفاقعرىفصمفىفشلوااأللمانولكن
منفرنسيةأكثر "المغربيةلألزمةتناولهاعندكانتاإلنجليزيةالصحافةأنبلندناأللمانية

وعدعلىاإلنجليزمنالحصولعلى–األزمةخالل–الفرنسيونوحرص". الفرنسيين
وبحريةعسكريةمحادثاتعقدالمحاوالتتلك، وأثمرتالحربقيامحالةفىبالمساعدة

لهجومفرنساتعرضحالةفىالعسكريةخططهماالطرفانخاللها، نسقالبلدينبينهامة
.ألمانى

تسويةإلىوروسيابريطانياحلفائها، إتجاهعنفرنساإبعادألمانيامحاولةوأثمرت
الدولتانقامتحيثالجزيرةمؤتمرفىبريطانى–روسىتقاربخالفاتهما، فحدث
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وبريطانيافرنسايضمثالثىوفاقإلىالودىالوفاقتحول1907فرنسا، وفىبتأييد
.وروسيا

البوسنةضموالمجرالنمساإمبراطوريةقررتعندماأخرىأزمةوقعت1908وفى
يسكنهماعثمانيتانمقاطعتانوهما1887عاممنذإدارتهماتتولىكانتالتىوالهرسك
بينعقداجتماع، ونتيجة1908فىالفتاةتركياثورةنتيجةالقرارهذا، وجاءالسالف
وافقالروسىالوزيرأن، ويبدو1908سبتمبرفىوالنمساوىالروسىالخارجيةوزيرى

والدردنيلالبسفورمضايقفتحعلىالنمساموافقةمقابلفىوالهرسكالبوسنةضمعلى
العواصمببعضالروسىالوزيرطوفاالجتماعالروسية، وبعدالحربيةالسفنأمام

معتحادث، وعندماللمقاطعتينالنمساضمبأنباءباريسوصولهعنداألوروبية، ليفاجأ
الروسيةالحربيةالسفنأمامالمضايقفتحموضوعوأثاروالبريطانىالفرنسىالوزيرين

علىروسياتحصلأندونغرضهاالنمساحققتللفكرة، وبذلكالبلدينتقبلعدملمس
.ذلكمقابلكسب

مؤتمرعقدالروسىالوزير، إقترحبرلينمعاهدةمعيتعارضالنمسامسلككانولما
الصربأن، وخاصةوالهرسكللبوسنةالنمساضمعنالناجمةالتغيراتفىللنظردولى
علىتضغط، وكانتجلدتهمأبناءمنسكانهماألنللنمساالمقاطعتينضمتعارضكانت

جعلمماللنمساالمضادةللدعايةفيضًابثتأنبلجرادلبثت، وماالضملمعارضةروسيا
رسمتقدفيهالحدودتكنلموقتالعسكرية، فىقواتهامعظمتعبئةإلىتلجأاألخيرة

مالىتعويضبقبولاألتراكإقناعالنمساويينحاولوعندما. وجاراتهاالنمسابينبدقة
اإلعترافألمانيااقتراحعلىالروسوافق) 1909فبراير" (السلطانأمالك "فقدمقابل
بالمحافظةالروسقنعوبذلك. الدولبينالدبلوماسيةالمذكراتتبادلطريقعنبالضم
تلكعلىالموقعةاألطرافموافقةدونبرلينبمعاهدةجاءبماالمساسعدممبدأعلى

علىالصرب، وشجعتالغرضلهذامؤتمرعقدفكرةعنصفحًاالمعاهدة، وضربوا
جيوشتعبئةإنهاءتم، وبذلكوالهرسكالبوسنةبضمفيهتعترففيينامنإعالنإصدار

أصبحتاألوروبيةالدولفإناألزمةانتهاءورغم. أسابيعبضعةخاللوالنمساالصرب
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حولوالنمساويينالروسبينالخالفاتشقةأنكماللصربالقوميةبالمطالبعلمعلى
.إتساعًاإزدادتالبلقان

وخاصة–روسيارغباتلتحقيقاستعدادعلىتكونالموبريطانيافرنساأنورغم
استعدادألمانياقيصر، وأعلنالصربتجاهالروسيةالسياسةأيدتافقد–للمضايقبالنسبة
1909فىروسيامعسريًاإتفاقًاإيطالياعسكريًا، وعقدتوالمجرالنمسالتأييدبالده

الشرقمنطقةفىالدولتينتعاونعلىاإلتفاقذلك، فنصالثالثىالتحالفبذلكمخالفة
فىروسيامطالبتحقيقعلىبالعملإيطالياوالمجر، وتعهدتالنمساضداألدنى

، وبذلكوطرابلسبرقةفىاإليطاليةالمطالببمناصرةالروستعهد، بينماالمضايق
الثالثىالتحالفمنإيطالياتحولطريقعلىعالمةوالهرسكالبوسنةضمأزمةكانت
.الثالثىالوفاقإلى

التىالخاصةجديد، فالحقوقمنبرأسهاتطلعادتأنالمغربيةالمسألةلبثتوما
مراكشفىاإلصالحلمراقبةالجزيرةمؤتمرفىوفرنساأسبانيامنكلعليهاحصلت

منبدافعودعمتهاالشرطةقوةفرنساذهبية، فطورتفرصةللدولتينأعطت) المغرب(
قدفرنساوكانت. النظامعلىالمحافظةعنعاجزًاالسلطانكانطالماإليهاالحاجة
، أقرتبالمغرباأللمانىالقنصلىبالنشاطيتعلق) 1909فبراير (ألمانيامعإتفاقيةعقدت

البالد، وحصلتفىلفرنساالخاصةالسياسيةوبالمصالحالسلطانأراضىوحدةفيها
بالمسائليتعلقفيمافرنسامعالمساواةقدمعلىتعاملبأنوعدعلىالمقابلفىألمانيا

.االقتصادية

النفوذنطاقاتساعمعالمغربفىالسياسىاإلضطرابإزدادالتاليينالعامينوخالل
ألمانيالها، ولكنتمامًاخاضعًاجعلتهجديدةقروضًاالسلطانمعفرنسا، وعقدتالفرنسى
البالد، ولذلكتلكفىالفرنسىالنفوذزيادةإلىسيؤدىاإلضطراباتاستمرارأنأدركت

احتل، وعندماالفرنسىالنفوذإتساعحسابعلىمكاسبًاتنالأنعلىألمانياحرصت
، فأرسلتذلكمقابلتعويضًاينالواأناأللمانتوقع1911ربيعفىفاسمدينةالفرنسيون

أزمةبذلك، لتبدأبالمغرباأللمانيةالمصالحلحمايةأغاديرميناءإلىحربيةسفينةألمانيا
لهمتقدمحتىفرنساعلىالضغطإلىذلكمنيهدفوناأللمانالثانية، وكانالمغرب



24اإلمبرياليةعصرفىأوروبا

الذينالفرنسيينولكن. فرنسىنفوذمنطقةبالمغرباعترافهممقابلالكونغوفىتنازالت
تلكلتقديماستعدادعلىيكونوالم) جورجلويد (البريطانىالوزراءرئيسبتأييدتمتعوا

بسببألمانياضدحربلخوضاستعدادعلىيكونوالمالروسأن، كماالتنازالت
ألناأللمانمعتسويةإلىالتوصلعلىالفرنسييناالستعمارية، وحثواالفرنسيةاألطماع
فرنساتجدولم. فرنساالحليفةلصالححربغمارلخوضمستعدًايكنلمالروسىالجيش

لمستعمرةأتاحتالفرنسيةالكونغومنمربعميلألفمائةعنأللمانياالتنازلمنمفرًا
المغربعلىالفرنسيةبالحمايةاإلعترافالنهر، مقابلعلىمخرجًااأللمانيةالكاميرون

).1911نوفمبر4(

ذروتهااألزمةبلغتوبريطانيا، فعندمافرنسابينالروابطتقويةإلىاألزمةهذهوأدت
أنوالبريطانية، كماالفرنسيةالعسكريةالقياداتبينهامةعسكريةمباحثاتدارت
فىاالستعمارىالتوسعبسببوبريطانياألمانيابينالحادالعداءعنكشفتاألزمة

.العداءهذاحدةمنالتخفيفالبلدينساسةحاولأفريقيا، وعبثًا

األلمانىاألسطولوخطورةحجمزيادةإلىترجعالبريطانىاأللمانىالعداءجذوروكانت
علىكبيرةبحريةقوةببناءقضتالتى1900و1898قوانينلصدورنتيجةبنىالذى
الخطر، فأعدتهذالمواجهةتتحفزالبريطانيةالبحريةجعلعامًا، مماعشرسبعةمدى
بنىالتالىالعاموفى. الشمالبحرفىبتفوقهليحتفظ1904فىالبريطانىاألسطولتنظيم

البحرية،القوىمنغيرهاعلىالتفوقلهاكفلتالتىالمدرعةالسفنمنعددًااإلنجليز
حمايةبحجة1906عاممنذالمدرعةالسفنبناءفىقدمًاالمضىإلىألمانيادفعتولكنها

وفرنسا،إنجلترامواجهةفىاأللمانيةاالستعماريةالمطالبدعموضماناأللمانيةالتجارة
الدولمندولتينأساطيللقوةمعادلةأسطولهمقوةتكونأنعلىاإلنجليزحرصبينما

تحقيقأجلمنباهظةماليةلنفقاتالبريطانيةالخزانةتحمليتطلبكانالكبرى، مما
.الغايةهذه

األلمانىاألسطولبناءخطةإبطاءحولألمانيامعالتفاهمعلىاإلنجليزحرصلذلك
على1909فىحريصةألمانياوكانتالعسكريةميزانيتهاتخفيضبريطانياتستطيعحتى

تناولت–متقاطعةفتراتعلى–البلدينبينمباحثاتببريطانيا، فدارتعالقاتهاتحسين
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،بغداد، وفارسحديدسككخط: مثلالمسائلمنالعديدحولالخالفنقاطمختلف
وعند. البلدينبينصداقةلمعاهدةصيغةإلىللتوصلمحاولةاألفريقية، فىوالمستعمرات

بالقوةالمتعلقةالمسائلمناقشةإلىماسةالحاجةأصبحتالثانيةالمغربأزمةنهاية
Haldaneهالدينبرئاسةبعثةبريطانياأوفدتألمانياطلبعلى، وبناءللبلدينالبحرية

.الغرضلهذابرلينإلىإتجهت) 1912فبرايرفى(

األقلعلىأوإيقافاإلنجليزخاللهاودى، حاولجوفىبرلينفىمباحثاتودارت
بريطانياتعلنبأنطالبوااأللماناأللمانية، ولكنالبحريةالقوةبناءمشروعتنفيذإبطاء
البريطانىالوزراءمجلسبهيقبللمماوهوحربنشوبحالةفىحيادهاذلكمقابل

وفرنسا،روسيامعبالعالقاتيضراإلعالنهذامثلالبريطانية، ألنالخارجيةوخبراء
لمشكلةحلإلىللتوصلسبقتهاالتىالمحاوالتفشلتكماهالدينبعثةفشلتوبذلك
،الفشلهذانتيجةتتدهورلمالبلدينبينالعالقاتولكن. البلدينبينالبحرىالتسلحسباق

فىلعبتاهالذىللدورأرضيةشكلالبلدينبينالثقةمنجوسادذلكمنالنقيضعلىبل
).1913–1912 (البلقانحربتحجيم

المباحثاتفرصةفرنسامتماسكًا، وانتهزتالثالثىالوفاقأخرى، ظلناحيةومن
دوللعالقاتأدقتحديدأجلمنبريطانياعلىلتضغطاإلنجليزية–األلمانيةالبحرية
أسطوًالبمقتضاهبريطانياتسحب) 1912يوليو (فرنسى–إنجليزىإتفاقوعقد–الوفاق

البحرفىأسطولهمالفرنسيونيركزأن، علىالشمالبحرفىليتركزالمتوسطالبحرمن
حولبلندنالفرنسىالسفيرمعالرسائلالبريطانىالخارجيةوزيروتبادل. المتوسط

بريطانياأن)، ورغم1912نوفمبر (حربقيامحالةفىالبلدينمنكلإلتزاماتتحديد
حركتهاجعلتاإلتفاقاتهذهأنإالبشئمقيدةغير–النظريةالناحيةمن–ظلت

.النطاقمحدودة

أوروباشرقجنوبفىالتوتر
التىالمنطقةكانكماالكبرىالدولبينلصراعاتمهدًاأوروباشرقجنوبكان

تلكفىالصراعدار، فقداألولىالعالميةالحربنارأوقدتالتىالشرارةمنهاانطلقت
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فىالقوميةالمسألةاحتدامعكستالتىاليوجوسالفتوحيدقضيةحولالمنطقة
.الصربيةالقوميةبهاتطورتالتىالخاصةوالمجر، والطبيعةالنمساإمبراطورية

عشر،التاسعالقرنخاللملحوظبشكلالبلقانبالدفىالروسيةالمصالحازدادتفقد
،القرنمرعلىالحروبمنعددفىالبالدتلكأجلمنبالعثمانيينالروساصطدمحيث

والصربواليونانرومانيااستقاللوراءالسالفية، وكانواالجامعةفكرةإحتضنواكما
إلمبراطوريةالبالدتلكبخضوعلتقبلروسياتكنلمولذلك. التركىالحكمعنوبلغاريا
.والمجرالنمسا

لدولةكنواةإليهاينظرونالبالدتلكقادةأخذ1878عامفىالصرباستقلتوبعدما
.إيطاليافىبيدمونتمملكةلعبتهالذىالدورالصربفيهاتلعبكبرىجنوبيةسالفية
،األتراكحكمتحتيزالونالكانواالذينالصربتحريرعلىالعمليعنىذلكوكان
ثمومن. والمجرالنمساإمبراطوريةمنجلدتهمبنىيسكنهاالتىالمناطقبعضوسلخ

.القوميةأهدافهاتحقيقعلىبهالالستعانةروسياشطروجههاالصربمملكةيممت

الشعورإثارةإلىوالمجرالنمساإمبراطوريةإلىوالهرسكالبوسنةضممشكلةوأدت
فروعهاانتشرتالتىالضملمقاومة" القومىالدفاعجمعية "، فتكونتالصرببينالقومى

القوميةالدعايةتبثوالتركية، أخذتالنمساويةاألراضىوفىالصربأنحاءجميعفى
فنونمنوغيرهاالجسورونسفالقنابلإلقاءعلىالشبابوتدربالصربىالشعببين

جمعية" القومىالدفاعجمعية "أعضاءبعضكون1911عاموفى. المسلحةالمقاومة
السياسية،الدعايةعلىاإلرهابىالعملفضلت" السوداءاليدجمعية "باسمعرفتسرية
المركزية، أماقيادتهاسوىأعضاؤهايعرفيكنسرية، ولمأرقامًاأعضاؤهاحمل

منعددلعضويتهاالسرية، وانضمفىإمعانًاالبعضبعضهميعرفوافلمأنفسهماألعضاء
.الصربشباببعضإليهاانضمكماومقدونياوالهرسكالبوسنةمهاجرى

الصرباإلرهابية، وجددتالسريةالجمعيةلتلكخفىطرفمنالعونروسياوقدمت
)1912مارس (1904فىالدولتينبينعقدتقدكانتالتىالتحالفمعاهدةوبلغاريا

والنمساتركياضدوجهتالتى" البلقانعصبة "باسميعرفأصبحلماأساسًاوكانت
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بينالحربنشوبحالةفىطرفلكلالعسكريةاإللتزاماتالمعاهداتوالمجر، وحددت
تلكضدهما، ودعمتالحلفوجهاللتينالدولتينمنأىوبينكلتاهماأوإحداهما
األسود، ومعاهدةوالجبلبلغاريابينوبلغاريا، ووفاقاليونانبينآخربتحالفالمعاهدة
عقدحولواليونانالصرببينالمفاوضاتاألسود، ودارتوالجبلالصرببينتحالف

.1912أكتوبرفىوتركياالبلقانعصبةبينالحربنشبتعندمابينهماتحالفمعاهدة

علىواستولتالمغربيةباألزمةالدولانشغالمنإيطاليااستفادت1912–1911ففى
، فحققواالبلقانلعصبةذهبيةفرصةالعملذلكأفريقيا، وأتاحشمالفىطرابلسوالية
،1912ديسمبرفىللهدنةاتفاقإلىالتوصلالتركية، وتمالجيوشعلىسريعًاتفوقًا
وأخيرًاجديدمنالحربنيرانإشتعلتالصلحشروطعلىاإلتفاقيتملمعندماولكن
تنازلت) 1913مايو30 (الكبرىالدولبمساعدةتركيامعصلحًاالبلقانعصبةعقدت

وفيدياإيجهبحرعلىاينوسبينيمتدخطوراءتقعالتىاألراضىعنتركيابمقتضاه
منقرونأربعةبعدأوروبامننهائيًاتطردتركياكادتاألسود، وهكذاالبحرعلى

الدولتدخلبفضل (بإستانبولاإلحتفاظسوىتركياتتمكن، ولمالبلقانعلىاستيالئها
).الكبرى

إتفاقيةبموجبتركياعنهاتنازلتالتىلألراضىالبلقاندولاقتساممرحلةوجاءت
بلغاريا، فأجبرتالتقسيمعمليةفىالكبرىالدوللتدخلنظرًاصعبعمل، وهوالصلح

تحصلسوفالتىاألراضىمقابللرومانياكتعويضلرومانيادبروجهعنالتنازلعلى
وإعطائهاالحربفىهامًادورًاتلعبلمرومانيااألخرى، ولكنالبلقاندولعليها

إرضاءمستقلةألبانيةدولةإقامةعلىالدولأصرتكذلك. لبلغارياغبنًايعددبروجه
، ممااألدرياتيكبحرإلىالصربامتدادتعارضكانتالتىوالمجرالنمساإلمبراطورية

منتكنلمبأراضالتسوية، وطالبتتلكوراءالكامنبالغبنتشعرالصربجعل
معسريًاتحالفًاالصربعقدتالبلغارى، ولذلك–الصربىالتحالفإلتفاقيةوفقًانصيبها
حدودإقامةالمحالفةتلكهدف، وكانلندنفىالمبدئيةالتسويةتوقيععشيةاليونان
الصرببينالتحالفمعاهدةوكانت. بلغارياحسابعلىمشتركة–يونانية–صربية

.الدولتينبينينشبنزاعأىفىروسياقيصرتحكيمعلىينصبندًاتتضمنوبلغاريا
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تقسيمتعارضكانتالتى–" الثوريةالمقدونيةالمنظمة "بتحريضبلغارياساسةوقام
يسرعحتىمقدونيافىواليونانيةالصربيةالقواتضدمفاجئهجومشنعلى–مقدونيا

،البلقانعصبةإنقسامدونللحيلولةالمتصارعةاألطرافبينللوساطةبالتدخلالقيصر
10–يونيو29 (جديدمنالحربإشتعالإلىأدىالبلغار، مماآمالخيبتروسياولكن

.المرةهذهالبعضوبعضهاالبلقاندولبينولكن) 1913أغسطس

رسمتالتى) 1913أغسطس10 (بوخارستمعاهدةتوقيععنالحربأسفرتوقد
وتراقيامقدونيامنأجزاءعلىبلغاريا، وحصلتواليونانالصرببينالمشتركةالحدود
فىلعبتهالذىالكبيرالدورمعيتكافألمذلك، ولكنإيجهبحرعلىمخرجًالتعطيها
منجديدةمساحةعلىرومانياحصلت، كمااألتراكضدالموجهةاألولىالبلقانيةالحرب
معاهدة–اليونانعداما–البلقاندولمندولةكلوقعتذلكوبعد. دوبروجةأراضى

إلىإنذارًاوالمجرالنمساإمبراطوريةوجهت1913أكتوبروفى. تركيامعمنفصلةصلح
اإلنذارذلك، وكانلهاإلمتثالمنمفرًابلغرادتجدلمألبانيامنقواتهالسحبالصرب

إلىقادتالتىاألحداثبينمنكانالذى1914يونيوإنذارأساسهاعلىبنىسابقة
.األولىالعالميةالحرب

1914–1912التحالفنظام
علىتعملسوفوأنهابوخارستلمعاهدةترتاحلنبلغارياأنبهالمَسلَّممنوكان

إلىيهدفتآلفًااألسودوالجبلورومانياواليونانالصربكونتمنها، ولذلكالتخلص
الفترةوشهدت" البلقانعصبة "محلالتآلفهذا، وحلبوخارستمعاهدةعلىالمحافظة

هذادوللجرالكبرىالدولجانبمنحثيثًاسعيًا1914يوليوحتى1913أغسطسمن
.األوروبىالتحالفنظامإلىالتآلف

أمرالصربحجمزيادةاعتبرتألنهاالوضعهذاخطورةتدركوالمجرالنمساوكانت
قدالتركىالحكممنجلدتهابنىتحريرفىالصربنجاح، ألنالداخلىباستقرارهايضر
أنكما. الصربنحوالتطلععلىوالمجرالنمساإمبراطوريةرعايامنالسالفيشجع

تعيشالتىالرومانيةالعناصرإلىرومانياوتطلعتذروتهبلغالرومانىالقومىالشعور
والفرنسىالروسىالنفوذأنواضحًاالنمسا، وكانإمبراطوريةفىالهبسبرجحكمتحت
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منهاتكونتالتىالمتعددةالقومياتالبلقانحربنتائجوشجعت. بوخارستفىيزدادان
البعضجعل، مماالهبسبرجحكممنللتخلصالتطلععلىوالمجرالنمساإمبراطورية

لتركيا، فأرادتخلفًا" المريضأوروبارجل "أصبحتقدوالمجرالنمساأنيرى
.قوتهاعنفوانفىمازالتأنهاتؤكدأناإلمبراطورية

اإليطالية–النمساويةالعالقاتتكنلم1912ديسمبرفىالثالثىالتحالفتجديدورغم
رعايامنإيطاليونيسكنهاالتىالمناطقضمإلىتتطلعكانتإيطالياألنيرامماعلى

روما، وتقاربتالبلقانفىالنمسالسياسةاإلرتياحبعينتنظرالكانتالنمسا، كما
.الثالثىالتحالفمعروابطهماحسابعلىوبوخارست

الثالثىالتحالف: متقابلينمعسكرينإلىأوروباتقسيم1914–1912منالفترةوشهدت
اآلخرالفريقدولمعفريقكلدولبعضبينالتفاهممحاوالتورغم. الثالثىوالوفاق

ينتمىالتىالمجموعةقبلالتزاماتهحسابعلىالتفاهمهذايكونأنيقبللمأحدًاأنإال
ذلكوتجلىالوفاقدوللصالحيميلالقوىميزانجعلتالبلقانحربأنإليها، كما
لتنظيمألمانىبخبيرالفتاةتركياحكومةاستعانةمننشأتالتىاألزمةخاللبوضوح
علىألمانياسيطرةباستمرارالسماحعدموأكدتالوفاقدولفاحتجتالتركىالجيش

.التركيةالشئون

إلىالراميةالدبلوماسيةالجهودفشلشديدة، ومعالفريقينبينالتناقضاتكانتوهكذا
حلها، وجاءإلىيقودقدالذىالوحيدالسبيلهىالحرب، أصبحتالتناقضاتتلكحل

الثقابعودبمثابة) 1914يوليو28 (النمساعهدولىفرديناندفرنسيساألرشيدوقمقتل
دولبيناإلمبريالىالصراعتراكماتتزكيهاكانتالتىالحربتلكنيرانأشعلالذى

.أوروبا
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األولىالعالميةالحربفىأوروبا
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الثانىالفصل
األولىالعالميةالحرب
1914–1918

الحربقيام
سراييفوجريمة

بيدوزوجتهالنمساعهدولىالغتيالنتيجةالعاماألوروبىالسياسىالجوتكهربلقد
.1914يونيه28فى) Sarajevo (سراييفوفىالبوسنةمنصربىطالب

النمساموقف
لضربطويًالانتظرهاالتىالفرصةإغتنامالعنيدالنمساخارجيةوزير" بركتولد "وأراد

لهذانتيجةمشاعرهعنجوزيففرانسيساإلمبراطورعبروقد. قاضيةضربةالصرب
هىأخىإبناغتيالجريمةأن "بقولهاأللمانىاإلمبراطورإلىلهخطابفىالحادث
روسيامنكلفىالسالفيةالجامعةدعاةاتبعهاالتىالتهييجلسياسةالمباشرةالنتائجإحدى

إمبراطوريتىوتحطيمالثالثىالتحالفإضعافإلىأساسًايهدفونوالذينوالصرب
الجريمةهذهفىالصربيةالحكومةمسئوليةإثباتمستحيًاليكونيكادأنهمنوبالرغم

الصربىالحكمتحتالسالفكلتوحيدعلىبالعملسياستهاأنفيهشكالمماأنهإال
وأرى. يتوقفلمإذاللخطراآلنبالدىيعرضالذىوهوالجريمةهذهإلىأدىالذىهو
".مساحتهاوتقليلصربياعزلإلىتوجهأنيجباآلنجهودىأن

السلميةالسياسةأنأساسعلىالثانىوليمعونخطابهنهايةفىجوزيففرانسيسطلب
.عقاببدونالمجرمونبقىطالماأوروبافىالملكياتتهديدإلىإالتؤدىلن

ألمانياتأييد
اإلعتمادتستطيعالثنائيةالدولةأنالنمساوىالمبعوثعلىاأللمانىاإلمبراطورردوكان
هذامثلأنيعلموأنه. األخرىالمسائلشأنشأنهاالمسألةهذهفىاأللمانيةالمعونةعلى

وليمحليفتها، وأضافجانبإلىستقفألمانياولكنروسيامعصدامإلىيؤدىقدالعمل
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الحربضرورةترىالنمساكانتإذاوأنهللحرباآلنمستعدةغيرروسياأنالثانى
.القائمةالفرصةمنأكثرمناسبةفرصةهناكيكونلنفإنهصربياضد

الصربتهديدباستمرارالسماحيمكنالأنهالتأييدهذافىاأللمانيةالنظروجهةوكانت
فيهاالسالفيةالعناصرواستقطابوحدتهابتحطيمالنمسالوجودوفرنساروسيابمعاونة

أوروبا، كماأواسطفىالتيوتونضعفمنذلكعنسينتجوماالروسيةالسيطرةتحت
عليهااإلعتماداستمرارإمكانعدمأيضًايعنىالسالفىللضغطنتيجةالنمساإضعافأن

.والغربالشرقمنألمانياجيرانتهديداتمواجهةفىمناسبةكحليفة

مسئوليةعنيقلالالصداممسئوليةفىنصيبًاتحملواالعملبهذااأللمانأنوالواقع
.النمساويين

للحربالنمساوىاالستعداد
لبحثيوليه7فىالثنائيةالملكةتاجمجلسإجتمعاأللمانيةالحكومةردتسلموبعد

النمساوى–الصربىالنزاعلحسمحانقدالوقتبأنرأيهعنبركتولدوأعربالموقف
مثلفىالديبلوماسىالعملأنالوزراءأغلبيةوافقهصربيا، وقدلمضايقاتحدووضع

التحقيقلجنةأنبركتولدتصميممنيغيرقيمة، ولمأىلهيكونلنالظرفهذا
وبينالجريمةبينصلةأىتثبتأنتستطيعلمسراييفوإلىأرسلتالتىالنمساوية
.الصربيةالحكومة

تقررالتىالمذكرةصيغةعلىالموافقةتمتيوليه19فىالثانىالتاجمجلساجتماعوفى
.الشهرنفسمن23فىالصربيةالحكومةإلىتقديمها

وقدساعة48مهلتهإنذارشكلعلىوهىالمضروبالموعدفىالمذكرةتقديموتم
تنادىالتىالجمعياتحلبطلباإلكتفاءعدمفيهاماأهمكانموادعشراإلنذارتضمن

تتخذأنتقررالتىاإلجراءاتفىالنمساويينالموظفينمشاركةالسالفية، بلبالجامعة
ألحدأعربوقدالمذكرةهذهمنمتهيبًاكانجوزيففرانسيسأنوالواقعالشأنهذافى

".كبيرةحربتقوموسوفتقبلهالنروسيا "بأنوزرائه
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اإلنذارتقديمبعدالموقف
اإلنجليزيةالوساطة

الذىاإلنذارمنصورةالبريطانيةالخارجيةوزارةإلىلندنفىالنمساوىالسفيرقدملما
للردالمضروبةالمهلةمداألقلعلىيجبأنهجراىالسيررأىيوليه24فىلبلغرادقدم

النزاعأنورغم. المريعةالمذكرةهذهمثلألخرىتقدمدولةيرلمأنهوقالاإلنذارعلى
إجراءقررتأنهاإالمباشرةبصورةبريطانيايهمالكانالنمساوى–الصربى

لهوأعربلندنفىالفرنسىبالسفيرالخارجيةوزيرفاتصلالمسألةفىعاجلةمشاورات
الدولوهىوبريطانياوإيطالياوفرنساألمانياتقومأنفىيكمنالموقفحلأنرأيهعن
السفيرردوكان. بطرسبرجوسانفيينابينبالتوسطصربيافىمصالحأىتملكالالتى

الجيوشستتقدميومينخاللألنهإجراءأىإتخاذيمكنالأنهذلكعلىالفرنسى
سوفروسياوأنالتأكدوجهعلىاإلنذارالصربيونيقبللنإذصربياإلىالنمساوية

يبدأأنماوأنهأيضًاإجراءاتخاذإلىالعامالرأىضغطوتحتالظروفهذهفىتضطر
.الجدوىعديمةالوساطةتكونحتىالنمساوىالهجوم

األخرىالثالثالدولتقبلأنالبريطانيةالجهودنجاحأمامالوحيدةالفرصةوكانت
تضغطأنيمكنالتىألمانياخاصةالوساطةفىالمشاركة) إيطاليا–ألمانيا–فرنسا(

.الشأنهذافىالنمساعلى

وروماوبرلينباريسحكوماتإلىبالوساطةباقتراحهجراىسيرأبرقيوليه29وفى
عملفىوصربياوروسياالنمساعواصمفىالبريطانيينالسفراءمعممثلوهمليشترك

لبحثدولىمؤتمرإنعقادلنتيجةإنتظارًاعسكريةعملياتأىإليقافمشتركدبلوماسى
.الموقف

موافقةعلىقبولهعلقفقداأللمانىاإلمبراطورأمااإلقتراحوإيطاليافرنساقبلتوقد
.النمسا

أنهأساسعلىالبريطانىالخارجيةوزيررحبلندنإلىالصربىالردوصلوعندما
كانثمومنروسيامنبإيحاءتمذلكوأنالنمساويةالطلباتمنعديدقبولتضمن
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يتخذأنيمكنالصربىالردأنرؤىوقد. النمساوىالجانبتهدئةذلكبعدالمطلوب
.فيينافىالصددهذافىبدورهاتقومأنألمانياعلىوأنللمفاوضاتكأساس

الحربفىالنمسارغبة
جارتهامنالتخلصعلىأمرهاحزمتقدالنمساكانتالعالمىالسلمحظولسوءولكن

متوقعا · فىوالمرغوبًايكنلمالصربجانبمنلإلنذارالكاملالقبولوحتى. المتعبة
حدثالنمساويةالعاصمةفىالقبولهذاعنالبدايةفىاإلشاعاتسرتلمافيينا، وأنه

حتىبكليتهاتقبللمالمذكرةأنوعلمالخطأصححأنمافيها، ولكنواضحارتباك
بالجنسالعقابإلنزالإنتظارًاالساعاتيعدونفييناأهلوبدأبلغرادمعالعالقاتقطعت

إندفاعوجهفىتقفأندولةألىيمكنالأنهواضحًا، وأصبحلهمالبغيضالصربى
.الحربنحوالنمسا

وأنهابالدهطلباتتقبللمالصربأنجراىالسيرلندنفىالنمساوىالسفيروأبلغ
المسلحالصراعفىبريطانياعطفعلىتعتمدوأنهاالقوةإلىاللجوءإلىمضطرة

إهانةأكبرقبوليتضمنبلغرادردبأنذلكعلىالبريطانىالوزيررد، وكانالقادم
.المعاملةهذهمثلصربياتعاملأنالنمساعلىيجبكانماوأنهتتقبلهاأندولةتستطيع

روسياتصميم
خاللتصفيتهتستطعلموالذىصربيامعحسابهاتصفيةعلىمصممةالنمساكانتوإذا

.البلقانيةصديقتهالمساعدةوعودهابشرفمرتبطةبدورهاكانتروسيافإن1913
صدامحدوثعلىيتلهفكانبطرسبرجسانفىالعسكرىالحزبأنذلكإلىيضاف

كانفقدالوسطدولفىأما. القديمالروسىالحلمبإستانبولمنهالخروجيمكنقد
يكنلمولكنحتفهاصربياتلقىبينماالصدامعنبنفسهاروسياتنأىأناألمليساورها

وصلتالذىالنمساوىاإلنذارسازونوفوصفوقد. اآلمالهذهلمثلأساسأىهناك
وصفالروسىللبالطالفرنسىالجمهوريةرئيسبهاقامزيارةأعقابفىصورته
البريطانيةالحكومةتعلنأنأملهعنوفاجر، وأعربمثيربأنهالبريطانىللسفيراإلنذار

معونةبالدهتقدمأنيتوقعالبأنهالسفيرردوقد. وفرنساروسيامنكلمعتضامنهاعن
لنالبريطانىالعامالرأىوأناألزمةفىمباشرةمصالحأىلهاليسأنهحيثعسكرية



35اإلمبرياليةعصرفىأوروبا

طلباتهفىالروسىالوزيرالفرنسىالسفيرشاركصربيا، وقدأجلمنحربعلىيوافق
عدمعلىممصممتانوفرنساروسياأنلندنإلىذلكعلىالبريطانىالسفيرتعليقوكان

.إليهماتنضمأنبريطانيارفضتلوحتىالتراجع

بريطانياموقف
لنبريطانياأناإلعتبارفىتضعالوسطدولبأنلندنإلىتترامىاألبناءكانتولما

فىتجمعتقدكانتالتىاألسطولسفنتفرقعدمتقررفقدالمقبلالصراعفىتشترك
منأبعدهوماإلىالمقبلةسياستهافىستذهبأنهاإلىواضحةكإشارةبورتالند

.الدبلوماسيةالمحاوالت

بركتولدوأبلغفيينافىصماءآذانًاالنمساإلىإنجلتراساقتهاالتىالتحذيراتكافةوالقت
أساسعلىالموضوعفىمباحثاتأىيقبللنأنهيوليه28فىفيهاالبريطانىالسفير

معتفاهمإلىالتوصليمكنلمحيثاليومنفسفىستعلنالحربوأنالصربيةالمذكرة
وأضافمتحضرةغيردولة–صربياأى–، وأنهاقبلمنالنمساخدعتالتىصربيا

إذاوأنهالدولةهذهالكبرىالدولظاهرتإذايتحققلناألوروبىالسالمأنذلكإلى
وتعودالقديمةأساليبهاإلىالعودةعلىسيشجعهاذلكفإناآلنالوساطةالنمساقبلت

.أخرىمرةالحربمسألة

الروسيةالتعبئة
وذكرالفورعلىالتعبئةإعالنتقرربطرسبرجسانإلىالحربإعالنأنباءوصلتولما

فىالنمساوبينبالدهبينالمباشراإلتصالإمكانيةعلىقضىالعملهذاأنسازونوف
حيثالعسكريةالعملياتإليقافجهدهاغايةتبذلالبريطانيةالوزارةأخذتالوقتنفس

للقضاءالوقتالنمساستمنحأنهابلقيمةللوساطةيجعللنإيقافهاعدمأنمفهومًاأصبح
.صربياعلى

البريطانيةالجهود
منحعدمفىسياستهاعلىظلتالبريطانيةالحكومةأنإالللحربالنمساإعالنورغم

الحتىبالحيادالوعدعدموفىمنهمالحربدعاةيشجعقدمماللروسبالمعاونةالوعود
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الوساطةأجلمنجهودهافىواستمرتالعملإلىوفيينابرلينفىالحربمثيرىتدفع
مناألربعالدوليمكنعملأىفىاإلسهاميوليه29فىاأللمانيةالحكومةمنوطلبت
فاإلحتمالالحربفىوروسياالنمساإنغماسبعدأنهجراىالسيروأكد. الحربإيقاف
العامالصراعهذامثلفىبريطانياتقففلنالحالةهذهوفىوألمانيافرنساباشتراكقوى

.جانبًا

فرنساترىهىبينمااألحداثعنبمنأىتقفلنبريطانياأنالواضحمنكانولما
البريطانيينإلىباقتراحاأللمانىالمستشارتقدمعمداأللمانيةالضرباتوطأةتحتتنهار
وبالمحافظةوحدتهاواستمرارالحرببعدالفرنسيةاألراضىإنتهاكعدمضمانمؤداه
حالةفىأراضيهاعبورإلىتضطرقدالتىاأللمانيةالجيوشتقاوملمإذابلجيكاعلى

علىجراىإدواردالسيريوافقولم. بالحيادبريطانياتعدأنمقابلفىفرنسامعالحرب
.بريطانيامعحيادمعاهدةلعقداأللمانيةالمحاولةوفشلتالشروطهذهمثلقبول

اإلطالعتطلبلمأنهاحدإلىالمغامرةعلىبركتولدشجعتقدكانتألمانياأنوالواقع
بعدولكنبعدفيماالمستشارحدتهأزعجتوالذىتقديمهقبلالنمساوىاإلنذارنصعلى
التىالتحفظاتمعالجةمعقبولهعلىالنمساويينلحملتفكيرهناككانالصربىالرد

وأنهمنافقونالصربيينأنالثانىوليمرأىكانولكنالمفاوضاتطريقعنفيهجاءت
بلغراد، كماسوىضمانًاتقبللنالنمساوأن. المسلحةالقوةسوىمعهمسبيلمنليس
.مقنعشرفردفىراغبًاكانالنمساوىالجيشأن

ذلكعلىالنمساإجابةوكانتالقتالإليقافجهودهاتبذلبريطانياعادتالوقتهذاوفى
الروسيةالتعبئةإيقافقبلالشأنهذافىبريطانيةمقترحاتأىبحثتستطيعالبأنها

.طلباتهالكافةالصربوإذعان

الحربإلىتتجهأوروبا
روسيافىالعامةالتعبئة

أعلنتهاقدكانتالتىالتعبئةعلىردًايوليه29فىالعامةالتعبئةأعلنتقدروسياكانت
اإلمبراطورمنوديةبرقيةبعدالقيصرلبثماالشهر، ولكننفسمن22فىالنمسا
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وزيرفإنذلك، ورغمفحسبالنمسامواجهةعلىالتعبئةتقتصرأنقررأناأللمانى
وعنالقيصرعنذلكوأخفياالعامةالتعبئةباستمرارسمحاقداألركانورئيسالحربية
ووزيرالقيصرأنإذالوزيرينعصيانيكتشفولم. األلمانىالعسكرىالملحق

.بلغرادقصفأنباءالتالىاليومفىوصلهماأنبعدالتعبئةإلىالعودةقرراالخارجية
أعلنواأناأللمانلبثماثمذلكبعدحذوهمالنمساحذتلقرارهمالروسإعالنوبعد
".الحربحالة "قيام

الروسبمنحتسمحلنألمانياأنإذالحدهذاعنديقفلناألمرأنإنجلترارأىوكان
.فورًاالحربستعلنأنهاالمحتملبلجيوشهمتعبئةإلكمالالوقت

األلمانىاإلنذار
يطلبيوليه31فىبطرسبرجسانإلىألمانىإنذاروقدمالتوقعاتهذهتحققتوبالفعل
الطريقهوهذاأناأللمانرأىساعة، وكانعشرإثنىخاللالعامةالتعبئةإيقاف
أناأللمانيةالحربيةالدوائررأىمنكانأنهوالواقع. بالدهمبغزوالتهديدإليقافالوحيد

الجيشحربأركانمولتكهآلراءالمستشارخضعولكنضروريًايكنلماإلنذارهذا
العامةالتعبئةظلفىالمفاوضةأنورأىالروسيةالقوىفىضخمالذىاأللمانى

.ألمانياتقبلهاأنيمكنالمهانةلهوالروسية

وفرنساإنجلترا
وسانفيينابينالتفاهممنجسرلبناءجهودهيبذلجراىإدواردسيركانوبينما

غيركانتفقداألزمةخاللغريبًاسلبيًادورًاتلعبالفرنسيةالحكومةكانتبطرسبرج
وحدهابريطانيايدفىالسلمأنمقتنعةوكانتالمجهدةحليفتهاعلىالضغطفىراغبة
الحالةهذهفرنسا، ففىجانبإلىستقفأنهاأعنلتإذاالصدامإيقافمنستتمكنالتى
.الشوطنهايةإلىألمانياتسيرلن

تمالتى1912بخطاباتالبريطانيةالخارجيةوزيرالفرنسىالسفيرذكريوليه30وفى
األسطوليقوموأنالمتوسطالبحرفىللدفاعالفرنسىاألسطولتجميععلىفيهااإلتفاق

الوزارةاجتماعبعدبالردجراىالسيروعدوقد. الشمالبحرفىالواجببهذاالبريطانى
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.بعدموقفهاتحددأنتستطيعالالبريطانيةالحكومةبأنفعًالالردوجاء. التالىاليومفى
اآلراءنفسفيهيكررخطابًاجورجالملكإلىالجمهوريةرئيسأرسلأنذلكعنونتج

ولكنهاتجنبهايمكنلنالحربفإنتتدخللنإنجلتراأنألمانيااقتنعتإذابأنهالفرنسية
أولفىذلكعلىالملكوأجاب. للسالمكبيرةفرصةفهناكذلكبعكساقتنعتإذا

روسياأباطرةمعجهودهيبذلسيظلوأنهالسالمفىاألمليراودهزالالأنهأغسطس
.وألمانيا

بلجيكاحياد
لندنإلى" الحربقيام "حالةألمانياوإعالن" العامةالتعبئة "روسياأخباروصلتوعندما

كانإذاعمايسألهماواأللمانيةالفرنسيةالحكومتينإلىإدواردالسيرأبرقيوليه31فى
بأقصىحيادهافىتفرطأالعليهاأنالبلجيكيةالحكومةأبلغكما. البلجيكحيادسيحترم

.قوةمنتستطيعما

مثلعلىالردأنأجابوافقداأللمانالمطلوبة، أماالتأكيداتيحوىالفرنسىالردجاءوقد
السفيرعلىجراىالسيرقرأفقدثمالغزو، ومنخطةكشفإلىسيؤدىالتساؤلهذا

بلجيكاحيادأنحيث "األلمانىالردعلىحكومتهأسففيهأبلغهشديدًاإحتجاجًااأللمانى
كانتإذاعمااأللمانىالسفيرتساءلوهنا". التأثيرأشدالبالدتلكمشاعرفىيؤثر

علىالبريطانىالوزيروردالمطلوبالوعدعلىحصلتإذاالحيادعلىستبقىبريطانيا
كبيرحدإلىفيهسيؤثرإتجاهناولكنتفعلأنتنوىفيماحرةالزالتبالدهبأنذلك

.كثيرًاالرأىهذايهمممابلجيكاوحيادالعامالرأىموقف

الصدامبدأاآلخردونجانباتخاذعدمفىسياستهاعلىالتزالبريطانياكانتوبينما
أولعصر، وفىيوليه28منذحربفىمشتبكتينوالصربالنمساكانتاألكبر، فقد

اإلنذارعلىيردوالمالروسأن، حيثالحربوألمانياروسيامنكلدخلتأغسطس
.اإلنذارمهلةتنتهىأنقبلالشرقيةبروسياحدودعبروابلاأللمانى
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فىموقفهاعنالفرنسيةالحكومةسألقدباريسفىاأللمانىالسفيركانيوليه31وفى
هذامثلفىمصالحهمسيرعونبأنهمالفرنسيونفأجابوروسياألمانيابينالحربحالة

.قواتهاتعبئةفىإنذارًاتتوقعوهىالفرنسيةالسلطاتبدأتاليومنفسوفى. الموقف

البحريةالمعاونة
خولوقدموقفهابتحديدبريطانياتسارعأنإلىوألمانيافرنسابينالصدامتوقعأدىوقد

األسطولأتىماإذاالبحريةبالمعونةالفرنسيينيعدبأنجراىالسيرالوزراءمجلس
أوالسفنضدعدائيةبعملياتالقيامبهدفاإلنجليزىالقنالأوالشمالبحرإلىاأللمانى
قوة، وإنمنيملكمابكلعنهايدافعسوفالبريطانىاألسطولوأنالفرنسيةالسواحل

ذلكرغمترتبطالبريطانياأنالشأنبهذاالفرنسيةللحكومةقدمتالتىالمذكرةفىجاء
الفرنسيةالسواحلعنستدافعولكنهافرنسامعإشتبكتإذاألمانياعلىالحرببإعالن

.المتوسطالبحرفىقصيرغيروقتمنذأسطولهالتجمعالعارية

مساءفىفعًالقدملبروكسلألمانىإنذارعنلندنفىتتزايدأخذتأناألخبارتلبثلمثم
.البلجيكيةاألراضىبعبوراأللمانيةللقواتللسماحأغسطس2

المحافظةاإلمكانفىيعدلمأنهالتالىاليومفىجراىالسيريعلنأنإلىذلكأدىوقد
:نقطتينمنبريطانياموقفحددوقداألوروبىالسالمعلى

بالدخولفرنسامعحربفىمشتركةلدولةأجنبىأسطولألىالسماحيمكنالأنه1.
فىالفرنسىاألسطوللتجمعنتيجةالعزالءالفرنسيةالسواحلوضربالقنالإلى

.المتوسطالبحر

تحتبلجيكاووقعتفرنساهزمتماإذابلجيكا، فأنهحيادانتهاكقبوليمكنالأنه2.
المقامرةيعنىفهذافالدانماركهولندايعقبهاأنيلبثالثمالمنتصرةالقوةسيطرة

.البريطانيةبالمصالح

فرنساعلىالحربأعلنتقدألمانيابأنلندنإلىاألنباءوصلتاليومنفسمساءوفى
للحدوداأللمانيةالقواتبإقتحاماألخبارجاءت–أغسطس4–التالىاليومصباحوفى
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تقديمالفورعلى، وتقررتفعلهأنتنوىفيمابريطانيالدىترددأىيعدالبلجيكية، ولم
.ألمانياإلىإنذار

البريطانىاإلنذار
الحكومةإلىحكومتهإنذاربرلينفىالبريطانىالسفيرقدماليومنفسعصروفى

دخلتقدالبريطانيةاإلمبراطوريةأنإالذلكعلىاأللمانالوزراءأسفاأللمانية، ورغم
وردتروسياعلىالحربالنمساأعلنتبيومينذلك، وبعدرهيبإمتحانفىفعًال

منكلأعلنتالوقتنفسفى.. النمساعلىالحرببإعالنذلكعلىوفرنسابريطانيا
.حيادهماوإيطاليارومانيا

األحداثوتطورمنطقأنإالاآلخرللجانبشيطانيًابداجانبكلموقفأنمنوبالرغم
.الكارثةهذهإلىيؤدىكان

المجاورينالسالفضمعلىصربياتعملأنالطبيعىمنكان.. للنمسافبالنسبة1.
تعملوأنالسالفيةالجامعةروحنفوسهمفىلتقوىالسيئةظروفهمذلكفىمستغلة

ظروففىفرنسامعاونةعلىكافورحصلكماروسيامعاونةعلىالحصولعلى
المكشوفةاألطماعهذهضدنفسهاعنالنمساتدافعأنالطبيعىمنمشابهة، وكان

وعدتقدالصربوكانت. قرونلعدةلهاتابعةظلتالتىالوالياتبعضلسرقة
المعقولغيرمنوكان. وعدهاعلىتحافظلمولكنهاالبوسنةأزمةبعدالسلوكبحسن

وكانبتدميرهابرنامجهملتنفيذأنفسهميقوونأعداءهاترىبينماساكتةالنمساتظلأن
اإلنذارتقديمأنشكوال. فرصتهاالسالفمنقتلةبيدفرديناندفرنسيساغتيال

هذاأنوالمجريونالنمساويونالساسةرأىولكنمغامرةكانلصربياالنمساوى
.عظمىكدولةالنمساوجودويهدديتزايدالذىالمخيفالخطرلمواجهةحلأفضل

عليهتعتمدأنيمكنلها، الذىالوحيدالحليفهىالنمساكانتفقد.. أللمانياوبالنسبة2.
النمساتعدلمإذاوأنهفقطباالسمحليفتينكانتاورومانياإيطالياأنحيثأوروبافى

فىوحيدةألمانياوقوفيعنىذلكفإنالجنوبيةلوالياتهالفقدانهانتيجةعظمىدولة
مناإلنتقامفىالراغبةوفرنساالشرقمنالمعاديةروسيابهاتحيطاألوروبيةالقارة
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منيحاربلنأنه–1886–البلغاريةاألزمةخاللحليفتهبسماركأبلغوقد. الغرب
جانبإلىبروسيابهابأسالعالقاتأللمانياكانولكنالبلقانفىأطماعهاأجل

أنبسماركحلفاءيستطعلمما، وهوالوقتهذافىبريطانيامعالطيبةعالقاتها
أزمةخاللجوزيفلفرنسيسالثانىوليماإلمبراطورتأييدأدىوقد. عليهيحافظوا
وكانالسالمعلىالحفاظعلىوصربياروسياإجبارإلى) 1909–1908 (البوسنة
لمإذاأما. النتيجةبنفسيأتىسوفأخرىمرةالمظاهرةهذهبمثلالقيامأناألمل
اإلتفاقدولتىهزيمةمنستتمكنأنهامنيقينعلىألمانياكانتفقدالعملهذايتحقق
جانبإلىالحرببريطانياتدخلبأناحتمالهناككانحقًا. النمسابمعاونةالثنائى
–البريطانيةالعالقاتأناإلحتمالهذامنيضعفمماكانولكنوفرنساروسيا

فىكبيرًااألملكانثمومنالمراكشيةاألزمةمنذكثيرًاتحسنتقدكانتاأللمانية
يستطيعكانإذاعماجوزيففرنسيستساءلفعندماذلكوعلى. حيادهاضمان

راغبةتكنلمألمانياأنوالواقع. باإليجابالردجاءهاأللمانيةالمساعدةعلىاإلعتماد
.محليةحربًاالصربية–النمساويةالحربتبقىأنروسيارفضتإذاإالالحربفى

والسالفالتيوتونبينالصدامأنإلىنظرواقداأللمانأنننسىيجعلناالهذاولكن
1914عاماأللمانيةاألركانهيئةفضلتالوقتنفس، وفىتجنبهيمكنالكأمر

الحدودحتىاإلستراتيجيةالروسيةالحديديةالخطوطبناءيتمأنقبلللصدامكميعاد
قوتهكاملإلىوصلقديكنلماأللمانىاألسطولأنرغمفإنهذلكوفوقالبولندية

.تعميقهاتمقدكانكييلقناةأنإال

منأوروبا، وكاننحووجهتهاأعادتقداليابانمنهزيمتهافإن.. لروسيابالنسبةأما3.
أطماعهاتحقيقمحاولةإلىستعودفإنهاقوتهابعضتستردأنبمجردأنهالواضح

تركقد1909التحدىقبولعلىقدرتهاعدمأنشك، والاألدنىالشرقفىالتاريخية
هذهمثلتقبل–أنمنهاينتظرأنأحدحقمنيكنسيئًا، ولمأثرًاذاكرتهافى

مستعدةوكانتنفسهافىالثقةاستردتقدكانت1914سنةوفى. ثانيةمرةاإلهانة
سراييفومأساةوراءروسيايدبركتولدرأىوكما. كانتجهةأيةمنالتحدىلقبول
الثانىنيقوالللقيصرموجهةضربةحقيقتهفىأنمايوليه23إنذارأنسازونوفرأى
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يعنىكانهذافإنالنمسارحمةتحتالصربتركتقدروسياكانتوإذا. شخصيًا
شبهتسلموأنالسالفيةالشعوببطلةبأنهااإلدعاءعننهائيًاتكفأنعليهاأن

أنيمكنالوكان. مقاومةأىدونالوسطدولسيطرةإلىوتركياالبلقانجزيرة
يمكنالكانأنهكماالصربعلىالنمساوىالهجوممواجهةفىمحايدةروسياتبقى
كلإلىبلجيكا، ويضافعلىاأللمانىالهجوممواجهةفىمحايدةإنجلتراتبقىأن

الذىنفسههوالقفازإلقاءإلىالنمسادعاالذىالكبرىالدولبكبرياءاإلحساسذلك
.التحدىلقبولروسيادعا

أطرافهوكانالشرقمنبدأقدللصداماألساسىالسببأنفحقًا.. فرنساعنأما4.
ربعمنيقربلماولكنآخرجانبمنوصربياوروسياجانبمنوالنمساألمانيا
علىكانالمنتظرةاألزمةجاءتالفرنسية، وعندما–الروسيةالمصائرإرتبطتقرن

.ألمانيافعلتكماحليفتهاجانبتأخذأنفرنسا

إجراءأىفىيشتركوالمأنهمكماالحربفىرغبةالفرنسيينلدىيكنلمحقًا
.الراينوالياتاستعادةفىأملهمعنقطيتخلوالمأنهمإالإلشعالها

التيوتونذلكبعدوحدهاتواجهأنحليفتهامشاركةعدممعنىكانأنهكما
.المنتصرين

غضبإشعالإلىأدىقدبلجيكاحيادإنتهاكأنشكفال.. بريطانياعنأما5.
لهذاسببًايكونأنمنالحربلدخولفرصةيكونأنأقربهذاولكنالبريطانيين

أصدقائهاأطماعفىوانغمستالعزلةفىسياستهابريطانياهجرتلقد. الدخول
تحصلأنهذامعنىفأنالمتفرجوقفتقدكانتإذافإنهاالوقتنفسفى. وخالفاتهم

أنكما. أوروبافىوحيدةنفسهاتجدأنتلبثلنوأنهاسهلنصرعلىالوسطدول
التعاونمنسنواتبعدالمزيفة، ألنهلصداقتهاستحتقرانهاكانتاوروسيافرنسا

رحمةتحتأصدقائهاتتركأنإنجلتراعلىصعبًاكانالفنيةوالمباحثاتالدبلوماسى
.األلمانىالتهديد
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هذهتنأىأنالطبيعىمنكانولقد.. إيطالياموقفمراجعةسوىأخيرًايبقىوال6.
فمنذ. األخرىالخمسالكبرىأوروبادولفيهاشتركتالذىالصراععنالبالد
كانتإذاجانبهماإلىتحاربأنتستطيعالأنهاحليفتيهاأبلغتقدكانت1896

تشاركأالمعاهدةفىتعهدتقدكانت1902وفى. أعدائهماضمنفرنساأوبريطانيا
الروسيةالمطامعبعضبتأييدوعدتقدكانت1909وفى. فرنساعلىهجومفى

مرتبطة1914كانتفقدذلكوعلى. الروسمنمماثلوعدعلىحصولهامقابل
.الثالثالوفاقدولمندولةكلمعتفاهمأوباتفاق

فىرغبتهاأنإالممتازةكانتألمانيامععالقاتهاأنمنفبالرغمأخرىناحيةومن
أىهناكيكنولمالنمساحسابعلىإالتتمأنيمكنالكانتاالدرياتىعلىالسيادة
تمثلكانتفرنسامعإتفاقهامنذإيطالياأنوالواقع. الدولتينبينالصالحفىإتفاق
.الثالثىالتحالففى" النائمالشريك "دور

لمفهىمعونتهاعلىتعتمدالوكانتالجنوبيةحليفتهامنللغايةقلقةالنمساكانتوقد
يستطيعإيطالىسياسىأىهناكيكنلمأنهكما. األزمةخاللمنهامعونةأىتطلب

.البلقانفىالنمساويةاألطماعأجلمنالسالحتحملبالدهيجعلأن

ولم1914أغسطسفىبدأالذىالدامىالصراعجوانبمنجانبكلموقفعنهذا
.الصراعهذاتطوراتعنالحديثإاللنايبق

* * *

األولىالعالميةالحربتطورات
وبلجيكاوفرنساوروسيابريطانيامنكلفيهاشتركتوقداألوروبىالصدامبدألقد

أيامتمضىأنوقبل. آخرجانبمنوالنمساوألمانياجانبمناألسودوالجبلوصربيا
السفنإنسحابأغسطس15فىطلبتفقدالوفاقدولموقفدعمفىاليابانشاركت
علىألمانياتجبلمولما. أسبوعخاللكياوتشاووتسليماألقصىالشرقمناأللمانية
ألمانىوجودأىعلىالقضاءسبيلفىالحلفاءلقواتمعونةهؤالءقدماليابانىاإلنذار

أنوالواقع. الحاجةأشدروسياتحتاجهاكانتالتىالذخائرالهادى، وبتقديمالمحيطفى
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منيكنولمالرئيسىالصراعميدانعنللغايةبعيدةاليابانكانتفقدبهذااكتفواالحلفاء
.الصراعهذافىثقلهابكلتشتركأنالمنتظر

ينضمأنينتظرالوفاقدولفىواحدسياسىهناكيكنفلمتركيالموقفبالنسبةأما
الجانبإلىاإلنضماممنلمنعهممتاحةالفرصةكانتولكنإليهمالفتاةتركيارجال

.اإلنضمامهذاتعطيلاألقلعلىاآلخر، أو

فىأنهلهمالوعودبتقديمحيادهمعلىاألتراكإلبقاءالوقتهذافىمحاوالتتمتوقد
استقاللالحليفةالدولتضمنكمامصروضعفىتغييرأىيحدثلنالحالةهذهمثل

.العثمانيةالدولةأراضىووحدة

البدايةمنذأمرهحزمقدالقوىتركياورجلالحربيةوزيرباشاأنورأنالواقعولكن
رجالمنكبيرعدد، وشاركهالحربنشوبحالةفىالوسطدولإلىاإلنضمامعلى

الدولةاستقاللعلىبالحفاظالحلفاءلوعودقيمةأالرأواأنهمذلكآرائهفىالدولة
فىالمسيحيةالعناصرمعالبريطانىالتعاطفمعتتفقالالوعودفهذهووحدتهاالعثمانية

رأواوقد. والقسطنطينيةالمضايقفىالمعروفةالروسيةاألطماعمعتتفقالكماالدولة
فليسواالوسطدولأماالعثمانيةالدولةتقسيمفكرةجانبإلىيقفونالحلفاءأنلهذانتيجة
.الدولةهذهأراضىفىاالقتصاديةمصالحهممعتتفقالاألقلعلىألنهاالفكرةهذهمع

عدةتوقيعتمالوسط، وقددولنحوواضحًاالتركىالميلكانالموقفلهذاونتيجة
الروسيةاألطماعمنأراضيهاعلىبالحفاظتركيافيهاوعدتالطرفينبينإتفاقيات

وتسويةاإلمتيازاتإلغاءيتمفسوفالكاملالنصرحالةفىالعسكرية، وأنهوبالمعونة
أىمننصيبعلىتحصلكمامرضيةبصورةالتركيةالحدودوتعيينبلغاريامعنهائية

كافةتستكملأنبعدإالالحربفىتركيادخولعدمتقررقدكانوإن. تعويض
السفيردفعمماالوسطودولاألتراكبينيحاكبمابريطانياوأحستاستعداداتها
إلىسيؤدىالحلفاءعلىهجومأىأنالعالىالبابيحذرأنإلىإستانبولفىالبريطانى

.التركيةاإلمبراطوريةتدمير
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الزحفأماموالبريطانيونالفرنسيونفيهاصمدالتىالمارنمعركةأخباروصولوأدى
األلمانضغط، ولكنإستانبولفىالسلمأفكارتقويةإلى1914سبتمبرفىاأللمانى

أنوروكاناأللمانيةاألموالوتدفقتقرارًاليتخذوااألتراكعلىقواهمبكلوالنمساويون
السفناألسودالبحرفىالتركيةالسفنوشاركتأكتوبر28فىاستعداداتهأكملقدباشا

الحربروسياأعلنتأنذلكعنونتجالبحرهذافىالروسيةالموانىوقصفتاأللمانية
مدخلعندالقائمةالقالعقصفحذوها، وتمحلفاؤهاوحذاأكتوبر31فىتركياعلى

الذيناألتراكضدعنهالتدافعمصرإلىالحلفاءقواتنوفمبر، وأسرعت3فىالدردنيل
.سيناءلغزوتقدموا

الجانبينمنجانبيحرزهحاسمدبلوماسىنصرأولالحربإلىالتركدخولوكان
األخطاروتزايدتكبيرًااتساعًاإتسعالصراعالبعيدة، فميداننتائجهلهكانالمتصارعين

بالجامعةالشعورتزايدمنخاصةالخطرأتىوقد. الكسبفرصمعهاتزايدتولكن
الشعوبمنالمتاعبوفرنسابريطانياتواجهأنواحتماالتالحربقبلاإلسالمية
لدخولنتيجةبريطانياعلىوكان. المتزايدالشعورلهذانتيجةتحكمهاالتىاإلسالمية

العربىوالخليجومصرالسويسوقناةالمتوسطالبحرشرقعنتدافعأنالحربتركيا
، وكانتالمناطقتلكفىالهنديةالمعونةهذهعلىتعتمدأنذلككلفىمضطرةوكانت

بضمبريطانيابادرتالغربية، وقدالجبهةفىقبلمنالمعونةهذهعلىاعتمدتقد
نحوالواضحةلميولهالثانىعباسالخديوىوخلعمصرعلىالحمايةوإعالنقبرص
تمكنوقدالعراقغزوإلىواإلتجاهمحلهكاملحسينالسلطانوإحاللالترك

.1915فبرايرفىبسهولةالقناةعلىالتركىالهجومصدمنالبريطانيون

سيمنحهاألنهبسرورالحربتركيادخولاستقبلتفقد–بريطانيابعكس–روسياأما
أكثرلديهايعنىيكنلمالوسطدولعلىالقديمة، فالنصرأطماعهاتحقيقفىالفرصة

يعنىتركياعلىالنصركانبينماالساخطينالبولنديينمنمزيدعلىالحصولمن
علىالصليبورفعالمضايقعلىوالسيطرةروسيةبحيرةإلىاألسودالبحرتحويل
وبريطانيافرنسالسفيرىسازونوفسلم1915مارسوفىأخرىمرةصوفياآياكنيسة

إستانبولوهىالمنتظرللنصركنتيجةروسيامطالبعنفيهاأبلغهمامذكرةبالدهفى
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سقارياونهرالبوسفوربينالصغرىآسياوساحلوالدردنيلالغربىالبسفوروساحل
عدافيمااألوروبيةتركياكلعلىروسياتحصلأنذلكمعنىوكان. مرمرةبحروجزر

.ميًال80طولهاالصغرىآسيامنساحليةمنطقةإلىباإلضافةللغايةصغيرةمناطق

الروسيةالمطالبعلىللموافقةاستعدادهماوالبريطانيةالفرنسيةالحكومتانأبدتوقد
لعبورحركميناءبإستانبولاإلعترافرؤىوقد. مطالبهماعلىروسياتوافقأنبشرط

بالمطالباإلعترافمعالتجاريةللسفنالمضايقخاللحرممرمعروسياإلىالبضائع
حمايةبعد، معفيماتحديدهاسيتموالتىاآلسيويةتركيافىوالبريطانيةالفرنسية

مسلمحاكمحكمتحتاإلسالميةالمقدسةاألراضىالمسيحية، ووضعالمقدسةاألراضى
.البريطانيةالنفوذمنطقةإلىفارسفىالمحايدةالمنطقةمنقسميضاف، وأنمستقل

.الجانبينمعالمطالبهذهعلىاإلتفاقتمللغايةبسيطةتحفظاتومع

الوفاقلدولإيطالياإنضمام
.شهوربستةذلكبعدالحلفاءإلىإيطالياإنضمامالوسطدولإلىتركياانضماموازنلقد
بالتورنتينوالثالثىالحلففىشريكتيهامنإيطالياطالبتالحربمناألولىاألياموفى

.المطلبهذاالنمسارفضت، وقدالقتالفىإشتراكهامقابل

قديكونالموأسطولهاجيشهاألنالقتالفىاالشتراكفىمتعجلةغيرإيطالياكانتولما
علىالقدرةيمنحهاالمحايدموقفهاأنكماالطرابلسيةالحرببعدقواهمااستعادا

.المساومة

يلقىبتورنتينواإليطالىالطلبظلالنمساويةالخارجيةوزارةفىبركتولدبقىوطالما
9وفىبوريانوخلفهمنصبهمنبركتولداستقال1915يناير13فى، ولكنالرفض

إلىدافعهوكانمطالبهمفىللنظراستعدادهاإليطاليينالجديدالخارجيةوزيرأبلغمارس
يجرقدالقتالفىإيطاليااشتراكأنمنوخوفهغاليسياإلىالروسىالتقدمالقبولهذا

جنوببكلفطالبواالفترةهذهفىزادتقداإليطاليينمطامعكانترومانيا، ولكنمعها
سوىبوريانيوافقولموغيرهاوفالونادلماشياساحلجزرمنوعددوتريستاالتيرول
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بالوعوديمنونهموالحلفاءالهزيلالعرضهذااإليطاليونليقبلكانوماالترنتينوعلى
.المغرية

بينالمفاوضاتبدأت، وقدلإليطاليينأكبرثمنًايقدمواأنمستعدينالحلفاءكانولقد
المطالبأنرأتقدوفرنساروسياأنفبراير، ورغمأواخرفىالغرضلهذاالطرفين
اإلسراعإلىدعتقدالعسكرىالموقفتطورظروفأنإالفيهامبالغاإليطالية
بريطانياوقعتهاالتى1915أبريل28فىلندنمعاهدةوتوقيعالطرفينبينباإلتفاق
بمقتضىوتقرر. طلباتهاإلجابةكافيةأنهااألخيرةرأتوإيطاليا، وقدوروسياوفرنسا

وشمالواسترياوتريستاالتيرولوجنوبالتورنتينوعلىإيطالياتحصلأنالمعاهدةهذه
مستقلةصغيرةألبانيةدولةتكوينحالةفىأنهتقرركما. لهاالمواجهةوالجزردلماشيا
والجنوبالشمالمنبهاالمحيطةالمناطقتقسيمتعارضأالإيطاليافعلىذاتيًااستقالًال

ألبانياشئون–إيطالياأى–هىتديرأنعلىواليوناناألسودوالجبلالصرببين
وعودمنحتعشر، كمااإلثنىالدوديكانيزجزرعلىأيضًاإيطالياحصلتكماالخارجية

بكلليبيافىتتمتعأنفتقررالعثمانيةاألمالكتقسيمفىإيطاليانصيبتجاهلبعدم
نجحتإذاأنهتقرر، كمالوزانمعاهدةبمقتضىالسلطاننصيبمنكانتالتىالحقوق
فأنهااأللمانيةالمستعمراتحسابعلىاالستعماريةأمالكهاتوسيعفىوفرنسابريطانيا
بريطانياتعاونأنأيضًاوتقرر. وليبياوالصومالاريتريافىأمالكهاتوسيععلىستعمل

علىالحصولفىتشارككماجنيهمليون50قدرهمغريةبشروطقرضًاإيطاليامنحفى
فىالجديدالحليفيبدأأنوتقررسريةالمعاهدةوكانت. الحربتعويضاتمننصيبها

.شهرخاللالعسكريةعملياته

كسببهدفالنمسامعمفاوضاتهمفىاستمروااإليطاليينأنإالالمعاهدةهذهعقدورغم
وجهاتبيناإلختالفاتأناإليطاليةالخارجيةوزيرسونينوأعلنأبريل21، وفىالوقت
ذلكعنونتج. الثالثىالتحالفمنإيطالياخروجأعلنمايو3كبيرة، وفىالبلديننظر
،اإليطاليينإلرضاءيائسةبمحاولةالقياممنالبدأنهالنمساويةالحكومةأحستأن

بقبولللحياديدعوالذىاإليطالىالجناحزعيمجيوليتىإبالغيوليه10فىتموبالفعل
فىينهارجيوليتىمركزكانإليها، ولكنقدمتالتىالمطالبألغلبالنمساويةالحكومة
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17فىالحربدخولاإليطاليةالوزارةوقررتمنهاالهربإلىدعاهممانفسهاروما

.الشهرهذامن23فىالنمساعلىالحرببالفعلمايو، وأعلنت

البولنديةالقوميةفىالحربأثر
بدا) روسيا، النمسا، ألمانيا (بولندهعلىتسيطرظلتالتىالثالثالدولبيناإلختالفإن

الدولبينمكانهااحتاللفىوحقهاوحدتهاإلعادةالفرصةالبالدتلكأخيرًامنحقدوكأنه
.السيادةذات

كسبعلىيعملالثالثةالصراعأطرافمنجانبكلأخذوقدالحرباشتعلتأنومنذ
معروسيامعمتحدةبولنديةبدولةيعدونفالروس. إليهمأساءقدطالماالذينالبولنديين

تسويفوبعد–منهايتحققلمالوعودهذهكافة، ولكنالذاتىوالحكمواللغةالعقيدةحرية
تقررفقداألخرىالوعودأما. المحليةاإلدارةفىالبولنديةاللغةاستعمالسوى–طويل
البولندية، أماالوحدةبإعادةبدورهاألمانياوعدتوقد. الحربنهايةحتىتنفيذهاتأجيل
أىيقدملم، ولكنمكاسبمنحكمهامنجنوهبماتذكيرهممنأكثرتفعلفلمالنمسا

.تمامًاالوحدةفىرغبتهممثلإليهيتوقونالبولنديونكانماوهواالستقاللمنهمطرف

فىجنودهمكانفقدتعاسةالحربفىالمشتركينأكثركانواالبولنديينأنوالواقع
كانواأنهم، كماالبعضبعضهملمحاربةمضطرينوالنمساويةواأللمانيةالروسيةالجيوش
علىوالحصولالوحدةفىالوطنيونالديموقراطيونرغبحيثالداخلمنمنقسمين

بولنديةفرقةبتكوينساستهممنآخرجناحقام، بينماالروسىالعلمتحتالذاتىالحكم
.الكريهالقيصرحكمضدللحرب

الدولتانورأتثنائيًاحكمًابولنداتحكمانوالنمساألمانياظلت1915الروسهزيمةوبعد
وخلقوفيلناوارسوفىبولنديةجامعاتبإنشاءالقيامالبولندىالعطفلكسبكمحاولة
تم1916أغسطسوفىذلكقبلإطالقًاالروسيةبولندهتشاهدهلممماللمدنمجالس
ألمانيا (المعنيتانالدولتانتستطعلمولكنبولندافىمستقلةمملكةإنشاءعلىاإلتفاق
معونةعلىالحصولوبأملنوفمبر5فىالمملكة، ولكنهذهعلىاإلتفاق) والنمسا
باستقاللفيهتعدانتصريحًاوألمانياالنمساأصدرتالنهائىالصراعفىالبولنديينالجنود
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دولةومجلسسيادةمجلسإقامةتمتفيها، وبالفعلدستوريةمملكةوإقامةبولندا
لهزيمةنتيجةالحظحسنةمنأكثركانتبولندا، ولكنالذاتىالحكمالبالدلمنحاستعدادًا
.قطمنتظرًايكنلمماوهوالسابقينالثالثةسادتها

البلقانفىالموقف
حلفاء، ونتجعلىالحصولأجلمناألدنىالشرقفىجهدأقصىالصراعجانبابذللقد
هذاإلىلتنضماإلغراءاتمنلموجةورومانياوبلغاريااليونانتعرضتأنذلكعن

.ذاكأوالجانب

اليونانحيادعلىالقضاء) أ(
انضمتإذاأنهالحلفاءأبلغقد" فنزيلوس "اليونانوزراءرئيسوكان1914سبتمبرفمنذ

منتأمينهابشرطتركياضدالمساعدةلهمستقدماليونانفأنالوسطدولإلىتركيا
أنهالثانىوليملإلمبراطورقسطنطينالملكأبرقالوقتنفسفىالبلغارى، ولكنالهجوم

.هاجموهإذاإالألمانياحلفاءيهاجملن

مافإنهالتاليةالفترةفىاليونانموقففىوزرائهورئيسالملكبينالخالفتحكموقد
تنفيذًاسالونيكفىوبريطانيةفرنسيةقواتبإنزالالسماحعلىفنزيلوسوافقأن

القواتإنزالتمأنبعدولكنبإقالتهقسطنطينبادرحتىالصربية–اليونانيةللمعاهدة
بتقديمبادروافقدأراضيهمعلىالسيادةفىحقوقهماليونانيونيؤمنفعًال، وحتىالحليفة

.إلتمامهالالزمةالتسهيالتكلقدمواالواقعفىكانوا، وإناإلنزالهذاعلىاحتجاج

غيركانوااليونانيينيبررها، فأغلبمالهاكانالحيادفىقسطنطينرغبةأنشكوال
أنلهأكدواقدالدولىالقانونرجالأنالعامة، كماالحربهذهفىاالشتراكفىراغبين

أنالسيمافحسبالبلقانيةالحروبفترةعلىتقتصركانتصربيابمعاونةإلتزاماته
150بـاإلحتفاظوهومعهااإلتفاقفىإلتزامبأهمالوفاءعلىقادرةتكنلمنفسهاصربيا

فنزيلوسإلىفيهنظرالذىالوقتنفسمقدونيا، فىجنوبفىقواتهامنجندىألف
،لأللمانسيكونالنهائىالنصرأنيؤمنكانفقد، وأخيرًاالوفاقلدولوعميلكديكتاتور

.الثانىوليماإلمبراطورأختبزوجتههذهآرائهفىتأثرأنهشكوال
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األسطولألنالوفاقدولمعسافرعداءفىيدخلأنيستطيعيكنلمالوقتنفسفى
حاصرماإذاالمجاعةأحضانإلىبالبالديلقىأنبسهولةيستطيعكانالبريطانى
.اليونانيةالسواحل

الذىالوقتفىوبريطانيافرنسانحوبالودالمشوبالحيادالتزامعلىعملفقدثمومن
".القاهرةالضرورة "حكممننابعهذاموقفهأنأللمانيافيهيؤكدأخذ

الدولىالقانونخرقأعمالمنعملاليونانإلىالحلفاءقواتنزولأناأللمانرأىوقد
الدولهىوروسياوفرنساإنجلتراوأن، خاصةالبلجيكلحيادانتهاكهمعنيقلال

علىبناءتمتقداإلنزالعملياتبأنذلكعلىالحلفاءورد. اليونانالستقاللالضامنة
وهوصربيانحوبإلتزاماتهاالوفاءمنبالدهتتمكنحتىاليونانىالوزراءرئيسموافقة
.بلجيكاحالةعنمختلفأمر

يفعللموهو–القواتهذهانسحابطلبقدقسطنطينكانلوأنهفيهشكالمماولكن
عنأيضًاالدفاعيمكنالأنه، كماالطلبهذاينفذوالنالحلفاءكانفبالتأكيد–ذلك

حتى) 1863منذحيادهاأعلنالتى (كرفوجزيرةاحتاللبدءمنذالحلفاءسياسةتطورات
.الحربصفحاتأعجبمنصفحةتكونوالتىقسطنطينوخلعأثيناقصف

زيادةعلىيعملونالحلفاءبدأأطرافهاكأحدبلغارياولدخولالحربلظروففنتيجة
.اليونانيينمعالعالقاتفىمتعددةتعقيداتإلىالعملهذاأدى، وقدسالونيكفىقواتهم

قسطنطينبينالوديةالعالقاتاستمرارعنناتجالتعقيداتهذهتزايدأنالحلفاءوأحس
حالة "إلغاءطلبإلىالحلفاءدعامماالطرفينبينتتزايدالشكوك، واستمرتواأللمان
ولمااألولىالحربشهورفىالمسلحةقواتهابيناليونانيةالحكومةأعلنتهاالتى" التعبئة

قسطنطينرضخاليونانيةالسواحلعلىجزئىحصاربفرضالبريطانىاألسطولقام
.التعبئةحالةبإنهاءوأعلن

أنهذلكوالحلفاءقسطنطينبينأسوأإلىسئمنتسيركانتالعالقاتفإنذلكورغم
اليونانيةاألراضىعبرالصربنحوقواتهاتقدمتالوسطلدولبلغارياانضمتأنبعد

أولفىفنزيلوسأعلنحينسوءًااألمر، وزادقسطنطينألوامرتبعًامقاومةأىدون
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سالونيكإلىمنهاإنتقل، ثملليونانالتابعةوالجزركريتفىالثورة1916سنةسبتمبر
خاللالحلفاءقامفقداألمر، وتفاقمقسطنطينضدالثورةلهذهالحلفاءتأييدواضحًاوكان
الوكالءكافةطردأثناءهاطلبوابيريهأمامبحريةبمظاهرة–سبتمبر–الشهرنفس

إلىاليونانملكواضطروالتلغرافاتالحديديةالسككعلىواإلشرافأثينافىاأللمان
.التهديدضغطتحتالمطالبلهذهاالستجابة

أثينافىفنزيلوسبإتباعالهزيمةإنزالفىنجحقدقسطنطينكانالوقتهذافىولكن
.حولهاوما

المناطقعلىبالسيطرةوالفرنسيةالبريطانيةالقواتإلىاألوامرصدرتوقد
سنةديسمبرأولفىولكنمقاومةأىتلقىلنأنهاالمعتقدأثينا، وكانحولاإلستراتيجية

علىقنابلهاإطالقإلىدعاهامماكمينفىالمتقدمةالقواتاليونانىالجيشأوقع1916
العرشعنقسطنطينخلعتأجيلتقررقدأنهإالاليونانييناكتساحورغمالملكىالقصر
علىلحرصهاإغضابهاعدمفرؤىبعدالحربتعلنلمكانتالمتحدةالوالياتأنحيث

رفضهاكمابقسطنطينلقرابتهالفكرةرفضالقيصرأنكماالصغيرةالدولحقوق
فىأيضًاستشاركفنزيلوسبزعامةالنصرفىالمشتركةاليونانألناإليطاليون
.بهااالستئثارإيطالياأرادتالتىالصغرىآسيامننصيبعلىالحصول

فنزيلوسوعادألكسندرالثانىإبنهمحلهوحلقسطنطينعزلتم1917يونيه6فى
.الحلفاءإلىاليونانإنضماموأعلنللوزراءرئيسًا

لأللمانموالينأوللحلفاءموالين1916عاميكونوالماليونانيينغالبيةأنوالواضح
لدولةيمكنالأنهالحربطبيعةأثبتتولكنلشأنهميتركواأنالواضحةرغبتهموكانت
منألىالحيويةالمصالحمعالحيادهذاتعارضطالمابحيادهاتحتفظأنصغيرة
فهومعناليسمنأن: القائلالمبدأذلكتحقيقتماليونانحالةوفىالمتصارعينالجانبين

.علينا



52اإلمبرياليةعصرفىأوروبا

الوسطلدولبلغارياإنضمام) ب(
مناألولىاأليامبلغاريا، وفىضمفىالبدايةمنذالمعسكرينمنواضحةالرغبةكانت

الحيادعلىوقوفهمحالةفىأنهالبلغاريينوأبلغإنجليزىمبعوثإرسالتمالحرب
كماببلغارياالمجحفةبوخارستمعاهدةشروطمراجعة–النصربعد–يتمفسوف

.مناسبقرضعلىالبلغاريونسيحصل

تم1915فبرايربلغاريا، وفىضمفىالحلفاءرغبةتزايدإلىالحربتركيادخولوأدى
ولكنالحلفاءجانباتخاذعلىفرديناندالملكإلغراءصوفياإلىفرنسىمبعوثإرسال

.المعسكرينأحدإلىباإلنضمامحركتهيقيدأنرفضهذا

قطعالدردنيلفىاألولىالحلفاءهجماتوفشلغاليسيامنالروسطردعنونتج
–اينوسخطحتىتراقيةعلىتحصلفسوفتركياهاجمتإذابأنهالبلغارياالوعود

تعويضيتموأنالحربنهايةبعدإالتحتلهاأالعلىالجنوبيةمقدونياميديا، وبضمان
.االدرياتىوساحلوالهرسكبالبوسنةمقدونياعنصربيا

البلغارية، وقداللعبةفىالرابحةباألوراقتمسكالوسطدولكانتالوقتنفسفىولكن
فىواضحةالنمسانيةكانتالبلقانيةالحروبنهايةبعدفإنه. كاملبنجاحاستعملتها

خلقمماالبلغارذلكفى، وشاركهابوخارستمعاهدةبعدمناسبتعويضعنالبحث
كاننصرهاثمارمنبلغارياحرمالذىالعدوأنالسيماالطرفينبينواضحًاتقاربًا

.روسياهىصربياصربيا، وحامية

غيربوقتالحربنشوبقبلبدأتقدكانتوالنمسابلغاريابينالمفاوضاتأنوالواقع
ضغطتوقد. الحربنشبتعندماتحالفمعاهدةإبراموشكعلىالبلدانوكانقصير
العملهذامثلأنفرديناندأجابولكنقرارإلتخاذالبدايةمنذالبلغارعلىالوسطدول

منبأكثريعدولمالصربمعوتركياورومانيااليونانبتضامنفعلردإلىيؤدىقد
نفسإلىبلغاريابإنضماماإلسراعضرورةإلىالحربفىتركياتدخلوأدى. الحياد

المتوسطوالبحرروسيابينالطريقفتحيعنىفذلكللحلفاءانضمتلوأنهاإذالمعسكر
.الحلفاءلجانباإلنضمامعلىورومانيااليونانوإغراءصربياظهروتأمينتركياوعزل
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األحداثتطورانتظرواولكنهمالوسطدولمعكانتالبلغارعواطفأنشكوال
، وقدلمعونتهمممكنثمنأكبرعلىيحصلوا، وحتىسيختارونهالذىالجانبليقرروا

األراضىكللبلغارياتمنحألناستعدادها–صربياغزوفىفشلهابعد–النمساأبدت
.حيادهعلىفرديناندالملكظلولكنالبلغارتحركإذاتدعيهاالتىالصربية

أخفقحينالدردنيلحملةومصيرروسياهزيمةبعدالبلغارىالترددانتهىولكن
إلىالبلغاريةالحكومةفسارعتالتركيةالمضايقعلىاالستيالءفىالبريطانىاألسطول

علىوالنمساألمانياأصرت، وقد1915يونيهفىالوسطدولمعالمفاوضاتبابفتح
وتم. بتركياعالقاتهابلغارياتسوىأنوعلىالتحالفمعاهدةمععسكريةمعاهدةعقد

فىصربياعلىبالهجومتعهدتأغسطس6يوليو، وفى22فىتركيامعالمعاهدةتوقيع
أوبلغاريارومانياهاجمتإذاأنهاإلتفاقتمكماالصربيةمقدونياعلىالحصولمقابل
واليونانيونالرومانيونعليهاحصلالتىاألراضىالبلغاريستعيد) تركيا (حليفاتهاإحدى

.بوخارستمعاهدةبمقتضى

بهذاالمعنيةأنهاصربياأحستالعامة، وقدالتعبئةحالةبلغارياأعلنت1915سبتمبروفى
،الصربىاإلقتراحبريطانيارفضتولكناألولىالضربةبتوجيهتبادرأنأرادتالعمل

الحربفىوشاركتالصربيةالحدودالبلغاريةالقواتعبرت1915سنةأكتوبر11وفى
.الوسطدولجانبإلى

للحلفاءرومانياإنضمام) جـ(
إنضمتإذاالنصربعد1بسارابيارومانيابمنحالحربإعالنفورالوسطدولتقدمت
فىرفضهالتاجمجلسأنإالاإلقتراحعلىكارولالملكموافقةورغم. الحربفىإليهم

.الحيادعلىالبقاءوقرر1914أغسطس4

األراضىبعضبمنحهارومانياإغراءعلىالنمساحضتالتىألمانياالقرارهذاوأزعج
عنتنازالتعلىالموافقةوالمجريونالنمساويونرفضفيها، ولكنتطمعكانتالتى

.للرومانيينأراضيهم

.بالدهممنقسماًيعتبرونهاالرومانظلوالتى1812تركيامنروسياعليهاحصلتالتىالمنطقةوهى1
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الروستقدمالحربمناألولىاأليامللغاية، ففىنشطينالحلفاءكانالوقتنفسفى
بأنهمردواهؤالءولكنالحربفىاشتراكهممقابلترنسلفانيابمنحهمللرومانيينبإقتراح

.الحيادجانبإلتزامقررواقد

معالمشتركللعملمعاهدةبتوقيعهامةخطوةرومانياإتخذت1914سنةسبتمبروفى
علىاألخيرةفيهاوافقتأيامبضعةبعدروسيامعأخرىمعاهدةتوقيعتمإيطاليا، ثم
.البلدينبينالمعلقةالمسائلبعضتسويةتمكمارومانيالتمزيقمحاوالتأىمعارضة
.التسويةهذهبعدالودىالحيادموقفبالوقوفرومانياووعدت

إبنوخلفهلأللمانالموالىكارولالملكأكتوبرفىتوفىفقدالحلفاءالظروفوساعدت
فرضتقديمتمكماروسيةأممنأدنبرهدوقإبنةزوجتهفيهأثرتالذىفرديناندأخيه

فبرايرفىإيطاليامعاإلتفاقتجديد، وتم1915ينايرفىجنيهماليين5قدرهبريطانى
.إيطاليادخلتهاإذاالحربرومانياتدخلأنوتقرر

ظروفتطوربسببرومانياأنإالالعامنفسمنمايوفىالحربإيطاليادخولورغم
بهاتقدمواالتىالمطالبلكافةاالستجابةعدمجانبإلىالحلفاءصالحغيرفىالحرب

.الفورعلىتدخلهالمللروس

كلووقعتهالمطالبهارومانيافيهاأجيبتالتىالمعاهدةتوقيعتم1916أغسطس18وفى
بينعسكريةمعاهدةتوقيعاليومنفسفىتمكماوإيطالياوروسياوفرنسابريطانيامن

ألمانياعليهافردتالنمساعلىالحرباألخيرةأعلنتأغسطس28ورومانيا، وفىروسيا
.مماثلبإعالنوبلغارياوتركيا

للحلفاءالعربإنضمام
، وقدالعراقفىتتقدمبريطانيةلحملةاإلعدادتمالروسىالغزوسبقفىللرغبةنتيجة
صدهمفىاألتراكنجحاندفاعهمفىولكنالدجلةطولعلىالبصرةمنالغزاةاندفع
شهورلخمسةدامحصاروبعد1915ديسمبرفىومحاصرتهم" العمارةكوت "عند

فىاالستسالمإلىالهنودمنآالفوستةاإلنجليزمنألفينقوامهابريطانيةقوةإضطرت
.1916مايو



55اإلمبرياليةعصرفىأوروبا

السلطانمكانةتقليلعلىبالعملمانوعًاالكارثةهذهتعويضيمكنأنهورؤى
بمراسالتوالمعروفةالطرفينبينتمتالتىاإلتصاالتوفى. مكةبشريفباإلتصال
الواقعةالعربيةاألراضىفىالعرباستقاللعلىالبريطانيونوافقمكماهون–الحسين
لبريطانياأنرؤىالتىوالبصرةبغدادعلىالتحفظاتبعضمع37عرضخطجنوب

.فيهمامصالح

وفرنسابريطانيابينتركيالتقسيمإتفاقيةعقدالوقتهذافىتمقدكانأنهوالواقع
كردستانوجنوبوبتليسوطرابيزونأرضرومعلىاألخيرةفيهاحصلتوروسيا

الصغرى، أماآسياشرقوجنوبأطنهوواليةسورياساحلعلىفرنساوحصلت
بينالمنطقةوعكا، أماحيفاوموانىوبغدادالعراقجنوبعلىحصلتفقدبريطانيا

اإلتفاقيةعربية، وهىدولةتكونأنتقررفقدوالبريطانيةوالفرنسيةالروسيةاألراضى
.بيكو–سايكس–سازونوفمعاهدةباسمالمعروفة

حديدخطوقطعالمدينةوحاصرجدهواحتلالسلطانعلىالثورةالشريفأعلنوقد
.وسوريافلسطينلغزوحملتهفىاللنبىفيصلإبنهعاونكماالحجاز

الدولفىأكبرتغييراتمعهليحمل1917عام، وأتىالتغييراتبهذه1916عاموإنتهى
.الحربسيروفىالمتحاربة

الحربتطورات
1917–1916للسالممحاوالت

لصحفىبتصريحالبريطانيةالخارجيةوزيرجراىإدواردالسيرأفضى1916أكتوبرفى
تساعدأنالدولهذهعلىأنهمؤداهالقائمةالحربفىالمحايدةالدولدورعنأمريكى

الحربمثلأخرىحرببمنعاألممبينإتفاقإلىللوصولقوىعامرأىتنميةفى
يوليهفىالدولهذهوأصرتقبلمنموجودًااإلتفاقهذاكانلوأنهوأضاف. القائمة
البلجيكحياداحترامتمقدكانولوالتحكيمإلىأومؤتمرإلىالنزاعإحالةعلى1914
.القائمةالحربحدثتلما
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األلمانىالمستشارعلىعميقةتأثيراتهذهالبريطانيةالخارجيةوزيرإشارةأثرتوقد
هذافىإحرازهاتمقدكانالتىاأللمانيةاإلنتصاراتتبهرهلمالذىهلويج–بتمان
يحبذ1915بدايةمنذوظلالمتطرفينالوطنيينمعإتفاقعلىأبدًايكنلمأنهكماالوقت

.1916صيففىفعلىعملإلىالتحبيذهذاوتحول. السالممباحثاتنحوإتجاهأى
أكتوبر31فىالثانىوليمأعلناإلمبراطور، وبالفعلموافقةضمانخطواتهأولوكانت
يقدرحاكمفهوالسالمبطلبالشجاعةيملكسياسىالوفاقدولفىيكنلمإذاأنه1916

.الطلبهذابتقديمفبادرمسئوليته

تدخلأنبمجردسالممباحثاتإلىالحلفاءدعوةعلىاألربعالوسطدولبيناإلتفاقوتم
.بوخارستالنمساوية–األلمانيةالقوات

ديسمبر12فىاأللمانىالمستشارأرسلالرومانيةالعاصمةسقوطمنأيامستةوبعد
أنفيهاأعلنوالصربورومانياواليابانوروسياوبريطانيافرنساحكوماتإلىمذكرة

دولأى–وأنهاالوسطدولمقاومةتحطيميمكنالأنهأثبتتقداألخيرةاألحداث
هلويجوحمل. التفاوضتقترحفهىثمومنأعدائهاعلىالقضاءفىترغبال–الوسط

.البشريةوأمامالتاريخأمامالعرضهذامثلرفضمسئوليةالحلفاء

منسوىاعتراضًايلقىلناإلقتراحهذامثلأنالبدايةفىاأللمانىالمستشاروتصور
،رفضهالروسىالخارجيةقصير، فوزيروقتبعدالحقيقةتبينأنلبثماولكنفرنسا

تتخلىالخادعةالخطوةهذهمثلتدعهاأالعلىاإليطاليةالحكومةحثسويننوأنكما
ألمانيالدعوةاالستجابةأنرأىفقدالبريطانىالوزراءرئيسجورجلويدأماحلفائهاعن
وضعبمثابةمسبقًاإقتراحاتهامعرفةدونمؤتمرإلى–المرحلةهذهفىمنتصرةوهى–

هندنبرجانتصاراتضوءعلىاقتراحهقدمهلويجأنالمشنقة، ورأىحبلفىالعنق
.األخيرة

وإيطالياوبريطانياوفرنساروسياجميعًاالحلفاءحكوماتردتفقدذلكعلىوبناء
فيهرفضتديسمبر30فىموحدًاردًاورومانيااألسودوالجبلوبلجيكاوصربياواليابان

سالمًاأن "ورأتالوسطلدولالمرحلىالنصرفرصةاغتناماستهدفالذىاإلقتراحهذا
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"يستحقهالكسبعلىالمعتدىحصولسوىهدفلهيكونلنالظروفهذهمثلفى
األلمانىالعامالرأىوتهدئةالحلفاءتفرقإلىيهدفاأللمانىاإلقتراحأنالحلفاءورأى
عودةقبلسالمأىيتملنأنهالحلفاءوأعلن. المحايدةالدولفىالعامالرأىوخداع

.الحياةفىالصغيرةالدولوحقوقالقوميةبمبدأواإلعترافالمنتهكةالحقوق

وأسطولهلجيشهمنشورًاأصدرحتىلآلمالالمخيبةاإلجابةهذهاإلمبراطورتسلمأنوما
وحثهمألمانياتدميرفىيرغبونوأنهمإليهمالممتدةاليدرفضواقداألعداءأنفيهأعلن
.وطنهمعلىالحفاظأجلمنالتضحياتمنمزيدعلى

رئيسدعاديسمبر18، ففىواشنطونمنأخرىمحاولةبرلينمنالسالممحاولةوتبع
تنتهىأنيمكنالتىالشروطمنهماكلليقدمالمتنازعينالمعسكرينالمتحدةالواليات
عقدإمكانإلىيؤدىقدالمعسكرينبيناآلراءتبادلأنورأى. أساسهاعلىالحرب
للسالمطريقأفضلأن، فذكرتأسبوعبعدالدعوةهذهعلىألمانياوردتبينهمامؤتمر

بأنهامحايدة، وأضافتأرضفىالمتنازعينالطرفينبينوديةمحادثاتعقدهو
الصراعذلكبعدمستقبليةحروبأىمنععلىالعملفىالمتحدةالوالياتمعستتعاون
.القائمالدموى

سالممعاهدةأىتطلبأوتوقعأالعلىبينهافيمااتفقتقدالحلفاءدولكانتولما
تكادالظروفهذهمثلفىالسالمضماناتأنفيهاأعلنوابينهممشاوراتبدأتمنفصلة
لفرضتسعيانوالنمساألمانياأنالوقتذلكفىالواضحةمستحيلة، فالحقيقةتكون

تمالتىالحلفاءمذكرةاقتصاديًا، وأضافتللعالملتملكهمايمهدمماأوروباعلىسيطرتهما
فىاألوضاععودةبشرطلطلبهاالستجابةفىيمانعونالأنهماألمريكىللرئيسإرسالها
عنوالجالءالمناسبالتعويضتعويضهمامععليهكانتماإلىاألسودوالجبلبلجيكا

الالزمةالدوليةالمعاهداتعقدمعورومانياوروسيافرنسافىغزوهاتمالتىاألراضى
دولمناقتطاعهاتمقدكانالتىالوالياتالغادرة، وعودةالهجماتضدالحدودلضمان
والرومانيينوالسالفاإليطاليينوتحريرسكانهاأنوفعنرغمًاقبلمنالحلفاء

التركىالدموىاإلرهابلضحاياالحريةاألجنبية، ومنحالسيطرةمنوالتشيكسلوفاك
.العثمانيةالسيطرةحيزعنأوروبيةأراضىأىوإخراج
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كانتماإلىبلجيكافىاألوضاعإعادةعلىفيهاتوافقبمذكرةاأللمانيةالحكومةوردت
معالمحتلةالفرنسيةاألراضىوإعادةاأللمانىاألمنلحمايةخاصةضماناتتحتعليه

.المالىوالتعويضالحدودفىواقتصاديةإستراتيجيةتغييراتبإحتماليتعلقفيماالتحفظ
واقتصاديًاإستراتيجيًالحمايتهامناسبةحدودعلىألمانيافتحصلوبولنداالشرقفىأما
عنواألشخاصالمؤسساتتعويضويتماأللمانيةالمستعمراتتعادأنعلىروسيامن

.البحارفىالمالحةحريةضمان، معالحربخسائر

.الجانبينمطالببينالكبيرالفارقواضحًاوكان

* * *

الحصولعلىنيتهعنأعلنالذىكارلاإلمبراطورالنمساعرشتولىالوقتهذاوفى
فرنساطلبتوقد. فرنسية–نمساويةإتصالتوبدأتوقتأقربفىلرعاياهالسلمعلى

تحصلأنعلىعليهكانتماإلىوصربيابلجيكاوعودةواللورينااللزاساستعادة
فىذلكعلىكارلوأجاب. لروسياإستانبولوتأجيراالدرياتىعلىميناءعلىاألخيرة

موافقةاألخير، ورغمالمطلبعداماالمطالبهذهكافةبتأييدبوعد1917مارس20
وزيرذكروقدرفضتهإيطالياأنإالالجديدالنمساإمبراطوراتجاهعلىوبريطانيافرنسا

وكانالنمساإمبراطوريةبتحطيمشئكلقبللتقومالحربدخلتقدبالدهأنخارجيتها
.إمبراطوريتهعلىبالحفاظلكارلاألساسىالمطلبمعيختلفهذا

* * *

الفاتيكانتوالهاالتىتلكهىالحربفترةخاللالسلمأجلمناألخيرةالمحاولةوكانت
إنهيارمنمخاوفهالمحاولةهذهإلىالبابادفعوقد. 1917عاممنالثانىالنصفخالل
رأىقدأنهالسيماعارمةثورةضرباتتحتأوروبافىكاثوليكيةقوةكأكبرالنمسا
.روسيافىحدثكماالدينمقوماتكلالثوراتتحطمكيف

القانونسيادةوسائلفيهاإقترح1917أغسطسأولفىالدولإلىبمذكرتهالباباوتقدم
تعادوأن. المحتلةاألراضىكلإعادةيجبللسالمكأساسأنهالقوة، ورأىسيادةمنبدًال
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بالبالديتعلقفيماكبرى، أمادولةأىعنباستقاللهاضمانمععليهكانتماإلىبلجيكا
.سكانهارغباتضوءعلىمشاكلهاتحلأنفيجباألخرى

ألمانيابينالمباشرالتفاهمفىتكمنللسالمالوحيدةالفرصةأنالفاتيكانورأى
.وبريطانيا

البلجيكيةالمسألةأنأعلنتفبريطانياالتفاؤلفىموغًالكانروماباباأنالواقعولكن
هىكانتأنهاكماالحرباستمرارإلىتدعوعديدةمسائلضمنواحدةإالليست

ألمانيافىأما. السالممؤتمرفىدورأىللبابايكونأالإليطاليابوعدمرتبطتينوفرنسا
ألطولبلجيكاإحتاللفىاالستمراروعلىلييجطلبعلىالعسكريونقوادهاضغطفقد

بسهولةبلجيكاعنالتنازلأنكولمانالجديدخارجيتهاوزيررأىكانبينماممكنةفترة
.ألمانيايدفىاللعبورقأهممنبورقةاإللقاءيعنى

.األخيرةالمحاولةهذهتنجحولم

1917الحربالمتحدةالوالياتدخول
قضيةعلىأمريكىعطفمنالحرببدايةفىبلجيكاعلىالهجومأحدثهممابالرغم
لهاكانألمانياوأنخاصةالحربعناإلبتعادفىراغبينظلوااألمريكيينأنإالالحلف

التقدمأجلمنيحاربونأنهماأللمانإدعاءأنكمااألمريكىالشعببينعديدينأصدقاء
يهمماكلوكانالشعبهذادوائربيناستجابةلقىالروسيةاألوتوقراطيةضدوالحرية
.الدوليةللقوانينطبقًاالبحارفىالمالحةحريةبقاءاألمريكيةالمتحدةالوالياتحكومة

إحتجتنوفمبر3فىالشمالبحرفىالبحرىحصارهافرضبريطاناأعلنتوعندما
وردالممنوعةالموادعنبحثًاالسفنبتفتيشالبريطانىاألسطولقيامعلىواشنطون

يستلزمهنطاقأضيقفىإالالمحايدةالسفنلتفتيشيتدخلوالنأنهمذلكعلىالبريطانيون
.مشروعةتجارةأىفىالتدخلعلىنيةأىونفواالحلفاءأمن
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علىنيتهاعن1915فبرايرفىاأللمانيةالحكومةأعلنتعندمااألمورتعقدتولكن
أنالمحايدينالتجارعلىوأنهببريطانياالمحيطةالمياهفىالتجاريةاألعداءسفنإغراق
.مصيرهميالقوا

وإغراقهاأليرلنداالجنوبىالساحلعند" لوزيتانيا "الباخرةضربتم1915مايو7وفى
واشنطونفىاأللمانىالمبعوثدافعأمريكيًا، وقد124منهمراكبًا1200تحملوكانت

هذاصحةللحلفاء، ورغمذخائرتحملكانتالسفينةهذهبأناأللمانيةالبحريةعملعن
الشعورأثارسابقتحذيردونبالركابالمليئةالسفينةهذهإغراقأنإالاإلدعاء

.حدألقصىاألمريكى

فىالمؤرخةآخرهاحملبرلينإلىأمريكيةاحتجاجمذكراتعدةتقديمإلىذلكوأدى
مرةالعملهذالمثلنتيجةستزهقأمريكيةأرواحأىبأنلأللمانقويًاتحذيرًايوليه21

.الحربسيعنىذلكفأنأخرى

فقدأعدائهاصففىالحربإلىالمتحدةالوالياتجرفىترغبالألمانياكانتولما
خاللأنهكمامدنيةسفينةأىعلىالهجومبعدمالغواصاتلقباطناألوامرصدرت
وأغلب1916أواخرخاللأنهالسيماكبيرحدإلىالغواصاتحربخفتالتاليةالشهور

السلموإقامةالحربإلنهاءالجوتهيئةفىراغبين–األلمانخاصة–الجميعكان1917
.أشرناكما

األمريكيةالوساطةمحاوالتلفشل، ونتيجةللسالماأللمانىالعرضلفشلنتيجةولكن
بريطانيا، وقدتجويعبهدفالغواصاتحربشنإلىالعودةأخرىمرةاأللمانقرر

البريطانيينإجبارالحربهذهطريقعنيمكنسوفأنهاأللمانيةاألدميراليةوعدت
اعترضشهور، ولماخمسةيتجاوزالمامدىفىالمفاوضاتمائدةعلىالجلوسعلى
علىاإلجابةكانتالصراعفىالمتحدةالوالياتتدخلإلىتؤدىقدالحربهذهأنعلى
علىألمانياوأنوالذخيرةالغذاءمنمتزايدةبإمداداتالحلفاءتمدالبالدتلكبأنذلك

.اإلحتماالتكافةتواجهأناستعداد
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الرئيسوردقرارهاعنالمتحدةالوالياتاأللمانيةالحكومةأبلغت1917يناير31وفى
الدبلوماسيةالعالقاتقطعتمفبراير3وفى" الحربيعنىهذاأن "ذلكعلىاألمريكى

عنواشنطونفىاأللمانىللسفيراألمريكيينالمسئولينكبارأحدعبر، وقدالبلدينبين
دونالغواصاتحربإعالنعلىبعملهاوفاتهاشهادةوقعتقدبرلينحكومةأناعتقاده

.قيودأى

ضدإلثارتهاالمكسيكفىألمانيةمحاولةإكتشفتعندماأبريل2فىالحربإعالنوتم
بعبورالبريطانيةالخارجيةوزيربلفورالمسترالفورعلىالمتحدة، وقامالواليات

التىالعسكريةالمعونةنوعاألمريكيينالمسئولينمعليبحثواشنطونإلىاألطلنطى
.بالدهمستقدمها

الحربمنروسياوخروج1917الروسيةالثورة
األوتوقراطيةحرمتهمقيمتهلهحليفًاللحلفاءاأللمانيةالسياسةفيهمنحتالذىالوقتفى

.أيضًاقيمتهلهآخرحليفمنالروسية

ثورةإلىفيهاحادثأىيؤدىأناستعدادعلى1916نهايةفىكانتروسياأنوالواقع
جرحًاالوطنىالكبرياءوجرحمكانكلفىالروسيةالجيوشهزمت، فقدالنطاقواسعة
القيصرأن، كما1915نوفمبرفىإدارتهاتحتبولنداباستقاللالوسطدولتىبقرارعميقًا

أدىمماآخروقتأىمنأكثرواإلنتهازيينالمشعوذينأيدىبينوقعقدالفترةهذهفى
.1916أغسطسفىفيهاموثوقًاشخصيةوكانخارجيتهوزيرسازونوفيطردأنإلى

بإغتيالالروسالرجاالتكبارمنجماعةيقومأنإلىالقيصرتصرفاتأدتوقد
خاللوالقيصرةالقيصرعلىيسيطرظلالذى1916آخرفىراسبوتينالمشعوذالراهب
.القصردوائرفىوبالوجومالشعبأفرادبينبالسرورالنبأالسابقة، وقوبلالفترة

أساليبأسوأمورستإذحتفهنحودفعهالروسىالعرشالتصرفهذاينقذأنمنوبدًال
عنلإلقالعللقيصرقدمتالتىالنصائحكلالتالية، ورغمالشهورخاللوالضغطالقهر
المدافعبسحبالثورةاحتماالتلمواجهةواستعدبلعنهاأذانهأصمأنهإالاألساليبهذه
.اضطراباتأىعلىللقضاءالعاصمةإلىالجبهةعلىمن
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بعضتوقفحين1917مارس8منذخطيرةعصيانأعمالإلىيتحولالسخطبدأوقد
األوامرالجنودمنثلةرفضتأيامبثالثةذلك، وبعدالعملعنبطرسبرجسانعمال

رفضتمارس12التالىاليوم، وفىالمتظاهرينعلىالنيرانبإطالقإليهاالصادرة
ضباطها،علىنيرانهاأطلقتذلكمنوبدًالإليهاالصادرةاألوامرتنفيذأخرىجماعة

، وفىأيديهمفىالعاصمةوسقطتإليهمالثوارلمطاردةأرسلتالتىالقواتوانضمت
العرشعنالتنازلسوىالقيصرأماميكنولمموسكوسقطت–مارس13التالىاليوم
.التاجقبولرفضهذاولكنميخائيلألخيهالشهرنفسمن15فى

االشتراكىالمحامىوتولى" لفوفاألمير "برئاسةإئتالفيةوزارةتشكيلتموقد
والجنودالعمالمجالسمعالسلطةالوزارةهذهفيها، وتقاسمتالعدلوزارة" كيرنسكى"

.السوفيتاتأولكونتالتى

بعضمن، وبالرغمالعالمأنحاءكلفىالحريةأصدقاءمنعطفكلالثورةولقيت
أنتزايدقداألملأنإاللروسياالمتحالفةالدولدوائرفىالقيصرمصيرعلىاألسى
مااألملهذاولكن. القائمالصراعفىفعاليةأكثربدورالجديدعهدهافىالبالدهذهتقوم
بلالروسيةاألوتوقراطيةضدفحسبتقملمالثورةأناكتشفأنبعديتبخربدأأنلبث

.الصراعفىلروسيافعالةمشاركةأىإنهاءبهدفأيضًاقامت

الالحرةروسياأنذكرالذىبرنامجهاالجديدةالحكومةأعلنت1917أبريل12ففى
أىاحتاللأوالوطنىوجودهامنأمةأىحرمانأوآخربلدأىامتالكفىترغب
تقريرفىالشعوبحقمنأسسعلىدائمسالمإقامةهوهدفهاأن. بالقوةأجنبيةأرض

البولندى،الشعبكاهلبهاأثقلتالتىالسالسلحلتقدالروسيةاألمةوأن. مصيرها
الوفاءعلىفيهستعملالذىالوقتنفسفىاآلباءأرضتأمينعلىستعملالحكومةوأن

.لحلفائهابالتزاماتها

يكنفلماإلقليميةأطماعهمأجلمندمائهملبذلمستعدينالروسدامماأنهالواقعولكن
.حلفائهمأطماعأجلمنيحاربواأنالمعقولمن
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وزيرميليكوفباستقالةتتحطمللحكومةاليمينيةاألجنحةبدأتمايومنتصفوفى
الوزارةودخلاألخيرمنصبكيرنسكىوتولىالحربيةوزيروجوتشكوفالخارجية
خاللأنهاليسار، والواقعصبغةالحكومةتحملأنإلىأدىممااشتراكيانوزيران
الروسية، وقدالحكومةعلىالمسيطرةالشخصيةهوكيرنسكىكانالتاليةالستالشهور

لقضيةوإلخالصهالبالدفىالناميةالسوفيتلقوىاحترامهبينالتوفيقفىجهدهبذل
.الحلفاء

ولكنالدائرةالحربأهدافبتحديدالغربيينحلفاءهمالسوفيتطالبمايو30فىولكن
بعقدالهولندييناالشتراكيينزعيمباقتراحيرحبوالمأنهمجوابًا، كمايحرروالمهؤالء
هذاوكيرنسكىالسوفيتمنحوقدالسالمإمكانياتلبحثستوكهلمفىللعمالمؤتمر

هذاإلىسفرجوازاتعمالهاممثلىمنحالحلفاءحكوماتورفضت. تأييدكلاإلقتراح
.المؤتمر

معالمحايدةالشمالودولالوسطدولفىاالشتراكيونالزعماءالمؤتمرهذاحضروقد
كلالمؤتمريفقدأنإلىالحلفاءدولفىالعمالزعماءتغيبأدى، ولكنالروسممثلى

.أهميته

الجديدالروسىالجيشقائدبروسيلوفيعاونهكيرنسكىقامفقدذلككلمنوبالرغم
استطاعولكنليبزجإلىالوصولبهدفنهائىلعملالجنوبيةالروسيةالقواتبإعداد
أواخرفىخطتهمتنفيذبدأواأنبعدأعقابهمعلىالروسيردأنماكنزناأللمانىالقائد
دونيانهريعبرواأناأللماناستطاعالشمالتمامًا، وفىالروسيةالخطة، وفشلتيونيه

.ريجاخليجفىالمنتشرةالجزرمجموعةويحتلوا

واجهفقدلفوفلألميرخلفًايوليهفىالوزارةرياسةتولىقدكيرنسكىكانولما
فىبطرسبرجسانفىالبالشفةثورةالمتاعبهذهأولوكان. ناحيةكلمنالمتاعب

القضاءفىنجحولكنهالحربفىاالستمرارفىخطتهعلىالعتراضهمالشهرنفس
الجديدقائدهمعاختالفهبسببالجيشعلىطويًالاإلعتماديستطيعيعدلمأنهكما. عليها
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فرضإلىيرمىالقائدهذاأنكيرنسكىرأى، وقدبرسيلوفخلفالذىكورنيلوف
.البالدعلىعسكريةديكتاتورية

معتفاهمإلىللوصولمؤتمرفىاالشتراكفىرغبتهعنأعلنفقدذلكعلىوبناء
والضمبالفيهالتعهديتمأنرأىوالتىالروسيةالثورةأعلنتهاالتىاألسسعلىالحلفاء

هذامثلعقدعلىالحلفاءدولتوافقمصيرها، ولمتقريرفىاألمم، وحقتعويضات
حثفىالروسيةالعاصمةفىوإيطالياوفرنسابريطانياسفراءالمؤتمر، واشترك

.العسكريةلقدرتهالروسىالجيشاستعادةضرورةعلىكيرنسكى

وسيطرالسلطةعلىالبالشفةواستولىنوفمبرمطلعفىسقطأنكيرنسكىلبثماولكن
والثانىالشعبقوميسيرىمجلسرئيسبصفتهالحكومة، األولعلىوتروتسكىلينين

.الخارجيةوزارةتولىوقدبطرسبرجسانسوفيتةرئيسبصفته

كافةالسوفيتمجلسدعا، وقدالسالمإقامةالجديدةللحكومةاألولالهدفوكان
تعويضاتوالضمالأساسعلىنوفمبر8فىسالممفاوضاتإلىالمتنازعةاألطراف

.وألمانياوفرنساإنجلتراوهىالعالمفىأممثالثأكبرعمالصالحأجلمنوذلك

وتمالوسطدولإلىبدعوتهتروتسكىتوجهالروسيةالدعوةعلىالحلفاءيردلمولما
.ديسمبر3فىالدولهذهمعالهدنةعقدبالفعل

لتوفسكبرستفىالشهرنفسمن22فىالوسطودولروسيابينالمفاوضاتوبدأت
الثالثالبلطيقوالياتمنروسياحرمتالتىالمعاهدةتوقيع1918مارس3فىوتم

وفنلنداأوكرانيامنكلمعمنفصلةثالثمعاهداتعقدوتمولتوانياوأوكرانياوبولندا
.للنمساالكرباتوممراتلبلغاريادبروجاعناألخيرةفيهاتنازلتورومانيا

األخيرةالحربأطوار
تبدوالالحربونهايةالميادينمختلفمنالمتحاربينالجنوديهاجمالرابعالشتاءكان

البشرية، وفىالمجزرةإنهاءفىقويةرغبةظهورإلىالموقفهذاأدىوشيكة، وقد
السالمفىبالدهرغبةعنلهخطبةفىالبريطانىالوزراءرئيسأعرب1918يناير
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بريطانياأبدتهلمابالنسبةللغايةمعتدلةوكانتالسالمهذاإلقرارشروطهعنوتحدث
تحطمهاأوألمانياتدميرفىترغبالبالدهأنذكرفقد. عامينمنبأقلذلكقبلنفسها
علىبالتسلطالعسكريةللطبقةسمحالذىاإلمبراطورىالدستورتغييرترغبهماكلوأن

األراضىثماألسودوالجبلوصربيابلجيكامنكلأراضىإعادةكذاالبالدمصائر
.منهاالصغيرةخاصةالبالدتلكاستقاللواحترامورومانياوإيطاليافرنسامنالمحتلة

كانوإنتحطيمهافىيرغبونالالحلفاءأنأعلنفقدالمجر–النمساإمبرطوريةعنأما
.إليهتطمحالتىللقومياتالذاتىالحكممنحضرورةرأىقد

للمضايقوبالنسبةاألتراكيسكنهاالتىالمناطقعلىالمحافظةسيتمأنهأعلنتركياوعن
وأرمينياالعربيةالجزيرةشبهفىتركيةالغيرالوالياتوحرة، أمامحايدةتكونأنرأى

منفصلةقومياتتكونبأنهااإلعترافوجوبرأىفقدوفلسطينوسورياوالعراق
مؤتمرلقراراتتخضعأنبريطانيارأىكاناأللمانيةللمستعمراتبالنسبةوأخيرًا
.المحليينسكانهاومصالحرغباتيراعى

والقضاءالدوليةالنزاعاتلحلمنظمةإنشاءبضرورةالبريطانىالوزراءرئيسوطلب
.الحربإحتماالتعلى

المستشارأعلنبأنبرلينفىالبريطانىالوزراءرئيسخطابفعلردودوتمثلت
ألمانيافأناأللمانيةاإلمبراطوريةعلىالمحافظةمبدأالحلفاءيقبلحتى "أنهاأللمانى
وممتلكاتممتلكاتهاعنستدافعأنهافييناأعلنتثم" البلجيكيةالمشكلةبحثترفض
.الحربقبللهاكانتالتىحلفائها

مبادئهويلسوناألمريكىالرئيسأعلن–يناير8–أيامبثالثةجورجلويدحديثوبعد
:وهىالصداممناألخيرةالمراحلفىكبيردورًالعبتالتىعشراألربعة

.علنيةسالمإتفاقاتإبرام1.

العملحاالتعدافيماوالحربالسلمأوقاتفىالبحارفىالمطلقةالمالحةحرية2.
.دوليةإتفاقياتتنفيذبهدفالدولى
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.اإلمكانبقدراقتصاديةحواجزأىإزاحة3.

األمنمعيتناسبالذىالحدإلىممكنحدألقلالتسليحبتخفيضكافيةضمانات4.
.فحسبللدولالداخلى

هذهسكانلمصالحيكونأنأساسعلىاالستعماريةالمطالبلكلمنصفةتسويات5.
.عليهاتسيطرالتىالحكوماتمصالحقيمةنفسالمستعمرات

السياسىتطورهافىالمستقلمصيرهاوتأكيدالروسيةاألراضىكلعنالجالء6.
.الوطنيةوسياستها

.سيادتهامنللحدمحاولةأىدونلكيانهاواستعادتهابلجيكاعنالجالء7.

1871وضعوتصحيحغزوهاتمالتىالمناطقوإعادةالفرنسيةاألراضىكلتحرير8.

.واللورينااللزاسبشأنالخاطئ

.وطنيةخطوطأساسعلىاإليطاليةالحدودتعديل9.

.ذاتىاستقاللفىالحقيقيةفرصتهاوالمجرالنمساشعوبمنح10.

أنعلىالمحتلةاألراضىواستعادةاألسودوالجبلوالصربرومانياعنالجالء11.
منأسسعلىالبلقاندولبينالعالقاتوتخططالبحرعلىمنفذًاصربياتنال

.والوطنيةالوالء

الخاضعةاألخرىالشعوبحقالعثمانية، وتأكيدلإلمبراطوريةالتركيةالحدودتأمين12.
بصورةالحرللمرورالمضايقوفتحالذاتىاستقاللهاتطويرفىالعثمانىللحكم
.دوليةبضماناتاألمملكافةالتجاريةللسفندائمة

فتحمعالبولندىالشعبتجمعالتىاألراضىكلتضممستقلةبولنديةدولةقيام13.
.دولىبإتفاقأراضيهاووحدةاستقاللهايضمنأنعلى. البحرعلىلهامخرج

الدولكافةأراضىووحدةالسياسىاالستقاللضماناتلمنحعامدولىمجلسإقامة14.
.والكبيرةالصغيرة
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* * *

الوسطدوللمصالحالحربإلنهاءألمانيةمحاولةآخرتمتالتاليةالشهورخاللفى
هذاإحباطفىأخيرًافوشالجنرالنجحولكنالغربيةالجبهةفىلودندروفبهجوم
نهرعلىبالنمساويينعنيفةضربةاإليطاليونفيهأنزلالذىالوقتنفسفىالهجوم
30فىحليفتهاأبلغتفقدبألمانياإرتباطاتهامنالتحللإالالنمساأماميكن، ولمبياف

النمساعلىألمانياإحتجاجورغم. عاممؤتمرإلىالمتصارعةالدولستدعوأنهاأغسطس
.يمكنمابأسرعالسالممنالبدأنهالمستشارأبلغوابدورهماأللمانىالجيشقوادأنإال

النمساويةالحكومةطلبتعندماالوسطدولبرغبةسبتمبرمنتصففىالعالموعرف
.السالممباحثاتبدء

طلبإلىدعاهاعامًاهجومًاتواجهبلغارياكانت–سبتمبر–الشهرنفسينتهىأنوقبل
مفروغًاأمرًاالتركىاالستسالمأصبحأنإلىالبلغارىاإلنسحابسريعة، وأدىهدنة
.منه

النمساوىالحكمإسقاطإعالنعلىالنمسافىالسالفيةالوالياتالتطوراتتلكوشجعت
لدخولللعودةرومانياواستعدتبوخارستفىلأللمانالمواليةالوزارةسقطتكما

فىاللنبىونجحمقدونيافىالبلغاريةالدفاعخطوطتحطمتالوقتنفسفىالحرب
31فىالهدنةعقدإلىتركياوإضطرتالعراقوسقطتفلسطينفىاألتراكإكتساح

.للحلفاءالمضايقفتحوتمبلغاريااستسالممنواحدشهربعدأكتوبر

بادنأوفماكساألميرالمستشاربرئاسةألمانيافىجديدةوزارةتكونتأكتوبر4وفى
.عشراألربعةمبادئهأساسعلىولسونالرئيسمنالسالمبطلببادرتالتى

أخرىناحيةمنالجديدةاأللمانيةوالحكومةناحيةمنويلسونبيناتصاالتعدةوتمت
الركابسفنضربمنععلىفوافقتاألمريكىالرئيسلمطالباألخيرةفيهااستجابت
.حرةحكومةمنالسالممطالبتأتىأنوعلىاإلمبراطوريةدستورتغييروعلى
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إمكانبعدمرأيهمهؤالءأبدىاألساسهذاعلىبحلفائهإتصاالتهولسونبدأوعندما
اإلمبراطوريةمقدراتعلىيسيطربروسياملكأنطالماالدستورتعديلاستمرار
علىاأللمانوأجاب. وقتذاكألمانياسادةفىتثقأنيمكنالالعالمفأمماأللمانية

يكونلنشعبيةحكومةبواسطةستتمالمفاوضاتبأنالجديدةاألمريكيةاالستفسارات
.الهدنةطلبعلىالموافقةتنتظرذلكعلىبناءوأنهافيهاصوتللعسكريين

الحربمنخرجتقدالهابسبرجإمبراطوريةكانتإجابتهميعدونالحلفاءكانوبينما
أساسعلىوالمفاوضاتالهدنةالنمساويةالحكومةطلبتأكتوبر7ففى. إربًاوتمزقت
وطلب. فيدراليةدولةإلىالنمسااإلمبراطورحولأكتوبر16عشر، وفىاألربعةالمبادئ
بمجلساعترففقدذلكاإلمبراطورية، ورغملشعوبالذاتىاالستقاللولسون

اإلمبراطوريةوتلقت. اليوغوسالفآمالوبعدالةقيامهفورالوطنىالتشكسلوفاك
23فىاإليطاليةالجبهةفىقواتهامنآالفاستسلمعندماقاضيةضربةالمتحضرة

.أكتوبر

شروطقبولعنرئيسهاأعلنالبالدفىالحكمجديدةوزارةتولتأكتوبر27وفى
فىللدخولاستعدادهاوأبدتمصيرهاتقريرفىاإلمبراطوريةشعوببحقولسون

.أخرىإتصاالتألىانتظاردونالسالمإقرارمفاوضات

الشهرنفسمن16فىالمجروتبعتهافيينافىالجمهوريةإعالنتمنوفمبر12وفى
.1526منذقائمةظلتالتىأوروبافىالعظيمةالقوةتلكوسقطت

5فىولسونعليهاردحتىوحدهاالصدماتتتلقىالميدانفىوحيدةألمانيابقيتوهكذا

للخسائرالمناسبةللتعويضاتألمانيادفعضرورةالسابقةلطلباتهأضافحيثنوفمبر
.الحلفاءعلىعدوانهاعنوالممتلكاتللمدنييننتجتالتى

كلعنالجالءوتتضمنالهدنةلعقدالنهائيةشروطهمالحلفاءقدمنوفمبر8وفى
وإقامةالراينوراءفيماواإلنسحاببالدهمخارجإحتاللهااأللمانأتمالتىاألراضى

المدافعكافةوتسليملتوفسكبرستمعاهدةوإلغاءاأليمنشاطئهعلىمحايدةمنطقة
.إلخ... والطائرات
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فىكييلفىاألسطولبحارةلعصياننتيجةتتحطمالداخليةالجبهةكانتالوقتهذاوفى
فىالجمهوريةوأعلنتاإلمبراطوريةضدالبالدكلفىعارمةموجةوبدأت. أكتوبر28
.هولنداإلىالهربإلىالقيصرواضطراالشتراكىايبرتبرئاسةنوفمبر9

1918نوفمبر11فىالهدنةووقعتالحلفاءشروطكافةعلىالجديدةالحكومةووافقت

.الواسعالدموىالصراعذلكأنهتالتى
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األولىالعالميةالحرببعدأوروبا
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الثالثالفصل
فرساىتسويات

جنيففىلعقدهأوًالاتجاههناككانأنبعدباريسفىالسالممؤتمرعقدتقررأنبعد
وذلكللغايةضعيفة14الـولسونمبادئأساسعلىالتسويةإبرامإحتماالتأصبحت
:لسببين

الحربحطمتالتىفرنسافىالمؤتمرإنعقادبمكانأحاطالذىالجوبسبب: األول
اإلنتقامرغبةتوفرإلىأدىمماأراضيهامنكثيرًااأللماندمروالتىمنهاشاسعةمناطقًا
.المؤتمرأعضاءلدى

والتىوإيطالياوفرنسابريطانيابينالحربخاللعقدتالتىالسريةاإلتفاقات: الثانى
.مطامعهعلىطامعكلليحصللتنفيذهاالوقتحان

* * *

27يمثلونعضوَا70أعضاءهعددبلغالذىالمؤتمرإفتتاحتم1919ينايرمنتصفوفى

.الحربفىالحلفاءشاركتالتىتلكهىدولة

أنللغايةالمفيدفمنفعالالمؤتمرأدارتالتىهىالمنتصرةالكبرىالدولكانتولما
.منهاكلاتجاهعلىنظرةنلقى

:معينةمبادئفىيتمثلمرسومببرنامجالمؤتمردخلتجورجلويدمثلهاالتىفبريطانيا

لتعويضاتودفعهامستعمراتهاعنتنازلهاوالبحر، معالبرفىالعسكريةألمانياقدرةشل
تنفيذيتمأنعلىلمحاكمتهمالحربمجرمىقدرتها، وتسليمحدودأقصىإلىالحرب

هذهسقوطأنإذقبولهافىراغبةاأللمانيةالحكومةتكونبصورةالشروطهذهكافة
.البالشفةأيدىفىكلهأوروباوسطسقوطإلىيؤدىقدالحكومة

عينيهنصبهذاوضعهاالتىاألساسيةالمبادئكانتفقدكلمنصومثلهاالتىفرنساأما
معمفاوضةبأاليؤمنكلمنصووكان. الفرنسيةالحدودوتأمين1871حدثماأبطال
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إلىاللجوءبدونعدوهيحترمالاأللمانىأنرأيه، وكانعليهمللشروطإمالءبلاأللمان
كانكمابهاملتزمةغيرفرنساأنيرىكانفقد14الـللمبادئبالنسبة، أماالطريقهذا

 .إضافىإقتراحمجردأنهاأساسعلىاألممعصبةإلىينظر

القوىبينالوحيدةالكبيرةالقوةاألمريكية، وكانالمتحدةالوالياتولسونالرئيسومثل
معمنازعاتدونتسويةبينيختارأنعليهوكان" نظيفسالم "فىترغبالتىاألخرى
.األخطاءكلتصححسوفالعصبةأناعتقدولكنهكليةالمؤتمريتركأنأوحلفائه

فىبالدهوفديرأسالوقتنفسفىكاناإليطالىالوزراءرئيسأورلندوأنمنوبالرغم
،اإليطالىالوفدعلىالمسيطرةالشخصيةهوكانالخارجيةوزيرسونينوأنإالالمؤتمر

يعنيهكانماكلفإنتتفتتوهىالنمساويةاإلمبراطوريةرأىقدسونينوكانولما
.الوليدةيوغوسالفيادولةلغضبباًاليلقىأندوناالدرياتىعلىالسيطرة

إالتشتركفلم–المؤتمرفىالممثلةالكبرىالدولبينالخامسةالدولة–اليابانأما
ضمانهوواحدهدفإاللهاوليسالمؤتمرإلىأتتوقدالصدامفىضئيلبنصيب

.لألمانخاضعةكانتالتىالصينيةشانتونجمنطقةعلىالحصول

عليهالمسيطرةوالقوىالمؤتمربداية
قيمةذايكنلمالشأنهذافىقرارهوفد، ولكنكلممثلىعددالمؤتمربحثهماأولكان
.شأنذىبعملتقومأنالصغيراتلحليفاتهاتسمحلمالكبرىالخمسالدولألن

يقومكانجلساتستفبرايرمنتصفحتىينايرمنتصفمنذعقدقدالمؤتمرأنوالواقع
حكوماترؤساءمنيتكونكانالذى" العشرةمجلس "قراراتعلىبالموفقةخاللها
.يوميًامرتينيجتمعكانوالذىخارجيتهاووزراءالكبرىالخمسالدول

إهتمامالروسيةالمسألةجذبتالمؤتمراجتماعاتمناألولىالمرحلةتلكوخالل
.أعضاءه

المعاهدةمسألة، وكانتمارسأوائلفىالمؤتمراجتماعاتمنالثانىالفصلوبدأ
إنقاصإقترحاألولىاأليامخالليذكرتقدميتملمولما. التاليةالفترةمحورهىاأللمانية
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المتحدةوالوالياتوفرنسابريطانيارؤساء (فحسبأربعةمجلسإلىالعشرةمجلس
نفذالثانوية، وبالفعلالمسائلالوقتنفسفىالخارجيةوزراءيبحثأنعلى) وإيطاليا

قدكانفحسبستةأسابيعخاللففىكبيرنجاحإحرازطريقهعنتمالذىاإلقتراحهذا
.يوميًاثنائيةاجتماعاتفىتفصيليةبصورةألمانيامعالتسويةإقرارتم

مسألةهىألمانيامعللتسويةبالنسبةالكباراألربعةواجهتصعوبةأكبروكانت- 1
الراينمناأليسرالشاطئانتزاعأنالفرنسيينمنعديدرأىالشرقية، وقدفرنساحدود

الفرنسيةالنظروجهةكليمنصووأوضح. األلمانيةالهجماتتجددلعدمالوحيدالضمانهو
اإلستراتيجيةالحديديةالخطوطعلىتعتمدالهجومعلىألمانياقدرةبأنالشأنهذافى

فىترغبالفرنساأنوأعلن. الراينتحصيناتوعلىللنهراأليسرالشاطئعلىالممتدة
، واعترضالراينبعداأللمانيةالحدودتمتدالأنتريدولكنهااأليسرالنهرشاطئضم
األموطنهمعنألمانىمليون7فصليعنىالذىالفرنسىاإلقتراحعلىجورجلويد

".أخرىلورين–الزاسنخلقالدعونا "وأعلن

حكمتحتاأللمانمنأعدادنقلأنمعًارأياوقدالرأىجورجلويدولسونشاركوقد
مثللهصلحاوأنالمستقبلفىأوروبافىالسالمتدعيمفىبالتأكيديساهملنألمانىغير
األلمانىالشعبسقوطإلىويؤدىالقائمةاأللمانيةالحكومةعلىسيقضىالطبيعةهذه
ألممهاوتهديدهمكلهاأوروباوسطعلىسيطرتهمإلىسيؤدىمماالبالشفةأحضانبين

.الغربية

ناتجهوأنماالشأنهذافىوفرنسابريطانيابينالفرقأنذلكعلىكليمنصوردوكان
البريطانيونأخيرًا، رأى. الثانيةتفتقدهوالذىاألولىبهتحسالذىاألمانإحساسعن
اإلجبارىالتجنيدوبإلغاءرجلألفبمائةاأللمانىالجيشبتحديدفرنساتأمينيمكنأنه

علىولسونمترًا، ووافقكيلو50لمسافةالراينمناأليمنالشاطئمنطقةسالحوبنزع
.ألمنهاأمريكيًابريطانيًاثنائيًاضمانًالفرنسايكفىأنهورأىاإلقتراحاتهذه

هددأنحدإلىاألمروصلأنبعداإلذعانإلىحليفتيهالضغطنتيجةفرنساوإضطرت
.باإلنسحابولسونوهددباالستقالةكليمنصو
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:السارفحمحقولمسألة- 2

تولتهاقداأليسرالراينلشاطئدائمإلحتاللفرنساوجهفىالرئيسيةالمعارضةكانتإذا
لضمرغبتهافىأيضًافرنسامعارضةلواءحملتالتىهىالمتحدةالوالياتفأنبريطانيا

السارفحمعلىفرنساحصولوجوبعلىولسونمعجورجلويداتفقوقد. السار
اإلنجليزىالوزراءرئيسفيهرأىالذىالوقتفىمتعطلة، ولكنمناجمهابقيتطالما
علىإاليوافقلمولسونفإنالفرنسيةالحمايةتحتداخلىاستقاللذاتدولةإقامة

.فيهخسارتهاتوازىالفحممنكميةعلىفرنساحصول

عصبةتختارهمثالثةمنتتكونالمنطقةخماسيةلجنةتديرأنعلىأخيرًااإلتفاقتموقد
عشرخمسةبعداستفتاءيتمأنفرنسا، علىتختارهوآخراألهالىيختارهوواحداألمم
العودةأوفرنساإلىاإلنضمامأوالقائمالنظامعلىاإلبقاءفىاألهالىرغبةلتحرىعامًا
.ألمانياإلى

إالوالساراأليسرالراينشاطئمسألتىفىاإلعتدالجانبالبريطانىالوفداتخذوبينما
:أخرتينمسألتينفىالتطرفجانباتخذأنه

:الثانىوليماإلمبراطورمحاكمةمسألة- 3

بهاطالبتفقدالمحاكمةهذهعلىواليابانالمتحدةالوالياتاعتراضمنفبالرغم
.الطلبرفضتهذهإليها، ولكنتسليمههولندامنوطلبتبريطانيا

:التعويضاتمسألة- 4

.معقولةغيرنحوهاالبريطانيةالمطالبأناألمريكيونرأىفقد

عنمحددةعباراتالهدنةعلىبمقتضاهااأللمانوافقالتىنوفمبر5مذكرةفىجاءفقد
والبحرالبرفىاأللمانىللعدواننتيجةالمدنيينبالسكانأنزلتالتىالخسائرتعويض"

كافةتتحملأنألمانياعلىأنأعلنواأنوالفرنسيونالبريطانيونلبثماولكن" والجو
.الحربتكاليف
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هذهلقيمةمعينحدوضعبعدمجورجولويدكليمنصوفيهطالبالذىالوقتوفى
هذهقيمةتحديدألنفسهمشئأىيطلبوالمالذيناألمريكييننظروجهةكانتالتعويضات
يدفعأنمبدأويلسونرفضالوقتنفسفى. تسديدهاعلىاأللمانلتشجيعالتعويضات

فىجاءكماالمدنيينخسائرعنتعويضاتبدفعواإلكتفاءالحربتكاليفاأللمان
.أساسهاعلىاأللماناستسلمالتىالمذكرة

جنيهمليونألفاأللمانيدفعأنفقررالطلبينبينجمعاتفاقإلىأخيرًاالتوصلوتم
علىويشرفعامًاثالثينطولعلىيمتدللدفعمشروعوضعخاللهمايتمعامينخالل
.الحلفاءمنللتعويضاتمشتركةلجنةتنفيذه

بالتسويةمتعلقًاالكباراألربعةاألعضاءبحثهماأهمكان" التعويضاتمسألة "حلوبعد
:مسألتينألمانيامع

:شانتونجمسألة- 5

وبينجانبمنبينهاسريةبتأكيداتالحربفىاليابانىالعوناستمرارشراءتمفقد
–اليابانأى–بإرثها1917فبرايرفىآخرجانبمنوإيطالياوروسياوفرنسابريطانيا

.األقصىالشرقفىاأللمانيةللممتلكات

أثناءإالشيئًاعنهايعلملمالتىالتأكيداتهذهبمثلاإلرتباطاألمريكىالرئيسرفضوقد
.الشأنهذافىالصينمعواضحًاتعاطفًاوأبدىالمؤتمرإنعقاد

محاولةإلىويلسوندعامماالمؤتمرمنباإلنسحاباليابانتهديدإلىالموقفهذاوأدى
الموقعةالدولضمناليابانتكونأنفىالشديدةلرغبتهاليابانىالمبعوثمعاإلتفاق

إتفاقتمفقدثمومنالمقترحةاألممعصبةفىعضوًالتكونالمعاهدة، وبالتالىعلى
علىاليابانيينحصولمقابلفىالهضبةعلىالكاملةسيادتهاالصينتستعيدأنوسط

.االقتصاديةاأللمانحقوق
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:البولنديةالمطالبمسألة- 6

أنرأيهوقوية، وكانكبيرةتكونأنيجببالدهأنالمؤتمرفىبولندامندوبأعلنفقد
علىبولنداتحصلأناقترحتقدالحلفاءمنلجنة، وكانتالحجمفىزيادةتعنىقوتها

، وضمانودانزجالفستوالشواطئمتضمنةبروسياوغرببوزنفىالبروسيةالواليات
القسمبولنداتمنحأنأيضًاواقترحت. ودانزجوارسوبينالحديدىالخطعلىسيطرتها
.سيليزيامناألكبر

ألمانىمليون2نقلتعنىالتىاإلقتراحاتهذهعلىبشدةجورجلويداعترضوقد
.البولنديةالسيطرةتحتليصبحوا

تديرأنعلىاألممعصبةتديرهاحرةمدينةدانزجتصبحأنبقرارالمسألةحلوتم
والنهرالكبارىتستعملأنلبولنداسمحكما. الخارجيةوالشئونالجماركبولندا

.الحديديةوالخطوط

النهائيةالتسوية
.الحربفىلهزيمتهانتيجةألمانيادفعتهالذىالثمن) 1919 (فرساىمعاهدةوكانت

ففىالنواحىكافةمناأللمانيةاإلمبراطوريةحدودفىتغييراتتمتلألراضىفبالنسبة
"1871ألمانياإرتكبتهالذىالخطألتصحيح "فرنساإلىواللورينااللزاسأعيدتالغرب

الفحممناجمتدميرهاعنكتعويضاأللمانيةاإلمبراطوريةمنالسارحوضاقتطعكما
إشرافتحتليوضعألمانيامنالمطلوبةالعامةالتعويضاتمنوكجزءفرنساشمالفى

.أشرناكماعامًا15بعدفيهاستفتاءإجراءيتمأنعلىاألممعصبة

منانتزاعهماتماللذينشلوزويجووسطشمالفىاستفتاءإجراءتقررالشمالوفى
ألمانيامعالبقاءقررفقدالوسطأماالدانماركإلىالعودةالشمالفقرر1864الدانمارك

.لبلجيكاالنواحىبعضتأجيرتمكما

ثمنتدفعأنألمانياعلىكانحيثالشرقفىكانتاأللمانيةالتضحياتأكبرولكن
فحصلتعشرالثامنالقرنخاللبولندافىبروسياأجرتهاالتىالمتكررةاإلقتطاعات
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كمااستفتاءبعدالبلدينبينالعلياسيليزياتقسيموتمالغربيةوبروسيابوزنعلىاألخيرة
بدانزجبولنداربطإليها، وتمأشرناالتىبالصورةدانزجعلىالسيطرةعلىحصلت
ألسبابللتوانيامملمنحتكماألمانيابقيةعنبروسياشرقفصل" بولندىممر "بإقامة

.مشابهة

عنألمانياتنازلتفقدأوروباخارجاألراضىتوزيعفىأخرىتغييراتعدةتمتكما
إتحادإلىاأللمانيةأفريقياغربجنوبمنحوتمالبحارعبرممتلكاتهافىحقوقهاكافة

تقسيمهاتمفقدوالكمرونتوجولندتضمالتىاأللمانيةالغربيةأفريقياأفريقيا، أماجنوب
وحصلتوبلجيكابريطانيابيناأللمانيةأفريقياشرقتقسيموتموفرنسابريطانيابين

.تنجانيقاعلىاألولى

ضمتاألهالىمنمليون2/112تضمأفريقيافىاأللمانيةالمستعمراتوكانت
المستعمراتأما% 25والبلجيكية% 33، والفرنسيةمنهم% 42البريطانيةاإلمبراطورية

.ونيوزيلندهوأستراليااليابانعلىتوزيعهاتمفقداألقصىالشرقفىاأللمانية

ومناألممعصبةمنإنتداببقراراتاأللمانيةالممتلكاتعلىالدولتلكحصولتموقد
.كامًالإمتالكًاالحصولهذايكنفلمثم

عنتعويضعنالبحثمنألمانيامنعإلىتهدفانالمعاهدةفىمادتانهناكوكانت
تحترم "تشيكوسلوفاكيافىاأللمانيةاألراضىأوالنمسافىبأراضىفقدتهاالتىاألراضى

أنهاكما" األممعصبةمجلسموافقةدونوضعهاتغييروعدمالنمسااستقاللألمانيا
الدولةهذهحدود "واحترام" تشيكوسلوفاكيالدولةالكاملباالستقاللباإلعتراف "تعهدت

".تقررتكما

ونزعبالتعويضاتالمتعلقةالموادهناككانفقدباألراضىالمتعلقةالمسائلجانبوإلى
إحداث "مسئوليةاأللمانقبلوقد. شروطهاتنفيذعلىألمانياإجبارووسائلالسالح

جانبىعلىمسلحةقواتأوتحصيناتبأىاإلحتفاظمنمنعواأنهمكما" والدمارالخسارة
التجنيدوإلغاءرجلألفبمائةقواتهمتحديدعلىووافقواميًال30ولمسافةالراين
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ألمانيالتنفيذكضمانأخيرًاواتفق. الغواصاتوتسليماألسطولقوةوتحديداإلجبارى
.عامًا15لمدةالنهرهذاوكبارىبرلينلغربالحلفاءقواتإحتاللالمعاهدةلبنود

فرساىمعاهدةعلىاأللمانيةاإلحتجاجات
قراراتهاإتخذتقدالمنتصرةالدولكانتأنبعدالمؤتمرإلىبالحضورلأللمانسمحلقد
وإنماالمتنازعةاألطرافبينالمفاوضاتبطريقفرساىمعاهدةإلىالتوصليتمفلم

بإبداءإاللأللمانيسمحولمالمنهزمعدوهمعلىشروطهمفيهاالمنتصرونفرض
الذىالسالمهوهذاليس "أنمعلنينعليهاحتجواالذىالمعاهدةمشروععلىالمالحظات

األلمانىالشعبضدالحربيشنواالبأنهمالحلفاءإعالنيخالفأنهورأوا" بهوعدنا
الحربهذهسيعقبوأنهالمسئوليةمعنىتعرفالالتىاإلمبرياليةحكومتهضدوإنما
وقامتسقطتقدالحكومةهذهوأن" قهرسالمالحقسالم "السالممنجديدنوع

أمرًاأصبحالعسكريةالروحعنالتخلىأنديمقراطية، كماأسسعلىشعبيةحكومة
.السالممعاهدةفىالحقائقهذهكلتجاهلتمقدأيضًا، وأنهواضحًا

:فىتمثلتفقداأللمانيةاإلحتجاجاتتفاصيلأما

عنتقلاللمدةألف650عنيقلالبتعدادالغربفىخالصةألمانيةمنطقةفصل1.
.بهاالخاصالفحمعلىالحصولبدعوىسنة15

رابطةأىلهايكنلمأنهمنبالرغملبولنداومنحهاألمانيامنالعلياسيليزيافصل2.
.األخيرةعامًاوالخمسينللسبعمائةبهاسياسية

.البولندىالحكمتحتالغربيةوبروسيابوزنفىاأللمانمنماليينوضع3.

تمامًاألمانيةظلتالتىمملمعاأللمانيةاألراضىبقيةعنالشرقيةبروسيافصل4.
.األلمانيةالصبغةذاتودانزج

ولكنه" المصيرتقريرحق "هوالحربهذهفىبهنودىمبدأأهمأناأللمانورأى5.
فىخاصةالحاالتكافةفىتطبيقهيجبوأنهاأللمانيةالمصلحةضددائمًاطبق

تمقدأنهفواضحألمانياإلىاإلنضمامفىترغبالتىاأللمانىاألصلذاتالمناطق
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منلكلمنحتالتىوالمناطقودانزجواللورينوااللزاسالسارفىالمبدأهذاانتهاك
.وبلجيكابولندا

اإلمكانياتكلفوقأنهاورأوافيهاالمبالغالتعويضاتمطالبعلىإحتجواكما6.
عليهحكمقدأنهيشعراأللمانىفالشعب "لهانتيجةوأنهالمستقبلفىالمالية

".باالسترقاق

يسمحأنالضرورىمنأنهورأوااألممعصبةمناستبعادهممناأللماناستاء7.
.األخرىالدولمعالمساواةمنأساسعلىالبدايةمنبدخولهالبالدهم

المطلوبالسالمإلىتؤدىلنالقائمةبصورتهاالمعاهدةهذهمثلأنأخيرًااأللمانورأى
.العدلعلىقائمًايكونأنيجبالجديدفالسالمكبيرةأمةوإذاللمهانةعلىتقومأنهاإذ

األلمانيةاإلحتجاجاتعلىالحلفاءرد
شروطهاقامتقدرأيهمفىالمعاهدةأناأللمانيةاإلحتجاجاتهذهعلىالحلفاءردوكان
السالمفىيرونأنهمكمالآلخرينالعدلبلفقطأللمانياالعدلليسولكنهالعدلعلى
التىالشروطمعتتفقبنودهاوأنالحقعلىقائمًاسالمًالواءهالمعاهدةهذهتنشرالذى

.بمقتضاهاالهدنةأعلنت

فليسألمانياصالحغيرفىأغلبهاجاءقداألراضىبتوزيعالمتعلقةالقراراتكانتوإذا
األراضىمنقسمًاأنوهىمعينةلحقيقةحتميةنتيجةهووإنماضدهاتحيزًاهذا

.حقوجهبدونالماضىفىضمهاكانمناطقًايتضمناأللمانية

عماللتعويضالطريقهذاسوىهناكليسأنهالحلفاءرأىالسارلمسألةفبالنسبة1.
.فرنساشمالفىالفحمبمناجملحق

أنهاطالمافيهااستفتاءطلبألمانياحقمنفليسواللورينااللزاسلمسألةوبالنسبة2.
.الهدنةوشروطعشراألربعةالمبادئقبلت

:تخطيطهافىرئيسيانمبدآناتبعفقدالشرقيةالحدودلمسألةوبالنسبة3.
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.عامبمائةذلكقبلمنهحرمتالذىواستقاللهاالبولنديةاألمةإحياءإعادةأ.

.بولنديةأغلبيةفيهاتقطنالتىالمناطقضمب.

ضماإلمكانفىيكنلمولكناأللمانيةالغالبيةذاتالمناطقبعضضمتلقدحقًا
.معهاضمهادونبهاالمحيطةالبولنديةالمناطق

الدورنفسدانزجتؤدىكماالبحرنحوللتوانياالوحيدالمخرجفهىلمملبالنسبةأما4.
.لبولندا

عنمسئولةالمهزومةالدولةأنالحلفاءرأىفقد" التعويضات "مسألةعنودفاعًا5.
تعوضأنيجبوأنهالحلفاءشعوبوأراضىبيوتأصابالذىوالتدميرالخسائر

.الخسائرهذه

المستحيلمنأنهالحلفاءرأىفقداألممعصبةفىألمانياعضويةلمسألةبالنسبةأما6.
لهمأساءواالذينهؤالءمعجنبإلىجنبًاتجلسأنالعالمفىالحرةاألممتقبلأن

.إساءةأكبر

علىالموافقةوفىالشرقيةألمانياحدودتعديلفىقيمتهلهكاناإلحتجاجفأنذلكورغم
.العلياسيليزيافىاستفتاءإجراء

أعلنتحيثفرساىقصرفىالكبرىالقاعةفى1919يونيه28فىالمعاهدةتوقيعوتم
.لإلنتقامحانقدكانالوقتفإن1871عاماأللمانيةاإلمبراطورية

* * *

التى" األممعصبة "إلىنشيرأندونفرساىصلحعنالحديثننهىأننستطيعوال
.المعاهدةمنقسمًاميثاقهايكونأنعلىويلسونأصر

وقدفرساىمؤتمربهاقامالتىالبناءةاألعمالأهممناألممعصبةإنشاءأنوالواقع
الفكرةهذهأنشكوال. الهدنةقبيلأعلنهاالتىعشراألربعةويلسونمبادئضمنكانت
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والفيلسوفاألولإسكندرالقيصرأمثالمنويلسونقبلالكثيرينتراودكانتاإلنسانية
.كانتاأللمانى

فصلكليمنصومحاولةرغمالصلحمعاهدةفىوإدراجهالميثاقوضعتموبالفعل
.الموضوعين

* * *

األخرىالصلحمعاهدات
وبقىباريسويلسونوالرئيسجورجلويدغادرحتىألمانيامعالمعاهدةتوقيعتمأنما

.شروطدوناستسلمتالتىاألخرىالدولمعالتسوياتإلقرارخارجيتهماوزيرا

إمبراطورية، وكانت1919سنةسبتمبر10فىالنمسامعجيرمانسانمعاهدةتوقيعفتم
تسجيلسوىالمنتصرينعلىيكنولمالنارإطالقوقفقبلتحطمتقدالهابسبرج

والمجروبولنداويوغوسالفياتشيكوسلوفاكياباستقاللالنمسااعترفتوقد. الواقعاألمر
الجيشواستريا، وحددوتريستاالتيرولوجنوبالترينتينوعلىإيطالياوحصلت
النمساتقوموأنلهاجويةأوبحريةقواتأىبناءعدموتقرر. رجلألف30بـالنمساوى

تشاركوأن. 1921منذتبدأعامًاثالثينلمدةالتعويضاتودفعالحربمجرمىبتسليم
أنعلىالدانوبتدويلتقرركما. الحربعلىالسابقةديونهافىالنمساالجديدةالدول

.االدرياتىعلىلهامنفذعلىالنمساتحصل

دونألمانيامعاإلتحادمنالنمساالمعاهدةمنعتفقدالشروطهذهكلإلىوباإلضافة
هذهكانتفقداإلتحادهذامثلتعارضفرنساكانت، ولمااألممعصبةمجلسموافقة

.محتملةغيرالموافقة

عنالبالدتلك1919سنةنوفمبر27فىبلغاريامعأبرمتالتىنويلىمعاهدةفصلتوقد
بتسعينخزانتهاوأثقلتيوغوسالفياإلىأراضيهابعضتسليمعلىوأجبرتهاإيجهبحر

.جندىألف20بـجيشهاوحددكتعويضاتالجنيهاتمنمليون
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فترةأعقبتالتىالمجرجمهوريةمع1920يونيه4فىوقعتالتىتريانونمعاهدةأما
فىسواءالسابقحجمهاثلثإلىبمقتضاهاالبالدتقلصتفقدللبالدالبالشفةحكممن

.األرضمساحةفىأوالسكانعدد

لمحيثسيفرمعاهدةعقدتحين1920أغسطس10حتىتركيامعاإلتفاقتأجلوقد
آسيافىتركزفقدبقيتهاأماأوروبافىاألرضمنشريطسوىالعثمانيةللدولةيعد

بسببوذلكاألتراكجانبمنالمعاهدةهذهعلىالتصديقيتملمولكنالصغرى
.كمالمصطفىمعارضة

قدكانالتىوفلسطينالعراقعلىإنتدابهاممارسةمنإنجلترايمنعلمالتأخيرهذاولكن
.فيهالليهودقومىوطنبإقامةالمشهوروعدهبلفورخارجيتهاوزيرأصدر

تقررتالتىالظروفنتذكرأنفيجبككلالسالممعاهداتعلىنظرةنلقىعندماواآلن
:فيها

بإشباعشئكلقبلمعنيةباريسفىالسالممؤتمرفىاشتركتالتىالدولكانت: فأوًال
.السالمبحفظإهتمامهامنأكثرالمستعمراتفىأوأوروبافىاألراضىمنرغباتها

علىالمؤتمرأعضاءأجبرقدالمنتصرةالبالدمنبلدكلفىالعامالمزاجفأن: وثانيًا
.السالممصلحةمعكثيرًاتتفقلممعينةإجراءاتالتخاذالضغط

وماليةواقتصاديةسياسيةجوانبمنحوتهبمافرساىمعاهدةأنشكال: وثالثًا
قسوةأقلبصورةتصرفتقدالمنتصرةالدولكانتللغاية، ولوقاسيةكانتوعسكرية

.القائمالنظاملتغييراستعدادًاأقلأنفسهمسيجدونكانوااأللمانفأن

4النمسامنسلخفقداألوروبيةالقارةفىاألقلياتمشكلةالمعاهدةهذهخلقت: ورابعًا

آخرألمانىمليونلبولنداألمانيا، وسلمتأغلبهمتشيكوسلوفاكياضمتألمانىمليون
.حدودهامنبالقربأغلبهميعيشكانواالمجيارمنمليون3المجروفقدت
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بولنداتقومأنإلىدعامماالبدايةمنذاألقلياتهذهمثلوجودلخطرالحلفاءتنبهوقد
بحمايةفيهاتتعهدالتىالمعاهداتبتوقيعواليونانويوغوسالفياوتشيكوسلوفاكيا

كافيًا ؟هذاكانهلولكن.. األقليات

الحرباستغرقتهاالتىالخمسالسنواتأنإلىنشيرأنفيجبالحديثهذاننهىأنوقبل
شخصًاتصورناوإذا... تمامًاأوروباوجهمنغيرتقدأعقابهافىتمتالتىوالتسويات

إلىتحولتقد، فألمانيايراهماصدقلما1919ليفتحها1914عينيهأغلققدأوروبيًا
رقدوبينماالمنفىفىعهدهوولىاإلمبراطورقبعبينمااشتراكىرئيسذاتجمهورية
.واللورينااللزاسعلىفرنساوحصلتالبحرأعماقفىأسطولها

بقاياالكرملينمنلتحكمشيوعيةدكتاتوريةوقامتالقيصرإغتيالتمروسياوفى
.الروسيةاإلمبراطورية

فىمنفاهفىحكامهاآخربينمافتاتإلىتناثرتالعظيمةالهابسبرجوإمبراطورية
.سويسرا

.مستقلةدوًالولتفيااستونياوأصبحتفنلنداوحررتقبورهمامنولتوانيابولنداوبعثت

الجبلوالسلوفينيين"، واختفتوالكرواتالصربمملكة "يوغوسالفياإلىصريباوتحولت
.الضعفإلىرومانياتضخمت، بينماالنصفإلىالمجراألسود، وتقصلت

،دمشقفىسمرنة، والفرنسيينفىتريستا، واليونانيينفىاإليطاليينيجدسوفكذا
.وبغدادالمقدسبيتفىوالبريطانيين

البحرفىسيدةبريطانياوبقيتالبرفىسيدةفرنساوأصبحتتحطمفقدالقوىميزانأما
.الثالثىوالوفاقالثالثىالتحالفدفنتموقد

.كثيرًايعجبأنالشخصلهذافأنالتغييرهذاكلوبعد

* * *
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نظرةنلقىأنالحربإليهاوصلتالتىاألبعادلتصورالمفيدمنيكونقدفإنهوأخيرًا
بمتوسطمليونبعشرةالعسكريينمناألرواحخسائرقدرتتكاليفها، فقدبعضعلى
أيضًاالعسكريينمنالجرحىعددوبلغ. الحربسنواتطواليوميًاقتيلآالفستة

عملأىمزاولةمنمنعتهمالعجزمنحاالتإلىجروحهمأدتوبعضهممليونًاعشرين
.ذلكبعد

أوللمدنالجوىأوالبحرىأوالبرىالقصفعلىترتبتوالتىالمدنيينفىالخسائرأما
.تقديرهايمكنفالالسكانيةالتجمعاتلمناطق

الناجمةالخسائرقدرتفقدمداهاتقديركبيرحدإلىالصعبمنفإنهالماديةالخسائرأما
سفنإغراقأوعمرانيةأواقتصاديةمنشآتتدميركانسواءوحدهاالتدميرعملياتعن

قدالمتحاربةالدولأنقدرفقدالحربتكاليفأما. دوالربليون150بـقدرت.. تجارية
عندالتكاليفهذهإجمالىوبلغدوالرمليون10حوالىساعاتهامنساعةكلفىدفعت
مليون65تعبئةعلىترتبماذلككلإلىويضاف. دوالربليون186الحربنهاية
ترتبوماالرجالوخبرةلجهودالمدنيةللحياةخسارةمنالعسكريةاألعمالفىرجل
.بمالتقدرالماديةخسائرمنذلكعلى

علىسواءباهرةنتائجلهالكانسلميةوجوهفىاستخدمتاألموالهذهكلكانتولو
وهىمنهزمةأومنتصرةالحربمنجميعهاخرجتالتىالحكوماتعلىأوالشعوب

.المالىاإلفالسحافةعلى

اإلدارةلخدمةوالعلماءالمفكرينجهودتكريسأنشكفالالفكريةالناحيةمنثم
األلمانيةالمدافعمثلخطيرةأسلحةظهرتخطيرة، فقدنتائجإلىأدىقدالعسكرية
الغازاتاستعمالجانبإلىميًال70بعدعلىمنباريسقصفاستطاعتالتىالضخمة
.ذلكقبلمعروفًايكنلممماذلكوغيروالدباباتالجوىوالقصفالسامة

هىالغنيةاألممأنثبتإذقيمةبدروسالحربهذهمنخرجقدالعالمأنشكوال
مقصورةتعدلمالحروبأنثبتأخيرًا، كماالعالميةالحروبهذهكسبعلىالقادرة

بقعة، يضافكلفىمواطنكلإلىلتصليدهاامتدتوإنماالميادينفىالمقاتلينعلى
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معهأصبحتمماالمتحاربةالدولشعوبعلىوتأثيرهاالدعايةفنونتقدمذلككلإلى
أشدالدولبهااهتمتالتىالعسكريةالعلوممنالنفسيةبالحربعرفماأوالفنونهذه

.اإلهتمام
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الرابعالفصل
الجديدةأوروبا
1919–1939

دورًالعبتالتىاإلمبراطورياتأوروبا، فاختفتخريطةمنفرساىتسوياتغيرت
الكياناتمنكل، وراحتاألولىالعالميةالحربقبلفيمااألوروبىالتاريخفىبارزًا

القومىاقتصادهاأصابتالتىالحربجراحتلعقالنصرلواءلهاعقدالتىالسياسية
.والسياسيةاالجتماعيةالمشكالتمنالعديدعليهاجرتوالتىباإلنهيار

قبلمنكانتوالتىاالشتراكيةبإنتصارالعالمفوجئأوزارهاالحربتضعأنوقبيل
كارل، وبلورهااألجيالتعاقبعلىالمفكرينمنمجموعةطرحهاسياسيةأفكارمجرد

،والحجمالعددمحدودةسياسيةحركاتتعتنقهاكانتنظرية، والتىصورةفىماركس
العالمأوروبا، فوجئغربفىالحاكمةالسلطاتمنوالمالحقةالمطاردةتعانى

وثلتالروسيةاإلمبراطوريةإجتاحتعارمةلثورةأيديولوجيةأصبحتوقدباالشتراكية
.والفالحينالعمالدولةوأقامتالقياصرةعرش

وإيطالياألمانيامنكلفىجديدةسياسيةإتجاهاتتظهر، بدأتللحربفعلوكرد
يجتاحأنالفاشىالتيار، فاستطاعالحرببعدالبلدينمنكلمجتمعظروفأفرزتها
ذاتالمركزيةالدولةالواحد، وعلىالحزبحكمعلىيعتمدسياسيًانظامًاويقيمإيطاليا

وحدث. األوحدالزعيمإلهاممنسياستهاتستمدالتىواإلداريةاالقتصاديةالمؤسسات
السياسيةالساحةبهاماجتالتىالسياسيةالحركةركامبينمنفبرزألمانيافىالشئنفس
منمستمدةأفكارًاتبنىالذى" الوطنىاالشتراكى، "الحزبالحرببعدماألمانيافى

اآلرىالعنصرسيادةوعلىالعنصرىالتفوقعلىتقوممختلفةفكريةومصادرأصول
أن) بالنازىعرفالذى (الحزب، واستطاعاألرضأجناسمنغيرهعلىالجرمانى

حربأعتابعلىوضعهاألمانيافىللحكمشموليًانظامًايقيموأنمعارضيهيصفى
.جديدةعالمية
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مؤتمرأقامهاالتىالمنظمة" األممعصبة "جهود، ضاعتالسياسىالصخبهذاووسط
الغربىالعالموتجنبالسالمعلىللمحافظةجهودها، ضاعتالسالمعلىللحفاظفرساى
اإليطاليةوالفاشيةاأللمانيةالنازيةأثارتهاالتىاألزماتولكن. جديدةحربويالت
حربمواجهةفىنفسهالعالمالعصبة، ووجدفاعليةشلتبهماالمتأثراليابانىوالنظام
.جديدة

واقتصاديةسياسيةتغييراتمنأوروباأصابماعلىاألضواءبإلقاءالفصلهذاويعنى
.العالميتينالحربينبينماالفترةخالل

السوفيتىاإلتحادوقياماألولىاالشتراكيةالثورة- أوالً
العالميةللحربالحاسمةالنتائجبينمن1917عامروسيااجتاحتالتىالثورةكانت

تاريخىتحولنقطة، فكانتاألوروبىالسياسىالمسرحعلىالدائماألثرذاتاألولى
قدالفرنسيةالثورةكانت، فإذا1789عاموقعتالتىالفرنسيةالثورةأهميتهفىيعادل
توجتالروسيةالثورةيدها، فإنإلىالسلطةبنقلاإلقطاعضدالبورجوازيةكفاحتوجت
لتتولىاالشتراكيةالسياسيةالسلطةمرةألولوأقامتالمالرأسضدالبروليتارياكفاح
دعائم، ولتقوضقبلمنأوروباتعرفهالمأسسعلىصناعيةعصريةدولةبناء

جديدًانموذجًاتخلفًا، ولتقدموأكثرهااألوروبيةاإلمبراطورياتأعتىمنإمبراطورية
إشعاعمصدرأصبحتوأفكارمبادئ، ولتبنىالرأسمالىالطريقغيرطريقعنللتنمية
.روسياحدودخارجتقعالتىللبالد

1917مارسثورة
استمرتالتىالبولشفيكلثورةنتيجة1917مارسفىالروسيةاإلمبراطوريةسقوطوكان
األوتوقراطية، ذلكالثانىنيقوالالقيصرحكومةلتفككنتيجةكانمابقدرشهورثمانية
فىالتموينيةالموادأزمة، وجاءتللحرباالستعداداتبإزديادإزدادالذىالتفكك

الكامنالسخطلتفجر) 1924عامليننجرادباسمتعرفأصبحتالتى (بتروجرادالعاصمة
8 (عارمةبإضطراباتالمدينةعمالالكامنة، فقامالثورةنيرانولتشعلالنفوسفى

إلىينضمونبالجنودلضربها، فإذاالجيشبقواتاالستعانةإلىالحكومةدعت) مارس
)التشريعىالمجلس (الدوماداخلشامًالالسياسىالتمزقكانمارس14وبحلول. الثوار
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وحاول. المتأزمالموقفلمواجهةطوارئحكومةتكونتشاقةمفاوضات، وبعدوخارجه
دونملكهعاصمةإلىطريقهيشقأن) عندئذالجبهةفىكانالذى (نيقوالالقيصر

قداألمورزمام، وأنأوامرهيطيعيعدلمجيشهقادةمنأحدًاأناكتشفجدوى، ولكنه
باسمهالعرشعنالتنازلالقيصرقررالدومارئيسمعمشاورات، وبعديدهمنأفلت
يعلمكاناألخيرولكن. ميخائيلالدوقشقيقهلصالح) مريضًاكانالذى (العهدولىواسم
.للعرشرفضهشعبيتها، فأعلنفقدتقد) رومانوفأسرة (الحاكمةاألسرةأن

بدائلطرحتالتىوالحركاتالسياسيةاألحزابمنعددظهرقدكاننيقوالحكموخالل
الليبراليونهما: كبيرتينمجموعتينإلىنقسمهاأن، يمكناألوتوقراطىلحكمه

المدنسكانمنالوسطىالطبقةمصالحالليبراليةالمجموعةومثلت. واالشتراكيون
"الديمقراطيينالدستوريينحزب"والمحافظ" أكتوبرحزب "تضم، وكانتالريفوأعيان
وإقامةالقيصرسلطاتتحديدإلىترمىالليبراليةالمجموعةوكانت. ليبراليةاألكثر

معتدلةبإصالحاتتطالبكانتأوروبا، كماغربحكوماتنمطعلىبرلمانيةحكومة
نظامإطارفىصناعيةتنميةبإقامةتسمحسياسةوتتبنىالزراعيةاألرضملكيةلنظام

الليبراليونوكان. األجنبيةبالقروضاالستعانةمعالمحلىالمالرأسبمساعدةليبرالى
الكانوا، ولكنهم1906عاممنذشكلتالتىاألربعةالدومامجالسفىبأغلبيةيحظون

.القيصربثقةيتمتعون

"الديمقراطييناالشتراكيين"و" الثورييناالشتراكيين "تضمفكانتاالشتراكيةالمجموعةأما
BolshevikوالبولشفيكالمعتدلينMenshevikالمنشفيكتضماألخيرةالجماعةوكانت

جمهوريةحكومةوإقامةجذرىزراعىإصالحإقامةإلىبرنامجهمودعا. المتطرفين
.والصناعةالبنوكعلىالسيطرةبأخرىأوبصورةتتولىوالفالحينالعمالعليهايسيطر
العملعلىوتمرسهمالجماهيرتحريكعلىبقدرتهمالليبراليينعلىاالشتراكيونوامتاز

.البرلمانيةباألساليبمواكبتهعنالليبراليونعجزماالثورى، وهو

الليبراليونعليهايسيطرمؤقتةحكومةإلىالسلطةإنتقلتالعرشعننيقوالوبتنازل
وزارةويتولى) البرلمانىالحكمدعاةمنكانالذى (Lvovلفوفاألميرويرأسها

دفاعهاووزارة) الديمقراطيينالدستوريينحزبرئيس (Milyukovمليوكوفخارجيتها
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كيرنسكىالوزارةتلكفىاالشتراكيينأكتوبر)، ومثلحزبرئيس (Guchkovجشكوف
Kerensky) بعدالعدلوزيرمنصبشغلالذى) الثورييناالشتراكيينقادةأحد
.طويلةمفاوضات

والبولنديينالفنلنديين، فمنحتواسعإصالحىببرنامجعملهاالمؤقتةالحكومةوبدأت
اإلمبراطورية، ووعدتتضمهاالتىالقوميةاألقلياتمنلغيرهممنحتهكماالذاتىالحكم

الحكومة، ولكنزراعىإصالحوبتطبيقعقالهامنالسياسيةالحرياتبإطالقالحكومة
أمرالدستورية، فتركتبالتقاليدتمسكهابسببفوريةقراراتإلىالوعودتلكتحوللم

علىتشكلالذىاإلنتخابنظاملوضعلجنةوشكلت. منتخبةدستوريةلجمعيةتقريرها
.شديدببطءعملهاالجمعية، ومارستهذهأساسه

جميعيضمبتروجرادفىSovietمجلسًااالشتراكيونالمؤقتة، شكلالحكومةجانبوإلى
هذاوكان. والجنودوالفالحينوالعمالالوسطىالطبقةإلىينتمونقادة، يرأسهفصائلهم
وعشرينأربعةمنالمكونةالتنفيذيةلجنتهكانتعضو، ولكنآالفثالثةيضمالمجلس
أو (بتروجرادمجلسوبادر. واسعةبسلطات، وتتمتعتحريكهتتولىالتىهىعضوًا

معينة، وتلقىمهامإليهاأوكلتالتىاللجانوتشكيلالقراراتبإصدار) السوفييت
أوالسوفيتياتمنمجموعةاالشتراكيونوشكل. الرقابةسلطاتوممارسةالعرائض
.مضادةثورةقيامدونللحيلولةاألخرىالكبرىبالمدنالمجالس

الجنودإليهاإنضموالفالحينالعمالمنمقاتلةفرقبتشكيلنشاطهاالسوفيتياتوبدأت
فرصةوانتهزت. األخرىالهامةالعسكريةوالمراكزالعاصمةحولالمرابطونوالبحارة
سحببهاقصدالتىالثوريةاإلجراءاتمنبعددللمطالبةواالقتصاديةالسياسيةالفوضى

بتروجرادسوفييتأيدالبدايةففى. المؤقتةالحكومةأقدامتحتمنالشعبىالتأييدبساط
برنامجهتنفيذأجلمنعليهاضغط، ولكنهالحرباستئنافإلىالراميةالحكومةجهود

تطرح، وأنالدفاعحدودعندالحربيةالجهودتقفأنيروناالشتراكيونوكان. السياسى
نحوموجهًاالرئيسىإهتمامهموكان. جانبًاالحربفىاالشتراكوراءمنأهدافهاروسيا
لبثواوماالحازمةالقيادةوتعوزهمأنفسهمعلىمنقسمينكانواأنهمالداخلية، غيرالشئون

سوفاشتراكيةجمهوريةقيامإعالنأجلمنالحكومةعلىضغوطهمأنتبينواأن



90اإلمبرياليةعصرفىأوروبا

إلىأدىالذىالصراعالمؤقتة، ذلكالحكومةمعمريرصراعفىالدخولإلىيؤدى
.الوسطدولمعمنفردلصلحوتوقيعهاالحلفاءجانبإلىالحربمتابعةعنروسياتوقف

لم، كماالروسالليبراليينقادةمخططاتفىتدخلرومانوفبأسرةاإلطاحةتكنولم
فجأة، فلمإليهمآلتالتىالسياسيةالسلطةلممارسةتؤهلهمالكفاءةمندرجةعلىيكونوا

تعملالذىاإلدارىالجهاز، وكانالخارجىوإطارهامظاهرهاإالالسلطةمنلهميكن
إلىالليبراليون، وافتقرالقديمالنظامعنموروثًاجهازًاخاللهمنالمؤقتةالحكومة
علىالقائمةمبادئهمأناألمور، كمابزماماإلمساكتستطيعالتىاإلداريةالكوادر
القدرةفيهايجدوالمالذينالروسبينرواجًاتلقلمالحرواالقتصادالسياسيةالحريات

الحكومةوعجزت. الزمنبمرورتفاقمتالتىواالقتصاديةاالجتماعيةمشاكلهمحلعلى
جماهيرمنهاتعانىكانتالتىالبائسةالتعسةلألوضاعبدائلتقديمعن–بالتالى–

الشعورومناشدةوالبياناتالوعودإصدارسوىأمامهايكن، فلموالفالحينالعمال
.الروسىللشعبالوطنى

تكنبتروجراد، فلمسوفييتينظمهاالتىاالشتراكيةلألحزاببالنسبةالحالةكانتوكذلك
يسيطرونالثورييناالشتراكيونالقيصرى، وكانالحكمسقوطبعدماتبعاتلتحملمهيأة
ظهروامنأوائلمنKamenevوكامنييفStalinستالينوكان. بتروجرادسوفييتعلى
مولوتوفكان، كذلكالبولشفيكقادةمن–مارسثورةبعد–السياسىالمسرحعلى

Molotovالقيادةسهلتأبريلمنتصفوفى. لألحداثتصدرتالتىالطليعةشبابمن
منالبارزينالبولشفيكقادةمنوصحبهLeninلينينوصولعمليةاأللمانيةالعسكرية

الجبهةعلىمبكرصلحنحواألحداثتحريكأملعلىروسياإلىبسويسراملجأهم
بعدفيماالبولشفيكإلىانضمثماشتراكيًاكانالذى–Trotskyتروتسكىوعاد. الشرقية

المرحلةبذلكوبدأتاالشتراكيينصفوفتدعمتوهكذا. مايومنتصففىروسياإلى–
.لصالحهمالصراعفيهاحسمالتىالتالية

نوفمبرثورة
، فكالهماباإلضطرابمشحونجووسطوالسوفييتالمؤقتةالحكومةبينالصراعدار

كانوثيقة، وكالهماروابطالبعضببعضهاتربطهاالجماعاتبينائتالفمنيتكون
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الذينأولئككانالظروفتلكظلوفى. مترديةوعسكريةاقتصاديةأوضاعًايواجه
متابعةعلىغيرهممنأقدرمعهاأنفسهمومواءمةالمتغيرةاألوضاعمالحقةيستطيعون

فىالمتاحةالعسكريةالقوةباستخداملصالحهمالنصروتحقيقالسلطةعلىالصراع
غيرهممنأقدراالشتراكيونوالممارسة، كانالتجربةوبحكم. المالئمينوالمكانالزمان

ورفاقهإليهالصدد، ويعزىهذافىفائقةمقدرةلينين، وأبدىالسياسىالنضالعلى
فىأقليةيشكلونكانواأنهمرغملالشتراكيينالنهائىالنصرتحقيقفضلالبولشفيك

.1917نوفمبرقبلالسوفيتيات

المعتدلينالوزيرينضدالبولشفيكنظمهامظاهرةفىالصراعحلقاتأولىوتمثلت
والتنظيمالحرببأهدافالخاصةنظرهماوجهاتلمعارضةتشكوفوجوميوكوف

الحكومة، وأصبحداخلالنظروجهاتفىالخالفبسببالوزيرانالعسكرى، فاستقال
هجوموشن. للدفاعوزيرًا–االشتراكيينبينالمعتدلالجناحيمثلالذى–كيرنسكى

هذهمنلالستفادةالبولشفيكوتحرك. بالفشلباءأنهيونيو، غيرفىاأللمانعلىبقيادته
األحزابمنالعونالتماسدونيوليومنتصففىالسلطةعلىاالستيالءفحاولواالنكسة

لينينولكنتروتسكىعلىالقبض، وألقىفشلتالمحاولةاألخرى، ولكناالشتراكية
ليحتلللوزراءكرئيسمنصبهمنلفوفاألميرواستقال. فنلنداإلىالفرارفىنجح

داخلوفى. الحكومةرأسعلىاالشتراكيينممثلأصبح، وبذلكمكانهكيرنسكى
.والسوفيتياتالحكومةبينالصراعاليسار، واستمرنحومشابهتحركحدثالسوفيتيات

فقد. إنقاذهابهدفقامتمحاولةخاللمنالمؤقتةالحكومةإلىالقاضيةالضربةووجهت
احتمالمن–الجيشقيادةيتولىكانالذى–Kornilovكورنيلوفالجنرالخشى

منكيرنسكىلخلعبتروجرادعلىهجومًاالحكومة، فشنعلىالسوفيتياتسيطرة
العسكرى، دعاالهجومهذامواجهةوفى. المحافظةالعناصرإلىالسلطة، ونقلمنصبه

الهزيمة، فحاقتالبولشفيكقادةسراحوأطلقمساعدتهإلىالسوفيتياتكيرنسكى
.البولشفيكلصالحكثيرًاضعفكيرنسكىمركزولكنبكورنيلوف

التىالحكومةأصبحتقائدهالمؤقتة، وبهزيمةالحكومةسنداآلنحتىالجيشكان
السلطةتنقلثانيةبثورةالقيامفكرةولكن. للبولشفيكالمنالسهلهدفًاكرنسكىيرأسها
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، ولكنالبولشفيكأوالمونشفيكصفوفبينبعدنضجتقدتكنلماالشتراكيينإلىنهائيًا
، وقاممبادئهملتطبيقأمامهمالوحيداألمليمثلالثورةبهذهالقيامأنعلىأصرلينين

.الصفرساعةبتحديد

التنظيممنعاليةدرجةعلىومدنيةعسكريةوحدات، قامت1917نوفمبر6وفى
التالىاليوموفى. الوزراءمعظمعلىالقبضالحكومة، وألقتمقارعلىباالستيالء

جميعها،الروسيةالسوفيتياتلتمثيلعقدالذىالمؤتمرثقةعلىالبولشفيكقادةحصل
مجلس "تشكلاليومنفسوفى. المعتدليناالشتراكيينبتأييدتحظلمسياستهمأنرغم

.أعضائهأبرزمنوتروتسكىستالين، كانلينينبرئاسة" الشعبوكالء

فكرةبتبنىالتأييدهذااكتسبوا، فقدالشعبىالتأييدإلىيستندالبولشفيكنظامكانولما
، وحولواوالفالحينللعمالاالقتصاديةوللمطالبالجنودلمطالبتستجيبالتىالسالم

بتوزيعقرارًالينينللثورة، أصدراألولاليومثابتة، ففىسياساتإلىومبادئهمشعاراتهم
األراضىملكيةبنقلقرارصدرشهورثالثة، وبعدالفالحينعلىالمالككبارأراضى

علىالعمالشجعللثورةالتاليةاألسابيعوفى. يزرعونهامنبأيدىتركهامعالدولةإلى
العديداتخذالكنيسة، كماممتلكات، وصودرتالبنوك، وأممتالمصانععلىاالستيالء

.المماثلةاإلجراءاتمن

تمنوفمبرأواخرالدرجة، ففىبنفسالسياسىالمجالفىنشيطًاالوكالءمجلسوكان
اإلنتخاباتدستورى، فأجريتحكمإلقامةالمؤقتةالحكومةوضعتهاالتىالقواعدتنفيذ

فازاإلنتخاباتتلكوفى. الروسىالدستورتضعأنعليهاكانالتىالدستوريةللجمعية
بالقوةالجمعيةحلإلىيلجأونالبولشفيكجعلالمقاعد، ممابثلثىالمعتدلوناالشتراكيون

الجماهير،تأييدعلىالحصولأهميةقدرواالبولشفيكولكن. 1918ينايرمنتصففى
وعدالذى" روسياشعبحقوقإعالن "السلطةإلىوصولهممنأيامبعدفأصدروا
ألغيتأسابيعبضعةوبعد. والدينىالعرقىالتمييزوإلغاءالمصيرتقريربحقاألقليات

صدر1918ينايروفى. الحقوقفىبالرجلالمرأةمساواةالطبقية، وتمتاإلمتيازات
.القوميةلألقلياتالمكاسبمنالمزيدليقدم" والمستغلةالكادحةالجماهيرحقوقإعالن"
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بالجمهورية "عندئذسمىفيماالحكمنظامحددالذىالدستور، صدر1918يوليووفى
والمراكزاألحياءلسوفييتاتالهرمىالنظامإطاراإلتحادية"، فوضعالسوفييتيةالروسية
،عامكلمرتينيجتمعالذى" الروسيةالسوفييتاتمؤتمر "قمتهعنديقبعالذىواألقاليم

لجميعاإلنتخابحقالدستوروأعطى". الروسيةالمركزيةالتنفيذيةاللجنة "بانتخابويقوم
اللجنة "وتتولى. المدنلعمالأكبرفرصمنحمععشرالثامنةبلغواالذينالمواطنين

يعدونالذين) الوزراءأو" (الوكالءمجلس "أعضاءإختيار" الروسيةالمركزيةالتنفيذية
أو (المجالسنظامأصبح، وبذلكوظائفهمواجباتعنالتنفيذيةاللجنةأماممسئولين

للدولة، وكانرسميًاسياسيًانظامًامارسثورةأعقابفىظهرالذى) السوفييتات
علىالبولشفيكأطلق1918مارس، وفىللنظامالمحركةالقوةهملينينبقيادةالبولشفيك

".الشيوعىالحزب "اسمأنفسهم

والتدخلاألهليةالحرب
النضالمنشهورثمانيةبعد1917نوفمبرفىالسلطةعلىالبولشفيكاستيالءكان

البولشفيككانحينالبالد، فعلىفىاألموربمقاليدلإلمساكبدايةمجردالعارمالثورى
تنشطلسياستهمالمعارضةالعناصرالرئيسية، كانتوالمدنبالعاصمةمراكزهميدعمون

جميععلىسلطتهماألمر، وتمتدلهميخلصوعرضها، ولمالبالدطولفىضدهمللعمل
عنوعجزهاوانقسامهاالمعارضةتفرقبفضل. 1921عامإالالروسيةاألراضى
القومية،األقليات: مجموعتينفىتتمثلالمعارضةوكانت. محددبرنامجحولاإللتفاف

.المناهضةالروسيةالسياسيةوالحركات

الحكمظلفىوالمعاناةالظلمسنواتمنبدافعيتحركونالقوميةاألقلياتقادةوكان
أبرزمنالقوميةاألقلياتمشكالتبديًال، وكانتباالستقالليرضون، والالروسى
يواجههاالتىالمشكالتأخطرمن، فأصبحتالقديمالقيصرىللنظامالضعفعوامل
الجديدللنظامعداءتقلالالمعارضةالروسيةالسياسيةالجماعاتوكانت. الجديدالنظام

يقبلفلم. الشعبىالتأييداكتسابعلىقدرةمنهاأقلكانتوإن. القوميةاألقلياتعن
القيصرىالعهدفىاإلدارةورجالسرحواالذينالقيصرىالجيشرجالمنالكثير
للقيامأنفسهمينظمونعارضًا، وراحواأمرًاالبولشفيكإنتصارالجديد، وعدوابالنظام
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البولشفيكعنلتمييزهماالسمهذاعليهمأطلقالذين" (البيضالروس "فقام. مضادةبثورة
فىللمعارضةرئيسيةمراكزثالثةبتكوينالقيصرىالجيشجنراالتبقيادة") الحمر"

.نمانسكومورالبلطيقوالياتفىأهميةأقلوسيبيريا، ومراكزروسياوجنوبأوكرانيا
إلىواإلفتقاراإلنتشارهذاأنالبالد، إالمنمتفرقةأجزاءفىالمراكزتلكإنتشارورغم
بعدبعيدةالمعارضةقاعدةأهداففكانت. ضعفهاأسبابمنكانالحازمةوالقيادةالتنظيم

يخوضونجعلهمالحلفاءمنتلقوهالذىالمعنوىالتأييدالجغرافية، ولكنمراكزها
عناصرإلىوباإلضافة. القتاليةقدراتهمزيادةيحاولواأندونالبولشفيكضدصراعًا

الفالحون، فكانالطبقىالصراعطابعاألهليةالحربالذكر، إتخذتسالفةالمعارضة
المناطقالكبار، وكانتاإلقطاعيينمنسادتهمضدبعضًا، ويقاتلونبعضهميقاتلون
.المدنفىالعمالمنظماتسيطرةضدتقاومالريفية

، وكذلك1918عامروسياشمالفىالحلفاءجانبمنالخارجىالتدخلمحاوالتوفشلت
تحولنقطة1919عاموكان. روسياأطرافمنوغيرهاروسياجنوبوفىسيبيريافى
، وتمتعوامواصالتهمخطوطقصرمنالبولشفيكاستفادفقداألهليةالحربمسيرةفى

الجيش (مقاتلماليينثالثةمنجيشًايجندواأنالواحدة، واستطاعواالحازمةالقيادةبميزة
للروسالوطنيةالمشاعرباستثارةمباشرغيربشكلاألجنبىالتدخلاألحمر)، وخدمهم

كانتالتىبالمعارضةأضرما، بقدراألجنبىللتدخلتتصدىالتىالقيادةحولوالتفافهم
،البيضالروسعلىاألحمرالجيشفإنتشر. بالدهعلىالغريبيستعدىمنموقففى

المنفىفىليعيشواوالصينوبولنداوألمانياوالبلقانفرنساإلىمنهماآلالفمئاتففرت
التىالمجتمعاتفى، وليذوبواوكفاءاتهمقدراتهممعتتفقأعماًالاألبد، وليمارسواإلى

.يحملونهاالتىاألسماءسوىبروسيايربطهمماهناكيعدولم. إليهالجأوا

السوفييتيةالدولةأيديولوجية
قرنينمنيقربمامدىعلىالغربىالسياسىالفكرفىينقبونالروسالتقدميونظل
النظامجذورإقتالععلىتعينهمنظريةوعنأيديولوجيةأداةعنبحثًاالبلشفيةالثورةقبل

البحثهذاوخالل. الروسىللشعبمالءمةأكثربنظامواستبدالهاالستبدادىالقيصرى
،الروسالمثقفينبينأشياعاألوروبىالفكرمدارسمنمدرسةلكلكانالمتواصل
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،الطوباويين، واالشتراكييناأللمان، والمثاليينالفرنسيينللفالسفةأتباعهناكفكان
الساحةبهاماجتالتىالفكريةاإلتجاهاتمنكثيراإلنجليز، وغيرهموالليبراليين
وجودتفترضالفكريةواإلتجاهاتالمدارستلكوكانت. القرنينهذينطوالاألوروبية

اليزالكان1917عاموحتى. عندئذروسيافىيتوفرلمماقوية، وهووسطىطبقة
بالدهمتعانيهلمادواءعنالغربىالفكرفىيبحثونالذينالروسالمفكرينبعضهناك
إطارًاتضعوحدهاالماركسيةكانتواأليديولوجياتاألفكارتلكوبين. وهمومعللمن

الطريقفتحالمبادرة، وتستطيعزمامتملكمركزيةسلطةفىاالجتماعىالتغيرإلمكانية
الرواجلنايفسرهذامركزيًا، فإنروسيافىالدولةبناءكانولما. التغيرهذامثلأمام
البالد، رغمتلكفىالغربيةاأليديولوجياتمنغيرهادونالماركسيةبهحظيتالذى

.الروسىالمجتمعيعيشهكانالذىوالواقعماركسافتراضاتبينالكثيرةالتناقضات

الرأسمالىالنظامعلىبالقضاءتنادىاالقتصادىالفكرمدارسمنمدرسةوالماركسية
Karl Marx) 1818ماركسكارلأسسها، وضعمحلهاشتراكىنظاموإحاللتامًاقضاء

.Frederich Engelsانجلززميلهمع)، بالتعاون1882–

الذىهوالعملأنتقولالتىالعملقيمةنظريةهىالماركسىالتحليلفىالبدايةونقطة
التىالقيمةمنبسيطجزءعلىإاليحصلونالالعمالفإنذلكالقيمة، ومعيخلق

إلىفيذهب) القيمةفائض (المنتجةوالقيمةاألجربينالفرقأما. األجرهويخلقونها
اإلنخفاضإلىاألجوروتميل. وربحوفائدةريعبشكلبينهمفيمايقتسمونهالرأسماليين

الطبقاتافتقارنتيجة (العمالعددزيادةلخفضها، وألنيسعونالرأسماليينألنباستمرار
تزيدأنشأنهامن) السكانعددفىالطبيعيةوالزيادةالريفمنوالهجرةالمتوسطة

فىالقيمةفائضكلإنفاقيستطيعونالفإنهمالرأسماليونأما. طلبهعلىالعملعرض
،اإلنتاجبتزايدالمالرأستراكمويتزايد. مالرأسشكلفى، فيجمعونهاالستهالك

زيادةتتوالى، بينماسيقل–األغلبيةوهم–العمالاستهالكأنذلكمنماركسويستنتج
عناإلنتاجفيهايفيضالرأسمالىالنظاممنهايعانىأزماتوقوعإلىيؤدى، ممااإلنتاج

الصغيرةبالمشروعاتيؤدىممامنتجاتهاتصريفعنالمشروعات، وتعجزاالستهالك
منمرحلةهو، وإنمالإلنتاجالطبيعىالوضعيمثلالالرأسمالىفالنظام. اإلفالسإلى
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أخرىمرحلةبعدهاتأتىأنكثيرة، والبدمراحلسبقتهااالقتصاديةالنظمتطورمراحل
بالصراعأخرىإلىمرحلةمنتغيرتقداالقتصاديةالنظمكانتولما" االشتراكية "هى
الطبقةوبينالمستغلةالرأسماليينطبقةبينالصراعيشتدأنمن، فالبدالطبقاتبين

بإنتصارحتمًاالصراعهذا، وسينتهىاالستغاللهذاعليهايقعالتى) البروليتاريا (العاملة
الطبقة، وتقيماإلنتاجوسائلعليهتسيطرثمومنالسلطةعلىواستيالئهاالعاملةالطبقة

.كلهاالجماعةبيدفيهاإلنتاجأموالملكيةتكوناشتراكيًانظامًا–عندئذ–العاملة
المفكرينمنغيرهأفكارعنلهتمييزًا" الشيوعية "اسممذهبهعلىماركسوأطلق

الخياليةاالشتراكيةاألفكارعنلهتمييزًا" العلميةاالشتراكية "انجلز، ودعاهاالشتراكيين
.التاريختحليلعلىتقومالالتى) الطوباوية(

رأى، ولذلكإليهاإلنسانيةتسعىالذىالهدفهى–ماركسعند–الشيوعيةكانتلقد
النظامبتغييرواإلسراعالسلطةإلىللوصولسياسىحزبفىالعمالتنظيمضرورة

، يقيمونالعمالأيدىفى–الرأسماليةالطبقةأداة–الحكومةتقعوعندما. الرأسمالى
قضاءالرأسماليةمظاهرآخرعلىالقضاءيتمحتىالمجتمعحكمتتولىديكتاتورية

عماليا "شعار1848عامأصدرهالذى" الشيوعىالبيان "فىماركسأعلنلذلك. مبرمًا
بالنظامباإلطاحةإال "تتحققأنيمكنالالعمالحريةأنعلىوأكد" إتحدواالعالم

".القائماالجتماعى

االشتراكىالحزب، وأسست1882عامتكونتقدروسيةماركسيةجماعةأولوكانت
.أوروباغربفىاالشتراكيينمعوثيقةبصالتاحتفظالذى1898عامالديمقراطى

:الحركىباسمهاشتهرالذى (أوليانوفاليشفالديميرويدعىالحزبقادةأحدولكن
وجمع. الثورىاإلتجاهيتبنىيكنلمالذىللحزبالتدرجىاإلتجاهيعارضكان) لينين
عامحتىالروسللماركسيينالمحركةالقوةأصبحوا1903عامالرفاقبعضحوله

.كلهاروسيافىاألمورمقاليدبقليلذلكبعدإليهمانتقلت، ثم1917

أوروبابالدأقلكانتأنهارغماشتراكيةدولةأولروسيافىتقومأنالغريبمنوليس
منتصففى- Herzenهرزنالحظتخلفًا، فقدوأكثرهاالرأسمالىالطريقعلىتطورًا
أمرًاإليهااالشتراكيةإدخاليجعلروسيافىالرأسماليةضعفأن–عشرالتاسعالقرن
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عامالمؤقتةالحكومةشكلتالتىالوسطىللطبقةالنسبىالضعفيكنفلم. ميسورًا
كانالسلطة، بلعلىلالستيالءالذهبيةالفرصةالروسللماركسيينهيأالذى، هو1917
الكبيرةوالضياعالصناعيةالمشروعاتأصحابمنقليلنفربينالمستحكمالعداء

–يتوفرلمأمروهوالنجاحأسبابلهمهيأالذىهوالبؤساءوالفالحينالعمالوجماهير
التطورطريقعلىبعيدًاشوطًاقطعتالتىالغربيةأوروبابالدفى–النحوهذاعلى

الفقرطحنهاالتىالساحقةواألغلبيةالميسورةالقلةبينكبيرًاالتناقضكانإذ. الرأسمالى
،األولىالحربقبلروسيافىاألجانبالمراقبينعلىيخفلمالعوز، الذىوأضناها

أنذلكإلىأضف. الحربقيامعندالروسىاالقتصادتدهورعنمسئوًالكانوالذى
دكتاتوريةفيهاتتحققأنيمكنالتىأوربابالدبينالوحيدةالدولةكانتروسيا

–روسياكانت، فقدالروسىالسياسىالتراثتغييرإلىذلكيؤدىأندونالبروليتاريا
وبينما. محدودةقلةظلهافىالسلطةتتولىأوتوقراطيةمركزيةتحكمهبلدًا–قلناكما

تجعلالعشرينالقرنمطلعمعالغربيةأوروبافىاستقرتالتىالبرلمانيةالليبراليةكانت
الحكومةإلىروسيافىينظرونالناسالصعوبة، كانبالغالشمولىالحكمإقامة

أقامهاالتىالعاملةالطبقةديكتاتوريةجعلوالقيادة، مماالسلطةمركزباعتبارها
األمرينكابدتالتىالعريضةالجماهيرلصالحتعملكانتطالمامتقبًالأمرًاالبولشفيك

.القيصرىاالستبدادظلفى

البولشفيك، فإنشمولىسياسىكنظامالماركسيةلتقبلالروسلدىاالستعدادتوفرورغم
تنتمىألسرة1870عامولدالذىلينينمثلرجلقيادةدونالنجاحهذاليحققواكانواما

لدراسةنفسه، ونذر1887عامشقيقهبإعدامبالغًاتأثرًا، وتأثرالوسطىالطبقةإلى
فىالماركسيونعشر، إعترفالتاسعالقرننهايةوقبل. الصغرمنذاالشتراكية
التاريخفىدائمًالينينيذكروسوف. مرموقبمستقبليبشركثورىبلينينبتروجراد
ماركسىالسوفييتية، وكمنظرالسلطةومؤسس1917عامالبولشفيكثورةمنظمباعتباره

الرأسمالية،مراحلأعلىاإلمبرياليةبأنالقائلةالنظريةصاحبفهو. األولالطرازمن
رأسفيهايعدلمالتىالفترة، وهى1914و1871عامىبينتقعالتىالفترةبذلكوقصد
فىتقدمًااألقلالعالمبالدإلىالكبرى، فاتجهالصناعيةالدولفىكافيًاعائدًايحققالمال
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أرخصخاموموادعاملةجديدة، وأيدىأسواقعناالقتصادى، بحثًاالتطورمضمار
الشرقفىالكبرىالدولبينالمستعمراتعلىالتنافسلينينفسرذلكضوءثمنًا، وفى

الحرببقيامذروتهبلغاألسواقعلىالصراعهذاأنوأفريقيا، ورأىوآسيااألدنى
سوفالذىالرأسمالىالنظامبنهايةنذيرًاالحربتلك، واعتبر1914عاماألولىالعالمية

أضافالنظريةوبهذه. أوروبابلدانستعمالتىاالشتراكيةالثورةيدعلىبهاإلطاحةتتم
الثورةأمل، فإنبالفعلتقعلمتنبؤاتهأنورغم. الماركسيةإلىجديدةإضافةلينين

بينفيماالصعبةالسنواتمواجهةعلىللبولشفيكالمحركالدافعكانالشاملةاالشتراكية
1917–1921.

الحزببتنظيمالخاصةلينينآراءمنالجانبذلكروسيافىالبولشفيكبانتصارويرتبط
الخاصةالرئيسيةالمسألةبرزتوقد. البروليتاريالثورةالمناسبالوقتالثورى، وتحديد

، أوعضويتهقاعدتهيوسعأنالروسىالديمقراطىاالشتراكىالحزبعلىكانإذابما
البروليتاريا،ديكتاتوريةإقامةعلىالقادرةالثوريةالطليعةتضممحدودةبعضويةيكتفى
اإلتجاهالمؤتمرفىلينينوتزعم. 1903عامبلندنالحزبمؤتمرفىالمسألةتلكبرزت
وجهةكانت، ولماالثورييناالشتراكيينمنمحدودةمجموعةعلىالعضويةبقصرالقائل
تعرفمجموعتهأصبحتالمؤتمر، فقدأعضاءمناألغلبيةبتأييدحظيتقدنظره

فىلينينمع) المنشفيك (األقليةتفقتوقد). األغلبيةتعنىروسيةكلمةوهى (بالبولشفيك
األفكارنموضرورةتعنىأنهاعلىماركسكتاباتفسرت، ولكنهاآرائهغالبية

لندنمؤتمرفىلينينحققهالذىالنجاحورغم. كطبقةالعمالبينطبيعيًانموًااالشتراكية
االشتراكىالحزبفىأحرزوهاالتىاألغلبيةفقدواأنالبولشفيكلبث، ما1903

.1917صيففىإالالحزبقيادةفىمكانتهميستعيدوا، ولمالروسىالديمقراطى

أفكارهالباحثون، يعدماركسآلراءاستكماًالباإلمبرياليةالخاصةلينيننظريةتعدوبينما
معظمكانفقد. الماركسيةعلىخروجًاروسيافىالبروليتاريةالثورةبتوقيتالخاصة

البالثورةالروسيةالعاملةالطبقةقيامأن، يعتقدونالبولشفيكومعظم، بلالماركسيين
كانتولما. التطوردرجاتأقصىالروسيةالرأسماليةتبلغلممايتحققأنيمكن

نشاطلممارسةالروساالشتراكيينمعظمتهيأ، فقدالوسطىالطبقةتمثلالمؤقتةالحكومة
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الفكرةنفسيعتنقكانلينينأنورغم. بورجوازىنظامظلفىالمدىطويلسياسى
منالمؤقتة، وتمكنالحكومةضعفمنتحققأنلبثماالثورة، فأنهقيامقبيلحتى
البروليتارياديكتاتوريةلينينأحلوبذلك. بالثورةللقيامحانقدالوقتبأنرفاقهإقناع
البورجوازى، وهوالحكمنظامظلفىالعاملةللطبقةالتدريجىالسياسىالتدريبمحل

بديكتاتوريةالخاصةفكرتهإطارلينينوضعوقد. ضروريًاأمرًايعدهماركسكانما
خاللهاتقومإنتقاليةفترةحددت، التى1918عام" والثورةالدولة "كتابهفىالبروليتاريا

أسسبوضعذلكبعدتقومالمعارضة، ثمبتصفيةالعاملةالطبقةعليهاتسيطرالتىالدولة
الشيوعية، عندئذطريقعلىالجماهيرتدريبيتممابعد، بعدفيماالسياسيةالديمقراطية

علىاستولواعندماالنهجهذاعلىيسيرونالبولشفيككانوبذلكالديكتاتوريةتنتهى
، وأصدرواشهرينبعدالدستوريةالجمعيةبحلقاموا، وعندما1917نوفمبرفىالسلطة

.االشتراكيةاإلجراءاتبتطبيققراراتهم

الثالثةالدولية
الحربمناألخيرةالمراحلفىوخاصةبالحلفاءالبولشفيكعالقةعلىأثرعامًالوثمة

جعلاالشتراكية، مماالثورةإلىقاضيةضرباتتوجيهالحلفاءحاولاألهلية، عندما
يتعللونالحلفاءكانفإذا. أوروبافىاالشتراكيةالثوراتتحريكعلىيصرونالبولشفيك

التىألمانياأوروبا، وخاصةأرجاءجميعالثورةالروسية، فلتعمالثورةعلىالقضاءبأمل
ساسةوكان. المتطرفةاإلتجاهاتظهورإلىانهيارهاوأدىالمسلحةقواتهاإنهارت
االستقرارعدمضوءفىالثورىللنشاطبالدهمفىالمناخمالءمةمدىيدركونالغرب

ضرباتهمتسديدعلىلهمحافزًااإلدراكهذا، وكانالحربنتيجةعانتهالذىاالقتصادى
.السوفييتيةالدولةمنالعدائىلموقفهمالروسية، ومحركًاللثورة

العالقاتتحسينأجل، منالغربساسةروعمنالسوفييتالقادةيهدئأنمنوبدًال
الوثوبعلىالعالمفىالشيوعيةاألحزابالعالمية، وشجعتالثورةموسكو، أعلنتمعهم
إليهدعيتالغرضلهذاموسكومؤتمروعقد. ممكنةفرصةأقربفىالسلطةإلى

، لتصل1919مارسفى" الثالثةالدولية "تأسيسوأعلناألجنبيةالشيوعيةاألحزاب
–1864بينفيمااألولىالدولية (العالميةاالشتراكيةالمنظماتمنسبقتهاالتىالحلقات
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مفككةوأصبحت1889عامأسستالتىالثانية، والدوليةماركسأسسهاالتى1876
وكان). فيهاإنتظمتالتىاالشتراكيةاألحزاببينالقوميةاإلتجاهاتبروزنتيجةاألول

وتبنت. روسياخارجالعمالحركاتتوجيهإلىيهدفبموسكو" الثالثةالدولية "تأسيس
اليدالبولشفيكأصبحللماركسية، وبذلكالروسىالتفسيرالدوليةالشيوعيةالمنظمةهذه

اتبعوهالذىالمخططلتطبيقالجهودأوروبا، فبذلوافىالثوريةللحركاتالمحركة
بالدفىالظروفاختالف، رغمالعالمىالنطاقعلىروسيافىالسلطةعلىلالستيالء
بعد،فيما" الدولية "منهاعانتمشكلةإيجادإلىهذاوأدى. روسيافىعنهاالغربيةأوروبا
عنبعيدةدوليةحركةكونهامنبدًالالسوفييتيدفىسياسيًاسالحًاتبدوأصبحتعندما

شلللحركة، وإلىمخلصينكانواالذيناليسارييناستياءإلىذلكوأدى. القوميةالصبغة
.الدولىالنطاقعلىذاتهاالدوليةجهود

شيوعيةإنتقاضات، فقامتالنجاحبشائريحمل1919فى" الدولية "تأسيسكانذلكوبرغم
للدوليةالثانىالمؤتمروعقد. مهدهافىأخمدت، ولكنهاوبودابستوميونيخبرلينفى

بزيادةالخاصةالقواعددولة، وضعوثالثينلتسعممثلينبحضور1920عامبموسكو
لشعوباألولالمؤتمر "إنعقادالمؤتمرهذانتائجمنللحركة، وكانالثورىالتنظيم
بينالوطنىالشعورإلثارةالجهودفيهبذلتالذى) 1920سبتمبر (باكومدينةفى" الشرق

األوضاععلىتؤثرلمالمؤتمراتتلكأنغير. الثورةإتجاهفىأولىكخطوةاآلسيويين
التاريخهذامنقرنربعبعدإالالشيوعيةإلىأوروبيةدولةأىتتحولولم. أوروبافى

".الثالثةالدولية "إليهارمتالتىتلكعنتمامًامختلفةألسباب

السوفييتىاالقتصادبناء
علىالنهائيةوسيطرتهمللسلطةالبولشفيكوصولبينوقعتالتىاألزمةفترةكانت
الماركسيةاألفكارلتطبيقالجديدالنظامبناةأمامالفرصةتتيحالروسياأراضىجميع
التىالفوضىحالة، ساعدتالوقتنفسوفى. العامةسياستهمفىرائدهمكانتالتى

عليهاقامالتىاألسسمنالكثيردعائمتقويضعلىاألهليةالحربخاللالبالدإنتابت
البولشفيكأمامالطريقبذلكالخاصة، فأفسحتوالمصانعالكبيرةكالمزارعالقديمالنظام
ألسباب–يريدونكانواالبولشفيك، أنذلكإلىأضف. الماركسىبرنامجهملتطبيق
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علىاإلستيالءمن، والفالحينالمصانعاالستيالءعلىمنالعمالتمكين–سياسية
اتجه، ولوالبرنامجهذاعلىتركزنجاحهمعلىساعدتالتىالدعايةوكانت. األرض

حالفهملماالمقدماتهذهدوناالقتصادعلىالدولةسيطرةنظامتطبيقإلىالبولشيفك
.التوفيق

الناحيةمنضروريًاكانماركسيةأسسعلىاالشتراكيةالدولةتنظيمفىالتأخيروهذا
والمزارعالمصانعأداءحسنضمانمحدودًا، وكانالبولشفيكعددكانالعملية، فقد

الفنيةالخبراتذوىمنكبيرةأعدادإلىيحتاجونكانوا، إذلنجاحهممتطلبًاأمرًاوالبنوك
خطة–عندئذ–لديهميتوفرلمالبولشفيكأنكما. االقتصادأوجهمختلفإلدارة

يتمتجربةفترةوجودضرورةحولتدورالنظريةمناقشاتهممحدودة، وكانتاقتصادية
لذلك. الماركسيةمبادئهممعتتناسبالتىاالقتصاديةالمؤسساتإلىالتوصلخاللهامن

النظامفىالهامةالمواقععلىالسيطرةبموجبهاللبولشفيكيتاحإنتقاليةخطةلينينوضع
الرئيسيةالمواصالتووسائلالثقيلةوالصناعاتالبنوكوخاصةالقديماالقتصادى
.مواقعهافىالقديمةاإلداريةالكوادربقاءالكبيرة، معوالمزارع

منسلسلةإتخاذإلىدعا، ممايتملمالروسىاالقتصادإلدارةالسلمىاإلنتقالهذاولكن
فىالقياديةالمراكزعلىالبولشفيكسيطرالحرب"، إذشيوعية "باسمعرفتاإلجراءات
األهلية،الحربمنتصففىكبيرًا· تدهوراتدهوراإلنتاجاالقتصادية، ولكنالمؤسسات

فى. الروسىاالقتصادشعثللممحاولةفىالنطاقواسعةتأميمبحركةالحكومةفقامت
منكبيرةدرجةعلىوالصناعىالزراعىاإلنتاجوهبوطالنقدىالتضخمكانالنهاية

كاناألهليةالحربنهايةلعالجها، وعندالحكومةبذلتهاالتىاإلجراءاتتفوقالخطورة
.تمامًاإنهارقدالروسىاالقتصاد

قبلوالنموالتوسعفىآخذةمصانعهاالحديثة، وكانتالصناعةعرفتروسياأنورغم
غالبيةالزراعة، وكانتفىتركزالرئيسىاالقتصادىالنشاط، فإنكاملبجيلالثورة
فىالفالحينمصالحيضعأنالجديدالنظامعلىكان، لذلكالفالحينمنالروسىالشعب
الفالحون، كان1861عامروسيافىاألرضرقإلغاء، ورغمإهتمامهمناألولالمركز
وإنماحرةملكيةاألرضملكيةحقلهميكنالسوء، فلمبالغةظروفظلفىيعيشون
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التىالتعويضاتأقساطسدادفىاستمرواطالماباألرضاإلنتفاعبحقفقطيتمتعونكانوا
قبلتوقفاألقساطهذهسدادولكن. إليهالمشارالقانونبموجبعليهمالدولةفرضتها

قيامبتشجيع–1905عامبعد–القيصريةالحكومةعشر، وقامتالتاسعالقرننهاية
، ولكنالفالحينبنوكطريقعنلهمالمساعداتبتقديمالمالكالفالحينمنمحافظةطبقة
الالفالحينمناألعظمالسوادالثورة، وكانقيامحتىكبيرًاتقدمًاتحرزلمالحركةهذه

كأجراءيعملواأنعليهمكانثم، ومنألسرهمالطعاملتوفيرتكفىمساحاتيزرعون
ماليينعشرةهناك، كانتاألولىالعالميةالحربقياموعند. دخولهمفىالعجزلتغطية
فقرحالةفىتعيش) الريفسكانتشكلأسرةمليونعشرالثالثةبينمن (فالحيةأسرة
التىاألراضىمساحةتساوىهؤالءيفلحهاالتىالزراعيةاألراضىمساحة، وكانتمدقع

فىيرتبطمعقدًاأمرًاالزراعيةالمسألةحلفكان. المالككبارمنألفًاثالثونيملكها
االقتصادىالنشاطأوجهوبقيةالصادراتوتنشيطوتنميتهاالصناعةبتطويراألولالمحل
المسألةالسياسية، فكانتالناحيةمنالتعساء، أماالفالحينألولئكعملفرصبإيجاد

األرضملكيةإلىيتطلعونالفالحونكانالسهولة، إذمنكبيرجانبعلىالزراعية
.مبادئهممعتعارضهرغمذلكتحقيقفىالبولشفيكيتردديفلحونها، ولمالتى

الكبيرةالمزارعبتصفيةنوفمبر، قضتثورةعقبقراراتبإصدارالسوفييتوبادر
تطبيقولكن. الحكومةإلىلنقلهاتمهيدًاإليهاالملكيةحقوقالمحلية، ونقلاإلدارةبمعرفة

كبارأراضىعلىالمحليةالسلطاتنصوصها، فاستولتمعيتمشلمالقراراتتلك
أدىمماالمساواةقاعدةفيهاتراعمنظمة، لمغيربطريقةالفالحينعلىووزعتهاالمالك

1918عامخاللاألراضىتأميمالحكومةحاولتوعندما. الزراعىاإلنتاجتدهورإلى

بيعالفالحونرفضالوقتنفس، وفىبالفشلخطتهاباءتالجماعيةالمزارعوتكوين
النقدى،التضخممعتتناسبتكنلمألنهاالحكومةحددتهاالتىباألسعارمحاصيلهم

التموينية، واضطرتالمشكلةحلفىالغالللتجارةالحكومةاحتكارفشلوبذلك
علىلالستيالءالفقراءالفالحينمنلجانتكوينإلى–1918صيففى–الحكومة

أنالحقيقية، غيرحاجتهمعنفائضًاوتشكلالفالحينمنغيرهميختزنهاالتىالغالل
نهايةعندإلغائهاإلىالحكومةوإضطرتالريففىالفوضىزيادةإلىأدتاللجانهذه
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الهبوطمنكبيرةدرجةبلغقدالزراعىاإلنتاجوكان–1921عام–األهليةالحرب
.العاليةالسكانيةالكثافةذاتاألقاليممنهاعانتالتىالمجاعاتفىتجسدت

المراكز "علىاالستيالءعمليةأدتالزراعة، فقدحالمنأفضلالصناعةحالتكنولم
الصناعاتالزراعة، وكانتفىحدثتالتىلتلكمماثلةنتائجإلىالصناعةفى" القيادية
عليهاسيطرالتىالمدنأوائلمنكانتالتىالكبيرةالمدنمنبالقربتتركزالكبرى

الموادنقصمنالصعوباتمعظموجاءت. السوفييتدائرةفىعمالها، ودخلالبولشفيك
تأميمعلىوترتب. العمالمعالتعاونومديريهاالمصانعمالكورفضوالوقودالخام

مديروهابقىحينعليها، علىلإلشرافالعمالمنلجانتشكيلالرئيسيةالصناعات
األعلىالمجلس "إلىالصناعىالقطاععلىاإلشرافوأسند. مواقعهمفىالسابقون
علىوترتب. الصناعىالتطورمالحقةعنالبعدتمامبعيدًاكانالذى". القومىلالقتصاد

المجلسإشرافتحتووضعها1918صيففىكلهاالصناعةتأميماإلجراءاتتلكفشل
قبلالتنظيمسوءمنتعانىالصناعةكانتولما. مركزيًاإدارتهاتولىالذىالقومى

الحربخاللالحربىبالمجهودالمرتبطةالثقيلةالصناعاتعلىالتركيزتمالثورة، فقد
،1913عامفىعليهكانعما% 20بنسبةالصناعىاإلنتاجهبوطذلكعناألهلية، ونتج

بمعدالتوالحديدالصلبإنتاج%، هبط13بنسبةالثقيلالصناعىاإلنتاجهبطحينعلى
.ذلكمنأكثر

البولشفيككبيرًا، وبذلتدهورًااألهليةالحربظروفنتيجةالداخليةالتجارةوتدهورت
اإلنتاجنقصولكن. وترشيدهاالداخليةالتجارةعلىالدولةسيطرةلضمانكبيرةجهودًا

النظاممعالتعاون) الثورةقبل (التجارىبالقطاعالمشتغلين، ورفضوالصناعىالزراعى
عامالخارجيةالتجارةأممواقدالبولشفيكوكان. بالسكادالداخليةالتجارةأصابالجديد
أضراألهليةالحربخاللروسياعلىالحلفاءفرضهالذىالحصارأن، غير1918

إالخارجيةتجاريةعالقاتفىالدخولتقبلالالحكومةكانتالخارجية، كمابالتجارة
.بشروطها

كبيرًاعجزًاتعانىميزانية، فورثالمالىالقطاعفىجمةصعوباتالجديدالنظاموعانى
فىعليهكانتماأضعافثالثةإلى1917عامفىاألسعارزيادةإلىأدىنقديًاوتضخمًا
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.الحربقبلعليهكانتمماضعفًا12إلىاألسعارإرتفعت1917عامنهاية، وعند1913
المالىالنظامإصالحإلىذلكيؤدىأنأملعلىالثورةعشيةالبنوكالبولشفيكأمموقد

المؤسساتجميعتأميمإلىأدىالمحاولةتلكفشل، ولكنالسابقينالبنوكرجالبمعاونة
الحربسنواتوخالل. التدهورمنالقومىاالقتصادإنقاذإلىذلكيؤدىأنالمالية، دون

مصروفاتها، ومافىالعجزلتغطيةالنقدإصدارفىالتوسعإلىالحكومةاألهلية، لجأت
النقدضعفألفيعادلماالنقدمنأصدرتقدالحكومةكانت، حتى1921عاميحلكاد

يساوىالأصبححتىالروبلقيمةهبوطذلكعن، ونتج1917عاممتداوًالكانالذى
نهايةعندجديدةاقتصاديةسياسةرسمإلىماسةالحاجةكانتولذلك. طباعتهنفقات

.األهليةالحرب

،الخاصالماللرأسالتنازالتبعضاالقتصاد، قدمتتنشيطالحكومةتضمنفحتى
السياسة "لينينوبرر. معينحجمذاتخاصةاقتصاديةمشروعاتبقياموسمحت

مناألعظمالسواديمثلونالذينالفالحينتأييدكسبإلىبالحاجة" الجديدةاالقتصادية
األحوالتتحسنعندمااالشتراكيةطريقفىالمضىتستطيعالحكومة، وأنالشعب

.القومىلالقتصادالقياديةبالمراكزتحتفظكانتطالمااالقتصادية

بتشجيعملحوظًانجاحًاالجديدةاالقتصاديةالسياسةالداخلية، حققتالتجارةقطاعوفى
.والزراعةالصناعةوتنشيطالكسادمشكلةحلإلىأدىالتجار، ممالصغارالحكومة

أكبرصاحبةكونهابحكمالداخليةالتجارةفىتتحكمالحكومةأصبحت1927عاموفى
الدولة،بيدظلتالخارجيةالتجارةولكن. السوقفىالمطروحةالشراءأوامرمنقدر

التجارةتوجهوأناألجنبيةالمنافسةمنالمحليةالمنتجاتتحمىأنبذلكفاستطاعت
بملكيتهاالحكومةالصناعة، إحتفظتقطاعوفى. الداخليةسياستهالخدمةالخارجية
واجهتالروسية، ولكنهاالعاملةالقوىمن% 85تستخدمكانتالتىالكبيرةللمصانع
واإلدارةالفنيةاإلدارةبينتمزجأن، وحاولتالمصانعإدارةفىكبيرةصعوبات
بطيئًاكانالتقدم، ولكنوالحزبللعمالوممثلينالصناعةخبراءبينتجمعالتىالسياسية

عامبلغهاالتىالمعدالتإلى1927عامالصناعىاإلنتاجيصلالصناعة، فلمقطاعفى
مبادئهاعنالحكومةتنازلبفضلمدىأبعدفكانالزراعىالقطاعفىالتقدمأما. 1913



105اإلمبرياليةعصرفىأوروبا

الدولةالمساحة، واكتفتالمحدودةالخاصةللملكياتالمجالوإفساحهااالشتراكية
.القومىاالقتصادتوجيهمراكزعلىبسيطرتها

مشروعاتبفضلجذريًاتغيرًاتتغيرالسوفييتىاالقتصادبنيةبدأت1928عامومنذ
الزراعةوتنميةالثقيلةالصناعاتحجمزيادةفىنجحتالتىللتنميةالخمسالسنوات
،الرأسمالىأوروباغربفىاإلنتاجمعدالتقاربتحتىالقومىاإلنتاجمعدالتوزيادة
الرائدةاالشتراكيةالتجربةلتستكملالقومىاالقتصادعلىالدولةسيطرةوتدعمت
.التطبيقفىكمبدأ، وتجاوزتهاالماركسيةعلىارتكزتالتىالمميزةمالمحها

السوفييتىالدستور
اشتراكيةجمهورياتثالثاألهلية، كونواالحربفىالنصرالبولشفيكأحرزبعدما

وروسياأوكرانياجمهورياتهى" االشتراكيةالسوفييتيةروسياجمهورية "إلىباإلضافة
روسياجمهوريةلدستورمماثًالدستورًامنهاواحدةلكلوأصبحوالقوقازالبيضاء

الجمهورياتإتحاد "األربعالجمهورياتكونت1922وفى. 1918فىالصادرالسوفييتية
قامتالتىاالشتراكيةالدولبهتعرفأصبحتالذىاالسموهو" االشتراكيةالسوفييتية

فىالصادرالسوفييتىالدستوروحدد. الحينذلكمنذالروسيةاإلمبراطوريةأنقاضعلى
.الجمهورياتهذهبينالعالقة1924يناير

مؤتمر "، فجاء1936عامحتىقائمةظلتالتىالحكممؤسساتإطارالدستورووضع
األعضاء، ويجتمعمنألفينالسلطة، ويضمأجهزةقمةعلىالمنتخب" السوفييتىاإلتحاد
جمهورياتفيهايمثلالتى" المركزيةالتنفيذيةاللجنة "بدورهسنويًا، وينتخبمرتين
وجمهوريةأوزبكستانجمهوريةإليها، وأضيفتذاتىباستقاللتتمتعكانتالتىاإلتحاد

فىالتنفيذيةالسلطةوتركزت. 1929عامكازاكستان، وجمهورية1924عامتركستان
المركزية،التنفيذيةاللجنةتعينهللوزراءمجلسبمثابةالشعب"، وهووكالءمجالس"

كبارولمحاكمةاإلتحادجمهورياتبينالخالفاتفىللنظر" العلياالمحكمة "وأنشئت
.إتهاماتمنإليهميوجهفيماالموظفين
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السوفييتمجلس "تأسيسالدستور، أهمهاعلىتعديالتعدةأدخلت1936عاموفى
أعضاءالقوميات"، وينتخبسوفييت"و" اإلتحادسوفييت: "مجلسينمنويتكون" األعلى

فينتخبالقومياتمجلسأما. نسخةألف300كلعنواحدنائببواقعاإلتحادسوفييت
حكمذاتجمهوريةكلعننائبًا11وإتحاديةجمهوريةكلعنعضوًا25أساسعلى
عنواحد، وعضوالذاتىبالحكمالمتمتعةالمناطقمنمنطقةكلعنأعضاء5، وذاتى
.قوميةدائرةكل

حقاإلتحاديةالجمهورياتبمقتضاهمنحتالدستورعلىتعديلأدخل1944عاموفى
فىالتمثيلمعها، وحقاإلتفاقاتإبراموحقاألجنبيةالدولمعخارجيةعالقاتإقامة

السوفييتىالجيشداخلبهاخاصةعسكريةقواتالدولية، وإقامةوالمؤتمراتالهيئات
اإلتحاد،مستوىعلىالقرارصنعحقوحدهاتملكاإلتحاديةالمؤسساتظلتولكن
.اإلتحادجمهورياتلجميعملزمةقراراتهاوظلت

ألمانيافىالنازيةقيام: ثانياً
Weimarفايمارجمهوريةقيام

يعدلماأللمانىالجيشأناأللمانىللجيشالعلياالقيادةأدركت1918سبتمبر28يومفى
الثانىولهلمالقيصرمنالقيادةطلبتالتالىاليوم، وفىالقتالمواصلةعلىقادرًا

Welhelm IIأكتوبر2يوم، وفىوالصلحالهدنةبطلبالمتحدةالوالياترئيسإلىالتقدم
القيادةطلبHindenburgهندنبرجالقيصر، وأيدبرئاسةبرلينفىالتاجمجلسإجتمع
،de Badtباددىماكساألميرحكومةطلبتأكتوبر4يوموفى. فوريةهدنةبعقدالعليا
4منالفترةوفى. والصلحالهدنة، إبرامولسناألمريكىالرئيسمنبسرعةتشكلتالتى

يبرمأالولسنطلبالمسألة، حيثهذهحولالمذكراتدارتأكتوبر21إلىأكتوبر
كانتإذاإالالهدنةتوقيعيقبلالاأللمانى"، وأنهالشعببحقتمثل "حكومةمعإالالصلح
،ذلكLudendorffلودندورفرفضوقد. مستحيلةالحربإلىألمانياعودةتجعلبنودها
التىالشروطقبولاأللمانيةالحكومةقررتأكتوبر27، وفىاستقالتهتقديمإلىواضطر
فىللمفاوضةRothondروتوندإلىوفدهاالمتحدة، وأرسلتالوالياترئيسفرضها
.الهدنة
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نوفمبر،أوائلفىكييلفىاألسطولإلىسرىقدالتمردالهدنة، كانإبرامقبلأنهعلى
لهللجنودمجلسًاالبحر، وألفواعرضفىاإلنجليزىاألسطولمقاتلةالجنودرفضحيث

الثورة،إخماد" نوسكة "إلىباددىماكساألميرعهدالحربية، وقداألعمالسلطة
فىوالعمالللجنودمجالسألمانيا، فشكلتعمتأنتلبثلمالثورةفأخمدها، ولكن

.وغيرها) لييزج(و) ماجدبورج(و) هانوفر(و) بريم(و) لوبك(وهامبورج

الزحفاأللمانىالقيصر، أراد1917سنةالظروفتلكمثلفىروسياقيصرفعلوكما
يتبعلنالجيشبأنلهصارحواقادتهالثورة، ولكنإلخمادبرلينعلىالجبهةبجيوش
الغرضلهذاجاء، وقدالمحاربينالضباطمشاورةالثانىولهلمطلب، وعندئذأوامره
تلقواإذاالجنودأنهؤالءقررمباشرة، وقدالجبهةمنأكثرهمجاءضابطًاثالثون
الجنرالوأبلغه. األوامرينفذونالفسوفالثورةعلىللقضاءبرلينإلىبالزحفاألوامر

)ذلكفىهندنبرجترددعندما (لودندورفالقائدخلف"، الذىGroenerجروينرولهلم"
لهتغفرهلمماوهو (العرشعنيتنازلأنعليه، وأنالجيشلوالءحائزًايعدلمأنه

نوفمبر9يومالعرشعنالتنازلالثانىولهلمقبلذلكوعند !) أبدًاالعسكريينطبقة
1918..

االشتراكيينفىتتمثلالثورةتحركالتىالسياسيةالقوىكانتالحينذلكفى
االشتراكيون، وكانSpartacistsوالسبارتاكيينSocial Democratsالديمقراطيين
، وقدالرايشتاجمجلسفىالنوابمن110يملكونالحربنشوبعندالديمقراطيون

االشتراكىالمؤتمرقرارات، رغم1914أغسطسفىالحربميزانيةجانبإلىصوتوا
، عند1915ديسمبرفىولكن. الحروبقيامتعارضالتى1912سنةبالفىالعالمى
،الرايشتاجأعضاءمنالديمقراطييناالشتراكيينمن20نحوالرابعة، قامالميزانيةبحث

االشتراكىالحزبإلىبعدفيماتطورتجماعة، بتشكيلوبيرنشتاينكاوتسكىبينهممن
لوكسمبرجوروزاLeibknechtليبكنختبينهم، منآخرونقام، كماالمستقلالديمقراطى

سبارتكوس"، "جماعةعليهاأطلقالتىهىدوليةيساريةجماعة، بتشكيلزيتكنوكالرا
، قامتللحربالمؤيدةغيرالمعارضةقوىلتزايدونظرًا. المستقلينمعلفترةتعاونتوقد

الوزارة،إلىلإلنضماماألغلبيةأصحاباالشتراكيينبدعوة1918أكتوبرفىالحكومة
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أنعلى. التعويضاتوفرضاألراضىضمسياسةعنالحكومةتخلىبشرطفدخلوها
كييلفىوالغواصاتاألسطولبحارة، فأعلنالجميعلتفاجئنشبتأنتلبثلمالثورة

الديمقراطيوناالشتراكيونهب، وهناوالعمالالجنودمجالسالتمرد، وشكلت
.الثوريةالموجةلركوبوالسبارتاكيون

التىقلعتهممنالثورةيديرونكانواالذين" السبارتاكيين "معالعالىالمدكانالبدايةفى
إلعالنالعدة، ويعدونالرايشتاجمنقليلةأمتاربعدالقيصر، علىقصرفىأقاموها

ايبرتفردريكبزعامةالديمقراطيوناالشتراكيونكانالسوفييتية، بينماالجمهورية
EbertشيدمانوفيليبScheidemannحكومةاستقالةأثرعلىالرايشتاجفىيجتمعون
االشتراكية، وقدالثورةيكرهايبرتكانفقد ! يفعلونمايعرفونالباددىماكساألمير
يتوالهادستوريةملكيةإقامةيرىخطيئة !، وكانكأنهاالثورةيكرهأنهمرةذاتأعلن
.القيصرأبناءأحد

الحكومةإلنقاذالسبلخيرفىالثورةقيامعندجروينرالجنرالمعتشاورقدوكان
كماالعرشعنالتنازلالقيصرمنجروينرطلبالتشاورهذاعلىوبناء. والوطن

،العاماإلضرابأعلنقدبرلينفىوالجنودالعمالمجلسكانالحينذلكذكرنا، وفى
.السوفييتيةالجمهوريةوإعالنالسلطةعلىلالستيالءيستعدونالسبارتاكيونوكان
الضرورىمن، وكانبالفزعأصيبواالرايشتاجفىاالشتراكيينإلىالنبأوصلوعندما

بإعالنرفاقهاستشارةدونشيدمان، فقامالسبارتاكيينخطةإلحباطسريعبعملالقيام
.1918نوفمبرمنالتاسعمساءفىالرايشتاجنافذةمنالجماهيرعلىالجمهورية

قائد) جروينر(و) ايبرت (بينسرىميثاقأوإتفاق، عقد1918نوفمبر9اليومنفسوفى
الجيشيحافظالبلشفية، وأنوعلىالفوضىعلىالقضاءعلىايبرتفيه، وافقالجيش
أقدامها،تثبيتعلىومساعدتهاالجديدةللحكومةالجيشتأييدمقابلالقديمةتقاليدهعلى
على، وقضىالجيشإنقاذتموهكذا. الجيشبقيادة) هندنبرج (يحتفظأنعلىواتفق

الجيشيدينأنالمعقولمنيكنجهة، لمفمن !. األولاليوممنذبالضياعالجمهورية
عاتقعلىبالمسئوليةالجيشألقىفقدأخرىناحيةللجمهورية، ومنبالوالءالقيصرى

 !.االستسالميوقعأنعليهكانالذىالجديدالنظاموعلىالديمقراطيةاالشتراكية
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فىوالعمالالجنودسوفيتاتانتشرتتنتشر، فقدألمانيافىالثورةكانتالحينذلكوفى
بافارياوفى. روسيافىحدثمانحوعلىالسلطةتغتصببألمانيا، وأخذتمكانكل

)ويتلباخ (أسرةإلىينتمىكان، الذىالملك، وتنازلميونيخفىالثورةإنفجرت
Wittelsbachبافارياعلىيسيطرونالذينالديمقراطيوناالشتراكيون، وأقامالعرشعن

فىمظاهرةقادالمشهور، الذىاليهودىEisnerآيزنركورتزعامةتحتشعبيةدولة
نوفمبر10يوموفى. الجمهوريةقياموأعلنالحكومةومقرالبرلمانإحتلتنوفمبر7يوم

برئاستهعهدالشعبلممثلىألمانيا، مجلسًافىالسوفيتياتالشعبية، أوالمجالسإنتخبت
وجنودعمالمجلسطلباليومنفسوفى. مؤقتةبصورةألمانياحكمليتولى) ايبرت (إلى

االشتراكيينمنواألقليةاألغلبيةقامتأيضًااليومنفسفورًا، وفىالصلحإبرامبرلين
من، وثالثةالديمقراطييناالشتراكيينمنمنهمثالثة: ستةمنإئتالفيةوزارةبتشكيل

هذهوأعلنت. االشتراكيينغيرمنقليًالعددًابعدفيماضمتوقد. المستقليناالشتراكيين
).الصلحإبرام (السياسةهذهإتباععلىعزمهاالتالىاليومفىاإلئتالفيةالحكومة
.Rothondروتوندفىالهدنةاأللمانىالوفدوقعاليومنفس، فىوبالفعل

18ففى. خطيرةبتحوالتوينذرألمانيافىيحتدمالسياسىالصراعأخذالتاليةالفترةوفى

مجالسمندوبىمنتألفوقد. برلينفىأللمانياسوفييتىمؤتمرأولإجتمعديسمبر
،النظامىالجيش، وإلغاءهندنبرجإقالةوطلب. ألمانياأنحاءفىوالعمالالجنود

أكثرالتطورهذاوكان. للمجلسالعلياالقيادةتحتيكونوطنىبحرسعنهواالستعاضة
اإلعترافوجروينرهندنبرجرفضفقدالجيشناحيةفمن. ايبرتأوالجيشيحتملهمما

بدورللقيامنيةأيةلديهميكنفلمورفاقهايبرتناحية، ومنالسوفييتىالمؤتمربسلطة
الفريقينبيناإلتفاقتمفقدلذلك !. مصيرهاإلىواإلنتهاءروسيافىكيرنسكىحكومة
 !.بالسلطةتطالبأخذتالتىالسوفيتاتحركةعلىالقضاءعلى

:الراديكاليةالقوىصفوففىإتجاهاتثالثةظهرتالحينذلكوفى

جمعيةبدعوةيطالبوكان. الديمقراطييناالشتراكيينغالبية، ويضماألولاإلتجاه
.األساسهذاعلىتشكيلهاتمإذاإالبحكومةيعترفوالنالحلفاءأنأساستأسيسية، على



110اإلمبرياليةعصرفىأوروبا

أساسعلىالجمعيةقياميعارض، وكانسبارتاكوسجماعةيضم، وكانالثانىواإلتجاه
.ديكتاتورىنظامبقياميطالب، وكانالعمالمنالسلطةتسلبسوفأنها

التأسيسيةالجمعيةقياميحبذ، فكانالمستقليناالشتراكيينفريق، ويضمالثالثاإلتجاهأما
مجالسمندوبىمؤتمرلكن. الصناعةلتأميمالفرصةللحكومةيتاححتىإرجائهابشرط
منخوفًافورًاالتأسيسيةالجمعيةبدعوةطالبمعتدًال، فقدموقفًاإتخذوالجنودالعمال
.الصلحمفاوضاتوتوقفالقائمةالحكومةانهيار

بحرية "فرقةالحكومة، وقامتعلىالشديدةحمالتهمواصلواالسبارتاكيينأنعلى
دارإلىولهلم)، والوصولشارع" (ولهلمشتراسه "بإحتاللسيطرتهمتحت" الشعب

استنجد" ايبرت "ولكن. بيومينالميالدعيدقبلالتليفونيةأسالكهاوقطعالمستشارية
العصاة، الذينالبحارةلتحاصربوتسدامحاميةالمستشارية، فوصلتلتحريربالجيش
سيطرةتحتكانتالتىاإلمبراطورىالقصرباصطبالتوتحصنواانسحبوا

لوكسمبرجوروزاليبكنختكارلرأسهم، وعلىالسبارتاكيون، وظلالسبارتاكيين
برلينفىالمسلحةقواتهمسوفييتية، وكانتجمهوريةإقامةأجلمنالضغطيواصلون

قواتبهقامتهجومصدالمحاصرونالعصاةالبحريةجنوداإلزدياد، واستطاعفىآخذة
ايبرت"، "الحالة، عينتفاقمتوعندما. اإلمبراطوريةاإلصطبالتمنإلخراجهمبوتسدام

األمير، وكانالوطنىللدفاعوزيرًاNoskeنوسكه، جوستافبيومينالميالدعيدبعد
األيام، فىكييلفىاألسطولفتنةإلخماد–رأيناكما–قبلمنإختارهقدباددىماكس

.نوفمبرمناألولى

الفيلقوقواتالنظاميةالقوات، وتمكنت1919ينايرمستهلفىضربتهنوسكهوضرب
لويتفتزالجنرالقيادةيناير، تحت17–10بينالدماء"، الواقعأسبوع "فىالحر

Luettwitzوقتالليبكنختوكارللوكسمبرجروزا، وأعتقلتالسبارتاكيينسحقمن ،
.الحرسفرسانفرقةضباطأيدىعلى

العمالآيزنر، فإنكورتاليمنيينالضباطأحداغتالبافاريا، حيثفى، أمابرلينفىهذا
إليهاأرسلتأنتلبثلمالحكومةسوفييتية، ولكنجمهوريةإقامةإلىعمدواقدكانوا
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وحدات، تعززهابرلينمنقادمة1919مايوأولفىاأللمانىالجيشمنعسكريةقوات
عدةذبحتأن، بعدالشيوعىبالعهدالحر"، وأطاحتالبافارىالفيلق "فىالمتطوعينمن

يدإلىانتقلالحكمأنمنالرغموعلى. الشيوعيينغيرمنعدداألفراد، منهممنمئات
منكانتالسلطةأن، إالهوفمانجوهانبرئاسةمعتدلةديمقراطيةاشتراكيةحكومة
النظامىالجيشفىالحينذلكفىيتمثلكان، الذىاليمينيدإلىانتقلتقدالفعليةالناحية

، ثمالمحافظينمنكبيرويتلباخ"، وجمهور "أسرةعودةإلىيتوقونالذينوالملكيين
.العائدينالمسرحينالجنود

يناير19فىاإلنتخاباتأجريت، حتىبرلينفىينتهىالقتاليكدفلمحالكلوعلى
حكموا، الذينالمستقلونواالشتراكيونالديمقراطيوناالشتراكيونحصل، حيث1919

حزبحصل، كما166علىالوسطأحزاب، وحصلت421منمقعدًا185، علىوحدهم
حزبمقعدًا، وحصل44، علىللمحافظينالجديداالسم، وهواأللمانىالوطنىالشعب
ويتضح. صوتًا19، علىالوطنيينلألحرارالجديداالسم، وهواليمينىاأللمانىالشعب

نوفمبرشهرفىاختبئواقدزعمائهمبعضكان، الذينالمحافظينأناإلنتخاباتهذهمن
علىحصلوانسبيًا، حيثضعفتقدقوتهمكانتالحياة، وإنقيدعلىيزالونما!، كانوا

اسماعمنالحزبانتمكنمقعدًا، وبذلك19علىاليمنيونزمالؤهمحصلمقعدًا، كما44
بهاقادالتىالطريقةوعن. غليومالقيصراسمعنمدافعينالوطنيةالجمعيةفىصوتهما
Weimarفايمارفىالجمعيةإنعقدت1919فبراير6وفى !. وجنراالتههوالحرب

.للجمهوريةمؤقتًارئيسًاايبرتالجديد، وانتخبالدستورإلعداد

نشرت1919مايو7يوم، ففىلأللمانبالنسبةدقتأنتلبثلمالحسابساعةأنعلى
الحكومةمعمفاوضاتدونالحلفاءوضعهافرساى، التىمعاهدةنصوصبرلينفى

كلللحلفاءحققأنهيعتقدكانالذىللشعبقاضيةضربةالمعاهدةهذهاأللمانية، وكانت
–ديمقراطيةحكومةوإقامةالبالشفة، وسحقهوهنزولرنأسرةمنبالتخلصرغباتهم

جاءألمانياولكن. عشراألربعولسننقاطأساسعلىعادلصلحفىيطمعبالتالىوكان
"ليتوفسكبرست "فىعاممضىقبللروسياسقتهالذىالكأسنفسلتتجرعالدورعليها

Brest Litavskالحديثالتاريخفىلهمثيلالإذالل "بأنهالمؤرخينبعضوصفهوالذى."
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أصبح، الذىشيدمانصرح، فقدالتوقيععنعزوفهااأللمانيةالحكومةأبدتالبدايةوفى
هذهستوقعالتىاليدفلنقطع: "قائًالفيمارفىالوطنيةالجمعيةاجتماعمستشارًا، فى

يمكنال "المعاهدةنصوصللجمهورية، أنالمؤقت، الرئيسايبرتوأعلن" المعاهدة
يونيه17يومهندنبرج، فأجابالقتالاستئناففىالجيشأخذورؤى". قبولهاوالتنفيذها

فىبوزنمقاطعةإحتاللاأللمانيةللقواتيمكنالحربيةالعملياتاستئنافحالةفىبأنه
يشنهجدىهجوممقاومةيستحيلالغربفىالشرقية، ولكنالحدودعنبولندا، والدفاع

الموتبينخيرلوذلكمعأنهقائًالهندنبرجالعددى، واستطردلتفوقهالعدو، نظرًا
هندنبرجأنعلى. الموتيختار، فإنهشائنمعيبصلحقبولأووالكرامةبالشرف

إلىستؤدى، فإنهايائسعملأنهاللحلفاء، فوقمقاومةأىأنعلىمتفقينكاناوجروينر
قدالحلفاءكانلماأنهعلى. كلهاألمانياالمعبود، وتدميراأللمانىالعسكرىالجهازدمار

الهدنةإتفاقاعتبار، أويونيه24يومإلىيمهلهاألمانياإلىإنذارًايونيه16يوموجهوا
أىهناككانإذاعماالرديطلبجروينرإلىأخرىمرةايبرتبعثفقد. منتهيًا

)اإلنذارأيامآخرأى (24يومناجحة ؟. وفىعسكريةمقاومة، لقيامضؤل، مهمااحتمال
.مستحيلةالعسكريةالمقاومةبأنايبرتإلى، الردهندنبرجعنجروينر، بالنيابةحمل

الصلحتوقيععلىكاهلها، فوافقتعنارتفعقدالعبءبأنالوطنيةالجمعيةوأحست
.1919يونيه28يومالتوقيعسنويًا، وتم138ضد237بأغلبية

توقيعمسئوليةمنبعدفيماتنصلتأنتلبثلمألمانيافىالسياسيةالقوىجميعأنعلى
، فلمالمحافظينناحيةفمن !. الديمقراطييناالشتراكيينعاتقعلىالمعاهدة، وألقتها

ثورةمنالرغمأبرمتها، وظلوا، علىالتىبالجمهوريةأوالصلحبمعاهدةليقبلوايكونوا
الصناعاتأصحابفهم. االقتصادىالسلطانزمامعلىيقبضونالذيننوفمبر، هم
والثرواتاألموالهذه، وبفضلاألموالرؤوسمناألكبروالجزءالضخمةواإلقطاعيات

.الجمهوريةعلىللقضاءوالسياسةوالصحافةالسياسيةاألحزابيمولونأخذوا

لحظةبعد، وشرعكاهلهعنأزيحتقدالصلحتوقيعمسئولية، فإنالجيشناحيةومن
أوالعسكرىالجهازفرضتها، وتمكينالتىالقيودمنللتخلصيسعىالمعاهدةتوقيع

قيادةتحتتمكنالقديمة، كماالبروسيةالجيشتقاليدعلىالحفاظمن" الضباطفيلق"
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)ألفمائة (جيشهحجمصغررغمنفسهفرضمنSeecktسيختهانزفونالجنرال
.والخارجيةالداخليةالبالدسياساتعلى

لماأللمانىالجيشبأنتقولوالتى" الظهرفىالطعنة "بنظريةعرفماأثارأنيلبثولم
أمامهندنبرجشهادةففى. الداخلفىالوطنفىالخونةطعنه، وإنماالميدانفىيهزم
إنجليزيًاقائدًاأن، أعلن1919نوفمبر18فىالوطنيةالجمعيةانتدبتهاالتىالتحقيقلجنة
القولذلكفىيستغلوكان !". الخلفمنطعناأللمانىالجيشبأن "قولهفىصادقًاكان

فىالبريطانيةالعسكريةالبعثةرئيسمالكولمالجنراللسانعلىوردتالتىالعبارة
القيادةتعانيهكانتمالهيشرحلودندورفكان، حينلودندورفمعلهحديثفىبرلين
خانتقدالثورةأنالمدنية، وكيفالحكومةجانبمنالتأييدإفتقارمناأللمانيةالعليا

الخلف"منطعنقدالجيشأنالجنرالأيهاتعنىهل: "اإلنجليزىالقائدفسأله–الجيش
فىهتلرإليها، واستندالحربينبينمافترةفىألمانيافىاألسطورةهذهانتشرت؟. وقد
أنالحقيقةأنمع– !" نوفمبرمجرمو: "همالمذنبينبأن، والقولالعامالرأىتأييدكسب

الحكومةدفعالذى، وهووالصلحالهدنةتوقيعطلبالذىهو–رأيناكما–الجيش
فىالفداءكبشوجدبأنهنفسهأقنعاأللمانىالشعبولكن. الصلحتوقيعإلىالجمهورية

علىالديمقراطىالحكمأقاموا، والذيناالستسالموثيقةوقعواالذيننوفمبرمجرمى
.السابقالمطلقالحكمأنقاض

، أقرت1919يوليو31فى، أىالصلحمعاهدةتوقيعمنواحدشهرفبعدحالكلوعلى
األوروبيةالدساتيرأكثرألمانيامنحالجديد، الذىالدستور) الرايشتاج (الوطنيةالجمعية

وفرنسا، وفكرةإنجلترامنالدستوريةالحكومةفكرةاقتبسوليبرالية، إذديمقراطية
عناالستفتاءالمتحدة، وفكرةالوالياتدستورمنالمنتخبالقوىالجمهوريةرئيس

.سويسرا

)165المادة (الدستورفىنصإدراجإلىالديمقراطىاالشتراكىالحزبتوصلوقد
،1921عامىقوانين، بموجببالفعل، وتأسستالمشروعاتإدارةفىالعمالباشتراك

أكثرعمالهاعددكانوالتجارية، إذاالصناعيةالمشروعاتكلفىعمالية، لجان1922
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اإلدارة، ولمفىاللجانهذهاشتراكقاوموااألعمالأصحابولكن. عامًالعشرينمن
.العملقوانينتطبيقعلىاإلشرافسوىوظيفةمنلهاتكن

، الذىالقوائمطريقعنالدستور، واإلقتراعتضمنهالذىالنسبىالتمثيلنظامأنعلى
التمثيلفىالحقاألقلياتإعطاءعلىوالحرصاألصواتضياعدونالحيلولةبهقصد
عددزيادةإلىأدىفقد. الديمقراطيةالحياةعلىمدمرتأثيرلهكان–البرلمانفى

1930إنتخاباتفىاألحزابمنسجلمنعددأنكبيرة، حتىبدرجةالصغيرةاألحزاب

إلىمستحيًال، أدىأمرًاالرايشتاجفىاألغلبيةاستقرارجعلالذىاألمر !. حزبًا28بلغ
.الحكومةفىالمستمرالتعديل

تكرارإلىأدى، مماسنتينإلىالبرلمانيةالدورةإضطرابًا، تقصيرالحالةزادومما
ألنأقصر، نظرًافتراتعلىاإلنتخاباتهذهتكررتماكثيرًاالبرلمانية، بلاإلنتخابات

قراراتتكررتوقد. التنفيذيةالسلطةمعإختالفهحالةفىالبرلمانحلأباحالدستور
.النازىاإلنقالبعلىالسابقةالقليلةالسنواتفىخاصةبصفةالبرلمانحل

فىالمستقلةالوالياتبإلغاءوالقوميةالوطنيةالوحدةدعمآخرجانبمنالدستورأنعلى
النازيةللحركةذلكقدموقد. مركزىحكمكلها، وإقامةاأللمانيةاألمةألمانيا، وتوحيد

الرايخحياةقانونيةبصفةبدأتالدستورفبصدورحالكلوعلى !. بعدفيماكبيرةخدمة
).بسماركدولةهواألولالرايخ (فايمارجمهوريةأوالثانى

ناحية، ومعفمن. فنائهابذوروتحملمترنحةولدتقد–ذلكمع–الجمهوريةأنعلى
مثلذلكفى، مثلهوالبرلمانالوزراءلمجلسالجيشبتبعيةقضىقدفايماردستورأن

عنالحكومةتقاعسأنالليبرالية، إالالدولجميعفىالعسكريةالمنظامتمنغيره
عنللجمهورية، وعجزهاوالمناهضةللقيصريةالمواليةالعناصرمنالضباطفيلقتطهير

بالنسبةقتالخطأأنهأثبتفقد–الديمقراطيةبالروحمتشربجديدجيشبناء
.للجمهورية

وجريزيسينكى" شيدمان "أمثال، منالديمقراطييناالشتراكيينبعضأنالحقيقةوفى
Grzesinkiالجيشتسليمالخطرمنالديمقراطية، ورأوابالصبغةالجيشصبغحاول، قد
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واجهواهؤالءاإلمبراطورية، ولكنالتقاليدعلىتربواالذينالقدامىالضباطإلى
،الدفاعوزيرنوسكهرأسهم، وعلىاآلخريناالشتراكيينزمالئهممنقويةمعارضة

.العسكريينالقادةمعارضةعنفضًال

القديمللنظامالمواليةالعناصرمنالقضائىالجهازتطهيرعنالحكومةتقاعسكانولقد
الجمهورى،النظامعلىالمتآمرينتبرئالمحاكمكانتفقد. الحكومةعلىمدمرتأثيرذا
،1920عامفىKappكابإنقالبفشلبعدحدثمخففة، كماأحكامًاعليهمتصدرأو

واحدعلىالحكماألفراد، فصدرمن705إلىالعظمةالخيانةتهمةالحكومةوجهتحين
معاشهبإعادةرمزيًا"، وأمرتسجنًا "سنواتخمسبالسجنبرلينشرطةمديرفقط، هو

الجنرالمرتباتبدفع1926عامفىالحكمصدركما !. بروسياواليةأوقفتهعندماإليه
ضدثائرًافيهاكانالتىالمدةعن، الكابإلنقالبالعسكرىلويتفتز، القائدفون

وعندما !. المجرفىهاربًاقضاهاالتىالخمسالسنواتعنوأيضًافقط، بلالحكومة
وفى !. مخففًاحكمًاعليه، أصدرت1923فىميونيخفىباإلنقالبالقيامهتلرحاول
بأحكامالجمهورية، ويقضىمؤيدىضدتطبقالعظمىالخيانةقوانينكانتنفسهالوقت
فرساىلمعاهدةالجيشتحدىأسراريكشفونالجمهورية، الذينمؤيدىضدطويلةلمدد
.بالصحفالمنشورةمقاالتهمفى

الثرواتتأميمسلطةالبرلمانمنحقدالدستورأنمنالرغمأخرى، وعلىناحيةومن
األولالمؤتمروكان. يحدثلمذلكمنشيئًاأن، إالوالتوزيعوالصناعيةالطبيعية
تأميمفىفورًاالبدء "قررقد1918ديسمبر20فىالمنعقدوالجنودالعماللمجالس

عمالزعيم" أوتوهيو "، ولكنالمناجمصناعةفى، وخاصةالتأميملهذاالمهيأةالصناعات
،1918نوفمبر21فىالشعبيةالمجالسعينتهاالتىالتأميملجنةفىعين، والذىالمناجم
يتصورلمماركسالقديمأستاذناأنالتأميم ؟. وقاللهذامناسبًاالوقتكانإذاعماتساءل
كذلكاألمر، وليساإلنتاجوسائلفيهتتوفرالذىالوقتفىإالاالشتراكيةإلىاإلنتقال

بدونعملأىإجراءمنبالتحذيرواتوبراونايبرتقاموكذلك !. الحاضرالوقتفى
منأسوأعامبشكليوجدالللتأميمبالنسبة "بأنه1918ديسمبرفىبراونترو، وصرح
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األوليةالخاماتفىواضحعجزمجاعة، وهناكحالةفىألمانيا، ألنالحالىالوقت
".معطلةوالماكينات

االشتراكيون، وأخذاإلهمالتمامأهملتأناالشتراكىالتحولسياسةتلبثولم
.الوسطىالطبقةوأيديولوجيةالوسطأحزابسيطرةتحتفشيئًاشيئًايقفونالديمقراطيون

بإضرابالقيامالمستقلوناالشتراكيونقررالحكومةداخلالمحافظاإلتجاهلزيادةونظرًا
محددةخططأىوجودعدم، ولكنبرلينفىتمامًاالعملحركةيشل1919يوليوفىعام

، والنضالاالشتراكىالتحولضدإيجابيةخطواتالحلفاءاتخاذمن، والخوفللتأميم
علىاالستيالءفىالديمقراطىاالشتراكىالحزبزعماء، وترددالسبارتاكيينضدالشديد
الملكيةمنالصناعةتحويلوبينالحكومةبينحالذلككل–محطماقتصادىجهاز

ألمانياتحويلاالقتصادية، إلىالناحيةيؤد، منلمالعامة، وبالتالىالملكيةإلىالخاصة
.االشتراكيةنحو

على" والكارتيالتالتروستات "منالكبرىاإلحتكاراتأصبحتأنذلكعلىترتبوقد
تشرفالتىنظريًا، هىالدولةإلشرافالخاضعةجعلتها، وهىالقوةمنكبيرةدرجة
كبارالحالبطبيعةوالكارتيالتالتروستاتهذهرأسعلىعمليًا، وكانالدولةعلى

االشتراكيونيتولىأنمنبدًالوهكذا. فيهايتحكمونالذينوالمالالصناعةرجال
الضخمة،واإلتحاداتالصناعيةاإلحتكاراتوالمسئولية، ويحطمواالسلطةالديمقراطيون

كلمنوالجيشوالجامعاتوالشرطةالقضاءالبيروقراطية، وسلكمنالبالدويطهروا
.والمسئوليةالسلطةلهؤالءسلموا–بوالءالجديدوالنظامالجمهوريةيخدمونالذينأولئك

فمع. الجماهيرتأييدالديمقراطيوناالشتراكيونيفقدأنالطبيعىمنكانالنحوهذاوعلى
.الحكمأداةعلىالسيطرةيستطيعوالمأنهمللجمهورية، إالرئيسًاايبرتنصبواأنهم

وكباراألحرارتمثلالتىالليبراليةالوسطأحزابمصافإلىبالتدريجالحزبوانحدر
، واشتركالمتطرفغيراليمينأحزابمعائتلفلقدبل. التقدميينوالمسيحيينالمالك

عاموفى. الكبيرةالبورجوازيةممثلStresemannاشترسمانرئاسةتحتوزاراتفى
 !.1919سنة185منبدًالعضوًا131إلىالرايشتاجفىنوابهمعددهبطقدكان1924



117اإلمبرياليةعصرفىأوروبا

جانبمنعليهاالتآمرإلىأدىأنالجمهوريةفيهولدتالذىالضعفهذايلبثولم
، فقدالشيوعيينحركاتإخمادالحكومةاستطاعتأنبعدإالاليمينهذاينشطولم. اليمين
اليمينهذاوكان. الجمهورييناالشتراكيينمنخوفهممنأكثرالشيوعيينيخافونكانوا

،النظامىالجيشفىيتمثلكانالقيصرية، كماعودةإلىيتوقونالذينالملكيينفىيتمثل
يتمكنوا، ولمعودتهمبعدعملعلىيعثروالمالذينالمسرحينالجنودفىكذلكويتمثل

،النظامىالجيشفىيتمثلكاناتبعوها، ثمالتىوالقسوةالعنفعاداتعنالتحولمن
جميعفىالمسلحFree – Corps bandsالحرالفيلقعصاباتفىخاصةبصفةويتمثل
بتسليحها، لمحاربةيقومReichwehr) الرايخفهر (الدفاعجيشألمانيا، وكانأنحاء

.الشرقيةالحدودعلىعليهاالمتنازعالمناطق، إلنقاذوالبلطيقيينالبولنديين

.الجمهورىالحكمقلبإلىالراميةالمؤامراتدعمفىالعصاباتهذهأخذتماوسرعان
تحتEhrhardtايرهاردتلواء، وهىالعصاباتهذهإحدىتمكنت1920مارسوفى
كابوولفجانجالدكتور، وتمكنبرلينعلىاالستيالءلويتفتز، منوولترفونالفريققيادة

Kappمستشارًانفسهإعالن، منالمتطرفاليمينىالجناحرجالمنسياسى، وهو.
13يومالعاصمةمنالفرارإلىالحكومةرجالمنوغيرهماونوسكهايبرتوإضطر

المتفرج !،موقفسيختفونالجنراليقودهالنظامىالجيش، ووقف1920مارس
تصدتالتىهىالبروليتارياولكن !. وكابلويتفتزضدالجمهوريةعنالدفاعورفض

علىاالستيالءكورنيليوفحاولحينالروسيةالثورةفىحدثمانحو، علىلإلنقالب
حركةفيهتوقفت–اإلنقالبضدشامًالإضرابًااأللمانيةالنقابيةالحركةفنظمتالحكم

تجد، فلموالترامالحديديةالسككحركةوالكهرباء، وتوقفتوالغازالماءالبالد، وانقطع
.السويدإلىرئيسهاواحد، وفرأسبوعبعدالحكمعنالتخلىمنبدًااإلنقالبحكومة

يومفىالجيشقامفقد. نجاحًاأكثركانميونيخفىنفسهالوقتفىآخرإنقالبوقعوقد
عوضًااالشتراكية، وأقامHoffmann" هوفمان "حكومةباسقاط1920سنةمارس14

اآلنالبافاريةالعاصمةوأصبحتKahrكارفونجوستافبرئاسةيمينيًانظامًاعنها
وكانت. فرساىلمعاهدةوالرافضينالجمهورىالحكمعلىالساخطينلجميعالجذبنقطة

فيهافرساى، ووجدمعاهدةومنفذىموقعىضدالمدينةهذهفىتدبراإلغتيالمؤامرات
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فيهاأقامكما. والترحيب، المأوىايرهاردتلواءجنودالمسرحة، وبينهمالفرقجنود
هذافىهتلريجدوسوف. المسرحينالجيشضباطمنفريقمعلودندورفالجنرال
.بحركتهللسيرالالزمالمناخوللجمهوريةللديمقراطيةالمعارضالقومىالتيار

واحتاللاأللمانىالماركبسقوطاليمينيخدمنحوعلىاألحداثمضتماوسرعان
عملتالذىالنقدىالتضخماألساسىسببهالماركوسقوط. Ruhrللروهرالفرنسيين
ألمانيا،علىفرضتالتىالفادحةالتعويضاتديونمنللتخلصقيامهعلىالحكومة
قيمةالبماركاتالتزاماتهادفعطريقعنديونهامنالثقيلةاأللمانيةالصناعةوتخليص
، إلىاألراضىوأصحابالصناعيينكبارمن، مدفوعةذلكفىالحكومةعمدتلها، وقد
.عملتهاتدهورفىرغبةالماركاتمنهائلةكمياتإصدار

إلىاإلنجليزىالجنيهقيمةوصلت، عندما1921عاممنذاإلنهيارفىالماركشرعوقد
أصبح1922أغسطسوفى !. فقطماركًا20الحرببعدقيمتهكانتأنماركًا، بعد770

وسبعينخمسة1921عامفىقيمتهأصبحتفقدللدوالروبالنسبة !. ماركًا3000يساوى
الدوالركانحتى1923عاميحلولم ! ماركًا400التاليةالسنةفىبلغتماركًا، ثم

.ماركآالف7يساوى

.التعويضاتأقساطلدفع" موراتوريوم "مهلةالحلفاءدولمناأللمانيةالحكومةوطلبت
الفرنسيةPoincareبوانكاريهحكومةالفور، ولكنعلىالبريطانيةالحكومةوقبلت

فىالدولةمناجموضعلذلكضمانةفرنساأخذتإذاقاطعًا، إالرفضًاالطلبهذارفضت
الحلفاءيدفىالروهرمناجموضعبأنالطلبهذاعللتوقد. الحلفاءأيدىفىالروهر
أنشأنهفرساى، ومنمعاهدةوتنفيذالتعويضاتلدفعألمانياعلىضغطأداةيكونسوف
يدفىالمناجمهذهوضعفإنذلكعنألمانيا، وفضًالفى" دفعإرادة "إيجادإلىيؤدى

يستطيعونالحلفاءأنبمعنى". دفعوسيلة "–الحالإقتضتإذا–يكونأنيمكنالحلفاء
وقد" !. المنتجالرهن "سياسةأسماهما، وهذاالتعويضاتلصالحالمناجمهذهاستثمار

.اإلعتراضلهذاتأبهلمفرنسا، ولكنذلكعلىبريطانياإعترضت
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منالرغمبها، وعلىوعدتالتىاألخشابشحناتتسليمفىألمانياتأخرتوعندما
من، استفادالحربأثناءالوزراءرئيسكان، الذىبوانكاريهأنالقضية، إالهذهثانوية
يعطىألمانياجانبمنالتقصيرهذابأنالتنفيذ، وصرحموضعسياستهلوضعذلك

يناير9وفى. الدولةمناجمعلىيدهاالرور، ووضعحوضإحتاللفىالحقفرنسا
الروهرإلىرقابةلجنةسترسلأنهابلجيكامعباتفاقالفرنسيةالحكومةأعلنت1923

، ولكنذلكفىالحقلهاليسفرنساأنإنجلترااعتبرتوقد. التعويضاتعلىللحصول
ودخلتEsson" ايسن "الرقابةلجنةدخلت1923ينايروفى. أيضًالذلكيأبهلمبوانكاريه

.الفرنسيةالقواتمعها

بولنداأخذتأن، بعدعليهتعتمدأصبحتالذىالصناعىقلبهاألمانيامناقتطعوهكذا
هذهوحدتوقد. والفوالذالفحممنألمانياإنتاجأخماسأربعةمعالعلياسيليزيامقاطعة
بصفةألمانيافىوالشعبيةالسياسيةالقوىجميعاأللمانىلالقتصادالقاضيةالضربة

الحياةشلاأللمانيةالحكومةوقررت. 1914عاممنذالبالدتعرفهالممؤقتة، وبصورة
،العامباإلضرابالروهرعمالإلى، فأوعزتالفحماستثمارمنفرنسالتمنعاالقتصادية

وحربالتخريبأعمالتنظيموتم. المرتباتدفعمعالسلبيةالمقاومةإلىودعت
.الجيشبمساعدةالحوضفىالعصابات

إدارةبأنفسهم، وتولوااإلعداموأحكاموالنفىاإلعتقاالتمنبحملةذلكالفرنسيونوقابل
بواسطةاإلنتاجونقلوالفحمالمناجماستثماربذلكالحديدية، واستطاعواوالسككالروهر
دونللحيلولةجمركيًانظامًاالروهرعلىفرضواهذاوفوق. فرنساإلىالحديديةالخطوط

.الرورفحممناأللمانيةالصناعةحرمواألمانيا، وبهذابقيةإلىبضائعأيةنقل

.نهائيةبصفةالماركبإنهيارالروهربإحتاللاأللمانىاالقتصادخنقعمليةعجلتوقد
الجماهيرخرابمنللكسبخطيرًادورًاالكبيرةاأللمانيةالبورجوازيةلعبتذلكوفى

الحكومةاألراضىوأصحابالصناعيينكباردفعفقد. ماليًاودمارهاالمتوسطةوالطبقة
العامةديونهامنالدولةتخليصفىوإصرار، رغبةعمدعنالماركبهبوطالتعجيلإلى

للرور، ولتمكينالفرنسيينإحتاللتخريبفىذكرنا، وأمًال، كماالتعويضاتومن
الماركانهيارعلىالجيشوشجع. ديونهامنكليةالتخلصمنالثقيلةاأللمانيةالصناعة
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استعدادًاأعباءأىدونالماليةالناحيةمنألمانياولتصبحالحربديونتنظيففىرغبة
.جديدةحربلشن

والدولةوالجيشالصناعةأربابكانكمالمتوسطةوالطبقةالشعبجماهيرتدركولم
تحطيمًاالجماهيريةالطبقاتهذهحطمالنقدىالتدهور، ولكنالماركإنهيارمنينتفعون
، وأضحوامستقبلهملضمانوفروهاوالتىيملكونهاالتىلألموالقيمةثمةتعدتامًا، فلم
منرطلأوالسكرمنأوقياتبضعةأصبحتعندماالمجاعةكأفراد، وعرفوامفلسين
سبتمبرفىيساوىاإلنجليزىالجنيهأصبحكامل !، حيثبنكحسابيساوىالدقيق

!.ماركمليون480مبلغ1923

العقود، ورفضإمضاءأوالقروضعقدالمستحيلمنالتجارة، وأصبححركةوتوقفت
بعضفىاإلنفصالوحركاتالمظاهرات، وكثرتالمدنإلىمنتجاتهمنقلالفالحون
منوغيرها، وكانسكسونيافىالحكمعلىالسيطرةمنالشيوعيون، وتمكنالواليات
.الفداءكبشمنها، وتجعليقعماكلمسئوليةالجمهوريةالجماهيرتحملأنالطبيعى

علىواليسارالمتطرفاليمينحركأن1923سبتمبرفىالحكومةاستسالميلبثولم
فىالسلبيةالمقاومةنهايةأعلنقدالمستشارشترسمانكان1923سبتمبر26ففى. السواء
بأنهاقتناعإلىوصلقدوكان. للحلفاءالتعويضاتدفعألمانياواستئنافالروهرحوض

الحلفاء،معالتفاهممنقوتها، فالبدواستعادةوتوحدهاألمانياإنقاذهىالغايةكانتإذا
عنالتخلىهذاأثاروقد. االقتصاديةالقوةالستعادةالهدوءمنفترةعلىوالحصول

كاننفسهالوقت، وفىاأللمانالوطنيينلدىواالستياءالغضبالفرنسيينمقاومة
عنيفةثورةشترسمانواجهالنحوهذاوعلى. الجمهوريةسقوطعلىيعملونالشيوعيين

الطوارئحالةبإعالنلذلكاستعدادعلىولكنه. السواءعلىواليساراليمينمتطرفىمن
وزيرإلى1924وفبراير1923سبتمبر26بينالتنفيذيةبالسلطة، وعهداليومنفسفى

.سيختفونالجيشوقائدGesslerجيسلرأوتوالدفاع
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الجعةحانةإنقالب
تمامًااأللمانيةالجمهوريةوبينبينهاالعالقاتساءتبافاريا، التىجانبمنالخطروجاء

26يومناحيتهامنالطوارئحالةالبافاريةالوزارةأعلنتفقد. 1923عامخريففى

صالحياتللدولة، مع، مفوضًايمينىملكى، وهوKahrكارجوستافسبتمبر، وعينت
لجنوبإتحادًاالنمسامعوتؤلفبافارياتنفصلأنمنبرلينفىالخوفوثار. مطلقة
ميونيخفىالموجودةالجيشحركةفىالبارزينالضباطمنعددهناكوكان. ألمانيا
Blackاألسودللجيشمؤامرة، وحدثالبافارييناإلنفصاليينجانبإلىيقفون

Reichwehrالجمهوريةالحكومةواسقاطبرليناحتاللتستهدف.

الذىالنظامىللجيشسرىإمتدادبمثابةليكونسريةبصفةتكونقدالجيشهذاوكان
اسمتحتسيختالجنرالأنشأهوقد. ألفمائةعلىيزيدبأالفرساىمعاهدةقضت

فىللمساندةالشرقيةالحدودعلىتوزيعه، وتمLabor Commandos" الفدائيينالعمال"
30يوماألسودالجيشهذا، وقام1923–1920عامىبينفيماالبولنديينضدحمايتها

التىالقالعمنثالثبإحتاللBuchrucker" روكربوخ "الرائدقيادةتحت1923سبتمبر
بعدروكربوخ، واستسلمبمحاصرتهقامالنظامىالجيش، ولكنبرلينمنالشرقإلىتقع

.سنواتعشربالسجنعليهوحكمالعظمىبالخيانة، واتهميومين

الحركات، لتصفيةالجيشالجمهورية، بمساعدةالحكومةمنتركيزذلكتالوقد
فاعتقل. والروهر، وهمبورجThuringiaسكسونيا، وتورينجفىالشيوعيةوالحكومات

األمورلتولىالرايخمنمفوضتعيينسكسونيا، وتمفىاالشتراكيةالحكومةأعضاء
الحكومةواعتقدت. وغيرهاهمبورجفىالشيوعيينعلىبسرعةالقضاءتمفيها، كما

اإلدعاءذريعةبافاريافىالمتآمرينسلبتقدالشيوعيينعلىبقضائهاأنهاالجمهورية
بافاريا، فإنيحدثلمذلكمنشيئًاولكن. الشيوعيينمنالجمهوريةإلنقاذيعملونبأنهم
مفوض" كار "منالمكونللثالوثالمطلقةالسلطةتحتالحينذلكفىأصبحتالتى

Von" سيشرفون "فيها، والعقيدالنظامىالجيشقائد" لوسوأوتوفون "الدولة، والجنرال

Seisserإغالق، وخصوصًابرلينمنتتلقاهاأوامرأيةتنفيذرفضهاأعلنتالشرطةمدير
الحكومةقررتوعندئذVoelkischer Beobachterبيوباخترهتلر، الفولكشارصحيفة
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ولهتلرالبافارىللثالوثأوامرهسيختالفريقبالقوة، وأصدرالعصيانإخمادالجمهورية
.بالقوةعصيانأىسيخمدبأنهالمسلحةوعصاباته

،وعصاباتهالبافارى، وهتلرالثالوث: المتحالفينالفريقينمنكلكانالحينذلكفى
، كانإنفصالىبإنقالبالقياميستهدفالثالوثكاننسبيًا، فبينمااختالفًاأهدافهماتختلف
.ومتحدوقوىقومىرايخوإقامةالسلطةعلىاالستيالء–العكسعلى–يستهدفهتلر

:بافاريافىالفريقان، إنقسمعصيانأىبإخماديهددالذىالجيشقرارصدروعندما
كلعلىيقضىسوفالهدوءإعادةفىالجمهوريةالحكومةنجاحأنهتلررأىفبينما

قبلبرلينعلىالزحففىالشروع" لوسو"و" كار "إلىطلبفقد، وبالتالىأمامهفرصة
القيامالعبثمنيكونسوفأنهالثالوثرأىفقد–ميونيخعلىبزحفهابرلينتبدأأن

النضالى"، الذىألمانياإتحاد "بإبالغقاموا، وهكذادمارهمإلىتؤدىمجديةغيربحركة
عملوراءباإلنسياقيسمحوالننوفمبر، بأنهم6يومالسياسيةزعامتههتلرتولى

.متهور

ScheubnerريختروشوبنرRosenbergروزنبرجهتلر، بنصيحةقررذلكوعند

Richterاستخدامعلىوإرغامهم. الثالوثأعضاء، إختطافروسيانالجئانوهما
الضواحىفىللجعةحانةفىكاريلقيهخطابعناإلعالنفرصةوانتهز. سلطاتهم
الجنرالالكبرى، وحضورالتجاريةالمؤسساتبعضطلبعلى، بناءلميونيخالجنوبية

8الجعة"، يومحانةإنقالب "باسمعرفبماوالقيامخطتهسيشر، لتنفيذفونوالعقيدلوسو

أعوانهكار، ولوسو، وسيشر، واستحضرعلىالقبضبالفعلاستطاعوقد. 1923نوفمبر
معهلالشتراكالحانةنفسفىوبينهمبينهمفاوضاتودارت. األثناءتلكفى" لودندورف"

منالعكس، علىاقتناعغيرمنالثالثة، ورضخاإلنقالبحكومةوتأليفالمؤامرةفى
.للمشروعاسمهلمنحاستعدادهأبدىالذىلودندورف

كارويتولى. الجديدةالمركزيةالحكومةفىالسياسةدفةهتلريسيرأنهىالخطةوكانت
سيشر، ويكونالوطنىللجيشوزيرًالوسو، ويعينملككنائببافارياعرشوصاية
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الحكومةمهمة، وتكونالوطنىالجيشقيادةلودندورف، ويتولىالرايخشرطةوزير
.برلينعلىالزحفتنظيمهىالمؤقتةالجديدةالوطنية

الحكومةاألولنقلكار، وسيشر، حيثهربحتى. االجتماعينقضىيكنلمأنهعلى
أوامرهسيختفونأصدر، بينماميونيخحاميةقائدإلىلوسو، وانضمبورجريجنزإلى

احتلتقدتكنلمالحينذلكفىالثوريةالقواتفإننفسهالوقتوفى. اإلنقالببإخماد
لموهكذا. Roehm" روهم "بقيادةالجيشقيادةمركزسوىاإلستراتيجيةالمراكزمن

،الحربوزارةفى" روهم "قواتعلىحصارًاالنظاميةالقواتفرضتحتىالفجريطلع
23نوفمبر9يومأخيرة، فخرجوا، بمحاولةلودندورفوإقتراح، بقيادةالمتآمرونوقام

وجورنجوهتلرلودندورفرأسهم، علىرجلآالفثالثةنحوفىالجعةحانةحدائقمن
Goeringقلبإلىللوصولالنازيينكبارمنستة، ونحوالعاصفة، وروزنبرججيشقائد

قواتولكن". الجميعفوقألمانيا "وعلمالمعقوفالصليبعلمواحتاللها، رافعينالمدينة
،ولودندورفهتلرعلى، وقبضالقتلىمنعشرستة، وسقطتقدمهمأوقفتالشرطة
السلطاتالحربية، وقامتوزارةفىروهمواستسلمالنمساإلىوهيسجورنجوهرب

سوىمنهايقضلمالسجنمعسنواتبخمسعليهحكمحيثهتلر، وحوكمالحزببحل
 !.أشهربضعة

الحلفاءمعالمصالحةسياسة
بكاملتسيرأخذتاإلنقالبية، حتىالحركاتهذهمنتفرغالجمهوريةحكومةتكدلم

الحلفاء، واإلندماجمعالمصالحةسياسةانتهجتها، وهىالتىالجديدةالسياسةفىطاقاتها
اشترسمانهوالسياسةهذهقائدوكان. البالداقتصاد، وإصالحالدولىالمجتمعفى

Stresemann1923منالسياسةهذهذكرنا، واستمرتكماالحرالوطنىالحزبرئيس–
1930.

العامهذاففى. التعويضاتلمشكلة1924سنةفىDawesدوزتسويةهىالبدايةونقطة
دوز،شارلالجنراليرأسهاالعالميينالخبراءمنفرعيةلجنةالتعويضاتلجنةألفت

.الدفععلىألمانياومقدرةالتعويضاتمسألةبدراسة، قامتاألمريكىالمالىالخبير
Reichمركزىبنكالروهر، وإنشاءعنالجالءوجوب: ، أهمهااقتراحاتعدةواقترحت
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bankمنسبعةمنهيئةعليهسنة، وتشرفخمسينلمدةالماليةأوراقإصداريحتكر
مليون800قدرهأللمانياأجنبىقرض، وعقداألجانبمنآخرينوسبعةاأللمانالخبراء

فىتدفعهأنألمانياعلىيجبماالمشروعبينذلكمقابلوفى. الذهبيةالماركاتمن
إلى، ويصلاألولىالسنةفىذهبىماركبمليارالدفعفقط، فيبدأسنواتخمسمدة

المقدارحددتقدالتعويضاتلجنةكانت (الخامسةالسنةفىمليونوخمسمائةمليارين
بعدالدفعكيفيةإلىاللجنةتتطرقولم). ذهبىماركمليار132بـألمانياتدفعهالذى

.مؤقتًاحًال، فكانسنواتالخمس

سنواتالخمسفىبدقةتنفيذه، وتم1924سبتمبرفىالمشروعتنفيذفىبدئوقد
عامىبينفيمابغزارةألمانياعلىتدفقتالتىاألمريكيةاألموالرؤوسالمقررة، بفضل

1924–1930.

تمكنتالصناعة، التى، وأخذتالنهوضفىاأللمانىاالقتصادأخذالتاليةالسنواتوفى
آالتهاتجديدفى–الدوالراتماليينالنقد، واقتراضإنهيارفترةفىديونهاتسديدمن

%55بنسبة1923عامفىهبطقدالصناعةهذهإنتاجوكان. اإلنتاجيةعملياتهاوتنظيم
، وعمدت1927عامفى% 122بنسبةوإرتفعاآلن، فعاد1913عامفىعليهكانعما

نشأتالثقيلة، كمااأللمانيةالصناعةتمويلإلىالكبرىاألمريكيةالصناعةمؤسسات
األلمانية،اإلمبراطوريةالصناعةوجمعيةالبريطانيةالصناعةاتحادبيناقتصاديةصالت

،سنواتأربعقبلعليهكانتعما% 10إلىالثالثةالسنةفىاألجورأرقاموارتفعت
وذوىالحوانيتأصحابصغارمنالدنياالوسطىالطبقاتأبناءالرخاءهذامنواستفاد

استعادةمنوجيزةفترةفىألمانياتمكنتفقدحالكلالصغيرة، وعلىالمرتبات
.والسفنوالطائراتالدباباتمنوفيرةكمياتوإخراجالحربيةصناعاتها

وقعتالتىLocarno Pactلوكارنوإتفاقاتإلىالتوصلتمفقدالسياسىالمجالفىأما
جوهرىلتغييرتعرضتقدألمانياإزاءالفرنسيةالسياسةوكانت. 1925نوفمبر16فى
، وظفربوانكاريهوزارةسقوطعنأسفرت، التى1924مايوانتخاباتبعدالحينذلكفى

بالرأىبرياناقتنعفقد. الخارجيةوزارةإلىAristid Briandبرياناليسار، ورجوعكتلة
الـذاتفرنسامنبالضرورةأقوىتكونسوفمليونا70الذاتألمانيابأنيقولالذى
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علىيجبثممنعامًا !، وأنهخمسينبعداألكثرعلىعامًا، أوعشرينبعدمليونًا40
ذاتالسياسيةاألحزابتساعدالهاوية، أنإلىبهايؤدىقدجديدًاخالفًافرنسا، لتتجنب

.للحربوالمعاديةللجمهوريةوالمناصرةألمانيافىالسلميةالميول

فىاإلنجليزىالسفيرإيحاءالحكومة، تحتعلىشترسماناقترحفعندماذلكعلىوبناء
المشتركةحدودهماباحترامبموجبهالدولتانفرنسا، تتعهدمعمتبادلاتفاق، عقدبرلين

إلىجرتالتىالمفاوضاتوأدت. ذلكالفرنسيةالحكومةقبلت–1925يناير9فى
فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وإيطاليا،بين1925نوفمبر16فىعقدتالتىالمعاهدة

بينهما،القائمةبالحدودباإلعترافوبلجيكاوفرنساألمانياتعهدتوبلجيكا، وبمقتضاها
سالحبنزعألمانيااعترفتاآلخر، كمامنهماكلضدالقوةاستخدامعنواإلمتناع
تبادلعلىاإلتفاقوتم. Pactاإلتفاقهذاوإيطالياإنجلترا، وضمنتالراينأراضى

.العنفاستخدامحالةفىالمساعدة

بريطانياالتزاماتولكن. بإحتالل1936عامهتلرأنهاهاحتىاإلتفاقيةهذهاستمرتوقد
خاصةاتفاقياتبمقتضىتجددتبلجيكاتجاهوفرنسابريطانيافرنسا، والتزاماتتجاه

.بعدفيماأبرمت

فىمكرهةعنهتنازلتماأهممختارةألمانيافيهاقبلتالتىالمعاهدةهذهسببكانوقد
أنبعدولكن. واألملالسالممنعهدبحلولأوروباغربفىاإلعتقادانتشرفرساى، أن

)1933–1925 (الحقبةهذهالمعاهدة، صارتعليهاقامتالتىاألسسضعفتبين
تخدمالتىالزاويةالمعاهدةهذهمنأخذفريقكلأنذلك !. األوهامبعهدتسمى

أيضًاتحوىأنهافرساى، بللمعاهدةتأكيدًافيهارأتفقدفرنساناحية، فمنمصالحه
.فرساىمعاهدةتحققهلمماأوروبا، وهوغربفىلألوضاعبريطانيامنضمانعلى

أنمنيقينعلىأصبحتفقدألمانياناحيةومن. لألمنضمانًافيهارأتفقدوبالتالى
.الروهراحتاللتعاودلنفرنسا

1926سبتمبر8ففى. أللمانياإيجابيةنتائجالمصالحةسياسةأعطتالتاليةالفترةوفى

الدولبقيةمعالمساواةقدمعلىأصبحت، وبذلكاألممعصبةفىعضوًاألمانياقبلت
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منطقةمنقسمعنالجالءفىالمصالحةنتائجتجلت1926ديسمبر31وفى. الكبرى
أجلمنالعملفىذلكبعدألمانياوأخذت. كولونيامنطقةعنالرينانية، أىاإلحتالل

رئيسMullerمولرهرمانأعلن1928يوليوففى. الراينعنالجالءموعدتقديم
عنالجالءقضية) أيضًاللخارجيةوزيرًاشترسمانفيهاوبقى (الجديدةاأللمانيةالحكومة

بصورةالسنويةاألقساطداوز"، ودفعت "مشروعنفذتألمانيابأنرينانيا، وصرح
بأنالرينانية، وأضافاألراضىمنالجالءعلىالحصولفىالحقفلهامنظمة، ولذا

.لوكارنومعاهدةبعداألمنلضمانبحاجةليستفرنسا

وبلجيكاوإنجلتراوألمانيافرنسابينمبدئىإتفاقجنيففىتم1928سبتمبر16وفى
قضية، وتسويةالراينأراضىعنالجالءبشأنرسميةمفاوضاتفىالدخولعلى

.سنواتخمسخاللإالالدفعيحددلمداوزمشروعألننهائية، نظرًاتسويةالتعويضات
األولى: إتفاقيتينإلى1929أغسطسشهرفىالهاىمؤتمربعدالمفاوضاتانتهتوقد
، على1930يونيهأقصاهموعدفىالراينأراضىإحتاللبانتهاءوتقضىأغسطس30
31فىوالثانية. التاريخذلكفىالتنفيذموضعالجديدالتعويضاتدفعمشروعيوضعأن

.داوزمشروعمنبدًالالتعويضاتلدفعجديدمشروعوضع، وتقررأغسطس

داوز، مالمشروع، بالنسبةويقتطعYoung Planيانجبمشروعالمشروعهذاعرفوقد
علىعامًا60خاللفىجملةفرنساتحصلبأنويقضى. الدينمن% 17منيقرب
بمشروعألمانيامنحصلتقد1929قبلفرنساوكانت. ذهبيًاماركًامليار20مقدار
مقابلوفى. ماركمليون600ومليار8منيقربماعلىأخرىدفعاتوبموجبداوز
منالوعدهذامقابلرينانياإحتاللإياهيخولهاالذىاألمنضمانعنفرنساتخلتذلك

علىفرساىمعاهدةأقرتهاالتىالرقابةإلغاءفرنساقبلتوأخيرًا. بالدفعألمانياجانب
ألمانيافىالتفتيشحقلهاكانالتىالدوليةالرقابةلجنةأنألمانيا، ذلكفىالسالحنزع

معاهدةفىجزئيةنظربإعادةقبلتفرنساأنذلكمنويتضح. 1927يناير31فىألغيت
ويوغوسالفياوتشيكوسلوفاكيابولندامعوتحالفهاالعسكرىبتفوقهاإحتفاظهامعفرساى

).الصغيرالحلفدول(
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ألمانياطالبتفقد. بالمزيديطالبكاناأللمانىالعاموالرأىاأللمانيةالحكومةأنعلى
الفرنسيينيدفىكانتالتىSaarالسارأراضىبإرجاعاألخيرةاإلتفاقاتهذهإبرامبعد

.األمملعصبةخاضعةخاصةإدارةلهاوكانتعامًاعشرخمسةلمدةمناجمهاالستغالل
قواتهازيادةفىالحقلهايكونلنألمانيافإنفرنسا، وإالتسليحبتخفيضطالبتكما

مستوىإلىألمانيافىباألمورلتدفعالمالية1929أزمةجاءتماوسرعان. المسلحة
.جديد

1933–1929االقتصاديةاألزمة
النظامأصابتمثيللهايسبقلمعالميةاقتصاديةأزمةوقعت1929خريفففى

إلىمنهاوانتقلتالمتحدةالوالياتفىاألزمةهذهبدأتوقد. قاصمةبضرباتالرأسمالى
تنميةاألولىالعالميةالحربأثناءاستطاعتقدالمتحدةالواليات، وكانتالعالمأنحاءبقية

يمكنأنهالصناعةرجالإعتقدالحرب، وبعدمثيللهايسبقلمبدرجةصناعاتها
:طرقبثالثالصناعىالنموفىواالستمرارالمحافظة

.المستهلكينجمهورفىباستمرارجديدةحاجات، خلقاألول

فىالشراءقوةلزيادةاألجورزيادةطريقباستمرار، عن" الطلب "، تغذيةوالثانى
.الجمهور

فىتمنحالتىالقروضفىتتمثلالصناعية، التىالمنشطات، فهوالثالثالطريقأما
–أوروبالدولخارجهاالسواء، أوعلىوالمستهلكينللمنتجينالمتحدةالوالياتداخل
الموادالمتحدةالوالياتمنتشترىأنبشرط–أقلبدرجةألمانيا، والنمساخاصةبصفة

.منهاالغذائيةالسلعنشترىأولصناعاتهاالالزمةاألولية

اإلنتاجأنذلك. األزمةوقوعإلىأدتأخرىعواملواجهتهاقدالخطةهذهأنعلى
عاممنذينشط، أخذالحربلحاجياتموجهًاأوالحربأثناءعاطًالكان، الذىاألوروبى

الزراعىاإلنتاجكاننفسهالوقتوفى. 1913عامفىالسابقاإلنتاجمستوىليبلغ1925
عنالميكانيكية، فضًالواألدواتاألسمدةاستخدامطريقعنبإضطرديتحسنأوروبافى

،السوقفىالزراعىتصديرها1926حوالىروسيااستأنفتكما. جديدةأراضىزراعة
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المنتجاتعلىالطلبمنكبيرلحد، وقللغذائىإنتاجفرطالعالميةالسوقفىأوجدمما
.األمريكيةالزراعية

،اإلنخفاضفىاألمريكيةالزراعيةللمنتجاتالجملةسعرأخذأنذلكعلىترتبوقد
الذىالوقتفى. تصريفهايستطيعونالالمنتجاتمنأكداسًاأمامهمالزارعونووجد
السابقة، وبالتالىاألعوامخاللعقدوهاالتىالقروضفوائدلدفعمضطرينكانوا

أثرالذىاألمر–الصناعيةللمنتجاتشراؤهم، وقللديهمالزراعيةالمقدرةانخفضت
ديونًاوتكبدتقروضًاعقدتقدبدورهاكانتالصناعية، التىالمشاريععلىسيئًاتأثيرًا

.يطاقالعبؤهاأصبحعظيمة

أنتوشكاألزمةسحبأناألمورببواطنالعليمينللمراقبينبداالنحو، فقدهذاوعلى
إلىأدىالذىالنحو، علىمكثفبشكليملكونهاالتىالسنداتيبيعونتنفجر، فأخذوا

البورصة، وأدىأسعارسقوطإلى، أدى1929أكتوبر24يومالبورصةفىذعرحدوث
قسمإلىإمتدتماليةألزمةانطالقنقطة، وكانللسلعالجملةأسعارسقوطإلىمباشرة
1935سنةحتىفيهادام، والبعض1933حتىالبلدانأكثرفى، ودامتالعالممنعظيم

.وفرنساوبولنداسويسرافىالحالهوكما

عجزت، أن1929أكتوبر24فىنيويوركبورصةفىوقعالذىالذعرنتيجةكانفقد
إلىأدىالذىالالزمة، األمراإلعتماداتعلىالحصولعنالضخمةالصناعيةالمشاريع

، ففضلواإنخفاضفىالجملةأسعارأنالمشترونرأىأخرىناحيةومن. نشاطهاتقليل
بسبباألزمةتفاقمت1929صيفوفى. اإلنخفاضهذامنالمزيدفىأمًالاإلنتظار
وعجز. ردئمحصولإلىأدىالمتحدةللوالياتالغربىالوسطفىفظيعجفافحدوث

إفالسإلىبدورهأدى، مماالمصارفمععقدوهاالتىديونهمفوائددفععنالفالحون
فىمصرفًا31إفالس1931أكتوبرأولفىشوهدلقد، حتىالمصارفمنكبيرعدد
!واحديوم

تتفاقمأخذتالبداية، ثمفىمعتدلبشكلأوروباإلىاألزمةإمتدتالمتحدةالوالياتومن
الكارثةوقعت1932بدايةإلى1931مايوفمن. 1931عامفىفجائيةبصورة
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إنفجارأولظهروقد. بلدإلىبلدمنتنتقلاالقتصاديةاإلنفجاراتاالقتصادية، وأخذت
"االنشلوس "يحققألمانيامعاتفاقعقدالنمساحاولت1931مارسالنمسا، ففىفى

Anschluss) نظامفىالدخولطريقعناالقتصاديةالوجهةمن) والنمساألمانياوحدة
إلىوألمانياالنمساالبالد، واضطرتمنوغيرهااعترضتفرنسابها، ولكنجمركى
وضعواالذيناألجانبنفوسفىالجزعأثارتالقضيةولكن. المشروععنالتخلى
البنكعجزإلىأدى، مما1931مايوفىفجأةاألموالهذهالنمسا، فسحبوافىأموالهم

.أبوابهوإغالقالنمساوى

يسحبوناألمريكيونأخذ1931مايوآخرألمانيا، فمنذفىبسرعةالذعروانتشر
يبيعونالنمسا، وأخذوابنكإفالسرأواعندماألمانيافىوضعوهاالتىاألموالبسرعة
مننزحأسابيعثالثةوفى. 1929–1925مناشتروهاالتىاأللمانيةالصناعيةالسندات
.األجنبيةاألموالمنماركمليارمنأكثرألمانيا

يستخدمأناألجنبية، إضطراإلعتماداتمساعدةمنالمركزىالبنكحرموعندما
عجز، كماالخارجمناأللمانبهاقامالتىالمشترياتلدفعاألجنبيةالعملةمنإحتياطيه

وغلقحسابهتصفيةإلىمنهاعدداألخرى، فاضطراأللمانيةللبنوكالمساعدةمدعن
أمرت، وقد1931يوليو13فىانهارالذىDarmstaderدارمشتادربنك، وأهمهاأبوابه

بأالأمرًاتلقتأبوابهافتحت، ولمايومينلمدةاأللمانيةالبنوكجميعأبواببغلقالحكومة
أجوردفعمنالصناعيينلتمكينكانإذا، إالأسابيعثالثةخاللماليةعملياتأيةتجرى
بمساعدةإالالكارثةحدوثدونالحيلولةتستطيعلنأنهاأدركتفقدذلكومع. عمالهم
البنوكتنجدأن، فقررلندنفىالماليةلوزراءمؤتمرعقدذلكوفى. األجنبيةالبنوك

.الكارثةمنلتخليصهااأللمانيةالفرنسية، البنوكواإلنجليزية، وحتىاألمريكيةالكبرى

وفى. 1931أكتوبرفىأبوابهبرلينبنكأغلقحرجة، فقدذلكمعظلتالحالةولكن
وأخذت. مدفوعاتهدفععنالتجاريةBruningبروننجقاطراتمصنعتوقفديسمبر
ستةعلىالعاطلينعددأربىعمالها، حتىطردإلىالمصانعإلضطرارتتفشىالبطالة
، التغلبشترسمانخلفالذىاأللمانىالمستشارBorsingبورسنجحاولوقد !. ماليين
.جدوىدونالخطيرةاألزمةعلى
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،العمالنفوسفىوالسخطالقلقروح، إنتشارذلكعلىترتبتنتيجةأخطركانتوقد
أوجدالذىاألمر–الحمراءاألعالمترفعالشوارعفىالمتعطلينمظاهراتوسارت
العصيبةالفترةهذهوفى !. الشيوعيةشبحمنالبورجوازيةنفوسفىوالفزعالخوف
.هتلرأودلفيرأسهالذىالديمقراطىاالشتراكىالحزبإلىاألنظارتطلعت

الحكمهتلرتولىإلىالطريق
بسبعالدستورحددهاللجمهورية، التىهندنبرجرياسةمدةإنتهتاألثناءتلكفىأنهذلك

منافسًاهتلرفيها، ودخل1932مارس13فىالرياسةإنتخاباتفأجريت. سنوات
بينهمااإلنتخاباتأعيدتأنبعدإالالقانونيةاألغلبيةمنيحرمهأن، واستطاعلهندنبرج

.لجانبهالديمقراطييناالشتراكيينإنحيازإاللهندنبرجالنجاحيكفل، ولمأبريل10فى

نوابعددالرياسة، بمضاعفةانتخاباتفىهزيمتهعوضأنيلبثلمهتلرأنعلى
1932يوليو31فىالرايخمستشارPapenبابنفونأجراهاالتىاإلنتخاباتفىحزبه

فونحلولما%. 37حوالىعلىيزيدمامقعدًا، أى230لهفأصبح. الرايخستاجلمجلس
األغلبية،علىحصولهمأثملهم، الذينوأعوانههتلرمكائدبسببأيضًاالمجلسهذابابن

علىالنازيونحصل–بخصومهم، وينكلونالرايخفىالنازىاإلرهابيفرضونوأخذوا
مليونىفقدوا، وإن1932نوفمبر6فىأجريتالتىالجديدةاإلنتخاباتفىاألغلبية
.صوت

، إذالشيوعيينالنوابعددفىبزيادةأيضًاأتتقدالجديدةاإلنتخاباتكانتلماأنهعلى
وقد. هتلرتأييدإلىاليمينيةبالقوىالنجاحهذامنالخوفأدىفقد–مقعدبمائةفازوا

خلفالذىالرايخمستشارSchleicherشاليخرفونالجنرالالسقاطالقوىهذهتحالفت
هتلرالمستشارية، فأصبحمنصبلتولىهتلردعوةأخيرًاهندنبرج، فقبلبابنفون

.الجديدالرايخمستشار

، فاستصدرالحكمزمامعلىالسيطرةعلىعزمحتىمنصبهمهاميتسلمهتلريكدولم
ذلكوفى. 1933مارس5فىجديدةإنتخاباتوإجراءالرايشتاجبحل" هندنبرج "منأمرًا

حكومةفىللداخليةووزيرًاللطيرانوقومسيرًاللرايخوزيرًاجورنجعينقدكانالوقت
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بأمرللعنايةتوجدلمالشرطةإن: "فقالالشرطةرجالفىجورنجخطبوقد. بروسيا
للغاية، ولكنهاقاسيةتبدوقدبأعمالللقيام، وإنماالسجونفىمجرمألفمائةأوثمانين

علىالقضاءفهىإليهاأشارالتىاألعمالهذهوأما!". عنهاغنىوالضروريةالواقعفى
العدد، وهوألفمائةالنظاميونالشرطةرجالكانولما. ومعارضيهمالنازيينأعداء
.ألفًا80تبلغالنازيينمنإضافيةقوةجورنجشكل، فقداألغراضهذهلتحقيقيكفى
.ألمانيافىالنازىاإلرهابعهدبدأوبذلك

أشداستخدامإلىوحكومتههتلر، عمدلإلنتخاباتالمحددةأسابيعالخمسةخاللوفى
.االشتراكيينوالديمقراطيينالشيوعيينخصومهمضدواإلضطهادالعنفوسائل

األلمانيةاإلذاعة، وأصبحتهوجمتأواجتماعاتهمومنعتللمصادرةصحفهمفتعرضت
.النازىالحزبعلىمقصورة

27مساءفىالمشهورالرايشتاجحريقالنازيون، دبرأيامبخمسةاإلنتخاباتإجراءوقبل

منالحريقأنالليلةنفسفىالحكومةوأعلنت. الشيوعيينعلى، للقضاء1933فبراير
وجميعالشيوعيةالصحفالنازيونصادرنفسهاالليلةوفى !. وحدهمالشيوعيينصنع

اليوموفى. السياسيةاالجتماعاتاإلنتخابية، ومنعواوإعالناتهمالشيوعيينمنشورات
الزعماءعلىالنازيون، وقبضبمقتضاهالدستورألغىقرارًاهندنبرجوقعالتالى

فىوالبريدوالتليفونالبرقعلىالرقابةشيوعيًا، وفرضوانائبًا28ومنهمالشيوعيين
بأكثريفوزأنهتلريستطعفلمذلكالمعارضة، ومعزعماءالرعبوساد. الرايخأنحاء
.1933مارس5إنتخاباتفىاألصواتمن% 43.9من

18إلىمايو2منالفترةوفى !. بدأتقدالوطنيةالثورةأنهتلرأعلنأبريلأوائلوفى

العماليةوالنقاباتالشيوعيين (الرئيسيينأعدائهمعلىحملتهمالنازيونوجهمايو
أنحاءفىالعماليةوالمؤسساتاألحزابممتلكاتفصادروا) الديمقراطيينواالشتراكيين

،السجونفىبهمالحرة، وألقواالتجاريةاإلتحاداتزعماءعلى، وقبضواالرايخ
مبانىجميعصادرواالتعاونية، كماالجمعياتوممتلكاتمبانىجميعوصادروا

ذروتهالنازىاإلرهابوبلغ. ومطابعهموأموالهموممتلكاتهمالديمقراطييناالشتراكيين
 !.مليونيننحوالسجونإلىأرسلواوالذينالمعتقلينعددبلغحين
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الوسطحزبإليهيضمأن، فاستطاعاليمينأحزابعلىللقضاءاتجهأنهتلريلبثولم
استثنائيةسلطاتبمنحهقراراستصدارالمجلسمن، وطلبالرايخستاجفىالكاثوليكى

استجابأنوبعد !. الدستورإصالحمنتمكنهسنواتأربعلمدة) دكتاتورية (واسعة
منالمحافظينألحزابالنازيينتهديدمسمى !، وعظمغيرأجلإلىإنفضالمجلس

اضطر، حتىوقادتهمبزعمائهماإلضطهاد، وحلالديمقراطيينواأللمانالكاثوليك
الوطنيةأنهتلرأعلن1933يوليو14وفى. وجماعاتهمأحزابهمتصفيةإلىالمحافظون
مات1934أغسطسوفى. بأسرهاألمانيافىالوحيدالقانونىالحزبهىاالشتراكية

.أيضًاالمستشاربمنصبمحتفظًاالجمهوريةرئيسمنصبهتلر، فتولىهندنبرجالرئيس
العالميةالحربإلىالطريقتمهدقد، ويكونالثالثالرايخحياةبدأتقدتكونوبذلك
.الثانية

)النازية (الوطنيةلالشتراكيةاأليديولوجىاإلطار
العمالحزب "باسمعرفسياسىحزبإلىيستندألمانيافىالنازيةانتصاركان

الوطنيةباالشتراكيةعرفتجديدةسياسيةنظريةاعتنقالذى" األلمانىالوطنىاالشتراكى
اسممناألولىالحروفيضمالذىاأللمانىاإلختصارإلىاستنادًا (Naziالنازىأو

لتطبيقهاسعىالسلطة، ثمإلىوصولهقبلالحزبمفكروكونهانظريةالحزب)، وهى
وصفهالذىالبرنامج: مصادرثالثإلىالنظريةهذهأصولوترجع. بالسلطةإنفرادهبعد

معتمدًابرنامجًاأصبحوالذىنقطة24ويضم1920عامGottfried Fedderفيدرجوتفرد
وهذه". العشرينالقرنأسطورة "روزنبرجألفردوكتاب" كفاحى "هتلر، وكتابللحزب

غريبمزيجمنالفكريةأصولهاتستمدالوطنيةاالشتراكيةللنظريةالثالثةالمصادر
بالدولةالخاصةهيجلوأفكارالطابعالعنصرىاأللمانىالتاريخىالتراثبينيجمع

السوبر (المتميزالعنصرعننيتشهالحياة، وفكرةبإرادةالخاصةشوبنهاوروأفكار
منغيرهعلىاآلرىالعنصربتفوقالخاصالجانبفىالنظريةتأثرتكما). مان

والنقاءالبقاءبصراعالخاصةومندلدارونبأفكارالجرمانىالعنصروسموالعناصر
التىعشرالتاسعالقرنفىالفرنسيينالمفكرينبعضبكتاباتاستفادتكذلك. العنصرى

، ولكنهاالتاريخحركةتوجيهفىحاسمًادورًايلعبالبشرىالعنصرأنإلىذهبت
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لمآخرمغزىالفكرةعلىأضفت، وبذلكالجرمانىاآلرىالعنصربهالتعنىطورتها
عامنشرهاالتىتشبرلينبأفكاركبيرًاتأثرًاهتلرتأثروقد. األصليونأصحابهايقصده
أفكارهامنجانبًاالوطنيةاالشتراكيةاستمدتكذلكالتيوتونىالعنصرتفوقحول1899

هتلروتأثراألولىالعالميةالحرببعدأوروبافىذاعتالتىللساميةالمعاديةاآلراءمن
علىوحرصهلهمالشديدةكراهيتهكانتهناومنفيينافىإقامتهأثناءلليهودالعداءبتيار

.منهمألمانياتخليص

تطورالذىاالشتراكىبالفكربعيدأوقريبمنيتصلال" الوطنيةاالشتراكية "ومصطلح
االشتراكيةعلمية، ألننظريةإطارفىماركسصاغهحتىالمفكرينمنفريقيدعلى

يرتبطمعينمجتمعفىيتمثلالدمرابطةعلىقائمواحدأصلفىاالشتراكتعنىالوطنية
يجبالفرد، ولذلكمصلحةفوقالمجتمع، فصالحرفعتهعلىالعملمحدد، يجببوطن
.أمتهأجلمنشئبكليضحىأنالفردعلى

سياسىكيانفىاأللمانىالشعبتضمكبرىألمانيةدولةإقامةالنازيينهدفكانلذلك
هواألولالرايخ: "هتلريقولذلكوفى" الثالثالرايخ "اسمدولتهمعلىواحد، وأطلقوا

أنأى. دولتىهوالثالثفرساى، والرايخجمهوريةهوالثانى، والرايخبسماركدولة
يناير30فىاأللمانىللرايخمستشارًاهتلرفيهعينالذىاليوممنيبدأالثالثالرايخ
1930.

يقومشمولىسياسىنظامإقامةالنازيونمهابًا، رأىقويًا" الثالثالرايخ "يكونوحتى
قمةعلى، يتربعاأللمانىوالوطنىاأللمانىالعنصربقاءأو" واألرضالدم "مفهومعلى

قياداتهمنالحزببفكرتؤمنالتىالصفوةهتلر، تعاونه) الزعيمأى (الفوهررالنظام
اإللهاميستمدانكاناأنهماإالالنظامإطارفىتشريعيينمجلسينوجودالمختارة، ورغم

سوىالمجلسانيملكالبقوانينقراراتإصدارسلطةلهكانتالذىالفوهررمن
.عليهاالتصديق
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إلىالقديمةاأللمانيةالوالياتصالحياتنقلتممركزية، لذلكالنظامهذافىوالسلطة
وزارةقبلمنيعينونحكامهاالتشريعية، وأصبحمجالسهاوألغيتالرايخحكومة

.ببرلينالداخلية

زيادةعلىالعملعبءعاتقهعلىيقعللدولةخادمإلىالفرديتحولالنازيةظلوفى
.بأسرهالشعبيمثلالذىالفوهرريراهماينفذأن، وعليهممكنحدبأقصىالماديةقوتها
.الشيوعيةضدبالديناستعانتهارغمالكنيسةبسلطةاإلعترافالنازيةتقبلوال

الملكيةومبدأالرأسماليةببنيةاإلحتفاظمعدائمةبصورةاالقتصادإدارةتتولىوالدولة
أصحابتمثلالتىالهيئاتتشركاالقتصاديةسياستهاتنفيذالدولةتضمنوحتى. الفردية
فىاألعمالأصحابكلجمعطريقعن، ويتمالقومىاالقتصادإدارةفىاألعمال
تغطىالنوعهذامنعلياهيئاتسبعهناكفكانت. الدولةعليهاتشرفإجباريةتنظيمات

،، التأمينالزراعة، الصناعة، التجارة، الطاقة، البنوك (المختلفةاالقتصادىالنشاطأوجه
كلرئيسالدولةإجباريًا، وتعينالتنظيماتلهذهاإلنضماموكان). الحرفيةالصناعات

،باإلقليمالموجودالمشروعاتكلتضماقتصاديةغرفةإقليمبكلوأقيم. منهاواحدة
األلمانيةالرأسماليةتجمعتمثلالتى" العليااالقتصاديةالغرفة "الغرفهذهرأسوعلى

.األلمانىالقومىاالقتصادالدولةتوجهخاللهاالمفكر، ومنورأسها

العمالية، وألغتالتنظيماتكلبحلإلدارتها، قامتالعمالخضوعالدولةتضمنولكى
باإلنضمامالعمال، وألزمتاإلضرابوحقالنقاباتتكوينحقوأهمهاالنقابيةالحقوق

تضمالتى" العملجبهة "باسمعرفتالدولةلتوجيهوخاضعةللحزبتابعةمنظمةإلى
صاحبلمعاونةمصنعكلفىللعملمندوبًاالدولة، وعينتاألعمالوأصحابالعمال
اإلشرافيتولىللعملمديرًاإقليمكلفىالدولةعينت، كماالعمالمشاكلحلفىالعمل
.لتنميتهاالدولةتسعىالتىالصناعاتنحوالعمالوتوجيهاألجورتحديدعلى

إيطاليافىالفاشيةقيام: ثالثاً
سيطرةدواعىأهممنكانتالحربأعقابفىبإيطاليامرتالتىالظروفأنشكال

البالدكانت1919عامفيها، ففىالحكمعلىموسولينىبنيتوبزعامةالفاشىالحزب
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معاهدةفىظلمتقدبأنهااإلحساسبسببالرضاعدميسودهاسياسيًانفسهاعلىمنقسمة
االقتصادىنظامهافىالفوضىحلولإلىأدىممامواردهااستنزافجانبإلىالسالم

.العاماإلنهيارنحوتندفعالبالدبأنوالشعور

بهاأحستالتىوالرخاءاألمنفىالرغبةعنتعبيرًاكانتحركتهمأنالفاشيونرأىوقد
البناءإعادةمهمةتتولىأنتستطعلماألخرىاألحزابأنالسيماالطبقاتكل

منإيطالياإلنقاذمحددًابرنامجًايملكونالذينهموحدهمالفاشيونكانالضرورية، لقد
بمهمةالقياماإلمكانمنيجعلجديدواجتماعىسياسىنظامإقامةهدفهموكان. اإلنهيار

الشعبإلىالفاشيةالحركةلمؤسسرسالةمناإلتجاههذاالصعبة، ويتضحالبالدبناء
الحكوماتضدسياسيةثورةفقطليستاإليطاليةالفاشيةأن "فيهاأعلن1924البريطانى
ثورةأيضًاالبالد، ولكنهاتقدمهددتبلالدولةبتداعىسمحتالتىالعاجزةالضعيفة
".البالدفىولإليمانللديناألصيلةالمبادئأفسدتالتىالقديمةاألفكارضدعقائدية

والحركةهتلرباسمالنازيةالحركةارتبطتمثلماشخصباسمحركةترتبطلمولعله
شخصيةعلىالتعرفالفاشيةحقيقةلتفهمعلينافإنثمومنموسولينىباسمالفاشية

.مؤسسها

.إبتدائىكمدرسعملهأهمهامتعددة، كانحرففىحياتهبدايةفىموسولينىعمللقد

تدخلعنالمدافعينأشدمنلالشتراكية، وأصبحدعايتهبسببسويسرامننفىوقد
إيطالياشعب "جريدةالغرضلهذاأسسولقد) 1918–1914 (العظمىالحربفىإيطاليا

Popolo d,Italia "ثورىإعالنأولالقائمالصراعخضمفىإيطاليادخولأنيرىوكان
حرب،وأنالشعبحربستكونالحرب "بأنالمعنىهذافىكتب، وقداإليطالىللشعب
ليواجه" الفاشيستالمحاربينجماعات "1919فىأقامالسالمعادالغد"، ولماثورةاليوم

اليساروخطرالمحافظاليمينخطر "–رأىكما–البالدعلىيرفرفاناللذينالخطرين
نعملأننستطيعسوف "فقطوبها.. كونهاالتىالتنظيماتبهذهأنهرأىالهدام"، وقد

أنهاكماحزبًاليست "الفاشيةأنالمبكرالوقتهذامنذاعترفاألوان"، كمايحينعندما
الفاشيةأن "المبكرالوقتهذامنذأعلنإنهبل" كذلكتكونأنالمستقبلفىترغبال
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علىالخارجينكافةإليهإنضمإذالفاشيينأفادقداإلعالنهذاأنشكالحزبية"، والضد
.عليهاوالساخطينالقديمةاألحزاب

وذكر" والمعنويةالماديةالقوىفىعظيمتغييرالفاشيةأن "1921عامموسولينىكتبوقد
تأكيد "رأيهفىكانفقدبرنامجهاالبالد، أماحكمإلىالوصولهوشئكلقبلهدفهاأن

محددةأخرىمبادئأىوجودلعدمونتيجة". اإليطالىللشعبوالروحيةالماديةالعظمة
عمليةحلوًاليطلبون "الذينهؤالءكليقبلتنظيمهمأنليعلنواالفرصةالفاشيونإنتهز

، وعلىالمشاكلحاللوأنهمأساسعلىاإليطالىللشعبأنفسهموقدموا" قائمةلمشاكل
مبدآنهناككانالبدايةنظرى، ومنذبرنامجأىتقديمالفاشيةمؤسستجنبفقدذلك

والثانىالدولةسلطةتقويةاألول.. حركتهعالئمأهممنظالالبرنامجهذافىواضحان
الفاشيةتميزالتىهى "موسولينىرأىفىاألسسهذهوكانت. الوطنيةالنقاباتتدعيم

".األخرىالمذاهبعنسياسىكمذهب

الفاشيةتطور
المدنإلىانتشرتأنالحركةلبثت، وما1919ميالنفىفاشيةجماعةأولتأسستلقد
المحاربينإليهاجذبتفقدالعسكرىبطابعهاتتميزكانت، ولماالريففىتغلغلتثم

للبعثجنودًاأنفسهمفىيرونهؤالءوكان. عمومًاالوسطىالطبقةوأبناءوالطلبةالقدامى
يحملهاكانالتىالعصىمنبحزمةألنفسهمرمزواسوداء، وقدقمصانًاويلبسونالوطنى
وال" والسلطةالوحدة "شعارإلىترمزهذهالقديمة، وكانترومافىالرومانيونالضباط

حركةالفاشيةمنجعلتالتىهىالمنظمةالعسكريةالتنظيماتهذهمثلظهورأنشك
"إيطاليافىحكومتانيوجد "أنهمبكروقتمنذيعلنأنمنزعيمهاومكنتقيمةذات

جانبمنالمستمرةالتعدياتفىتمثلتصغيرةأهليةحربهناككانأنهوالواقع
.الحيادجانباألخرىاألحزابإلتزمتبينمااالشتراكيينعلىالسوداءالقمصانأصحاب

بإرسالقامواأنهمكماعليهاالقضاءعلىعملواحيثاإلضراباتفىالفاشيونتدخلكما
علىالفاشيةزعماءأحدعلق، وقدخصومهمقلوبفىالرعببثبهدفتأديبيةحمالت

".للفاشيةالنصرأخيرًاتكسبسوفالعادلالعنفأعمال "بأنذلك
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منالحدفىالراغبغيرأصحبمعنىأوالقادرغيرموقفالحكومةوقفتوقد
قدمهاالتىالترشيحقوائمتمكنت1919إنتخابتفى، ولكنالفاشيينتصرفات

منتمكنت.. المسيحيةالديمقراطيةمننوعًايتبنىالذىالشعبوحزباالشتراكيون
.السوداءالقمصانأصحابقوائمعلىاإلنتصار

جذبفىموسولينىنجحفقدهائلةبسرعةتتزايدأخذتالفاشيينأعدادفإنذلكورغم
هذهسيطرة) 1 (التنظيمهذاشمل، وقدالنقاباتبتنظيماالشتراكيةأنصارمنكبيرةأعداد

ضريبةوبفرض) 3، (ساعاتثمانالعمليوموبجعل) 2الصناعة، (علىالنقابات
بموسولينىاألمروصلولقد. تشريعيةسلطاتذاتاقتصاديةوبمجالس) 4تصاعدية، (

رفضوالتى1920قامتالتىاإلعتصابحركةشجع) 5 (أنإلىللعمالتقربهفى
لهاصلةالالحركةهذهأنالفاشىالزعيم، وأعلنمصانعهممغادرةالعمالأثناءها

.بالبلشفية

عضوًا، وفىألف17يمثلونفاشيًا22هناككان1919عامفىفاشىمؤتمرأولوفى
1921الثالثالمؤتمرعضوًا، وفىألف30يمثلونفاشيًا118هناككانالثانىالمؤتمر

الذىالوقتأنالواضحمنوأصبح. عضوًاألف300يمثلونفاشيًا2200هناككان
أكتوبرفىوبالفعل. يتأخرلنرومافىالقائمةالحكومةتحدىمنهؤالءفيهسيتمكن

المشهورزحفهالسوداءالقمصانذوىجيشوبدأالفاشيينبتعبئةاألوامرصدرت1922
وأسندموسولينىاستدعىفقداألهليةالحربأخطاربالدهالملكيجنبوحتى. رومانحو
الوزارةبمنح–بالحلالتهديدظلفى–النوابمجلسقامجديدة، كماوزارةتأليفله

.طلبتهاالتىالصالحياتكلالجديدة

الديكتاتوريةالدولة
الحزبالسلطة، وبادرإلىبالوصولالفاشيةبرنامجمناألولالجانبالعملبهذاتحقق

أجهزةإلغاءيعنىهذاالبالد"، وكانفىالسياسيةالمؤسساتكافةتجديد "علىبالعمل
الفاشية، وعلينازعيمشخصفىمتمثلةمحلهامسئولةحكومةوإحاللالقائمةالحكومة

.الفاشيةللدولةالسياسىالبناءإحتاجهلماسريعًاوصفًانقدمأناآلن
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،الزعيمشخصفىاإليطاليةالسياسةعلىالعلياالسيطرةتركزتالجديدالنظامظلفى
قائد) 2 (أنهواالقتصادية، كماوالعسكريةالسياسيةالمملكةمؤسساتيدير) 1 (فهو

دواميعنىمماالكبيرالفاشىالمجلسيترأس) 3 (فإنهالوقتنفسالفاشية، فىالميليشيا
–لهالتابعةالميليشياطريقوعن–سياسيًاالحزبهذابقىلقد. الحزبعلىالسيطرة

تمثيلهتمفقدحدأبعدإلىالقوميةالحياةفى، تدخلالفاشىالعهدخاللاألساسيةالقهرأداة
منمظهركليضعأنبذلكنجحولقد. بهمعترفًاتنظيمًايصبححتىتنظيمكلفى

.وتوجيههإشرافهتحتالثقافيةأواالقتصاديةأوالسياسيةالنشاطمظاهر

، وقدوالعملالقولحريةمنيستتبعهاوماالسياسيةبالحريةالفاشيةالدولةتسمحولم
التامةالسيطرةفرضتمالجواسيسمنجهازطريقعنالحريةهذهخنقمننجحت

تغييراتلهاحدثأوالصدورعنتوقيفهاتمفقدالمستقلةالجرائدأماالصحفعلى
، وتمالنوابلمجلسالديمقراطيةاإلنتخاباتتوقفتالوقتنفسوفى. ملكيتهافىإجبارية

بأصلالخاصةالكتبدراسةالمدارسعلى، وفرضالمحاكمفىالمحلفيننظامإلغاء
.بهاتشبعوقدالجديدالجيلينموحتىونظمهاوأهدافهاالفاشية

الرأىهذاويبدأ". الديمقراطية "فىبرأيهاللدولةالفاشيةاستنتهالذىالنظامبهذاويرتبط
علىحقيقىتقدمعالمةهىإنماالفرنسيةالثورةعننتجتالتىالديمقراطيةالدولةبأن

هذهظلفىالمواطنأنوترى. البوليسيةوالدولةالوراثيةللدولةاالستبداديةاألسسنفس
قدأنهترىكما. النظريةالناحيةمنمضموناستمرارهاإيجابيةضماناتيكتسبالدولة

عشرالتاسعالقرنمنالثانىالنصفخاللالدولمنالنوعلهذاالتدهورمننوعبدأ
األحزابخالفاتتزايدعننتجتالتىواالجتماعيةالسياسيةلإلضطراباتنتيجة

للمساواةتدعوالتىالديمقراطيةالدولةإنكشفت، وبذلكالطبقىالصراعوحدةالسياسية
أماالوسطىالطبقةأهداففحسبتخدمفهى" البورجوازيةدولة "أنهاأساسعلىواألخوة

الصدامذلكوراءمنينشبثمومن. الرأسماليينالستغاللتتركهمفهىالبروليتارياأبناء
كانولما. العاملةوالطبقةالدولةبينصدامبطبيعتهوهوالديمقراطيةالمؤسساتهدم

ممثليهماختيارفىفحسباالشتراكمجردعنبطبيعتهمراضينغيراألخيرون
يعرفماوتحقيقالسلطةعلىالحصولبهدفالتجمعفىأخذوافقدالسياسيين
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القهروسائلباستعمالالبورجوازيةتقومأنإلىذلكأدىوقد". البروليتاريابديكاتورية"
الديمقراطية،الدولةعليهتقومالذىاألساسوهىالسياسيةالحريةمنكثيرًايحدماوهذا
بهايوفىالإنتخابيةبوعودالشعبيةالحركاتلتهدئةمضنيةجهودبذلإلىذلكوأدى

، يضافالبرلمانىالنظامتدهورذلكعنونتجالديماجوجيةمننوعإلىبذلكوتحولت
أىعنالكفإلىاضطرتالتىالتنفيذيةالسلطةكبيرحدإلىأضعفتأنهاذلككلإلى

.العاديةاإلدارةظلفىإنجازهيمكنفعالحكومىعمل

تحفظالديمقراطيةالدولةأنوهىمحددةنتيجةإلىاآلراءهذهمنالفاشيونتوصلوقد
األخرىالبالدفىاألصيلة، أماالحكموتقاليدبالثروةتتميزالتىالبالدفىبصعوبةنفسها
أوروسيافىحدثكماشيوعيةثورةإلىتتحولفهىالصفاتهذهمثلتنقصهاالتى

كلووحدةالدولةسلطةتدعيمسوىلذلكعالجوالأسبانيافىحدثكماأهليةحرب
كانلماأنهرأتالتىالفاشيةالحركةشعارالعصىحزمةعنهعبرتماوهواألمةقوى

قرنهوالعشرينالقرنفإنالسياسيةوالحريةالديمقراطيةقرنعشرالتاسعالقرن
وكماالفاشىالمبدأهذاتعتنقسوفكلهاأوروباأنموسولينىرأىالقوية، وقدالسلطة

بشيروأنهاالقرنهذاخاللاألوروبيةللحضارةالظاهرةالسمةستصبحالفاشيةإن "قال
".الجديدةاألوروبيةالنهضة

تؤكدالنظامهذالسبرغوارمحاولتنافإنموسولينىوآراءالفاشيةأفكارعنبعيدًاولكن
الحريةضدفهوالسلبياتمنعديدًاتتضمنقدشئأىقبلأنهبلإيجابيًايكنلمأنهلنا

أناآلن، وعليناالسالمضدحتىأنهبلالتجاريةالحريةوضدالديمقراطيةوضدالفردية
:الفاشيةبهاتميزتالتىالسلبياتهذهنوضح

:الفرديةوالحريةالفاشية- 1

قيمأىبنموتسمحلمفإنهاالوسائلبكلالدولةسلطةتقويةالفاشيةمبادئأهممنكانلما
الدولةفىشئكلإن "موسولينىتعبيرحدالدولة، وعلىنطاقخارجإنسانيةأوروحية

لمشموليةبطبيعةالدولةالفاشيةصبغتلقد". الدولةضدشئوالالدولةخارجشئوال
فمكفولةالحركةحرية، أماالمجموعاتأولألفرادسواءالمستقلللعملمجالأىتترك
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لمعليها، كماتقومالتىاألسسنفسوعلىالدولةمصالحنطاقفىتتمأنهاطالماللفرد
أنيتضحوبهذاالدولةنطاقعنخارجةاقتصاديةأوسياسيةجماعةأىبقياميسمح
الواحد، وأنالحزبسيطرةعلىتعتمدشموليةدولةأوديكتاتوريةدولةالفاشستيةالدولة
.القائمالعهدبنواصىيمسكالذىاألساسهوالحزبهذانظام

:والديمقراطيةالفاشية- 2

لهذاالطبيعىالبديلنفسهافىترىوأنهاالديمقراطيةفىالفاشيةلرأىقبلمنأشرنا
الكبيرةواألعداداألغلبيةيمثلكانالديمقراطيةقرن "أنالفاشيونرأى، وقدالنظام
تممبادئتحكمهتزالالالذىالعالمهذا.. الديمقراطيةعالمفيعارضونهمأما" والكم

عليهتقومالذىاألساستنفىالفاشيةالسياسيةالفلسفةفإنذلك، وعلى1789عاموضعها
وتلكالحكممحليحلأنورأتالحكمفىاألغلبيةحقوهوالديمقراطيةالحكومة

الديمقراطيةأنواعأنقىهذاأنرأواوقد. الزعيمشخصيةالشعبعنالغامضةالكلمة
تهاوتالذىالوقتفى.. الواعيةالشعبرغبةتعكسأنهاكماالكمالالكيفتعنىألنها
والفاشيةالمنتخبةللمجالسأداةمجردإلىالديمقراطيةالدولفىالتنفيذيةالسلطةفيه

وأنانيةالحزبيةالمصالحوراءوالجرىاألحزابتناحرمنالفلسفةهذهبإنقاذتقومبعملها
.الدولةلشخصيةكممثلةإليهاالهبيةوتعيدالطبقات

:واالشتراكيةالفاشية- 3

يفسرالذىبالتاريخالمادىبالتفسيرالمعروفأوالتاريخماديةالفاشيةهاجمتهماأولمن
فىيؤثرماأهمأنيروناالقتصادية، فالفاشيونالتطوراتضوءعلىالتاريخحركة

الجانبإلىيتطرفونالصورةبهذهاالقتصادية، وهمالعواملالالسياسيةالعواملالتاريخ
.نقيضتهامثلإنتقادهاإلىيؤدىمماالفكرةمناآلخر

للتفسيرطبيعىنتاجأنهااعتبارعلى" الطبقىالصراع "فكرةأنكرتقدالفاشيةأنكما
التغيراتفىالرئيسىالعنصرأبدًايكنلمالصراعهذاأنوتؤكدللتاريخالمادى

أنيمكنالطبقيةالوحدةهذهأن، وترىالطبقاتإذابةوجوبترىوهىاالجتماعية
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المتباينةالمصالحبيناإلنسجاموبثتنظيمعلىتقومالتىالفاشيةالدولةداخلتتحقق
.للطبقات

.لهاأساسينأهمفىاالشتراكيةتضرببهذاوالفاشية

:االقتصاديةوالحريةالفاشية- 4

هاجموافإنهماالشتراكيةبالعقيدةفيهيأخذواأنالفاشستيرضلمالذىالوقتنفسوفى
، وكبديلنهايتهإلىوصلقداالقتصاديةالحريةعهدأنرأوافقدالليبراليةالمبادئأيضًا
االجتماعيةوالمشاكلالحديثةاالقتصاديةالحياةتعقيداتأنعلىوافقواقدفإنهملذلك

فىالدولةتدخلالضرورىمنجعلتقداالقتصاديةاألزماتعننتجتالتىالواسعة
يتجهكلهالعالمأنورأواباالشتراكيينذلكفىالفاشيونتشبهاالقتصادية، وقدالشئون
.موجهاقتصادنحو

:والسالمالفاشية- 5

بلفحسبإيطالياتاريخفىليسأثرماأهممنكانالسالمفىالفاشيينرأىأنوالواقع
ليسالسالمسياسةاتباعأنوأكدواسياستهمبعالميةاعترفوافقد. عامةأوروباتاريخفى

منطقضدأنهكماالعالمبهامرالتىالسابقةاألحداثمنطقضدألنهمنطقىباتباع
التىهىوحدهاالحربأنأساسعلىالسلملفكرةكبديلالحرب، وقدمواالقائمالعصر
.توجههاأنتستطيعالتىاألممأصالةمدىتؤكدأنهاكمااإلنسانمواهبتجلو

ثمومن" القوةإرادة "يمثلالعداءهذاأنإذإيجابيًاجانبًاللسالمالفاشيةعداءتضمنولقد
منالمبدأهذامثلأنأعلنوقد. التوسعفىرغبتهافىإمبرياليةبروحالفاشيةتمدفهى

السيطرةتحتقرونًاعاشتالتى "اإليطاليةاألمةمثلأمةتناسبالتىالمبادئأحسن
بالبعثاإلعتقادأنشكوال". العالمفىكيانهاتأكيدعلىتعملبدأتثماألجنبية

بالواجبوالشعورالنظاممثلمعينةقيمًامعهحملقداإليطالىالشعبفىاإلمبريالى
حياتنافإنالسهلةالحياةضدأننا "الفاشستفالسفةأحدكتب، وكمابالنفسوالتضحية

حينالصددهذافىبدورهاالفاشيةالدعايةقامتوقد". مستمرةحربًاتكونأنيجب
مؤداهمعينًاإقتناعًااإليطاليينأذهانفىتثبتأنبهدفالتوترمنجوخلقعلىعملت
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مستعدًايكونحتىبالخطراإلحساسإيطالىكلأعماقفىتضعوأن. تتقدمأمةأنهم
معينةتدريباتيتلقواكانواالصغاراألطفالوحتى. خطرأىولمواجهةتضحيةأىلقبول
مجموعاتفىمبكرسنمنفينتظمونالفاشيةاألفكارخاللمنهضمهميتمحتى

إلىإيطالياتحويلبالطبعذلكمنالهدفوكانعسكريةأسسعلىتنظيماتهاتمارس
".عسكريةأمة"

منالبالدشبابتمامًاتحتكر "أنهااإليطاليةالحكومةعشرالحادىبيوسالباباأدانوقد
أيديولوجيةتحقيقبهدفالنظاموصالحالحزبصالحأساسعلىالرجولةحتىالطفولة
".للدولةالوثنيةالعبادةإلىتؤدى

* * *

أتباعها، "فعظمةلهاتصورهاالتىبالجدةليستالفاشيةالمبادئهذهكافةأنوالواقع
،سوفوكليسخاصةاليونانيونالفالسفةقبلمنطرحهاقدكانمشكلةتطرحإنما" الدولة

تعظيم، وفىاألولىالحربقبلاأللمانيفعلهكانلماشيئًايضيفوالمللحربالدعوةوفى
سلكواللديمقراطيةمهاجمتهمبالنازى، وفىتمامًاتشبهوافقدالساميينوكراهيةالجنس
المجالسمناألمةمصالحتمثيلفىأفضلالمسئولالحاكمأنوفكرة. قديمًاطريقًا

الحكمعهدخاللالمفكرينبعضبهانادىعاديةفكرةبدورهاهىإنمااإلنتخابية
النظاممؤيدىأنكما. عشرالسابعالقرنفىإنجلترافىاألولشارلللملكالفردى

أشهرهمومنعشرالتاسعالقرنأواخرفىبهايتغنونكانواروسيافىالقيصرى
.بوبيدونستيف

* * *

منأصولهااستمدتوالتىالفاشيةللدولةاالقتصادىالبناءعنالحديثإلىاآلنوننتقل
الصمودعلىقدرتهاتثبتأنيمكنوالتىاإليطاليينالعماللحركةالنقابيةالنظريات

.للفاشيةالسياسيةاأليديولوجيةمنأكثر

قدإيطاليافىالسياسيةالحريةحطمت، والتىالحكومىبالجهازعصفتالتىالثورةفإن
.االقتصاديةالحريةأيضًاأنهتاجتماعيةثورةصاحبها
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المباشرةالدولةإدارةتحتالقومىاالقتصادكلوضععلىتعمللمالفاشيةأنوالواقع
ورأتللدولةاالقتصاديةالحياةجوانببعضفىالخاصبالقطاعاعترفتقدفهى

الذى" العملميثاق "فىجاءولقد. األخرىالجوانببعضفىالدولةسيطرةضرورة
معتمامًاوتتفقللغايةحيوىعاملاإلنتاجميدانفىالخاصةالمشاريعأن "1927صدر

عندماسيحدثاالقتصادىالنشاطفىالدولةتدخلأن "ذلكبعديضيفثم" القوميةمصالح
عدميثبتأوالجوانبمنجانبفىالمبادرةبزماميأخذأنالخاصالقطاعيستطيعال

فتحتقداألخيرةالعبارةأنشكللدولة"، والالسياسيةالدواعىتستلزمهأوفيهكفاءته
أنهإالباالشتراكيةالتدخلذلكوصفيمكنالكانالدولة، وإنعملأمامواسعًاالمجال

إدارةتحتالخارجيةوالتجارةالبنوكوضعتفقدثمحافتها، ومنإلىالوصولشكال
دخلتقدللدفاعالخاصةاألهميةذاتالصناعاتأنذلكإلىالمباشرة، يضافالدولة

.الدولةمشروعاتنطاقضمن

اإليطالىالشعبتنظيمتمفقدوالعملالمالرأسبينالعالقةبتنظيمالفاشيةتقوموحتى
ربطتمفقدالوطنيةالمصالحوبيناإلنتاجومدىطبيعةبيننقابية، وللتنسيقأسسعلى
الدولةتكوينبرزواإلتحاداتالنقابات، ومنباإلتحاداتعرففيمااإلنتاجيةاألجهزةكل

.السياسةميدانأواالقتصادميدانفىسواءطبيعتهاتمامًاتمثلوالتىالفاشية

االقتصادميدانفىالنظامتأكيداإليطالىلالقتصادالنقابىالنظامتدعيممنالهدفوكان
.السياسةميدانفىالنظامتأكيدإلىتهدفالتىالفاشىالحزبأنشطةمظاهرمثلمثله

أولئكلجميعالجماعيةالمصالحتشجعالنقابةأنذلكفىالرسميةالنظروجهةوكانت
بيناإلنسجامتحقيق "علىتعملأنهاكماوعمالموظفينمناإلنتاججهازفىالمشتغلين

ذلكعلىوبناء" متكافئةبصورةالحمايةعليهاتسبغالتىاالجتماعيةالطبقاتكلمصالح
بوسائليحلوهلمكماوالعمالالرأسماليينبينبالصراعيسمحوالمأنهميرونفالفاشست
مننوعوهوالنقابىالطريقعنولكنهمالبيروقراطيةبسيطرةيسمحواولماالشتراكية

هدففإنآخروبتعبيرالتاماإلتفاقمننطاقداخلسياستهمرسمفىللمنتجينالحقمنح
الصراعمحلالمشتركةالمصلحةعلىالقائموالتعاوناإلنسجامإحاللاإليطاليةالنقابية

.الطبقى
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اتحاداتفىاالقتصاديةاألنشطةكافةبتمثيل1926قانونصدرالمفهومهذاضوءوعلى
مبادئووضعالدولةطبيعةالعملميثاقحددالتالىالعاموفى. النقاباتهىخاصة
هذايحدثفلمالحرةوالمهنالجميلةالفنونحالةفىإالللموظفينواألخرىللعمال

.والعمالالموظفينبينالتمييز

زعامةتحتإيطالياأحرزتهنجاحأعظمالنظامهذافىاإليطاليونالكتابرأىوقد
مقسمالعالمأنرأوافهم. العالمتواجهالتىاالجتماعيةالمشاكلأكبرلحلموسولينى

الحريةفىعشرالتاسعالقرنبفلسفةتؤمنالتىالمدارسبينالطبقىللصراعنتيجة
اتباععدمالممكنمنأصبحوأنهالماركسيةبالجماعيةتنادىالتىالمدارسوبينالفردية

.المتصارعةالطبقاتمصالحبيناإلنسجامبخلقالمدرستينمنأى

متساويةأعدادفيهايمثلالدولةهيكلأخيرًاتكونالتى" االقتصاديةاإلتحادات "كانتولقد
الفاشستىالحزبممثلىمعواحدةمائدةعلىيجلسونوالعمالالعملأصحابمن

شئكلقبلوإنماالخاصللمالكالربحتحقيقأساسعلىليساإلنتاجسياسةويديرون
إنتاجفىتشتركالتىاإلنتاجعناصركليضم" اإلتحاد "وكان. العامةالمصلحةتحقيق

ثمبتسويقهايقومونالذينوالتجاروالصناعالخامالموادمنتجىمنالسلعمنمتشابهنوع
.والعلميينالفنيينالخبراء

يركز "اقتصادىتخطيطوضعتستهدففهىتخطيطيةاإلتحاداتهذهوظائفوكانت
وضعتاإلتحاداتهذهطريقوعن". القوميةللحاجاتوفقًاالوطنىالمجهودويوجه
ليصبحبمهامهالخاصالقطاعفيهيقوماالقتصاديةالحريةمحلحلمعينًانظامًاإيطاليا
.العامةللمصلحةمربحًاعمًال

فىاالقتصاديةتشريعاتهافىاإلتحاداتهذهالحكومةفيهتستشيرالذىالوقتوفى
مخولةأنهاكماواألجوراألسعارتحدد–اإلتحاداتأى–فإنهاوالتوزيعاإلنتاججوانب

آخربمعنىالتجاريةالمنازعاتفىتتدخلأنلهاأنكماجديدةصناعةأىإقامةبمنع
.الوطنىاالقتصادفىتتحكمفإنها
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غاياتلتحقيقوسائلكانتبلذاتهاحدفىغاياتاالقتصاديةالتنظيماتهذهتكنولم
لألمةالسياسىالتنظيمأعيدللدولة، فقدالسياسىالتنظيمعلىانعكستأخرى، فقد

عامالمختلفة، ففىفئاتهاتمارسهالذىاالقتصادىالنشاطتوزيعأساسعلىاإليطالية
علىقائمألنهصادقًاتمثيًالاألمةيمثلالالبرلمانىالنظامأنالفاشيونإدعى1928
المجلس "موسولينىألفعليهاألمة، وبناءيفككوذلكجغرافيًااألمةتوزيعأساس

تمثلمنهاست: هيئةعشرثالثةالدوائروقسم. نائبأربعمائةمن" الكبيرالفاشستى
عن، وواحدةواألمالكاألموالأصحابتمثل، وستالصناعاتتنوعحسبالعمال

.والكتابالفنانين

أما. الحزبيرشحهمالذيناألشخاصعلىباالستفتاءالنوابهؤالءاختياريتموكان
موسولينىسمىكما) الدوتشى (الزعيمأوالحكومةرئيسأماممسئولينفكانواالوزراء

علىعالوةواحدوقتفىوزاراتثماناألوقاتبعضفىموسولينىتولىوقد. نفسه
.الجيشقيادة

صدرتالذىالفاشستىالحزبإلىنشيرأندونداخليًاالفاشستيةعنالحديثينتهىوال
غايتهوأنالدولةخدمةوفىالدوتشىأمرتحتمدنيةميليشياأنهفيهاتقرربتنظيمهالئحة

.اإليطالىالشعبلعظمةيعملأنهىالرئيسية

الوزراءينتخبأعضائهوالحكومة، ومنالدولةفىشئكلالواقعفىالحزبكانوقد
.العمالومشاكلوالصحافةوالجمعياتالهيئاتجميععلىاإلشرافولهالموظفينوكبار

عداماالقائمةاألحزابجميعبمقتضاهألغىخاصقانون1926عامفىصدروقد
سمحالذىالوحيدالحزبهوالحزبهذاكانفقدذلكعلىوبناء. الفاشستىالحزب

.البالدفىبوجوده

الخارجيةالفاشستيةسياسة
فىالرغبةفىالفاشيينعهدعلىاإليطاليةالسياسةالتجاهاتاألساسىالمحرككانلقد

الدوافعهناككانتالرغبةهذهجانبإلىأنهالفاشيونأعلنولكن. إيطالياعظمةزيادة
نطاقضاقوقدمليونًا43وقتذاكسكانهاعددبلغالتىاإليطاليةاألمةفإناالقتصادية
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بالحدالقوانينتصدرالمختلفةالدولكانتحدودهاخارجأنهكماحدودهاداخلحركتها
لناإليطالييناألطفالمناآلالفمئاتأنالفاشيونرأىفقدثمإليها، ومنالهجرةمن

األعدادلهذهكمنفذللمستعمراتحاجةفىإيطالياكانتفقدذلكوعلىعمًاليجدوا
.الكبيرة

فعًالإيطالياكانتفإذاالصحةمنكثيرينقصهاالفاشستيةاإلدعاءاتهذهأنشكالولكن
العديدةالعائالتتشجعموسولينىحكومةكانتفكيفالسكانعددفىالتخمةمنتعانى

اإليطاليينإعادةعلىتعملكانتأنهاكما.. ناحيةمنهذا.. السخيةبالمكافآتاألفراد
.أخرىناحيةمنأوطانهمإلىالخارجإلىالمهاجرين

تهدفاقتصاديةسياسةواتباعهاالخارجيةإيطالياتجارةاتساعأنالمعقولإلىواألقرب
لصناعاتها،للغايةحيويًاأمرًاالخامللموادحاجتهاتصبحأنإلىأدىالذاتىاإلكتفاءإلى
لتلبيةكافيةغيراإليطاليةالمستعمراتكانتولقد". لألمةموتأوحياةمسألة "قيلوكما

متأخرةاالستعمارىالميداندخلت، فإيطالياالخامالموادمنالجديدةالصناعاتحاجات
األحمرالبحرعلىإريترياسوىتملكتكنلمثمالقومية، ومنوحدتهالتأخرنتيجة

تركياعلىالحربشنتأنبعد1911سنةفىونجحتالهندىالمحيطعلىوالصومال
بين1919الحربأعقابفىاأللمانيةالمستعمراتتوزيعتمولما. منهاليبياانتزاعمن

قدبالدهمأناإليطاليينمنعديداعتقدللغاية، وقدتافهًانصيبهاكانالمنتصرةالدول
.النصرثمارمنحرمت

للعملاإليطاليينتعبيرحدالحبشة، وعلىإلىأنظارهاإيطالياوجهتذلكعلىوبناء
.دماءهمروتهاالتىاألرضإخصابعلى

قديمةإمبراطوريةعلىالقضاءهىالحبشية–اإليطاليةللحربالوحيدةالنتيجةكانتولو
صفحاتمنصفحةمجردالمسألةوأصبحتاألمرلهانالحبشيةاإلمبراطوريةمثل

التوازنعلىوأثرأوروباعلىخطيرًاامتدادًاامتدأثرهاأنالحقيقةولكناالستعمار
ذلكإلىأشرناكمااألممعصبةبهيبةقاسيةضربةأنزلاإليطالىفالهجوم. فيهاالسياسى

دولة52وقامتبالعدوانإيطالياالعصبةأدانتفقد. الدوليةالمنظمةهذهعنحديثنافى
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أنهعلىليسالعملهذااإليطالىالشعبترجموقد. اقتصاديًابمقاطعتهاأعضائهامن
أنورأوامشروعاستعمارىلطموححدأنهأساسعلىولكنحدثعدوانضدإحتجاج
أعظم "يمثلالجديداالجتماعىنظامهاألنالفاشيةالثورةمنتخافالرأسماليةالدول
".اجتماعيةعدالة

أضعفاإليطاليةالحكومةحيالاألممعصبةاتخذتهاالتىالعاجزةاإلجراءاتأنوالواقع
لبثتوما. برلين–رومامحورظهورإلىأدتكماالجماعيةاإلجراءاتقيمةمن

ألمانيامعللشيوعيةالمناهضةالهيئاتإلىإنضمامها1937أعلنتأنالفاشيةالحكومة
.العصبةمنانسحبتثمواليابان

ثالثتمضلمولكن. مكتفيةدولةأصبحتقدأنهاإيطالياأعلنتالحبشةضموبعد
فرنساجارتهاممتلكاتإلىنهمتينبعينينتنظرإيطالياوبدأتإالذلكبعدسنوات
فقدذلكعلىوبناء. خياليةبمطالبنوابهاومجلسصحفهافىتتعالىالصيحاتوأخذت
ماثم1935فرنسامععقدتهاالتىمعاهدتهابإلغاء1938سنةالفاشيةالحكومةقامت
مركزهاتأمينبهدفوضمتهاألبانياغزتأن–1939–قصيرةبفترةذلكبعدلبثت
.العامنفسفىانفجرتأنلبثتماالتىللحرباستعدادًااالدرياتىعلى

* * *

عنهمارأيًاهنانسجلأنقبلالديكتاتوريينالنظامينهذينعنحديثناننهىأنيمكنوال
الرأسماليةنتاجأنها "يرىالذىالمعروفاالشتراكىالمفكر" السكىهارولد "رأىهو
فوقترتفعأنتحاولالتىالديمقراطيةعلىالمالكةالمصالحردوأنها. إنحاللهاطورفى

إبادةمجردليستأنهابيد. الرأسمالىالمجتمععليهاينطوىالتىاإلنتاجعالقاتمستوى
تقومخارجيةسياسةلتبريرالقومىللشعوراستغاللأيضًاهىبلفحسبللديمقراطية

اإلنحاللعلىدليلهىالتىالمظالمتعويضإلىذلكيؤدىأنبأملالمقامرةعلى
ضداألعمالرجالمصالحاحتجاجعلىقامتنجاحًاالفاشيةلقيتفحيثما. الرأسمالى

األعمالرجالمصالحعقدتثمارهاإلحتجاجهذايؤتىوحتى. العمالمطالبزيادة
المرتزقةمنجنودهومعأقرانهفوقبرزالمرتزقةالجنودمنلجماعةقائدمعتحالفًا
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علىالقائدذلكاستولىأنبمجردأنهبيد. للدولةإمتالكهممقابلالعمالقوةعلىليقضوا
وتركللرأسماليةالعريضةالكالسيكيةالخطوطإعادةمجرديستطيعالأنهوجدالدولة
جعلإذعليهمكاسبًا، بليتوقعنفسهجيشهأنعلىاألمريقتصرالإذ. ذلكعنداألمر
وجودهاطريقعناستطاعالتىالمشاكلحلفىالدولةيستعملوأنالدولةرئيسنفسه

البقاءفىالشديدةرغبتهسوىحقيقىمبدأأىلديهليسفهوإذن. القوةعلىيستولىأن
استثناءبدونيجدوهو. البحتالعملىالنجاحمعيارهولديه" الخير "ومعيار. الحكمفى
وهذالحكمهلتذعنوتملقهاإلرغامهااألمةفوقالدولةقوةاستعمالمعناهالنجاحأن

فالقيم. لهاالوحيدالمبررأنهكمايستعملهاالتىالوسائلمنالوحيدالهدفهواإلذعان
".نجاحهفىستسهمأنهايبدوالتىتلكهىاإلعتبارموضعيضعهاالتىالوحيدة

الحربينبينوبريطانيافرنسا: رابعاً
فرنسا- 1

األوروبية،الساحةعلىقيادىبمركز، تتمتعالجانبعزيزةالحربمنفرنساخرجت
وصناعةوالبوتاسالحديدمنالكبيربرصيدهماواللوريناأللزاساستعادتفقد

ألمانياسالحهامة، ونزعمستعمراتحوزتهافىدخلتفيهما، كماالكبيرةالمنسوجات
مشحونةكانتفرنسافىالسياسيةاألوضاعولكنكبيرةحربيةغراماتعليهاوفرضت

بأراضىالخاصةالتسويةإزاءباإلرتياحيشعروالمالفرنسيين، ألنالحربعقببالتوتر
آمنةشرقيةحدودعلىالحصولفىوالرغبةألمانيامنالخوفظلثمومنالراين

.التاليةالسنواتفىالفرنسيةالسياسةعلىيسيطران

عامًاتيارًاتمثلالحربقبلعليهكانتماإلىالطبيعيةالحياةإعادةفىالرغبةوكانت
معاركفىبهمالزجمنبدًالالمدنيةالحياةإلىالعودةإلىالجنود، وتطلعالفرنسيينبين
فىالفرنسىاألسطولجنودبينتمردفحدثالشرقيةأوروبافىالروسيةالثورةضد

.وتركياأوديسامنقواتهاسحبإلىالفرنسيةالحكومةدفعمما1919عاماألسودالبحر
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وجهفىمنيعًاسدًاتقفأوروباشرقفىصديقةكتلةإقامةإلىالفرنسيونوتطلع
بعدالفرنسيةالسياسةفىهامًاعامًالالسوفييتيةللدولةالعداءكانالشيوعية، وبذلك

.األولىالعالميةالحرب

جورىجانزعيمهأغتيلالذىالفرنسىاالشتراكىالحزبكيانهدتقدالحربوكانت
Jean Jauresلمالجوألنقويةشخصيةالحزبزعامةفىيخلفهأندونالحربقبيل

النقابيةالحركةالحربأضعفت، كذلكالحرببتجنبالمناديندعوةلتقبلمهيأيكن
القومية، وزادتالوطنيةإلىالثوريةالنقابيةمنتحولالذى" للعمالالعاماإلتحاد "وخاصة

االشتراكيةالحركةتمزقمنالروسيةالثورةمناتباعهالواجبالموقفحولالخالفات
، حيث1919نوفمبرإنتخاباتواليساراليمينخاضالظروفهذهوفى. النقابيةوالحركة

منكانثمومن. اإلنتخابيةالمعركةعلىتسيطرللشيوعيةالمضادةالدعايةكانت
إنتخاباتفىنجحوااليساريينولكن. ساحقةبأغلبيةالوطنيةالكتلةتفوزأنالطبيعى

الفرنسىالشيوعىالحزبمناليساركتلةوكونواصفوفهمتنظيمأعادواعندما1924
الفردىاإلنتخابإلىالقوائمنظاممناإلنتخابقانونتعديلأنغير. االشتراكىوالحزب

اليسار، أدىصالحفىالتعديلهذاأنيظن، وكان1927عامالفرنسىالبرلمانأقرهالذى
ظروفيواجهأنعليهكانالذىالبرلمان، وهو1928إنتخاباتفىاليميننجاحإلى

.االقتصادىالكساد

األولىالعالميةالحربعقبفرنسافىالسياسيةاألوضاعأنالقوليمكنذلكوعلى
، وكانت1933وعامالحربنهايةبينفيماوزارة27شكلتاالستقرار، فقدبعدمإتسمت

وعدمواليساراليمين: الكتلتينفىالسياسيةاألحزابكثرةبسببإئتالفيةوزاراتكلها
.منفردًاالوزارةتشكيلمنتمكنهاإلنتخاباتفىمطلقةأغلبيةعلىمعينحزبإحراز
التىالتشريعيةالجمعيةمواجهةفىالوزاراترؤساءمواقفعلىالضعفغلبولذلك
بادرةأولعندالوزارةمنالثقةسحبباستطاعتهاكانكبير، إذسياسىبنفوذتمتعت
.الوزارةوبينبينهاتقعخالف

مناستقرارًاأكثركانتفإنهافرنساسادتالتىالسياسىاالستقرارعدمظاهرةورغم
التىالمناطقتعميرهدفهاسياسةتضعأنفاستطاعتالغربيةأوروبادولمنغيرها
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1926عامالتعميرمشروعاتإنجاز، فتمالقومىباالقتصادوالنهوضالحربخربتها

اإلنتاجمعدالت)، وزادت1925عام (الحربقبلمامعدالتالزراعىاإلنتاجواستعاد
العملعالقاتلتنظيمالحكومةوالخارجية، وتدخلتالداخليةالتجارة، ونشطتالصناعى
القبولمنمفرًاالفرنسيةالرأسماليةتجدلمالتىواالجتماعيةالعماليةالتشريعاتبإصدار

.روسيامصيرفرنسايجنباالجتماعىاالستقرارمنقدرإليجادبها

المحافظةعلىيقومالعالميتينالحربينبينفيماالفرنسيةللسياسةالرئيسىالخطوكان
عنللشيوعيةوالتصدىجديدمنألمانياقوةبروزدونفرساى، والحيلولةتسوياتعلى

.أوروباوسطدولبينيربطللتحالفنظامطريق

الفرنسيةالحكومةإتبعت) 1924–1920 (السلطةاليمينيونفيهاتولىالتىالفترةوخالل
إلىاأللمانيةالتعويضاتقضيةمنالمتشددموقفهافىتجلتالتى" القويةاليد "سياسة
بريطانيامنوكلفرنسابينالعالقاتتوترإلىأدىالذىالروهرإحتاللدرجة

علىالفرنسيةالحكومةتصميمفىالسياسةتلكتمثلتكما. األمريكيةالمتحدةوالواليات
ولكنلبولنداالعون، فقدمواالهدفهذالتحقيقعسكريًاوالتدخلللبولشفيةالتصدى
السياسةنفساستخدمتكذلك. بالفشلباءتوتركياروسياجنوبفىالعسكريةخططهم

القمعأساليب، فاستخدمتالفرنسىلالستعمارالخاضعةالبالدفىالوطنيةالحركاتتجاه
ترددبسببإيطاليامعالعالقاتوساءت. وغيرهاالصينيةوالهندوتونسسوريافى

كانالتىالحقوقنطاقوتضييقاالستعماريةمصالحهاعنإيطالياتعويضفىفرنسا
.تونسفىاإليطاليونبهايتمتع

السياسة، فاتجهت1924فىالسلطةإلىاليساربوصولتغيرتالسياسةهذهولكن
الحكومةبينتنسيق، فقاماإلعتدالإلىأقربتوفيقيةأساليباتباعإلىالفرنسيةالخارجية
تعاونعالقاتقامتماكدونالد، كمارامزىبرئاسةالعماليةبريطانياوحكومةالفرنسية

ألمانياقبول، وتمالصلحمعاهدةنصوصبتطبيقإلتزامًاحكومتهاأبدتالتىألمانيامع
تعديلرفضمنالثابتفرنساموقفعلىذلكيؤثرأن، دوناألممبعصبةعضوًا

فرنسا، وظلتالمستقبلفىالسالمأساسللفرنسيينبالنسبةتعدالتىالصلحمعاهدات
.أوروباوشرقوسطدولمعكبيرةوبحريةبريةعسكريةبقواتتحتفظ
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،1928عامالسلطةتسلمتالتىالوسطيمينحكومةعهدفىالسياسةهذهواستمرت
30 (األلمانيةاألراضىتحتلكانتالتىقواتهاسحبعلىالفرنسيةالحكومةفحرصت

للحزبالمتطرفةاإلتجاهاتمواجهةفرصةاأللمانيةللحكومةتتيححتى) 1930يونيو
لإلنسحابالمحددالموعدحلولقبلهتلر، وذلكتزعمهالذىاأللمانىالوطنىاالشتراكى

تسوياتفىالنظرإعادةرفضمنموقفهاعندفرنساظلتولكن. الصلحاتفاقيةوفق
جهودها، وفىالسالحنزعقضيةمنالمتشددفرنساموقففىذلكفرساى، وتجلى

.1931عاموألمانياالنمسابينالجمركىاإلتحادمشروعإلحباط

،الحربفىالمنتصرينالحلفاءجبهةتماسكعلىللمحافظةمضنيًاجهدًافرنساوبذلت
والوالياتواليابانوإيطاليابريطانيابصداقةاإلحتفاظسياستهافىالزاويةحجرفكان

حلفاءبعض، جعل1935عامبعدالدوليةالحوادثتطورولكن. األمريكيةالمتحدة
العاماإلتجاهأنغير. أثيوبيااحتلتالتىإيطالياوخاصةلفرنساأعداءيصبحوناألمس

عالميةحربفىالتورطتفادىعلىالعملفىمتمثًالظلالفرنسيةالخارجيةللسياسة
.ثانية

بريطانيا- 2
هائًالكمًاتواجهأنعليهاكان، ولذلكالحربتكاليفمنكبيرًاقسطًابريطانياتحملت

البريطانىاالقتصادبناءإعادةمشكلةعن، ففضًالالحربعلىالمترتبةالمشاكلمن
اجتماعيةمشكالتهناك، كانتالحربخاللعليهفرضتالتىالقيودمنوتخليصه

فىالنساءاستخدامفىوالتوسعالبطالةمشكلةطليعتهافىحلولإلىتحتاجعديدة
ومستعمراتهابريطانيابينالعالقاتمنجديدًانوعًاأوجدتالحربأنالصناعة، كما

حريتهانيلإلىتتطلعأصبحتالتىالبالدمنوغيرهاومصروأيرلنداالهندوخاصة
علىالحفاظعبءبريطانياعاتقعلىيقعكانكذلك. عونمنلبريطانياقدمتماجزاء

.الحربفىالمنتصرةالقوىأكبرباعتبارهاالسالم

إلىاألعباء، ويستندتلكبكلاإلضطالعيستطيعقوىحكمإقامةيتطلبكلهذلكوكان
قانون "إصدارعلىالحربأدارتالتىجورجلويدوزارةعملتلذلككبيرشعبىتأييد

المتغيراتمعتتالءمبصورةاإلنتخابحقوقوسعالذى1918ربيعفى" الشعبتمثيل
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خاصة، وحصلتبشروطاإلنتخابحقالمرأة، ومنحتللحربواالجتماعيةاالقتصادية
منلكلفكانالقانونهذافىسياسيةمزاياعلىوالمالكالمثقفينمنالوسطىالطبقة
أوجامعتهدائرةفىواألخرىإقامتهدائرةفىإحداهمامرتينالتصويتحقإليهاينتمى

.الرجالمنعمرهممنسنة21بلغوالمنمكفوًالاإلنتخابحقأصبحكما. ملكيته
واألحرارالمحافظينائتالففيهافازالجديدالقانونظلفىعامةإنتخاباتوأجريت
.الصلحمؤتمرفىبريطانيامثلتالتىالحكومةاألخير، وشكلجورجلويدبزعامة

المحافظين: المتنافسينالحزبينبيناالئتالفقيامعلىساعدتالتىالظروفولكن
علىبينهماجديدمنالحزبىالصراععادثم، ومنالصلحعقدبعدتالشتواألحرار
رامزىبزعامةالعمالحزبالعامة، وزاحمهمااإلنتخاباتفىالناخبينأصواتإكتساب

الحزبفشكلحاسمةتكنلمولكنهابهابأسالبأغلبيةالفوزاستطاعالذىماكدونالد
مرةالحكومةالحزبشكل، كما1923عامماكدونالدبرئاسةاألحرارمعإئتالفيةوزارة
هذهاألحرارمعيأتلفلمطفيفة، ولكنهبأغلبيةاإلنتخاباتفىفوزهبعد1929عامأخرى
لمواجهة" وطنيةحكومة "شكلت1931وفى. البرلمانفىاألحراربتأييدواكتفىالمرة

الكبرىالثالثةلألحزابائتالفًاوضمتماكدونالدرامزىرأسهاالعالمىالكسادظروف
وفصلهاالئتالفلفكرةالعمالحزبمعارضة، (رغموالعمالواألحرارالمحافظين

).عضويتهمنالوزارةفىللمشتركين

فىالسياسيةبالتغيراتحافلةاألولىالعالميةالحرببعدماسنواتكانتوهكذا
إجراءاتإتخاذطريقعنلصالحيتهاالتنفيذيةالسلطةتوسيعظاهرةبريطانيا، وظهرت

من–تخضعالوزراءمجلسمنصادرةتنفيذيةبقرارات) خاصةاقتصادية (جانبهامن
تمركانتالواقعفى، ولكنهاالبرلمانجانبمنوالرفضللقبول–النظريةالناحية

زمامتقود) الحربينبين (بريطانيافىالحكومةتذكر، وأصبحتمعارضةدونبالبرلمان
مباشر،غيرالحكومةقراراتعلىتأثيرهفكاناللورداتمجلس، أماالعموممجلس
ممثلىمنتكوينهبحكمالعمالحكومةقراراتعلىاإلعتراضكثيركانولكنه

.البريطانيةواألرستقراطيةالماليةالمصالح
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هناك، فكانتواألهدافالمبادئمنمعقدًامزيجًاالبريطانيةالخارجيةالسياسةوكانت
:هىالبريطانيةالسياسةتحكمتقليديةتاريخيةمبادئأربعة

.القوىتوازنعلىالحفاظ1.

بلجيكا (المنخفضةاألراضىعلىبالسيطرةكبرىدولةأىقيامدونالحيلولة2.
).وهولندا

.البحارعلىالسيطرة3.

.الهندإلىبالطريقاإلحتفاظ4.

هذهتطبيقترعىالتىاإلقليميةالسياساتمنالعديدنسجاألربعةالمبادئهذهوحول
السياسةمعتتناقضألمانياتجاهبالليبراليةالمتسمة–بريطانياسياسةوكانت. المبادئ
كاناإلنجليزية، كذلكالتجارةأمامأوروباوسطأسواقفتحإعادةإلىوتهدفالفرنسية
البريطانيةالحكوماتأنشكتجارية، فالباعتباراتمحكومًاالجنوبيةأمريكامنموقفها

االقتصادبناءوإعادةتنشيطاألولهمهاكانالحربينبينمافترةخاللالمتعاقبة
التجارةلعبتولذلكالخارجيةتجارتهانطاقتوسيعبالضرورةيتطلب، وهوالبريطانى
اضطرتكذلك. الحقبةتلكخاللالبريطانيةالسياسةتوجيهفىأساسيًادورًاالخارجية
بالمهارةتتسمسياسةلها، واتباعالتابعةللبالداالقتصاديةالمصالحتراعىأنبريطانيا
كثيرًايهتمونبريطانياساسةكانكما. البريطانيةاإلمبراطوريةعلىللمحافظةوالكفاءة

بريطانياعالقةفىذلكاألمريكية، وتجلىالمتحدةالوالياتمعالصداقةأواصربتقوية
عقدمعالتوقيتفىمتفقًااليابانمعالتحالفلمعاهدةإلغاؤهاجاء، فقدالحرببعدباليابان
.األستراليينلمشاعرومراعاةالمتحدةالوالياتإرضاءبهدف) 1922 (واشنطونمؤتمر

تنجح، لممعاهداتوعقدتحالفاتإبرامحولتتفاوضانوإيطاليافرنساكانتوبينما
لوكارنومعاهدةعدافيماالدولمنغيرهامعتعاهديةعالقةبأىاإلرتباطفىبريطانيا

تشمبرلينبذلوعندما. أوروباشرقفىالتورطعدمعلىحريصةكانت)، كما1925(
البريطانيةالسياسةفىإنقالبًاذلككان1939عاموتركياواليونانورومانيالبولنداوعوده
،الحربينبينمافترةطوالعسكريةمشروعاتفىالتورطعدمبمبدأالتزمتالتى
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قدثانيةعالميةحربغمارلخوضاالستعداداتكانت، فقديبررهمالهانقالبًاكانولكنه
.ذروتهابلغت

تجاهالبريطانيةالسياسةفىالزاويةحجرتمثلالفرنسية–البريطانيةالصداقةوكانت
،عنهماإلنجليزبتباعدأحيانًاالفرنسيين، وإحساسالطرفينبينالخالفاتأوروبا، ورغم

مركزلهايكونأنعلىالحرصمعفرنسامعبالصداقةدائمًامتمسكةبريطانياكانت
معطيبةبعالقاتاإلحتفاظعلىحريصةبريطانياكانتكذلك. المتأثرالتابعالالمؤثر

التىالسابقةاأللمانيةالمستعمراتبعضعنلهابالتنازلترضيتهاإيطاليا، وحاولت
ساسةبإعجابيحظىموسولينىكانفرساى، كماتسوياتخاللبريطانياعليهاحصلت

.البريطانىالعمالحزبرجالعدافيمابريطانيا

تحدوهاالسوفييتية، وكانتبالدولةإعترفتالتىالدولأوائلمنكانتبريطانياأنورغم
والتوسعالشيوعيةمنالخوفأنمعها، إالتجاريةعالقاتإقامةفىدائمًاالرغبة

فىالروسيةالسياسةأن، وخاصةللسوفييتمعاديةسياسةتتبعبريطانياجعلالروسى
التوسععلىباإلعتراضبريطانياتقمولم. هناكالبريطانيةبالمصالحإصطدمتالصين
وجهفىالحواجزيضعاليابانىالهجومذلكألنجديةبصورةالصينشمالفىاليابانى
.البريطانيةالمصالحيخدمما، وهواألقصىالشرقفىالروسىالتوسع

–ألمانىتحالفقيامدونالحيلولةأساسعلىتقومألمانياتجاهالبريطانيةالسياسةوكانت
للمستعمراتبريطانيارددرجةإلىتصللمألمانيامعالبريطانيةالصداقةولكن. روسى

حققتهاالتىالمكاسبعنوالتنازلشئ، فالصداقةاإلنتدابحقعليهانالتالتىاأللمانية
.آخرشئبريطانيا

السالمتكريسمحاوالت: خامساً
األممعصبة

علىبناء–1919يناير25فىفرساىلمؤتمرالعامةالجلساتمنالثانيةالجلسةخالل
الوفاءولتؤكدالدولىالتعاونلتشجعالعصبةإنشاءتقرر–ولسونالرئيسطلب

أبوابهاتكونأن، علىالحربويالتالعالمتجنيبعلىوتعملالدوليةباإللتزامات
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دائمتنظيملهايكونبأنوتقرر. أهدافهاعلىتوافقمتحضرةأمةكلأماممفتوحة
.وسكرتارية

.المقترحةالعصبةميثاقلتعدولسونالرئيسبرئاسةلجنةالمؤتمرمنوانبثقت

الميثاق
تشجيع "العصبةقيامهدفأنديباجتهفىجاء، وقد1919أبريلفىالميثاقإعدادوتم

وتكون. مادة26الميثاقوحوى" الدوليينواألمنالسالموتحقيقالدولىالتعاون
محايدةدولة13وبالحلفاءعرفواممنالوفاقلدولاألصليينالشركاءمنأعضاؤها

علىبناءللعصبةتنضمأنيمكنفكاناألخرىالدولأما. العصبةإلىلإلنضمامدعيت
.منهااإلنسحابعضوألىويمكن. العصبةجمعيةأعضاءثلثىموافقة

األعضاءكلتمثلالتىوالسكرتارية، الجمعيةوالمجلسالجمعيةمنالعصبةوتتكون
،منتخبينوأعضاءدائمينأعضاءمنيتكونمحددة، والمجلسدوراتفىتجتمع

.العصبةمركزوهىجنيفمركزهاوالسكرتارية

عليهمالمجلسالعضوية، فأعضاءواجباتالميثاقحددللعصبةالعامالهيكلرسموبعد
ومعداتالذخائرصناعاتمنعوسائل، واقتراحالتسلحلتخفيضالالزمةالخططإعداد

الحربيةوبرامجهمتسليحهمعنالمعلوماتكافةاألعضاءهؤالءيتبادلوأن. الحرب
منعوسائلبتحديدالميثاقجوهروهى17–10منالموادواختصت. والجويةوالبحرية
علىوالمحافظةاألعضاءعنالخارجىالخطربدفعتتعلقالعاشرةفالمادة. الحرب

تهديدأوحربأىبنظرمختصةالعصبةأنتعلناألخرىالمواد، ثمالسياسىاستقاللهم
المجلسأوالجمعيةتنبيهعضولكليؤثر، وأنالأوأعضائهاأحدعلىيؤثربحرب

أوللتحكيمبينهمالخطيرةالمنازعاتعرضلألعضاء، وأنالسالمتهددقدظروفألى
شهورثالثةقبلالمنازعاتهذهبشأنحربفىالدخولعدمعليهموأنالمجلسلتحرى

لتصدرالدولىللعدلدائمةمحكمةإنشاء، وتقررالتحكيملجانتقريرمناألقلعلى
األحكامهذهتكونأنعلىالعصبةأوالمجلسمنعليهاتعرضمسألةأىفىأحكامها

مجلسإلىفتحالالتحكيمعلىإحالتهايمكنالالتىالخطيرةالمنازعاتأما. استشارية
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علىإليهينظرالعصبةلميثاقباًاليلقىأندونالحربإلىيلجأعضوأىوأن. العصبة
التجاريةعالقاتهميقطعواأنهؤالءعلىوأناألعضاءكافةضدالحرببأعماليقومأنه

خارجدولةأوالعصبةفىآخروعضوعضوبينالنزاعحالةوفى. بهحاًالوالمالية
فعلىالعصبةعضوالدولةوهوجمترفضتفإذاخدماتهاتقديمالعصبةفعلىالعصبة

.لمساعدتهايهبواأناآلخريناألعضاء

فىدولىإلتزامأوجديدةمعاهدةأىتسجيلفتوجبالميثاقمنالختاميةالموادأما
خاللاحتاللهاتمالتىاألراضىعنأخرى، ومادةبنشرهتقومالتىالعصبةسكرتارية

انتدابظلفىالمتقدمةللشعوببإدارتهايعهدبأنمتخلفةشعوبيقطنهاوالتىالحرب
موادثم. عليهاالمنتدبةالبالدعنسنويًاتقريرًاالمنتدبةالدولةتقدمأنعلىالعصبةتقرره
تجارةومنعالمرضإنتشارووقفالعملظروفتحسينعناألعضاءتعهدعنأخرى

.الحضارةتهددالتىاألخطارمنذلكوغيراألفيون

العملمجالفىالعصبة
أنواثقأنى "سمطسالجنرالعبراإلنسانية، وكمامنبالغًاعطفًاالعصبةإنشاءلقىلقد

".الحربهذهلهاجلبتهالذىأوروبادمارمنالوحيدالمخرجهىالعصبة

فىحضرعندماالدولىالمجتمعفىتشغلهالعصبةبدأتالذىالطيبالمركزويتضح
الرئيسينومنهم (الوزاراترؤساءمنسبعةجنيفإلى1924إنعقدتالتىدورتها

التىالعصبةجمعيةجلساتأولفىوحتى. خارجيةوزير16و) والفرنسىالبريطانى
بسببالمناقشاتعلىخيمالذىالكآبةظلرغمدولة42ممثلوحضر1920إنعقدت
عامًالكانالذىولسونالرئيسوهيبةتأثيرفإن. األمريكيةالمتحدةالوالياتتغيب

فإنيبدوماوعلىبالدهفىاألثرنفسلهيكنلمللميثاقالمختلفةالدولقبولفىحاسمًا
التصديقعلىموافقتهمنالبدكانالذىالشيوخمجلسأنذلك. وطنهفىلنبىكرامةال

أنالجمهورىالحزبلبثوما. العصبةميثاقعلىالتحفظاتبعضقدمالمعاهداتعلى
علىأبدًاالشيوخمجلسيصدقلملذلك، ونتيجة1920جرتالتىالرياسةانتخاباتكسب

أنهاوالواقع. العصبةعضويةعناألمريكيةالمتحدةالوالياتفرساى، ونأتمعاهدة
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1921سنةعضوًا51ضمتالتىالعصبةخارجبقيتالتىالمهمةالوحيدةالدولةكانت

.1934سنةعضوًا60إلىووصلوا1932سنة57إلىزادوا

وفى. الدوليةالشئونفىصفرمجردتبقىأالعلىتصميمهاالعصبةأبدتالبدايةومنذ
فىالوساطةفىلنجاحهانتيجةمركزهامنتقوىأنمنتمكنتاألولىسنواتهاخالل
للعدلالدائمةالمحكمةإقامةمنتمكنت1921سنةوفى. الدوليةالمنازعاتمنعديد

ضمانفىالعامنفسفىالهاى، ونجحتفى–ميثاقهافىعليهانصالتى–الدولى
من16للمادةطبقًااقتصاديةبعقوباتالتهديدبعدألبانيامنالصربيةالقواتسحب

أدىوالذىوإيطاليااليونانبينقامالذىالخالفتسويةفىنجحت1923وفى. الميثاق
إلىيؤدىأنيمكنكانوالذىاليونانيةكورفوجزيرةبإحتاللاألخيرةتقومأنإلى

تحملتفقد: هامةاقتصاديةأعمالثالثةأنجزتالعامنفسفىأنهاكما. البلدينبينحرب
الجئمليونإقرارعلىأشرفتأنهالديونهما، كماوالمجرالنمسامنكلسدادمسئولية
علىالنزاعمشكلةواجهت1925وفى. اليونانفىالصغرىوآسياتراقيهمنيونانى

.البلغاريةاألراضىمنقسمًاخاللهالثانيةاحتلتوالتىواليونانبلغاريابينالحدود

أسبانياتقديم: األول: خطيرينحدثينالعصبةواجهت–1926–التالىالعامفىولكن
بينهماحدثالذىللصدامنتيجةالعصبةمناإلنسحابعلىنيتهمعنمذكراتوالبرازيل

بعدكبرىدولثالثحذوهاحذتخطيرةسابقةالعملهذاوكانمجلسهاعضويةبشأن
.ذلك

منحذلكمنالهدفمجلسها، وكانفىدائممقعدومنحهاالعصبةألمانيادخول: الثانى
.جديدبعهدنذيرًاهذاالكبرى، وكانالدولمركزنفسألمانيا

حركةذروةيمثالنهامينبحدثينالعصبةتاريخمناألولىالعشرالسنواتانتهتوقد
.األرضعلىالسالمعهدإقامة

إلىنسبة1928" بريان–كيلونجميثاق "أوباريسبميثاقالمعروفالميثاقهو: األول
.وفرنساالمتحدةالوالياتخارجيتىوزيرى
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كأداةوشجبهاالدوليةالمنازعاتلحلكوسيلة "الحربالمتعاقدةاألطرافأدانتوقد
كانتمهماالصراعاتحلإمكانعلىواتفقوا" ببعضهاعالقاتهافىالوطنيةللسياسات
.سلميةبوسائلبينهمتنشبأنيمكنوالتىأصلهاأوطبيعتها

دافعوالتى1930فىبريانالمسيوالفرنسىالخارجيةوزيرقدمهاالتىالمذكرة: الثانى
فىبريانالمسيوقالالعصبة، وقدطريقعن" أوروبىفيدرالىإتحاد "تكوينعنفيها
السياسيةالمؤسساتتطورتواجهعقبةأخطرأنيشكالأحدًاأن "المذكرةهذه

فىيكمنإنماعالمىسالمتنظيمنحوالمحاوالتأولتعتبروالتىأوروبافىوالتشريعية
تعاونلخلقأنهبريانورأى". والمعنويةالماديةأوروبالقوىوالتجمعالترابطنقص

الدولبينوالترابطالتعاونعلىسيشجعمما" فيدرالىتنظيمنواة "خلقمنفالبدأوروبى
كما. جميعًابهاالمتعلقةالمشكالتوحلدراسةفىالتضامنمنويمكنهااألوروبية
وإنماالعصبةخارجأوروبىتنظيمخلقيستهدفالالعملهذاأنالمذكرةأوضحت
فىدولةأىدخولأنأكدالعصبة، كماإشرافتحتاألوروبيةالمصالحتنسيقبالعكس
لهذايقدرلمالدولة"، ولكنلهذهالسيادةحقوقمنإنتقاصأىيعنىالالمزمعاإلتحاد

.المنتظرالنجاحالمشروع

العصبةتدهور
بمعاهدةالرجلهذااسمارتبط، وقد1932الفرنسىالخارجيةوزيربريانالمسيوتوفى

كانهامةلحقبةنهايةوفاتهاألوروبية، وكانتالمتحدةالوالياتومشروعباريسوميثاق
.العصبةداخلالرئيسيةالسياسيةالشخصيةفيها

العصبة، وبدأتاألحداثمسرحعلىجديدةووسائلجددرجاليظهربدأبريانوبوفاة
الدولىالقانونسيادةعهدأنذلكالكاملتدهورهاإلىأدتاألزماتمنسلسلةمنتعانى

الحقائقعلىفجأةالعالمىالسالمأحالممنيستيقظالعالموبدأ. نهايتهإلىيصلبدأقد
.السافرللعدوانالقاسية

نسميهأنيمكنتاريخهافىجديدفصلوبدأفجأةتغيرتاألوروبيةالسياسةفطبيعة
األسوأإلىالتغييرهذامنوحدهاأوروباتعانفرساى"، ولممقرراتعناإلنسالخ "فصل
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بدأالعالمأن1939روزفلتاألمريكىالرئيسذكروكماوأفريقياآسياإلىامتدإنهبل
.والحرياتالحقوقإحترامسياسةمنبدًالالغاشمةوالقوةاألطماعسياسةإلىيعود

:رئيسيينعاملينعناألممعصبةتدهورنتجوقد

.أعمالهافىالمتحدةالوالياتاشتراكلعدمنتيجةالبدايةمنذأضعفتأنها: األول

تناولفىونشاطهاقدرتهاالعصبةفيهأبدتالذىالوقتفى، أنهاألهموهو: الثانى
العملحدةأوالنشاطأوالقدرةهذهتبدلمأنهاإالالمحدودةالطبيعةذاتالمشاكلوعالج

هذهأهم، وكانتالمشاكلهذهمثلمواجهةفىكامًالعجزًاأبدتفقدالواسعةالمشاكلفى
علىتعتمدأنحيالهااألعضاءالدولعلىكانوالتىالسالحبنزعالمتعلقةالمشاكل
الخاصةتلكفهىاألخرىالمشاكلالمسلحة، أماالقوةمنبدًالالجماعىالضمان

لخوضاألعضاءالدولاستعدادمدىاإلختبارتحتوضعتوقدوالحبشةبمنشوريا
توضحالتىالمشاكلهذهبدراسةاآلنالعصبة، ونقوممبادئعنالدفاعأجلمنالحرب
.الثانيةالعالميةالحربقبيلالعصبةتدهورأسباب

:السالحنزعمشكلة- 1

إلىاألممتسليحتقليلإلىيحتاجالسالححفظأن "العصبةميثاقمنالثامنةالمادةفىجاء
إلتزاماتبمقتضىعامبعملذلكتنفيذيتموأنالوطنىاألمنيستلزمهممكنحدأدنى
هذاإلتمامالالزمةالخططوضعمسئوليةالعصبةمجلسكاهلعلىألقىوقددولية

للتسليحعالمىتحديدنضمنلمإذاأننا "البريطانىالوزراءرئيساعترف، وقدالتخفيض
".األلمانىالتسليحتحديدعلىاإلشرافبقاءأوالسالماستمرارنضمنأننستطيعفلن

،السالحنزعمسألةلدراسةفنيةلجانتكوينتمالعصبةميثاقمنالمادةهذهولتنفيذ
.ملموسةبنتائجتأتلماللجانهذهفىدارتالتىالطويلةالمباحثاتولكن

أجهزتهاتقليلعنفرنساإحجامإلىالصددهذافىبعملالقيامفىالعصبةتأخرويعزى
المندوبانوقعحين1919عامإلىنعودالفرنسىاإلتجاههذاأسبابنتفهمالدفاعية، وحتى

حالةفى "الفرنسيينبمعاونةبالدهمافيهاتتعهدفرنسامعمعاهداتوالبريطانىاألمريكى
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بينحاجزةدولةبإقامةالفرنسىلإلقتراحبديًالالمعاهداتهذهألمانى"، وكانتعدوانأى
األمريكىالشيوخمجلسرفضلماولكن. للرايناأليسرالشاطئعلىوألمانيافرنسا

البريطانىالضمانألنقيمتهاالمعاهداتهذهفقدتفرساىمعاهدةعلىالتصديق
.األمريكىالضمانبتقديممشروطًاكانألنهبدورهسقطقدبالمعاونة

الالزمةالمبرراتالفرنسيةالسياسةمنحإلىاألمريكى–البريطانىالموقفهذاوأدى
نتيجةإفتقدالذىاألمنضمانواألخيراألولالسياسةهذههدفكانفقد.. تسليحهالبقاء
تنفيذفىألمانيامراوغةفإنالوقتنفسفىالضمانمعاهداتعلىالتصديقلعدم

خطيرةفعلردودإلىأدتقدفرساىمعاهدةفىوالواردةالسالحبنزعالمتعلقةالشروط
للقواتتقليلأىفىيعارضونكانواالذينهؤالءحججمنوقوتالفرنسيةالدوائرفى

.المسلحة

بمقتضاهافرنساضمنتوالتى) 1925 (لوكارنومعاهدةعقدبعدالموقفتحسنولكن
.كبيرحدإلىتحسنتبألمانياعالقاتهاأنعليها، كماالهجومحالةفىالبريطانىالعون

مؤتمرلعقداالستعداداتوبدأتالسالحنزعمشكلةلتناولمناسبًاأصبحالوقتأنوبدا
.المشكلةهذهلبحث

لمالتى (روسيافيهابمادولة64فيهاشتركت، وقد1932قبلالمؤتمرهذاينعقدلمولكن
.األمريكيةالمتحدةوالواليات) الوقتهذاحتىاألممعصبةدخلتقدتكن

حالةفىتمتد–مسلحةدوليةقوةتكوينللمؤتمرقدمالذىالفرنسىالمشروعوتضمن
منعملأىضدالعصبةيدفىأداةلتكون–المتعاقدةالدولمنوطنيةبقواتالحاجة
.العدوانأعمال

أعماًالالعصبةأعماللتصبحالوحيدةالفرصةكانالطموحالمشروعهذاأنوالواقع
.جانبًانحى، ولكنهباألمنحقيقىشعوريخلقممافعالة

أنفاستقطعتالهجومية"، ولكناألسلحة "بإلغاءمشروعالخبراءإلىأحيلذلكمنوبدًال
".الهحوميةاألسلحة "هذهوتحديدلتصريفمحاوالتهمفىهؤالء
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كافةتقومبأنباقتراحاألمريكيةالمتحدةالوالياتتتقدمأنقبلثمينةشهوروضاعت
أسلحةإلغاءوجوبعنأخرىدولفورًا، ووافقتالثلثبمقدارأسلحتهايتخفيضالدول
.القاذفةوالطائراتالكيماويةالحربوأسلحةوالدباباتالثقيلةالمدفعيةمثلمعينة

الهاوية، وقدحافةمنوأكثرأكثرتقتربأوروباكانتمشاكلهيناقشالمؤتمربقىوبينما
باألمنإحساسدونسالحهانزعرفضتفالدولمفرغةدائرةإلىالمناقشاتوصلت
 (!!).السالحنزعدونيتوفرلمالذى

مؤتمرفىتسليحهاحددالتى–ألمانياأنهوللمؤتمرالمحسوسةالوحيدةالنتيجةوكانت
الكبرىالدولمعالمساواةفىبحقها) 1932 (اإلعترافضمنت–حدأدنىإلىفرساى
السالحنزعألنالخطوةهذهمنالبدكانأنهوالواقع. بالتسليحيتعلقفيمااألخرى

.العالمىالسالحلنزعمبدئيةخطوةبهمقصودًاكاناأللمانى

تقومأنمؤداهباقتراحتقدمواقداألمريكيةالمتحدةوالوالياتوبريطانيافرنساوكانت
هذاولكن. األخرىالكبرىللدولمساويةتصبححتىتدريجيًانفسهاتسليحبإعادةألمانيا

التطوراتأنذلكبالتعويضاتالخاصةاإلقتراحاتمثلمثلهمتأخرًاكاناإلقتراح
الحزبتولى1933جديدًا، ففىتوجيهًاسياستهاوجهتقدنفسهاألمانيافىالداخلية
العصبةومنالسالحنزعمؤتمرمناإلنسحابأعمالهأوائلمنوكانالسلطةالنازى
.التسلحسباقاتمنآخرسباقإلىاألوروبيةالدولتجرذلكبعدألمانياوبدأت. ذاتها

.اإليطالىالعدوانمنالحبشةحمايةفىاألممعصبةجهودبفشلاألزمةحدةوزادت

حالةمثلفىأنه "أعلنتحين1936العالمىالموقفعنالبريطانيةالحكومةعبرتوقد
والبحثالدفاعيةسياستهامراجعةسوىالدولأمامبديلمنهناكفليساآلنالقائمةالعالم
".الدوليةإلتزاماتهامواجهةفىبدورهاالقياموفىالعدوانضدتؤمنهاالتىالوسائلعن

فيهحاولتالتىاألوروبيةالدرامامناألولالفصلعلىالستارأسدلالكلماتوبهذه
تميزالذىالثانىالفصلوبدأ. مسلحغيرسالمخلففىمكانًاتجدأنالمثاليةاألفكار
.الحرببهوتقصدالثالثالفصلإلىأدتالمسلحالسالممنفترةبقيام
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:ومنشوريااليابانمشكلة- 2

القتهالذىالفشلإلىأدتالتىالرئيسيةالثالثالمشكالتمنالثانيةالمشكلةوهى
.العصبة

مماالصينيةمنشوريامقاطعةفىاإلمتيازاتبعضلهمكانالذين–اليابانيونأحسفقد
بخناقأخذالذىبالخطرأحسوا–المقاطعةهذهفىلهمضخمةماليةاستثماراتإلىأدى

الصينيينلبناءونتيجةجانبمنالمنشوريةالسلطاتلعداءنتيجةواستثماراتهمإمتيازاتهم
.المقاطعةهذهفىيمتلكونهحديدىلخط

اليابانىالجيشالصينية، وحمل–اليابانيةالخصومةإشعالإلىالحوادثبعضوأدت
.المبادرةلواء

الشعورنمومعينة، أولهالظروفنتيجةأهدافهملتنفيذمناسبالوقتأنلليابانيينوبدا
نانكينبينالصراعمنشوريا، ثمفىاليابانىالتغلغلهددالذىالصينفىالوطنى
أسعارهبوطعنالناتجاالستقرارعدمالصينية، ثمالحكومةنفوذأضعفمماوكانتون

أمسكتالتىاالقتصاديةواألزمةالشيوعيةواإلضطراباتوالبطالةالزراعيةالحاصالت
.األقصىالشرقفىتدخلهمااحتماالتأضعفتمماوأمريكاأوروبابخناق

منشورياعاصمة" موكدن "بإحتالل1931اليابانيةالقواتقامتالنظرةهذهضوءوعلى
.منشوريافىاليابانيةواالستثماراتاإلمتيازاتأصابقدعدوانًابأنمتذرعة

تأكيدإعادةطلبتكماالصينفىاليابانيةالبضائعمقاطعةعنالتوقفاليابانوطلبت
فىواالستقرارالتجارةفىاليابانيينحقفيهابمامنشوريافىاليابانيةللحقوقالصينيين

.كاملأمن

المجلسهذادعاعليهالعصبة، وبناءمجلسإلىبطلبالصينيةالحكومةتقدمتوقد
نشراليابانتنتظرولم. الحقائقلتقصىلجنةوأرسلمنشورياعنالجالءإلىاليابان
استقاللإعالنفتم. الواقعاألمرأمامالعصبةتضعأنأرادتبلاللجنةهذهتقرير

..نسمةمليون30تعدادهاوالبالغالكبيرةالمعدنيةالثروةذاتالخصيبةمنشوريامقاطعة
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هذهعلىكرئيسالسابقالصينإمبراطوروعين" منشوكو "باسممستقلةكدولةإعالنهاتم
.الدولة

أيدىفىفيهاالسلطاتمختلفظلتفقدتابعةدولةمجردمنشوكوأنالواضحمنوكان
بأىيسمىأنيمكنالالقائمالنظامأن "عنهاالحقائقتقصىلجنةكتبت، وقداليابانيين

يمكنالاليابانىالعسكرىالتدخلأنرأتكما" حقيقىاستقاللىنظاماألحوالمنحال
منالعصبةطلبتفقدذلكوعلى. النفسعنشرعىدفاعأنهأساسعلىإليهينظرأن

.عضويتهامناليابانإنسحابذلكوأعقبالجديدةبالدولةاإلعترافعدمأعضائها

إليهاوجهتهاالتىالضربة، وأدتالياباننحوذلكبعدفعالإجراءأىالعصبةتتخذولم
.كبيرحدإلىمركزهاإضعافإلىالدولةتلك

عدةوساقوااليابانحيالالمائعموقفهاعنأعذاربعدةالعصبةعنالمدافعونتقدموقد
لمواليابانالصينقط، وأنبالعدوانتدانلماليابانأنمنهاالموقفلهذاقانونيةتبريرات

الدبلوماسيةعالقاتهاتقطعلمالصينأن، كماالحربإلىالصراعمراحلكافةفىتلجأ
منعشرالسادسةالمادةتطبيقتطلبلمالصينفإنذلك، فوقباليابانوقتأىفى

لمالعصبةفإنذلكوعلى. القانونىبمفهومها" الحربحالة "فىفقطتطبقوالتىالميثاق
.الشأنهذافىميثاقهافىالواردةالعقوباتلتنفيذإطالقًاتدع

القوىأنعنالناتجةالواقعيةاإلعتباراتهناككانالقانونيةاإلعتباراتهذهجانبوإلى
فىأعضاءتكنلم) وروسياالمتحدةالواليات (الهادىالمحيطعلىالمطلةالكبرى
.قيمةأىالجماعىالدولىللعمليكونفلنالفعالتعاونهابدونوأنهالعصبة

يؤكدالعصبةمناليابانإنسحاب، فإنالواقعهناككانالتبريراتهذهمواجهةفىولكن
فىسواء" حربحالة "هناككانأنهيؤكدالواقعأن، كمابالعدواندفعتقدأنهاتمامًا

علىتصميمهاوعدمطوكيوفىلوزيرهاالصينسحبعدموأن. شنغهاىأومنشوريا
وثقتهاللعصبةالصينإخالصزيادةإلىأساسًايعودالعصبةميثاقمن16المادةتطبيق

علىتعملبينماأكثرالموقفتأزيمفىرغبتهاوعدمالموقفعالجعلىقدرتهافى
.عالجه
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،خرقمناليابانيةاإلمتيازاتمعاهداتلهتعرضتماأنالواضحفمنحالأىوعلى
االقتصاديةالعصبةعقوباتتجنبمناليابانمكنتالحذرةالصينيةالحكومةوخطوات

.العسكريةأو

كانفقداألزمةهذهفىالمعنوىالضغطمننوعًامارستقدالعصبةكانتإذاولكن
الموقف (! ؟).هذااتخذتهلولكنحاسمًاموقفًاتتخذأنفيهعليهاكانالذىقادماليوم

:والحبشةإيطاليامشكلة-3

علىقدرتهامدىفىتواجههأنعليهاكانالذىالقاسىاإلختبارالعصبةواجهتفقد
إيطالياغزتعندما1935عامفىوذلكالعدوانأعمالضدأعضائهاعنالدفاع

.الحبشيةاألراضى

السالملمؤتمراألعلىالمجلسفىالممثلةالكبرىالخمسالدولضمنإيطالياكانتلقد
تعهدتوالتىباريسميثاقعلىالموقعةالدولإحدىوكانت. العصبةميثاقدبجالذى
أوروبادولإحدىكانتأنهاالوطنية، كماسياستهاكأداةالحربإلىاللجوءبعدمفيه

نحوإلتزاماتهامنتملصتعندمافإنهثمومن. الغربيةالحضارةأعمدةوإحدىالكبرى
دخولهعلىوافقواممنكانتنفسهاهىبلدًاوهاجمتباريسوميثاقالعصبةميثاق

العصبةسلطةوأصبحتبعنفاألوروبىالضميراهتزازإلىذلكأدى.. العصبة
.الجماعىالضمانمبدأومعهاعصيبامتحانفىبدورهاالمعنوية

سافرًاتحديًاكانإنماالعصبةأعضاءأحداستقاللعلىبالقضاءإيطالياعملأنشكفال
مواجهةمنالتملصمنالمرةهذهالدوليةالمنظمةتجرؤلمبينماالعصبةلهذهمنها

وعلى. الجديدالدولىالنظامعلىكوصىمسئوليتهاعنتخليهاهذايعنىأندونالموقف
.قرارهاإلتخاذالعصبةدعيتفقدذلك

إيطاليابينواسعصدامإلىالحدودعلىالخالفاتبعضتحولتعندماالمشكلةوتبدأ
لدراسةتحكيملجنةتعيينوتمللميثاقطبقًاللعصبةاللجوءإلىاألخيرةدعامماوالحبشة
منالطرفينفيهااإليطاليانالعضوانعليهوافقالذىاللجنةتقريربرأ، وقدالنزاع
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إلىباألزمةيسيرأنقررقداإليطاليةالحكومةرئيسموسولينىكانالمسئولية، ولكن
".أقصاهاإلىبالمسألةالوصولقرراقدوالشعبالحكومةأن "أعلنفكمانهايتها

علىبناء "أنهالبريطانيةالخارجيةوزيرأعلنالعصبة، وقدمنردمنالبدوكان
الحفاظضمانيجب–ضمنهاوبالدى–تتحملهاأنالعصبةعلىيجبالتىاإللتزامات
رحبتوقد". الصريحالعدوانألوانلكافةالجماعيةوالمقاومةميثاقهاعلىالجماعى

هذهالبريطانية، والقتالحكومةمناإليطالىللعدوانالصريحةباإلدانةاألخرىالدول
.العالمىالعامالرأىمنعظيمًاترحيبًاالخطبة

األجانبالخبراءمنبعثةيعينأنالعصبةمجلسرأىفقدالحربمنعيمكنوحتى
فىإليطاليااقتصاديةامتيازاتبضمانتعهدالحبشة، كمافىاإلصالحاتبتنفيذتكلف

اإلمتيازاتبعضأيضًاإيطاليامنحعلىوفرنسابريطانياووافقتاألثيوبيةاإلمبراطورية
، وفىموسولينىأطماعاإلقتراحاتهذهكافةتشبعلمالحبشية، ولكناألراضىفى

وقد. البالدهذهغزوفىوبدأتالحبشيةالحدوداإليطاليةالجيوشعبرت1935أكتوبر
فإنالمادةلهذهميثاقها، وطبقًامن16للمادةطبقًابالعدوانإيطالياالعصبةجمعيةأدانت
الدوليةالمنظمةأعضاءالدولكافةمعحربحالةفىتعتبرالحالةهذهمثلفىإيطاليا
.معهاوالماليةالتجاريةعالقاتهاكافةالفورعلىتقطعأنالدولهذهعلىوأن

العقوبات، أماالحربإعالنأعقابفىفورًااالقتصاديةالعقوباتنفذتوبالفعل
األسلحةبيععدماالقتصاديةالعقوباتهذهوتضمنت. الجمعيةلقرارتركتفقدالعسكرية

منهاتمامًااالستيرادإيقافتقررالعسكرية، كماالطبيعةذاتالمنتجاتبعضكذاإليطاليا
.ضماناتأوقروضأىمنحهاوعدم

بمنععليهاردتإنهابلالعصبةلقرارإيطاليامقاومةمنتضعفلمالعقوباتهذهولكن
منلإلنتهاءجهودهامنوضاعفتالعصبةقرارتنفيذقررتالتىالدولمناالستيراد
.سرعةبأقصىالحرب

تسليمبهدفيعد" سالممشروع "هناكأنعلمعندماالعالماستاء1935ديسمبرشهروفى
الضحية، ومنحسابعلىالمعتدىمكافأةيعنىهذاوكان. للمعتدىالحبشةمنكبيرقسم
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منالنقيضعلىألنهاالمعنويةالعصبةقوةمنتهزتلكالسالممقترحاتكانتفقدثم
سواءعليهاإلعتراضإلى" السالممشروع "علىالعالمىالعامالرأىثورةوأدت. ميثاقها

أىتتملمولكنقائمةاالقتصاديةالعقوباتوظلت. إيطاليامنأوالعصبةجمعيةمن
حربفىحدثماضوءعلى–الدولتصورتعسكرية، فقدعقوباتلفرضمحاولة
المتوقعمنكانإذطويلةلسنواتوالحبشةإيطاليابينتمتدأنالممكنمنأنه–البوير

إلىالوعرة، هذاالبالدطبيعةذلكعلىيساعدهالمقاومةفىاألثيوبىالجيشيستمرأن
إذعانإلىالنهايةفىسيؤدىمماعصاباتحربفىاإليطاليةالقوةاستنزافجانب
كلقلباإليطاليةللقواتالسريعالتقدمولكن. االقتصاديةالعقوباتضغطتحتإيطاليا

علىهؤالءفحصللوجهوجهًااإليطاليينواجهتالحبشيةالقواتأنذلكالحساباتهذه
.الميكانيكىالتسلحفىلتفوقهمنتيجةحاسمنصر

وصلتاإلمبراطوروهروب–باباأديس–الحبشيةللعاصمةاإليطاليينوباحتالل
اإلمبراطوريةقياموأعلنإيطاليامملكةإلىالحبشةوضمنهايتهاإلىفعًالالحرب

رفعرسميًاأعلنبشهرينذلكوبعد1936مايوفىالتطوراتهذهتمتاإليطالية، وقد
 (!!).إيطالياعناالقتصاديةالعقوبات

العصبةفشلأسباب
دولةخمسينعلىإرادتهاتفرضأنالعصبةفىعضوواحدةدولةاستطاعترأيناكما

مكانتهاتستردأنبعدهاتستطعلمالدوليةالمنظمةبهيبةقاسيةضربةوأنزلتمعادية
.المنظمةهذهفشلأسبابنتحرىأناآلنأبدًا، وعلينا

محدود،تأثيرذاتكانتفقدثمومنعضويتهافىعالميةتكنلمالعصبةأن1.
ذاعالذىالتعبيرحدشمولها، وعلىعدمقيمتهامنأضعفاالقتصاديةفالعقوبات
".بالثقوبإمتألالعقوباتهذهحائطأن "وقتذاك

تراجعتجعلالحرجمنمرحلةإلىوصولهابعدإالاألزماتفىالعصبةتدخلعدم2.
.لكرامتهمهينًاأطرافهامنأى



167اإلمبرياليةعصرفىأوروبا

جماعية،بصورةتقررتلوقيمةذاتالعسكريةالعقوباتتكونأنالممكنمنكان3.
علىالعصبةأعضاءكافةيكنلمأنهالعقوباتهذهفرضقابلتالتىالصعوبةولكن

تعتبرأنالممكنمنوكان. عليهمالميثاقفرضهاالتىبالتزاماتهمللوفاءاستعداد
أعمالمنوجههافىالسويسقناةإغالقأوبالبترولإمدادهاقطعمثلعمًالإيطاليا
أىدونبمفردهاتواجهقدالتىبريطانياعلىبهجومقيامهاإلىيؤدىقدمماالحرب
جماعىعسكرىعملهوالوحيدالعالجكانفقدثمومن. األعضاءبقيةمنمعونة
منللحربمستعدةكانتواحدةدولةوالحيثالصعبةاألمورمنهذاكانولكن
.المبدأأجل

هناكتكنفلم. الفرنسيةالحكومةسياسةوهوأالالعواملأهمالعاملهذاكانوربما4.
الجديدةألوروباصورةفيهارأتالتىفرنسامثلالعصبةسلطةلمعونةمتحمسةدولة
أعمالإلىالحماسةهذهلترجمةالوقتحانعندما، ولكنالسالممعاهداتخلقتهاالتى
عنعبرتالتىوإيطاليافرنسابينمعاهدةإبرامتمتمامًا، فقدسلبيًافرنساموقفكان
".األمتينتوحدالتىالتقليديةالبلدينعالقاتتنميةفىالحكومتينرغبة"

فىالبالدهذهوبإلقاءإيطاليامعالتقارببهذاتغامرأناألزمةأثناءفرنساترغبولم
التىبريطانيامنموقفهاتغييرفىراغبةتكنلمالوقتنفسفىأنهاكما. ألمانياأحضان

أىعلىوهى. الراينعبرالقادمالمتزايدالتهديدمواجهةفىعونهاإلىحاجةفىكانت
فشلأسبابأهممنكانتوبالتالى. العصبةلميثاقطبقًابالتزاماتهاالوفاءتستطعلمحال

.العصبة

* * *

أحسنظلفىحقيقىإختبارأولفرصةأمامهكانت" الجماعىاألمن "مبدأأنوالواقع
.العصبةميثاقانتهاكأعمالمنكانالحبشةغزوأنشكأىهناكيكنفلم. الظروف

األغلبيةتوافقأنالممكنمنوكاناالقتصاديةالعقوباتعلىوافقتدولةخمسينأنكما
.عسكريةعقوباتعلى
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الوالياتتدخللمالعقوباتهذهفىدورهاتأخذأنيمكنكانالتىالكبرىالدولومن
يبقولم. المعتديةهىإيطالياوكانتمنهاوألمانيااليابانوإنسحبتقطالعصبةالمتحدة

،وقتذاكفعالةمعونةتقدمأنبقادرةتكنلمروسياألنوفرنسابريطانياسوىذلكبعد
الفرصةهذهضاعتالمعونة، وبذلكهذهتقديمعنتخاذلتفرنساأنأوضحناولكن
.نهائيًا

الحجمعنالنظربغضالجميعأمنعنىقدالفردأمنفإنالعصبةأخطاءأكبرهذاوكان
قصيرةفترةخاللففى. نفسهاالحوادثبمجرىالحقيقةهذهتأكدتوقد. التسليحعنأو

ثمالنمساهمللعدوانالعصبةفىآخرونأعضاءتعرضسنواتثالثعنتزيدالتالية
أنمنالعصبةفىتشيكسلوفاكيالمندوبالكئيبةالنبوءةتمامًاتشيكسلوفاكيا، وتحققت

.أثيوبيابعدالتاليةالضحيةستكونبالده

كماتدهورهايعنىكانالعصبةمنإيطالياموقفأنتمامًاواضحًاكانفقدذلكوعلى
األمنصخرةعلىالعالمىالسلمإقامةعلىاآلمالبنواالذينأولئكأوهاممزقأنه

.الرمالعلىقالعًايبنونكانواإنماأنهمهؤالءتبينفقدالجماعى
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1939 – 1936فرانكوإحتلهامناطق – األسبانيةاألهليةالحرب
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1939-1938وبولنداتشيكوسلوفاكياتقسيم
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الخامسالفصل
الثانيةالعالميةالحربفىأوروبا

الحربتطورات
الحربفىرصاصةأولإطالقمنذالتغيرفىأخذتالعالمخريطةأنالقوليمكن

تحكمانظلتااللتينالغربيتينالدولتينبأنإيذانًاالطلقةهذهكانتلقد. الثانيةالعالمية
المركزهذاتفقدانوفرنسا، سوفبريطانيااألخيرة، وهماسنواتالثالثةخاللفىالعالم
اإلنتصارهذاوكان–واليابانوإيطالياألمانياانتصرتفإذا !. الحربنتيجةكانتمهما

وإذا. الحالبطبيعةمركزهماالدولتينفستفقد–السوفييتىاإلتحادبمعاونةمحتمًال
اإلتحادعنهاانفصلإذامحققةالهزيمةهذهوكانت–واليابانوإيطالياألمانياانهزمت

اإلتحادنفوذيتسعأنالمتوقعمنكانفقد–الحلفاءمعالحربفىواشتركالسوفييتى
.الصدارةإلىبهيقفزحدإلىالسوفييتى

أكاديميةمناقشاتعدةالبولندية، دارتاألزمةأثناء، وفىالحربعشيةفىأنهويالحظ
والوالياتالسوفييتىاإلتحاد: هماكبيرتيندولتينبينموزعًاسيصبحالعالمبأنتتنبأ

غربلدولاألفضلمنكانإذاعماالباحثونتساءلالتنبؤهذاضوءوفى. المتحدة
الخيارينمنأىيكنالمتحدة ؟. ولمالوالياتأوالسوفييتىباإلتحاداإلرتباطأوروبا

نظامهأنإالأوروبيةدولةأنهمنالرغم، فعلىالسوفييتىباإلتحاديتصلمريحًا، ففيما
يتصلوفيما. أوروباغربوتراثنظامعنيختلفكانالحضارىوتراثهاالقتصادى
النظاممعمتفقًاكانفيهااالقتصادىالنظامأنمنالرغمالمتحدة، فعلىبالواليات

انتقالذلكومعنى. القارةخارجدولةكانتأنهاأوروبا، إالغربفىاالقتصادى
منأوروباالقارة، وانتقالخارجإلىالقارةداخلمناألولىللمرةاالستعماريةالزعامة
 !.التبعيةإلىالسيادة

، بعد1939سبتمبرمناألولاليومفجرفىبولندهألمانياغزتحينالحربنشبتلقد
نهائىإنذارتوجيهإلىوفرنساإنجلتراتشيكوسلوفاكيا، فاضطرتوغزوهاالنمساضمها
.اشتعلتقدالعالميةالحربكانتحتىاليومذلكمساءحلسبتمبر، وما3يومإليها
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منبسلسلةالنازيوناستطاعخطيرًا، فقدتطورًاالحربأحداثتطورتماوسرعان
المنخفضةاألراضى، ثموالنرويجالدانماركبولندا، ثمعلىاالستيالءالعسكريةالعمليات

شجاعةبفضلبريطانيامعركةفىفشلواولكنهم. البلقانودولوفرنسا) وبلجيكاهولندا(
محاوالتفشلاأللمانية، وبسبباإلستراتيجيةاألخطاءبعضاإلنجليز، وبفضلالطيارين

ارتكبثم. البحاروراءفيمااإلمبراطوريةالمواصالتطرققطعاأللمانيةالغواصات
، تاركًا1941يونيه22فىالسوفييتىاإلتحادلمهاجهةتحولحينالكبيرخطأهنفسهتلر

مواصالتهخطوطإلىالهجماتمنهاتوجهأنيمكنإستراتيجيةكقاعدةوراءهبريطانيا
.األوروبيةالقلعةوإلى

بيرل "على، بالهجوم1941ديسمبر7الهادى، فىالمحيطفىاليابانيونقامذلكأثناءوفى
انطلقوا، ثماألمريكىاألسطولمنكبيرًاجزءًا، وأغرقواوالفليبين" Pearl Harborهربر

ونيوزيلندا،أستراليايهددونكانواقليلةأشهرخاللآسيا، وفىشرقىجنوبفىسريعًا
.الصينإلىالبريةالخطوطبذلكالهند، قاطعينإلىبورمااخترقواكما

كان، بينمامكانكلفىانتصاراتهيحققيزالماالمحوركان1942عامأوائلوفى
أفريقياشمالاأللمانيةالقواتإخترقتفقد. اإلنهياردرجاتأقصىفىالغربىالعالم

اإلتحادفىأماالهندفىباليابانيينباإلتصالاألوسط، مهددةالشرقنحومتجهة
كانالربيعهجومأن، إالالهزائمبعضلقيتهناكاأللمانيةالقواتأن، فمعالسوفييتى

.ناجحًايبدو

األسطوللقىالهادىالمحيط، ففىتغيرتقدالصورةكانت1942عامنهايةقبلأنهعلى
يونيو4فىMidway" ميدواى "معركةفىاألمريكيينيدعلىحاسمةهزيمةاليابانى
الصناعيةطاقاتهمالستغاللأنفاسهميلتقطواأنبعدهااألمريكيون، واستطاع1942

أكتوبر23وفى. فتوحاتهمعنالتخلىعلىفشيئًاشيئًاذلكبعداليابانيينالكامنة، وإجبار
بقيادةاأللمانيةبالقواتحاسمةهزيمةMontgomeryمونتجمرىالجنرالألحق1942

، حيثتونسإلىالقواتهذهيطاردوبدأ. العلمينمعركةفىRommelروميلالمارشال
قداأللمانيةالقواتكانتأشهربضعةخاللواستسالمها، وفىبهزيمتهااألمرإنتهى

ولكن. الروسيةاأللمانيةالحربفىالتحولنقطةبذلكستالينجراد"، مسجلة "فىاستسلمت
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بذلك، وانتهتالتاريخهذامنونصفسنتينبعدإالنهائيةهزيمةيهزملمالمحور
.الثانيةالعالميةالحرب

الحربمناألولىالمرحلةفىالدوليةالعالقات
1941ديسمبر–1939سبتمبر

األلمانيةالسوفييتيةالعالقات- 1
علىهتلرعزماألول: عامالنالبدايةمنذاأللمانيةالسوفييتيةالعالقاتعلىسيطر

اإلتحاد، إدراكالثانىالغربية، والعاملالجبهةمنالفراغبعدالسوفييتىاإلتحادمهاجمة
.للمعركةاستعدادًامركزهلتأمينالدائمةهتلر، ومحاوالتهلنواياالسوفييتى

لم–لهاحربيةمساعدةتقديمعنالحلفاءلبولندا، وعجزالسريعألمانيااجتياحفبعد
، إلبعادالشرقمنالبولنديةالحدودجامدًا، فاخترقيقفأنالسوفييتىاإلتحاديستطيع
والروساألوكرانيينمنكبيرةأقلياتبهاتوجدكانتالشرقية، التىاألقاليمعناأللمان

الشرقيةاألقاليمهذهعلىحصلتقدبولنداتكنولم. Rotheniansوالروتينيينوالبيض
تحطيمفرنسا، بقصدبمساعدة1920سنةفىبالقوةضمتهافرساى، بلمعاهدةعلىبناء

.السوفييتىاإلتحاد

هوسوفييتى–ألمانىميثاقموسكوفىسبتمبر، وقع28فىوارسوسقوطيوموفى
احتاللمناطقحدودبالتفصيلحددالسوفييتية"، الذىاأللمانيةوالحدودالصداقةمعاهدة"

هذه، كانتنورمبرجمحاكماتفىاأللمانيةاإلدعاءاتحسب. (بولنداأراضىفىالبلدين
،أغسطس23فىنفذالذىاإلعتداءعدمبميثاقملحقسرىبروتوكولفىالمناطق
اإلتحادأنكروقد). وألمانياالسوفييتىاإلتحادبينأوروباشرقتقسيممبدأويتضمن

.اإلدعاءهذاالسوفييتى

أرادتالتىالتقويةعمليةفىالمراحلإحدىبولندامنالشرقىللجزءروسيااحتاللكان
وارسولسقوطالتالىاليومسبتمبر، أى29ففى. البلطيقفىمركزهاتدعيمروسيابها

روسيامعالمساعدةلتبادلميثاقًا" استونيا "وقعت–والروسىاأللمانىالميثاقوتوقيع
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بوجود" لتوانيا"و" التفيا "سمحتأكتوبرأوائلوفى. وبحريةجويةقواعدبمقتضاهأعطتها
.فنلنداوخليجLadogaالدوجابحيرةبين" كاريليا "برزخفىالشمالىالجزءعلىحاميات

لهاتؤجر، وأنالخليجفىجزرعدةعنلهاتتخلىأنفنلندامنأيضًاروسياطلبتثم
هذهتحقيقفنلندارفضتوعندما. االقتصاديةأواإلستراتيجيةاألهميةذاتالمناطقبعض

تعمدوقد. 1939نوفمبرفىفنلنداعلىالحربالسوفييتىاإلتحادكاملة، أعلنالمطالب
استعداداتيتخذواالحتىلأللمانفيها، خداعًااإلبطاءالحربهذهفىالسوفييتىاإلتحاد

أنهعلى. السوفييتىاإلتحادعلىاإلعتداءفىيومًافكرواإذاالشرقيةالجبهةفىقوية
قرر–فنلنداعلىالحلفاءمنالمساعداتتدفقإلىسيؤدىالحربامتدادأنرأىحين

لصدام، تجنبًاللتساهلاستعدادًاأبدىالوقتنفسفىولكنه. إليهاحاسمةضرباتتوجيه
رغمموسكوتكرههمالفنلندا، وهومساعدتهاتزدادحينالغربيةالدولمعمحتمل

قرارًااألممعصبةمنوإنجلترافرنسااستصدرتأنبعدبألمانيا، خصوصًاارتباطها
فىفنلندافاحتفظتالمنظمةمنالسوفييتىاإلتحادبطردويقضىالسوفييتىبالعدوانيندد

علىالواقعةاألراضىبعضعنتنازلتباستقاللها، ولكنهاروسيامعأبرمالذىاإلتفاق
.اإلستراتيجيةHangoهانجوجزيرةالشرقية، وعنحدودها

أنالسوفييتىاإلتحاد، أدرك1940سنةمايوفىالغربيةالجبهةانهياربوادرظهرتفلما
قواعدمنحهاالبلطيقدولمنموسكوحكومةطلبتلذلك. عليهيكونسوفالدور

فيها،الشيوعيةاألحزاببمساعدةالسياسيةشئونهافىتتدخلأخذتجديدة، ثمعسكرية
إلى، وعمدت1940يوليوشهرخاللالحكمعلىاالستيالءفىاألحزابهذهنجحتحتى

.سوفييتيةجمهورياتثالثبإعالنهاالسوفييتىاإلتحادفىبالدهاإدماج

رومانياإلىإنذارًاموسكوفرنسا، وجهتمعالمعاهدةتوقيع، وقبلنفسهالوقتوفى
دخلتيونيو26وفىBukovineوبوكوفينBassarabiaبسارابياإقليمىعنلهابالتنازل
للقرابةأوكرانيا، نظرًاإلىبوكوفينشمالضمتبسارابيا، كماالسوفييتيةالقوات

إلىالروسيةالحدودفامتدت. روسيامنجزءًاسبقفيمااألراضىهذهالجنسية، وكانت
ضدالدفاعىنظامهاروسياأكملتالبلطيقفىالمحاوالتوبهذه. Danube" الدانوب"

 !.الموعودلليومإنتظارًاألمانيا
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.األلمانجانبمنفعلردلقيتوالبلقانالبلطيقفىالسوفييتىاإلتحادإجرءاتأنعلى
أجابتذلكتفسيرروسياطلبتوعندما. فنلنداألمانياقواتدخلتسبتمبرشهرففى

إلىللوصولاأللمانيةالقواتبمرورفنلنداسمحتسرى، وإنماإتفاقيوجدالبأنهألمانيا
.النرويجفىقواعدها

انزعجلقد !. عنفًاأكثركانالبلقانفىالروسيةاأللمانيةالمصالحإصطدامأنعلى
الروسىالنزاع، ورثتاألنشلوستحقيقألمانيا، بعدألنفيهالسوفييتيةللتوسعاتاأللمان

بعدفيمانرىسوفألمانيا، بلعلىقاصرًايكنلمبالبلقاناإلهتمامأن، علىالبلقانفى
العالقاتفىأثرهلهكانالذىالنحولبريطانيا، وعلىاألولاإلهتماممحلكانأنه

.البريطانيةالروسية

يرسلواأنالمحوروأنصاررومانياملكمعباإلتفاقاأللماناستطاعأكتوبر7وفى
كانتولما. الثالثىالحلفإلىإنضمتمواليةحكومةيقيمواالبالد، وأنتلكإلىقواتهم
علىاحتجلذلك–رومانيااستقاللتأييدهىبسارابيااحتاللمنذالسوفييتىاإلتحادسياسة
فىالبلدينبينمحققًاالصدامبدأوحينما. بلغاريافىأطماعهيبدى، وأخذاأللمانىالتدخل
لإلتفاقهتلرقابلحيثبرلينإلىبزيارةنوفمبرشهرمنتصففىمولوتوف، قامالبلقان

مناأللمانإنسحابالسوفييتىاإلتحادطلبالمفاوضاتهذهوفى. الخالفاتوتسوية
كمنطقةحمايتهتحتبلغاريابوضعتمسككما–سوفييتيةنفوذمنطقةباعتبارها - فنلندا
اعتبرهاالتىالمضايقعلىقواعدطلب، كماالبلدينبينالتقليديةالعالقاتعلىبناءنفوذ

أىالتالىالشهرمن18، وفىفشلتالمفاوضاتولكن. أمنهممنطقةفىداخلةالروس
روسيا،على" Barbarossaبربروسه "لحملةلالستعدادهتلرأمرصدر1940ديسمبر

.1941يونيو22فىبالفعلنفذتالتىالحملةوهى

المحوردولبينالعالقات- 2
فىالبادئةتكونلنأنهاإيطاليابولندا، أعلنتألمانيافيهغزتالذىاليومنفسفى

فىبأننا "الرايخستاجفىهتلرصرحأيضًااليومذاتوفى. العسكريةالعمليات
جانبمنهتلرولكن". أجنبيةمساعدةنطلبأننيتنافىليسالصراعبهذاإضطالعنا

لنإيطالياأنأكدوااإليطاليينالقواد، ولكنالحرببخوضحليفتهإقناعحاولآخر
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حيادهيعلنأالعلىاإلتفاقمنحليفهيحلأنهتلر، فقبلسنواتثالثقبلمستعدةتكون
إيطالياإلبقاءدبلوماسيةجهودًاالحلفاءبذلاألثناءهذهوفى. ضروريًاذلكأصبحإذاإال

.الجهودهذهفىالمتحدةالواليات، واشتركتالحربعنبعيدة

الزعيمانإجتمع1940مارسوفى. موسولينىبهرتالمتالحقةهتلرانتصاراتأنعلى
تأكدوعندما. الحربدخولعلىمبدئيًاموسولينىووافقBrenner Passبرينرممرفى
صراععنبعيدةتقفأنتستطيعالإيطالياأنمايو13فىأعلنألمانياكفةرجحانمن

الذىهوهتلر، ولكنالحربإلعالنيونيو5يومموسولينىوحدد. أوروبامصيريقرر
النصربفخروحدهاألمانياتستأثر، حتىأيامبضعةالموعدتأجيلالمرةهذهفىإليهطلب
ودونجنراالتهمعارضةرغمالحربإلىإيطالياموسولينىجريونيو10يوموفى!. 

.العامالرأىتأييد

محاوالتبعدةهتلروحيدة، قامبريطانياأصبحتأنفرنسا، وبعدسقوطبعدالفترةوفى
المتحدةالوالياتوعلىبريطانياعلىليؤثرأوروبافىالحلفاءمنعددأكبرإلجتذاب

كتلةتكوينأوًالفحاول. ألمانيازعامةتحتأصبحتالقارةأنلألخيرةمعنويًا، ويظهر
.وفيشىوفرنساأسبانياتضمالمتوسطغربفىموالية

فرانكوعرضوقد. إجتذابًاالدولفيها، أيسرالقائمالفاشىللنظامأسبانيا، نظرًاوكانت
إقليمية، ولكنمطالبعدةمقابلفرنساانهيارأثرعلىالحربفىالدخولالبدايةفى

ظهرتأنمنذولكن. الوقتذلكفىالمطالبلهذهلالستجابةضرورةيجدلمهتلر
انعكستفرانكو، بينمالدىترجحالحيادفكرةبريطانيا، أخذتلمعركةاألولىالنتائج
فىالغرضلهذافرانكوفقابل. الحربأسبانيادخولفىيلحأصبحهتلر، الذىعنداألية

القسموضمطارقجبلاستردادتشملالتىمطالبهفرانكوكررأكتوبر، وهنا24
توسيعإلىبالجزائر، باإلضافةوهرانإقليمإلىباإلضافةمراكشمنالفرنسى

كانتولما. جاراتهاحسابعلىGuineaوغينياRio de Oroأورودىريومستعمرتى
مقابلةينوىألمانيا، وكانإلىبدورهافيشىحكومةاجتذابالحينذلكفىهتلرخطة
.أسبانياأهميةمعتتناسبالالمطالبهذهأنرأى، فقدالتالىاليومفىبيتان
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الموقفمنفرنساإلخراج" Motoireمونتوار "فىبيتانهتلرقابلالتالىاليوموفى
فرنساتحتلبأنبيتان، واعدًامعهللتعاونالهزيمة، واجتذابهامنذانتهجتهالذىالسلبى

المقابلة،لهذهإيجابيةنتائجتظهرولم. النصرعندالصلحمؤتمرفىبهاالالئقالمركز
تحقيقمنإيطاليايحرمسوففرنساتعاون، ألنموسولينىترضلمأنهاعنفضًال

!.الفرنسيةالمستعمراتفىأطماعها

للشيوعيةالمعاديةاإلتفاقيةفىالمشتركةالروابطتوثيقعلىهتلرعملاألثناءتلكوفى
نفوذ،مناطقإلىالعالمتقسيمعلىاإلتفاقطريقعن–1937و1936سنةالدولية
النفوذمنطقةأوروبا، وأماوغربىبوسطألمانياوتختصآسيابشرقىاليابانفتختص

"الثالثىالحلف "عقداألساسهذاعلىوتم. وشرقيهاأفريقياشمالىفتشملاإليطالى
Tripartite Pactالمادةنصت، وقد1940سبتمبر27فىوإيطالياوألمانيااليابانبين

هذاأصبحثم. والعسكريةواالقتصاديةالسياسيةالميادينفىالتعاونعلىفيهاألولى
عرضكرهًا، فقدأوطوعًاإليهاالحلفاءإلجتذابألمانياتستخدمهالذىالمحورالحلف
المجرإليه، وانضمتوالبلقانأوروباشرقىدولمنكثيروعلىفيشىحكومةعلى

.وبلغارياورومانيا

.الحلفاءدولبينموجودًاكانماالمحوردولبينالتناسقمنيحدثفلمكلهذلكمع
الحربأثناءعجزمناإليطاليونأظهرهمافإنوإيطالياألمانيابينبالعالقةيتصلففيما
يتصلوفيما. لأللمانبالنسبةالتابعموضعفىوضعهمقدأفريقياوشمالاليونانفى

،لليابانمفاجأةكانالسوفييتىاإلتحادعلىألمانياهجوم، فإنواليابانألمانيابينبالعالقة
، إتفق1941فىالسوفييتىاإلتحادوبينبينهاحيادمعاهدةإبراممنواحدشهربعدتموقد
أوثالثطرفمعالحربدخولهحالةفىلآلخرأحدهمامهاجمةعدمعلىالطرفانفيها
فإناألخرىالجهةومن. السوفييتىاإلتحادعلىالحرباليابانتعلنلمولذلك !. أكثر

كانالذىالوقتفىجاء، وقدلأللمانمفاجأةكانهاربربيرلميناءعلىاليابانهجوم
إيطالياومعهإضطر، ولكنهالمستطاعبقدرالمتحدةالوالياتعداءيتجنبأنيريدهتلر

أالعلىينصالحلفكان (الثالثىالحلفالمتحدة، بحكمالوالياتعلىالحربإلعالن
).السوفييتىاإلتحادوبينأعضائهبينالقائمةالعالقةطبيعةمنيغير
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البريطانيةاألمريكيةالعالقات- 3
بعدتقررتالتىالعزلةسياسةتنتهجتزالماالمتحدةالواليات، كانتالحربقامتعندما

معاهدةعلىالشيوخمجلستصديقعدممظهرهاكان، والتىاألولىالعالميةالحرب
هوالمتحدةالوالياتفىالعزلةمعنىوليس. األممعصبةإلىاإلنضمامفرساى، وعدم

لذلك. األوروبيةالمنازعاتفىالتورطعدممعناها، بلالخارجىالعالموتجاهلاإلنطواء
فىتمثل، كماالحربينبينالخارجيةالسياسةفىنشاطهاتزاولالمتحدةالوالياترأينا

.الدوليةالمنازعاتفىالقوةاستخداملعدميدعوالذىكيلوجبريانميثاق

رئيسًاروزفلتفرانكلين، وأصبح1932سنةالحكمإلىالديمقراطيونعادوعندما
الكونجرسولكن. بالعالمالمتحدةالوالياتاهتمامزيادةفىنيتهعنللجمهورية، أعلن

الدولإلىاألسلحةبيعتحريمعلىينصالحياد، الذىقانون1934سنةفىأصدر
مادةزيدت1935سنةوفى !. عليهوالمعتدىالمعتدىعنالنظربصرفالمتحاربة

إيمانعدمومع. المتحاربةالدولسفنعلىالمتحدةالوالياتمواطنىسفرتحظر
إلىمساعداتأيةيرسلفلم. الكونجرسرغبةراعىأنهإالالحيادبسياسةروزفلت
أن، وهوالقانونعنللتجاوزمبرروجود، رغماألسبانالجمهوريينإلىأوالحبشة

.رسميةتكنلمالحرب

فقد. للصينبالنسبةإالالسياسةهذهعلىتخرجلمالمتحدةالوالياتأنالحقيقةوفى
مساعداتهالتقديمذريعةوالصيناليابانبينبالحربرسمىإعالنوجودعدماتخذت
ومعظموتانكينبكيناحتاللعن1937سنةاليابانىالهجومأسفرأن، بعدللصين

.وشنغهاىكانتونمثلالهامةالموانى

أجبرالتشيكيةاألزمةأثناءففى. الحيادبسياسةتمسكتاألخرى، فقدللميادينبالنسبةأما
المتحدةالوالياتيظنونالذينإن: "فيهقالبتصريحاإلدالءعلىروزفلتالعزلةأنصار

الموقفتلبدبعدروزفلتحاولوقد". مخطئونأللمانياالمعادىالطرفتؤازرأنالبد
وأنفورًاأثمانهاتدفعأنبشرطاألسلحةببيعيسمحبحيثالحيادقانونيعدلأنالدولى
رفضتبالكونجرسالخارجيةالشئونلجنةتشتريها، ولكنالتىالدولسفنعلىتحمل
.اإلقتراحهذا
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أصبحتاألغلبيةأنظهر1939أكتوبرفىالكونجرسواجتماعالحربقيامبعدأنهعلى
"وإحملإدفع "باسمعرضالذىالسابقالقانونعلى، فوافقتروزفلتسياسةإلىتميل

Cash and Carry) أنعلىدلفنلندا، مماروسياغزوعندواحدةمرةسوىتخترقهلم
 !).الفاشيةمنخطرًاأكثركانتعندهاالشيوعية

وقد. تدريجيًالبريطانياالتحيزنحوتتجهالمتحدةالوالياتسياسةأخذتالحينذلكومنذ
:مراحلبعدةالتحيزهذامر

حافظتالمرحلةهذهوفى. فرنساسقوطحتى" وإحملإدفع "قانونبصدوروتبدأ: األولى
القانونمنيستفدلمالعمليةالناحيةومن. الشكليةالناحيةمنالحيادعلىالمتحدةالواليات

تشترىاألمريكيةالعملةمنأرصدةألمانياامتالكعدماألول: لسببينالحلفاءدولسوى
لماألطلنطىعبرللنقلألمانياوسائل، أنوالثانى. وفرنسابريطانياوتحمل !، بخالفبها

.لبريطانيابالنسبةالحالهوكمامتوفرةتكن

القارةعلىهتلروسيطرةالحربإيطالياودخولفرنسابسقوطالثانية، فتبدأالمرحلةأما
الذىالجديدالنظامجراءمناالقتصادىبالضررتشعرأمريكابدأتفقد. األوروبية

إقترابعنفضًالهذا. الذاتىاإلكتفاءمبدأعلىيقومأوروبا، والذىعلىهتلرفرضه
الجديد، مثلالعالمفىممتلكاتلهادولعلىألمانيااستيالءبسبباألمريكيينمنالخطر

غيانامنجزءًاتمتلكالتىالقارة، وهولنداشمالفىجرينالندتمتلككانتالتىالدانمارك
Guianaجزروعدةغيانامنآخرجزءًاتمتلكالتىاالستوائية، وفرنساالجزروبعض

وأتباعهروزفلتخشىنفسهالوقتوفى. كنداساحلقربوجزيرتينالكاريبىالبحرفى
األسطولعلىاأللمانواستولىالحربالياباندخلتلوالبحارفىالتوازناختاللمن

.المعتدىرحمةتحتالمتحدةالوالياتتصبحسوف، فعندئذالفرنسى

جميعتدخلأنعلىأساسيًا، واتفقتغيرًاأمريكافىاإلستراتيجيةالمفاهيمتغيرتلذلك
اتفقتذلكمنوأكثر !. األمريكيةاألمنمنطقةفىاألوروبيةللدولالتابعةالجزر
ميل300مسافةعلىعسكريًاحاجزًاتقيمأنعلىاألمريكيةالدولمنظمةمعأمريكا

.الواسعةالمنطقةهذهداخلبعملياتالقيامالمتحاربةالسفنعلىسواحلها، وتحظرمن
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1933سنةاألمريكىالجيشكان (اإلجبارىالتجنيدقانونالمتحدةالوالياتأصدرتكما

.الدفاعمخصصاتوزيادة !) البولندىالجيشمنأصغر، أىألف135عدده

لبريطانيا، فأبرمتالمساعداتنظامفىآخرتحولالتحولهذاعلىترتبفقدوبالتالى
تأجيرمقابلأمريكية، فىمدمرة50بتقديميقضىإتفاقًابريطانيامع1940سبتمبر2فى

لمدةاألمريكىالدفاعخطةفىالواقعةالغربيةالهندجزرفىوجويةبحريةقواعدخمس
الوالياتهددتكما). كنداإلىالمقاومةوانتقالبريطانيابسقوطلوحتشرشل. (عامًا99

أوأللمانياالفرنسىاألسطولسلمتإذاعنهاالمؤنبقطعالفرنسيةفيشىحكومةالمتحدة
.اإلمبراطوريةإلىبالتسلللأللمانسمحت

تشرشلأقنعحينجديدةمرحلةدخلأنلبريطانياالمتحدةالوالياتتحيزلبثوما
إدفع "قانونحسباألسلحةشراءعن، بعجزهاإلنتخاباتفىنجاحه، بعدروزفلت

الذهبمنإحتياطيهاالدوالر، ونفاذعلىللحصولإمكانياتهابريطانياوإحمل"، الستنفاد
روزفلتفأصدر. األولىالحربفىحدثكمااإلقتراضمنمفريعدفلمتقريبًا، وبالتالى

وقدThe Lease – Lend Actالمشهور" والتأجيراإلعارةقانون "1941سنةمارس11فى
أنعليكفيجبيحترقجاركبيتكانإذا: "بقولهعليهالموافقةعلىالكونجرسحمل
الوالياتتخرجلمالقانونوبهذا !". ثمنهاذلكبعدإليهتطلبثمأوًالالمياهلهتقدم

الخارجية، التىالمساعداتلسياسةبدايةيعتبرإنه، بلفحسبرسميًاالحيادمنالمتحدة
.الباردةالحربفىدورهاولعبتالحربإنتهاءبعدواتسعتاستمرت

أعباءتحملفىبريطانيامشاركةفىأبعدخطوةخطتأنالمتحدةالوالياتتلبثولم
بلغتقدالبريطانىاألسطولخسائر، كانت1941يونيهإلىينايرمنالفترةففى. الحرب
الطاقة،فوقأصبحتاألطلنطىعبراألسلحةنقلأعباءأنتشرشللها، وبينحدأقصى
فىاأللمانىاألسطول، وتركزالمحيطاتمختلفعلىالبريطانىاألسطولمهاملتوزع
بواسطةبريطانياإلىالمرسلةالبضائعنقلروزفلتفقرر. األطلنطىمنهامحدودةمناطق

كانتالتىIcelandأيسلنداجزيرةإلىأى–الطريقمنتصفإلىاألمريكىاألسطول
حلتوقد. األمالوطنعلىاأللماناستيالءعنداإلنجليزواحتلهاالدانماركأمالكمن

.البريطانيةالقواتمحلفيهااألمريكيةالقوات
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فىالموجودالمحورسفنجميععلىاستولتقدالمتحدةالوالياتكانتالحينذلكوفى
حمايتهاتحتجرينالند، ووضعتهاجزيرةعلى1941أبريلفىاستحوذتموانيها، كما

.المؤقتة

صدوربعد، خصوصًاالحربفىالحدهذاإلىالمتحدةالوالياتتورطبسببكانولقد
وقد. الدفاعخططفىرأيهالهايكونأنحقهامنأصبحوالتأجير، أناإلعارةقانون

الوالياترأىكانفقد. 1941صيففىالموضوعهذاحولهامةخالفاتظهرت
،األطلنطى: اآلتىالنحوعلىاإلستراتيجيةأهميتهاحسبالدفاعمناطقترتيبالمتحدة
فكانتالبريطانيةالحكومةأما. األوسطاألخرى، الشرقآسيا، المحيطاتشرقجنوب

أرغمتهاإذاالهادىالمحيطمناإلنسحاب، وتنوىاألقصىعلىاألوسطالشرقتقدم
.ذلكعلىاليابان

اإلتحادعلىألمانياهجومقبلأى–الحينذلكإلىالحربأخرى، فإنناحيةومن
Totalitarianشموليةودولليبراليةدولبينتدوركانت–1941يونيه22فىالسوفييتى

Statesالدولضدنضالهافىالليبراليةللدولتأييدهاتعلنالمتحدةالوالياتوكانت
ألمانيا، تطلبضدالحربشموليةدولة، وهوالسوفييتىاإلتحاددخلفلما–الشمولية

.وواشنطنللندنالسياسىالموقففىالنظرإعادةاألمر

برنس "المدرعةظهرعلىروزفلتمعتشرشلجميعها، تقابلالموضوعاتهذهولبحث
هذافىوتم. الندنيوفوندبجزيرةArgentiaأرجنتياخليجفىاألطلنطىالمحيطفى" ويلز
الزعيمانضمنهالذىAtlantic Charterالمشهوراألطلنطىميثاقإصداراللقاء

إلقامةآمالهما "الدولتانعليهاتبنىالتىالمشتركةالمبادئبعضواألمريكىالبريطانى
خداع–الحرببعدتبينكما–الحقيقةفىمنهاالقصدكانمبادئوهى". أفضلعالم

المساهمةطريقعنللتحررأمامهااألملوالتابعة، وإفساحالمستعمرةالعالمشعوب
الذىهومذكراتهفىيدعىكماتشرشلأنبدليل–المحورلهزيمةالبشريةبإمكانياتها

 !.الوقتذلكفىبريطانياسياسةمعتتعارضأنها، معالمبادئهذهاقتراحإلىبادر
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، وتتعهدانإقليمىتوسعأىتبغيانالالدولتينأنفىاألطلنطىميثاقمبادئوتتلخص
كلبحقالمعنية، واإلعترافالشعوبلرغبةمضادةإقليميةتعديالتأيةإجراءبعدم

للشعوبالذاتىوالحكمالسيادةحقوق، وإعادةيريدهالذىالحكمشكلاختيارفىشعب
علىوالحصولالتجارةفىاألممجميعبينبالقوة، والمساواةالحقوقهذهمنهاسلبتالتى

يضمنسالمإقامةفىللحياة، واألملالالزمةالماديةاألحوال، وتحسينالخامالمواد
والبحارالمحيطاتعبورحريةلهميضمن، كماوالخوفالعوزمنالتحررجميعًاللناس
.عائقدون

،فيهاالشتراكمنالسوفييتىاإلتحاديمنعالشكلفىصيغالميثاقأنيتضحذلكومن
كلحقعلىالثالثةالمادةنصتاالقتصادية، إذللحريةتأييدهماالدولتينإعالنرغم
الميثاقتوقيععندوتشرشلروزفلتاتفق، كمايريدهالذىالحكمشكلاختيارفىشعب
.السوفييتىلإلتحادالمعونةبذلعلى

العالميةالحربأيامولسنلمبادئترديدًاالعاممضمونهافىالميثاقمبادئوتعتبر
بعدنفسهاألطلنطىميثاقمبادئتجوهلت، كماالحرببعدالحلفاءتجاهلها، التىاألولى

 !.أيضًاالثانيةالعالميةالحرب

والحكوماتبريطانياتضمالتىالمتحالفةالدولممثلو، إجتمع1941سبتمبر24وفى
النازية، باإلضافةأعداءشكلهاالتىالمؤقتةوالحكوماتبريطانيافىالمنفيةاألوروبية

هاجمت1941ديسمبر7يوموفى. الميثاقهذافىواشتركوا–السوفييتىاإلتحادإلى
جديدةمرحلةهاواى، فبدأتجزرفىهاربربيرلقاعدةفىاألمريكىاألسطولاليابان

.الدوليةالعالقاتفى

النازىالحكمتحتأوروبا
وأسبانياوسويسراالسويد: هىدولأربعةسوىأوروبافىاأللمانيةالسيطرةمنينجلم

احتلهادول: قسمينإلىاأللمانيةالسيطرةتحتوقعتالتىالدولوتنقسم. والبرتغال
يعاملوهافلماأللماناحتلتهاالتىللدولوبالنسبة. األلمانمعتحالفت، ودولاأللمان
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أنواعثالثةبيناأللمان، فرقاألجناستفاوتفىالنازيةللنظريةواحدة، فطبقًامعاملة
:المختلفةالدولمن

الدولهذهطهرتوقد. جرمانيةبالدإلىتحويلهايمكنالتىالدول، هىاألولالفرع
النمسا،فىالبالدهذهوتتمثل. الرايخإلىالغريبة، وضمتاألجناسمنالعنفبوسائل

،Slavoniaسالفونيا، وشمالواللورين، واأللزاسالبلطيق، ودول، ودانزجوالسوديت
.إيطالياهزيمةبعدTyrolاإليطالى، والتيرولStyriaواستريا

Labensraumللجرمانحيويًامجاًالاعتبرتالتىاألقطارفى، فيتمثلالثانىالنوعأما

الحكوماتألغيتوقد–النازيةالنظريةحسب–الدنياالدرجةمنأجناسعادةويسكنها
Bohemiaبوهيميامباشرة، وهىالنازىالحكمتحتاألقطار، ووضعتلهذهالوطنية

أيضًا، أخضعتالسوفييتىاإلتحادأراضىاحتلتوعندما. وبولنداMoraviaومورافيا
لإلدارةالنازى، مديرًاالحزبفيلسوفRosenbergروزنبرجمباشرة، وعينإلدارة
أهالىشردولذلك !. التطبيقموضعالنظريةالمحتلة، لوضعاألراضىفىالمدنية

.الضرورياتمنوحرمواالمناطق

وطنيةحكوماتعلىاإلبقاءمععسكريًاالمحتلةاألراضىفى، فيتمثلالثالثالنوعأما
والدانماركوبلجيكاهولندااألقطار، فعوملتلهذهاأللمانمعاملةاختلفتوقد. فيها

.قاسيةمعاملةعوملتافقدواليونانيوجوسالفياأما. نسبيةحسنةمعاملةوالنرويجوفرنسا
إيطاليا، واعتبرتفلكفىتدور" كرواتيا "فىمستقلةدولةيوجوسالفيا، فأقيمتمزقتفقد
إليهااألخرى، فضمتاألقاليمحسابعلىحدودهاللمحور، ووسعتالحليفةالدولمن

دالماشياساحلمنكثيرةأجزاءمنحتثمHerzegovinaوالهرسكBosniaالبوسنة
Dalmacia.

كانتالمجر، التىفىرهبة، فتتمثلأورغبةاأللمانمعتحالفتالتىالمستقلةالدولأما
جنوبعلىاستيالءهاذلكمناستفادتوقد. 1938سنةمنذألمانيامعواضحةميولها

علىاليوغوسالفية، وذلكاألراضىمنوجزءترانسلفانياومعظموروتينياسلوفاكيا
التبعيةفىدخلتأنتلبثلمالمجرأنعلى. الحربفىاالشتراكتجنبتأنهامنالرغم
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بريطانيادفع، مماالسوفييتىاإلتحادضدالحربفىاالشتراكحدإلىوتورطتاأللمانية
الحلفاء،كافةتغلببعدورطتهامنالخروجحاولتعليها، ولكنهاالحربإعالنإلى

المحاوالتهذهإلىتنبههتلرولكن. شرطوالقيددونالهدنةلعقدمعهمسرًافتخابرت
.مواليةحكومةفيهاوأقام1944مارسفىالبالدواحتل

رومانياأعلنتوقد. البلقانفىأللمانياأساسيتينحليفتينوبلغاريارومانياكانتكذلك
المناوئةالسياسة، وطبقتالبترولحقوللأللمان، وسلمتالسوفييتىاإلتحادعلىالحرب
الشمالية،بسارابيا، وبوكوفيناستردادمناأللمانيةاإلنتصاراتمكنتهاوقد. لليهود
ميناءيضمالسوفييتيةاألراضىمنجزءفىيتمثلترانسلفانياعنتعويضًاوأخذت

.أوديسيا

لماالسوفييتىاإلتحادعلىالحربتعلنلم، ولكنهااأللمانمعتعاونتفقدبلغارياأما
ويوجوسالفيا،اليونانإلىأطماعها، واتجهتالروسمعالقرابةصلةمنبهتشعر

.وتراقيامقدونيامنجزءًافاحتلت

الحربأثناءالفرنسيةواإلمبراطوريةفرنسا
التىالهدنةشروطالفرنسيةالحكومةفرنسا، قبلتوانهيارباريساأللماندخولبعد

مدينةفى1940يونيه22يومالهدنةاتفاقالفرنسيونالمندوبونألمانيا، ووقعاشترطتها
.إيطاليامعالهدنةشروطوقعتيومينوبعدCompeinكومبان

وإلىالشمالإلىيقعالذىالجزءكلألمانياتحتلبأنألمانيامعالهدنةشروطقضتوقد
المنطقةهذهوفى. أسبانياحدودإلىجنوبًاتور، ثمإلىجنيفمنيمتدخطمنالغرب
حقوقلأللمان، أصبحاألطلنطىوالمحيطاإلنجليزىالقنالثغورعلىوالمشتملةالمحتلة
.اإلحتاللنفقاتكلهاتتحملأنفرنساعلىوكان. المحليةاإلدارةعدافيمااإلحتاللدولة

القواتتلكعداوتسريحها، فيماسالحهابنزعالشروطقضتالفرنسية، فقدالقواتأما
لنزعمحددةموانىإلىيبحرأنالفرنسىاألسطولعلىوكان. العامالنظاملحفظالالزمة
أوإنجلتراضداألسطولهذاتستخدملنأنهاألمانياالحربية، وأعلنتقدرتهوشلسالحه
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، أمااأللماناألسرىسراحتطلقأنفرنساعلىوكان. الصلحإتمامبعدبهاإلحتفاظ
.األلمانأيدىفىفيظلونالفرنسيينالحربأسرى

وتونسفرنساجنوبفىمحددةمناطقبتحويلقضتفقدإيطاليامعالهدنةشروطأما
كاملةحقوقإليطاليايكونعسكرية، وبأنمناطقإلىالفرنسىوالصومالوالجزائر

الجبهةعلىالفرنسيةالقواتعتادكلإيطاليافرنساتسلم، وأنجيبوتىميناءعلى
.اإليطالية

التىالفرنسيةللحكومةاالسميةالسيادةتحتبقىفقدفرنسامنالمحتلغيرالجزءأما
الذى" بيتان "المارشالالحكومةهذهرأسعلىوكانVichyفيشىإلىعاصمتهانقلت

.الثالثةالجمهوريةدستورتعديلذلكفىبمامطلقةسلطاتمنحهاأللمانإلىطلب
عهدبذلكالدولة، وأنهىنظامفىأساسيةتغييراتبيتانأحدثالسلطاتهذهإلىواستنادًا

لقبلنفسه، واتخذالبرلمانمجلسالجمهورية، وعطلرياسةألغىفقد. الثالثةالجمهورية
.الدولةرئيس

، وظلتوالمستعمراتفرنسافىفيشىبحكومةالمتحدةالوالياتحكومةاعترفتوقد
وبينبينهاالعالقاتساءتفقدبريطانياأما. أفريقياشمالغزوحتىاإلعترافهذاعلى

علىبالقوةبريطانيااستولتيوليهمنالثالثففى. بقليلالهدنةتوقيعبعدفيشىحكومة
حركةشلتثم. وبورتسموتبليموثميناءفىالراسيةالفرنسيةالحربيةالبوارج

الفرنسىاألميرالإغراءحاولتاإلسكندرية، ثمميناءفىالراسىالفرنسىاألسطول
األسطولمعالقتالمواصلةعلىبالجزائروهرانفىالراسىاألسطوليقودالذى

المحاوالتهذهفشلتولما. سالحهينزعحيثأمريكاإلىاإلبحارعلى، أوالبريطانى
منها،عددًاالفرنسية، ودمرالسفنعلىنيرانهالبريطانىالمتوسطالبحرأسطولأطلق
إخضاعفىبريطانياوشرعتالبلدينبينالدبلوماسيةالعالقاتقطعتوهكذا

.الحصارلنظامالفرنسيةالمستعمرات

ومن. بيتانحكومةتشكيلأثربريطانياإلىلجأقدديجولالجنرالاألثناء، كانتلكوفى
فىواالستمرارالهدنةرفضعلىفيهالفرنسيينيحثيونيو18فىنداءوجهلندن
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منالمنسحبةالفرنسيةالقواتفلولمنقيادتهتحتنواتهاتكوينفىهووشرع. المقاومة
وفىالبريطانيةالموانىفىالراسيةالبوارجبحارةبعضتطوعوكذلك. ودنكركالنرويج

.القواتلهذهمقرًاأراضيهاباتخاذبريطانيالهوسمحت. قيادتهتحتللخدمةاإلسكندرية
العملياتفىاألولويةلهاوجويةوبحريةبريةوحداتتكوينعلىديجولمعواتفقت
فرنساقوات "اسمالقواتهذهعلىديجولأطلقوقد–بإمبراطوريتهاأوبفرنساالخاصة

حكومةفهناك. الحربنهايةإلىقائمًاظلفرنسىمزدوجنظاموجدوهكذا". الحرة
.المنفىفىحكومة، وهناكفيشىفىفرنسية

:فريقينإلىبيتانعهدبدايةفىالوزراءمجلسانقسمفقدفيشىلحكومةوبالنسبة

معاداةإلىالتحولعدمالهدنة، معشروطنطاقفىألمانيامعالتعاونإلىيدعو: األول
العليا،البورجوازيةمنيتكونونالذينالمحافظينفىالفريقهذاويتمثل. بريطانيا

الوصوللليساريتيحألنهالثالثةالجمهوريةدستوريكرهونالذينالمتدينينوالكاثوليك
أبرز، ومنالحكمفىطبقتهمبحق، ويعتقدونالمهنىالتمثيلنظام، ويفضلونالحكمإلى

.Weygandويجانالجنرالالفريقهذاشخصيات

االقتصاديةالضرورةبحجةألمانيامعالتامالتعاونإلىيدعو، فكانالثانىالفريقأما
الشراعمعالحينذلكفىالريحوكانتاإلمبراطورية، خاصةسالمةعلىوالمحافظة

بييررأسه، وعلىالفرنسييناليمينيينمنيتكونتيارًايمثلالفريقهذاوكان. األلمانى
فرنساعلىيجبأوروبا، ولذلكعلىيسيطروناأللمانأنيعتقدكان، الذىLavalالفال

.القارةعنالغريبةبريطانياعنوالتخلىمعهمالتعاون

أكتوبرففى. الحبلينعلىاللعببيتان، حاول1942أبريلإلىالهدنةعقدمنالفترةوفى
الخارجية،وزارةمنألمانيامعالضيقالتعاون، نصيربودوانبولأقصى1940

الذىهوالفالوكان. األلمانمععالقاتهذلكيحسنأنأمل، علىالفالإلىوأسندها
هامشئعنتسفرلممونتوار"، ولكنها "فىتمتالتىوهتلربيتانبينللمقابلةمهد

قائدًاويجانالجنرالعينكما. 1940ديسمبرفىالخارجيةمنالفالأقيللفرنسا، ولذلك
اتفاقيةمسلحة، وعقدفرنسيةقوةأكبرتوجدأفريقيا، حيثشمالفىالفرنسيةللقواتعامًا
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الفرنسيةاإلمبراطوريةباحترامبريطانيافيهاتعهدت1940نهايةفىبريطانيامعسرية
بالوالءتدينالتىالمستعمراتعلىالتعدىفيها، وعدمإمتيازاتألمانياتمنحالأنهاطالما

هذهبريطانياتسقطالمحورمعالتعاونعلىفرنساأجبرتإذاأنه، علىفيشىلحكومة
علىفيجبالفرنسىاألسطولعلىلالستيالءالقوةاأللماناستخدمإذا، وكذلكاإللتزامات
.ذلكبعدفعًالسيحدثماوهو–الحالفىإغراقهضباطه

والبحريةللحربيةوزيرًاDarlanدارالناألميرالعيننفسهالوقتفىبيتانأنعلى
ماالبحار، وهذاعلىسيادتهابريطانياعلىيحقددارالنوكان. الوزراءلرئيسونائبًا
معهاوقعلذلك. عليهايحصلمكاسبمقابلفىألمانيامعالتعاونسياسةإلىبهدفع

،الصلحمؤتمرفىرئيسيًامكانًافرنساتحتلبأنألمانيافيهاتعد1941مايوفىإتفاقية
بنزرتقاعدة، وفتحلأللمانسوريامطاراتفتحأفريقيا، مقابلفىقواتهاتزادوأن

تنفيذهاوعرقلمايواتفاقيةعلىإعترضويجانولكن. األلمانىلألسطولودكار
.دارالنفىالثقةاأللمانأفقدأفريقيا، مماشمالفىالفرنسيةللقواتعامًاقائدًاباعتباره
منويجانأبعدوقد. أفريقياشمالمنويجانوإبعادالحكمإلىالفالبإعادةوطالبوا
.للوزراءرئيسًا1942أبريلفىالفال، وعادمنصبه

بدأتالذىالوقت، فىاأللمانمعالتامالتعاونسياسةعلىتسيرفيشىأصبحتوبذلك
الحيادأنصاربينيدورالخالفكانأنوبعد. الحلفاءصالحفىتتحولالحربفيه

المتعاونةالحكومةبينيدورالخالفالحكومة، أصبحفىألمانيامعالتعاونوأنصار
.األلمانىلإلحتاللالسريةالمقاومةوأنصار

مسلحةفرقةعشرينعلىاإلبقاء، مثلاإلمتيازاتبعضعلىألمانيامنالفالحصلوقد
قبلذلكمقابلوفى. المحتلةوغيرالمحتلةالمنطقةبينالمرورأفريقيا، وتسهيلشمالفى

حاولوإن. المحتلةاألراضىعلىاأللمانفرضهالذىاإلجبارىالعملنظامتطبيق
إختصاصمنالرجالحشدجعلاأللمانمن، وطلبالتطوعبابفتحبأنشكليًاتحقيقه
الرجالمنمعينةنسبةلهاالخاضعةاألقطارعلىألمانيافرضت (الفرنسيةالسلطة
الفالوذهب !). ماليينستةنحوهؤالءمنوحشدتاأللمانيةالمصانعفىللعملوالنساء
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حالةفىمنهملإلنتقامالفرنسيةالرهائنبعضتسليمعلىالموافقةحدإلىالتعاونفى
.المقاومةروحعلىقضاءذلكوفىاعتقاالتوقوع

نزوليومشامًالإحتالًالالبالدالهدنة، واحتلواشروطخرقواأنيلبثوالماأللمانأنعلى
طولوندخلتعندمااأللمانيةالقواتولكن. 1943نوفمبرفىأفريقياشمالفىالحلفاء
بأيديهمأسطولهمأغرقواقدالفرنسيينأن، وجدتالفرنسىاألسطولعلىاالستيالءبقصد

.!

أنويالحظ. لديجولوالوالءفيشىلحكومةالوالءبينالفرنسيةالمستعمراتإنقسمتوقد
وسطواقعةإماكانت1940صيففىديجولصفإلىمبكرةتحولتالتىالمستعمرات
الهند، ومثلفىالخمسالساحليةالمراكزاقتصاديًا، مثلبهابريطانية، وترتبطمستعمرات

الجزرفرنسا، مثلعنجدًابعيدةمستعمراتوإما. نيجيرياعلىاقتصاديًاتعتمدالتىتشاد
NewالجديدةوهبرايدNew CalidoniaالجديدةوخليدونياTahitiتاهيتى: االقيانوسية

Hebrides .هؤالءفيها، وكانالمستوطنينعدد، فلقلةالوسطىأفريقيابقيةأما
.فيشىحكومةلنظامالمؤيدةالعناصرأشدمنالمستعمراتفىالفرنسيينالمستوطنين

أفريقيافىالهادى، وتشادبالمحيطتاهيتىجزيرةمنلديجولبالوالءإعالنأولجاءوقد
.الحرةفرنساإلىوأوبانجىوالكونغوالكاميرونتحولبقليلذلك، وتالالوسطى

1940سبتمبر22فىديجولمعمشتركةحملةإرسالعلىبريطانياذلكشجعوقد

منيتالحملةولكن. الحرةفرنساإلىالفرنسيةأفريقياغربداكار، وتحويلإلحتالل
خمسإرسالفىألمانياالحملة، فاستأذنتأسرارفيشىحكومةعرفت، إذذريعبفشل
الثقةبريطانيافقدتأنالفشلهذاعنونتج. الحملةصدتداكار، وبذلكإلىحربيةسفن

ترددبعد1941يونيوفىولبنانسوريافىالتجربةأعادتأنتلبثلمأنهاعلى. بديجول
.طويل

أفريقيا، فأعلنشمالفىالعامينالمقيميننهجنهجقدالفرنسىالسامىالمندوبوكان
إيطاليادخولبسببولبنانسوريافىبالوضعبريطانيا، واعترفتفيشىلحكومةوالءه

تسوءالعالقاتأخذتعندماولكن. المتوسطالبحرشرقفىمركزهاوتحرجالحرب
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سورياوبينلهاالخاضعةالمناطقبينالحدودبريطانيا، قفلتفيشىحكومةوبينبينها
سورياعلىبحريًاحصارًا، وفرضتالعراقآبارمنالبترولإنسياب، وأوقفتولبنان

.باإلنتشارالمجاعة، فهددتولبنان

، اقتنعتلأللمانسوريامطارات، وفتحالعراقفىالكيالنىرشيدحركةوقوعوبعد
حولديجولوبينبينهاقامالخالفسوريا، ولكنإلىحملةإلنقاذديجولبدعوةبريطانيا
إلرضاءالفرصةهذهانتهازترىكانتالحملة، فبينمابعدولبنانلسورياالسياسىالوضع
هذافىاالشتراكديجول، رفضالبلديناستقاللإعالنطريقعنالعربمشاعر

كتلكبمعاهدةاإلرتباطبشرطولبنانسوريااستقاللبإعالنمبهمبوعد، إكتفاءالتصريح
عليهيسجلديجولإلىكتبتشرشلولكن. بريطانيامعوالعراقمصربهاترتبطالتى

لقبمحلهيحلوأنالسامىالمندوبلقبإلغاء، وطلبباالستقاللولبنانلسورياوعده
.مشتركتصريحإصدارفكرةرفضديجولولكن". ولبنانسوريافىالعامالمفوض"

،اإلنتدابإنهاءالحملةفىديجولممثلكاتروأعلنسورياعلىالزحفليلةفىأنهعلى
.التصريحلهذاضمانًابريطانياوأصدرت

20أكبر، ومنذبريطانيةمساهمةاستدعىعنيفة، ممامقاومةقاومتفيشىقواتولكن

، وتوسطتلبناننحوالحلفاءوتقدمدمشق، فسقطتفيشىقواتمقاومةإنهارتيونيو
14وفى. البالدمنفيشىسلطاتانسحابأساسعلىالقتالإليقافالمتحدةالواليات

القواتخيرت، وفيهافيشىوسلطاتبريطانيابينعكافىالهدنةعقدت1941يوليو
الحرة، كمافرنساقواتإلىاإلنضمامأوفرنساإلىالعودةبينولبنانسوريافىالفرنسية

فرنسالحكومةبالوالءسابقتعهدأخذدونمناصبهمفىبالبقاءالفرنسيينلإلداريينسمح
طوالولبنانسوريافىالعلياالقيادةاإلنجليزتولىإلىباإلضافةعكاهدنةوكانت. الحرة
.الحربمدةطوالوديجولبريطانيابينالخالفعوامل، منالحربفترة

شمالفىأيزنهاورقيادةتحتواألمريكيةالبريطانيةالقواتنزلت1942نوفمبروفى
هجوممعالحملةهذهنسقتوقد. الجزائروفىوهرانالبيضاء، وفىالداربقربأفريقيا

أنبهواستطاعالغربيةالصحراءفىمونتجمرىالجنرالبقيادةالثامنالجيشبهقامعام
الذىMareth" ماريث "خطأمامتوقفثمطرابلسإلىروميلبقيادةأمامهالمحوريدفع
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فىتذكرفرنسيةمقاومةالحملةتلقولم. الطليانمنلإلحتماءأنشئوهقدالفرنسيونكان
الجزائرسقوطأعقبماوسرعان. السواحلوبطارياتالبحريةبطارياتمنإالالجزائر
نفسه، معلنًاالقتالبإيقافأمرهدارالناألميرالأعلنفقد. البيضاءوالداروهرانسقوط

الدارمؤتمروفى. الغربيةألفريقياالعامالحاكم" بواسون "أفريقيا، وتبعهبشمالمفوضًا
إلىقواتأرسلتقدألمانياالمحور، وكانتمنأفريقياجميعتطهيرالحلفاءقررالبيضاء
،ماريثخطجنوبحولهامونتجمرىالتفكماشة، فقدفكىبينأصبحت، ولكنهاتونس

األمريكيوننزل1943مايو7وفى. الغربمنالبريطانيةاألمريكيةالقواتزحفتبينما
.المحورقواتاستسلمتيومين، وبعدبنزرتفى

جهةمنديجولوقواتجهةمنفيشىوقواتالحملةقيادةبينالعالقاتهناويهمنا
.الحرببعدأفريقياشمالفىالوضععلىتأثيرمنلهاأخرى، لما

.المغاربةمنكبيرعدد، فيهمألفمائتىبنحوتقدرأفريقياشمالفىفيشىقواتكانت
جهةمنالفرنسية، سواءالممتلكاتفىتدخلأىمقاومةفيشىحكومةسياسةوكانت

.الحرةفرنساأوالحلفاءأواأللمان

،األول: هدفيناألمريكية، لتحقيقبالصبغةالحملةصبغعلىالحلفاءخطةقامتلذلك
العناصربعضتعاونعلىالحصولالثانىوالهدف. المقاومةعنفيشىحكومةإمتناع

.أفريقياشمالفىوالمستوطنينالعسكريينتأييدإلجتذابالفيشيةالعسكرية

متهمةليستالمتحدةالوالياتأنتعلمفيشىحكومةكانت، فقداألوللألمروبالنسبة
حريصةكانتالمتحدةالوالياتفإنذلكعنالفرنسية، وفضًالاإلمبراطوريةفىبأطماع

أمريكا، وكانتالسياسىالتمثيلمعهاتتبادلظلت، وقدفيشىحكومةمععالقاتهاعلى
الشخصىالمبعوث" ليهى "لألميرالوكان. الغذائيةبالموادأفريقياوشمالفرنساتمد

ووزيرروزفلتكانالفرنسية، كمااألوساطفىكثيرون، أصدقاءروزفلتللرئيس
إلضطهادهافيشىحكومةعلىالصحفيةالحمالتالشخصيةبصفتهمايعارضانخارجيته

فىأملهناككانلذلك. الوزارةالفالتولىبعدحتىموقفهماعنيتحواللليهود، ولم
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تشرشلأنأمريكية، حتىالحملةأنعرفماإذاالمقاومةعنالفرنسيةالقواتامتناع
 !.األمريكىالزىالحملةفىالمشتركونالبريطانيونالجنوديرتدىأنفىفكر

الحملة، ألنإعدادعندتمامًاديجولللجنرالالحلفاءتجاهليفسرحالكلعلىهذا
جهة، وشعورمنلهفيشىحكومةلعداء، وذلكالهدفهذامعيتناقضكانفيهاإشراكه
جهةمننحوهأفريقياشمالفىوالمستوطنينالعسكريينعلىيغلبكانالذىالعداء

صيففىبريطانياوبينبينهساءتقدكانتالعالقاتأنذلكإلىأخرى، ويضاف
لإلسراع، وتدخلهم1942أبريلفىمدغشقربغزوالبريطانيينإنفرادبسبب1942

لحكومةالتابعةجيبوتىمستعمرةعنالحصاررفع، ثمولبنانسوريافىباإلنتخابات
نزولهايومالحملة، فدعاهعناستبعادهوقعتجنبأرادقدتشرشلكانوإن. فيشى

تكنفلمالمتحدةللوالياتبالنسبةأما. إليهمدغشقرتسليمقررتبريطانياأنوأخبره
كسبحينأنه، بدليلوارتيابشكنظرةدائمًاإليهتنظروكانتديجولبالجنرالتعترف
بكندا، هددتنيوفوندالندساحلقربجزيرتانوهما" بيتر"، "ميكيلونسان "والءديجول

فرنسابقواتنفسهاتسمىمن "منهماتنسحبلمإذاالقوةباستخدامالمتحدةالواليات
" !.الحرة

علىالحصولاألمريكية، وهوبالصبغةالحملةصبغمنالثانىالهدفإلىانتقلنافإذا
والمستوطنينالعسكريينتأييدالفيشية، واجتذابالفرنسيةالعناصربعضتعاون

مختلفةفرنسيةشخصياتمعإتصاالتعدةبالفعلتمتفقدأفريقياشمالفىالفرنسيين
شمالقيادةمنعزلأنه، رغمويجانالجنرالهؤالءرأسعلى، وكانتعاونهمإلجتذاب

".لبيتان "والئهعلىأصرأفريقيا، ولكنه

منتمكنثماأللمانيدفىأسيرًاكانالذى" Giraudجيرو "الجنرالإلىالحلفاءاتجهوقد
فىالتعاونأساسعلىمعهاإلتفاقتموقد. مختفيًاوظلالمحتلةغيرالمنطقةإلىالفرار
المتحدةاألممأهدافمنأنحليفة، ويعلنونفرنساالحلفاءيعتبرأنأفريقيا، علىشمال

معاإلتفاقهذامبعوثهوقعوقد. الفرنسيةاإلمبراطوريةباحترامإحياءها، ويتعهدون
جيرونقل، وتقرر1942أكتوبر23يومالجزائرفىاألمريكىالقنصل" ميرفىروبرت"

بأنطالبالغزو، ولكنهليلةهناكوصل، وقدطارقجبلفىالحملةمقرإلىفرنسامن
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نفسهعلىفوت، وبذلكبالطبعالحلفاءرفضهالذىالعامة !، األمرالقيادةلهتكون
موجودًاكانالذى" دارالن "أمامالطريقأفريقيا، وفتحشمالفىالفرنسيينزعامة

فىالحلفاءعلىخدماتهعرضقدكانالحملة، والذىنزولعندالجزائرفىبالصدفة
.أكتوبر

األمريكيونلهالحلفاء، واعترفجانبإلىتحولهالحملةنزولعنددارالنأعلنوقد
أفريقيا،شمالفىالمدنيةبالقيادةله، وسلمواالقتالبإيقافأمرًاأصدرحينمابالجميل

رسالةإلىالقتالإيقاففىاستندظاهريًا !، فقدبيتانللمارشالوالئهيعلنظلأنهرغم
األلمانأسيرأصبحالمارشالأنإدعىبالمقاومةتأمرأخرىرسالةتلتها، ولمامنهتلقاها

علىوالمدنيينالعسكريينعلىنفوذبالفعل" لدارالن "وكان !. الشاملاإلحتاللبعد
إلىللوصولديجولأمامالطريق، لقطعيعيشأنلهقدرلوأنهالبعضالسواء، ويعتقد
ديسمبر، وقد12فىالمتعصبينديجولأنصارأحدبيدقتلماسرعانالزعامة، ولكنه

الوحدةأمامالطريقوفتحالمشكلةحلدارالنموتأنقائًالالحادثعلىديجولعلق
.باإلنقساممهددةكانتاإلمبراطوريةالفرنسية، ألن

القواتقيادةيتولى، وكاندارالنمحلجيروإحاللإلىيميلونكانوااألمريكيينأنعلى
منكبيرجزءكانلماالحلفاء، ولكنإشرافتحتأفريقياشمالفىالفرنسية

كفيًالكانجيرواختيارالحرة، فإنفرنسالحكومةذكرناكماوالءهأعلنقدالمستعمرات
،وديجولجيروبينوالئهاللحلفاء، وتوزيعالمواليةالفرنسيةالقواتفىانقسامبإحداث

.اإلمبراطوريةببقيةديجولالشمالية، واحتفظأفريقيافىجيروبقىلذلك

وتسللالبيضاءالدارمؤتمربعداستمرتوديجولجيروبينللتوفيقالمساعىولكن
للتحريرلجنةتأسيسعلىاإلتفاقتم1943يونيوالجزائر، وفىإلىديجولأنصار
منكلويرأسهامدنيينأعضاءخمسةمنوتتألفالفئاتجميعتمثلجبهة، وهىالوطنى
هذه، وأخذتعامبعدالمؤقتةفرنساحكومةإلىتحولتوقد. بالتناوبوجيروديجول
الشئونإلىجيروانصرففرنسا، وقدلتحريراستعدادًاالمستعمراتأبناءتجنداللجنة

تمهدالجزائرفىاللجنةقيادةمقرومن. السياسيةزعامتهبتأكيدديجولالعسكرية، واهتم
.فرنساتحريربعدالمؤقتةللحكومةرئيسًايصبحلكىديجولأمامالطريق
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:يلىما، وأهمهاالحرببعدمامعالممنكثيرًالناذكرناها، توضحالتىالظروفهذه

:اآلتيةلألسبابذلكأفريقيا، ويرجعشمالفىالفرنسىالنفوذاستتباب: أوًال

وحرصأفريقياشمالفىالفرنسيينوالمستوطنينالعسكريينمنكبيرةأعدادوجود1.
.تجنيدهمأوللتعاوناجتذابهمعلىالحلفاء

.الحملةهذهفىالحلفاءمعالتعاونفىوالحرةالفيشيةالعناصرمنكلاشتراك2.

الحينذلكفىألمريكاتكنأمريكية، ولمحملةاألولىبالدرجةكانتالحملةإن3.
جميعالبدايةمنذتركواالحلفاءأنالواقعوفى. الفرنسيةاإلمبراطوريةفىمطامع
كونحينالفرنسية، ولذلكللسلطاتأفريقياشمالفىوالعسكريةالمدنيةالشئون
علىأحالوهالحلفاءلسلطاتبرنامجًاوقدم1943سنةأبريلفىحزبًاعباسفرحات
.الفرنسيةاإلدارة

وقد. وبريطانياالمتحدةالوالياتبينالحرببعدديجولوقفهالذىالتحدىموقف: ثانيًا
سياسةاألمريكية، وإنتهاجهبالزعامةقبولهعدمفىالمتحدةالوالياتمنموقفهتمثل

منموقفهعنأما. الجديدالدولىالتوازنبهيسمحالذىالحدعنتزيدمستقلةأوروبية
أنالمشتركة، ويعتقداألوروبيةالسوقدخولمنوحرمانهامنعهافىتمثلفقدبريطانيا
كقوةاألوروبية، وظهورهاالوحدةعليهبنيتالذىاألساسيعتبرهذاديجولموقف

.السوفييتىاإلتحادالمتحدة، وقوةالوالياتقوة: األعظمالقوىبينمستقلة

فىتأثرتفقدأفريقياشمالفىتتأثرلمالفرنسيةاإلمبراطوريةكانتفإذاحالكلعلى
.فقطالحربنهايةفىحدثذلكولكن. الصينيةالهند

، فلماليابانيينلمطالبالبدايةمنذاستسلمتقدالصينيةالهندفىالفرنسيةالسلطاتوكانت
ظهرحتى. عليهكانتكمااإلدارةالفرنسية، وأبقتالسيادةالسقاطحاجةاليابانتجد

منالتعاونهناكالفرنسىالقائدإلى، فطلبت1945أوائلفىللبالدالحلفاءغزوإحتمال
رفضمؤكدًا، فقدأصبحقدالحلفاءانتصاركانلماالصينية، ولكنالهندعنالدفاعأجل
منالفرنسىالستعمارإنتهاء1945مارس10فىاليابانأعلنت، وعندئذالفرنسىالقائد
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كمبودياملكا، وتبعهاليابانيينبتأييدفيتناماستقالل" أنام "إمبراطورالصينية، فأعلنالهند
".الوس"و

الذى" منههوشى "رأسها، وعلىفيتنامشمالفىقامتالملكىللحكممقاومةحركةولكن
:قوتينبينموزعةفيتنامبالشيوعية، فأصبحتمتصًالكان

.للحلفاءبالتالى، والمواليةاليابانىالفاشىللحكم، المعاديةالشمالفىالشيوعيةالحركة

.سايجونفىلليابانالمواليةالملكيةوالحكومة

.باألسلحةتمدها، وأخذتمنههوشىحركةالحالبطبيعةالمتحدةالوالياتساندتوقد
 !.جنوبيةوفيتنامشماليةفيتنامإلىفيتنامانقسامأساسهوهذاكان

الحربأثناءاإليطاليةواإلمبراطوريةإيطاليا
فترةطولإمبراطوريتهامعظمعلىبسيادتهااإلحتفاظالمنهزمةفرنسااستطاعتبينما

دخولوكان !. الحربدخولهامنسنةمنأقلفىإمبراطوريتهاإيطاليا، فقدتالحرب
عددأنومع. أفريقيافىجبهتينفتحإلىأدىقد1940يونيو10فىالحربإيطاليا

خصصتإيطالياأنألفًا، إال250يتجاوزيكنلمالمستعمراتفىاإليطاليينالمستوطنين
...البريطانيةالقواتأضعافأربعةجندى !، أىألف400المستعمراتتلكعنللدفاع

تفوقهامصر، رغمفتحفىإيطاليافشلتالغربية، فقدالصحراءبجبهةيتصلوفيما
1941فبرايرفىروميلبقيادةفرقةإرسالإلىهتلرليبيا، واضطرفىالهائلالعددى

الذيناأللمانيدإلىفشيئًاشيئًاينتقلاألمورزمامأخذثم. اإليطاليةالقواتلمساندة
يدعلىأعقابهمعلىردوا، ولكنهم1942يوليوأوائلفىالعلمينإلىالوصولفىنجحوا

وهكذا. 1943مايوفىأفريقيافىالمحورقواتجميعاستسالمتممونتجمرى، حتى
.ليبياإيطاليافقدت

.بقليلذلكقبلإمبراطوريتهافيهافقدتقدكانتإيطالياأفريقيا، فإنشرقجبهةفىأما
الصومال، واجتاحواوالسودانكينيافىبهتوغلواهجومًااإليطاليونشن1940يوليهففى

طويًال، فبعديدملماإلنتصارهذاولكن. األحمروالبحرعدنبذلك، مهددينالبريطانى
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اإلمبراطوريةبهحطموامضادبهجومالبريطانيونقام1941ينايرفىأشهر، أىستة
Kerenكيرينمرتفعاتأيديهمفىوقعتمارس25يومأفريقيا، وفىشرقفىاإليطالية

وفى. أبريلمنالسادسفىباباأديسوقعت، ثمEritriaإريترياهضبةفىتتحكمالتى
استسلمبأسبوعينذلك، وبعدعاصمتهإلىهيالسالسىعادمايومنالخامساليومن
اإلشارةيجدرقدوهنا. شرطأوقيددوناإليطاليةالقواتاستسلمت، ثماإليطالىالحاكم

السياسة، بأنالبريطانىالزحفبدءعندتصريحًاأصدرتقدكانتبريطانياأنإلى
بهيالسالسىاستقاللها، واإلعترافاسترجاععلىالحبشةمساعدةإلىترمىالبريطانية

.عليهاملكًا

قررفقد !. ذاتهاإيطالياإنهيارذلكاإليطالية، وتلىاإلمبراطوريةانهارتالنحوهذاعلى
شعورأنمعروفًاكانالثانية، إذللجبهةاالستعداديتمريثماإيطالياجبهةفتحالحلفاء

إلىأللمانياحليفمنإمبراطوريتها، وتحولتفقدتأنبعدإيطاليافىعامًاكاناالستياء
.صقليةوفىأراضيهامنمختلفةأجزاءفىاأللمانيةالجيوشلها، وانتشرتتابع

منطهرتقدالجزيرةكانتأغسطس، وفى1943يوليو10فىصقليةغزوبدأوقد
فىاألعلىالفاشستىالمجلسإجتمعالجزيرةفىدائرًاالقتالكانوبينماالمحورقوات
منموسولينى، خلعلندنفىالسابقإيطالياجراندى"، سفير "وإقترحيوليو25روما

موسولينىالملكإعتقلذلكعلىوبناء. سلطاتهممارسةإلىالملكوعودةالحزبرئاسة
.الجديدةالحكومةبرياسةبادوليوالمارشالإلىوعهد

المحور، نظرًاجانبإلىالحربفىإيطاليااستمرارالحكمتوليهفوربادوليوأعلنوقد
.صقليةمنالمنسحبةالفلولعنإيطاليا، فضًالشمالفىترابطألمانيةفرقثمانىلوجود
وكانالحربمنإيطاليالخروجالحلفاءمعمفاوضاتفىدخلآخرجانبمنولكنه
عدمعلىالهدنة، واتفقتوقيعتمشهروبعد. أغسطس3يوملشبونةمدينةفىذلك

تستسلمبأنالهدنةشروطقضتوقد. إيطاليابأرضالحلفاءينزلحينماإالإعالنها
إيطالياتسلم، وأنالقتالعنفورًااإليطاليةالقواتتتوقفشرط، وأنوالقيددونإيطاليا

علىوبناء. وموانيهامطاراتهااستخداملهمالحلفاء، وتضمنإلىالجويةوقواتهاأسطولها
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بتخفيفإيطالياالحلفاءوعدوقد. سبتمبر10يوممالطةإلىاإليطالىاألسطولأبحرهذا
.تعاملهافىنيتهاحسنمنلهميثبتمابقدرالصلحشروط

لهمسبتمبر، وأصبحتمنالعاشرفىرومامدينةاحتلواماسرعاناأللمانأنعلى
هربتذلك، وإزاءالشمالفىوخاصةإيطاليامناألكبرالجزءفىالفعالةالسيطرة
إيطالياأصبحتوهكذا. ألمانياعلىالحربوأعلنتالحلفاءمراكزإلىالجديدةالحكومة
.الحلفاءجانبإلىجديدةشريكة

حكومةنسيت، الذىموسولينىاختطافآخر، استطاعواجانب، مناأللمانأنعلى
باسمالشمالفىجمهوريةحكومةتكوينعلىعاونوهفرارها، ثمعندمعهاحملهبادوليو

.لهاموالىجيشتشكيلتعيدالحكومةهذهوأخذت". االشتراكيةإيطالياجمهورية"

اإليطاليونكان، حيثالبلقانإلىآثارهاإيطاليا، وإمتدتفىاألهليةالحربوقعتوهكذا
الجمهورية، وجردالحكومةإلىالقليل، فانضماإلحتاللقواتفىكبيربقسطيساهمون

يوغوسالفيافىالمقاومةقواتإلىبعضها، وانضمالسالحمنالفرقهذهمعظماأللمان
إيجهوبحراألدرياتيكفىإليطالياالتابعةالجزراحتاللإلىهتلر، وسارعواليونان

للحكومةوالئهاأعلنتالتىاإليطاليةكورفوحاميةوأبادDodecanese) الدوديكانيز(
.إليهاسبقوهماأللمانالجزر، ولكنهذهفىللنزولتستعدبريطانياالملكية، وكانت

األلمانيةالفرقعددكانإيطاليا، فقدفىشديدةألمانيةمقاومةالحلفاءلقىحالكلوعلى
فتحتعطلالحتىمحدودةكانتالحملةوأنالحلفاء، خصوصًافرقالميدانهذافىيفوق

علىروما، وتعولحتىوالوسطالجنوباحتاللإلىتهدفكانتالثانية، فقدالجبهة
قبلأى1944يونيو4حتىروماسقوطتأخرلذلك. بادوليوحكومةمعالمعقودةالهدنة

فىإالاإليطاليةالحربفىالنهائيةالمرحةتبدأفقط، ولمبيومينالثانيةالجبهةفتح
القواتواستسالماأللمانيةالدفاعخطوطبانهيارانتهتوالتى1945سنةأبريلمنالعاشر

.مايوشهرفىكبيرةبأعداداأللمانية

حكومةموسولينىألمانيا، وتأليفعلىالحرببادوليوحكومةإعالنفإنحالكلعلى
منالحلفاء، والجانبمنإيطاليا، اليفدلمآخرجانبمنأللمانيامواليةجمهورية
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Tyrolالتيرولجنوبموسولينىحليفهمنهتلرإقتطعألمانياجانبفمن. ألمانياجانب

إلىالحرببادوليوحكومةإعالنرفضوا، رغمالحلفاء، فقدجانبومنIstriaواستريا
أساسعلىمعهاالعالقاتتقومأنالمتحدةالوالياتحليفة، ورأتيعتبروها، أنجانبهم
أنيجببهااإلعترافيمكنالتىاإليطاليةالحكومةبأن، واعتبروافحسبالهدنةشروط
.حراستفتاءطريقعنتنبثق

الفاشية،" بادوليو "حكومةمعالتفاوضاألمربدايةفىاستنكرفقدالسوفييتىاإلتحادأما
سمحأنبعدموقفهغيرولكنه. اإليطاليةالهدنةمحادثاتمناستبعادهعلىاحتجكما

المقاومة، وسمحعناصرأهممنباعتبارهممعهموتعاونبالعملللشيوعيينبادوليو
بحكومةالسوفييتىاإلتحاداعترافذلكعنموسكو، ونتجمنبالعودة" تولياتى "لزعيمهم

الكونتفيهاليدخلحكومةتشكيل" بادوليو "أعادثم. المتحدةالوالياتقبل" بادوليو"
تميلكانتالتىالمتحدةالوالياتالمتحدة، كطلبالوالياتفىالجئًاعاشسفورزا، الذى

عنالملكتنازلعلى، واتفقالفاشستمعالتعاونتقبللمالتىالديمقراطيةالعناصرإلى
.االستفتاءيجرىأنإلىوصىمجرديكونوأنامبرتواألميرعهدهلولىالعرش

اليابانىالحكمتحتاألقصىالشرق
المجال، نظريةاألولىالناحية–ناحيتينفىاأللمانيةالنازيةمعاليابانيةالفاشيةتتفق

استيعابعناإلمبرياليةالدولةأراضىضيقعلىتقومالتىLebensraumالحيوى
البالدفىالتوسعإلىالحاجةثم، ومنلهماالقتصادىالذاتىاإلكتفاءوتوفيرسكانها

علىتقومالتىالعنصريةالثانية، النظريةوالناحية. لهانفوذمناطقتعتبرالتىالمجاورة
.اإلمبريالىالشعبجنستفوق

منتجاتهاتصريفإلىوحاجتهااليابانتقدمفإن" الحيوىالمجال "بنظريهيتصلوفيما
اليابانيينجعلالغربية، قدالدولبمنافسةإصطدامهاهائلة، معبكمياتالصناعية
، وقدحدودهمتأمينفىبحقهمتوسعهماليابانيونبرر، وقدأراضيهمبضيقيشعرون
.طبيعيةحواجز" سخالين"و" ريوكيو"و" فرموزا "جزراعتبروا
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فىوحضارة، وحقهمجنسًابتفوقهماليابانيوناعتقدالعنصرية، فقدبالنظريةيتصلوفيما
المجاورة،األقطارتزعميبررآسياشرقفىوضعهمأنيرون، وكانواالعالمسيادة

محررينأنفسهمواعتبروابل. فيهاالرخاءونشروجهأفضلعلىخبراتهاالستغالل
.األبيضالرجلسيطرةمناآلسيويةللشعوب

:مرحلبثالثالصينفىالتوسعيةاليابانسياسةمرتوقد

.1932–1931سنةمقاومةدونواحتاللهامنشورياعلىالهجومفى، وتتمثلاألولى

.1933سنةواحتاللها" جيهول "علىوالثانية، الهجوم

.1940سنةاليابانسقوطحتىواستمرت1937سنةبدأتالتىفهىالثالثةأما

فى" هاربربيرل "علىالمشهورالجوىبهجومهمالحربفىاليابانيوناشتركوعندما
المحيطفىمعًاوالبحرىالجوىالتفوق، حققوا1941ديسمبر7صباحفىهاواىجزر

أكبرإغراقوبعد. معظمهاأتلفأوأغرقبحريةقطعة94الميناءفىكانالهادى، فقد
اليابانيونأصبحRepulse" ريبالس"و" ويلزأوفبرنس "البريطانىاألسطولفىبارجتين

.المحيطفىمنافسبال

واقتصاديةإستراتيجيةأهدافلتحقيقواحدوقتفىمتعددةجهاتاليابانيونفتحوقد
أتمواقدكانوا1942مارسوفى. 1942مايوفىالماليوجزيرةشبهبغزوفقاموا. معًا

لصالحالتحولبدأ1942منتصفمنذولكن. سليمانوجزرالجديدةغينياغزو
.األمريكيين

وإن. ظروفهابإختالففتحتهاالتىاألسيويةاألقطارإزاءاليابانسياسةإختلفتوقد
األجناستتعدد، حيثالفليبينففى. آسياتحريرفكرةاستغاللحاولتقدعامبوجهكانت
مباشرة، وإنماوطنيةحكومةإقامةإلىاليابانيونيعمداألسبانية، لمبالثقافةالبالدوتتأثر

1943وفى. الفليبينزعماءمنللدولةاستشاريًاومجلسًاتنفيذيةلجنةاليابانىالقائدأقام

، ووافقتتأسيسىمجلس، فتشكلالفليبينعلى" لآلسيويينآسيا "سياستهاتطبيقأرادت
عنتتخلىبأنهااليابانوصرحتالفليبينلجمهوريةرئيسجديد، وانتخبدستورعلى
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1944ديسمبروفى. عسكريًاتحالفًامعهاالجديدة، ووقعتالفليبينلجمهوريةمكانها

اليابانييناستيالءولكن. وبريطانياالمتحدةالوالياتعلىالحربالفليبينحكومةأعلنت
لإلحتاللمقاومةحركةالبالد، فشكلتفىاالستياءأثارالقوتمصادرمنالكثيرعلى

فوافقالفليبينتستميلأنالمتحدةالوالياتوأرادت. للبالداألمريكيينغزوقرباليابانى
.ديمقراطىحكمظلفىالتاماستقاللهايؤكدقرارعلىالكونجرس

الغزو، لقيتقبلتعسفيًاحكمًاالبالديحكمونالهولنديونكانحيثأندونيسياوفى
قويةبدعايةعليها، قامتاليابانيةالقواتاستولتفعندما. ممهدًاحقًالاليابانيةالسياسة
،فريقينإلىالوطنيونالزعماء، وانقسماليابانيينإدارةتحت" لآلسيويينآسيا "لصالح

منوكانواآلخر. اليابانمعالتعاونقررسوكارنو، وقدأحمدرأسهموعلىاألول
احتاللعنداليابانيونيجدولم. اليابانمقاومةإلىدعاالدينوشريفشاهريرزعمائه

أحمدبرئاسةاستشاريًامجلسًا، فأنشأواالفليبينفىكماوطنيةحكمهيئاتالبالد
.سوكارنو

لجنة "جاوافىوتألفت. القريبباالستقاللوعدعلىأندونيسياحصلت1944سنةوفى
يناضلسوكارنو، أنسيطرةتحتكانتاللجنة، التىهذهإقترحتوقد" االستقالللتهيئة

أنرأتللتسليماليابانتهيأتوعندما. اليابانجانبإلىالحلفاءضداألندونيسىالشعب
.1945أغسطس15فىالمستقلةأندونيسياقيامفأعلنالتاماستقاللهاالبالدتمنح

.1935سنةاإلنجليزأقامهاوطنىحكمأنظمةاحتاللهاعنداليابانيونوجدبورماوفى
بنظامتتمتعبأنطالبتحين1941سنةضربتقدفيهاالوطنيةالحركةوكانت

الحزبزعيمواعتقلتشرشلفرفض). الكومونولثإطارفىالتاماالستقالل (الدومينيون
تعاون، فقدتأييدهمعلىإجماعشبهوجدوابورمااليابانيونغزاحينلذلك–الوطنى

اليابانيونصرحمستقلةلحكومةرئيسًاعينالفقراء، الذىحزبزعيم" بارمو "معهم
.الحلفاءعلىالحربالحكومةتلكوأعلنت. 1943سنةبقيامها

تصديرتوقفعننجمتالتىاالقتصاديةواألزمةاليابانىاإلحتاللوطأةشدةأنعلى
وقد". الشعبلتحريرالفاشيةمقاومةعصبة "باسمصغيرةمقاومةقيامعلىاألرز، ساعد
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بورما، بقىإلىالبريطانيونعادوعندما. الحلفاءمنالالشيوعيينمنالوحىتلقت
الحركةالعداءهذاصبغ، وقد، نحوهماليابانىاإلحتاللعهدفىنماالعداء، الذىشعور

، دوناختارتوقد. اليسارإلىميًالأشدخاصة، فهىبصبغةبورمافىالوطنية
.الكومونولثنطاقخارجاالستقالل–آسيافىاألخرىالبريطانيةالمستعمرات

فقد. اليابانىالحكممناالستفادةفرصةعليهافيهااألجناسمشكلةضيعتالماليووفى
فكانتاألصليونالسكانأما%. 10.4الهنودومن% 44.9نسبةالصينيينمنفيهاكان

الصينيينعزلشيككاىشيانجبرئاسةالصيناستطاعتوقد% 43.3تتجاوزالنسبتهم
وقام. اليابانىالزحفمقاومةفىهؤالءساهملذلكوتبعًا. األصليينالسكانعن

إعالنعلىالخطةهذه، وفضلواالصينيينضدالماليزيينبإثارةجانبهممناليابانيون
سنةإليهااإلنجليزعادوعندما. اليابانىالحكممنالماليوتستفدلموبذلك. وهمىاستقالل
.بالترحابالكثيروناستقبلهم1945

جنوبعلىاليابانيينسيطرةأثناءالمستقلالوحيداآلسيوىالقطرفكانتتايالندأما
البالداسمغيرتأنها، حتىاألوروبيينتعادىفيهاالقائمةالحكومةوكانت. آسياشرقى

هذازادطيبة، وقداليابانيينمععالقاتهاوكانت. تايالندأجنبية، إلىكلمة، وهىسياممن
اليابانيةالجيوشمرورالتايالنديةالحكومةقبلتوقد. البالدتجارةفىمساهمتهماستمرار

اليابانتلجألملذلك. 1942سنةينايرفىالحلفاءعلىالحربوأعلنتأراضيها، بلفى
ذلكمعأنهعلى. القائمةالحكومةمعبالتحالفاكتفتفيها، بلمواليةحكومةتشكيلإلى

ملكأيدوقد. اليابانىوالتحالفالتايالنديةالحكومةضدالشمالفىمقاومةحركةظهرت
القائمة، ولمالحكومةمركزالحركة، فتحرجهذهالخارجفىمتغيبًاكانوالذىتايالند
عالقاتهاتحسينعلىعملتأخرىحكومة، فخلفتها1944سنةيوليوبعدالبقاءتستطع

.بالحلفاء
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الثانيةالعالميةالحربعقبألمانيا

1945الكبرىبرلينمدينةتقسيم
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السادسالفصل
الثانيةالعالميةالحرببعدأوروبا

ألمانياتقسيم: أوالً
وزير" أيدنأنتونى "زيارةأثناءفىرئيسيةبصفةمرةألولألمانياتقسيممسألةأثيرت

بعدالعالموضعمسألةعرضتفقد). 1943 (مارسفىواشنطنإلىبريطانياخارجية
علىإتفقاكما. أوصالهاوتقطيع. ألمانياتقسيموجوبعلىوأيدنروزفلت، واتفقالحرب

.مستقلةدولةالنمساتعودأن

الوالياتمنكلخارجيةوزراءبين1943أكتوبرفىعقدالذىموسكومؤتمروفى
مقرهايكونأوروبيةاستشاريةلجنةإنشاء، تقررالسوفييتىواإلتحادوبريطانياالمتحدة
.الحرببعدبمقتضاهاألمانياتعاملالتىاألساسيةالمبادئوضعمهمتها، وتكونلندن

بينالمعاملةفىوالنمسا، والتمييزألمانيابيناإلتحادسقوطعنبيانًاالمؤتمروأصدر
.األلمانىوالشعبالنمساوىالشعب

ستالينبين1943نوفمبرفىعقد، الذىطهرانمؤتمرفىألمانياتقسيممسألةأثيرتثم
ذكرهمماألمانيا، وكانتقسيممسألةستالينأثارالمؤتمرهذا، وفىوتشرشلوروزفلت

وقد. عامًاعشرينإلىعشرخمسةمدىفىقوتهاتستعيدأنيمكنالموحدةألمانياأن
معمستقلةدولخمسإلىألمانياتقسيمرأيهمنالرأى، وكانهذاعلىروزفلتوافق
أما. المتحدةلألممدولىإشرافتحتوالساروالروروهامبورجKielكييلقناةوضع

، وألمانياالوسطىبروسيا، وألمانيا: هىدولثالثإلىألمانياتقسيميتصورفكانتشرشل
.الجنوبية

فىإليهاالمشاراالستشاريةاألوروبيةاللجنةعلىألمانيامستقبلموضوعطرحوحين
:بهاالعقوبةإلنزالوسيلتانإقترحت1944يناير

.رعوىبلزراعىقطرإلىالصناعية، وتحويلهاقدراتهامنحرمانها: األولى
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أنقاضها، وتدويلعلىمستقلةدويالتعدةاأللمانية، وإقامةالوحدةتمزيق: والثانية
.والسارالرورفىالصناعيةالمناطق

1944يناير15فىإنجلترافاقترحت. اإلحتاللمناطقمسألةالمؤتمرهذافىأثيرتوقد

–والساكسوبراندنبورجوبوميرانيامكالنبورج (الشرقيةالمناطقالروسيحتلأن
%)26(والبالدمن%) 40 (تكونوهى) الشرقإلىالواقعةواألراضىوتورنجانهالت

بماأللمانياالغربىالشمالالبريطانيونويحتل. االقتصاديةالموادمن%) 33 (السكانمن
المتاخمةاألراضى، وخاصةالجنوباألمريكيونويحتل. الصناعيةالرورمنطقةفيها

.إحتاللمناطقثالثبينموزعةجزيرةبرلينتؤلفأنعلى. لفرنسا

الجيوشتكونالرور، وأنعنمبعدةالمتحدةالوالياتتكونأنأقلقهروزفلتأنعلى
فىوحدهاالفرنسيةوالطرقالحديديةالخطوطعلىاإلعتمادإلىمضطرةاألمريكية

الجنوبمنطقةقبوليقررواألمريكية، ولمالبريطانيةالمناطقتعديلفاقترح. مواصالتها
:تعديلينمعQuebecكيبكمؤتمرفى1944ديسمبرفىإال

أطرافعلىاليسرىالراينضفةعلىالواقعتينوباالتينا" السار "بنقليقضى: األول
المنطقةمنقسمًاناسو–وهسكاسل–هستؤلفالبريطانية، وأنالمنطقةفرنسا، إلى
.األمريكية

غربشمالموانئعلىمنفذاألمريكيةللجيوشيكونبأن، فيقضىالثانىالتعديلأما
.البريطانيةالمنطقةفىألمانيا

تقسيمعلىالثالثةالرؤساءرأى، إتفق1945فبرايرفىعقدالذىYaltaيالتامؤتمروفى
األعلونالقوادمنيتكونلألشرافأعلىمجلس، وتأليفإحتاللمناطقثالثإلىألمانيا
رابعة، ولكنإحتاللمنطقةفرنسامنحالمؤتمرهذافىتشرشلاقترحوقد. الدوللهذه

الالحربفىفرنساجهدأنأساس، علىروزفلتالرأى، ووافقههذاضدوقفستالين
وجودرأيهحسبيتصورلمبقوة، ألنهألحتشرشلولكن. اإلمتيازهذامنحهايبرر

ستالينوافقوقد. نفوذذاتقويةدولةفرنساتكونأنبدونأوروبافىاستقرار
الحالةهذهفىستالينواشترط. األعلىالمجلسفىمقعدًافرنساتمنحأالشرطوروزفلت
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فرنسامنحتقرروأخيرًا. والبريطانيةاألمريكيةالمنطقتينمنالفرنسيةالمنطقةتؤخذأن
القسمتحديدكثيرًاالصعبمنيكنولم. األعلىاألشرافمجلسفىومقعدًارابعةمنطقة
ربنانيامنهاموقسموباالتيناالسارالبريطانية، وهوالمنطقةمنأخذهيجبالذى

.الجنوبية

بالدمنقسمًافرنسافأخذتاألمريكيةالمنطقةمناإلقتطاعفىكانتالصعوباتولكن
هذافىالتعويضاتمسألةنوقشتكذلك. شتوتجارت–أولمفرتبورج"، وطريق"و" باد"

.حربيةكتعويضاتدوالرمليونألف90مبلغمبدئيةبصفةالمؤتمر، وحدد

احتاللها، كان1945مايو7فىشرطأوقيددونألمانيااستسلمتفعندماحالكلعلى
داخلاأللمانيةاألراضىكليحتلونالحلفاءكانمايونهايةوفى. الحلفاءقبلمنتمقد

اإلجراءاتأعلنت) يونيه (التالىالشهربدايةوفى". يالتا "فىعليهاالمتفقالمناطق
كلتسليماإلجراءاتهذهتضمنتشرط، وقدأوقيددونألمانياتسليمعلىالمترتبة
الزعماءكبار، وتسليموالمخازنالعتادذلكفىوالجوية، بماوالبريةالبحريةالقوات

نزعلضمانتتخذالتىالخطواتعلىاشتملتكما. الحربجرائمومرتكبىالنازيين
البالدتقسمألمانيا، بحيثيحكمالذىالجهازخطوطرسمتثمكامًالنزعًاألمانياسالح
،قطاعاتصورةفىبرلينبإحتاللاألوروبيةالدولقوات، وتقوممناطقأربعإلى

منالحلفاءمنأشرافمجلسشكلثم. الحلفاءدولبينمنحاكمةسلطةإدارتهاوتتولى
وأعلنت. كلهاألمانيافىالعلياالسلطةمباشرةيتولىاألوروبيةالحربأركانرؤساء
.المتحدةاألممفىاألعضاءاألخرىالدولحكوماتمشاورةتعتزمأنهااألربعالدول
.ألمانيافىتتوالهاالتىالعليابالسلطةيختصفيما

الدولرؤساءمنPotsdamبوتسداممؤتمرعقد) 1945يوليه (التالىالشهرمن17وفى
ترومان"، "محلهوحلتوفى، الذىروزفلت، أحدهمامنهمرئيسانتغيرأن، بعدالثالث
الطبيعىمنوكان". أتلىكليمنت "محلهوحلاإلنتخاباتفىسقط، الذىتشرشلوالثانى

أثناءومعاملتهاألمانياإدارةكيفيةلتفصيلقراراتهمنكبيرًاجزءًاالمؤتمريخصصأن
السلطةاألربعالمناطقمنمنطقةكلفىاألعلىالقائديمارسأنعلىفاتفق. اإلحتالل

المناطقمختلفتهمالتىالمشتركةباألموراألعلىالمجلس، ويختصمنطقتهفىالعليا
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السالحمنألمانياتجريدعلىاتفقواكما. االقتصاديةالشئونوبعضوالبريدكالمواصالت
.والذخائراألسلحةصناعاتالحربية، وتدميرالكلياتتامًا، وإقفالتجريدًا

أللمانيا، فتعطىالشرقيةالحدودتعديلعلىاإلقليمية، فإتفقالمطالبمسألةنوقشتثم
ممسكة "لها، لتكونالمجاورةواألراضىالروسيةKonigsbergكونجزبرجمدينةروسيا
Oder" األودر "حوضشرقالممتدةاألراضىجميعألمانيامنتسلخألمانيا" !، وأنبرقبة

بصفةالتعديالنهذانيخضعأنعلى. لبولندابإدارتها، ويعهدNeisseنيسفرعحتى
.الصلحمؤتمروفقالشرقيةألمانيالحدودالنهائىالتحديدإلىخاصة

الدانماركطلبتفقد. ألمانيافىلهاإقليميةبمطالبدولعدةتقدمتاألثناءتلكوفى
119بـمأهولة2مك1750قدرهابمساحةهولندا، وطالبتالشلزفيجفىاألقلياتضمان

بولنداوطالبت. الحدودعلىصغيرةبتصحيحاتولوكسمبرجبلجيكاوطالبت. نسمةألف
فقدتشيكوسلوفاكياأما. األخرىاألراضىوبعض" األودر "نهرعلىفرانكفورتبمدينة
األراضىفىتقعالتىالمدنمنبعدد، وطالبتالسوديتمنطقةمناأللمانطردت

كمابإدارتهاإليهاعهدالتىاأللمانيةاألراضىفىبولنداتصرفتوقد. الجديدةالبولندية
.البولنديينالفالحينإليهاونقلتاأللمانسكانهابولندية، فشردتأرضًاكانتلو

1945سبتمبر10فىديجولالجنرالطالبفقد. خاصةصفةذاتفرنسامطالبوكانت

لفرنساوالسياسىاإلستراتيجىاإلشرافتحتووضعهانهائيًاألمانيامن" رينانيا "بفصل
استقاللهاتأخذأنيمكنمناطقعدةإلى" رينانيا "تقسموهولندا، وأنوبلجيكاوبريطانيا

عنبيدوجورجعبروقد. وتدويلهاألمانياعنالروربفصلطالبكما. تدريجيًاالذاتى
على، اإلشرافالخاصواجبها، ولمستقبلهامنترىفرنساأن: فقاللفرنسارينانياأهمية
.األبدإلىهذاالغزوطريق، ليوصداألراضىهذه

أيدتوقد. اإلقليملهذااالقتصادىباإلنفصالفرنساطالبتفقد" السار "بخصوصأما
وثيقًاإرتباطًاارتبططالماالسار، الذى "بخصوصفرنسامطالبوأمريكابريطانيا
وقد–1946سبتمبر6فىالمتحدةالوالياتخارجيةوزيرقولحسب–" فرنساباقتصاد
منطقتهاباقىعن1946سبتمبر22فى" السار "التأييد، فعزلتلهذافرنساتشجعت
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الساربفصلإجراءاتلعدةمقدمةذلكوكان. معهاجمركىإتحادفىاإلحتاللية، وضمته
استقالًالمستقًال" السار "يجعلدستورمشروع، أعد1947سبتمبر20ففى. ألمانياعن
وإرتباطهألمانياعنالسياسىإنفصالهبفرنسا، ويعلنمرتبطًااجتماعيًاديمقراطيًاذاتيًا

،الذاتىالسارباستقاللالفرنسيةالحكومةإعترفت1948يناير3وفى. بفرنسااالقتصادى
حكم1948يناير17ومنذ. ساميًامفوضًاالعسكرىالقائدجرانفلالكولونيلوعينت

.محدودذاتىباستقاللهذا، السار، وتمتعالمسيحىالشعبحزبهوفمان"، زعيميوهان"
األلمانىالفرنسىاإلتفاقتوقيعتمحتىوألمانيافرنسابيننزاعمحوربذلكالساروظل

فرنساقبلتوبمقتضاه. والشرقالغربالباردة، بينالحربظل، فى1956أكتوبرفى
بعدمعهاصناعيًا، واتحاده1957ينايرأولمنإعتبارًاألمانيامعسياسيًاالسارإتحاد
.إنتقالكفترةأخرىأعوامثالثة

مندولةكل، إحتلتاحتاللمناطقأربعإلىالمدينةهذهقسمتفقدبرلينبخصوصأما
بمنطقةالمتطرفةوأحياؤهاالمدينةأحيطتوقد. عسكريًامنهاواحدةاألربعالدول

.السوفييتيةاإلحتالل

ثمةتكنلمأنهبسيط، هوألمانيا، لسببمعصلحمعاهدةعقدتقدتكنلمالحينذلكفى
إذامابقضيةالصلحإبراممسألةارتبطتفقد. المعاهدةهذهمثلمعهاتعقدألمانيةحكومة

، كمالذلكمستعدةاألمريكيةالحكومةألمانية ؟ وكانتمركزيةحكومةإقامةيجبكان
ديسمبرفىرسميًاذلكعارضتفرنساولكن. أيضًاالسوفييتىواإلتحادبريطانياوافقت
الالمركزيةنحوألمانياإدارةتوجيهقررقدكانبوتسداممؤتمرأنالحقيقةوفى. 1945

ال" الحاضرالوقتفى "أنهعلىنصكما. فيهاالمحلىالحكمنظامالسياسية، وتقوية
.والنقلكالماليةالضروريةالحاالتبعضباستثناءمركزيةحكومةأوهيئةأيةتؤسس

الخارجيةوزراءمجلساجتماعفىاأللمانيةالقضيةبحثأعيد1946يوليه12وفى
إيطاليامعالصلحمعاهداتلوضعإنشاءهقررقدبوتسداممؤتمركاناألربعة، الذى

، عارضاالجتماعهذاوفى. المحورجانبإلىقاتلتالتىالصغيرةوالدولوالنمسا
.االقتصاديةالناحيةمنالالسياسيةالناحيةمنألمانيابتوحيدوطالبفرنسامولوتوف
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فىبسرعة، ولكنهألمانيالتوحيدتحبيذهأمريكاخارجيةوزيرأعلنسبتمبر6وفى
فىإتحاديةالدولةتكونأنيعنىبأنهفصرحالشئبعضموقفهعنعدلباريس

السالحمنألمانياتجريدتتضمنالمحتلةاألربعالدولبينمعاهدةعقدواقترح ! المستقبل
.عامًا40لمدةعسكرىنشاطكلومن

القضيةفيه، ونوقشتنيويوركفىاألربعةمجلسجديدمنإجتمع1946نوفمبروفى
تعقدأخرىجلسةفىالقضيةمناقشةإيجابية، وتقررنتيجةإلىيتوصللماأللمانية، ولكن

.1947سنةمارسفىموسكوفى

الناحيةمنألمانياتوحيدفىالسوفييتىاإلتحادلمعارضة، ونظرًاالحينذلكوفى
اقتصاديًامنطقتهمتوحيدعلىمنفردينالعملوالبريطانيوناألمريكيوناالقتصادية، قرر

.1946سنةأكتوبرأولمنإبتداء

الروسيةالمنطقةكانتالزراعية، بينماالناحيةمنكافيةغيراحتاللهممنطقتاوكانت
.تمامًاتكفىالفرنسيةوالمنطقة% 91بنسبةتكفى

المستقبلة،ألمانياحكومةمسألةوناقش1947مارس10فىموسكومؤتمرانعقدوقد
عشروإثنىضعيفةإتحاديةحكومةوذاتمركزيةالألمانياتكونبأنرأيهافرنسافأبدت
منبقسطنفسهالوقتفىوطالبتجدًامركزيةبدولةمطالبتهاروسياأكدتبينما–إقليمًا

إتحاديةقويةحكومةيريدونواإلنجليزاألمريكيونكانبينما. الروهرعلىاإلشراف
تتفقلمذلكوعلى. والنقلوالسفنوالمصارفوالجماركالخارجيةالشئونعلىتشرف
.الحكمشكلعلىالكبرىالدول

عليهأطلقالخارجيةوزراءلمجلس1947سنةديسمبر–نوفمبرفىأخيرمؤتمرعقدثم
إقامةعلىمولوتوففألح. الباردةالحربظروفاألخيرة"، فىالفرصةمؤتمر "وقتذاك
فصلرفضاقتصاديًا، كماتوحيدًااألربعةالمناطقتوحيددونألمانيةمركزيةحكومة

الجنرالالمؤتمر، صرحنهايةنوفمبر، بعد19وفى. فرنساإلىوضمهألمانياعن" السار"
أنيجبألمانيا، بلتوحيدفىنؤملأنالحاضرالوقتفىنستطيعال "قائًالمارشال
".نفوذنافيهايظهرالتىالمنطقةفىإمكاننابكلنعمل
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وبريطانياالمتحدةالوالياتخارجيةوزراءمنمؤتمرعقدأنذلكأثرعلىكانوقد
علىلإلتفاق1948سنةأبريل2، فىلندن، فىالسوفييتىاإلتحادفقط، دونوفرنسا
حكومةإلىيميلونوالبريطانيوناألمريكيونوكان. الثالثالغربيةالمناطقتوحيد

إتفقوأخيرًا. جانبهاإلىقويةمركزيةحكومةقياممنتخشىفرنساكانتإتحادية، بينما
.أللمانيادستورإلعدادعضوًا55منسبتمبرأولفىبرلمانىمجلسعقدعلى

عنسياسيًاالروهرفصلفىخطتهاعنالتخلىإلىأخرىجهةمنفرنساواضطرت
الوالياتمن) الدوليةالروهرهيئة (سميتالروهرعلىإشرافهيئةإنشاءتمألمانيا، ثم

المنخفضةوالبالدبلجيكا (Beneluxالبنيلوكسوبالدوألمانياوفرنساالمتحدة
).ولوكمسبرج

المذكورلندنمؤتمرإتخذهقراربتطبيقالغربيوناألعلونالقادةقاميونيه19وفى
موحدبنكالغربية، وإنشاءالمناطقفىالتداولفى) األلمانىالمارك (الجديدالنقدبوضع

.الثالثالغربيةللمناطق) الدولةبنك(

هذهبإتخاذوالفرنسيينواألمريكييناإلنجليزقيامعلىالسوفييتىاإلتحادفعلردوكان
1948يوليهفىالشهيربرلينحصارفرضألمانيا، أنإزاءواحدطرفمناإلجراءات

عقدسبتمبرالغربية، ففىالدولعزميثنلمالحصارهذاولكن ! عاممدةاستمروالذى
للدستور، وعرضهمشروعأولأعدالغربية، حيثألمانيامناطقعنالبرلمانىالمجلس

–مخالفًاباعتبارهعليهيوافقوالمهؤالءولكن. 1949سنةفبراير8فىالحلفاءقادةعلى
حًاليعتبرجديددستورإصدارإلىمايو8فىإنتهتالطرفينبينمفاوضاتودارت
.المركزيةوالنظرياتالفيدراليةالنظرياتبينوسطًا

إقليمًا،عشرأحدمنإتحادًااأللمانيةاإلتحاديةالجمهوريةأصبحتالدستورهذاوبمقتضى
الدستورعلىالعسكريونالثالثةوالحكاماألقاليموافقتوقد. الخاصدستورهإقليملكل

أديناوركونرادالدكتورإنتخب15وفى. أغسطس4فىألمانيافىاإلنتخاباتوجرت
ذاتيًامستقلةسياسيةدولةجديدمنألمانياأصبحت1949سنةسبتمبرآخرمستشارًا، وفى

.لهاعاصمةبونوإتخذت
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الجمهوريةإنشاءبإعالن1949سنةأكتوبر27فىذلكعلىالسوفييتىاإلتحادردوقد
وفى. لهامقرًاببرلينالروسىالقطاعمن، وإتخذاحتاللهمنطقةفىالديمقراطيةاأللمانية

الخارجيةشئونهمإدارةاأللمانالسوفييتية، وسلمالعسكريةاإلدارةحلأكتوبر10
ولكن. الغربيةألمانياعليهحصلتمماأعظمسلطاتالشرقيةألمانيامنحوبذلك. الخاصة
.السوفييتىاإلتحادقلبفىواقعةاأليديولوجيةالناحيةمنكانتالشرقيةألمانيا

.دولتينإلىمقسمةألمانياأصبحتوبذلك

الحرببعدإيطاليا: ثانياً
فىذلكتقررقدوكان. الصلحمعهاعقدالتىالمهزومةالدولأسبقهىإيطالياكانت

األولىالمهمةهوإيطاليامعصلحمعاهدةإعداديكونأنعلىاتفق، فقدبوتسداممؤتمر
الخارجية، وهولوزراءالجديدالمجلسبهايضطلعسوفالتىالهامةالمسائلبين

إلعدادوصينىوفرنسىوسوفييتىوبريطانىأمريكىوزيرمنتأليفهتقررالذىالمجلس
.وفنلنداوالمجروبلغارياورومانياإيطاليا: وهىأللمانياالتابعةالدولمعالسالممعاهدات

الحربالملكيةالحكومةأعلنتفقد. واضحغيرالقانونيةالناحيةمنإيطالياوضعوكان
سكانهااألهلية، وساهمللحربذلكبعدالبالدبنا، وتعرضتمركماألمانياعلى

وراءمنإيطالياوتحملت–المقاومةحركةفىاأللمانإلحتاللالخاضعونالشماليون
تعاقبلقد، حتىلإلضطرابذلكبعدالسياسيةحياتهاتعرضتثم–شديدةآالمًاكلهذلك
الحلفاءلدىكانوهكذا. 1947إلى1944منالفترةفىوزاراتخمسحكمهاعلى

.أفضلمعاملةإيطاليالمعاملةالمبرراتالغربيين

اإليطاليينتخلىبمقتضاهاوفرنسا، تمإيطاليابينرسائلتبودلت–المعاهدةوضعوقبل
بتعديالتفرنساطالبتوقد. 1896إتفاقمنذتونسفىلهمكانالذىالممتازالوضععن

لمولكن. الجنوبىالتيرولفىالمطالببعضأيضًاللنمساوكانت. الحدودفىطفيفة
إيطاليابينخالفموضعبهاالمحيطةواألراضىتريستامدينةوكانت. بهايؤخذ

يؤيدونتريستامدينةيمثلونالذينوالبريطانيوناألمريكيونكانويوغوسالفيا، حيث
.يوغوسالفيايؤيدالسوفييتىاإلتحادكانإيطاليا، بينما
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وقام1947سنةفبراير10يومباريسفىالصلحمعاهدةتوقيععلىاإلتفاقتموأخيرًا
ممثلووفرنسا، وكذاوالصينالمتحدةوالوالياتوبريطانياروسياممثلوعليهابالتوقيع

المعاهدةهذهعلىصدقتثم. إيطالياضدالحربفىاشتركتالتىعشرةالخمساألمم
.مباشرةالتنفيذموضعسبتمبر، ووضعت15يومفىالعظمىالدول

.موسولينىعهدفىتمتالتىالفتوحاتكلمنإيطالياحرمتالشروطهذهوبمقتضى
تقرركما. وإحترامهاوالحبشةألبانياواستقاللبسيادةباإلعترافإيطالياإلتزمتفقد

والصومالوإرترياليبياموضوعأفريقيا، وعرضفىاإليطاليةاإلمبراطوريةتصفية
وجزررودسوضمت. فيهللبتالمعاهداتتنفيذمنسنةبعدالمتحدةاألممعلى

فقد. تذكربخسارةتصبفلمنفسهااإليطاليةاألراضى، أمااليونانإلىالدوديكانيز
يقررأنإلىدوليًاحرًاميناء" تريستا "وإعتبرت" فينسياجوليا "جزيرةشبهمعظمانتزعت
إيطالياعلىفرنسا، وفرضلصالحطفيفًاتعديًالالغربيةالشماليةالحدود، وعدلتمصيره
واألسطولالجيش (المختلفةبأنواعهاالمسلحةقواتهاوتحديدالسالحمنسواحلهاتجريد

يوغوسالفياعلىدوالر، وزعتمليون600بـالحربتعويضاتوقدرت) والطائرات
.السوفييتىواإلتحادوالحبشةوألبانياواليونان

منالمتحدةالواليات، خفضتالسوفييتىواإلتحادالغربيةالدولبينالخالفتطورومع
فىاإليطاليةاألموالفأعيدت. 1947أغسطس14فىإيطاليامعبإتفاقهاالمعاهدةقيود

الوالياتصادرتهاالتىاإليطاليةالسفنأصحابها، وكذاإلىاألمريكيةالمتحدةالواليات
، وتلتالحربديونبدفعإيطاليامطالبةعنأيضًاالمتحدةالوالياتتخلتكما. المتحدة
فىالمقررةاإليطاليةالسفنمننصيبهاعنفتنازلتذلكفىالمتحدةالوالياتبريطانيا
.الصلحمعاهدة

الثانيةالعالميةالحرببعداليابان: ثالثاً
الوالياتهىواحدةلسلطةخضعتأنهافىاستسالمهابعدألمانياعناليابانتختلف
فىالذريةالقنبلةاستخدامعقباستسالمهافيهاتمالتىللظروفذلكويرجع. المتحدة

.منه9يومنجاساكى، وفى1945أغسطس6يومهيروشيما
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شيانج، وإتفقالحربأثناءالحلفاءمؤتمراتفىبحثقدالحرببعداليابانمستقبلوكان
أن، على1943نوفبرفىعقدالقاهرة، الذىمؤتمرفىوتشرشلروزفلتمعشيككاى

بذلك، فتسترداألولىالعالميةالحربمنذالممتلكاتمنخسرتهماالصينتسترد
واهيةللصينتبعيتهاكانتالتىكورياجزيرةشبهفورموزا، وتوضعوجزيرةمنشوريا

حدودإلىاليابانتعودحر، وأناستفتاءفىمصيرهافىيبتحتىالدوليةالوصايةتحت
كيوشو: الشمالإلىالجنوبمنوهىاألصلىموطنهاتشكلكانتالتىاألربعالجزر

KyushuوشيكوكوShikokuوهونشوHonshuوهوكايدوHokkaido .يالتامؤتمروفى
حقوقهالسوفييتىاإلتحاديسترجعأنتتضمنالسوفييتىاإلتحادلصالحتنازالتعلىإتفق

القاعدة، ويستردسخالينجزيرةمنالجنوبىالقسم، فيستعيد1905عامقبلالسابقة
إدارةتحتحرًاميناءDairenديرينميناءويصبحPort Arthurآرثربورتالبحرية
بوجودالخارجية، أىمنغوليافىالقائمبالوضع، واإلعترافوالصينالسوفييتىاإلتحاد

اليابانفتحتهاالتىKurileكوريلجزر، وضمشيكلكاىالمناهضةالشيوعيةالحكومة
حديدسكةووضع. السوفييتىاإلتحاد، إلىطويلبزمناليابانيةالروسيةالحربقبلمن

تحتآرثروبورت" لديرين "منفذًاتؤمنكانتالشرقية، التىوالصينالجنوبيةمنشوريا
اليابانتفقدأنعلىأخرىجهةمناتفقكما. والصينيينالسوفييتمنمشتركةإدارة

وباالوMarchallومارشلKorolineوكارولينRyukyuريوكيوArchipelأرخبيالت
PalauومارياناMarianaعليهاوانتدبت1914أغسطسفىألمانيامنفتحًاأخذتهاالتى

.األممعصبةمن

مجموعةتحتلصارت، حيث1942منتصففىإمتدادهاذروةبلغتقداليابانوكانت
، وتقعالشرقىالجنوبىاإلتجاهفىميلآالفثالثةمسافةإلىتمتدالجزرمنضخمة

حصينسدشبهتشكلالتىالمجموعاتلهذهالجنوبىالطرفأقصىفىسليمانجزر
لغزوبمحاولةقاموا1943عامأوائلوفى. آسيابشرقاإلتصاللمنعاليابانيونيتخذه

وقد. إنهيارهامناألمريكيونخشىحتىالجنوبيةالصينعلىالضغطشددواالهند، كما
.الصينذلكفى، وتليهااليابانضدالحربفىاألعظمالعبءالمتحدةالوالياتحملت
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فىيكنولم. سليمانجزرباسترداداليابانإلىالطويلطريقهماألمريكيونبدأوقد
، لذلكبإنتظاماألخرىوراءواحدةالهادىالمحيطجزرغزوالحالبطبيعةإمكانهم
زحفهمطريقفى، فغزوهاوماريان" أدميرالتى "جزرالكبيرة، مثلالمجموعاتاختاروا

يفتقدونهاالتىالجزراستعادةيحاولوناليابانيونوكان. البحرىتفوقهمبفضلالياباننحو
.األمريكيينخسائرتضاعفت، وبالتالىاألرواحفىالجسيمةبالتضحياتيأبهواأندون

فىاألمريكانيتحفظلمجندى !، ولذلكألف49وحدها" أوكيناوا "غزوفىخسروافقد
 !.التسليمقبلدمرقداليابانمدنمن% 40أنليقدر، حتىاليابانعلىالجويةالغارات

أعقاب، فىوروزفلتتشرشلبين1941ديسمبرفىعقدالذىواشنطنمؤتمروكان
الوالياتفىالسوفييتىاإلتحادسفيرمنهجانبًاهاربر، وحضربيرلعلىاليابانىالهجوم
لهزيمةاألولويةإعطاء، وأولهاالبلدينبينللتعاونقواعدعدةعلىاتفققد–المتحدة

أوهدنةتوقعأالعلىاتفقكما. اليابانمدخرمنأعظمالصناعىمدخرهاألمانيا، ألن
.منفردصلح

مبدأوضعوتشرشلروزفلتبين. م1943ينايرفىعقدالذىالبيضاءالدارمؤتمروفى
بعد، بأنفيماروسيا، أيدتهبيانصدروقد. شرطأوقيددوناألعداءتسليمضرورة

.مشروطغيرتسليمًاواليابانوإيطالياألمانياتسليمهوالحربمواصلةمنالحلفاءهدف
حاولتاليابانإنبلاليابانمعحربحالةفىالحينذلكفىالسوفييتىاإلتحاديكنولم

.شرطوالقيدبالالتسليممبدأعليهايطبقأندونالصلحفىتوسيطه

يخوضألن1943نوفمبرفىعقدالذىطهرانمؤتمرفىاستعدادهأبدىقدستالينوكان
هزيمة، ألنالشأنهذافىاتفاقيتملمألمانيا، ولكنمناإلنتهاءبعداليابانضدالحرب
روزفلتيالتا، ألحمؤتمرالهزيمة، وانعقدهذهإقتربتفلما. بعيدةتزالالكانتألمانيا
ثالثةبعدالحربدخولستالين، فقبلاليابانضدالحربليدخلالسوفييتىاإلتحادعلى
1905عامخسرتهاالتىالحقوقجميعروسياتستردأنشريطةألمانيااستسالممنأشهر

البحرية" آرثربورت "قاعدةمنشوريا، واسترجاعفىالحديدىالخطعلىاإلشرافأى–
مغانممنتحقيقهفىمارغمذلكروزفلتقبلوقد. كوريل، وأرخبيلسخالينوجنوب

القنبلةلصنعالحينذلكفىتجرىكانتالتىاألبحاثنتائج، أناألول: لسببينللسوفييت
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اإلنتظارثانيًا، أن. المناسبالوقتفىصنعهاإمكانيةعنبعدأسفرتقدتكنلمالذرية
أنهإلىباإلضافةهذامضمونةنتائجيحققأنمتوقعًايكنلمالذريةالقنبلةصنعلحين
الصينفىهائلةبقواتتحتفظكانتغزوها، فقدأمكنأوالياباناستسلمتلوحتى

فىالصينفىاليابانيةالقواتهذهتستمرأنالممكنشاسعة، ومنمساحاتعلىتسيطر
.ضروريةتعدكانتالسوفييتىاإلتحادمساهمةفإنثمومن. القتال

يوليو17وفى. األولىالذريةالتجربةنجاحقربالعلماءأكد1945أبريلفىأنهعلى
مؤتمرأثناءذلكمكسيكو"، وكاننيو "صحراءفىبنجاحالذريةالقنبلةتجربةتم1945

بعدمتظاهرجديد، ولكنهقتالسالحباختراعستالينترومانأخبر، وقدبوتسدام
ذريةقنبلةأولاألمريكيةالمتحدةالوالياتألقت1945أغسطس6يوموفى. اإلكتراث

الثانيةالذريةالقنبلة، ألقت1945أغسطس9فى، أىأيامثالثةهيروشيما، وبعدعلى
.اليابانعلىالحربالسوفييتىاإلتحادأعلنأغسطس8السابقاليوموفى. نجازاكىعلى

منيبررهمالهيكنلماليابانعلىالذريةالقنبلةالمتحدةالوالياتإلقاءأنالمحققومن
والخانقةالسامةالغازاتاستخدامعنالمحاربونامتنعوقدخصوصًا–الخلقيةالناحية

تذرعتوقد. مقررًاكاناإلنسانيةغيراألسلحةاستخدامأنعلىيدل، مماوالجراثيم
وجوبفىواهيةبحججالسالحهذااستخداملبحثتألفتالتىاألمريكيةاللجنة

خسائرالفريقينيكلفمماالحربأمدإطالةشأنهمناستخدامهعدم، أولها، أناستخدامه
بهإخطارهاتملوالسالحإلقاءتقبلسوفاليابانأنالمؤكدمنليسثانيًا، أنه. فادحة
.استخدامهقبل

الجديد، وتركبالسالحاليابانبإخطارتقضىكانتذلكمعاإلنسانيةالمبادئأنعلى
.استخدامهعندبهايحيقعماالمسئوليةتحملأوالتسليمبينذلكبعدلهاالخيار

تحذيرالذريةالقنبلةسالحاستخداممنتهدفالحقيقةفىكانتالمتحدةالوالياتأنعلى
،الثانىالغرضفىأفلحتوقد. اليابانفىالمطلقةبالسلطةواالستئثارالسوفييتىاإلتحاد
السالحسرإلىتوصلأنيلبثلمالسوفييتىاإلتحاد، ألناألولالغرضتدركلمولكنها
.1949فى، أىأعوامأربعةبعدالجديد
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حكومةبقيتفقد. ألمانيافىعنهامختلفةعمليةاستسالمهابعدالياباناحتاللكانولقد
قواتلليابانوكان. إحتاللمناطقإلىالبالدتنقسم، ولمالحكمبأعباءتنهض" الميكادو"

فىالمرابطةالقواتتسلمبأناألوامروأندونيسيا، فقضتالصينفىتمسلمهائلة
شيككاىتشيانجحكومةلممثلىالصينبقية، وفىالصينأوالسوفييتإلىمنشوريا

Chiang Kai – Shekوالسوفييتلألمريكيينكورياالحلفاء، وفىلجميعأندونيسيا، وفى
الصينفىللشيوعيينالتسليمبعضهمتمامًا، فآثراألوامرهذهاليابانيونيراعولم. وحدهم

أثرعلىقواتهاإليهاأرسلتقدروسياكانتفقدلكورياوبالنسبة. أندونيسيافىوالوطنيين
الوالياتإحتلتإحتاللمنطقتىإلىالبالدتلكفقسمتاليابانعلىالحربإعالنها
الجزءروسياالزراعية، واحتلتبأراضيهغنىمنها، وهوالجنوبىالجزءالمتحدة

.كوريافىالصناعىالشطرويكونالشمالى

السوفييتىاإلتحادحكوماتعلىأغسطس23فىإقترحتقدالمتحدةالوالياتوكانت
لجنة، تشكيلوالفليبينونيوزيلنداوهولنداوالصينوكنداوأسترالياوفرنساوبريطانيا
مباشرة، ولكناإلقتراحهذاوالصينالسوفييتىاإلتحاد، فقبلاألقصىللشرقاستشارية
الخارجيةوزراءمجلساجتماعوفى. اللجنةفىلالشتراكالهنددعوةاشترطتبريطانيا
وطالباألمريكىاإلحتاللسياسةمولوتوفإنتقد1945سبتمبرفىلندنفىالمنعقد
آرثرماكالجنرالأناالستشارية، وذكراللجنةمنبدًاللليابانإشرافمجلسبإنشاء

Mac Arthurعودةشأنهامنسياسةسلك–الحليفةالدولباسمأعلىقائدًاعينالذى
األمريكىللسفيرمماثلةشكوىستالينوجهأكتوبر27وفى. اليابانيةالعسكريةالروح
.تسويةإلىاللجوءالضرورىمنكانولذا. هاريمانافريل

فىموسكوفىالكبارالثالثةخارجيةوزراءعقدهالذىالمؤتمرذلكفىتحققوقد
:يلىماقرر، والذى1945ديسمبر

البالدعنممثليناالستشارية، وتضمصفتهاحذفبعداألقصىالشرقلجنةإنشاء: أوًال
.أيضًاالهندوعنذكرهاسبقالتى
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منأوآرثرماكالجنرالطوكيو، ويرأسهومقره" الحليفاليابانمجلس "إنشاء: ثانيًا
، والثالثالصينعن، والثانىالسوفييتىاإلتحادعنأحدهم: أعضاءثالثة، ويضمينيبه

القائدمساعدة "المجلسهذامهمةوتكونوالهندونيوزيلنداوأستراليالبريطانيامشترك
تتخذأن، علىاليابانعلىواإلشرافواإلحتاللاالستسالمبنودبتنفيذيتعلقفيمااألعلى

للدولالوحيدةالتنفيذيةالسلطةبإعتبارهاألعلىالقائدقبلمناألحوالجميعفىالقرارات
".اليابانفىالحليفة

ماكالجنرالتتركهىشكلية، إذكانتالحليفاليابانمجلسسلطةأنذلكمنيتضح
اليابانحيالالسياسةبرسمالمكلفةاألقصىالشرقلجنةأنكما. اليدينمطلقآرثر

 !.السابقةالهيئةمنفاعليةأكثرتكنلماليابانمعالصلحعقدذلكفىوالمنطقة، بما

:اآلتيةاألسسعلىاليابانفىآرثرماكالجنرالسياسةقامتوقد

مارس6بدستورذلكتموقد. الديمقراطيةبالصبغةاليابانفىالحكمنظامصبغ1.
.1947مايو3فىالتنفيذموضعوضع، الذى1946

.الكبرىالعائلية) اإلحتكارات (التروستاتتقويض2.

.التعويضاتإقتطاعتأمين3.

.اإلحتاللتنظيم4.

المندوببينالحليفاليابانمجلسفىالتوترإزداد1947–1945منالفترةوفى
المندوبمنكليؤيدكاناألخيرهذاأنالطريفومن. الروسىوالمندوباألمريكى
سلبيًاأصبحقدالمجلسدورأنمنيشكوانأخذااللذينالصينىوالمندوبالبريطانى
.الدكتاتوريةآرثرماكبسياسة

فقد. اليابانمعالصلحلعقد1947يوليوفىاألمريكيةالمحاوالتفشليوضحوهذا
اإلحدىالدولقبلمنالمعاهدةهذهتحضيريجرىأنالتاريخهذافىاألمريكيوناقترح
ولكن. الثلثينبأغلبيةالقراراتتتخذ، بحيثاألقصىالشرقلجنةفىاألعضاءعشرة
قبلمنالمعاهدةتحضيريجرى، أنذلكمنالعكس، علىاقترحالسوفييتىاإلتحاد
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األقصىالشرقلجنةفىالغالبية، ألنباإلجماعقراراتهالخارجية، وتتخذوزراءمجلس
.إتفاقإلىالطرفانيصللمولذلك. المتحدةللوالياتمواليةكانت

، وتوقعوالشيوعيينشيككاىحكومةبينالصينفىاألهليةالحربكانتالحينذلكفى
التخلى، إلىشيككاىحكومةلفسادالمتحدة، نظرًابالوالياتدفعقد–األخيرينتفوق
الحالبطبيعةيفترضهذاوكان. اليابانعلىإنتباههاوتركيزالصينعلىإعتمادهاعن

السوفييتىاإلتحادفيهااشترك، سواءاليابانمعصلحعقد، وبالتالىاإلحتاللنظامإنهاء
اعتمدفقداليابانفىسياستهيبدلآرثرماكالجنرالأخذنفسهالوقتوفى. يشتركلمأم

.التروستاتإزاءتسامحًاأكثراليابانية، وبدأالشيوعيةيحارب، وأخذاليمينأحزابعلى
ألمانيافىتكررمااليابانفىتكرروبذلك. بسرعةالنهوضعلىاليابانيينيشجعوأخذ

حكومةبهاتكنولممقسمةكانتألمانياأنهوفارقالباردة، معالحرببسببالغربية
.مركزيةحكومةلهاوكانتقسمفلماليابان، أماالصلحمعهايعقدمركزية

يعيدمنفردصلحمعاهدةعقدتحبذبأنهااليابانيةالحكومةصرحت1950يونيوأولوفى
قيامأومحتملسوفييتىهجوممننفسهاحمايةفىرغبتهاوالمساواة، وبدأتالحريةلها

الحربأثناءحاسمبشكلالمتحدةللوالياتاليابانوالءظهرثم. الداخلفىشيوعيةثورة
فىاإلحتاللقواتمنالكثيرسحبإلىالمتحدةالوالياتاضطرتالكورية، حين

.إضطراببأىاليابانتقملمذلكومع !. فقطجندى5000سوىبهايبقلم، حتىاليابان

سانفىمؤتمرعقدإلىدعت، ثماليابانمعالصلحمعاهدةالمتحدةالوالياتصاغتوقد
الحضور،السوفييتىاإلتحادبينهامندولة49المعاهدة، فقبلتهذهلتوقيعفرانسيسكو

أصبحتألنهاالصينالمتحدةالوالياتتدعولم. ويوغوسالفياوبورماالهندورفضت
7وفى. 1952سبتمبر7–4منالمؤتمرداموقد. الجديدبنظامهاتعترفولمشيوعية

بسببالمعاهدةعلىالتوقيعوتشيكوسلوفاكياوبولنداالسوفييتىاإلتحادرفضمنه
.نصوصهاعلىاعتراضها

حصلتالتىممتلكاتهاجميععناليابانتنازلعلىاليابانمعالصلحمعاهدةنصتوقد
وفورموزاكورياعناليابانآخر، تنازلوبمعنى–عشرالتاسعالقرننهايةمنذعليها
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ماريانا،جزرعلىوصايتهاعنالمتحدةللوالياتوتخليهاسخالينوجنوبكوريلوجزر
تحفظإضافةمعالتعويضاتمبدأالمعاهدةوتقر. الهادىالمحيطفى، وكارولينومارشال

تحتنفسهيضعاليابانىالشعبفإن، ولذلكآنذاكلدفعهاأمواًالتملكالاليابانبأن
الموجودةاليابانيةاألموالعلىاليدوضعفىالحقوللحلفاء–الدائنةالدولتصرف

األخذبعدماليابانتعهدتكما. التنفيذموضعالمعاهدةتوضععندماسلطانهمتحت
قدمعلىالدولومعاملةالتجارةحريةنظامعلىوالسيرالجمركيةالحمايةبسياسة

.المساواة

األسلحة،نوعوالالمسلحةالقواتعددتحددالبأنهااليابانمعالصلحمعاهدةوتتميز
أبرمتإذاالمعاهدة، إالتنفيذمنيومًاتسعينبعدمنهااألجنبيةالجيوشبإنسحابوتقضى
الوقتذلكفىكانتالمتحدةالوالياتأنالواقعوفى. الشأنهذافىأخرىإتفاقات
األمريكيةالقواتبقاءاليابانفيها، طلبتاليابانمعمشتركدفاعإتفاقيةتوقعبالذات
.بالدفاعالخاصةالوسائلتملكالألنهاجاورها، نظرًاومااليابانفىمؤقتًا

بأنه1952أغسطس15فىالمعاهدةمشروعChou Ein – Laiالىشواينوصفوقد
ويلغىحقيقيةأمريكيةمستعمرةاليابانيجعلالدولية، وبأنهاإلتفاقاتحرمةينتهك

أنفرانسيسكوسانمؤتمرفىاالشتراكرفضهافىالهندحجةوكانت. التعويضات
علىللحفاظمالئمةشروطًايوجدمشرفًا، والمركزًالليابانيخولالالمعاهدةمشروع

أوالصينإلىفورموزاعودةعلىنصبهيردلم، إذاألقصىالشرقفىمستقرسالم
بونينجزررد، وعدمسخالينوجنوبكوريلجزرعلىالسوفييتىاإلتحادحصول
BoninريوكيووجزرRyu Kyuالمتحدةالوالياتوصايةتحت، ووضعهااليابانإلى

.األمريكية

الشرقيةالكتلةونشأةالشيوعيةإلىالشرقيةأوروباتحول: رابعاً
الحرببهاأتتالتىالتغييراتأخطرمنالشيوعيةنحوالشرقيةأوروباتحوليعتبر

إرادةرغمتمقدالتحولهذاكانإذاماحوليدورشديدجدلوهناك. الثانيةالعالمية
الرغبةوليدجاءأنه، أمالسوفييتىاإلتحادجانبمنالتدخلبطريقأى–الشعوب

فىالطريقتمهيدمنالسوفييتىاإلتحادبهقاممااعتبرناإذاأنهالواقعالشعبية ؟. وفى
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عناالشتراكىالطريقإلنتهاجالشرقيةأوروبالشعوبالفرصةالبالد، وتهيئتههذه
فىالحاكمةالكبيرةالبورجوازيةسيطرةعلىوالقضاءالنازىالخطرعلىالقضاءطريق

تمقديكوناالشتراكيةنحوالشعوبهذهتحولاستعماريًا، فإنتدخًال–األقطارهذه
الفرصةإتاحةهوالسوفييتىاإلتحادبهقاممااعتبرناإذاوأما. الشعبيةاإلرادةرغم

المسيطرةالرأسماليةيدمنإرادتهاوإنتزاعالحكمإلىللوصولالشعبيةللجماهير
القواعدأوسععنهاتعبركماالشعبيةالرغبةوليدتمقديكونالتحولوالحاكمة، فإن

.الجماهيرية

يلقىأنيمكنالتحوللهذاهنانستعرضهالذىالتاريخىالتطورفإنحالكلوعلى
:أمورعدةاإلعتبارفىاألخذ، معولونهالتحولهذاطبيعةعلىالضوء

معروفةتاريخيةلظروفأوروباغربعنمتخلفًا" تاريخيًا "ظلأوروباشرق، إناألول
.أوروباغربفىبالذاتونشأتهاالجغرافىاالستكشافبحركةتتعلق

العداءتلقىالعريضة، والالجماهيرإليهتصبوهدفًاومازالتكانتاالشتراكيةثانيًا، أن
.المستغلةواإلقطاعيةالرأسماليةالطبقاتمنإال

–عالميةأيديولوجيةهىالماركسية، التىتعتنقدولة، بوصفهالسوفييتىاإلتحادثالثًا، أن
لنشرالمتواصلودأبهالحثيثسعيهيخفلم–العاملةالطبقةوحدةتفترضأنهابمعنى

يضموالذىلموسكوخاضعًاكانالكومنترن"، الذى "طريقعنالعالمفىالشيوعية
.منهالوحىتتلقىالتىالعالمبالدجميعفىالشيوعيةاألحزاب

ففى. الثانيةالعالميةالحربإلىأصولهاترجعمراحلبعدةأوروباشرقتحولمروقد
تشرشليكنولم. أوروبابشرقاإلنفرادإلىيرنوالسوفييتىاإلتحادكانالحربخالل

البحرلحوضالمتاخمالقسماستثناءأوروبا، شريطةبشرقالسوفييتانفرادعلىيعترض
البحرعنروسيابإبعادتقتضىالتىالتقليديةالبريطانيةالسياسةمنها، بسببالمتوسط
السياسةهذهأنالنفوذ، إالمناطقتقسيمسياسةيعارضكانروزفلتأنومع. المتوسط

البحرعلىالمطلالقسممنالسوفييتإقتراببمناسبةالبلقانفىبعيدًاشوطًاقطعت
سريةمفاوضاتفىوالسوفييتالبريطانيينبيناإلتفاقتم1944مايوففى. منهالمتوسط
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اليونانفىبالعملبريطانياورومانيا، وتنفردبلغاريافىبالعملالسوفييتينفردأنعلى
مؤقتاإلتفاقبأنتشرشلطمأنهذلكعلىروزفلتاعترضوعندما. ويوغوسالفيا

!.العسكريةالعملياتبتحديدخاصأشهر، وأنهبثالثة

أكتوبرففى. اإلتفاقمدىتوسيعاستدعىأوروباشرقفىالسوفييتنفوذإمتدادأنعلى
تناولالمفاوضاتبدءوفى. أساسًاالبلقانمستقبلفىللبحثموسكوتشرشلزار1944
أوروبا،وشرقالبلقانفىالدولتينمنكلنفوذمدىطريفبأسلوبعليهاوخطورقة
يوغوسالفيا، وتختصفىالنصفالسوفييتىواإلتحادبريطانيامنلكليكونبحيث

%10بلغاريا، فى% 75رومانيا، فى% 90روسياتنال، بينماباليونانوحدهابريطانيا
اتفاقأىيتملمأنهومع !. األقطارتلكفىالنفوذبقيةللحلفاءالمجر، ويكونفى

أملتهالذىالتعديلمنشئمعنفذتقدذلكمعالفكرةأنإالالمقترحاتهذهبخصوص
.الظروف

،والشيوعيينالملكيينبينموزعةكانتفيهاالمقاومةبيوغوسالفيا، فإنيختصففيما
أقدركانواالفالحينمن" تيتو "أتباعألنالعناصر، نظرًاأقوىكانواالشيوعيينولكن
علىيعتمدالملكية، كانميخائيلوفيتش"، ممثل "أنحين، فىالعصاباتحربعلى

بينالتوسطلإلنجليزأمكنوقد. األلمانيةباإلجراءاتتأثرتالتىالكبيرةالبورجوازية
وجودلشبهة" ميخائيلوفيتش "عنبالتخلىالملكإقناعأساسالمقاومة، علىعنصرى

لحكومةرئيسًا" شتسسوبا "هومعقولةشخصية، واختياراأللمانوبينبينهعالقة
.التحريربعداستفتاء، وعملالمنفى

ضد" تيتو "نشاطمضاعفةمنتبعهإيطاليا، وماغزوفىالحلفاءنجاحبعدأنهعلى
اإلتحادمنالتقربسياسةتيتوأعلن–الساحليةالمناطقبعضعلى، واستيالئهاأللمان

يتركبأنيقضىإتفاقًاهناك، ووقع1944سبتمبرفىموسكوبزيارةقامفقد. السوفييتى
اإلدارةتبقىأن، شرطأراضيهعبرالسوفييتيةالقواتتمربلغراد، وأنتحريرأمرله

.يوغوسالفياأيدىفىالمدنية
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اإلنجليزوجهفىالوقوففىالسوفييتىاإلتحادمعتقاربهمن" تيتو "استفادوقد
انهارت، عندماالحربنهايةفىIstriaسترياجزيرةشبهنحوتقدمواحينواألمريكيين

أرادتولما. المنطقةتلكمنجزءاحتاللإلىتيتوسبقفقد–إيطاليافىاأللمانيةالجبهة
المنطقة، عبورها،منوجزءًاتريستامدينةاحتلتوالبريطانية، التىاألمريكيةالقوات
علىيوغوسالفياعلىاألمريكيوناحتجوقد. لهالسوفييتتأييدإلىمستندًاتيتومنعهم
لم، ولكنهمالصلحمعاهداتفىالحرببعدتسوىأنيجبالحدودمشكالتأنأساس
روسياتجاوزأدركفقدتشرشلأما. يوغوسالفيامعصدامفىالدخولحدإلىيذهبوا

علىروسيامعاتفقنالقد: "بقولهذلكعنالنفوذ، وعبرتقسيممناطقفىلنصيبها
% !".10إاللناليسيوغوسالفيا، واآلنفىالمناصفة

فقد. الباردةالحربأفقفىظهرتالتىالمشكالتأولىسترياجزيرةشبهكانتولذلك
جانبإلىالسوفييتوقفإيطاليا، بينماجانبإلىوالبريطانيوناألمريكيونوقف

تريستاجعلعلىاألمرواستقر. إيطالياوبينبينهماالمنطقةعلىالنزاعفىيوغوسالفيا
.حرًادوليًاميناء

لمناطقالتقسيمإطارفىتدخلببولندا، فلميختصماأما. بيوغوسالفيايختصفيماهذا
مساعىلقيتولذلك. 1944أكتوبرفىلموسكوزيارتهفىتشرشلإقترحهالذىالنفوذ

البريطانيينمنشديدةمقاومةالشيوعىالمعسكرفىإلدخالهاالسوفييتىاإلتحاد
.الثالثالدولبينحادةخالفاتأثارتالتىالمشكالتأهممنوكانت. واألمريكيين

منلهاهتلرغزوأثناءالبولنديةاألراضىإلىالسوفييتىاإلتحاددخولإلىأشرناقدوكنا
علىالهجوموقع، فلمااأللمانمعلجولتهاستعدادًاالدفاعيةخطوطه، لتدعيمالغرب
وحكومةالسوفييتىاإلتحادبينالتقاربمجالإنفتح1941يونيو22فىالسوفييتىاإلتحاد
تقضىاتفاقيةوعقدموسكواألخيرزارفقد". سيكورسكى "يرأسهاكانالتىالمنفى

عقدالذىالتقسيماتفاقالسوفييتية، واسقاطالقيادةتحتالقتالفىالبولنديةالفرقباشتراك
.1939ألمانيامع
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إلىوصولهممتوقعًا، وصارالهجومإلىالدفاعمنالسوفييتتحولعندماأنهعلى
أجزاءتقتطعكانت1939بولنداحدودأنذلك. البلدينبينالحدودمشكلةبولندا، ظهرت

مؤتمرفىالموضوعهذاأثيروقد. ذكرناكماالبيضاءوروسياأوكرانياأراضىمن
أراضىمنتفقدهعمابولنداتعوضأنستالينرأىمن، وكان1943نوفمبرفىطهران

مؤتمرفىالحلفاءوافقوقد. برلينقربOderاألودرنهرإلىحدودهاعبرالشرقفى
أساسهوCurzon Lineكيرزنخطيكونأن، على1945فبرايرفىعقديالتا"، الذى"

خارجيةوزيركيرزنرسمهقدالخطهذاوكان. وبولنداالسوفييتىاإلتحادبينالحدود
أعادتبولندا، ولكن1919البولنديةالمشكلةلحلاألعلىالحلفاءلمجلسبريطانيا، وقدمه

للقواتهزيمتهابعد1920أكتوبر12فى" ريجا "معاهدةفىالناربقوةالخطهذارسم
أنهوبريطانياالمتحدةالوالياترأتالغربية، فقدبولنداحدودبخصوصأما. السوفييتية

تستطيعالاأللمانيةاألراضىمنقدرعلىالجديدةبولنداتحتوىأنالمناسبمنليس
.الصلحلمؤتمرالنهائيةالحدودتخطيطتركعلىاتفقوأخيرًا !. هضمها

اإلتحادأرادالتىالشرعيةالسلطةمشكلة، كانتنشأتالتىالخطيرةالمشكلةأنعلى
قواتهوصلتحينالسوفييتىاإلتحادأنذلك. البولنديينالشيوعيينليدنقلهاالسوفييتى

تنافسبولنديةشيوعيةهيئةتكوينعلىعمل. 1944يوليوفىالبولنديةالحدودإلى
باسمعرفتالهيئة، التىهذهمعالروساتفقوقد. الزعامةعلىلندنفىالمنفىحكومة

أنعلى) الشرقيةالحدودعلىفيهتألفتالذىالمكانإلىنسبة (Lublin" لوبلين "لجنة
كحكومةاللجنةبهذهاعترفواأنلبثواوما. التحريرحربأثناءالمدنيةاإلدارةيسلموا
جهودهممنوضاعفوا. البولندىالشيوعىالزعيم" بيروتبولسالف "رئاسةتحتمؤقتة

وبذلك. المؤقتةالحكومةيناير، وتسلمتهافىوارسوفسقطت. بولندامناألمانإلخراج
انتقلتالتىلوبلين، وحكومةلندنفىالمنفىحكومة: لبولنداحكومتانهناكأصبحت

.وارسوإلى

اإلتحادجهة، وبينمنوبريطانياالمتحدةالوالياتبينحادخالفذلكأثرعلىنشأوقد
وجهةوكانت. الشيوعيةالسيطرةتحتبولنداوقوعأخرى، بسببجهةمنالسوفييتى

أصًالالحربدخلتقدبريطانياأن–" يالتا "مؤتمرفىعنهاعبركما–تشرشلنظر
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.سيادةذاتحرةدولةبولندامنيجعلالبحلتقبلفالبولندا، وبالتالىاستقاللعندفاعًا
، وبالتالىالسوفييتىاإلتحادلغزومعبرًامرتيناتخذتقدبولندابأنأجابستالينولكن

،اإلدماجبسياسةنأخذالقيصرمثلوارسو، ولسنافىوقويةصديقةحكومةإقامةفيهمنا"
".الوطنىبولندااستقاللنؤيدولكنا

،ذلكبالفعل، وتمالمنفىحكومةمنعناصرلتضم" لوبلين "حكومةتوسيععلىاتفقوقد
هوالرئيسنائبوكان. الرئيسيةالمناصبعلىاستحوذتالشيوعيةالعناصرولكن

إلىكتبستالينأنعلى. المتحدةالوالياتنقدأثارالذى، األمرالشيوعى" جومولكا"
، وعقدواليونانوبلجيكافرنسافىحكوماتألفتملقد "بقوله1945أبريل4فىواشنطن

باببريطانيا، فمنأمنتهماألقطارتلكأننعرف، ألننانعترض، فلمالمعاهداتمعهاتم
وقعت1945أبريل21وفى. السوفييتىاإلتحادألمنضروريةبولنداتكونأنأولى
ألمانيا، لمدةضدأساسيةبصفةموجهةمتبادلتعاونمعاهدةالسوفييتىاإلتحادمعبولندا

ساحقفوزعنوأسفرتبولندافىاإلنتخاباتأجريت1947يناير19وفى. عامًاعشرين
.للشيوعيين

يكنفلمالحلفاءبينالحادالخالفهذاأثارتقدالبولنديةالمسألةكانتفإذاحالكلعلى
وسعهافىيكنلمبريطانياأنذلك. والمجروبلغاريالروسيابالنسبةتمامًاكذلكاألمر

 !.النفوذمناطقتحديدفىالشتراكها، نظرًااإلعتراض

،1944أغسطسفىالبلقانفىاأللمانعلىهجومهابدأتقدالسوفييتيةالقواتوكانت
روسيا، ثممعهدنةعقدقبولهاالفورعلىرومانيافأعلنت. رومانياحدودواخترقت

وفى. والملكيينالشيوعيينمنائتالفيةحكومةألمانيا، وقامتعلىالحربشهرت
.للحكومةرئيسًاالشيوعيينزعيم، عينالسوفييتىاإلتحادمن، وبضغط1945فبراير

بريطانيامعاإلتفاقمحاولةإلى، سارعتالسوفييتمنهاإقترببلغاريا، فعندماأما
فىعليها، واحتلتهاالحرببإعالنبادرتالسوفييتيةالحكومةولكن. المتحدةوالواليات

الحربأعلنت، ثمالسوفييتىاإلتحادمعالهدنةتوقيعبلغارياطلبتوبذلك. 1944سبتمبر
.الشيوعيينعليهاأيضًا، وسيطرإئتالفيةحكومةألمانيا، وتألفتعلى
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رئيسBenes" بنيسإدوار "ألنالسابقةالدولعناختلفتوقد. تشيكوسلوفاكيابقيت
معالتعاونبإمكانإعتقدمعتدلاشتراكى، وهوالسوفييتبثقةيتمتعكانالمنفىحكومة
بعدالحكمفىنفسهتلقاءمنالشيوعيين، وأشركموينيخعهدمنذالسوفييتىاإلتحاد
طريقعنالسلطةعلىاستولواأنيلبثوالمالشيوعيينولكن. 1945البالدإلىعودته

.Gottwaldجوتفالدالشيوعىالزعيمبقيادة1948فبرايرفىبهقامواانقالب

حركةإلىخوجا، مستندةأنوربزعامةفيهاقامتقدشيوعيةحركةكانتألبانياوفى
المعسكر، ودخلت1944عامالبالدمنإنسحابهمبعداأللمانورثتالتىوهى. تيتو

المعسكرانقسمعندماالسوفييتىاإلتحادضدالصينإلىانضمتولكنها. الشيوعى
.والصينالسوفييتىاإلتحادبينالخطيرإنقسامهاالشتراكى

منتكنلمالبالدهذهفىالشيوعيةاألحزابأنيتبينالعرضهذا، فمنحالكلعلى
حركةفىهامًادورًالعبتوقد. أصًالموجودةكانت، وإنماالسوفييتىاإلتحادخلق

.وبولنداوتشيكوسلوفاكياوألبانياليوغوسالفيابالنسبةالحالهو، كمااأللمانضدالمقاومة
وبلغاريا،والمجرلرومانيابالنسبةالحالهو، كماالخارجمندورهلعباآلخروالبعض

.السوفييتىاإلتحادإلىمهاجرينبزعامةفيهاالشيوعيةاألنظمةأقيمتالتى

الشيوعىالنظامإلىالتحولتموتشيكوسلوفاكيا، فقدوبلغارياوالمجرلرومانياوبالنسبة
:مراحلثالثعلىفيها

فىامتدتأشهر، ولكنهابضعةسوىوبلغاريارومانيافىتدملمإئتالفيةحكومةقيام1.
.1948فبرايرحتىتشيكوسلوفاكياوفى. م1947ربيعحتىالمجر

.الشيوعيينيدفىالفعليةالرئيسيةالسلطةكانتظاهرى، حيثإئتالفحكومة2.

بلغاريافى1947بولندا، وخريففى1946صيفمنذ (بحتةشيوعيةحكومة3.
).المجرفى1948تشيكوسلوفاكيا، ومارسفى1948ورومانيا، وفبراير

الحكومة،فىالرئيسيةالمناصبتحتلالشيوعيةالقيادات، كانتاألولىالمرحلةوفى
باألغلبية، ويتمالشيوعيونالنيابية، فيفوزاإلنتخاباتالسيطرةهذهظلفىوتجرى
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التشريعيةالمجالسفىالشيوعيونيطالبالمرحلةهذهوفى. الثانيةالمرحلةإلىاإلنتقال
منيمكنهممماالشيوعيينرغبةوفقالدساتيرهذهالبورجوازية، وتصاغالدساتيربتعديل
المرحلةإلىاإلنتقالساحقة، ويتمأغلبيةعلىفيهايحصلونجديدةإنتخاباتإجراء
.الثالثة

وقعت1946سنةمنفابتداء. ثنائيةبمحالفاتترتبطأخذتأنالدولهذهتلبثولم
، ومع1948فىبولندامع: كلهاالشرقيةأوروبابالدمعإتفاقاتسلسلةيوغوسالفيا

،1946ألبانيا، ومع1947رومانيا، ومع1947المجر، ومع1946عامفىتشيكوسلوفاكيا
.1947بلغارياومع

فىوبولنداتشيكوسلوفاكيابين: اآلتيةالدولبينثنائيةمحالفاتقامتالوقتنفسوفى
، وبين1948سنةوالمجررومانيا، وبين1948سنةورومانيابلغاريا، وبين1947سنة

، وبين1948سنةالسوفييتىواإلتحادالمجر، وبين1948فىالسوفييتىواإلتحادرومانيا
والمجربلغارياوبين. م1948والمجربولندا، وبين1948سنةالسوفييتىواإلتحادبلغاريا
تبادلعلىالمحالفاتهذهنصتوقد. 1948ورومانياتشيكوسلوفاكياوبين. م1948

.المعونة

:مختلفةبإجراءاتالعسكرىالصعيدعلىالمحضةالسياسيةاألحالفهذهعززتوقد
للدفاعووزيرًاالبولندىللجيشقائدًاروكوسوفسكىالسوفييتىالمارشالعينبولنداففى

)وبلغارياوالمجررومانيا (سابقًاللمحورتابعةكانتالتىالبالدوفى. 1949فىالوطنى
.الصلحمعاهداتفى، الواردةالجيشعددبتحديدالخاصةالبنودتنفذتعدلم

أوروباودولالسوفييتىاإلتحادخارجيةوزراءيجتمعأنالعادةجرتأخرىجهةومن
التىلندنإتفاقاتعلىوارسو، لإلحتجاجفى. 1948يونيوفىإجتمعوافقد. الشرقية
،براغ، فى1950سبتمبرفىآخراجتماععقدكما. الغربيةالدولبينألمانيابشأنعقدت
باإلحتجاجقرارًاالشرقية، واتخذألمانياخارجيةالسابقة، وزيرالستالدول، عداوضم
.الصلحمعاهدةتوقيعقبلمنالغربيةألمانياتسليحإعادةعلى
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المتحدةالوالياتعقدتهاالتىالغربيةاألحالفسياسةعلى، وردًا1956مايووفى
، وبولندا،السوفييتىاإلتحاد: هىدولثمانيةمنوارسوحلفاألمريكية، تألف

المادةنصتالشرقية، ورومانيا، وبلغاريا، وألبانيا، والمجر، وقدوتشيكوسلوفاكيا، وألمانيا
المارشالإلىبهايعهدموحدةعسكريةقيادةإنشاءعلىالحلفمعاهدةمنالخامسة

.العسكرىشكلهاالشرقيةالكتلةاستكملتالحلفوبهذاKonev" كونيف "السوفييتى

المتحدةاألممهيئةقيام: خامساً
العالميةالحربأثناءاألممعصبةمنأقوىالدولىلألمننظامتوطيدفكرةظهرت
تأسيسعلى1941أغسطس14فىصدر، الذىاألطلنطىميثاقفىنصفقد. الثانية

تشرشلزيارة، أثناء1942ينايرأولوفى–" أوسعقواعدعلىيقومالعاملألمننظام"
حكوماتآنذاكالمحور، ومعظمهاضدالحربفىالمشتركةالدول، وقعتلواشنطن

وزارةمشروعهأعدتالمتحدة"، الذىاألممتصريح "–الالتينيةأمريكادولأومنفى
وقد. الحرببعدواألمنللسالمنظامًايهيئوابأنالمشتركوناألمريكية، وتعهدالخارجية

".المتحدةاألمم "اسممرةألولالتصريحهذافىظهر

الصغيرةالدولتماسكمنالعالمألمنأهمالكبرىالدولتماسكأنالسائداإلعتقادوكان
:الثالثالكبرىالدولمنيقيمالدولىللتنظيممشروعظهرولذلك. المنظمةهذهفى

منظماتثالثتتبعهأعلىمجلسًا–، وبريطانياالسوفييتىالمتحدة، واإلتحادالواليات
–األوسطوالشرقألوروبا، والثالثةاألقصىللشرق، والثانيةلألمريكيينأحدها: إقليمية
توجيهفىالثالثالدول، وتشتركاألولىالمنظمةالمتحدةالوالياتترأسأنعلى

.السوفييتىواإلتحادبريطانيامنكلبتوجيههافيختصالثالثةالمنظمةالثانية، أماالمنظمة

الوالياتاإلقليمية، أماالمنظماتلمشروعأميلالمتحدةوالوالياتبريطانياكانتولقد
لألمريكتينمنظمةقياميؤدىأنتخشىكانتفقد. عالميةمنظمةإلىأميلفكانتالمتحدة

المتحدةالوالياتأنفىالالتينيةأمريكاتشككوإلىجهةمنالعزلةسياسةإحياءإلى
.المتحدةالوالياتنظروجهةتغلبتوقد. أخرىجهةمنعليهاالسيطرةتريد
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، تم1943أكتوبرفىموسكوفىالدولهذهخارجيةوزارةعقدهالذىالمؤتمرففى
يتمأنالمسالمة، علىالدولجميعبينالمساواةعلىتقومدوليةمنظمةإنشاءعلىاإلتفاق
القرارهذاتأكدوقد–لألمنالحارسةالكبرىالدولنظريةوبينالمبدأهذابينالتوفيق

ديسمبر9وفى. وتشرشلوروزفلتستالينبينطهرانمؤتمرفى1943نوفمبرفى
.الدوليةالمستقبلمنظمةلدراسةلجنةواشنطنفىتألفت. 1942

، حيثواشنطنفىDumbarton Oaksأوكسدمبرتنفندقفىالرئيسىالعملتموقد
واألمريكيينالبريطانيينبين1944سبتمبر28إلى21منأحدهما: مؤتمرانانعقد

أى–أكتوبر23فىإالبهايعترفلمالمؤقتةحكومتهاألنفرنساتدعولم–والصينيين
.المؤتمرينانعقادبعد

منالمتحدةاألممتتألفأنالنقاط، وهىمنكبيرعددعلىأوكسدمبرتنفىإتفقوقد
الحقيقيةالسلطةلهتكون" أمنمجلس"بالتساوى، واألعضاءفيهايشترك" عامةجمعية"

بينالمساواةمبدأبينالتوفيقهو" األمنمجلس"و" العامةالجمعية "وجودمنوالغرض
عدلمحكمة"و" أمانة "إنشاءعلىأيضًااتفقكما–لألمنالحارسةالدولونظريةالدول
كانفقد. واالجتماعىاالقتصادىالمجلسأقيمالمتحدةالوالياتمنوبإلحاح". دولية

األمنقضاياعلىالمستقبلمنظمةتقتصرأنيرونالحينذلكحتىوالسوفييتاإلنجليز
أعضاءوفرنسا" أوكسدمبرتن "فىالمشتركةاألربعالدولتكونأنوتقرر. وحدها
.األمنمجلسفىدائمين

Vetoالفيتوحقاستخدامكيفيةأى–، التصويتاألولى: معلقتيننقطتانبقيتولكن

16الـالسوفييتىاإلتحادجمهورياتمنلكليكونأنوهىموسكوأثارتهاومشكلة

الكومنولثمندولةكلبأنذلكفىموسكوتذرعتوقد. المتحدةاألممجمعيةقىمقعد
.بصوتوتشتركعضوًاتعتبر

شخصياتالمتحدة، ورفضتالوالياتفى1944آخرفىالنقطتانهاتاننوقشتوقد
تجبرأنيمكناألمنمجلسفىضئيلةأكثريةبأنتقبلأنوبحريةعسكريةأمريكية
سوفالذىالكونجرسموافقةدونالخارجإلىقواتترسلأنعلىالمتحدةالواليات



227اإلمبرياليةعصرفىأوروبا

وعليه. النحوهذاعلىالقوميةالسيادةعلىالتخلىتتضمنمعاهدةعلىالتصديقيرفض
بحالةيختصفيماأما". المنظمةلسيرحيويًا "يعتبرالكبرىالدولإجماعأنعلىاتفقفقد
أالالمتحدةالوالياترأىمنالكبرى، فكانالدولأحدفيهاشتركتنزاعنشبإذاما

البريطانية،السوفييتيةالمعارضةإزاءتراجعتالفيتو، ولكنهاحقالدولةهذهتستعمل
.الحاالتجميعفىالكبرىالدولإجماععلىالحفاظستالينواقترح

، وقيلأوكسدمبرتنمقترحاتبالبحثتناول1945فبرايرفىيالتامؤتمرعقدوعندما
تطالبلمأنهاالمتحدةالوالياتبينتأنبعدالسوفييتيةالجمهورياتلموضوعوسطًاحًال

روسيا: هماالسوفييتىاإلتحادفىجمهوريتينأكبرمنحوهو ! 48الـلوالياتهابمقاعد
بإدارةنظريًاتتمتعانأنهماأساسالعامة، علىالجمعيةفىمقعدين–البيضاء، وأوكرانيا

ومبدأ" اإلجماع "مبدأعلىإتفقالفيتو، فقدحقاستخدامبخصوصوأما. الخارجيةشئونها
.النزاعفىطرفًاكانتولوحتىالفيتواستخدامفىالدولةحق

التأسيسىالمؤتمرإلىتدعىالتىالدولإختياركيفيةإلىذلكبعدالمؤتمرتطرقوقد
ضدالحربفىشاركتالتىالدولعلىالدعوةتقتصرالمتحدة، فهلاألمملهيئة

المحور،علىالحربتعلنلمدولهناككانالدول ؟. ولمالجميعالبابيفتحالمحور، أم
الوسطالحلكانمصر، فقد، مثلالحربىالحلفاءلمجهودمؤثرةمساعداتقدمتولكنها
نهايةقبلالمحورعلىالحربتعلنالتىللدوليسمحأنهوالمناقشةإليهانتهتالذى

.المتحدةلألممالتأسيسىالمؤتمرفىباالشتراك1945فبراير

الحربإعالنفىترددتللحلفاء، والتىالمواليةالدولمنكثيرًاالقرارهذاحفزوقد
.ترددهاإنهاءرسميًا، على

فىالمتحدةالوالياتفىفرانسيسكوسانفىيعقدأنتقررفقدالتأسيسىالمؤتمرهذاأما
هذاإلىالداعيةالدولوكانت. المتحدةاألممهيئةميثاقإعدادومهمته. 1945أبريل25

الدعوةتوجيهفىاالشتراكفرنسارفضت، بينماوالصين" الكبرىالثالث "هىالمؤتمر
".يالتا "فىوالأوكسدمبرتنفىتساهملمأنهاباعتبارها
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دمبرتناقتراحاتهوالنقاشأساسكانSan Franciscoفرانسيسكوسانمؤتمروفى
أصولمنوالوسطىالصغرىالدولاستاءتوقدYalta" يالتا "فىيتممهامامعأوكس

Vetoالفيتوبحقيتمتعونالذينالدائمينلألعضاءكانفقد–األمنمجلسفىالتصويت

الميثاقأنويالحظ–األممعصبةمجلسفىلهمكانتالتىالسلطاتمنأوسعسلطات
.1919عامفىحدثمابخالفالسالممعاهداتنصصلبفىيدخللم

، ووضع1943يونيو25إلىأبريل25منفرانسيسكوسانمؤتمرانعقاداستمروقد
الموقعونفيهايتعهدبليغةومقدمةمادة111فصًال، 19الجديد، ويتمضنالمنظمةميثاق

بحقوقإيمانهمالقوة، ويعلنوناستخدامالسلمية، ونبذبالطرقالدوليةالخالفاتبتسوية
الحرياتوالصغرى، ومناصرةالكبرىواألمموالنساءالرجالحقوقومساواةاإلنسان

األممأعضاءأنالميثاقوأوضح. المصيرتقريرفىالشعوبحقعلىوالتأكيداألساسية
:همالمتحدة

ومعنى (الميثاقعلىووقعتفرنسيسكوسانمؤتمرفىاشتركتالتىالدولجميع1.
صعوباتهناكوكانت) اليابانأوألمانياعلىالحربأعلنتالتىالدولجميعأنذلك

.1943مايوأولفىقبلتوأخيرًا. فرنسيسكوسانمؤتمرفىاألرجنتينلقبول

.الميثاقإلتزاماتتقبلالتىاألخرىالمسالمةالدولجميع2.

.عضوًا21يضم1945ديسمبر10فىاإلفتتاحجلسةأثناءاألممهيئةأعضاءعددوكان

المتحدةاألممومجالسهيئات
:هىرئيسيةأجهزةستةمنالمتحدةاألممتتكونالميثاقعليهنصلماطبقًا

.العامةالجمعية1.

.األمنمجلس2.

.واالجتماعىاالقتصادىالمجلس3.

.الوصايةمجلس4.
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.الدوليةالعدلمحكمة5.

.العامةاألمانة6.

خاصةاتفاقاتبمقتضىالمتحدةباألممترتبطمنفصلةمنظمةعشرةثالثأيضًاوهناك
إليهبينهما، وتتقدمالتنسيقمهمةيتولى، الذىواالجتماعىاالقتصادىالمجلسطريقعن

:وهىسنويةبتقارير

).1946 (الدوليةالعملمنظمة1.

).1945أكتوبر (والزراعةاألغذيةمنظمة2.

).1946نوفمبر4) (اليونسكو (والثقافةوالعلومللتربيةالمتحدةاألمممنظمة3.

).1948أبريل (العالميةالصحةمنظمة4.

).1945ديسمبر (والتعميرلإلنشاءالدولىالبنك5.

).1960سبتمبر (الدوليةالتنميةهيئة6.

).1956يوليو (الدوليةالتمويلمؤسسة7.

).1945ديسمبر (الدولىالنقدصندوق8.

).1947أبريل (المدنىللطيرانالدوليةالمنظمة9.
).1957يوليو (العالمىالبريدإتحاد10.
).1947 (والالسلكيةالسلكيةللمواصالتالدولىاإلتحاد11.
).1950مارس (الجويةلألرصادالعالميةالمنظمة12.
).1958مارس (للحكوماتالبحريةاالستشاريةالمنظمات13.
إلىسنويةتقاريرتقدمأن، على1957عامالذريةللطاقةالدوليةالوكالةأنشئتكما14.

.االقتصادىوالمجلساألمنومجلسالعامةالجمعية
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المتحدةاألمملهيئةالعامةالجمعية: أوالً
دولة،لكلاألكثرعلىخمسةبواقعاألعضاءالدولعنمندوبينمنالجمعيةتتألف

،األمنمجلسفىالدائمينغيراألعضاءتنتخبأنهاناحيةمنالعلياالسلطةوتمارس
، وأعضاءواالجتماعىاالقتصادىالمجلسالدولية، وأعضاءالعدلمحكمةوأعضاء

منباقتراحتعهداتهمينقضونمنتفصلأوالجدداألعضاءالوصاية، وتقبلمجلس
.األمنمجلس

"وتوصى" "وتناقش" "تدرس "فهىمحضةاستشاريةاألخرىالنواحىفىسلطتهاولكن
الذىالحدفىإالتأثيرأىلهاليسالجمعيةوتوصيات. أبدًاتقرروالالتقاريروتفحص

خاصةدوراتتعقدكماسنويةدورةوتعقد. المعنيةالدولعلىالمعنويةسلطتهافيهيؤثر
وتعيناألعضاءغالبيةطلبأواألمنمجلسطلبعلىبناءساعة24خاللطارئة

.دورةلكلرئيسها

األمنمجلس: ثانياً
خمسةمنهم) ذلكبعدعضوًا15وصاروا (عضوًاعشرأحدمناألمنمجلسيتألف

، بريطانيا، فرنسا،السوفييتىالمتحدة، اإلتحادالواليات: وهمالفيتوحقلهمدائمون
بتسويةيكلفوهوالمتحدةاألمملهيئةالحقيقيةالسلطةاألمنمجلسويمثل. الصين

،، التحكيم، الوساطة، التوفيق، التحقيقالمفاوضات: وهىالسلميةبالطرقالخالفات
العندماللمجلسويمكن. اإلقليميةاإلتفاقاتأوالهيئاتإلىالقضائية، اللجوءالتسوية
، أنبعدوانالقيامأوللسالمتهديدهناكيكون، وعندماشئإلىالسلميةالطرقتؤدى
الأنهاإماالتدابيروهذه. قراراتهلتنفيذقطعيةتدابيرمباشرة، ثموقتيةتدابيريقرر

كليًا،أوجزئيًااالقتصاديةالعالقاتقطعالمسلحة، مثلالقوةاستخدامتقتضى
الدبلوماسية، أوالعالقاتوالتلغرافية، وقطعوالبريديةوالبحريةالحديديةوالمواصالت

.عسكرية، حصار، عمليات، مظاهراتمناورات: العسكريةالقوةاستخدامتقتضىأنها
إتخاذفىسلطةاألمنلمجلسأنيتضحذلكومن. الدوليةالطوارئقواتبواسطةوتتم

.العامةالجمعيةتوصياتمنوأنجحأقوىالقرارات
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.الدائمينلألعضاءمنهاخمسة: أصواتتسعةبأغلبيةتتمأنالقراراتلصحةويشترط
،، وللمجلساألمنمجلسإلىشكوىتوجيهفىالحقعضوغيرأوعضوًادولةولكل

يعقدأن–سنويةواحدةدورةإالالمبدأحيثمنتعقدالالتىالجمعيةمنالعكسعلى
المتحدةاألمملهيئةالدائمالمقرنيويوركمدينةجعلتوقد. األقلعلىيومًا15كلجلسة

.الحربأثناءالمتحدةالوالياتبجهودإعترافًا

واالجتماعىاالقتصادىالمجلس: ثالثاً
مداهالفترةمنهمتسعةعامكلالعامةالجمعيةعضوًا، تنتخبوعشرينسبعةمنويتألف
، ويقومواالجتماعىاالقتصادىالمتحدةاألممنشاطعنمسئولوهو. سنواتثالث

وماوالصحيةوالتربويةوالثقافيةواالجتماعيةاالقتصاديةالدوليةالشئونفىبدراسات
الوكاالتتبذلهاالتىالجهودينسقكما. والتوصياتالتقاريرعنهابها، ويرفعيتصل

األمموأعضاءالعامةالجمعيةوإلىإليهاتوصياتوتقديممعهابالتشاورالمختصة، وذلك
.المتحدة

صوتعضوالمطلقة، ولكلباألغلبيةواالجتماعىاالقتصادىالمجلسفىاإلقتراعويتم
.واحد

:يلىمامنهافرعية، أنشئولجانأساسيةلجانبواسطةشئونهالمجلسويصرف

حقوقلجنة–اإلسكانلجنة–المرأةمركزلجنة–االجتماعيةاللجنة–اإلحصاءلجنة
وحمايةالعنصرىالتمييزلمنعفرعيةلجنةأيضًاوهناك. المخدراتلجنة–اإلنسان
إقليميةاقتصاديةلجانأربعأنشئتكما. اإلنسانحقوقنطاقفىتعمل، وهىاألقليات

، واللجنةاألقصىوالشرقآلسيااالقتصاديةألوروبا، واللجنةاالقتصاديةاللجنة: هى
المشكالتاللجانهذهألفريقيا، وتدرساالقتصاديةالالتينية، واللجنةألمريكااالقتصادية
بالتنميةالمتعلقةالشئونفىتوصياتالحكوماتإلىأقاليمها، وتقدمفىاالقتصادية

المواردواستخدامالتجارة، وتنميةالمائىالكهربائية، والنقلالقوىاالقتصادية، مثل
.فعاليةأكثراستخدامًاوالمائيةالمعدنية
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الوصايةمجلس: رابعاً
الوصاية، ومنتحتواقعةبالدإدارةيتولونالذينالمتحدةاألممأعضاءمنويتألف

كافعدد، ومنالنوعهذامنبالدًايديرونالالذيناألمنمجلسفىالدائميناألعضاء
التىالدولبينتوازن، إليجادسنواتثالثلمدةالعامةالجمعيةتنتخبهماألعضاءمن

.النوعهذامنبالدًاتديرالوالتىالوصايةتحتبالدًاتدير

يضعأنالوصاية، ولهتحتالموضوعةالبالدإدارةعلىاإلشرافالمجلسومهمة
السياسيةالنواحىفىالوصايةتحتالموضوعةالبالدفىاألهالىتقدمعناستثناء

المشرفةالسلطاتتضعاالستثناءهذاأساسوعلى. والتربويةواالجتماعيةواالقتصادية
أهالىيقدمهاالتىالشكاوىالمجلسينظركذلك. السنويةتقاريرهاالبالدهذهإدارةعلى
علىالمشرفةالسلطاتمعمواعيدهاعلىيتفقدوريةتفتيشيةزياراتوينظمالبالدهذه

.اإلدارة

الدوليةالعدلمحكمة: خامساً
لقانونوفقًامهامهاالمتحدة، وتباشراألممإليهاترجعالتىاألساسيةالقضائيةالهيئةوهى

قانونهاعلىصدقتالتىللدولمباحةالمتحدة، وهىاألممميثاقمنجزءهوخاص
لهيجوزالذىاألمنمجلسيحددهاأنبشرطقضاياهاتعرضأنمنهادولةكلوتستطيع

.قضائىنزاعىأىالمحكمةإلىيحيلأن

للدولويجوز. الدولإليهاتحيلهاالتىالمنازعاتجميععلىالمحكمةاختصاصويشتمل
معاهدةبتوقيعإمامعينة، وذلكحاالتفىالمحكمةأحكامعلىبالنزولمقدمًاترتبطأن
أنالمتنازعينالطرفينألحدويجوز. تصريحبإصدار، أوذلكعلىفيهينصاتفاقأو

الدولية،العدلمحكمةحكمبتنفيذالكفيلةالوسائلباتخاذمطالبًااألمنمجلسإلىيلجأ
.الحكمهذابموجبإلتزاماتهتنفيذعناآلخرالطرفإمتناعحالةفىوذلك

منكلفىمستقلباقتراعإنتخابهايتمقاضيًاعشرخمسةمنالمحكمةهيئةوتتكون
علىالالشخصيةمؤهالتهمأساسعلىإختيارهم، ويكوناألمنومجلسالعامةالجمعية
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إنتخابويكون. األساسيةالقانونيةالعالمنظمتمثيليراعىأنعلى. جنسياتهمأساس
.سنواتتسعلمدةالقاضى

العامةاألمانة: سادساً
من، وعدداألمنمجلستوصيةعلىبناءالعامةالجمعيةتعينهعامأمينمنوتتألف

المتحدة،لألمماإلدارىالرئيسهوالعامالهيئة، واألمينحاجاتلمواجهةيكفىالموظفين
وهو. الدوليينواألمنالسالمتهدديراهامسألةأيةإلىاألمنمجلسأنظاريوجهوهو
األممأعمالعنإضافيةتقاريرمنيلزمسنويًا، وماتقريرًاالعامةالجمعيةإلىيرفع

.المتحدة

أولفىعين، الذىالنرويجى" لىترجفى "المسيوهوالمتحدةلألممعامأمينأولوكان
1952نوفمبر10وفى. 1950فىسنواتثالثخدمتهبمدقرارصدروقد. 1946فبراير

مدتوقد. 1953أبريل10فىلهخلفًاالسويدىهمرشولدداجمستر، وعيناستقالتهقدم
حادثفىمصرعهلقىولكنه. 1958أبريلمنإبتداءسنواتخمساآلخرهوخدمته
3فىبالنيابةعامًاأمينًابورمامنأوثانتفعين. 1961سبتمبر18فىبأفريقياطائرة

فىعامًاأمينًاعينهمرشولد، ثممسترخدمةمنتبقىلمااستكماًال. 1961نوفمبر
وتتابع. 1961نوفمبر3فىبالعملقيامهمنإبتداءسنواتخمسلمدة. 1962نوفمبر
.ذلكبعداألمناء

أوحكومةأيةمنتعليماتيتلقواأنأعمالهمتأديةأثناءوموظفيهالعاملألمينوليس
الصفةيحترمواأنعلىالمتحدةاألممأعضاءتعاهدوقد. المتحدةاألممغيرأخرىسلطة
الوقتوفى. بمسئولياتهاتضطلعوهىعليهاالضغطيحاولواوأال. العامةلألمانةالدولية
.الدوليةصفتهمفىيؤثرقدعملبأىالقياميتجنبواأنوموظفيهالعاماألمينعلىنفسه

:التالىالنحوعلىالعامةاألمانةجهازويتكون

المساعديناألمناء، ومكتبالعاملألمينالتنفيذىالمكتبوهى: العاماألمينمكاتب
، ومنالمستخدمين، ومكتبالمراقبالقانونية، مكتبالشئونأوالخاصةالسياسيةللشئون

:وهىاآلتيةاإلدارات
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واالجتماعية،االقتصاديةالشئون، وإدارةاألمنمجلسالسياسية، وشئونالشئونإدارة
العامةاألنباءمكاتب، ومنالذاتىبالحكمالمتمتعةغيروالبالدالوصايةشئونوإدارة

.والمؤتمراتالعامةوالخدمات
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1959عامأوروبا

1945عاموالبولنديةالروسيةاإلدارةتحتوضعتالتىاأللمانيةاألراضىفيهاوتظهر
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