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الدبموماسية االلمانية وأساليبيا في تحطيم التحالفات األوربية:
األسس والنتائج 3;5; – 3;55
م.د.خميل حمود عثمان

كمية التربية -ابن رشد  /جامعة بغداد
المقدمة
س ػ تلاوػػد ؿلاأل ربي ػ لبريطانيػػال نرنسػػالهػػفلالي ػ ل اسوفػػادلاوس ػ نيو لهػػفلالي ػ لأخػػر ،لإو ػ ل

إقاه لهشر علوفاوؼلبينيهالضدلأوهانيالاونازي ،لنوفا ضتلن لآبل9999لبشأفل ضعلأساسلو هػؿل
هشػػورؾليوػػيملويػػالهاا ه ػ لأ لا وػػدا لأوهػػان لهفوهػػؿكلوذػػفلذوػػؾلاوهشػػر علبػػا لباوفشػػؿ،ل ى ػ لنشػػؿل
يص بلنصلول فلاووط راتلاوو لفدثتلن لأ ربالبيفل ػاه ل9999ل ،9999لنػ لأوهانيػالوفديػدا،،ل

أ لهنػذل صػ ؿلاد وػؼلىولػر()Adolf Hetler()9لإوػ لاوسػلط لنييػالنػ لاوثنثػيفلهػفلذػان فلاوثػان ل
اـل9999ل فو لنش بلاوفربلاو اوهي لاوثاني كلنادل َ َّدلب ضلاوبافثيفل صػ ؿلىولػرلإوػ لاوسػلط ل
بهثاب لصفف لالديدةلن لواريخلأوهانيال ل لنف لخاص،ل أ ربال ل لنف ل اـ()2كلل
وثيرلولؾلاووط راتل ددا،لهفلاووساؤست:لهاذالن ؿلىولرل ندلاسونهولاوسلط لنػ لأوهانيػال؟ل

ىؿلذانتلخطوولاوو س ي ل اق ي ل دقيا ل ارواتلإو لهسو ليضهفلوولوفاؽلطه فاوػول؟لهػاله قػؼل
اوش بلاألوهان لنفسولهفلولؾلاوطه فاتل؟لذيؼلاسوطاعلىولرلاواضا ل ل له اىدةلنرسا ل؟ل هػال
رد دلأن ػػاؿلاوػػد ؿلاأل ربي ػ لفيػػاؿلذوػػؾل؟لذيػػؼلوهذػػفلىولػػرلهػػفلونفيػػذلهنياالػػولاوه لػػفلن ػ لذوابػػول ل
كفاحيل ،لسسيهالضـلاألقلياتلاألوهاني لووفايؽلهاليسه ل لالمجال الحيويل لوأله لاألوهاني ل؟ل هػال
ىػ ػ له ق ػػؼلاو ػػد ؿلاأل ربيػ ػ له ػػفلونفي ػػذلطه ف ػػاتلىول ػػرلنػ ػ لض ػػـلاألقلي ػػاتل؟لإوػ ػ لأ له ػػد لنالف ػػتل
اودبل هاسي لاألوهاني لن لنوملبػابلاوفػ ارلهػعلاوػد ؿلاأل ربيػ لسػ ا لاوديهاراطيػ لهنيػالأ لاوشػي ي ل؟ل
هالذافلياؼل ار لىذهلاودبل هاسي ل؟ل ىؿلنالفتلأوهانيالن لذوؾل؟لوهاذالفدثلاسنشااؽلبيفلاود ؿل

األ ربي لن لإقاه لوفػاوؼلأ ربػ لقبػؿلنشػ بلاوفػربلاو اوهيػ لاوثانيػ ل؟ل لػ لهػفلواػعلهسػؤ وي ل ػدـل
قياـلىػذالاووفػاوؼل؟لىػؿلذانػتلىنػاؾلأطلػراؼلواػؼل ار لنشػؿلاووفػاوؼل وشػالعلىولػرلباسسػوهرارلنػ ل

طه فاوػػولفو ػ لإ ػػنفلاوفػػربل؟لىػػؿلاسػػوطاعلىولػػرلاسػػوثهارلاوظػػر ؼلاود وي ػ لوصػػاوملأوهانيػػالن ػ ل
وفايؽلهنياجلاوفزبلاوناز ل؟ل اإلالاب ل ل لولػؾلاألسػلل ل غيرىػالسػوردلوبا ػا،لنػ لىػذهلاود ارسػ لاووػ ل

أوفػػتلاوه ارالػػعلباولك ػ لاسنذليزي ػ ل اوه رب ػ ل اورسػػالؿل اسطػػاريملاوالاه ي ػ ،لنض ػن،ل ػػفلاوذوػػبلباولك ػ ل
او ربي لهصادرىالاورليس كل
ل
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اقعلاوسياس لاوخارالي لاألوهاني ل(لذان فلاوثان ل-9999لذان فلاوثان ل:)9991ل

سػ ػ تلاودبل هاس ػػي لاألوهانيػ ػ لقب ػػؿلاس ػػونـلىول ػػرلولس ػػلط ل ه ػػالب ػػدىا،لإوػ ػ لوفط ػػيـله اى ػػدةل

نرسػا ()Treaty of Versailles()9كلنهػالىػ لاوفػرؽلبػيفلسياسػ لىولػرل هػفلسػباولنػ لفذػـلأوهانيػال
ن ػ لىػػذالاوسػػياؽل؟لاوسػػهتلاودبل هاسػػي لاألوهاني ػ لقبػػؿلوسػػنـلىولػػرلاوسػػلط لباوالاىاويػػالاوسػػلهي لوالػػاهل

اووطػ ػ راتلاوهخولفػ ػ لنػ ػ لأ رب ػػاكل ن ػػدهالوس ػػنـلىول ػػرلاوس ػػلط لو ػػرؾلإدارةلاوش ػػؤ فلاوخاراليػ ػ لإوػ ػ ل ازرةل
اوخارالي ،ل وفرغلولاضا ل ل للخص هولداخؿلأوهانيا()4كل ب دلافلوفاؽلوولهالأراد،لأالر لوكيي ا،رلن ل
سياس لبنده،لنوف وتلوكويالاودبل هاسي لإو لوك لاوويديدل اسبوزازلن لانويػازلذذػ لوطبي ػ لاو نقػاتل

اود ويػ لآنػػذاؾ،لنبػدأتلخطػ اتلوفطػيـله اىػػدةلنرسػا لووسػػارعلشػيلا،لنشػػيلا،،لهػفلغيػػرلإ ارقػ لأيػ لقطػرةل

هفلاودها (،)1ل ى لهاليثبتلهر ن لاإلسوراويالي لاألوهاني ل قدرويال ل لاسوخداـلاووذويؾلاوهثهرل ل ل
نؽلظرن لاوزهافل اوهذافكل

ذافلىدؼلاودبل هاسي لاألوهاني لهنعلوشػذيؿلأ لالبيػ لأ ربيػ ()6لواػؼلضػدلطه فػاتلأوهانيػال

اونازيػ لنػ لبنػػا لالػػيشلقػ ،لهػػعلضػػـلاألقليػػاتلاووػ لواطػػفلنػ لد ؿلأ ربيػ لهالػػا رةلويػػا،لووذػ يفلهػػال
يس ػػه ل لاوهال ػػاؿلاوفيػ ػ ل ()7ل()Lebensraumلألوهانيػ ػػا،ل ه ػػفلث ػػـلاواضػ ػػا ل لػ ػ لبنػ ػ دلاوه اىػػػدةل

()8
لب ػدىالاأل ربػ كل
نفسيا كلنادل الدلىولػرلنفسػولافلبريطانيػالىػ لاوهفػرؾلاوخفػ لولسياسػ لاود ويػ لنػ ُ
نفرنسالوفلوسوطيعلاواياـلبأ ل د افلوالاهلأوهانيالهػفلغيػرله اناػ لبريطانيػا()9كل ذػافلاسخػونؼلبػيفل

نرنس ػػال بريطاني ػػال اض ػػفا،لنػ ػ له ػػؤوهرلن ػػزعلاوس ػػنحلنػ ػ لالني ػػؼل ػػاـل9999لبش ػػأفلاوس ػػهاحلبوس ػػليمل

أوهانيا(،)91لنلـليكلبل ل لاود الرلاو سذري لاوبريطاني لهالغلػبل لػ لاوػد الرلاو سػذري لاوفرنسػي لهػفل

إصرارل ل لاسسوهرارلبإنوػاجلاألسػلف لذاتلاواػدراتلاواواويػ لاو اويػ ()99كلىػذالاسخػونؼلنػ ل اليوػ ل
اونظػػرلاوفرنسػػي ل اوبريطانيػ لأ طػ لويولػػرلاوفرصػ لوننسػػفابلهػػفلاوهػػؤوهرلنػ لاو اربػػعل او شػريفلهػػفل
وشريفلاأل ؿل،)92(9999لهاون ا،لافلويديدلاود ؿلاأل ربي لباوخاذلإال ار اتلضدلأوهانيالسلي وهدل لػ ل
نصلهاد ،ل افلىذالاوويديدل–لبفسبلا واػادهل–لسليهذػفلافلينفػذ،ل سسػيهالانػولىػ لنفسػولقػدلأ لػفل

اسػػو دادلبػػندهلونػػزعلاوسػػنحلش ػريط لافلوفػػذ الاوػػد ؿلاألخػػر لفػػذ ىا،لهبػػديا،لنػ لاو قػػتلنفسػػولرغبوػػول

بإفنؿلاوسنـلن لاواارةلاأل ربي ()99كل

يبػػد ل اضػػفا،لافلاودبل هاسػػي لاألوهاني ػ لذانػػتلو وهػػدلأساس ػلا،ل ل ػ لاووص ػريفاتلاوهيدل ػ لب ػػدل

اوخػاذلاواػ ارراتلاوخطيػرة،لفوػ لانػوليهذػػفل صػفيالب ػ لالدبموماسيية المحنكييةل ،لهرذػزةل لػ ل ػدـلإثػػارةل
اود ؿلاأل ربيػ ،ل سسػيهالنرنسػال بريطانيػاكلنهػاذالن ػؿلىولػرلداخػؿلأوهانيػالب ػدلاوخػاذهلهػاليػد ـله قفػول
أهاـلولؾلاود ؿ؟لا از لذوؾ،لأالر لىولرلاسوفوا  ،لن لأوهانيالالا تلنويالووله انا لاوش بلاألوهان لبهػال
نسبوول%91ل ل لقرارلاسنسفابلهفل صب لاألهـ()94كل
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اوسػؤاؿلاوػػذ ليطػػرحلىنػػا،لوهػػاذالانسػػفبلىولػػرلهػػفلهػػؤوهرلنػػزعلاوسػػنحل صػػب لاألهػػـل ىهػػال

هففػػنفلد ويػػافل؟لذػػافلوسػػليملاوالػػيشلاألوهػػان لإفػػد لاو سػػالؿلاوهيهػ لاووػ لاسػػوخدهيالىولػػرل اوو ػ ل
بد نيالسليسوطيعلوفايػؽلطه فاوػو،لناخػذلياليػزلاليشػولسػ ا،رلب ػدلافلرنضػتلاوػد ؿلاأل ربيػ لاوسػهاحل

وولباووسليمل لنلا،)91(،ل بذوؾليذ فلىولرلغيػرلهلػزـلبػنصلا له اىػدةلد ويػ ،لنػ لاو قػتلنفسػو،لسػ ل
ىولرلإو لاواضا ل ل لالهيعلاووفاوفاتلاوفرنسي لاووػ لأقاهويػالنرنسػالهػعلب ػضلاوػد ؿلاأل ربيػ لهنيػال
ب وندال لر هانيال ي غسننيال وشيذ سل ناذيا()96كل

اواليتلأنظارلىولرلنف لب وندا،لن الدلفن،لدبل هاسػيا،لألزهػ لبػندهله يػا(،)97لن ق ػتلاوفاقيػ ل

أوهاني ل–لب وندي لن لاوسادسل او شريفلهفلذان فلاوثان ل9994لأهدىال شرلسن ات،ل نصتل ل ل
ػػدـلوػػدخؿلافػػدىهالنػ لشػػؤ فلاوبلػػدلا،خػػرلاوداخليػ ،لنػ لفػػيفلذػػافلىػػدؼلاسوفاقيػ لاوه لػػفلاو قػ ؼل

ب الولاوخطرلاوشي

لاواادـلهفلاسوفادلاوس نيو ()98كل

إ از لذوػؾ،ليهذػػفلاووسػػاؤؿل هػالأرادهلىولػػرلهػػفل ار لولػؾلاوخطػ ةلاودبل هاسػػي ل؟لناػدلذػػافلهػػفل

شأفلولؾلاوخط ةلوفايؽلا،و :ل
9ك
2ك
9ك
4ك

ويدل لظن فلأ ربال شذ ذيالوالاهلأوهانيالاونازي لبأنيالوس لإو لوفايؽلاوسنـلن لأ رباكل
ذسبلاو قتلاوضر ر لوو فيدلنظاـلاوفذـلاوناز ك
زؿلب وندال فلأ لوفاىـلهعلاسوفادلاوس نيو ك

وـليذفلىولرليهولؾلن ل اـل9994لاوا ةلاو سذري لاونزه لوضـلب وندا()99ك
سػػادلاس واػػادلوػػد لاوب ونػػدييفلبػػافلاووفػػاىـلهػػعلىولػػرلههذن ػا،،لب ػػدلافلناػػدتلثاوي ػالبػػاوفلؼل

اوفرنس لبسببلاوظر ؼلاوداخلي لن لنرنسا،لسسػيهالاناسػاـلاوشػ بلاوفرنسػ ل لػ لنفسػو،لناػدلفػدثتل
اضػػطراباتلن ػ لبػػاريسلهػػفلالانػػبلاويهػػيفلاوهوطػػرؼل وػػـلوشػػذيؿلفذ ه ػ لاوفػػادل طن ػ ل و يػػيفلأـلكل

بارو ()M. Barthoaل زي ا،رلولخارالي ()21كلنضن،ل فلذوػؾ،لشػ رتلب ونػدالبػافلىػذالاسوفػاؽلسليهذػفل

افليؤد لإو لو ا فلأ لوااربلبيفلأوهانيال اسوفادلاوس نيو ()29كل بذوؾلفاػؽلىولػرلنصػ ا،رلدبل هاسػيا،ل
وهثؿلبا،و :ل

9ك

ػػزؿلنرنسػػال ػػفلشػػرؽلأ ربػػا،ل ىػػذالي ن ػ لانػػولاسػػوطاعلوفييػػدلافػػدلذبػػارلفلفػػا لنرنسػػال ى ػ ل

ب وندا،ل ى لأ ؿلخط ةلأوهاني لووفطيـلاألفنؼلاوو لأقاهويالنرنسالضدلأوهانيالب دلاوفػربلاو اوهيػ ل
األ و ،ل ان ذسلىذالاسوفاؽل ل لاوه قؼلاود و لأيضلا،كلن لفيفل أر لافدلاوهػؤرخيفلافلاسوفاقيػ ل ل

ألفت – من الناحية النفسية – موقفاً غير ودي من بولندا تجاه فرنسال ()22كل
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غلؽلاوهلػؼلاوب ونػد لهػفلقبػؿلىولػرلهؤقوػا،،لبهػاليوػيملوػولاووفػرغلوضػـلاألقليػاتلاألوهانيػ لنػ ل

ذؿلاونهسال وشيذ سل ناذيا،ل سسيهالافلىولرل أر لافلاسوفاؽلضهفلوولفيػادلب ونػدالنػ لفاوػ لوفرذػول
نف لاونهسال وشذي سل ناذياكلنذافلصالبا،لن لذوؾك

اوسهتلسياس لىولرلفياؿلضـلاألقلياتلاألوهاني لباوهر ن ل ػدـلاوثبػاتل لػ له قػؼل افػد،ل

نذػػافلىولػػر،ل ذهػػاليبػػد ،لهوػػأث ا،رلبػػاوظر ؼلاود ويػ لآنػػذاؾ،لني ػ لهػػثن،،لذػػافليوخل ػ لهؤقوػا،ل ػػفله قػػؼل

ه يف،ل أفيانلا،ليكلؽلهلؼلثـليفوملآخر،لهوب ػا،،ل ذهػاليبػد لأيضػا،،لهػاليسػه ل لالدبموماسيية اليادئيةل
(،)29لن لاو قتلنفسػولاوػذ لسػ لنيػولإوػ لباػا لق وػولاو سػذري ل ػفلطريػؽلاسذوفػا لاوػذاو ،لهفػا س،ل

إن اشلاقوصادلبنده،لاوذ لأصبملي رؼلنيهالب دلباسقوصادلاوفربػ ل لػ ل نػؽلاوهفيػ ـلاونػاز (،)24ل
هفلغيرلافلوخؿلخط اتلىولرلاوهفس ب لهفلنوالجلهيه كل

إ ادةلهنطا لاوسارلإو لأوهانيا:ل

وػػـليخػػؼلىولػػرلرغبوػػولبإ ػػادةلهنطا ػ لاوسػػارلإو ػ لأوهانيػػالب ػػدلويانػػولهػػفلقدروػػولاودبل هاسػػي ل

او سػػذري ()21لنبػػدألبد ايػ لنشػػيط لوه ويػػالاوفذ هػ لاألوهانيػ ،ل أبػػد لرغبوػػولبفػػؿلاواضػػي لهػػعلنرنسػػال

قبؿلانويا لاوهدةلاوهفددةلإلال ار لاسسوفوا ل اوو لونوي ل ػاـل،9991لذ نيػالاواضػي لاو فيػدةلاوه لاػ ل
بيفلاوبلديفكل قدلأبدتلنرنساله قفا،ل ديا،لوالاهلىذهلاووصريفاتلاوصادرةلهفلىولر،ل ى له قؼلربطػول

افػدلاوهػؤرخيفلباسػونـلبييػرلسنػاؿ()Pierre Lavalلفايبػ لاوخاراليػ لاوفرنسػي ،ل اقونػاعلسنػاؿلنفسػول
باال ار لاسسػوفوا (،)26ل لػ لاوػرغـلهػفلظيػ رلآ ار لنػ لداخػؿلنرنسػالهاوػتلإوػ لأباػا لاو ضػعل لػ لهػال
ى ػ ل ليػػولن ػ لهنطا ػ لاوسػػاركلناػػدلرضػػختلولػػؾلا ،ار لونسػػوفوا لاوػػذ لالػػر لن ػ لاوثاوػػثل شػػرلهػػفل

ذان فلاوثان ل،9991ل ذانتلنويالوولأ ادةلهنطا لاوسارلإو لأوهانيا()27كل

ان ذسػػتل هليػ لأ ػػادةلهنطاػ لاوسػػارلإوػ لأوهانيػػالبػػانفراجل اضػػمل لػ لاو نقػػاتلاألوهانيػ ل–ل

اوفرنسي ،لاسنفراجلاوذ لاسوكلولىولرلن لاووصػريملنػ لاأل ؿلهػفلآذارل،9991لبػا،و :ل لإن أعياد

منطقة السار إلى ألمانيا سيؤدي بالنتيجة إلى بناء عالقات جديد مع فرنسا ،وان السالم سيسود

بييين البمييدين ،وسيينعكس ايجابي ياً عمييى أوربييا أيض ياً ()28كل اسػػونادا،لوهػػالواػػدـ،لسػػادلاأل سػػاطلاود وي ػ ل

شػ ػ ا،رلايالابيػ ػا،لب ػػافلفاوػ ػ لاووػ ػ ورلق ػػدل ازو ػػتل ن ػػدلهطل ػػعل ػػاـل،)29(9991ل ىػ ػ لشػ ػ رلو ػػـلي ػػبفل لػ ػ ل

ه ل هاتلدقيا لأ لاسوا ار ل اق لونوالجلاوخط اتلاألوهاني لاوهوواب كل
وسليملأوهانيال ه قؼلاود ؿلاأل ربي لهنو:ل

لبريطانيػػال نرنسػػا،لوػػذوؾلرأتلبريطانيػػالضػػر رةل
وػػـلوذػػفلهسػػأو لوسػػليملأوهانيػػالسػ ا،رلخاني ػا،ل لػ ل

وسػ ػ ي لاألهػ ػ رلاو اواػ ػ ل ف ػػؿلاوهش ػػذنتلب ػػيفلاوبل ػػديفلووف ػػاد له ػػالسليفه ػػدل اب ػػاه(،)91لو ػػذوؾل الي ػػتل
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بريطاني ػ ػػالاوػػ ػػد ةلإوػ ػ ػ لأوهانيػػ ػػالنػ ػ ػ لشػػ ػػباطل9991لسس ػ ػػولناؼلاوهفادث ػ ػػاتلبش ػ ػػأفلبرن ػ ػػاهجلأوهانيػػ ػػال

او سذر ()99كل

فا ؿلىولػرل بأسػل بلدبل هاسػ لسليخلػ لهػفله ار غػ لخلػطلاأل راؽ،لهسػوكن،لد ػ ةلبريطانيػال

ألال ار لاوهبافثات،لألنول الدلن لاورقاب لاود وي لاوادرةل لػ لأثبػاتلافلأوهانيػالقػدلوسػلفتلن ػن،كلنهػاذال

ن ؿلىولرل؟لإ از لذوػؾلاوه قػؼ،لفػا ؿلىولػرلاوػوهلصلهػفلىػذهلاوػد ةلباد الػولاوهػرضل ا وػذارهل ػفل
واػػا لاو ػ زيرلاوبريطػػان لاوػػذ ل صػػؿلب ػرويفلإلال ػ ار لهفا ضػػاتلبشػػأفلاوه ض ػ ع،لبيػػدلافلىولػػرلظيػػرل
بشػذؿلهفػػااليلنػ لاوسػػادسل شػػرلهػػفلآذارل9991لوػي لفلنػػرضلاوخدهػ لاو سػػذري لاإلالباريػ ل ا ػػادةل

وسليملاواليشلاألوهان ،ل بولؾلاوخط ةلانوالتلأوهانيالإو لهرفل لاووسليملاو لن ()92كل

ذػافلذوػؾلاواػرارلخطػ لأرادلهنيػػالىولػرلوفطػيـلبنػ دله اىػػدةلنرسػا لاوهفر ضػ ل لػ لأوهانيػػا،ل

هس ّغا،لإياهلبأنولردل ل لقرارلنرنس لبوهديدلهدةلاوخده لاو سػذري لإوػ لسػنويفلأضػانيويف،لهػعلاألخػذل
باوفسػػبافلبػػافلاواػرارلاألوهػػان لاوخػػذلقبػػؿلق ػرارلاوفذ هػ لاوفرنسػػي (،)99لويػػن ذسلاواػرارلاألوهػػان ل ل ػ ل
اوفذ ه لاوفرنسي لاوو لافوالتل ليو،ل ل لفدل صؼلافدلاوهؤرخيفلبأنول لأغاظ فرنسال ل زادلهػفل
زوويال سذريا،،ل ى لهالدن يالإو لاووفذيرلن لسبؿله االي لولؾلاوخط ةلاألوهاني كلل

رأتلنرنسالافلإقاه لالبي له فدةلضدلأوهانيالوـلوذفلسيل ،لني لوػـلوالػ لرؤل لػ لاوخػاذلقػرارل

بشأفلاوه ض علهفلغيرل لـلبريطانيالاووػ لوػـليو ػدله قفيػالاسفوالػاجل لػ لاواػرارلاألوهػان (،)94لأ ل

افلاوه قؼلاوبريطان لوـليذفلباوهسو لاوػذ لذانتلوطهملإويولنرنسػا،لبػؿلأنيػالوبنػتلهنيالػا،لسياسػيا،ل

والاهلأوهانيال رؼلبػ لسياسة االسترضاءل (،)Appeasment Policy()91لن لفػيفلشػالبتلايطاويػال
صػفانوياله قػؼلأوهانيػػالنػ لبػادئلاألهػػر،لوذػفلاليػ دلاوػػد ؿلاوػثنثلوػـلوذػػفله فػدة،ل ونشػتلأهػػاـل

اوارارلاألوهان ،ل اذوفتلباسفوالاجلهبو دةل فلسياس لاوول يملباوفرب(،)96ل ى لهػالذػافليطهػملإويػول
ىولر،ل بذوؾلفاؽلنص ا،رلدبل هاسيا،ل ل لص يدلاواارةلاأل ربي ()97كل

ل لأي لفاؿ،لوـلواؼلاودبل هاسي لاوفرنسي لهذو نػ لاأليػد لوالػاهلاواػرارلاألوهػان ،لنسػار تل

إو ل اػدلاوفاقيػ لهػعلايطاويػالنػ لاوسػابعلهػفلذػان فلاوثػان ل،9991لاووػ لأذػدتلبن دىػال لػ لضػرلرةل
اوو ا فل اوهشا رةلبيفلاوطرنيف،لنضن،ل ل لوضييؽلخنناويهػالنػ لأنريايػاكل ههػاليبػد ،لافلاسوفاقيػ ل

ػرؽلإوػ لهسػػو لإوػزاـلاوطػرنيفلباووايػػدلببن دىػػالفرنيػا،،ل سسػػيهالب ػػدل
اوهشػػارلإوييػػالذانػػتلضػ يف ل وػػـلوػ َ
وط رلاألفداثلن لاوفبش ل ان ذاسلذوؾل ل لاوه قؼلاوبريطان ل اوفرنس ()98كل
باسوالاهلنفسو،لس تلنرنسالإو ل ادلهؤوهرلضـلذؿلهفلبريطانيال ايطاويا،ل اوثابتلن ن،لافلاوهؤوهرل
ادلن لسوريزا()Stresaلن لاوفاد ل شرلهفلنيسافل،)99(9991ل قدلوهخضلاسالوهاعل فلوأذيػدل

اود ؿلاوثنثلباووزاهيالبه اىدةلو ذارن (،)41ل اوو ا فلنيهالبينيهالولردلبذؿلاو سالؿلاوههذن ل ل لأ ل
633

العدد 502

مجلة األستاذ

المجلد األول  5002م  0121هـ

ن،لضػػدل
هػػؿلقػػدليػػؤد لإوػ لز ز ػ لاوسػػنـلنػ لاواػػارةلاأل ربيػ (،)49لاذلافلاسوفاقيػ لذانػػتله اليػ لأصػ ل

أوهانيا،ل قدلأ ابيالقرارلصدرل فل صب لاألهـلن لاوسابعل شرلهػفلنيسػافل،9991لوضػهفلأشػارةل

إو ػ ػ ل ػ ػػدـلاوو ػ ػزاـلأوهانيػ ػػالبولػ ػػؾلاوه اىػ ػػداتلذ نيػ ػػالقػ ػػدلخرقػ ػػتلبن دىػ ػػا()42كلذػ ػػذوؾلاسػ ػػوهرتلاوالي ػ ػ دل
اودبل هاسي لاوفرنسي لباوهض لقدها،لن لالي دىالهفلاالؿلوط يؽلأوهانيا،لألنيال الػدتلافلاوفاقيػالهػعل
ايطاوي ػػالذ ػػافلغي ػػرلن ػػاؿ،لنضػ ػن،ل ػػفلنش ػػؿله ػػؤوهرلس ػػوريزال قػ ػرارل ص ػػب لاأله ػػـلنػ ػ لوفال ػػيـلد رل

أوهانيػػا(،)49لهػػفلخػػنؿلإيالػػادلوفاوفػػاتلالديػػدةلضػػدلأوهانيػػا،لوػػذوؾلأخػػذتلأنظارىػػالورن ػ لنف ػ لاسوفػػادل
اوس ػ نيو لاوػػذ لذػػافلقلا ػا،لأيض ػلا،لهػػفلاوا ػرارلاألوهػػان ،لاذلو الػػتلالي ػ دلاوط ػرنيفلباوهيثػػاؽلاوفرنس ػ ل–ل
اوسػ نيو لنػ لاوثػػان لهػفلأيػػارل)44(9991كل قػػدلأرادتلنرنسػػالهػفلىػػذالاوهيثػػاؽلاوخػػر جلهػفل" سياسيية

االسترضاءل لاوبريطاني ،لن لاو قتلنفسول برتل فلوهسذيالببريطانيال ايطاويالهفلخنؿلبر و ذ ؿل
ُنظـلويذالاوكرض،لباسوالاهلنفسو،ل ادلاسوفادلاوس نيو لاوفاقا،لهعلوشيذ سل ناذيالن لاوسادسل شػرل
هفلأيارل9991لوضهفلبن دا،لهشابي لولهيثاؽلاوفرنس ل–لاوس نيو ()41كل
اهاـلىذالاو اقع،ل الدلىولرلافلاوضػر رةلواوضػ لاوخػاذلقػ ارراتلدبل هاسػي لغايويػالإفبػاطلذػؿل

اوهفا ستلاوفرنسي لولنيؿلهفلأوهانيا،ل هفلغيػرلاوهسػوب دلافلىولػرلقػدل ضػعلنػ لفسػبانولافلاوخيػارل

او سػػذر لاوفرنس ػ لقػػدليػػؤد لإو ػ لوفالػػيـلأوهانيػػا،لهػػعلاألخػػذلباوفسػػبافلافلأوهانيػػالوػػـلوسػػوذهؿلق ويػػال

او س ػػذري لب ػػد،له ػػاليفس ػػرلإ نن ػػولنػ ػ لاوف ػػاد ل او شػ ػريفله ػػفلأي ػػارل9991لاس ػػونذارلأوهاني ػػالوي ػػذهل
اووفاوفات،لهفصفا،ل فلرغبوولبوفايؽلاوسنـلن لاواارةلاأل ربي ()46كل

ن ػ لخضػػـلاوظػػر ؼلاأل ربي ػ لاودقيا ػ لآنػػذاؾ،لفػػدثلانشػػااؽلن ػ لالبي ػ لسػػوريزالإثػػرلافػػونؿل

ايطاويالولفبش ل اـل،9991لن قفتلبريطانيالضدلايطاويا،لذهالس تلبريطانيالهعلنرنسالسوخاذلقػرارل
بشػػالبلايطاويػػالن ػ ل صػػب لاألهػػـ،لههػػاليفسػػرلابو ػػادلايطاويػػال ػػفلاوػػد وويف()47كلن الػػدلىولػػرلنػ لذوػػؾل
نرصوولاوسانف لووفطيـلاوالبي لبوأييدهلافونؿلايطاويالولفبش ل واديـلاوهسا داتلاسقوصادي لوياكل

وـلواؼلالي دلىولرلاودبل هاسي ل نػدلىػذالاوفػد،لناوالػولنفػ لبريطانيػا،له لنػا،لافلبػندهلوػد ل

إوػ ػ لاوس ػػنـ،ل ىػ ػ لراغبػ ػ لبف ػػوملاوفػ ػ ارلبش ػػأفلوفدي ػػدلاووس ػػليملاوبف ػػر لاألوه ػػان ،ل ذان ػػتلاوفذ هػ ػ ل
اوبريطانيػ لنػ ل يػدلرلػيسل زراليػالسػوانل لب وػد يف()Stanley Baldwin()48لقلاػ لبشػأفلصػ ار يال

هػػعلايطاويػػالف ػ ؿلاوفبش ػ ،ل و ارالػػعلهذانويػػالاسقوصػػادي لن ػ لاو ػػاوـلبسػػببلاوفػػربلاو اوهي ػ لاأل و ػ ل
األزه ػ لاسقوصػػادي لاو اوهي ػ (،)49لوػػذالوالا بػػتلبريطانيػػالهػػعلىػػذهلاوػػد ةل أسػػفرتل ػػفلو قيػػعلاوفاقي ػ ل

بريطانيػ ػ ل–لأوهانيػ ػ لنػ ػ لاوث ػػاهفل ش ػػرله ػػفلفزيػ ػرافل9991لف ػػددلبه البي ػػالفال ػػـلاألس ػػط ؿلاوبف ػػر ل

األوهػان لبهػػالنسػػبوول%91لهػػفلفالػػـلاألسػػط ؿلاوبريطػػان (،)11ل ىػ لاوفػػاؽلذانػػتلوػػولان ذاسػػاوول لػ ل
او ضعلاأل رب ،ل يهذفلوفديدىالبا،و :ل
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ل

أ س:،لافدثلاسوفاؽلانشااؽلبيفلنرنسال بريطانياكل

ثانيا:،لأوكتلبريطانيالبن دا،لهو لا لبه اىدةلنرسا لهفلد فله انا لاود ؿلاألخر كل

ثاوثا:،لأبدتلاوفذ ه لاوفرنسي لاسوكرابيالهفله قؼلبريطانيالوالاهلأوهانيا،ل اوذ لوا لانواادا،لن لاو قتلنفسػول
داخؿلبريطانيالأيضا،كل

راب ػا:،لفااػػتلأوهانيػػالنالاف ػا،لدبل هاسػػيا،لآخػػرلن ػ لأ ربػػالنويال ػ ل نقاويػػالاوفسػػن لهػػعلبريطانيػػالاوو ػ لس ػ غتل
اسوفاؽلهعلأوهانيالبس ييالإو لافو ا لاوونانسلاوبفػر لهػعلأوهانيػال ابااليػالنػ لأطػارلاسوو ازهػاتلاووػ ل

ل

قط ويال ل لنفسيا()19كل ن لاألف اؿلالهي يالو ددتلهذاسبلاودبل هاسي لاألوهاني كل

أ ادةلهنطا لاورايفلإو لأوهانيا:ل
هيه ػػاليذ ػػفله ػػفلأه ػػر،لن ػػافلاوهص ػػاوملاأل ربيػ ػ لب ػػدأتلووض ػػاربلنيه ػػالبيني ػػا،لنف ػػا ؿلىول ػػرل

اسوكنؿلىذالاو ضػعلوصػاوفو،لنذػافلوااربػولهػعلايطاويػال نقوػولاوفسػن لهػعلبريطانيػال فيػادلب ونػدا،ل
وط ػ رلق وػػولاو سػػذري ،ل اهػػؿلهيه ػ لدن وػػولإو ػ لاوخػػاذلق ػرارلن ػ لاوسػػابعلهػػفلآذارل9996لبإ ػػادةل

وسليملهنطا لاورايف(،)12لويناضلبذوؾلىولػرله اىػدةلو ذػارن ،لهػد يا،لافلاوفلػؼلاوفرنسػ ل–لاور سػ ل

يناقضلاسوفاقي (،)19له واػدا،لافلاوفذ هػ لاوفرنسػي لوػفلواػ ـلبػردلن ػؿلوالػاهلأوهانيػا،ل افلفصػؿلذوػؾ،ل

نانػولسػ ؼلينسػفبلهػفلاوهنطاػ (،)14ل ذػػافلىولػرلصػالبا،لهػرةلأخػر لنػ لاوخػاذلاواػرارل ىػذالهػالأثبووػػول

األفداثلنيهالب دكل

راقبػػتلاوسػػفارةلاوفرنسػػي لن ػ لب ػرويفلاووط ػ راتلاوداخلي ػ لن ػ لأوهانيػػال ػػفلذثػػبكلإذلو قػػعلسػػفيرل

نرنسالن لبرويفلافلو لفلأوهانيالناضيالوه اىدةلو ذارن ،ل ا ػادةلاوػرايفلإوػ لأوهانيػالبفسػبلو صػيؼل
واري ػرهلاوػػذ لب ثػػولإو ػ ل ازرةلخارالي ػ لبػػندهلقبػػؿلأرب ػ لأشػػيرلهػػفل هلي ػ لاوضػػـ،ل أ لهػػتلاوخارالي ػ ل

لوواريػرلسػػفيرىالنػ لبػرويف،لاوفذ هػ لاوبريطانيػ لنػ لذػػان فلاوثػػان ل،9996ل
اوفرنسػػي ،لبػػد رىا،لاسػػونادا ،ل
بافوهاؿلوفرؾلىولػرلنفػ لاوػرايف،لنذػافلالػ ابلاوفذ هػ لاوبريطانيػ ،لبأنيػالسػ ؼلووفػرؾل لػ لضػ ل

اوارارلاوفرنس ،لن لاو قتلنفسولس تلنرنسالإو لاووفذيػرلنػ لردل لػ لأوهانيػالنػ لفػاؿلإقػداهيال لػ ل
خط ةلاوضـ،لهفلغيرلافلوفاؽلنوالجلهيه لن لىذالاوسياؽ()11كللل

سػادلهاللػسلاوػ ز ار لاوفرنسػ لاناسػاـل اضػملنػ ل يػدلرليسػولويػ فلبلػ ـ()Leon Blum()16ل

بشأفلاوخاذلقرارلإ نفلاوفربلضدلأوهانيالأ ل دهو،ل وذػفلاوفذ هػ لاوفرنسػي لاذوفػتلبإ ننيػالأنيػال

سػ ؼلوػفلووخػذلقػ ار ا،رلهنفػردا،للإسلب ػدلاوفاقيػالهػعلبريطانيػا()17لاووػ لرضػختلىػ لنفسػيالوألهػرلاو اقػعل
ب ػػدلاوفاقيػػالهػػعلأوهانيػػا،لنس ػ تلاوػػد ووافلإو ػ لاسوصػػدارلق ػرارلهػػفل صػػب لاألهػػـ،ل ى ػ لق ػرارلاذوف ػ ل
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بشالبلأوهانيا،ل بذوؾلنشلتلاواليػ دلاوفرنسػي لنػ لإوفػاؽلأ لضػررلبأوهانيػا(،)18ل ىػ لهػاليفسػرلقػرارل
ب ػػضلاوػػد ؿلاأل ربي ػ ،لهنيػػالايطاويػػال بلاليذػػال نرنسػػا،لب ػػدـلاسػػو هاؿلاوا ػ ةلضػػدلأوهانيػػا()19لباسػػوثنا ل

اسوفادلاوس نيو لاوذ لد الأ ضا لاو صب لإو لاوخاذله قؼلهشورؾلضدلأوهانيا()61كل

سبػػػدلهػػػفلاإلش ػ ػارةلىنػ ػػا،لإو ػ ػ لافلب ػػػضلاوهػ ػػؤرخيفل أر ا،لافلبإهذػ ػػافلنرنسػ ػػال بس ػػببلوف قيػ ػػال

او سذر لي هذاؾل ل لق ةلأوهانيالاو سػذري لردعلأوهانيػال وفاليهيػا،ل وذػفلنرنسػال ذهػاليبػد ،لأخفاػتل
ن لذوؾ،لفو لافلاواػ اتلاألوهانيػ لاووػ لدخلػتلاوػرايفلذػافلوػدييالأ اهػرلصػريف لباسنسػفابلاوفػ ر ل

ن لفاؿلوفرؾلاوا اتلاوفرنسي لضدىا()69كل

ىذ ػػذالأظي ػػرتلأف ػػداثل ػػاـل،9996لافلاوفاقيػ ػ لو ذ ػػارن لاوفاقيػ ػ لىشػ ػ ،لاو اق ػػعلاو ػػذ لدن ػػعل

أصػفابلاوػ أر لنػ لاواػان فلاوػػد و لإوػ لاواػ ؿلانػولسليهذػفلضػػهافلأ لهنطاػ لهنز ػ لاوسػنح،لنػ ل
ف ػػيفلذ ػػافلاوي ػػدؼلنػ ػ ل ػػاـل9921لىػ ػ لال ػػؿلاوفاقيػ ػ لو ذ ػػارن لو طػ ػ لض ػػهانا،لأذي ػػدلا،لب الػ ػ لدلول ػػؾل

اوهنطاػ ػ ()62كل ب ػػذوؾلش ػػذلتلأ ػػادةلهنطاػ ػ لاوػ ػرايفلإوػ ػ لأوهاني ػػالبدايػ ػ لاوهن ػػا راتلاويال هيػ ػ لاو س ػػذري ل
األوهاني لووفايؽلطه فاتلىولرلذهالأسلفناكل

أهػػاـلىػػذهلاوه اقػػؼلاأل ربي ػ لاوهناسػػه ،لسػػارعلىولػػرلإو ػ لنػػوملبػػابلاوف ػ ارلهػػفلاالػػؿلافو ػ ا ل

اوكضػػبلاوفرنس ػ لقػػدرلاإلهذػػاف،لنػػأ لفل ػػفلبرنػػاهجلإلقاه ػ لسػػنـلن ػ لأ ربػػا،لوضػػهفلوالهيػػدلنشػػاطل
أوهانيػالاو سػػذر لنػ لهنطاػ لاوػرايفلهػػدةلأرب ػ لأشػير،ل االػ ار لهفا ضػاتلهشػػورذ لبػيفلأوهانيػػال نرنسػػال
بلاليذالبيدؼل ادله اىدةلهدويا()21ل اهػا،لوضػهنتل ػدـلاس وػدا لبينيػا،ل أذػدل لػ لسػ لأوهانيػال

ول ػ دةلإو ػ ل صػػب لاألهػػـ،لبيػػدلافلذوػػؾلاوبرنػػاهجلرنػػضلهػػفلقبػػؿلاوالانػػبلاوفرنس ػ ،لباوهاابػػؿلقػػدهتل
نرنسالبرناهالا،،لرنضولىولرلأيضلا)69(،كل

الدلىولرلن لودخلولن لاوفربلاألىليػ لاسسػباني لنػ ل ػاـل)64(9996لنرصػ لهيهػ لووفايػؽل

هالاؿلبندهلاوفي ،ل ل لاورغـلهػفلافلاسػبانيالنفسػيالوػـلوذػفلنػ لقالهػ لأىدانػوكلناو اضػملانػول الػدل
ن ػ لاوفػػربلهيػػدانا،لسخوب ػارلأسػػلفوولاو سػػذري ،لنض ػن،ل ػػفلاوفص ػ ؿل ل ػ لاوه ػ ادلاأل وي ػ لذاوفديػػدل
اوففـ،ل وذفلاوهيـلن لذوؾ،لى لنوملالبي لالديدةلوفرنسال فلطريؽلاسػبانيالاود وػ لاوهفاذيػ لوفػد دل

نرنسا،ل قدلأسفرلىذالاوودخؿل فلانشااؽلبيفلنرنسال ايطاويالإو لالانبلأوهانيالن لىذهلاوفرب()61كللل
يهذفلاوا ؿ،لافلأوهانيػالقػدلفااػتلنصػ ا،رلدبل هاسػيا،ل لػ لبريطانيػال نرنسػال اسوفػادلاوسػ نيو ل

اوذيفل قف الضدلاول ا لنرانذ ،ل افلاوفػربلاألىليػ لاسسػباني لذانػتلأنه ذالػلا،لهصػك ا،رلولفػربلاو اوهيػ ل

ػدلرليس ػ ػػيالنػ ػ ػرانذليفل
اوثانيػ ػ ػ لألطراني ػ ػػالاوهوناز ػ ػ ػ ،لباس ػ ػػوثنا لاو سي ػ ػػاتلاوهوف ػ ػػدةلاألهيرذيػ ػ ػ لنػ ػ ػ ل ي ػ ػ ل

ر زنلػػت()F.Roosevelt()66لاووػ لاصػػطفتلإوػ لالانػػبلأوهانيػػا،لنضػن،ل ػػفلذوػػؾ،لنػػافلاوالبيػ لاووػ ل
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سػ ػ تلإويي ػػالاو ػػد ؿلاأل ربيػ ػ لب ػػيفل ػػاه ل9996ل 9997لق ػػدلنش ػػلتل ن ػػدلان ػػدسعلاوف ػػربلاألىليػ ػ ل
اسسباني ،لهالهنملأوهانيالأذثرلهفلنرص لووفايؽلطه فاوياكل

ل

ضـلاونهسالإو لأوهانيال له قؼلاود ؿلاأل ربي لهنو:ل

فاا ػػتلأوهانيػ ػػالنػ ػ لسػ ػػن لاوف ػػربلاألىلي ػ ػ لاسس ػػباني لوف ق ػ ػا،لهلف ظػ ػا،لن ػ ػ لاوو بلػ ػ لاو سػ ػػذري ل

اوه ن ي ػ ل اسقوصػػادي ،لن ػ لاو قػػتلنفسػػولنػػافلاونوػػالجلاوو ػ لأنرزويػػالولػػؾلاوفػػرب،لز ز ػػتله ن يػػاتل

خص ػ ـلىولػػر،ل أفػػدثتلاسنشػػااؽلبيػػنيـ،ل ى ػ لهػػالاسػػوكلولىولػػرلن ػ لاإل ػػنفل–لن ػ لهػػؤوهرلصػػفف ل
ادهلن لاوخاهسلهفلوشريفلاوثان ل9997ل–لافلأوهانيالقدلأذهلتلوسليفيال وف قيػالاو سػذر لفوػ ل

ػػاـل،9949لذه ػػالد ػػالخ ػػنؿلاوه ػػؤوهرلإوػ ػ لاإلن ػػادةله ػػفلذو ػػؾلاووفػ ػ ؽلووفاي ػػؽلسياس ػػوولاوخاراليػ ػ ل

طه فاوولبشأفلاوهالاؿلاوفيػ ()67كلناوالػولنفػ لضػـلاونهسػالإوػ لأوهانيػالنػ لاوثػان ل شػرلهػفلآذارل

،)68(9998ل أالػػر لاسػػوفوا ،لبيػػذالاوشػػأفلذانػػتلنويالوػػولافلهػػالنسػػبوول%97لهػػفلاوهاوػػر يفلص ػ و ال

وصاوملاسوفادلهعلأوهانيا()69كل

اوسـلاوه قؼلاأل رب لهػفلضػـلاونهسػالإوػ لأوهانيػالباوضػ ؼ،ل و ػؿلآثػارلاألزهػ لاسقوصػادي ل

او اوهي ،لاوسببلن لذوؾ،لنادلان ذسػتلاألزهػ ل لػ لبريطانيػال نرنسػالاووػ لشػيدتلسػافويالاوسياسػي ل

أزه ػ لفذ ه ػ لش ػ طهاف()Chautemosلاوو ػ لقػػدهتلاسػػوااوويالن ػ لآذارل ػػاـل،)71(9998لن ػ لفػػيفل
أباتلبريطانيال–لاوهنيذ لبشػؤ نيالاوداخليػ ل–ل لػ ل لسياسية االسترضياءل لوالػاهلاوهطاوػبلاألوهانيػ ل
ن لضـلاونهسالإو لاوساف لاألوهاني (،)79لنظيرتلآثارلذوؾل اضف لن لهؤوهرلهي نخ()72كل

ل

هؤوهرلهي نخل9998ل

فا ػػؽلىول ػػرلب ػػضله ػػالذ ػػافليطه ػػملاوي ػػولنػ ػ لذواب ػػول لكفييياحي ،ل ب ػػدأتلأنظ ػػارهلورنػ ػ لنفػ ػ ل

وشيذ سػػل ناذيالاووػ ػ لذان ػػتلو وه ػػدل لػ ػ لد ػػـلنرنس ػػال بريطاني ػػالوص ػػيان لاس ػػوانوياكل ب ػػدلاووطػ ػ راتل

اوداخلي لن لأ ربػال الػدتلنفسػيال ػاـل9998ل اليػا،لو الػولهػعلأوهانيػا(،)79ل ذػافلإقلػيـلاوسػ ديتليضػـل

أذثري لهفلاألوهاف،لفينيالش رتلوشيذ سل ناذيالافلنرنسال بريطانيالسلوسوطي افلاوػدناعل نيػالأهػاـل

اوو سعلاألوهان (،)74لذهالافلايطاويالاروبطتلبوفاوؼلهعلأوهانيا،ل يبد لافلاألهفلاأل رب لبػدألينيػارل
ودرياليا،،لنب وندال ادتلوفاوفا،لهعلأوهانيال اـل،9994ل بدأتلىنذاريال ر هانيالباسبو ػادل ػفلنرنسػا،ل
اػػدوالاوفػػاؽلهػػعلاسوفػػادلاوسػ نيو ،لذهػػال لوااربوػػالهػػفلأوهانيػػالس وبػػاراتلسياسػػي ل اقوصػػادي ل أهنيػ كل

ؿلي ػػدلاألقػ ،لذهػػالافلأوهانيػػالأصػػبفتلقػ ةل سػػذري لويػػالاواػػدرةل
ناقوصػػادلأوهانيػػالقياسػا،لاوػ لىػػذهلاوػػد ُ
ل لصدلأ لىال ـلهفوهؿلهفلاسوفادلاوس نيو ل ل لىذهلاود ؿ()71كل
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اوضفتلاوه اوـلاورليس لووناسبلاوا لاوذبر ل ل لاوص يدلاأل رب لاهاـلأوهانيال نػدلهطلػعل

اـل،9998لنذافلىولرلقلاػا،لبشػأفلوسػليملبػنده،لاذلبػدأتلاوػد ؿلاأل ربيػ لبوطػ يرلأسػلفويال اقوربػتل

وػػدرياليا،لهػػفلقػ ةلاألسػػلف لاألوهانيػ ،ل ليػػو،لاوخػػذلىولػػرلقػ ار ا،رلباإلسػراعلنػ ل هليػ لاووسػػليملثػػـلأصػػبمل

اواالدلاو اـلولا اتلاوهسلف لاألوهاني ،ل قدلسق لذوؾلاوارارلارويافا،لود لاوش بلاألوهان ()76كلل

هػػفلالانػػبلآخػػر،لفا وػػتلاودبل هاسػػي لاوبريطاني ػ لإيالػػادلفػػؿلواضػػي لوشيذ سػػل ناذيالب ػػدلافل

اوضملويالافلىولرليس لإو لضـلإقليـلاوس ديت،لاثرلإ ننولن لأيل ؿل9998لبأفلأوهانيالوريدلافل
واػ ػػررلهصػ ػػيرلأوهػ ػػافلاوس ػ ػ ديت(،)77لاألهػ ػ ػرلاوػ ػ ػذ لأربػ ػػؾلاودبل هاسػ ػػي لاأل ربي ػ ػ ،ل نػ ػػدلزيػ ػػارةلنيفػ ػػؿل

شاهبروف()Nevil Chamberlin()78لرلػيسلاوػ ز ار لاوبريطػان لإوػ لبػرويفلنػ لاوواسػعل او شػريفلهػفل

أيل ؿل،9998لأالر لهبافثاتلهعلىولر،لوروبل ليياله انا لبريطانيالهبدليا،ل ل لهطاوبلىولرل ل ل

أساسلهفا و لاسورضالول افو ا لاأل ضاع،ل هفلبرويفلإو لبػاريسلسػانرلشػاهبروفلإلقنػاعلاوفذ هػ ل
اوفرنس ػ ػ ػػي لبه ػ ػ ػػالو ػ ػ ػػـلاوو ص ػ ػ ػػؿلاوي ػ ػ ػػو،ل ق ػ ػ ػػدل انا ػ ػ ػػتلاوفذ هػ ػ ػ ػ لاوفرنس ػ ػ ػػي لنػ ػ ػ ػ ل ي ػ ػ ػػدلرليس ػ ػ ػػيالاد اردل

داسديو()Edouard Daladierل ل لاوهاوػرحلاوبريطػان ،ل ا واػدلاوطرنػافلافلىولػرلب ػدلذوػؾلسػ ؼل
يوالػػولنفػ لاسوفػػادلاوسػ نيو ()79كل وسػػار تلاألفػػداث،لاذلأ لػػفلىولػػرلانػػوليريػػدلضػػهانا،لهػػفلشػػاهبروفل
ػػفلونػػازؿلاووشػػيذييفل ػػفلاوس ػ ديت،لاألهػػرلاوػػذ لان ذػػسلصػػداهل ل ػ لاوػػد ؿلاأل ربي ػ ،ل أد لإو ػ ل

إ نفلاوو بل لن لذؿلهفلبريطانيال نرنسال اسوفادلاوس نيو ل لوشيذ سل ناذيا()81كل

اهاـلىذهلاووط راتلاوسري لن لأ ربػا،ل الػولىولػرلإنػذا لا،رلوألطػراؼلاوه نيػ لبػافلبػندهلسػود ل

إو لاوو بل لاو اه لن لفاو ل دـلاسسوالاب لوالهيعلهطاويبو،ل بدتلن لاألنؽلنذرلانػدسعلفػرب،لناػدل
أ لنتلنرنسالاوو بل لاو اهػ ل اسػونفرتلق اويػاكلهػفلالانػبلآخػرلفػا ؿلاوػرليسلاألهيرذػ لر زنلػتلهػفل
خنؿلاورسالؿ،لأقناعلاوفذ هاتلاوفرنسي للاألوهاني (،)89ل اوبريطانيػ لبضػر رةل ػدـلقطػعلاوهفا ضػاتل
هفا و ػ لإيالػػادلفػػؿلسػػله لوألزه ػ ()82كل ن ػ لض ػ لرسػػاو لر زنلػػتلاقوػػرحلشػػاهبروفل اػػدلهػػؤوهرلن ػ ل

هي ػ ػ نخل اوصػ ػػؿلببنيو ػ ػ له سػ ػػلين (Mussolini()89

)Benitoلولو سػ ػػطل نػ ػػدلىولػ ػػرلوكػ ػػرضل اػ ػػدل

اوهؤوهر(،)84ل والا بلىولػرلهػعلنذػرةلان اػادلاوهػؤوهر،لاوػذ ل الػدلنيػولنرصػ لو ػزؿلاسوفػادلاوسػ نيو ل
ػػفلاوك ػػربل ػػزؿلاوك ػػربل ػػفلاسوف ػػادلاوسػ ػ نيو ،ل ق ػػدلنال ػػملنػ ػ لذو ػػؾكل ه ػػفلاوال ػػديرلباو ػػذذرلافل

اوفذػ هويفلاوفرنسػػي ل اوبريطانيػ لقػػدل اليوػالهػػذذرةلنػ لاوواسػػعل شػػرلهػػفلأيلػ ؿل9998لإوػ لاوفذ هػ ل

اووشػػيذي ()81لد واىػػالنييػػالإوػ لضػػر رةلانواػػاؿلاوهنػػاطؽلاووػ ليسػػذنيالاألوهػػافلإوػ لأوهانيػػا،ل يبػػد ،لافل
اوفذ هػ ػ لاووش ػػيذي لق ػػدلرض ػػختلوول ػػؾلاوهطاو ػػبلباب وي ػػالاوه ػػذذرةلنػ ػ لاوف ػػاد ل او شػ ػريفله ػػفلأيلػ ػ ؿل

)86(9998كلل
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اوس ػؤاؿلاو ػػذ ليط ػػرحلنفس ػػولىنػػا،لوه ػػاذالال ػػا لاوهاو ػػرحلو ا ػػدلهػػؤوهرلهيػ ػ نخله ػػفلخ ػػارجلاوا ػػارةل

األ ربي لوفؿلنزاعلداخؿلاواارة؟لىؿلخرالتلن ن،لاو سياتلاوهوفدةلاسهيرذي ل فلسياسػ لاوفيػادلاووػ ل
وبنويػػال؟لاسلافلذوػػؾلي نػ لافلاوػػد ؿلاأل ربيػ لسلوسػػوطيعلإيالػػادلفػػؿلوهشػػذنويال؟لىػػؿلنيػػـلىولػػرلافل

اود ؿلاأل ربي لذانتلهورددةلن لاوخاذلق ارراويال؟لىؿلن ن،لافلاو سيػاتلاوهوفػدةلاألهيرذيػ لأرادتلفػن،ل
سلهيا،لولاضي ل؟ل

اوثابتلن ن،لافلاوهؤوهرل ادلن لهي نخلبػيفلاوواسػعل او شػريفل اوثنثػيفلهػفلأيلػ ؿل9998كل

فصػػلتلأوهانيػػالهنػػول ل ػ لق ػرارلإ ػػادةلإقلػػيـلاوس ػ ديت،ل سػػا دتلأوهانيػػالذػػؿلهػػفلب ونػػدال ىنذاريػػال

ٍ
لارضلوشيذي لوضهيالوبلػدييهالنػ لوشػريفلاوثػان ل،9998ل الػا تلاوه اناػ لاألوهانيػ ل
باوفص ؿل ل
ل ػ ػ لىػ ػػذالاوطلػ ػػبلولفص ػ ػ ؿل ل ػ ػ لاوشػ ػػر ي لن ػ ػ لوهزيػ ػػؽلوشيذ سػ ػػل ناذيال هسػ ػػفيالهػ ػػفلاوخارط ػ ػ ل

اوسياسي ()87كل

ظيرتله اقؼلاود ؿلاأل ربي لن لاوهؤوهرل ل لاونف لا،و :ل
ل

9ك
2ك

ذانتلايطاويالهروبط لبهف رلبرويفل–لر هال–لط ذي كل

نرنسال بريطانيالذانوالورغبافلب دـلهشارذ لاسوفادلاوس نيو لن لاوهؤوهرل بهبارذ لاو سيػاتل

اوهوفػػدةلاألهيرذي ػ ،لنض ػن،ل ػػفلذوػػؾ،لذػػافله قػػؼلشػػاهبروفلضػػدلاوفػػربل هػػعلاوسػػنـ،ل افلفذ هوػػول
ويسلويال ذرلن له ارض لواػاربلأوهانيػالاوسػ ديتلإوػ لأوهانيػا،لنضػن،ل ػفلوففظيػال لػ لاوخػاذلأ ل

قرارلبشأفلأ ربالاو سط ل وشيذ سل ناذيالبص رةلخاص ()88ك

ب ػػذوؾلا وا ػػدتلبريطاني ػػالافلسياس ػػويالاسسورض ػػالي ل اووػ ػ لبلك ػػتلذر وي ػػالنػ ػ لاوه ػػؤوهرلق ػػدلأ قف ػػتل

طه فاتلىولر()89كل نرنسالاوو لذانتلهلوزه لبو يداويالفيػاؿلاوفذ هػ لاووشػيذي لد ػتلاألخيػرةلإوػ ل
ونفيذلهطاوبلىولر،ل دـلهاا هويالألنيالسلوسوطيعلد هيا()91كل

ه قؼلنرنساليهذفلافليس غل ل لأساسلافلق اويػالسلوسػوطيعلاوايػاـلبػأ لىالػ ـلنػ لفاوػ ل

و ػػرضلوشيذ سػػل ناذيالإو ػ لىال ػ ـلهػػفلقب ػػؿلأوهانيػػا،لبسػػببلفيػػادلبلاليذػػا،ل افلاوالػػيشلاوفرنسػ ػ لسل
يسوطيعلاو ص ؿلإوييال فلطريؽلاورايفل هنطاػ لاوسػار،ل ذػافلويػذهلاوهسػ غاتلاو سػذري لد ا،رلذبيػ ا،رل
ن لوبن لاوفذ ه لاوفرنسي لق ارراتلهؤوهرلهي نخل اوو لاقرىالاوبروهافلاوفرنس ()99كل

أهػػاـلوخل ػ لاوػػد ؿلاأل ربي ػ ل ػػفلاوه قػػعلاوخطيػػرلهػػفلاونافي ػ لاوسػػوراويالي لووشيذ سػػل ناذيا،ل

ا وادلىولرلافلاود ؿلاأل ربي لسلوسوطيعلهاا ه لأوهانيػال شػال وول لػ لاوايػاـلبهشػاريعلالديػدة،ل أر ل

افدلاوهؤرخيف،لافلاود ؿلاأل ربي لا وادتلأنيالبيذالاوه قؼلاسوطا تلإنااذلاوسنـلهدةلط يل ،ل افل
ىولػػرلذػػافليس ػ لن ػن،لإو ػ لضػػـلاألوهػػافلاوه الػ ديفلن ػ لاوػػد ؿلاأل ربي ػ لناػػط،ل سلو الػػدلوػػولهطاوػػبل
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أخر لبضـلأراض لالديدة،لنضن،ل فلأنيالأرادتلذسبلاو قتلألنيالوـلوذفلهسو دةلولفػربلسسػيهال
نرنسال بريطانيالاوو لوـليذفلش بياليذورثلبهاليفدثلن لاوالبي لاوشرقي لألوهانيػا،ل وػـليذػفلهسػو دا،ل

ونشوراؾلنػ لن از ػاتلقػدلوفػدثلبشػأفلب ونػدالأ لوشيذ سػل ناذيا،لبػؿل لػ لاو ذػس،لذػافلىنػاؾلنػز عل
ػػدـلرغب ػ لن ػ لاوو ػ رطلن ػ لىػػذهلاوهشػػاذؿكل و ػػؿلاودبل هاسػػي لاوبريطاني ػ لذانػػتلوخولػػؼلهػػفل زيػػرل

خارالي ػ لإو ػ لآخػػرلإو ػ لفػػيفلوكييػػرلاوسياس ػ لاوبريطاني ػ ل ػػاـل،9999لنلػػـليوذػػررلهبػػدألن ػ لاوسياس ػ ل
اوبريطاني ػ لأذثػػرلهػػفلاوهبػػدألاواالػػؿلافلاوفذ ه ػ لاوبريطاني ػ لغيػػرلقػػادرةلولػػدخ ؿلن ػ لاوو ازهػػاتلأ ربي ػ ل
الديدة()92كلل

س تلبريطانيالإو لإيالادلن علهفلاسطهلنػافلنػ لأ ربػا،لناػدلو صػلتلهػعلأوهانيػالإوػ لاوفاقيػ ل

ػػدـلا وػػدا لن ػ لاوثاوػػثل شػػرلهػػفلأيل ػ ؿل،9998لذهػػالشػػال تلنرنسػػالإو ػ ل اػػدلاوفاقي ػ لههاثل ػ لهػػعل

أوهانيال ادتل–لن ن،ل–لن لاوسادسلهفلذان فلاأل ؿل)98(9998كل

أثبوػػتلاألفػػداثل ذػػسلهػػالذىبػػتلإويػػولاوػػد وويف،لسفلاسوفػػاقيويفلأدوػػالد ا،رلن ػ لخلػػؽلأزه ػ ل

الديػػدةلن ػ لأ ربػػا،لسفلىولػػرلأرادلهػػفلىػػاويفلاسوفػػاقيويفلوالهيػػدلاوالبي ػ لاوكربي ػ لريثهػػاليني ػ لهخططػػول
والػػاهلأ ربػػال اوشػػرؽلنػ لأطػػارلوفايػػؽلهػػاليسػػه لباوهالػػاؿلاوفيػ لاألوهػػان كلنفػ لاوخػػاهسل شػػرلهػػفل

آذارل،9999لقض ػ لىولػػرل ل ػ لآخػػرلهػػالوبا ػ لهػػفلوشيذ س ػل ناذيال دخػػؿلب ػراغ،ل بػػذوؾلضػ ّػـلىولػػرل
أقلياتلغيرلأوهاني لإو لأوهانيا،ل و ضفتلهطاه ولوالاهلاود ؿلاألخر ،ل قبؿلىذالاوواريخلذافلىولرل
يد لإو لهبدألاوا هيات(،)94ل وـليبؽلأهاـلىولرلإسلنوملاوهلؼلاوب وند لهفلالديد،ل ندهالأ لفلافدل

اودبل هاسييفلاألوهافلافل ل لب وندالافلودرسلرغباتلأوهانيا()91كل

أهػػاـلىػػذهلاإلخطػػارلاوو ػ لذانػػتلو االػػولب ونػػدا،لو يػػدتلويػػالبريطانيػػال نرنسػػالن ػ لاأل ؿلهػػفل

نيسافل9999لبواديـلاوهسا دةلويالن لفاؿلو رضػيالأل لا وػدا لخػارال (،)96لههػالشػالعلاوب ونػدييفل
ل لرنضلهطاوبلأوهانياكلىذالاألهرل َّ
ردل ليولىولرلبإوكا لاوفاقي ل دـلا ودا لهعلب وندا،ل ن لاوي ـل

نفسػػو،لأوك ػ لاوفاقي ػ لاو ػػاـل9991لاوبفري ػ لاوبريطاني ػ -لاألوهاني ػ لافوالاال ػا،ل ل ػ لق ػرارلبريطػػان لن ػ ل

اوسابعل او شريفلهفلنيسافل9999لبوطبيؽلقان فلاوخده لاإلوزاهي لن لبريطانيا(،)97لاوذ ل ّدهلىولرل
هن،ل د انيا،له اليا،لضدلأوهانيا()98كل

نػ ػ لخض ػػـلى ػػذهلاوظ ػػر ؼل اووطػ ػ راتلاوسػ ػري لنػ ػ لأ رب ػػالذان ػػتلنرنس ػػال بريطاني ػػالوالري ػػافل

هفا ضاتلهعلاسوفادلاوس نيو لو ادلوفاوؼلهفلشأنولواديـلاوهسا دةلإو لب ونػدالنػ لفاوػ لو رضػيال

ويال ػ ـلأوه ػػان (،)99لبي ػػدلأفلول ػػؾلاوهفا وػ ػ لب ػػا تلباوفشػػؿلوػ ػرنضلب ون ػػداله ػػنملاوه اناػػ لوه ػػر رلقػ ػ اتل
س نيوي لن لأراضييالبسببلأطهاعلاوسػ نيتلنػ لهنطاػ لبفػرلاوبلطيػؽ،ل اسػوهرتلاواليػ دلاوبريطانيػ ل
ن ل ادلاوه اىداتلاودنا ي ،لنو اليتلنف لورذيالو ادلاوفاقيػ لدنا يػ لنػ لاوثػان ل او شػريفلهػفلأيػارل
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،9999ل اقون ػػتلنرنسػػالبضػػر رةل اػػدلاوفاقي ػ لهػػعلورذيػػال ارضػػا ىالب هلي ػ لونػػازؿلنرنسػػال ػػفلو ػ ا ل

اسسػ ػػذندر ن لإو ػ ػ لورذيػ ػػا،لن اػ ػػدلاوهيثػ ػػاؽلاوفرنس ػ ػ ل–لاوورذ ػ ػ لن ػ ػ لاوثاوػ ػػثل او ش ػ ػريفلهػ ػػفلفزي ػ ػرافل
)911(9999كل ردا،ل ل ػ لىػ ػذهلاسوفاقيػػاتل اوه اىػػداتلسػػارعلىولػػرلب اػػدلفلػػؼل سػػذر لهػػعلايطاوي ػػال
رؼلبػ لالحمف الفوالذيل ()919كل

نػ ػ لاو ق ػػتلنفس ػػو،ل ردا،ل لػ ػ لاوهفا ض ػػاتلاألوهانيػ ػ ل–لاسيطاويػ ػ ،لذان ػػتلبريطاني ػػال نرنس ػػال

س،ل
والريػػافلهفا ضػػاتلهػػعلاسوفػػادلاوسػ نيو لنػ لآبل9999لهػػفلاالػػؿلإيالػػادلالبيػ لضػػدلأوهانيػػالإذهػػا ل

ولهفا ضاتلاوو لالرتلن لنيسافل9999ل اووػ لبػا تلباوفشػؿ،لبػاورغـلهػفلو صػؿلاألطػراؼلاوثنثػ ل

إو لصيك لاسوفاؽلاوهاورحلهفلبريطانيا،لإسلأفلاوهفا ضاتلسارتلببط لشديد()912كل يهذفلإيالازل
األسبابلاوو لأدتلإو لاوفشؿل ل لاونف لا،و :ل
9ك

ل

ه قػؼلب ونػػدالاووػ لرنضػتلدخػ ؿلاواػ اتلاوسػ نيوي لإوػ لأ ارضػػييالس واادىػالأفلولػػؾلاواػ اتل

س ؼلوفلونسفبلهفلأراضييالبسببلأطهاعلاوس نيتلنيياكل

2ك

ذانتلبريطانيالغيرلراغب لن لإقاه لوفاوؼلهعلاسوفادلاوس نيو ل ذانتلو دلاألخيرلض يفلا،ل

9ك

ان ػػداـلاوثا ػ لبػػيفلبريطانيػػال نرنسػػالهػػفلالي ػ ل اسوفػػادلاوس ػ نيو لهػػفلالي ػ لأخػػر ،لناػػدلاويػػـل

4ك

ه انا له سػذ ل لػ لاوهاوػرحلاوفرنسػ لنػ لاوخػاهسل شػرلهػفلنيسػافل9999لبإقاهػ لوفػاوؼل

هفلاونافي لاو سذري ()919ك

اسوفادلاوس نيو لبريطانيال نرنسالبأنيهالوا هافلبد ـلأوهانيالوكرضلشفلفربلضده()914ك

د فلذذرلب وندا،ل وذنيال–له سذ ل–لاقورفتلافلوهثؿلد ؿلاوبلاافل ننلندالنضن،ل فلب وندا،لإسلأفل
بريطانيالرنضتلاوهشر ع،لألنيالأرادتلافلسلوو رطلن لضهافلسنه لاود ؿلاأل ربي ك

اغوػػنـلىولػػرلنشػػؿلاوهفا ضػػاتلبػػيفلنرنسػػال بريطانيػػال اسوفػػادلاوسػ نيو لويوالػػول بشػػذؿلسػريعل

فاسػـلإوػ لنػػوملبػػابلاووفػػا ضلهػػعلال زيػػؼلسػػواويف(،)Joseph Stalin()911ل قػػدلو صػػؿلإوػ ل اػػدل
ه اىدةل دـلا ودا لهعلاسوفادلاوس نيو لن لاوثاوثل او شػريفلهػفلآبل9999لالػا لنػ لأىهيػال ػدـل
ا وػدا لبػػيفلاوطػرنيفلهدوػػول شػػرلسػن ات،ل اوفػػؽلبيػالهيثػػاؽلسػػر ،لضػهتلنيػػولهنػاطؽلواسػػيـلب ونػػدال

بيفلاود وويف()916كل

هػاذالي نػ لىػػذالاسوفػػاؽل؟لإذالذػػافلغػػز لايطاويػػالولفبشػ لقػػدلأربػػؾلاودبل هاسػػي لاأل ربيػ ،لنػػافل

اسوفاقي لاوس نيوي ل–لاألوهاني لقدلأذىلتلاو اوـلاأل رب لاسونادا،لإو لافلاوشي ي ل اونازي ل ل لطرن ل

ناػػيض،لناػػدلأنذػػرتلأوهانيػػالنالػػأةلهػػالالػػا لنػ لذوػػابل لكفيياحيل لويولػػر،ل ان ذػػسلاسوفػػاؽلأيضػا،ل لػ ل
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اويابانييفلاوذيفلش ر البه اررةلذػبيرةلن لىضـلاسوفػاؽ،ل ذػافلاسوف ػاؽل لػ لفػدلقػ ؿلافػدلاوهػؤرخيفل ل

انقالباً مسرحياً ذا أىمية فائقةل ()917كل

نػ لاسوالػػاهلنفسػػو،لأ ضػػملاوسػ نيتلانيػػـل ق ػ الولػػؾلاسوفاقيػ لب ػػدلنشػػؿلهفادثاويهػػالهػػعلذػػؿل

هػػفلنرنسػػال بريطانيػػاكل س ػ ّغلافػػدلاوهسػػؤ ويفلاوس ػ نيتل الي ػ لاونظػػرلاوس ػ نيوي لبا وػػول:ل للقييد وقييع
االتحيياد السييوفيتي معاىييد عييدم اعتييداء مييع ألمانيييا ،بعييد أن وجييد ان محادثاتييو مييع الفرنسيييين

والبريطانيين كانت غير مجدية ،وليم ييتم التغميل عميى الايعوبات التيي واجييتيمل ()918كلهػعلذوػؾ،ل

نأفلإبراـلاوه اىدةلقدلأ قعلسواويفلن لخطألذبيرلذلؼلبندهل او اوـلاوذثيركل
إثػػرلذوػػؾلو صػػؿلىولػػرلإوػ لقنا ػ لواهػ لبػػافلولػػؾلاإلالػ ار اتلسلوهن ػػولهػػفلشػػفلىالػ ـل لػ ل

ب وندالن لاأل ؿلهفلأيل ؿل،)919(9999ل وـليوخل لشاهبروفل فلسياس لاسسورضا ،لند الىولرلإو ل
سفبلق اوولهفلب ونداكل نويال لوضكطلاوبروهافل او أر لاو اـلاوبريطانياف،لأرسلتلبريطانيػالإنػذا لا،رلإوػ ل

أوهانيالن لاوثاوثلهفلأيل ؿل)991(9999لووبدألب دلذوؾلصفف لالديدةلن لوػاريخلأ ربػالبػإ نفلاوفػربل
او اوهي لاوثاني كل
ل

الخاتمة
يهذػػفلاوا ػ ؿلافلىػػذهلاود ارس ػ لبينػػتلبشػػذؿلالل ػ لأفلىولػػرلاسػػوخدـلدبل هاسػػي لاواضػػا ل ل ػ ل
اووفاوفػاتلاأل ربيػ ،ل نالػملنػ لوفويػتلاواػ ةلاأل ربيػ ،لنسػ لإوػ ل اػدله اىػػدةلهػعلد وػ لد فلأخػػر ،ل
9ك

ضـلأخر لإو لأوهانيا،ل زؿلأخر ،له وهدا،لن لذوؾل ل لناطويفلهيهويفلىها:ل

قي ػػاـلدبل هاس ػػيوول لػ ػ لأس ػػاسلاواض ػػا ل لػ ػ لبنػ ػ دله اى ػػدةلنرس ػػا ،لول ػػؾلاودبل هاس ػػي لاووػ ػ ل

الا تلهو انا لهعلطه حل رغباتلاوش بلاألوهان لباووخلصلهفلىذهلاوه اىدةلاوو ل دتل ا ا،رل ل ل

اوش بلاألوهان كل
2ك

اسوفادلىولرلهفلخبرةلاودبل هاسييفلاوواليدييفل اوذيفلاسو افلبيـلن لاوهفانظ ل ل لديه ه ل

اوه قػػؼلاألوهػػان لهػػفلخػػنؿلاوواػػاريرلاووػ لذانػػتلورسػػؿلبذػػؿلدقػ ل ػػفلاووطػ راتلاوداخليػ لنػ لاوػػد ؿل
األلربي ل نقاويالاوخارالي لب ضيالهعلاوب ضلا،خرك

و ػػـليذ ػػفلىول ػػرليخول ػػؼلنػ ػ لطه فاو ػػول ه ػػالد ػػالإوي ػػولاواياصػ ػرةلاألوه ػػافلنػ ػ لض ػػـلاألقلي ػػاتل

األوهاني ػ لإو ػ لأوهانيػػال اوو ػ لوسػػه لباوهالػػاؿلاوفي ػ لألوهانيػػا،ل بػػذوؾلفاػػؽلىولػػرل نػػدلضػػهولاونهسػػال
افونوػػولوشيذ سػػل ناذيال ب ونػػدال و فيػػدىهالق ػ ةلاقوصػػادي ل اسػػوراويالي لأدتلإو ػ لوكي ػراتلن ػ لهي ػزافل

اوا لاأل ربي ،لنضن،ل فلذوؾ،لذافلإنفاؽلأوهانيالهػفلدخليػالاواػ ه ل لػ لاووسػليملنػ ل ػاـل9998ل
بهالنسبوول%29لن لفيفلذافلإنفاؽلبريطانيالهالنسبوول%92ل نرنسالهالنسبوول%97كل ههالسػا دل
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ىولػػرلن ػ لوفايػػؽلطه فاوػػولى ػ لش ػ بلأوهانيػػالاوػػذ ل قػػؼلإو ػ لالانبػػو،لاذل صػػؿلو ػػدادهلإو ػ ل(81ل)ل

هليػ فلنسػه لواريبػا،،لل الػ دل ػػددلهػفلاودبل هاسػييفل اسقوصػادييفلاوػػذيفلذػان اليخططػ فلبهسػو لهػػال

ذػػافليطهػػعلإويػػولىولػػر،ل اسلوهػػالوهذنػػتلق وػػولاو سػػذري لهػػفلهف ػ لبلػػدافلهػػفلاوخارط ػ لخػػنؿلأيػػاـكل
بطبي ػ ػ لاوف ػػاؿ،لن ػػأفلسياسػ ػ لاو ػػد ؿلاأل ربيػ ػ لاسسورض ػػالي لق ػػدلأدتلد ا،رلهيهػ ػا،لنػ ػ له اص ػػل لىول ػػرل

وطه فاوول و ؿله قؼلاود ؿلاأل ربي لهفلب ضيالاوب ضلسػا دلىولػرلنػ لذوػؾلنضػن،ل ػفلوضػاربل
سياساويال هصاوفيالكل

افلسياس لبريطانيال لاالسترضائية "لاوو لوبنويالب دلاوفربلاو اوهي لاأل و ،لو اهؿلهخولف ل

هنيا،لوراالعلهذانويالاسقوصادي لن لاو اوـل هشػذنويالاسقوصػادي لاوداخليػ ،لنضػن،ل ػفلذوػؾله ػاداةل
او أر لاو اـلاوبريطان لولفرب،لذؿلذوؾلسػا دلىولػرلنػ لوفايػؽلطه فاوػول سسػيهالنػ لأ ربػا،لذهػالافل

ب ضلاأل ساطلأبدتلو اطفا،لهعلأوهانيالبسببلبنػ دله اىػدةلنرسػا ،لهػعلافلبريطانيػالنػادتلبضػر رةل
و ديؿلاوه اىدة،لذهالافلىذهلاأل ساطلأبدتلهخا نا،لهفلاسوفادلاوس نيو لأذثرلهفلأوهانيالاونازي كل

نضن،ل فلذوؾ،لوكاظ لاودبل هاسي فلاوبريطاني فل فلطه فاتلىولر،ل ذافلاوب ضلهػنيـل

ه الػػبلبسياس ػ لاألخيػػرل ل ػ لأسػػاسلانػػولاوسػػدلاوهنيػػعلو قػػؼلاوهػػدلاوشػػي

كل ويػػذالاوسػػببل ذاؾ،ل

انويالتلاودبل هاسي لاوبريطاني لسياس ل دـلدخ ؿلفربلالديدة،ل يبد لوأثيرلسياس لاوفيادلاألهيرذي ل
اضفا،ل ل لبريطانيا،ل اوو لرغبتلبسياس لاسورضالي لألوهانيا،ل نسرتلهفلىولرلبأنيالضػ ؼلهػفل

بريطانياكل َهث ّؿلقه لىذهلاوسياسػ لشػاهبروفل نػدلوسػنهولاوسػلط لنػ لهػايسل،9997ل صػلتلذر ويػال
ن لهؤوهرلهي نخ،ل ا وادلشاهبروفلبافلطه فاتلىولرلقدلانويت،ل بذوؾلوفهلتلبريطانيػالد ا،رلذبيػ ا،رل
ب دـلقياـلالبي لاووفاوؼلهعلاسوفادلاوس نيو لضدلأوهانيا،ل ى لاألهرلاوذ لان ذسل ل لنرنسالاوو ل

ووفهؿلأيضلا،ل دـلقياـلاوالبي لضدلأوهانيالبسببلظر نيالاوداخلي لبوأثيرلاألزه لاسقوصادي لاوو لبدأل

ظي رىالنييالن لخريؼل9991كل سبدلهفلاإلشارةلىنا،لإوػ ل ػدـلاسسػوارارلاوسياسػ لنػ لاوفذ هػاتل

اوفرنس ػػي ،لاذلبل ػػال ػػددلاوػ ػ ازراتلخ ػػنؿلاوه ػػدةل)41(9999-9999لل ازرة،لن ػػذذرلهني ػػال لػ ػ لس ػػبيؿل
اوهثػػاؿلن ػ ل ػػاـل9991ل فػػدةلشػػذلتل()1ل ازرات،لنض ػن،ل ػػفلذوػػؾ،ل ص ػ ؿل ناصػػرله ودو ػ لإو ػ ل

اوسلط لسلورغبلن لاوفػرب،ل انويالػتلهبػدأل ػدـلوطػ يرلاألسػلف ،لنلػـلوذػفلوفرنسػالسياسػ لخاراليػ ل
ثابوػ ،لنذانػتلهناسػه ل لػ لنفسػػيالنػ لاووصػد لوطه فػاتلىولػر،لنفلػػاتلاويهػيفلنػ لنرنسػالقػدلأبػػدتل

إ الابيػػالبيولػػركل يهذػػفلاوا ػ ؿ،لافل اػػـلاوسياس ػ لاوفرنسػػي لن ػ لاوهػػدةلبػػيفلاو ػػاهيفلاوهػػذذ ريفلذػػافل
بسببلاووب ي لوله قؼلاوبريطان ،لنلادل ادتله اىدةلهعلأوهانيال اـل9998لب دلافل ادتلبريطانيال

ه اىدةلهعلأوهانيالقبليالبثنث لأشيرلهفلاو اـلنفسو،ل ه اىدةلدناعلهشورذ لهػعلورذيػال ػاـل،9999ل
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ب دلافل ادتلبريطانيالهعلورذيػالنػ ل ػاـل،9998ل وػـلينويػ لاألهػرل نػدلذوػؾلاوفػد،لنػا نفلنرنسػال

اوفربل ل لأوهانيالالا لب دلإ نفلبريطانيالاوفربل ل لأوهانياكل

أهالاوطرؼلا،خرلني لاسوفادلاوس نيو لاوذ لدخؿلن لهفا ضػاتلهػعلبريطانيػال نرنسػالنػ ل

آبل9999لنشػػلتلبس ػػببل ػػدـلثاػ ػ لاسوف ػػادلاوس ػ نيو لبسياسػ ػ لاو ػػد وويف،لنضػ ػن،ل ػػفلذو ػػؾلافلد رل
اسوفادلاوس نيو ل سسيهالب دلاسونـلىولرلولسلط لذافلد ا،رلثان يا،،ل اسوخدـل رق لضكطلهفلأوهانيػال

والاهلاود ؿلاأل ربي ،لنضن،ل فلافلاوس نيتلويسلويـله قػؼلثابػتلوالػاهلأوهانيػاكلناػدلنسػرلاوسػ نيتل

ه قؼلبريطانيال نرنسالبأنيهالوشال افلأوهانيالوكز لاوشرؽ،ل ويذهلاألسبابلوـليو صؿلاوسػ نيتلإوػ ل
قنا لواه لبإقاه لالبي لهعلنرنسال بريطانيالناوالي النف لأوهانيالب ادلاوفاقي لآبل9999كل
ل

ىوامش البحث وماادره
()9

وػػدلىولػػرلن ػ لهدين ػ لبر ن ػ لاونهسػػا ي لن ػ ل21لنيسػػافل،9889لثػػـلانواػػؿل ػػاـل9999لإو ػ لهدين ػ لهي ػ نخلإثػػرلانػػدسعل
س،لإوكػا له اىػدةل لنرسػا ل ،لثػـلوػ و ل
اوفربلاو اوهي لاأل و ،لوط علن لاوالػيشلاألوهػان ،ل دخػؿل ػاوـلاوسياسػ لهفػا ل

هيهػ لاود ايػ ل ػػاـل9921لنػ لاوفػزبلاونػػاز كل صػػؿلإوػ لهنصػػبلاوهسوشػاري لنػ ل91لذػػان فلاوثػػان ل،9999ل ب ػػدل
ا ونلولاوفذـ،لأقص لاوهنانسيفلوو،ل رذزلاوسلطاتلبيده،لانوفرلن ل91لنيسافل9941كلولوفصيؿلينظر:

" The New Encyclopedia Britannica", Vol.8, (Londonn, 9982), P.961.

()2

لولوفصيؿلينظر:

لللللنكػػـلسػػنـلإب ػراىيـ،لاو نقػػاتلاوبريطانيػ لاألوهانيػ ل-9999ل،9999لأطر فػ لدذوػ راهلغيػػرلهنشػ رة،لذلي ػ لاووربيػ -لابػػفل
رشد،لالاه لبكداد،ل2116ك

()9

ولوفصيؿل فلاوه اىدةلينظر:

()4

وـليذفلىولرلهطهلنا،لذؿلاسطهلنافلإو لوأييدلالهيعلأنصارهلداخؿلأوهانيا،لإذلافل ددا،لهفلأ ضا لاوفزبلاوناز لهػفل

" Britannica Concise Encyclopedia", 2116, P.9999.
اويسارييفل صف الباوخطيريف،لا واد البأفلىولرلنشؿلن لونفيذلاوهبادئلاوو لناد لبيالاوفػزبلاونػاز ل هػنيـل لارنسػتل

ر ىـل لقالدلنرق لاو اصف ،ل لـلىولرلافلىناؾلهؤاهرةليػدبرىالىػؤس لاألشػخاص،لناػدلفذػـل لػ ل()61لشخصػا،لههػفل

اويه الباوهؤاهرةلفيثلا ده الالهي ا،لد فلهفاذه كلولوفصيؿلينظر:

للللللل بدلاوفهيدلاوبطريؽ،لاووياراتلاوسياسػي لاوه اصػرةل-9891ل،9961لط،9لدارلاونيضػ لاو ربيػ (،لبيػر ت،ل،)9974ل
ص924كل
()1
()6

وياـلشيرر،لواريخلأوهانيالاويولري كلنشأةلسا طلاورايخلاوثاوث،لوراله لخير لفهاد(،بير ت،ل،)9966لص479ك

ريػػاضلاوصػػهد،لاو نقػػاتلاود وي ػ لن ػ لاواػػرفلاو ش ػريفكلوط ػ رلاألفػػداثلوفو ػرةلهػػالبػػيفلاوف ػربيفل-9994ل،9941ل(ل
بير ت،ل،)9989لص279ك

()7

سادلاس واادلوػد لاونػازييفلاألوهػافلبػافلأ ارضػ لأ ربػالاوشػرقي لب اهػ ل اور سػي لبخاصػ لىػ لضػر ري لول الػ دلاواػ ه ل
األوهػان ،ل ووفايػؽلاسذوفػا لاوػػذاو لهػفلاونافيػ لاسقوصػػادي ،ل بػذوؾلوػوهذفلأوهانيػػال–لبفسػبلز هيػال–لأفلوػػؤد لد ا،رل
ويسل ل لهسو لاواارةلاأل ربي لبؿل ل لاوهسو لاو اوه ك
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Merriam- Webster’s 99th Collegiate Dictionary.
R.R.Palmer and Others, A History of the Modern World Since 9991,(New York,

)(8

9978), P.891.

()9

أكلجكلالرانتل ىار ودلوهبرو ،لأ ربالن لاوارنيفلاوواسعل شرل او شريفل-9789ل،9911لوراله لبيػا لنيهػ ،لاوالػز ل
األ ؿ،لط،6ل(دكلـ،لدكلت)،لص411ك

( )91بييرلر ن نف،لواريخلاوارفلاو شريف،لو ريبلن رلاوديفلفاط ـ(،لبير ت،ل،)9981لص981ك

W.M.Jordan, Great Britain, France and the German Proplem, 9998- 9999,

)(99

(London, 9979), PP.969-961.
( )92بييرلر ن نف،لاوهصدرلاوسابؽ،لص949ك
( )99أكلجكلالرانتل ىار ودلوهبرو ،لاوهصدرلاوسابؽ،لصلصل-426ل427ك

( )94نرانسػ ال–لشػػارؿله الػػؿ،لوػػاريخلاو نقػػاتلاود ويػ لنػ لاواػرنيفلاوواسػػعل شػػرل او شػريف،لورالهػ لشػػفيؽلهفسػػف،لط،9ل(ل
بير ت،ل،)2191لص911؛لو يسلكلؿكلشنايدر،لاو اوـلن لاوارفلاو شريف،لوراله لس يدل ب دلاوساهرال (،لبيػر ت،ل
،)9911لص941ك
( )91رياضلاوصهد،لاوهصدرلاوسابؽ،لص281ك
( )96اوهصدرلنفسو،لص281ك

( )97ولوفصيؿل فلاو نقاتلاألوهاني لاوب وندي ليهذفلاورال علإو :
لللللللأسها لباسـلهيد لاوساهرال ،لاو نقاتلاألوهاني ل–لاوب وندي (-9999ل،)9999لرسػاو لهاالسػويرلغيػرلهنشػ رة،لذليػ ل
ا،داب،لالاه لبكداد،ل2119ك
( )98رياضلاوصهد،لاوهصدرلاوسابؽ،لص281ك
( )99بييرلر ن نف،لاوهصدرلاوسابؽ،لص984ك

( )21جكبكلدير زيػػؿ،لاووػػاريخلاودبل هاس ػ لن ػ لاواػػرفلاو ش ػريفل-9999ل،9941لاوالػػز لاأل ؿ،لوراله ػ لخضػػرلخضػػر،ل(ل
بير ت،ل،)9981لص218ك
( )29رياضلاوصهد،لاوهصدرلاوسابؽ،لص282ك

( )22جكلبكلدير زيؿ،لاوهصدرلاوسابؽ،لص298ك
( )29وياـلشيرر،لاوهصدرلاوسابؽ،لص472ك
( )24اوهصدرلنفسو،لص479ك
( )21رياضلاوصهد،لاوهصدرلاوسابؽ،لص99ك
( )26جكلبكلدير زيؿ،لاوهصدرلاوسابؽ،لص229ك
(27) Réne Albrecht- Carrié, A Diplomatice History of Europe Sine the Congress of
Venna, (London, 9971), P.477.
Ibid., P.478.
( )29بييرلر ن نف،لاوهصدرلاوسابؽ،لص987ك
( )91ولوفصيؿل فلسياس لبريطانيالوالاهلأوهانياليهذفلاورال علإو :
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لللللللايػػادل لػ لياسػػيفلسػػرفافلاوياشػػه ،لسياسػ لبريطانيػػالوالػػاهلأوهانيػػالاونازي ػ (ل-9999ل،)9999لأطر ف ػ لدذوػ راهلغيػػرل
هنش رة،لذلي لا،داب،لالاه لاوه صؿ،ل2114كل

( )99اكجكلالرانتل ىار ودلوهبرو ،لاوهصدرلاوسابؽ،لص427ك
( )92دزه نػػدلي نػػا،لاوفيلػػدلهارشػػاؿلر هػػؿل هذذ اروػػولاوس ػري ،لوراله ػ لسػػليـلطػػولاووذريو ػ ،لهذوب ػ لاونيض ػ لاو ربي ػ ،ل(لبكػػداد،ل
،)9984لص47؛لجكلبكلدير زيؿ،لاوهصدرلاوسابؽ،لص228ك
( )99جكلبكلدير زيؿ،لاوهصدرلاوسابؽ،لص228ك
( )94اوهصدرلنفسو،لصلصل-228ل229ك

( )91ى لسياس لخارالي لونوياليالد و لهالوويدل لاأله لاوهضطيدةلهفلخنؿلاوهفا ضػاتلوووالنػبلاوفػرب،ل ذانػتلسياسػ ل
بريطانيالن ل يدلرليسل زراليالشاهبروفلخيرلهثاؿل ل لذوؾ،لإذلفا ؿلافليس لاوخنناتلهعلأوهانيا،ل وـليوخذلأ ل
أال ار ل ندهالافوؿلىولرلاونهساكلينظر:
" Britannica Concise Encyclopedia "., P.91.
( )96بييرلر ن نف،لاوهصدرلاوسابؽ،لص998؛لرياضلاوصهد،لاوهصدرلاوسابؽ،لص292ك
( )97رياضلاوصهد،لاوهصدرلاوسابؽ،لص292ك
Réne Albrecht- Carrié, Op. Cit., P.471.

)(98

( )99رياضلاوصهد،لاوهصدرلاوسابؽ،لص292ك
()41

اػػدتلىػػذهلاوه اىػػدةلنػ لهدينػ لو ذػػارن لاوس يسػري لنػ ل1لوشػريفلاأل ؿل،9921ل ىػ ل بػػارةل ػػفل()7لاوفاقيػػات،لوػػـل

اوو قيػػعل لييػػالرسػػهيا،لن ػ لونػػدفلن ػ ل9لذػػان فلاأل ؿل9921كل قػػدلس ػ تلد ؿلاو نػػاؽلاوهنوص ػرةلن ػ لاوفػػربلاو اوهي ػ ل

األ و ،ل د س،لهفل سطل شرؽلأ ربالإو لأ ادةل نقاويالهعلأوهانيالاوو لخسرتلاوفربكل ناا،لويذهلاوه اىدة،لقسػهتل

فد دلأ ربالإو لقطاعلغرب ،لذذوؾلاوفد دلاوشرقي لاوهفو ف لألوهانيالهعلب ونداك

" Britannica Concise Encyclopedia "., P.9928.
( )49بييرلر ن نف،لاوهصدرلاوسابؽ،لص989ك
( )42اوهصدرلنفسو،لص989ك
Réne Albrecht- Carrié, Op. Cit., PP.476-477.

)(49

( )44الافلبر ىا،لواريخلاسوفادلاوس نيو ،لوراله ل ويـلخ ر (،لدهشؽ،لدكلت)،لص941ك
( )41رياضلاوصهد،لاوهصدرلاوسابؽ،لص292ك
( )46لجكلبكلدير زيؿ،لاوهصدرلاوسابؽ،لص299ك
( )47اوهصدرلنفسو،لص294ك
( )48سياس ػ لبريطػػان لهفػػانظ،ل وػػدلن ػ ل9لآبل ػػاـل،9867لأصػػبملرليس ػا،لول ػ ز ار لثػػنثله ػراتلولهػػدة()9997-9929كل
شيدتلبريطانيالخنؿلهدةلرلاسوولول ازرةلأزهاتل ديػدةلهنيػا،لاإلضػرابلاو ػاـل،9926لافػونؿلاوفبشػ ل ػاـل،9991ل
أزه لوخل لاد ردلاوثاهفل فلهنصبلاوهلؾل اـل9996كلو ن لن ل94لذان فلاأل ؿل9947ك
" Encyclopedia Britannica Ultimate Reference Suite", P.911.
R.R.Palmer and Others, Op. Cit., P.781.
( )11و يسلد ول ،لاوواريخلاودبل هاس ،لوراله لسه ف لن ؽلاو ادة(،لبير ت،ل،)9971لص94ك
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( )19بييرلر ن نف،لاوهصدرلاوسابؽ،لص999ك
" Documents in the Pditical History of the European Continent, 98911-9999",

)(12

G.A.Kertesz(ed), London, 9968,P.486.

( )19بييرلر ن نف،لاوهصدرلاوسابؽ،لصلصل-991ل996ك
( )14لرياضلاوصهد،لاوهصدرلاوسابؽ،لص294؛لبييرلر ن نف،لاوهصدرلاوسابؽ،لص991ك
Réne Albrecht- Carrié, Op. Cit., P. 199.

)(11

( )16سياس لنرنس ل ذاوب،لوهعلاسهولذناقدلأدب ل دراه ،لثـلدخؿل اوـلاوسياس لن لاوفزبلاسشوراذ لاوفرنس كل ودلن ل
9لنيسػافل،9872لأصػبمل ضػ ا،لنػ لهاللػسلاونػ ابلبػيفل ػػاه ل 9999ل9941كلأصػبملأ ؿلاشػوراذ ل أ ؿلييػ د ل

يو و لهنصبلرليسل ز ار لنرنسال رليسلفذ هػ لاوالبيػ لاوشػ بي ل()9997-9996كلاواػ لاواػبضل ليػول ػاـل9941ل
هفلفذ ه لنيش لاوه اوي لوألوهافل سالفلفو ل اـل9941كلو ن لن ل91لآذارل9911ك

" Encyclopedia Britannica Coincise, P. 297.
W.M.Jordan, Op. Cit., P.991.

)(17

( )18جكلبكلدير زيؿ،لاوهصدرلاوسابؽ،لص299ك
( )19رياضلاوصهد،لاوهصدرلاوسابؽ،لص298ك
()61

هارلشاذرلهفهػ د،لاودبل هاسػي لاأل ربيػ ل هػؤوهرلهيػ نخل ػاـل،9998لرسػاو لهاالسػويرلغيػرلهنشػ رة،لذليػ لاووربيػ ،ل

الاه لوذريت،ل،2117لص98ك

W.M.Jordan, Op. Cit., P.991.

)(69

Ibid., P.991.

)(62

( )69رياضلاوصهد،لاوهصدرلاوسابؽ،لص911-299ك

( )64ايهػػافلال ػ ادلىػػاد لاوبرزنالػ ػ ،لد رلأوهانيػػالنػ ػ لاوفػػربلاألىلي ػ لاسسػػباني ل-9996ل،9999لأطر فػػ لدذو ػ راهلغي ػػرل
هنش رة،لذلي لاووربي -لابفلرشد،لالاه لبكداد،ل،2111لصلصل19-49ك
(61) Noreen Bronson and Margot Heinemann, Britain in the Nineteen Thirties,
(London, 9979), PP.996-998.
( )66ودلر زنلتلن ل91لذان فلاوثان ل اـل9882لن لني ي رؾ،ل ى لاورليسلاوثان ل اوثنثيفلول سياتلاوهوفدةلاألهيرذي كل
انوخبل ض ا،لن لهاللسلاوشي خلو سي لني ي رؾل ػاـل،9999لانوخػبلفاذهػا،لو سيػ لني يػ رؾل9928لثػـلأ يػدلانوخابػول

ه ػرةلأخػػر ل ػػاـل9991كلانوخػػبلرليس ػا،لول سيػػاتلاوهوفػػدةلاألهيرذي ػ لخلف ػا،لويربػػرتلى ػ نرل ػػاـل،9992ل ى ػ لاو ػرليسل
او فيػػدلاوػػذ لوػػـلانوخابػػولأربػػعله ػراتل(،9992ل،9996ل9941ل،ل9944كل هػػدلإو ػ لإال ػ ار اتلهو ػػددةلاوكػػرضلهنيػػال

وا ي لاوسلط لاوفذ هي ل هنيالهفا و لانو اشلاسقوصادلاألهيرذ لب دلهرفل لاألزه لاسقوصػادي (ل-9929ل)9999كل
نالملن لوشريعلبرناهجلاقوصاد ()New Dealلاو يدلاوالديدكلو ن ل اـل9941ك
" The New Encyclopedia Britannica", Vol. III, P.666.
( )67بييرلر ن نف،لاوهصدرلاوسابؽ،لص441ك
" Documents in the Political History of the European Continent " 9891-9999 ",

)(68

Op. Cit., P.498.
( )69ولوفصيؿل فلاألزه لاونهسا ي ليهذفلاورال علإو :
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لللللللفيدرلشػاذرل بيػدلفسػاف،لاألزهػ لاونهسػا ي (ل،)9998-9999لرسػاو لهاالسػويرلغيػرلهنشػ رة،لذليػ لا،داب،لالاه ػ ل
بكداد،ل2112كل

( )71بييرلر ن نف،لاوهصدرلاوسابؽ،لص441ك
( )79رياضلاوصهد،لاوهصدرلاوسابؽ،لصلصل-999ل921ك
( )72ولوفصيؿليهذفلاورال علإو :
للللللل هارلشاذرلهفه د،لاوهصدرلاوسابؽ،لص999ك

( )79أكلجكلالرانتل ىار ودلوهبرو ،لاوهصدرلاوسابؽ،لص411ك
( )74اوهصدرلنفسو،لص416ك
()71

هارلشاذرلهفه د،لاوهصدرلاوسابؽ،لص999ك

( )76رياضلاوصهد،لاوهصدرلاوسابؽ،لص299ك
( )77و يسلد ول ،لاوهصدرلاوسابؽ،لص94ك

( )78ودلشاهبروفلن لاوثاهفل شرلهػفلآذارل ػاـل9869لنػ لهدينػ لبرهنذيػاـلنػ لانذلوػرا،لوالػدلهنصػبلرلاسػ لاوػ ز ار لنػ ل
اوثاهفل او شريفلهفلأيارل اـل9997لإو لاو اشػرلهػفلأيػارل ػاـل9941كلاروػبطلاسػهولب ػ لسياسػ لاسسورضػا ل لوالػاهل
أوهانيالن لاوهدةلاوو لسباتلاوفربلاو اوهي لاوثاني لهباشرةكلو ن لن لاوواسعلهفلوشريفلاوثان ل9941ك
(London, 9967),

" The New Encyclopedia Britannica", Vol. 9, P.61.

J.H.Bettey, English Historyical Documents, 9916- 9999,ل

)(79
P.982.

( )81ولوفصيؿل فلرساو لاورليسلر زنلتلإو لىولرلن ل27لأيل ؿل9998كلينظر:
لللللللبازيؿلر ش،لنرانذليفلر زنلت،لخطبول رساللو،لوراله لفبيبل اصؼ(،لاوااىرة،ل،)9917لصلصل299-288ك

( )89بييرلر ن نف،لاوهصدرلاوسابؽ،لص472ك

( )82أكلجكلالرانتل ىار ودلوهبرو ،لاوهصدرلاوسابؽ،لص469ك
( )89ودله لسلين لن ل29لوه زل،9889ل صؿلإو لاوسلط لن لايطاويال اـل9922لب صفولز يها،لولفاشػييف،لاسػسلفذهػا،ل
دذواو ريا،لشه ويا،،لسيطرل ل لاوبند،ل قاـلبأ دادلالدا ؿل اسػ لوإلصػنحلاسالوهػا

ل األ هػاؿلاو اهػ ،ل وذنػولذػافل

طه ف ػا،لولو سػػعل اوسػػيطرةل ل ػ لبلػػدافلأخػػر ،لنك ػزالاوفبش ػ ل ػػاـل9991ل افوػػؿلاوبانيػػال،9999ل أ لػػفلاوفػػربل ل ػ ل
اوفلفا ل اـل9941لإو لالانبلىولر،ل ب دلقياـلاوفلفا لبكز لصالي ل اـل،9949لقررلاوهاللسلاوفاش لاأل ل ل ى ل
اوسػػلط لاودسػػو ري لاو ليػػالولد وػ لباألغلبيػ ،لطػػردله سػلين لهػػفللهنصػػبولب ػػدل اػػدلاالوهػػاعلنػ ل24لوهػ زل،9949لنػػوـل
اواػػا لاواػػبضل ليػػولبػػأهرلهلذ ػ ،ل وػػـلسػػالنولن ػ لهذػػافلهن ػػزؿ،ل وذػػفلاوا ػ اتلاوهظلي ػ لاألوهاني ػ لوهذنػػتلهػػفلوفري ػره،ل
شذؿل بد ـلأوهانيالفذ ه لهؤقو لن لشهاؿلايطاوياله اوي لويـ،ل ن ل اـل9941لاوا لاوابضل ليولهعل شػياوول وػـل

قوليهاك

" The New Encyclopedia Britannica", Vol.92, PP.649-712.
( )84رياضلاوصهد،لاوهصدرلاوسابؽ،لص991ك
( )81ولوفصيؿلينظر:
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لللللللربيعلفيدرلطاىرلاوه س ،لاألزه لاووشيذ سل ناذي (-9998ل،)9999لرساو لهاالسويرلغيػرلهنشػ رة،لذليػ لا،داب،ل
الاه لبكداد،ل2119كل

( )86بييرلر ن نف،لاوهصدرلاوسابؽ،لص472ك
( )87رياضلاوصهد،لاوهصدرلاوسابؽ،لصلص997-996ك
( )88بييرلر ن نف،لاوهصدرلاوسابؽ،لص481ك
( )89جكلبكلدير زيؿ،لاوهصدرلاوسابؽ،لص281ك
( )91اوهصدرلنفسو،لص281ك

( )99رياضلاوصهد،لاوهصدرلاوسابؽ،لص921ك
W.M.Jordan, Op.Cit., P.219.

)(92

( )99بييرلر ن نف،لاوهصدرلاوسابؽ،لصلصل-489ل484ك
( )94نرانس ال–لشارؿله الؿ،لاوهصدرلاوسابؽ،لص919ك
( )91ويـلشرر،لاوهصدرلاوسابؽ،لص999ك
( )96رياضلاوصهد،لاوهصدرلاوسابؽ،لص972ك
( )97نرغل ل ل لوسف،لواريخلأ ربالاوفديثل اوه اصر،لدارلاو نا (،لاإلسذندري ،لدكلت)،لص244ك
( )98أكلجكلالرانتل ىار ودلوهبرو ،لاوهصدرلاوسابؽ،لص479ك
( )99اوهصدرلنفسو،لص479ك

( )911رياضلاوصهد،لاوهصدرلاوسابؽ،لص971ك
( )919اوهصدرلنفسو،لصلصل979-978ك
()912ب ن لهاري ؼل آخر ف،له الزلواريخلاوفزبلاوشي
( )919الافلبر ىا،لاوهصدرلاوسابؽ،لص969ك

لاوس نيو ،لدارلاووادـ(،ه سذ ،ل،)9971لص492ك

( )914اوهصدرلنفسو،لص948ك
( )911ودلسواويفلن ل29لذػان فلاأل ؿل9879لنػ لال راليػا،لأصػبملز يهػا،لولفػزبلاوشػي

لاوسػ نيو لهػدةلربػعلقػرف،لاوسػـل

فذهػػولباوشػػه وي ل ف ػ ؿلاسوفػػادلاوس ػ نيو لإو ػ لق ػ ةلد لوي ػ ل ظه ػ ،لإذلأصػػبملن ػ ل ػػاـل9922لسػػذروي ا،رل اه ػا،لولالن ػ ل
اوهرذزي لولفزبلاوشي

،ل ى لهنصبلهنفولاألساسلووذ يفلفذهولاوشه و ،ل قدلنالملسواويفلب ػدل نػاةلوينػيفل ػاـل

9924لن لاواضا ل ل لخص هولن لاوفزب،ل أصبملاوشخصػي لاألبػرزلنػ لاوسياسػ لاوسػ نيوي كلقػادلبرناهالػا،لونه يػا،ل
اس لا،لن لاسوفادلاوس نيو لهنذل اـل9928ل رؼلبػ لاوخطػطلاوخهسػي ل ،ل قػدلنالػملنػ لقيػادةلاسوفػادلاوسػ نيو لإوػ ل

اونصرل ل لأوهانيالاونازي لن لاوفربلاو اوهي لاوثاني كلو ن لن ل1لآذارل9919ك

" Encyclopedia Britannica", Vol.IX, P.197.
لوأريخي له الزة،لدارلاووادـ،ل(ه سذ ،لل،)9977لص271ك
( )916غ سيؼل ن ه ؼ،لاسوفادلاوس نيو كلوهف ل
( )917بييرلر ن نف،لاوهصدرلاوسابؽ،لص111ك
( )918الافلبر ىا،لاوهصدرلاوسابؽ،لص971ك
( )919بدلاوفهيدلاوبطريؽ،لاوهصدرلاوسابؽ،لص969ك
(991) Réne Albrecht- Carrié, Op. Cit., P.199.
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Abstract
In avery complix international situations recognized each of Britain, France in
Oct. 9191, that Germany will drive Urop to avery great war, So the two states hurried to
mark communication with the Soviet Union to from an international alliance to front the
ambition of Nazism Germany, but those Communications failed because different
factors. The Pact of that was, that the ill effort of Urope which made by Britain, France
and Soviet Union, linked mainly with all which concerned of Germany’s ambitions and
Policy on both levels the internal and external since receiving Hitler the administration
in January, 9199, and the fail which inflected the European diplomacy to Control that
policy, which thought between the years 9199, 9191. it could change the Germany of
Hitler to aspear against Socialism represented by Soviet Union and the revolutionary
more ments which its danger Continued its threat in a sensitire places of the world, even
the European Continental itself. The matters which Stalin took in mind in the talks of
August 9191 which faild.
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