
 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 جامعة محمد خيضر*بسكرة*

-قطب شتمة-كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية  

 قسم العلوم اإلنسانية

 شعبة التاريخ

 

 عنوان المذكرة

 

 

 

 

 

الماستر تخصص تاريخ معاصرلنيل شهادة  ةمذكرة مكمل  

 

 

 إشراف الدكتور:-إعداد الطالبة:                                                                           -

بوعافية السعيد-ابتسام صوالحي                                                                          -  

 

 

 

 

4102/4102الجامعية:السنة   

 تغيرات النظام االقتصادي األلماني في فترة الحكم النازي

م9191-9191  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 قال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم:

"اطلب العلم ولو في الصين"  

 وقال شيشرون:

إن عدم علمك بما حدث قبل ميالدك يعني انك ستبقى "

."طفال إلى األبد  



 

 

 

 

هدانا  إنوقبل كل رًء الذي هدانا لوذا وما كنا لً نوتدي لوِ  أوِالحمد هللا 

هللاَ ونزلً ونذلم علٍ ذيدنا وحبيبنا بن عبد هللا مبعوث رحمٌ للعالمين زلً 

 هللا عليى وعلٍ الى وذلم تذليما.

ِ يركر هللا من ِ يركر بدايٌ واذتنادا لقول الرذول عليى الزّة والذّم"

 الناس".

بوعافيٌ المررف" األذتاذ إلٍعبارات التقدير واِحترام والركر  بأذمٍنتقدم 

الذي كان نعم الموجى بما قدمى لً من نزاُح جليلٌ كانت النبراس الذي  الذعيد"

.هذه المذكرة إعدادلنا درب البحث فً  أضاء  

واخص بالذكر  العاُلٌَ أفراديذعدنً كذلك أن أتقدم بأذمٍ عبارات الركر إلٍ كل 

هللا. إنراءبعمرهما  وأطالالوالدين الكريمين حفظوما هللا   

إلٍ اللجنٌ الموقرة التً ذتناقش عملً وذتزوب وتوضح ما لم  واخلص معانً الركر

اِمتنان والعرفان إلٍ جميع أذاتذتً الكرام الذين رافقونا طيلٌ مذارنا كل و يظور لً 

الذي كان نعم األذتاذ والموجى طيلٌ مذيرتنا  ميذوم بلقاذمالجامعً خازٌ األذتاذ 

والٍ كافٌ أذاتذة رعبٌ التاريد.درنونً ذليم الجامعيٌ والٍ اِذتاذ المحترم   

  



 الرقم المختصر معنى المختصر
 1 تر ترجمة
 2 تق تقديم
 3 ج جزء

1ح ع  الحرب العالمية األولى  4 
ب العالمية الثانيةحر ال 2ح ع    5 

 6 دد دون دار النشر
 7 د س دون سنة النشر
 8 د م دون مكان النشر

الصفحة إلىمن الصفحة....  9 ص ص 
 11 ص الصفحة
 11 ط الطبعة
 12 ع العدد
 13 م مجمد

األمريكيةالواليات المتحدة   14 الو م ا 
 

 Interdiction In 1 ترجمة
 Opéra cation Op 2 المرجع السابق
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     الجتماعية ا عدة تغيرات جذرية مست مختمف مجاالتيا، بيةو األور لقد شيدت القارة       
 لنشوب حرب عالمية كبرى، األوروبيةالظروف بين الدول  تييأتبعدما  ،والسياسية واالقتصادية

 .لتحقق ما يسمى بالمجال الحيوي 

بعدما تمكنت ىذه  ،ة قوية تتمتع بمكانة وىيبة دولية، التي برزت كدولألمانياومن بين ىذه الدول 
بفضل شخصيات  و، وضميا لكل من االلزاس والمورين م1870من تحقيق وحدتيا عام  األخيرة

بعدىا في بناء اقتصادىا  لتبدأ ،لتقوم كوحدة قائمة بذاتيا ،بسمارك رأسياعديدة كان عمى 
 .كما زادت من تعداد جيشيا بكل تقنياتو بمختمف قطاعاتو،

نزاعا داميا برفقة النمسا  ألمانيادخمت  ،م1914في عام  األولىوبنشوب الحرب العالمية 
دول الوفاق المكونة من  ضد مشكمة ما يسمى بالحمف الثالثي ،والمجر والدولة العثمانية

بعدما حممتيا الدول ، منيكة ومحطمة اقتصاديا ألمانياوروسيا وفرنسا ،ومنيا خرجت ، بريطانيا
حل  وذلك بعد عجز حكومة فايمر عن ،الحرب وليذلوىا بشروط صمح قاسية مسؤوليةالمنتصرة 

ديكتاتورية  أنظمةلظيور  ألمانياوالتي خمقت جوا مالئما في  ،ةالمشاكل االقتصادية المترتب
الحزب النازي بقيادة اودلف ىتمر، الذي سمك نظاما جديدا بيدف توجيو  جديدة متمثمة في

  .ألمانيااقتصاد 

في لنظام االقتصادي األلماني تحميمية لتغيرات اىذا الطرح سنقوم بدراسة تاريخية ومن خالل 
  .م9191-9191فترة الحكم النازي

 :موضوعية  وأخرىذاتية  ألسبابوكان اختياري ليذا الموضوع 

 الذاتية : األسباب

الرغبة الشخصية في خوض مثل ىذه الدراسة واالىتمام العممي لدراسة ىذا الجانب الميم من -
  .خاصة بعد توقيع معاىدة فرساي ألمانياتاريخ 
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في فترة مابين  ألمانياحول تاريخ  أالنحتى  أعدتاغمب الدراسات والبحوث االكادمية التي  إن-
في دراستو من  نارغب لذا، دراسة الجانب االقتصادي إلىطرق حسب اطالعي لم ت، الحربين
 بالموضوع. ذات العالقة واألجنبيةالتاريخي من خالل الرجوع لممراجع العربية  المنظور

 الموضوعية : األسباب

  .حسب اطالعنا  أشكالوندرت الدراسات التاريخية في ىذا الجانب بجميع -

 المكتبة الجامعية الجزائرية بمثل ىذه البحوث االكادمية . إثراء-

 . األولىخروجيا من الحرب العالمية  بعد أللمانيامحاولة معرفة المسار االقتصادي -

 . ألمانياالمشاكل الناتجة في  معالجةالتعرف عمى شخصية ىتمر ومدى مساىمتو في -

 . األلمانيىتمر لتطوير االقتصاد  الرغبة في تسميط الضوء عمى البرنامج الذي جاء بو-

لخوض في ىذا الموضوع   "بوعافية السعيد"المشرف  األستاذالتشجيع الكبير الذي وجدتو لدى -
 اليام .

 الدراسة : أهداف

 التالية : األىدافوتسعى ىذه الدراسة لتحقيق  ،معينة أىدافبحث يتطمب  بأيالقيام  إن

 . األلمانيفي االقتصاد  أثرتالعوامل التي  إبراز-

 . ألمانياالتي جاء بيا ىتمر لتوجيو اقتصاد  اإلجراءاتالكشف عن -

 . األلمانياودلف ىتمر في تطوير االقتصاد  إليياالنتائج التي توصل  أىماستخالص  -
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  البحث : إشكالية-

بما ، الصمح وتوقيع معاىدة ،9منذ خروجيا من ح ع  ألمانيايتناول ىذا البحث مسالة اقتصاد 
اوالت عديدة من مح بعد، األخرىترتب عنيا من تعقيدات اقتصادية تنامت الواحدة تموى 

غاية ظيور ىتمر عمى الساحة السياسية  إلىلكن باءت بالفشل ، في حميا )فايمر(الحكومة
االقتصادي  مأزقيامن  ألمانياجديدة ليخرج ال جراءاتاإلليحمل في برنامجو مجموعة من 
 .ويوجييا لتحقيق االقتصاد الحربي 

 :  ةالتالي ةالرئيسي يةاإلشكالكل ذلك وغيره يدعونا لطرح 

 ؟ األلمانياد ـمدى استطاع هتمر النهوض باالقتص أي إلى

 التالية: التساؤالت الفرعية من خالل مجموعة اإلشكاليةعن ىذه  اإلجابةوسنحاول 

 ل الحكم النازي ؟يقب األلمانيىو واقع االقتصاد  ما-

 ىل حمل برنامج ىتمر السياسي مبادئ اقتصادية ؟ -

 ؟بألمانياالجديدة التي جاء بيا ىتمر لمنيوض  اإلستراتيجيةفيما تتمثل  -

 ليحقق الصناعة الحربية؟ األوليةكيف استطاع ىتمر الحصول عمى المواد  -

 االقتصاد النازي ؟ إليياالنتائج التي توصل  أىمىي  ما -

 حدود الدراسة : -

وىي فترة مابين الحربين التي ، م 1919 1939تناوليا بالدراسة تنحصر بينالمرحمة التي  إن
االقتصادي الذي سيكون محل الجانب  وباألخص، اكل جوانبي تشيدت فييا تغيرا كبيرا مس

مساره االجتماعي والسياسي متتبع لخصية ىتمر الذي سيؤدي بنا دارستنا لش إلى إضافة ،بحثنا
 .سمطةال إلىلوصمو 
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ولإللمام بعناصر الموضوع اعتمدنا عمى مجموعة من المصادر والمراجع وتمايزت في أىميتيا 
ومنيا ، ت وغيرىامابين كتب وموسوعات ومجالت ومقاال ،وع المدروسضبالمو  تياحسب عالق

تناول في الجزء  إذ :" لمؤلفو وليام شرروسقوط الرايخ الثالث نشأةاليتمرية  ألمانيا" تاريخ كتاب 
والجزء الثاني الذي ، ىذه الدراسة أفادالذي  ألمانيافي  وبروز الحزب النازي ،ىتمر نشأة األول

قام بيا ىتمر في المجاالت االقتصادية  التي اإلجراءاتفي شرح بعض  ،تضمن معمومات وافرة
 إلىوالعالم الحديث من ظيور البرجوازية  أوروباوكتاب "تاريخ  ،ةيوالفالحالصناعية والتجارية 

احتوى عمى معمومات قيمة  والذي :الحرب الباردة" في جزئو الثاني لمؤلفو عبد العظيم رمضان
و"كتاب التيارات السياسية المعاصرة "  ،في مؤتمر الصمح األلمانيةبخصوص المسالة  ،ودقيقة

و" كتاب  ،الذي استخدم في مواضيع متفرقة من ىذه الدراسة :لمؤلفو عبد الحميد البطريق
و"كتاب تاريخ حضارات  كاظم، الحديث "لمؤلفو حسين فاضل نعمة ىشام األوروبيالتاريخ 

، ىذه الكتب نوفنيلقرن العشرين" لمؤلفو بير ريوكتاب " تاريخ ا ،العالم" لمؤلفو موريس كرزيو
السيما في معموماتيا المعتمدة عمى المصادر  ،استخدمت في مواضيع متفرقة من الدراسة

.األساسية  

"  كفاحي " مذكرات :منيا األجنبيةكما اطمعنا عمى بعض الموسوعات والمذكرات الشخصية  
وموسوعة مسعود ، " مذكرات تشرشل " :ومذكرات ونستن تشرشل بعنوان ،لمؤلفو اودلف ىتمر

 الشخصيات بعض في شرح وتوضيح أفادتنا والتي ،9 ج"الخوند " الموسوعة التاريخية الجغرافية
.المصطمحات   

ي،مؤلفيا عبد الوىاب الكيالننسى فضل الموسوعة السياسية باجزاءىا الثالث والسابع ل أندون   

 أمدتنا والتيواحدة من الكتب المعتمدة في ىذه الدراسة  األجنبيةوكانت بعض المراجع 
 بمعمومات ميمة ومتنوعة ونذكر منيا:
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-Jean Marie Flonneau : le Reich Allemand de Bismark a Hitler(1848-
1945) 

  دراسة جوانب مختمفة من الموضوع. الذي اعتمدنا عميو في

 منهج البحث : 

إن موضوع بحثنا بطبيعتو التاريخية جعمنا نتتبع المنهج التاريخي، كمنيج أساسي لدارسة فترة 
:وىي أخرىوباالستعانة بمناىج ريخ ليا والتأ من فترات تاريخ ألمانيا  

 المنهج الوصفي : وقد تم تطبيقو في رصد األحداث وترتيبيا كرونولوجيا ووصفيا حسب 
التاريخية. واألحداثالوقائع   

المنهج التحميمي : سمكنا ىذا المنيج في دراسة وتحميل الوقائع واستنتاج واستخالص األفكار 
اعتمد عمييا في برنامجو النازي . التي توءاإجراواىم  ر،التي اعتمد عمييا ىتم والمبادئ  

المنهج االحصائى: إلحصاء بعض المؤشرات االقتصادية المتعمقة بالصناعة، والتجارة، 
حصاء   م.9191-م9191ما بين سنتيمل ،عدد العاطمين عن الع وا 

 صعوبات البحث : 

واجيتنا نذكر: التيومن بين الصعوبات  ،المشكالت بعضتعترضو  عمميبحث  أيز جاان إن  

المتعمقة بيذا الموضوع . األرشيفيةصعوبة الحصول عمى الوثائق -  

خاصة في الفترة  المدروسة مكتفين  ،أللمانياقمة الكتابات التاريخية حول الجانب االقتصادي -
صعب  وىذا ما ،9عن شخصية ىتمر وتوسعاتو خالل الحرب ع حديثوبال ،بالجانب السياسي

 دراسة بعض جوانب الموضوع.
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تخص الفصل الثالث اغمبيا  التيوخاصة تمك  ،اغمب المراجع أنصعوبة الترجمة بالرغم من -
. ) الفرنسية واالنجميزية(األجنبيتينبالمغتين   

 خطة البحث :

 لقد تناولنا الموضوع وفق خطة البحث التالية : 

جانب  إلىوالتساؤالت الفرعية  الدراسة، يةشكالإلوطرح  ،لمموضوعجاءت متضمنة تمييد  مقدمة
 أىدافاختيار الموضوع ،  أسبابانا ومكانا، : حدود البحث زم تاليةجية التحديد الخطوات المني

في كبيرة  أىميةليا  والتي ،رئيسيالمصادر المعتمد عمييا بشكل  ألىمالدراسة ، وصف 
،خطة الدراسة . البحثصعوبات  ،الموضوع  

من خالليا  وتندرج تحتو ثالث عناصر أللمانياالعامة  األوضاع: انبعنو التمهيدي  الفصل
كما تتبعنا وضعالسياسي وضعو  ،األلمانيالموقع الجغرافي لالتحاد  سنتعرف عمى  

(.)في الصناعة والفالحة، التجارةاألولىالحرب العالمية  بيلق األلماني االقتصاد  

 والفصل األول: كان بعنوان األوضاع االقتصادية األلمانية قبيل وصول النازيين إلى السمطة.

 أىمودراسة  ،التراجع إلى األلمانيباالقتصاد  أدت التيالعوامل  إلىتطرقنا في ىذا الفصل 
 ألمانيامكانة اقتصادىم ، وكذا عالقات  سترجاعال األلمانيينقام بيا الخبراء  التيالمشاريع 

عمييا الدولتين . ارتكزت التي النقاط أىمموضحين  االقتصادية ببريطانيا ،  

أما الفصل الثاني : فكان بعنوان وصول النازيين إلى السمطة والمشاكل االقتصادية التي واجيت 
كما  ،السياسيةو  جتماعيةاالتو أشنشخصية ىتمر وقد خصصناه لمحديث عن  اودلف ىتمر

برازة طمسملي وطريقة وصولو عرضنا دراسة لحزبو الناز  واجيت  التيلبعض المشاكل  وا 
.أللمانيابرنامجو عند تزعمو   

 أما الفصل الثالث: تحت عنوان: السياسية االقتصادية النازية ونتائجها.



ةــــــــــــــــــــــــــــــــمـمقد  

 

 
 ز

اء بيا ىتمر ليطبقيا في مشروعو االقتصادي الجديد ج التي اتصالحلإلوتناولنا فيو دراسة 
وعمى مختمف  ألمانياالنازيين لتطوير اقتصاد  انتيجوالمسار الذي  توضيح إلى،وكما تطرقنا 
من خالل برنامجيم  النازيين إليوتوصل  ما أىم استنتاج إلىتطرقنا  األخيرمجاالتو ،وفي 
 االقتصادي .

خاتمة: تضمنت نتائج الدراسة في مراحميا المختمفة، مع عرض وجية نظرنا في الموضوع 
.إليوالمتطرق   

إلى جانب المالحق  التي تكمل الدراسة عمميا ومنيجيا وتدعميا، وبيبموغرافية المصادر 
 والمراجع . 





 

 

 

 

 انياـــأللماع العامة ــــــــاألوض                    
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 الصناعة.-    

 التجارة.-    

 الفالحة.-    
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الجغرافي لالتحاد األلماني:/ الموقع 1

كاف نتيجة  الشعب األلمانيو  ا نسبة لمشعوب األوائؿ لممنطقة،ألمانيا كانت تسمى جرماني
 ـ81تظير إال في القرف  لـ ر طويؿ تـ عمى مدى مئات السنيف، إذ أف كممة ألمانيلتطو 

وانتقؿ وصؼ ألماني مف المغة  ،وكانت تعني أوؿ األمر المغة التي يتحدث بيا مممكة الفرنج
وتسمى دويتشالند أرض  (1)،ثـ إلى المنطقة التي يعيشوف فييا ،الذيف يتحدثوف بيا الشعوب إلى

في الجزء  تقع وىو االسـ الرسمي أللمانيا وحاليا جميورية ألمانيا االتحادية، فألمانيا ،الدويتش
ومف الشرؽ  وبحر البمطيؽ والدانمرؾف الشماؿ بحر الشماؿ، الغربي ألوروبا الوسطى ويحدىا م

الغرب فرنسا ولكسمبورغ وبمجيكا  لنمسا وسويسرا، ومفومف الجنوب ا ،بولندا وجميورية التشيؾ
، وتعد المسافة بيف أبعد 2كمـ 14.758 :مساحتيا تقدر بػ ىي تتوسط تسعة دوؿ أوروبية كبرىو 

متيا برليف، ويبمغ عدد كمـ وعاص541كمـ، وبيف أبعد نقطتيف عرض  141نقطتيف طوليا 
وفي سنة  ،ـ بما فييا سكاف األلزاس والموريف81.4مميوف نسمة في سنة  5274سكانيا حوالي 

ـ حوالي 8010مميونا، وفي سنة  .3ـ حوالي8081وفي سنة  ـ.ف، 3971ـ حوالي 8094
حوالي لى الجرمانية القديمة التي تعود إ :ىي األلمانية بمعنىوبالنسبة لمغة المنطقة  ـ.ف،074.

 :ة لمشعوب المجاورة مثؿإضاف ،جنبيةاألغات ملامات كثير مف ؽ.ـ، كما تحتفظ عمى سي 8299
واالسبانية  %.فرنسية وااليطالية  %22و %14كممييا حوالي متالمغة االنجميزية ويعد مف 

 %14والكاثوليكية بنسبة  %.يديف شعب ألمانيا بديانات مختمفة منيا البروتيستانية ، 4%
 (2).قؿ عدد الييود ـ8011ولكف بعد عاـ  %.2والييودية بنسبة 

متدادىا مف جباؿ األلب الكما تزخر ألمانيا بتنوع واختالؼ كبير في مظاىر سطحيا، وذلؾ 
جنوبا إلى بحر البمطيؽ وبحر الشماؿ، وتتميز بثالث مناطؽ جغرافية رئيسية تتمثؿ في: سيؿ 

                                                           
. السميمانية: دار المنشورات العامة هاالمسألة األلمانية من وحدتها إلى إعادة توحيدأحساف، عبد اليادي.  سمماف، ،النائب(1)

 ..1 . ص2981لممكتبات، 
 .81،.8.ص (. ص. بيروت: دار رواد النيضة، )د.س1ج. الموسوعة التاريخية الجغرافية. ، مسعودالخوند(2)
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تضاريس مختمفة تتواجد بيا أودية، وانيار متعددة  منطقة تحتوي عمى :منخفض بالشماؿ وىي
وقريبا مف الساحؿ توجد عدد مف الجزر منيا: فريزياف  ،وبيا كثباف رممية وأراضي ومستنقعات

 (1).والييموالند وىي تقع ببحر الشماؿ، وفييمارف، ورجوف ببحر البمطيؽ

تحتوي  المايف جنوبا ونوفر شماال ونير تقع ما بيف ىا :ىيومنطقة المرتفعات الوسطى و 
تشمؿ جباال منخفضة وأودية وأحواض بعض األنيار، وأيضا المنطقة الجبمية  ،تضاريس متنوعة

سروؾ في الغرب، وجباؿ تاونس، وشي سارت في الوسط وجباؿ وىف بالجنوب تضـ جباؿ إيفؿ 
عى فيشتمجيرج في الشرؽ، كما توجد بأقصى جنوب ألمانيا جباؿ األلب وبيا أعمى قمة تد

ـ وأيضا جباؿ يورا بجنوب غرب ألمانيا، كما يوجد  07.81تسوجشتيس ويبمغ ارتفاعيا حوالي 
وأيضا  ،بألمانيا نير الرايف وىو مف أىـ األنيار ويكوف جزًء مف حدود ألمانيا مع سويسرا وفرنسا

ير نير الدانوب وىو عابر لمعظـ مناطؽ ألمانيا الجنوبية، ون :مف األنيار الرئيسية األخرى
األلب يتدفؽ مف حدود التشيؾ إلى بحر الشماؿ، باإلضافة إلى مجموعة مف البحيرات منيا: 

 (2).بحيرة كونستانس

 سيؿ الفوج وسيؿ األلزاس والموريف:غربي، وتحتوي ألمانيا عمى أىـ السيوؿ في جزئيا ال

وجنوبي  ،الرايف وىو ينقسـ إلى شمالي ي: يمتد مف الجزء الغربي لوادسهل الفوج .8
األولى تتركب أساسا عمى صخور  ،فالشمالي يسمى: بالفوج الواطئة والجنوبي بالفوج العالية

مة ىي سيوؿ قميـ و 499إلى 599قمة فييا حوالي  أعمىتقدر رممية ومتوسطة االرتفاع و 
ـ 8599إلى  099السكاف، أما الفوج العالية تتركب مف صخور بمورية ويبمغ ارتفاعيا حوالي 

 ؿ أكثر إنتاجا مف سيوؿ الفوج الواطئة.وىي سيو 

يحده شرقا مجرى  ،يمتد مف بازؿ جنوبا إلى نير لوتر شماال :سهل األلزاس .2
مناطؽ رممية  كـ، وىو ذو 59 إلى 83الرايف وغربا جباؿ الفوج يتراوح اتساعو حوالي 

وحصوية وأراضي صمصالية نيرية بجوار الرايف، وىو أغنى سيؿ في اإلنتاج في توليد 

                                                           
 .819ص  .8015. دمشؽ: دار الفكر، جغرافية أوروبا الشرقيةعبد الرحماف، حميدة.  (1)
 .811، 812 ص ص ،السابقمرجع ال(2)
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طف  49رج، والمحاصيؿ الزراعية والبتروؿ ينتج حوالي الكيرباء في كؿ مف بازؿ وستراسبو 
 فيذا السيؿ يعتبر القمب الصناعي أللمانيا. ،منطقة "موليا وس" سنويا خاصة

 ،تختمؼ أراضيو عف باقي األراضي يبمغ مف الوجية التركيبية: سهل المورين .1
وج غربا، وىو يتميز بتنوع مف الشرؽ إلى الف ـ يمتد194إلى  2.4باريس ارتفاعو ما بيف 

ىي فقيرة مف الوجية ، و ط وجيرية في الجنوبسصمصالية شماال ورممية في الو ال التربة
ة الرئيسية لمناطؽ سيؿ تمثؿ الثور ، و )*(منيا: الغابة السوداء(1) الغابات الزراعية تتميز بكثافة

ىو حقؿ ، و حقؿ سارموزيؿو في المنطقة ومف أىـ حقول ،لفحـاخامات الحديد و الرايف في 
متعديف، وبيا أفراف الرئيسي ل مركزال -مرؿ باش –كما تعد مدينة، مشترؾ بيف فرنسا وألمانيا

لتحويؿ الحديد والصمب وىي  Metzومدينة ميتز بوادي الموزيؿ،  آلالتامصانع و  الكوؾ
(2).مركز السيؿ

 

سبب الخالؼ بيف ، كانت عمى مسار التاريخ ونظًرا لغنى ىذه السيوؿ الواقعة بغرب ألمانيا
فرنسا وألمانيا وذلؾ الشتراكيما في حدود ىذه المناطؽ، كما سنذكر بعض األقاليـ التي تشترؾ 

عدا فترة  مانيالأل (، فكاف عمى مدار التاريخ98)ينظرالممحؽفييما المنطقتيف وىو إقميـ السار
إلى بوابة الموريف التي تؤدي إلى سيميف بيف يؤدي  استراتيجي ىو إقميـ، و الفرنس قصيرة أصبح

احتواء ىذا اإلقميـ عمى االقتصادية التي تتمثؿ في  فرنسا وألمانيا، كما يمكف ذكرنا ألىميتو
مصانع الصمب، كما ىو حمقة اقتصادية بيف فرنسا الغنية بالحديد وألمانيا و مناجـ غنية بالفحـ 
 يستغؿ في صير حديد فرنسا. الروىر، وفحـ السار يخمط بفحـ  الغنية بالفحـ، فكاف

كاف عبارة عف حمقة قد اإلقميـ يمثؿ قوة اقتصادية كبيرة بالنسبة أللمانيا، و  إف ىذا      
(3).وصؿ بيف مناطؽ فرنسا وألمانيا

 

                                                           
ص  ص رطية: دار المعرفة الجامعية، )د.س(.األزا. دراسات في الجغرافية اإلقميمية –قارة أوروبا جودة، حسيف جودة.  (1)

849 ،842. 
ىي منطقة جبمية اسميا مأخوذ مف غابات أشجار التنوب الداكنة الموف الكثيفة التي تغطي جوانب الجباؿ. : الغابة السوداء)*(
 .29 ، صالمرجع السابقمسعود، الخوند.  نظر:ي

 .848ص  السابق. مرجعالجودة، حسيف جودة.  (2)
 .151 ، .15ص (.)د.س. بيروت: دار النيضة، 8. طالجغرافية والمشكالت الدوليةمحمد، عبد الغني سعودي.  (3)
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 / التطور السياسي أللمانيا:2

األلزس إف نجاح بسمارؾ في الحفاظ عمى السالـ في أوروبا، بعزؿ فرنسا وضـ مقاطعتي 
ـ، الذي كاف نظامو دبموماسيا في عالقاتو الدولية، وذلؾ لمحفاظ عمى 81.9والموريف بعد حرب 

في عاـ و (1)، بيف الدوؿ األوروبية والسمـ مؤقتا ءالتوازف السممي بيف ىذه الدوؿ، فكاف ىذا اليدو 
الحرب دخمت ألمانيا وبعض الدوؿ إلى مرحمة جديدة مف األزمات مشكمة ما يسمى: ب ـ8085

كتمة دوؿ الوسط ، ذلؾ بعد انقساـ العالـ األوروبي إلى كتمتيف متصارعتيف و العالمية األولى
 (2).اف، بمجيكا(اؽ )روسيا، فرنسا، انجمترا، الياب)ألمانيا، النمسا، تركيا( ضد كتمة الوف

)*(،وفايير ساثر حادثة 
 وكانت ألمانيا ىي قائد دوؿ الوسط والمسؤولة عف وضع الخطط. 

عبر  يابعد غزوىا ألراضي الحرب ضد فرنسا، إعالف ألمانيا ـ8085أوت  1كاف يوـ 
أوت  5يـو  اختراؽ حياد بمجيكا وىو األمر الذي أدى ببريطانيا بإعالنيا الحرب ضد ألمانيا

في الجبية الغربية بعد تحوؿ الحرب بيف ىذه الدوؿ إلى حرب خنادؽ، أما ـ، وذلؾ 8085
مما زاد مف شدة الصراع والتحالؼ ضد  عمى الروس انتصر األلماففي الجية الشرقية فقد 

(3).ألمانيا
 

امتدت توسعات ألمانيا الحربية في مختمؼ الدوؿ، حيث حققت المزيد مف  ـ8084وفي عاـ 
االنتصارات عمى بعض الجبيات، إذ تحولت موازيف القوى إلى خسائر كبيرة خالؿ مواجية 

تقيقر األلماف بالرغـ مف استيالئيـ عمى بعض الدوؿ ووضع ـ، و 8083ألمانيا لفرنسا في عاـ 

                                                           
. التاريخ األوروبي الحديث من عصر النهضة حتى نهاية الحرب جماؿ الديف ،محمود محمدنوار،  ،سميماف عبد العزيز (1)

 .511 ،588. ص8000. القاىرة: دار الفكر العربي، العالمية األولى
 .80، 81 . ص2982 . )د.ـ(، دار كممة.الحرب العالمية األولى .حسيف ،عويضة ر:ت نيؿ ـ، ىايماف؛ (2)

والتي قاـ فييا أحد الصربييف " المدعو غافر يموبرانيس " باغتياؿ ولي عيد  8085جواف  21حادثة وقعت بتاريخ : فويراياس)*(
 ..1. صالمرجع السابقالخوند، مسعود.نظر: بالعاصمة سراييفو. ي موكبو لنمسا فرانسو فريد ينار عند مرورا

 .3.، 2.. ص.8009. القاىرة: دار المعارؼ، ألمانيا إلى أين المصير؟جاد، طو.  (3)
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عمى حقوؿ البتروؿ والفحـ، مما أدى إلى تغيير جيشيا القديـ إلى جيش جديد، وذلؾ  أيدىـ
(1).لقياميا بعمميات التجنيد واستمرارية الحرب

 

ألحقت ألمانيا بروسيا ىزائـ متالحقة أدت إلى سقوط القيصرية  ـ.808وبعاـ     
ودوؿ  خالؿ ىذه المرحمة كانت االنتصارات لصالح ألمانيا ـ،.808الروسية في أكتوبر

بالدخوؿ  ة الغربية قامت الو ـ اوفي الجبي، غير أنيا لـ تدـ طويال الوسط عمى دوؿ الوفاؽ
ا، فتراجع الزحؼ األلماني بعد فشمو في مواجية إلى جانب الديمقراطيات الغربية ومساعدتي

الذي كاف لو دور مسيطر قبؿ تيدـ انتصار ألمانيا و  (2)،دوؿ الحمفاء وبذلؾ انتيت الحرب
واغمبيـ فئة الشباب الذيف يمثموف القوى العاممة  ،وخسارتيا الجسيمة في عدد الضحايا الحرب

 األساسية ليا.

وأصبحت عدية...  التوآئؿ اإلنتاج، مف مصانع كما دمرت الحرب العديد مف وسا    
ألمانيا تعاني مف نقص في المواد األولية والغذائية والمصنوعات االستيالكية، وفقداف 

(3).أسطوليا التجاري الذي صادره الحمفاء
 

وبذلؾ تغير المسرح السياسي أللمانيا تغيرا جذريا بعدما قاـ اإلمبراطور األلماني ولياـ       
وانيار النظاـ القديـ الديكتاتوري الذي كاف يؤمف إال بالحرب  ،باالستقرار بمنفاه في ىولندا الثاني

لـ حيث إذ قامت العديد مف الثورات الداخمية تغير خالليا النظاـ إلى نظاـ جميوري  ،والتوسع
ـ، التي أدت إلى توقؼ 8081نوفمبر  88يجد غير االستسالـ وتوقيع اليدنة مع الحمفاء في 

 يكوف قبوؿ الصمح بأف اـ قدـ الحمفاء أللمانيا عرض8081ديسمبر  4لعمميات العسكرية، وفي ا
عمى أساس المبادئ التي صاغيا الكونغرس األمريكي، وقد جاء رد الحكومة األلمانية بالموافقة 

(4).ليبدأ المفاوضات عمى وقؼ المبادئ المطموبة
 

                                                           
من تسوية مؤتمر  -أوروبا والعالم الحديث من ظهور البرجوازية األوروبية إلى الحرب الباردة ختاريرمضاف، عبد العظيـ.  (1)

 .1.8 ،131ص . ص8000. القاىرة: الييئة المصرية العامة لمكتاب، 1111إلى تسوية الصمح مؤتمر الصمح  1115فبينا 
 . ص2993دار المعرفة الجامعية،  اإلسكندرية:. 1111-1115ر عاصتاريخ أوروبا الحديث والم عمر، عبد العزيز عمر. (2)

238. 
(3)

 Jansen, Corneluis. Everymans Encyclopedia. London: 1978. P45. 

تاريخ أوروبا في القرن التاسع عشر و درة، كويس، اسكندر. محمد، عمى أب أ.ج، جرانت، وىارلد تمبرلي؛تر: (4)
 .130 ،131ص  . ص.803 . القاىرة:2.ج1811، 1151والعشرون
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عمى اتفاقية الصمح التي تمت اليدنة الموقعة بيف ألمانيا  )*(وقعت جميورية فايمر    
ىذه الحكومة منذ بدايتيا تعاني مف  التي يعد نظاميا ديمقراطيا، حيث كانتودوؿ الحمفاء 

االنقالب، القياـ بعمميات  محاوالت جنراالت الجيش مشاكؿ سياسية واقتصادية، وباألخص
(1).يوعيةتحويؿ ألمانيا إلى دولة شوالتي كاف ىدفيا 

 

سعى لقمع ىذه االنقالبات التي أدت إلى انقساـ  أوؿ رئيس )**(ويعد المارشاؿ ىندبنرج     
 المجتمع األلماني إلى قسميف:

 : وشمؿ العسكرييف واإلقطاعييف والقومييف النازييف.اليمين   

 : وشمؿ الشيوعييف وأكثرىـ الطبقة العاممة.اليسار   

السياسي المصاعب التي واجيتيا عمى الصعيد وكاف سقوط ىذه الجميورية نتيجة 
 (2).واالقتصادي

  

                                                           
واستمرت حتى وصوؿ ىتمر إلى السمطة،  8081أوؿ جميورية في تاريخ ألمانيا تشكمت اثر ثورة أكتوبر  جمهورية فايمر:)*(

التي انعقد فييا المجمس التأسيسي الذي اقر دستورىا الذي بموجبيا أصبح الشعب يختار  سميت كذلؾ نسبة إلى مدينة فايمر
ار رئيس يعاونو عدد مف الوزراء. أعواـ،  وكاف عمى الحكومة التي يؤلفيا رئيس الجميورية مف مستش .9رئيس الجميورية لمدة 

 .22. المرجع السابقنظر: الخوند، مسعود. ي

. بيروت: دار 8. ط1151-1115دراسات في تاريخ أوروبا الحديث والمعاصر حمد عمي فوزي. عمر، عبد العزيز، وم (1)
 .259 . ص8000النيضة العربية لمطباعة والنشر، 

عسكري وسياسي ألماني احد مشاىير الحرب العالمية األولى وىو الفيمد مارشاؿ بوؿ لودفج فوف : المارشال هندبنرج(*)*
تولى القيادة في الجبية الشرقية  8وفي ح.ع. 8134، التحؽ بالجيش .815بروسيا الشرقية عاـف ىندبنرج ولد في مدينة بوز 

 وخمفو ىتمر. أنظر: 8015وحاز االنتصار عمى الروس وعمؿ عمى رعاية الدستور األلماني إلى غاية وفاتو عاـ 
 1978, ,vol 6, Everymans EncyclopediaJansen, Corneluis. 

http://gen.lip.rus.ec/book/index.php?md5=Do333p228A31CCFO3A5F369E4C4B09. 

متاح عمى االنترنت عمى الرابط التالي:  [ 2984-98-93 ]. 8054-8080شعالف، أسامة. ألمانيا بيف الحربيف العالميتيف  (2)
Https://shaalam.wordpress.com 
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 / االقتصاد األلماني قبيل الحرب العالمية األولى:3

بعدما شيد تفوقا ممحوظا في مختمؼ  8ًرا مسيطًرا قبيؿ ح عكاف لالقتصاد األلماني دو 
وكذا التجارية، مما أىؿ ألمانيا أف تكوف ذات قوة اقتصادية  المجاالت الصناعية منيا والفالحية

انت خالؿ ىذه الفترة وك (1)،العالمية الريادةعظيمة تتنافس رفقة الدوؿ األوروبية األخرى عمى 
نتاجية ندرجيا عمى الشكؿ التالي: تتمتع بقوة   بشرية وا 

ـ عمى صعيد ىاـ مف النمو 8081: كانت ألمانيا خالؿ عاـ البشرية القوة .8
نسمة، فكانوا مقسميف إلى ألماف  3.7199799الديمغرافي في حيف سجؿ بيا ما يقارب الػ 

ومعدليـ الطبيعي مرتفع  ،وا في بولونياكانودنماركية  قومية ألزاسية ولورينية ، وأقمياتصميفأ
 بصورة دائمة:

ألؼ نسمة  149قدر بػ الذي  األخص أوروبا الغربيةبكاف األعمى بيف الدوؿ األوروبية  إذ
مف األلماف  %15يائمة، حيث أف الشبابية ال إلى النسبةضافة باإل، (2)سنويا بنفس السنة

 (3).ـ8089سنة عاـ  84و 81تتراوح بيف  ـاألصمييف كانت أعمارى

ؿ ىذه المرحمة يعود أساسا إلى طبيعة الفرد وكاف التطور الذي وصمت إليو ألمانيا خال
 لذي كاف يتمتع مف جية بروح القياـ بالمشاريع وحب تنظيـ العمؿ، ومف جية أخرى، ااأللماني

 (4).وروح السيطرة والنفوذ والحكـ فيو يمتمؾ روحا قومية

 

 
 

                                                           
. بغداد: دار الكتب لمطباعة والنشر، 8. ط1131-1115األوروبي الحديث التاريخ فاضؿ، حسيف، كاظـ ىاشـ نعمة.  (1)

 .841 . ص8012
.  بير، رينوفف؛ (2)  . 1. ص8019. دمشؽ: دار الفكر، 2ط .تاريخ القرن العشرينتر: نور الديف حاطـو

(3)
 Jean, Mariflonneau. Le Reich Allemand de Bismarck à Hitler(1848-1945). Paris: 

Armendcolin. P45. 

. بيروت: دار عويدات لمنشر 8. جتاريخ الحضارات العامداغر. رزية؛ تر: يوسؼ أسعد داغر ، فريد، ـ موريس، كو  (4)
 .84، 85. ص 2991والطباعة، 
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 : القوة اإلنتاجية:2

 : أ. الصناعة

فرة تتمتع بمختمؼ اإلمكانيات والثروات الطبيعية، التي ساعدت عمى و  لقد كانت ألمانيا
 ااأللزس والموريف مف فرنسا في تقدميا الصناعي، كما ساعدى ات الفحـ والحديد بعد انتزاعياكمي

الصناعية في أسواؽ  األخرى، التفوؽ الكبير لدى منتجاتيا لمواليات األلمانية توحيدىا أيضا
مف  %39 مف مناجـ الروىر التي كانت تدعـ باإلضافة إلى وجود العديد ، ب(1)أوروبا الوسطى

 (2).إنتاج الزيوت، زيادة عمى ذلؾ وفرة اليد العاممة المؤىمة

كما قامت ألمانيا بدعـ صناعتيا بالعديد مف شبكات النقؿ، حيث قدرت شبكة السكؾ 
نير الرايف وكانت مزودة بشبكة انيار كبيرة، فييا  ـ8099عاـ  2كمـ 490738الحديدية بحوالي 
كانت تمثميا شبكة الطرؽ البحرية في عاـ  ألؼ 85اؿ أفستيؿ، واألور، أما و األلب والويسر 

 Kiel، زيادة عمى ىذا كانت الحكومة األلمانية تدعـ حركة النقؿ النيرية في قناة كييؿ ـ8104
كمـ، والتي 00غميـو الثاني، بطوؿ  دشنيا اإلمبراطورالرابطة بيف البمطيؽ وبحر الشماؿ، والتي 

ستراتيجية أللمانيا ياكم تعاد  (3).بفوائد اقتصادية وا 

تنظـ سياستيا في مجاؿ  ليذه األخيرة أف تحتؿ مكانة صناعية مرموقة بدوف أفولـ يكف 
والبمداف  الوسطى ألوروبا المعرفي والتجاري، والتي جعميا كمركز تجاري خارجي التوسع

 المجاورة لنير البمطيؽ.

 مايمي: أللمانيالتفوؽ الصناعي ومف ابرز مظاىر ا

إلى  ـ81.9عاـ  %81انتقؿ مف  قد مساىمتيا في اإلنتاج الصناعي العالمي -
(4).ـ8085عاـ  83%

 

                                                           
 .28. ص80.0. القاىرة: دار الجيؿ لمطباعة، تاريخ أوروبا الحديث والمعاصرعبد الفتاح، حسف أبو عميو إسماعيؿ.  (1)

(2)
 Jean, Marie flonneau: Op. cit. P.47. 

. بيروت: منشورات 8. ط1. جحتى أيامنا 1811موسوعة تاريخ أوروبا العام. أوروبا من عام فرانسو، جورج وآخروف.  (3)
 .148. ص8004عويدات، 

(4)
 Jean, Marie flonneau: Op. cit. P.51. 
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لفحـ الحجري الذي زاد استخراجو إلنتاج االقارة األوروبية في أوؿ دوؿ تعد   -
نشاطو  ينافس استفاليا إقميمامنطقة الفحـ المتواجدة ب:  أصبحت في حيف ضعافا مضاعفة،أ

الصناعية وكنتيجة ليذا قامت المناجـ األلمانية المنتجة  مقاطعات انجمترا الصناعي أغنى
 ـ8099مميوف طف عاـ  849ـ إلى 81.9مميوف طف عاـ  15لمفحـ برفع إنتاجيا مف 

 ـ.8081مميوف طف عاـ  ..2و

 في أوروبا، الكيماوية والكيربائيةو  في الصناعات التحويمية ولىالمرتبة األاحتمت -
 2سنتي بيف  المرتبة الثانية عالميا في صناعة النسيج بعد بريطانيا العظمى، وأصبحت

 مف %38اكبر مصدر لممنتجات الصناعية، إذ تمثؿ المنتجات الجاىزة  ـ8085و ـ8099

(1).الصادرات األلمانية
 

مميوف طف  89ـ مقابؿ 8081مميوف طف مف الصمب سنويا عاـ  81لػ  إنتاجيا-
 مميوف طف. 8274بمغ لمفوالذ والحديد  ، أما إنتاجيالبريطانيا

و كمية الذي أنتجت من والنترات، وكانت ألمانيا تنتج أحسف أنواع األدوية واألصباغ-
 الحرب. صناعة بارودكفي الصناعة،  باستغاللوقامت كبيرة سدت احتياجاتيا و 

والتي تكوف  29عمى العديد مف المدارس التقنية الكبرى في بداية القرف  توفر ألمانيا-
(2).ألؼ ميندس سنويا 19

 

يا الطبيعية مكانياتت بو ألمانيا إالتفوؽ الكبير الذي سير  لنا تبيفكميا اإلحصاءات  ىذه إف
لـ أيضا ىذا التفوؽ و نجمترا وفرنسا، القوة اقتصادية منافسة  تخمق، والتي البشرية ياطاقاتو 

 .في ألمانيا لفالحي والتجاريأ القطاعيستثني 

 : ب. الفالحة

النيوض بالقطاع الفالحي، في القطاع الصناعي ب لقد حاولت ألمانيا أف توازي مجيوداىا
ينة ، مما يجعميا رىوكاف ىدفيا التقميؿ مف اإلمدادات الخارجية في التزويد بالمنتجات الزراعية

                                                           
 .81. ص.المرجع السابقنوفف. بير، ري (1)
. 8015عربية لمطباعة والنشر، (. بيروت: دار النيضة ال1145-1115التيارات السياسية المعاصرة ). عبد الحميد ،البطريؽ(2)

 .03ص
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وجب عمييا مواكبة االحتياجات  ،نسبة الريفييفو زيادة  الرتفاع النمو الديموغرافي ونظًرا السوؽ
 :بإتباعيا السياسة التالية الغذائية

ومف جية أخرى  (1)،العمؿ بسياسة المعونات التي تقدميا لمفالحيف مف جية   
فزاد إنتاج  ،المحاصيؿ ارتفاع مردود أدى إلى الكيميائية مما االستعماؿ المكثؼ لألسمدة

 ـ، أما إنتاج8088قنطار/ىكتار سنة  29إلى  ـ81.9قنطار/ىكتار سنة  81القمح مف 
مرات، كما زاد إنتاجيا مف الشيمـ )نبات يشبو الشعير يستخدـ  93تضاعؼ بمقدار السكر 

الثالثة في إنتاج احتمت ألمانيا المرتبة  مميوف قنطار، بيا 822 إلى 49في صنع البيرة( مف 
(2).القمح عالميا

 

رغـ العممية البطيئة التي كاف يستخدميا األلماف في ىذه  العمؿ عمى مكننة الزراعة     
 وبعده المحراث الذي يجره المحرؾ استخدموا المحراث البخاريأنيـ  إال ،العممية

و بالرغـ (3)،الحميبلمحـو ومشتقات يا االستيالك ت.. وكما اىتمت بتربية الحيواناتوالحاصدا
قمت  في تطوير قطاع الزراعة، حيث قد ظيرت عدة عوائؽ أثرتمف المجيودات المبذولة 

 24مميار مارؾ مقابؿ  82ـ بػ 8081قدرت عاـ  و حصة الزراعة مف الدخؿ الوطني بألمانيا
(4).تيا في امتصاص اليد العاممةاإسيام مميار لمصناعة، كما انخفضت نسبة

 

 :ج. التجارة

  وباألخص عمى المستوى الداخمي ،لمانيا منذ تحقيؽ وحدتيا تحسف في تجارتياعرفت أ 
شيدت  والعالـ حيث عمى المستوى الخارجي مع أوروباو  ،والمتعمؽ باستثمار رؤوس األمواؿ

عاـ   8178لينتقؿ إلى  %0 :بػ ـ8119قدر عاـ ، حيث ارتفاعا ممحوظا في حصتيا مف التجارة
ـ، كما حققت سياسة اإلغراؽ التي أنتجتيا ألمانيا تقدـ كبير، بينما تضاعفت الصادرات 8081

                                                           
 .804، ص.المرجع السابقفرانسوا جورج، دريفوس.  (1)

(2)
 Jean, Mari flonneau: Op. cit. P.46. 

 .805، صالمرجع السابقفرانسوا جورج، دريفوس.  (3)
(4)

 Jean, Marie flonneau: Op. cit. P.42. 
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 اتمقابؿ زياد %210مبيعات األلمانية بنسبة الازدادت و  ،ـ8081ـ و8011البريطانية بيف عاـ 
(1). %828 :بريطانيا التي قدرت بػ

 

قطاع السكؾ الحديدية في فنزويال  واىتـ األلماف باالستثمارات خارج أوروبا وركزوا عمى 
 29واألرجنتيف والمكسيؾ، والصيف، كما يعتبر خط حديد بغداد أكبر مشروع في بداية القرف 

مف خالؿ استثمار البنوؾ لرؤوس  ،مانيةاأللحيث جمب ليـ الكثير مف الفوائد االقتصادية 
ؿ، كما اىتـ األلماف التنقيب عف النفط في الموص عممية كذلؾو األمواؿ في إنشاء السكة، 

، ونتيجة ليذا (2)بالمناجـ في إفريقيا الجنوبية وبالحديد في الغرب الجزائري وبالنفط في رومانيا
بػ  ـ موزعة عمى أمريكا8089مميار مارؾ ألماني سنة  14ارتفع مردود األمواؿ المستثمرة إلى 

مميار مارؾ في أوروبا،  81مميار مارؾ و 2واستراليا  ،مميار مارؾ 5واسيا مميار مارؾ  89
لمستورداتيا  %.5االنجميزية والروسية تمثؿ  ولقد كاف انتشار المنتجات األلمانية في األسواؽ

يستثمروف أمواليـ بشراء أراضي بالمئة مف صادراتيا، كما كاف العماؿ األلماف 20 مف ألمانيا
 .(3)بروسيا

إلى عالقتيا بايطاليا فاستطاع أما مع النمسا والمجر فكانت عالقتيا ضعيفة بالنسبة 
أما بما يخص  (4)،األلماف بفضؿ مياراتيـ أف يضعوا نشاطيـ عف عمميات المصارؼ االيطالية

ـ إلى 8081المبادالت التجارية األلمانية فكانت تستورد المواد الغذائية بشكؿ بارز لتصؿ عاـ 
 %.3مف مستورداتيا و %41أما المواد األولية الطاقوية فكانت  ،مف مجموع وارداتيا 23%

 ىذا يمثؿ الميزاف التجاري الخارجي أللمانيا.مف المنتجات المصنعة، و 

 
 

                                                           
 .29، صالمرجع السابقبير، رينوفف:  (1)
 .801، صالمرجع السابقوا، دريفوس. فرانس (2)

(3)
 Jean, Mari flonneau: Op. cit. P.51. 

 .04. صالمرجع السابقعبد الحميد، البطريؽ.  (4)
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 .خالصة
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الصناعية  :االقتصاديةالقطاعات في مختمؼ  ـ9991 كبيًرا عاـشهدت ألمانيا تفوؽ       
خرجت  9وبدخولها في ح عمنها والتجارية والفالحية، مما جعمها تحتؿ مكانة دولية مرموقة، 

، بعدما ذلتها الدوؿ المنتصرة وحممتها فاقدة لقوتها االقتصادية التي كانت تتمتع بها ألمانيا 
إال بطمب  ا قائمة، فمـ تكف حالتها تسمحتقوـ القتصاده ال مسؤولية الحرب رغبة منها أف

د مف الصمح مع دوؿ الحمفاء التي قيدتها بشروط قاسية، وانطالقا مف هذا الوضع ترتبت العدي
اقتصاديا وبذلؾ تدهورت حالة ألمانيا  إيجاد حؿ لها ، مر عمىتي عجزت حكومة فايالمشاكؿ ال

وصوال إلى احتالؿ  عمى الحالة االقتصادية األلمانيةوانعكاسها  ،رسايبدًءا بما بعرؼ بمعاهدة ف
 ـ إلى الواقع االقتصادي األلماني، 9999إقميـ الروهر، وامتداد األزمة االقتصادية العالمية عاـ 

تخاذ إجراءات حازمة نإنقاذ ما يمكف إنقاذ،، بانإضافة إلى ال االقتصادييف بعض الخبراءدخؿ وت
ستكوف موضوع دراستنا األوضاع كؿ هذ،  ،تحسيف بعض العالقات األلمانية مع دوؿ الحمفاء

 في هذا الفصؿ.
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 / عوامل تراجع االقتصاد األلماني:1

 م:1111رساي أ. معاىدة ف

ولفترة عمى األقؿ تمثمت  ،في وتيرة نموها االقتصادي ألمانيا بخسائر مادية أثرتد منيت لق
أساسا في انخفاض محاصيمها الزراعية، كالبطاطس والقمح، وفي منتوجاتها الصناعية كالفحـ 

 (1)قبيؿ الحرب . والفوالذ وخاـ الحديد إلى النصؼ مما كانت عميه

، بعد 9الحمفاء بتحميمها مسؤولية اشتعاؿ ح ع وبالرغـ مف تدهور حالتها االقتصادية قاـ
ـ، التي أدت إلى توقيؼ كؿ العمميات العسكرية، 9998نوفمبر  99توقيعها الهدنة في يـو 

ومناقشة موضوع التفاوض مع ألمانيا، عمى أساس المبادئ التي صاغها الرئيس األمريكي، 
األلمانية بالموافقة لبدء المفاوضات المعروفة ب: )المبادئ األربعة عشر(، وقد جاء رد الحكومة 

 (2)عمى وفؽ المبادئ المذكورة.

ـ، وكاف بحضور رؤساء حكومات 9999جانفي  96وجاء مؤتمر الصمح وبدأ أعماله في 
ووزراء خارجية الدوؿ المنتصرة في الحرب وهي: بريطانيا، فرنسا، ايطاليا والواليات المتحدة 

 (3)ليوف، واقتصاديوف، ورجاؿ صناعة.األمريكية، وكذا قانونيوف وخبراء ما

دولة قد أسهمت في  97دولة كانت فيها  19وكاف عدد وفود دوؿ الحمفاء ودوؿ الحياد 
 الحرب، غير أف النقاشات والقضايا التي كانت تواجه المؤتمر اتخذت مف قبؿ ممثمي الدوؿ 

 

 

 

                                                           
ديواف المطبوعات الجامعية،  . بف عكنوف:(1111-1111األمريكية)تاريخ أوروبا والواليات المتحدة زوزو، عبد الحميد،  (1)

 .951 ، ص9996
 .119 . صالسابق مرجعالأ.ج، جرانت، هارلود تمبرلي،  (2)
 .981، ص.السابقع مرجالعبد الحميد،  ،البطريؽ(3)
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ضمف عمى تحقيؽ بعض ممثؿ الوفد األمريكي وقد ت )*(: توماس ودر ولسف(1)الثالث الكبار
المسائؿ المهمة مثؿ: تأسيس نظاـ اقتصادي عالمي مبني عمى سياسة الباب المفتوح، وضماف 
لغاء عقد  حياء الدولة البولندية وا  إعادة منطقتي األلزاس و الموريف لفرنسا، واستقالؿ بمجيكا وا 

 (2)المعاهدات واالتفاقيات السرية مع ضماف حرية المالحة في البحار. 

عمى رأس الوفد الفرنسي واشترؾ معه وزير الخارجية  وكانت  )**(ورج كميمونصووج
غايتهما في حضور المؤتمر هو تحقيؽ مطامع حكومتهما، والمحافظة عمى المصالح 
ضعاؼ ألمانيا ومنعها  االستعمارية الفرنسية مف جهة، والعمؿ عمى كسب التفوؽ في أوروبا وا 

رئيس وزراء بريطانيا وجاء  *(*)*فرنسا، ودفيد لويج جورج مف التوسع لكي ال تشكؿ خطًرا عمى
معه وزير الخارجية البريطاني، وكانت رغبتهـ هي الحفاظ عمى األماف في أوروبا كما، عرض 

وهكذا سارت  (3)في هذا المؤتمر أف يمـز ألمانيا عمى دفع تكاليؼ الحرب ومحاكمة القيصر،
ـ، وكاف أهـ نقاشاته واهتماماته موجهة أللمانيا، ويعود ذلؾ إلى 9999أعماؿ المؤتمر منذ عاـ 

الدور الهاـ الذي أدته خالؿ الحرب العالمية األولى، وقد وجه المؤتمر اهتماما خاصا إلى عقد 
مف طرؼ ـ بعد مناقشات 9999ماي  15معاهدة فرساي، بعدما تـ االجتماع في تحضيرها في

                                                           
المكتبة المصرية  القاهرة: .تاريخ أوروبا من النيضة حتى الحرب الباردةعبد الرزاؽ إبراهيـ.  ،اهلل الجمؿ شوقي، عطا (1)

 .941 . ص9111لممطبوعات. 
درس القانوف بجامعة برنستوف وعمؿ  9856الو.ـ.أ ولد في بمدة إستنتوف بفرجينيا عاـ  98الرئيس : توماس ودر ولسن)*(

ستوف ثـ حاكما شتغؿ بالتدريس وأصبح رئيسا لجامعة بر او  كتورا،بالمحاماة وتحصؿ عمى شهادة عميا في العمـو سياسية ثـ الد
مقراطية إلى انإصالح ، وكاف قد لفت األنظار إليه بنزعته الدي9999لوالية بيوجيرسي قبؿ أف ينتخب رئيسا لمجمهورية عاـ 

 نظر:االجتماعي. ي
 101. Yourk, 1945. P . NewGnsuelo Walter Since 1914sam. World the lang 

(2
 

 .997 . صالسابق رجعمالفاضؿ، حسيف. كاظـ هاشـ نعمة. ( 

( كاف محاميا وصحفيا سياسي ودبموماسي اشتهر بمقب النمر لشراسته في الهجـو عمى 9849-9999): جورج كميمونصو)**(
مف العمر، شهد حرب السبعيف بيف فرنسا وألمانيا وسنوات الحرب  81خصومه السياسييف وعند عقد مؤتمر الصمح كاف يناهز 

القاموس نظر: أحمد، عطيه اهلل. ـ الفرنسييف. يناقما عمى األلماف شأنه في ذلؾ شأف معظالعالمية األولى وجعمه ذلؾ 
 .989.ص 9967. القاهرة: )د.د(، 1. طالسياسي

عف حزب األحرار  9891بدا حياته بالمحاماة ودخؿ مجمس العمـو عاـ  9961سياسي بريطاني ولد دفيد لويج جورج: )***(
، فمنح لقب 9999سنة التالية عاـ وزارة الذخيرة إباف الحرب العالمية األولى، ثـ رئاسة الوزراء في الالذي تولى زعامته ثـ تولى 

  .P207.Op. citWorld the lanhsam .نظر: . ي9945الموردية قبيؿ وفاته عاـ 

 .998،  997 ص.ص  جع السابقمر العبد العظيـ،: ، رمضاف(3)
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ـ. بفرنسا 9999جواف  99(، وتـ التوقيع عميها في 19ممثمي الدوؿ المنتصرة)ينظر الممحؽ رقـ 
بقصر فرساي في قاعة المرايا وهي نفس القاعة التي أعمف فيها بسمارؾ قياـ انإمبراطورية 

ـ، ثـ قدمت هذ، المعاهدة إلى الوفد األلماني الذي منع عف أي 9879األلمانية في عاـ 
 (1)قشات حولها، فسمح له بكتابة مذكرة واحدة يبيف فيها رأيه.منا

وبمرور يوميف عمى توقيع المعاهدة تـ نشرها في برليف بعدما كانت صدمة قاضية لمشعب 
األلماني والحكومة التي كانت في بادئ األمر مقتنعة مف التوقيع، فكاف تصريح الرئيس المؤقت 

" فمتقطع اليد التي ستوقع ىذه لمجمهورية خالؿ اجتماع الجمعية الوطنية في فايمر قائال 
وقد جاء في هذ، المعاهدة شروط متعددة  (2)"، ال يمكن تنفيذىا وال قبولياوأيضا "  " المعاىدة

كاف أشدها وقعا الشروط المالية واالقتصادية، التي عممت عمى كسر شوكة ألمانيا اقتصاديا 
صفحة،  919والحد مف جيشها لضماف تحطيـ أحالمها التوسعية، حيث بمغ عدد صفحاتها 

 ه مف مضاميف كالتالي:ويمكف تمخيص ما احتوت

: وكاف مخصص لميثاؽ عصبة األمـ التي أدرج ميثاقها في جميع القسم األول .9
(3)المعاهدات التي عقدت مع الدوؿ المهزومة.

 

بموجب التعديالت التي أقرتها معاهدة فرساي في الحدود  :موضوع الحدود .9
ومنطقة السار الغنية  األلمانية الفرنسية، حصمت فرنسا عمى منطقتي الموريف و األلزاس

وحددت مدة  (4)بالفحـ، والتي تقرر بأف تخضع لمجنة دولية تشرؼ عميها عصبة األمـ
عاما، وحصمت بولندا عمى الجزء الذي عرؼ باسـ الممر البولندي، وينتهي  95االتفاؽ بػ 

                                                           
 .979 ص رجع السابقمالعمر عبد العزيز، عمر.  (1)
 .91 . ص9979 بيروت: دار المشرؽ..9. ط1111أحداث العالم في القرن العشرين منذ لبيب، عبد الستار.  (2)
 .99ص  المرجع السابق.عبد العظيـ،  ،رمضاف(3)
. 9996، بيروت: دار الجيؿ.9. ط(1191-1111العالقات الدولية منذ معاىدة الصمح )ا.هػ، كار. تر: سمير شيخاني.  (4)

 .961 ص
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 عند ميناء داترؾ، فحصمت عمى 

 
مف منطقة بوزف بغية االتصاؿ ببحر البمطيؽ، وتنازلت  

(1)لمانيا أيضا عف مدينة " َممْؿ " لمحمفاء.أ
 

تنازلت ألمانيا عمى مستعمراتها وحقوقها وكؿ امتيازاتها  :المستعمرات األلمانية .1
لدوؿ الحمفاء بعد تقسيمها، حيث تقاسمت فرنسا وبريطانيا مستعمرتي توكو والكامروف 

االسترالي، لمياباف ووضعوا الجزر األلمانية الواقعة في المحيط الهندي تحت االنتداب 
(2)تنازلت عف شبه جزيرة شياجوا وشاندوف.

 

نصت المعاهدة عمى إعفاء األلماف مف الخدمة العسكرية انإجبارية كما  :التسميح .4
ألؼ جندي، وأيضا نصت عمى عدـ  911حدد عدد الجيش األلماني بما ال يزيد عمى 

ة الثقيمة والدبابات والمدرعات، السماح أللمانيا بصناعة الطائرات ومعداتها وصناعة األسمح
وفرضت عميها الرقابة الشديدة لعدـ صناعة الغازات السامة، وأيضا عدـ استخداـ سائر 

(3)السفف العسكرية في أمور التجارة.
 

مف معاهدة فرساي، التي جعمت مسؤولية  919كانت إثر قرار  :التعويضات .5
ا تدفعه نتيجة الختالؼ وجهة نظر عمى ألمانيا فمـ يقرر مؤتمر الصمح مبمغا محدد 9ح.ع

دوؿ الحمفاء ومطالبها لمبالغ ضخمة، مما أدى إلى تعييف لجنة خاصة خميفة أطمؽ عميها 
اسـ "لجنة التعويضات " لتحديد المبمغ المطموب مف ألمانيا والطريقة التي تدفع بها، وقد 

 9999ماي  19ؿ مميار مارؾ ذهبا، وتسميـ أسطولها التجاري، وحدد أج 919أرغمت بدفع 
وبعد عقد دوؿ الخمفاء  (4)كآخر موعد لتحديد المبمغ، ولـ يعفوها مف مبالغ تعويض الترميـ،

 %59ـ، تقرر توزيع هذ، التعويضات عمى أساس 9991عاـ  SAPAالجتماع في سبا 
(5)لسائر دوؿ الحمفاء. %8لبمجيكا و %8اليطاليا و %91لبريطانيا و %99لفرنسا و

 

                                                           
 ص .9979 القاهرة: دار الجيؿ لمطباعة،.تاريخ أوروبا الحديث والمعاصرإسماعيؿ.  ،ياغي عبد الفتاح. ،حسف و عميةبأ(1)

459. 
 .997 . صالمرجع السابقبير، رينوفف،  (2)

(3)
 John. Hidemm. The Weimar Republic Edition. London, 1996. P50. 

 .99 . صالسابق مرجع. العبد العظيـ، ،رمضاف(4)
 .55 ص .9996دار الجيؿ ،  :بيروت .9. ط(1191-1111العالقات الدولية منذ معاىدة الصمح )شيخاني، سمير.  (5)
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المعاهدة عدة شروط مالية اقتصادية عادت بنتائج وخيمة أضعفت ألمانيا وأتى في هذ، 
(، ومف 11)انظر الممحؽ رقـ  9ألؼ كمـ 19اقتصاديا، حيث فقدت مف أراضيها في أوروبا 

مالييف نسمة وكما حرمت مف مواردها االقتصادية مف الحديد والفحـ والزيت  6سكانها 
ومع فقدانها لمنطقتي األلزاس و الموريف خسرت  غذائيةالوالبتروؿ، والزنؾ والرصاص، والمواد 

البتروؿ و البوتاس، وفي منطقة السار خسرت الفحـ، ومع انفصاؿ لكسمبورغ مف المنطقة 
(، التي تعد 14الصناعية األلمانية خسرت الحديد أيضا، وكذا سميزيا العميا)انظر الممحؽ رقـ 

هر، خسرت خاللها الفحـ والزنؾ والرصاص مع أهـ منطقة صناعية في ألمانيا بعد منطقة الرو 
 (1)العديد مف أماكف العمؿ.

مف مواردها االحتياطية في  %65وكانت مجمؿ الخسائر التي قدمتها ألمانيا لدوؿ الحمفاء 
مف  %91مف خامات الزنؾ و %79مف خامات الرصاص،  %57مف الفحـ و %45الحديد و

 (2)مؤسساتها الصناعية.

ألؼ طف  411مميوف طف إلى  55أما أسطولها التجاري فعرؼ انخفاضا نسبيا مف       
، وبهذ، (3)بعد تسميمه لمحمفاء، وخسرت أيضا امتيازاتها التجارية مع الصيف ومصر ومراكش
أنيا كانت  المعاهدة انتقـ الحمفاء مف ألمانيا شر انتقاـ، وعف بنودها قاؿ ونستف تشرشؿ "

منيا بنود غير صالحة فقد وجب عمى ألمانيا أن تدفع مبالغ ىائمة سخيفة لحد جعمت 
كتعويضات، ولم يكن ىذا المطمب إال تعبيًرا عما يشعر بو المنتصرون من غضب، ومن فشل 
لدى الشعوب في تفيم الحقيقة الواقعة وىي إن ليس في وسع أي شعب أن يقوم بدفع ىذه 

من فرنسا لكي ال تدفع تمك التعويضات ،إال  الجزية... وقد ارتفعت بعض األصوات الضعيفة
عن طريق الخدمات أو عن طريق شحن البضائع بواسطة القطارات أو البواخر وعند وصول 
تمك البضائع إلى البالد التي فرضتيا، ستطغى عمى الصناعة المحمية، وكانت الطريقة 

الناجمة عن عمميات  الوحيدة لسمب شعب ميزوم نقل كل ما ىو قابل لمحركة... لكن األرباح

                                                           
 .991، 989. ص ص.السابق رجعمالعبد الحميد،  ،البطريؽ(1)
 .99 . صالمرجع السابقلبيب، عبد الستار.  (2)
 .971 ص السابق رجعمالعمر عبد العزيز، عمر.  (3)
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كيذه ال تتناسب مع نفقات الحرب، ولم يكن في وسع أي زعيم أن يجرء عمى الجير بيذه 
الحقيقة المؤلمة لذلك استمر الحمفاء في تبجحيم في عصر ألمانيا حتى يسمع صرير 

 (1)".أنيابيا

لمجنة ـ قامت ألمانيا بدفع أوؿ قسط مف مجموع التعويضات، التي أقرتها ا9999وفي عاـ 
 (2)عندما عقدت في لندف وحدد تاريخ تسميمها في نفس العاـ، فكاف المبمغ المقدـ ثالث مميارات،

أما بالنسبة لمقسط الثاني عندما تـ البحث في قضيته صرحت الحكومة األلمانية بعجزها عف 
لغنية التسديد بحجة أف وضعها االقتصادي والمالي ال يسمح لها باالستمرار خاصة أف األقساـ ا

 (3)مف الموارد األولية صدرت لدوؿ الحمفاء.

 ب. احتالل إقميم الروىر:

 * األىمية االقتصادية إلقميم الروىر بالنسبة لالقتصاد األلماني:

تقع في منطقة  (4)(،15تعد منطقة الروهر القمب الصناعي أللمانيا)انظر الممحؽ رقـ 
والمناطؽ المتصمة به بيف مدينتي واسؿ  شماؿ فاليا، يعتبر حوض الروهر Rhénanieرينانيا 

Wasel  وديسمدورؼRiesseldovq  مف أهـ المناطؽ الصناعية في العالـ يتربع عمى مئات
كمـ عرض، ويوجد بهذا الحوض مناجـ  41الكيمومترات مف الجهة الغربية إلى الشمالية وعمى

ما تعتبر المصدر األساسي واسعة لمفحـ الحجري التي يرتكز عميها تطور االقتصاد األلماني، ك
مما زاد في األهمية  (5)لصناعات الحديدية الفوالذية والمواد المعدنية والكيماوية وكذلؾ النسيجية،

                                                           
 .78 (. ص. بغداد: مكتب المنار. )د.س9. ط9ج. مذكرات تشرشلنستف، تشرشؿ. و  (1)
 .979 . صالسابق مرجع. العمر عبد العزيز، عمر (2)
 .99 . صالمرجع السابقلبيب، عبد الستار.  (3)
. 9984، اليقظة العربية: دار دمشؽ .9. طالتاريخ األوروبي الحديث والمعاصر منذ الحرب العالمية األولىجالؿ، يحي.  (4)

 .67 ص
(5)

 Student Encrata. Premin. 2008. 

http://lip.freescienceengineering .org/search.php ?search.type=mages&search_text=history+of+
Africa&submit=Dig+for. 
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االقتصادية لممنطقة: تدعيمها بشبكة كثيفة لمسكؾ الحديدية والطرؽ البحرية الداخمية التي تسمح 
 (1)بنفوذ مباشر نحو نهر الرايف عمى المحيط األطمنطي.

 احتالل إقميم الروىر وأثره عمى االقتصاد األلماني:*

بعد رفض ألمانيا بدفع األقساط المتبقية مف التعويضات عقدت الحكومة الفرنسية اتفاقا مع 
ـ يقضي دفع ألمانيا لفرنسا 9999في عاـ  -راتنو -الحكومة األلمانية، عرؼ باتفاؽ لوشر

سمع، ومواد أولية بدال مف الماركات الذهبية،  حصصها مف التعويضات أمواال عينية تتمثؿ في 
وبذلؾ عرضت مسألة دفع التعويضات عمى مؤتمرات  (2)بعد تصريح ألمانيا بعجزها عف الدفع،

ـ ومؤتمر نيساف وجينوا، حيث كانت فرنسا 9999دولية عديدة أهمها: مؤتمر لندف وباريس عاـ 
ـ قدرتها وتهربها عمى دفع التعويضات، خالؿ هذ، المؤتمرات تبيف شكوكا اتجا، ألمانيا، بعد

ولجراء سوء الحالة االقتصادية أللمانيا تراجعت قيمة المارؾ، فطمبت الحكومة األلمانية مف دوؿ 
غير أف وصوؿ  (3)الحمفاء لتمديد وقت دفع أقساط التعويضات فقبمت بريطانيا وأمريكا عرضها،

مسألة دفع التعويضات إلى سياسة صارمة  بوانكاريه إلى رئاسة وزراء فرنسا، جعؿ التعامؿ مع
برفض قاطع لهذا الطمب، واشتراط وضع ضمانة لمدفع، حيث برهنت فرنسا هذا التصرؼ 

 بوضع مناجـ الروهر في يد دوؿ الحمفاء. 

وبذلؾ ستكوف كأداة ضغط عمى ألمانيا، لدفع التعويضات وتنفيذها لمعاهدة فرساي وفضال 
ي يد الحمفاء سيستطيعوف استثمار مناجـ الروهر لصالح عف ذلؾ فإف وضع هذ، المناجـ ف

وعندما تأخرت ألمانيا في تسميـ  (4)التعويضات، وهو ما اسما، بوانكريه " الرهف المنتج "،
شحنات األخشاب التي وعدت بها الحمفاء، استفاد بوانكريه بذلؾ الوضع واتفؽ مع الحكومة 

مناجـ الروهر، وتكوف مصحوبة بجيوش لتقـو البمجيكية بإرساؿ لجنة الرقابة عمى مصانع و 
ا وبريطانيا .ـ.ـ، بالرغـ مف معارضة الو9991جانفي  9بالدفاع عنها وكاف ذلؾ في 

                                                           
 .918 )د.س(. ص انإسكندرية:)د د(،. تاريخ أوروبا الحديث والمعاصر. دار الوفاء لمطباعة والنشرفرغمي تسوف، عمي.  (1)
 .59 )د.س(. ص)د د(،المنهؿ المبناني، : دار. بيروت9ط.1191-1111السياسات الدولية بين الحربين صبح، عمي. (2)

(3)
 Jen Guiffan. Historic de Enrobe aux xxe Siècle 1918-1945 (de la Grande guerre à 

l'écroulement du Nazism. Edition compliances. 1995. P47. 

 .19. صالسابق مرجعال عبد العظيـ، ،رمضاف(4)
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بتصريحهما: أف االحتالؿ ال يشكؿ إساءة أللمانيا وحدها بؿ يسيء إلى الحياة االقتصادية في 
 (1)أوروبا كمها.

حوؿ احتالؿ الروهر قرر بوانكريه تنفيذ  وبعد أسابيع مف المشاورات بيف دوؿ الحمفاء،
ـ أعمف بدأ عممية االحتالؿ 9991جانفي  99المخطط الذي خطر له منذ شهر جويمية، وفي 

وبوشف  Essenوتـ السيطرة عمى أهـ المدف الرئيسية بالروهر، عمى غرار كؿ مف ايسف 
Bohun  و دورتمونداDortmund هذ، الحممة  مف قبؿ القوات الفرنسية وبمجيكا، وحظيت

 (2)بتأييد كبير في أواسط الرأي العاـ الفرنسي.

وهكذا يكوف قد سمب مف ألمانيا قمبها الصناعي، الذي كانت تعتمد عميه، فبموندا أخذت 
 مقاطعة سميزيا العميا التي تمثؿ 

 
مف انتاج المانيا لمفحـ والفوالذ، ونتيجة لهذ، الطريقة القاسية  

، قررت الحكومة شؿ 9التي تمقاها االقتصاد والشعب األلماني، التي لـ يعرفها منذ نشوب ح .ع
الحياة االقتصادية لمنع فرنسا مف استخداـ الفحـ، التي أقرت عمى عماؿ الروهر باالضراب 

إلى القياـ بالمقاومات السمبية بتخريب وحرؽ المعامؿ والمصانع كما دعت  (3)العاـ عف العمؿ،
 (4)في الروهر، مف طرؼ عصابات كانت مدعومة مف الجيش.

فجاء رد الفعؿ الفرنسي اتجا، هذ، العمميات بإرساؿ عماؿ مناجـ ومصانع مف فرنسا 
عمميات واشتدت وبمجيكا، بدؿ العماؿ األلماف المضربيف كما طرد منهـ اآلالؼ، واستمرت هذ، ال

زاء هذ، الحوادث قاـ المستشار األلماني ويمها لميكيو (5)ـ9999إلى غاية عاـ  باالستقالة  )*(وا 

                                                           
(1)

 Jen Guiffan. Op. cit. P 48. 

 . 95صالسابق. مرجع. الالخوند، مسعود (2)
(3)

 Jen Guiffan. Op. cit. P49. 

 .41 . صالسابق رجعمالعبد العظيـ.  ،رمضاف(4)
 .991 ص .السابق مرجع، العبد الحميد  ،البطريؽ (5)

أسس  9998، وفي عاـ 9998-9917، وكاف عضوا في مجمس البرلماف 9878سياسي ألماني، ولد عاـ  ويميا لميكيو:)*(
نة ، اتبع سياسة القرص9999حتى وفاته  9991الحزب األلماني الشعبي وأصبح مستشار ووزير لمشؤوف الخارجية منذ عاـ 

 .919 . .صالمرجع السابقاهلل.  نظر: أحمد، عطيهعمى الحمفاء عامة وفرنسا خاصة. ي
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، الذي أنهى الفوضى، وقامت فرنسا بالجالء عف الروهر وكاف )*(وخمفه ستريسماف غوستاؼ
ير خارجيتها ذلؾ لعدة عوامؿ كالمعارضة الداخمية وتأـز عالقاتها مع بريطانيا وهو ما جعؿ وز 

ـ لتحقيؽ االستقرار 9995أكتوبر  95ببرناند يتفؽ مع ستريسماف نإعداد معاهدة لوكارنو في 
وخالؿ هذ، المعاهدة اعترفت ألمانيا بحدودها الغربية بينها وبيف فرنسا وبمجيكا (1)االقتصادي،

سحبت هي كما ورد في معاهدة فرساي، اي أنها سممت بحؽ فرنسا في االلزاس و الموريف، وان
ـ، أما الحمفاء انسحبوا مف كولونيا إحدى مناطؽ 9995جويمية 9األخرى مف الروهر منذ 

 (2)الرايف.

 م:1191ج. األزمة االقتصادية العالمية 

 م:1191مفيوم أزمة * 

عبارة عف أزمة مالية شهدها النظاـ الرأسمالي، في الواليات المتحدة األمريكية وكنتيجة  هي
، كاف خاللها حجـ صادرات أمريكا مف الموارد الغذائية 9النفتاح األسواؽ المالية لها خالؿ ح ع

 ـ9994( مميار مف الدوالرات سنة 9295واألولية واألسمحة والذخيرة لمدوؿ المتحاربة قد بمغ )
مميار دوالر، ولما وضعت الحرب أوزارها عادت  9ـ مميار مف الدوالرات و9996سنة  4295و

كؿ المصانع األوروبية إلى انإنتاج، حيث ضاقت فرص انفتاح األسواؽ األوروبية أماـ 
مخرجات االقتصاد األمريكي، مف السمع والبضائع وفي المقابؿ أتيحت فرص إنتاج المصانع 

مف السمع والبضائع، مما أدى إلى إغالؽ األسواؽ في وجه المنتوج  األوروبية بما يكفي
وبذلؾ فقدت أمريكا تأميف أسواؽ لمنتجاتها ومنه زاد العرض عمى حساب الطمب،  (3)األمريكي،

                                                           
 9998، وفي عاـ 9998-9917، وكاف عضوا في مجمس البرلماف 9878سياسي ألماني ولد عاـ  ستريسمان غوستاف:)*(

نظر: الكيالي، . ي9999حتى وفاته  9991ة منذ عاـ أسس الحزب األلماني الشعبي وأصبح مستشارا ووزيرا لمشؤوف الخارجي
 .989 . ص9985المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ،  :بيروت ،1. ج1. ـسياسةموسوعة العبد الوهاب. 

 .15 . صالمرجع السابقلبيب، عبد الستار.  (1)
 .917. ص9985المؤسسة العربية لمدراسات والنشر.  :. بيروت9ج.9ـ. موسوعة السياسةالكيالي، عبد الوهاب.  (2)
( وانعكاساتيا 1199-1191العالمية المعاصرة األزمة االقتصادية العالمية ) عمى ىامش األزمة االقتصاديةالبديري، عمي.  (3)

-www-iosjمتاح عمى االنترنت عمى الرابط التالي:  [ 9195األحد. فيفري.  ]. عمى الدول الكبرى المؤثرة في النظام الدولي

net . 
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وتراجعت األسعار وزادت المضاربة داخؿ البورصة وارتفعت فيها أسعار األسهـ، بصورة كبيرة 
مما أدى إلى انهيار األسهـ في بورصة ويؿ  (1)ي األمريكي،ال تتماشى مع الواقع االقتصاد

ـ، وتسببت في أزمة مالية كبيرة حازت عمى إفالس البنوؾ كمها، 9999أكتوبر  95ستريت يـو 
حيث قامت أمريكا بسحب كؿ أموالها مف بنوؾ أوروبا، وبذلؾ تماشت األزمة وأثرت في 

 (2)االقتصاد األوروبي لمدوؿ الكبرى.

 عمى االقتصاد األلماني: م1191أزمة  انعكاسات 

عمى الرغـ مف  9لقد كانت أحواؿ ألمانيا االقتصادية والمالية مضطربة منذ نهاية ح ع 
 11وكاف ذلؾ بعد صدور قانوف  (3)ـ،9999-9994استعادة ازدهارها االقتصادي بيف سنتي 

الذي يدعوا إلى انإصالح ويسمح لبنؾ ألمانيا بإصدار العممة الذهنية، واستبداؿ  9994أوت 
ممغراما لرايشمارؾ  158الراينتمارؾ دالر يشمارؾ الذي يعتمد عمى عيار الذهب والمقدر بػ 

كما رافؽ االستقرار النقدي  (4)الواحد، فكاف يستبدؿ بمميوف مميار مف الماركات الورقية القديمة،
في ألمانيا تدفؽ رؤوس األمواؿ األجنبية واألخص الواردة مف الواليات المتحدة األمريكية، حيث 

مميار رايشمارؾ في شكؿ قروض  11إلى  91ـ مف 9996-9994قدر مبمغها ما بيف 
لعاممة، بسبب لممؤسسات الخاصة، واستثمارات لممؤسسات الصناعية بانإضافة إلى توفر اليد ا

النزوح مف المناطؽ التي لـ تعد تابعة أللمانيا، أي انخفاض نسبة البطالة بفضؿ االستقرار 
كما عرفت ازدهارا في القطاع  (5)السياسي الذي عرفته النقابات االشتراكية والديمقراطية،

في ـ، و 9997الفالحي، نتيجة منح قروض بفوائد رمزية لمفالحيف وتخفيض الضرائب في عاـ 
 القطاع الصناعي شهد اهتماما بالبحث العممي والتقني لتطوير طرؽ انإنتاج واالقتداء بالطرؽ 

                                                           
. 9. طالرأسمالية المتطورة والبمدان الناميةاألزمات االقتصادية فعميا ووظائفيا في البمدان  بف حسيف محمد لخضر. (1)

 .991 . .ص9995المعهد الوطني لمثقافة. ، . الجزائر
 .97 ص  9191دار وائؿ لنشر.  عماف: .9. طالنظام االقتصادي السياسي الدولي، محمد حمد. ةالقطاطش (2)
 . 99. صالمرجع السابقجالؿ، يحي.  (3)
 .998 .ص .المرجع السابقزوزو، عبد الحميد.  (4)
 .4 . صالمرجع السابقالبديري، عمي، عمي هاشـ.  (5)
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األمريكية، واعتماد أسموب العقالنية لمعماؿ في نظاـ العمؿ، وذلؾ بزيادة وقت ساعات العمؿ 
 (1)في مصانع الحديد .

ـ بأف تكوف في مقدمة 9998وهذا الوضع أدى بألمانيا إلى تحقيؽ تقدـ سريع مكنها في عاـ 
وانجمترا نجدها تنتج  الدوؿ المنتجة خاصة في صناعة الكيمياويات، والكهرباء، وبمقارنتها بفرنسا

مميوف طف،  919مالييف طف لكؿ منهما، والفحـ  927مميوف طف مف الفوالذ مقابؿ  96111
مما أدى بها إلى استرجاع تفوقها عمى غريمتها فرنسا  بالرغـ مف فقدانها لسميزيا العميا و 

 (2)ـ.9991الموريف، بؿ ازدادت عمى المستوى الذي كانت عميه في سنة 

ذا النشاط االقتصادي الذي عرفته ألمانيا في هذ، الفترة إال أنه لـ يمبث أف ونتيجة له
ـ بتزامف مع وفاة رئيس خارجيتها ستريسماف الذي عرفت 9999عصفت أزمة اقتصادية في عاـ 

في مواجهة  )*(ألمانيا خالؿ حكمه االنتعاش واالزدهار االقتصادي، وخمفه المستشار بروينخ
تبعا النهيار األوراؽ المالية في ويؿ ستريت بأمريكا، وامتدت وصوال  األزمة التي حمت، وذلؾ

إلى ألمانيا حيث كانت أكثر خطورة عميها، ألف اقتصادها كاف يعتمد بدرجة كبيرة عمى رؤوس 
األمواؿ األجنبية باألخص األمريكية، بعدما طالبتها هد، األخيرة باألمواؿ التي أقرضتها لها، 

المركزي التطرؽ إلى ماله االحتياطي األمر الذي أدى إلى توقفت  فاضطر البنؾ األلماني
وبحموؿ موعد دفع األقساط المستحقة كانت ألمانيا مدينة  (3)العمميات االستثمارية الخارجية،

 (4)مميوف دوالر، فمـ تجد ما تسد به وارداتها الضرورية مف المواد الخاـ واألغذية، 915لفرنسا بػ 
ـ قامت بسحب األمواؿ مف البنوؾ بعدما تأكدت مف إفالس بنؾ النمسا، 9919 وفي أواخر ماي

                                                           
(1)

. بيروت: مركز الدراسات لموحدة العربية، 1. طفي القرن العشرينالعالقات السياسية الدولية ج اهلل سمعاف. بطرس، فر  
 .161، ص 1791

 .57 . صرجع السابقمال. عبد العظيـ  ،رمضاف(2)
تولى  9911وفي  9995، انتخب عضوا بالرايخشتاغ 9885سياسي ألماني، وهو هايف بروتيج، ولد : المستشار بروينخ)*(

إال أف الرئيس  9919وحاوؿ القضاء عمى الحركة النازية بزعامة هتمر وهي التي نشطت إباف حكمه عاـ الوزارة األلمانية  رئاسة
لحركة النازية، هاجر إلى مهدت لنجاح ادادية التي ساليبه االستبهندربرج أقاله في السنة التالية لسياسته االقتصادية، اتهـ بأ

 .119 . ص9114 : دار العمـ لممالييف.بيروت 1، طقاموس الموردنظر: البعمكي، منير. . ي9911عاـ  و.ـ. .أ

 .419 . صالسابق رجعمالفرانسو، جورج دريفوس.  (3)
 .94 . صالسابق مرجعالجاد، طه.  (4)
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مف المساعدات  Bank Reichوقامت ببيع السندات بالبنوؾ األلمانية، وحـر البنؾ المركزي 
األجنبية، فاضطر إلى استخداـ احتياطه مف العممة األجنبية وقاـ بذلؾ العديد مف البنوؾ إغالؽ 

ـ، ونظرا الستمرار عممية 9919جويمية  91مشتادر " الذي انهار يـو  أبوابهـ ومنهـ بنؾ "
سحب األمواؿ أغمقت جميع البنوؾ األلمانية،وتوقفت بالتالي عمميات تمويؿ المشاريع 
االقتصادية، ودوائر األعماؿ المالية وعمميات االستثمار، حيث توقفت التجارة الخارجية وأدى 

 (1)ميزانية الدولة، وتدهور انإنتاج األلماني عمى نحو سمبي. إلى كساد بضائع ألمانيا، وفقداف

 المشاريع األلمانية لمتطوير االقتصاد األلماني: /2

بعد انتهاء الفترة األولى مف فترات األزمات بدأت مرحمة الهدوء، وبرزت بوادر انتعاش 
ع التعويضات التي االقتصاد األلماني بعد هزيمة بوانكاريه صاحب السياسة المتصمبة، اتجا، دف

أقرتها معاهدة فرساي، وصاحب فكرة احتالؿ الروهر لضماف التسديدات األلمانية ليخمفه في 
وفي المقابؿ تولى سترسماف منصب مستشار الجمهورية األلمانية،  )*(ـ إدوارد هيربو9994عاـ 

حيث عرفت مرحمته ليونة مع بريطانيا والو ـ ا، وتحسنت عالقتهـ االقتصادية بألمانيا، وبهذ، 
الظروؼ انتعشت جهود سترسماف إذ بدا الحمفاء ينظروف بموضوعية إلى قضية التعويضات 

تـ وضع مشروعي داوز ويونع محاوليف تحسيف وتطوير  طبقا لقدرة ألمانيا عمى الدفع، ومنه
 االقتصاد األلماني عما كاف عميه سابقا.

 م:1199داوز  . مشروع1

التعويضات، وكاف ذلؾ بتشكيؿ لجنة ـ مف أجؿ تسوية 9991وضع هذا المخطط في عاـ 
مالية، ـ، يترأسها شارؿ داوز وهو خبير في الشؤوف ال9994أفريؿ  9مف الخبراء العالميف في 

وقد نصت القرارات  (2)،وفرض عميه إصالح الميزانية المالية أللمانيا وتثبيت استقرار المارؾ
                                                           

 .5 . صالمرجع السابق، عمي، عمي هاشـ. البديري (1)
نائبا لمرئيس األمريكي، تخرج مف كمية  9995-9999وهو محامي وسياسي عمؿ خالؿ الفترة  9865ولد عاـ : ىيربو ددوار إ)*(

 ، وأصبح رئيسا9999، وشارؾ في الحرب العالمية األولى وكاف المدير األوؿ لمكتب ميزانية الو.ـ.أ عاـ 9886القانوف عاـ 
نظر: أحمد، . ي9999-9919.أ ببريطانيا لمفترة ، ثـ أصبح سفيًرا لمو.ـ9991لمجنة الدولية الخاصة بالتعويضات األلمانية عاـ 

 .955 . صالمرجع السابقعطيه اهلل. 

 .979 . صالسابق رجعمالموريس، كرريه.  (2)



السمطة إلى النازيين وصول قبيل األلمانية االقتصادية األوضاع                األول الفصل  

 

 
37 

التي جاءت بالمشروع بجالء القوات الفرنسية مف منطقة الروهر، ودفع ألمانيا مبمغا يقدر بػ 
هذا مميوف دوالر، ولضماف  695مميوف دوالر، ويزداد سنويا حتى يبمغ بعد أربع سنوات  951

وكما  (1)،الدفع وجب عمى ألمانيا أف تقوـ بتأميف خطط السكؾ الحديدية والصناعات األلمانية
سنة، تشرؼ عميه  51األوراؽ المالية لمدة  نص المشروع عمى إنشاء بنؾ مركزي يحتكر إصدار

هيئة مكونة مف أربعة عشرة عضًوا، منهـ سبعة ألماف وسبعة آخروف مف األجانب ويدفع 
مميوف دوالرا أللمانيا، لتعمير مؤسساتها الصناعية عمى أف يشرؼ وكيؿ  911رها قروضا قد

 (2)لجنة التعويض عمى دفع المبمغ.

استطاع أف يحصؿ عمى  بالرغـ مف معارضة بعض األلماف لممشروع إال أف ستريسماف
موافقة البرلماف، بعد أف اثبت لهـ حاجة ألمانيا إلى القروض لمنهوض باقتصادها بفضؿ هذا 

ـ تـ تطبيقه بدقة، وكانت نتائجه ايجابية 9995وفعال دخؿ حيز التنفيذ انطالقا مف  (3)المشروع،
النقد واقتراض مالييف عمى ألمانيا، فتمكنت الصناعة مف تسديد ديونها المشتركة جراء انهيار 

الدوالرات وتجديد آالتها، وتنظيـ عممياتها انإنتاجية، وارتفعت األجور في السنة الثالثة إلى 
عما كانت عميه، وتطورت صناعتها الحربية فأنتجت العديد مف الدبابات والطائرات  91%

مانيا المزيد ـ رغب االقتصاديوف في وضع خطة جديدة تتيح ألل9999والسفف، وبعد حموؿ عاـ 
مف الحرية االقتصادية، بحيث تستطيع تحميؿ أعباء نفقاتها ونقؿ اعتمادها عمى انإمدادات 

 (4)الخارجية وبذلؾ قررو وضع مشروع يونغ.

 م:1191 مشروع يونغ -9

، (5)ـ9996وضع هذا المشروع بعد مؤتمر باريس ودخوؿ ألمانيا ضمف عصبة األمـ عاـ 
ـ احتوى المؤتمر كؿ مف فرنسا 9999جواف  9في Yaungكي يونغ انعقد برئاسة الخبير األمري

                                                           
 .551 . ص9199دار المسيرة لمنشر والتوزيع.   )د.ـ(: .9. طتاريخ أوروبا الحديث والعاصرزيف العابديف، نجـ الديف.  (1)
 .48 . صالسابق مرجع. ال، عبد العظيـرمضاف(2)
 .19 . صالمرجع السابقشيخاني، سمير.  (3)
 .51 . صالسابقمرجع الموريس، كوزيه.  (4)
 .76 . صالمرجع السابقلبيب، عبد الستار.  (5)
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، (1)والو ـ ا وايطاليا، والبياف وكاف شاخت هو ممثؿ ألمانيا و أحد الخبراء المالييف االقتصادييف
ونص المشروع عمى تقسيـ التعويضات إلى سبعة وثالثوف قسطا سنويا تبمغ قيمة كؿ منها 

، تكفي لتغطية ديوف الو.ـ.أ أللمانيا بتأخير الدفع مدة دفعة سنوية 99مميوف جنيه تتبعها 
أقصاها سنتيف، إذ وجدت صعوبات في تحويؿ النقد ونص أيضا عمى إنشاء مصرؼ دولي 
لمتسويات تكوف مهمته تسميـ مدفوعات التعويض، وتوزيعها وعقد قرض مالي دولي عمى 

لغاء ضمانة المبالغ (2)األقساط الغير مشروطة، التي تؤمنها مف وردات السكؾ الحديدية التي  وا 
فرضت في مشروع داوز، وبعد االتفاؽ عمى الصيغة النهائية لممشروع وافؽ عميه أكثر مف 

صوت، بموافقة الحمفاء عمى المشروعيف تمكف سترسماف في آخر أيامه مف تحقيؽ  994
أللمانيا، وبذلؾ تغير انتعاش اقتصادي كبير، وأيضا جالء فرنسا عف الروهر القمب الصناعي 

غير أف انتقاؿ األزمة االقتصادية إلى ألمانيا إثر في المشروع تأثيرا  (3)موقؼ الحمفاء اتجاهها،
كبيًرا، وقاـ المستشار األلماني برونينغ إلى بعض الوسائؿ التقميدية كتخفيض قيمة النقد، بمراقبة 

عادة تنظيـ حركة التسميؼ وتخفي لغاء رسـو األرصدة وخفض األسعار وا  ض أجور العماؿ، وا 
ـ، وبذلؾ اقترح الرئيس هربرت هوفر في 9999سنة  %829حيث بمغت  (4)الحماية الجمركية،

ـ عقد مؤتمر لوزاف 9919وفي عاـ  (5)ـ تأجيؿ دفع قروض الحروب والتعويضات،9919عاـ 
السنوية عمى  لبحث تعويضات الحرب األلمانية بعد أف تبيف عجز دفعها، وتـ فيه إلغاء األقساط

ـ، 9915ابتداًء مف عاـ  %5مميوف جنيه سنويا في صورة سندات بفائدة  951أف تقـو بدفع 
ورغـ هذ، المحاوالت التي قاـ بها الخبراء إال أف األزمة استمرت داخؿ الواقع األلماني وأثرت 

 (6)في اقتصادها.

                                                           
 .59 . صالسابق مرجع. الموريس، كوزيه (1)
 .991 . ص9114 : مؤسسة شباب الجامعة، نإسكندريةا ،9. طتاريخ أوروبا واألمريكيتينالسيد، محمود.  (2)
 .91 . صالمرجع السابقجالؿ، يحي.  (3)
 .61 . صالسابق المصدرنستف، تشرشؿ. و  (4)
 .171 . صالسابق مرجع. الالبطريؽ، عبد الحميد (5)
 .51 . صالمرجع السابق عبد العظيـ. ،رمضاف(6)
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وف طف سنة ممي 914ـ إلى 9999مميوف طف سنة  961فكاف هبوط إنتاج الفحـ مف 
نتاج الحديد مف 9919 ـ كما 9919سنة  527112111ـ، إلى 9999مميوف طف سنة  96ـ وا 

ـ 9999ـ، بعدما كانت بعاـ 9919عاطؿ سنة  525792111انتشرت البطالة وأصبحت تقدر بػ 
عاطؿ ولذلؾ انخفضت األجور إلى نصؼ معدلها، وسجمت انخفاضا في قيمة  9942111

 (1)مف حجمها. %59يمتها ومف ق %45الصادرات بنسبة 

 / العالقة االقتصادية األلمانية البريطانية: 3

بعد محاولة ألمانيا إعادة بناء اقتصادها أخذت تتحدى المصالح البريطانية والفرنسية، 
مف طرؼ دوؿ الحمفاء، كما  وتساهمت خاللها بريطانيا مع ألمانيا نتيجة لمقسوة التي قوبمت بها

أبدت بريطانيا استيائها مف موقؼ فرنسا التي كانت تطمح بالسيادة عمى أوروبا، حيث استغمت 
ألمانيا هذ، السياسة في اجتذاب رؤوس األمواؿ إليها، األمر الذي شجع أصحاب األمواؿ 

حيث  (2)الدولة،والبنوؾ األجنبية عمى إرساؿ أموالهـ الستغاللها في القروض التي تصدرها 
كانت بريطانيا تأخذ أكثر البضائع األوروبية، ونظًرا لموقع ألمانيا الجغرافي فإنها تعد حمقة 
وصؿ بالنسبة لشبكة االرتباطات التجارية األوروبية وجعؿ صادراتها تتجه إلى كؿ الدوؿ، 

ة فهي أهـ مصرؼ ووارداتها تأتي مف جميع الدوؿ، وتعد ألمانيا أهـ مستورد بيف الدوؿ األوروبي
لمحصوالتها فإف نصؼ تجارتها تذهب إلى غرب أوروبا والثمث إلى شمالها، وأصبحت متفوقة 

ـ، وبذلؾ حققت صناعتها 9996-9995في المياديف االقتصادية باألخص في الفترة ما بيف 
بيف الدوؿ الكبرى تقدما صناعيا كبيًرا، السيما صناعة الجمود والشاحنات والحرير 

نتيجة القروض التي حصمت عميها ألمانيا مف الو ـ أ، فاستفادت منها في شراء (3)،الصناعي
المواد الخاـ، كما خصصت جزًء كبيًرا مف دخمها لمصناعة وقامت ببناء العديد مف المشاريع 
الجديدة في الزراعة وأصمحت الطرؽ، وأنشأت شبكات لمسكؾ الحديدية وزاد استخداـ الطائرات 

                                                           
 .48 . صالسابق جعمر لرمضاف، عبد العظيـ. ا(1)
التاريخ االقتصادي، موجز في تاريخ التطور االقتصادي ألوروبا منذ العصور الوسطى حتى بداية البرماني، خزعؿ.  (2)

 .978 ص 9968 . بغداد:)د د(.9. طالحرب العالمية الثانية
(3)

 Carr, William. A History of Germany 1815-1945. London, 1979. P.304 305. 
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ت السفف التجارية أعمالها في البحار بكؿ أنواع البضائع األلمانية إلى بريطانيا في النقؿ، وأعاد
 (1)والدوؿ األخرى.

عما كانت عميه في السنوات  %15ـ زادت صادرات ألمانيا بنسبة 9911وفي عاـ 
الماضية وبنفس العاـ تقدـ السفير البريطاني اريؾ فيس إلى الوزارة الخارجية األلمانية باحتجاج 

مارس مف نفس العاـ عمى التدابير المتخذة مف قبؿ ألمانيا لتحديد تصدير الفحـ  99في 
الحجري إلى بريطانيا، حيث ردت ألمانيا عميها بمذكرة ذكرت فيها أف غايتها مف هذا التصرؼ 

مما أدى إلى  (2)هو حماية منتجاتها، وأف هناؾ عدة مصاعب تعترض استخراج الفحـ الحجري،
وتعطيؿ نصؼ المناجـ عف العمؿ، وهذا ما اجبرها عمى تحديد  %51إلى تقميؿ الصادرات 

الصادرات، حيث أف ألمانيا لـ تقصد الوقوؼ بوجه المصالح البريطانية، كما قامت هي األخرى 
باتخاذ تدابير مماثمة لحماية مصنوعاتها مف تعريفاتها الجمركية الجديدة، وبذلؾ تشكؿ مؤتمر 

ني لمنظر في أمور التجارة والعالقة االقتصادية بيف الدولتيف، وخاصة التجارة األلماني البريطا
في مسألة الديوف، وألجؿ هذ، الخالفات تقدـ السفير األلماني في لندف إلى الحكومة البريطانية 
بمذكرة ذكر فيها دوافع توقؼ ألمانيا عف تسديد فوائد قروضها الخصوصية لمدة ستة أشهر، 

تؤسس " دار لتصفية الديوف " لمسندات األلمانية في حاؿ عزمها عمى وصرحت بريطانيا بأنها س
تأجيؿ دفع ديونها، وسبب ذلؾ استياء الحكومة األلمانية تجا، هذا الموضوع، وأعمنت أنها عمى 
استعداد تاـ لمقابمة بريطانيا بالمثؿ لكافة انإجراءات التي تقدـ عميها هذ، األخيرة وعمى األغمب 

 (3)األلمانية إلى بريطانيا.ما يخص الصادرات 

 

 

 

                                                           
 . 961ص .المرجع السابقد الحميد. زوزو، عب (1)

(2)
 Carr.Willaim Op. cit. P106. 

 .979. صالمرجع السابقالبرماني، خزعؿ.  (3)
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" التي تحمؿ  ـ المتضمف " معاهدة فرساي9999اـ بعد عقد دوؿ الحمفاء مؤتمر الصمح ع
في تعويضات الحرب تدفعها ألمانيا نتيجة  :في طياتها مجموعة مف الشروط المالية تتمثؿ

اقتصاديا، إضافة إلى ، محاولة بذلؾ كسر ألمانيا 9ح عالخسائر التي ألحقتها بالدوؿ خالؿ 
، مما أدى إلى نقص مواردها  لها تجريدها مف بعض األقاليـ التي تمثؿ القمب الصناعي

الصناعية خاصة األولية منها، هذا ما أدى إلى زيادة التدهور الصناعي داخؿ الواقع 
 االقتصادي األلماني.

انب االقتصادي ، ا عمى الجـ وتأثيره9999ومع حموؿ األزمة االقتصادية بأمريكا عاـ 
ت ادـ بعدما استفادة مف االعتما9999-9995نتيجة التحسف واالنتعاش الذي عرفته ما بيف 

يونغ وتحسف عالقة ألمانيا ببريطانيا و  التي قاـ بها داوز المالية األمريكية، وبالرغـ مف المشاريع
ضاعفات األزمة م تاتجا، دفع التعويضات لكف هذا النشاط لـ ليبث أف زاد ،وتعاطفها معها

االقتصادية التي أدت إلى ركود المصنوعات األلمانية، وزيادة انتشار الفوضى داخؿ المجتمع 
األلماني، مما أدى إلى ظهور أحزاب جديدة معارضة لحكومة فايمر العاجزة عف حؿ هذ، 

 المشاكؿ.
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دت لظيور ، ميظمت أحواؿ ألمانيا معرضة الزمات كبرى داخمية اقتصادية وسياسية             
تفادة االسأحزاب جديدة عمى المسرح السياسي األلماني، وكاف لظيور الحزب النازي دوًرا في 

مف تمؾ األزمات التي ألمت بألمانيا بعد الحرب العالمية األولى، ومف اىتزاز مكانة حكومة 
 ،فايمر التي لـ تكف تعتمد عمى تأييد شعبي باألخص بعد عجزىا عمى حؿ المشاكؿ االقتصادية

حميا ا وبدا التنديد لسقوط حكومة فايمر والتي حّؿ مـ زاد التدىور بألماني9191 ومع حموؿ أزمة
الحزب النازي وعمى رأسو أودلؼ ىتمر وىو موضوع دراستنا في ىذا الفصؿ، حيث سنسمط 
أضواء البحث في التعرؼ عمى شخصية أودلؼ ىتمر نشأتو االجتماعية والسياسية، وحزبو 

 القومي االشتراكي والعوامؿ التي أدت إلى وصولو لمسمطة ومدى تحقيؽ أىدافو.
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 :جتماعية والسياسية/ أودلف هتمر النشأة اال1

( في مدينة برونو 6ـ،)ينظر الممحؽ رقـ9881أفريؿ  92يعتبر ىتمر مف مواليد 
والده كاثوليكي المذىب  (1))إيف( بالقرب مف حدود ألمانيا، Eanالنمساوية التي تقع عمى نير 

بنت ألحد  وأمو تدعى كالرا (2)يدعى لويس ىتمر وىو موظؼ بجمارؾ الحكومة النمساوية،
 المزارعيف.

كاف والده يأمؿ أف يصبح ابنو موظفا قضى ىتمر أربع سنوات في مدرستو الثانوية حيث 
يريد أف يكوف رساما ليتخمص مف  في الحكومة أيضا، لكف أممو خاب عندما أعمف ىتمر أنو

مح العمؿ الشاؽ، حيث كاف يضمف أف مواىبو تؤىمو بأف يكوف فنانا بالدرجة األولى التي يط
مف عمره إذ ترؾ تعميمو الثانوي في لينز،  91ـ توفي والده وىو يبمغ 9121، وفي عاـ (3)إلييا

ـ أيف عانى البؤس والحرماف، حيث كاف يكسب عيشو مف رسـ 9121وانتقؿ إلى فينا عاـ 
بعض الصور والمناظر ليبيعيا، وكاف يطمح في االلتحاؽ بكمية الفنوف إال أنو لـ يوفؽ في 

كما عمؿ ىتمر خالؿ إقامتو بالعاصمة النمساوية  (4)أثرت فيو تمؾ الفترة تأثيرا كبيًرا،ذلؾ، وقد 
نقاشا، وبعدىا انكب عمى قراءة جريدتي النبفراي، ومينزنا،و جبالط، وبعض الكتب التي تعالج 
االشتراكية الماركسية وتمؾ التي تتحدث عف الييود، وبذلؾ تأصمت فيو كراىية عنيفة لالشتراكية 

 (5)لماركسية والييود وكاف يؤمف بتفوؽ الجنس اآلري وخاصة األلماف،ا

تعد السنوات التي عاشيا ىتمر في فينا عبارة عمى مدرسة لفيـ الحياة السياسية عند 
لقد أصبحت في فينا متحمسا لمقومية ، حيث يقوؿ " (6)اطالعو عمى سياسة ألمانيا الخارجية

                                                           
، العربي: دار الكتاب بيروت ،9ط ،9. جتاريخ ألمانيا الهتمرية نشأة وسقوط الرايخ الثالثخيري، حمادي.  تر: ؛ولياـ ،شرر(1)

 .11. ص9169
 .92 . ص9111دار صادرة. ،  :بيروت، 9. طكفاحيتر: لوتيف الحاج.  ىتمر؛أودلؼ،  (2)
 .99 . ص9161(. ، : )د.دبيروت ،9. طأودلف هتمر من القوة إلى االنهياربنياميف، غيبؿ؛ تر: فؤاد، نخمة عدة.  (3)

(4)
 Richard charaa Winston. The Hitler Iknew atto Dietrich 1933-1945. London, 1957. P 121. 

 .911 . ص9116دار المعارؼ ،  القاىرة:.تاريخ ألمانياالدسوقي، محمد كماؿ.  (5)
 .98 . صالمصدر االسابقأودلؼ، ىتمر.  (6)
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انتقؿ ىتمر إلى مدينة ميونخ بجنوب ألمانيا، المتعاضو  ـ9191وفي عاـ  األلمانية ولوحدتها "
مف االمتزاج الذي شيده في العاصمة مف التشيكييف والبولندييف والمجرييف والصرب والكروات 
والييود، وقد اندمج ىناؾ في صفوؼ طبقة الفنانيف والرساميف وطمبة الفنوف، حيث كاف يكسب 

 9وظؿ بيا حتى قامت ح ع (1)التي يرسميا بنفسو،قوتو مف تزيف جدراف البيوت وبيع الصور 
ـ، انخرط ىتمر في صفوؼ الجيش البافاري عمى الحدود الغربية، وفي الصفوؼ 9191عاـ 

ـ، وفييا تحصؿ عمى وساـ القيصر 9198ـ وفي الصفوؼ الثانية في عاـ 9196األولى بعاـ 
 (2)الذىبي مرتيف تقديًرا لشجاعتو.

ـ إلى كتمة صغيرة مف الثائريف عمى 9191 انضـ ىتمر في سبتمبر 9ح.ع ءانتياوبعدـ 
األوضاع المتدىورة في ألمانيا، وىي كتمة العمؿ الحّر أو حزب العماؿ األلماني، حيث بحث في 

وبيا أصبح مسؤوال عف الدعاية في  كؿ الموضوعات التي يجد فييا حاًل لجميع مشاكؿ ألمانيا
ىتمر القياـ بثورة ضد الغزو البمجيكي والفرنسي إلقميـ الروىر، وكما ليذا الحزب، وبعدىا حاوؿ 

ـ، ونتيجة ليذا التمرد سجف ومكث تسعة أشير 9191أعمف التمرد عمى حكومة فايمر في 
الذي القى رواجا في األسواؽ العالمية وبيعت منو مالييف النسخ  " كفاحي "بسجنو وألؼ كتابو 

حيث كاف عبارة عف عرض  ،" إنجيل النازية "فيما بعد  وأصبح يطمؽ عميو مف طرؼ معجبيو
 (3)ألفكاره السياسة والعنصرية.

ولقد استمد ىتمر أفكاره التي تنادي بالعنصرية والتفوؽ العرقي مف بعض المؤلفات 
 -، وكتابعن عدم مساواة األجناس البشرية -أرثر دي غوبينو –العالمية، التي مف بينيا 

 -الفريد روز نبرغ –، وكتاب أسس القرن التاسع عشرعف  -تشمبرليفىوستوف ستيوارت 
 ، وبيذا الصدد وصؼ أسطورة القرن العشرين، وبروتوكوالت حكماء صهيون

 

                                                           
(1)

 Richard charaa Winston. Op. Cit. P 122. 

 .911 ص ،9222دار األحمدي لمنشر.   :)د.ـ(9ط. الموسوعة السياسية واالقتصاديةالمشاعمي، محمد برىاـ.  (2)
. 1914-1789موسوعة تاريخ أوروبا الحديث والمعاصر من الثورة الفرنسية إلى الحرب العالمية األولى الزيري، مفيد.  (3)
 .9221، 9228، ص  ص9221دار أسامة لنشر والتوزيع.  ، األردف: 1. ط1ج
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المؤرخ البريطاني تريفور روبير عقؿ ىتمر بأنو" ظاىرة غريبة مريعة ذات اثر عمى 
 (1)النفوس بخشونتيا وصالبتيا ".

 تراكي األلماني:/ حزب العمال القومي االش2

سادة الفوضى في أواسط الشعب األلماني، حيث بدأت تظير عدة  9بعد نياية ح.ع
أحزاب لموجود منيا: لجنة العمؿ الحّر وىي تتكوف مف ستة أعضاء ترأسيا أحد المحاربيف 
البافرييف القدامى، المسمى أنطوف دركسؿ، حيث كانت أىدافيا محاربة الشيوعية التي اكتسحت 

وقد اتخذوا فندؽ متواضع اسمو " سترنيكر براو" مكانا ليا، وفي ىذا الفندؽ نشأت  (2)بالدىـ.
المجنة واستبدؿ اسميا مف لجنة العمؿ الحّر إلى حزب العماؿ القومي االشتراكي األلماني 

(N.S.A.P ) ـ، وكانت كؿ اجتماعاتو عمى االلتزامات التي فرضتيا دوؿ 9191أكتوبر  1في
ورفض التعويضات، وعمى التساىؿ الذي  -أي التنديد بمعاىدة فرساي –مى ألمانيا الحمفاء ع

وكاف ىتمر في تمؾ الفترة طريح الفراش في إحدى  (3)أبداه وزراء ألمانيا اتجاه ىذه المعاىدة،
مستشفيات مدينة ميونخ يعالج الجروح التي أصيب بيا في ساحة القتاؿ، ولما شفي مف إصابتو 

التوجيو السياسي لمراقبة جميع الخطب والندوات التابعة لألحزاب السياسية، عمؿ في دائرة 
وبذلؾ بدأ ىتمر يحضر كؿ االجتماعات  (4)بعدما كمفتو االستخبارات العسكرية بيذا العمؿ،

ـ، وفي ىذا االجتماع التقى مع 9191حيث حضر اجتماع عاـ لحزب العماؿ األلماني عاـ 
ووجدىـ يتحدثوف في شؤوف ألمانيا عمى غرار ما يؤمف بو  وأعضائو، -دركسؿ -مؤسس الحزب

ىتمر مف معاداتو لمييود ومياجمتو لمشيوعية، ومحاولتو إنقاذ ألمانيا مف األوضاع المتردية التي 
 (5).فرسايأصبابتيا نتيجة معاىدة 

                                                           
 .19 19 . ص صالسابق المصدرولياـ.  ،شرر(1)
: دار دمشؽ ،9ط ،1. جتاريخ الحركات القومية في أوروبا القويمة األلمانية والقومية االشتراكيةحاطور، نور الديف.  (2)

 .992 . ص9189، الفكر
 .992 . صالسابق جعمر ال .إسماعيؿ ياغي، عبد الفتاح،حسف  ،أبو عميو(3)
، نور الديف.  (4)  .999 . صالسابق رجعمالحاطـو
 .11 . ص9229. بيروت: 9. ط9. جقيام وسقوط الرايخ الثالث، نهاية دكتاتورتر: جربيس، فتح اهلل.  ؛ولياـ ،شرر(5)
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ـ وكاف 9191أيموؿ  99في اجتماع عقده الحزب في قاـ ىتمر بإلقاء خطاب ذات مرة 
فيو بميغا وخطيبا بارعا، مما جعؿ دركسؿ يطمب منو االنضماـ لمحزب، فقبؿ ىتمر وأصبح 

وبذلؾ استطاع تحقيؽ طموحو بعد االطالع عمى أسرار الدعوة  (1)العضو السابع في الحزب،
نية صغيرة، كانت تثبت الدعوى صفة وط ومعرفة األساليب السياسية، كما وجد في ىذا الحزب

الوطنية بيف أفراد الطبقة الوسطى والعماؿ، وبانضماـ ىتمر إلى الحزب تـ تغير اسمو في عاـ 
ـ، وأصبح يدعى بالحزب النازي وعيف فيو كمسؤوؿ عف الدعاية، وركز نشاطو ودعايتو 9192

اكيـ في أرباح عمى مياجمة الشيوعية والييود والقضاء عمى نفوذىـ، ومنعيـ بعدـ اشتر 
 (2)الصناعات الكبيرة وعدـ االستجابة لشروط فرساي.

ـ، تفرغ ىتمر لمعمؿ في الحزب النازي تاركا الجيش، وكانت عناصره 9199وفي عاـ 
مف زعماء الجمعيات السرية، والييئات السياسية، وكبار الضباط، وبعض العامميف مف الشعب، 
حيث استطاع ىتمر بفضؿ مواىبو ونشاطو مف السيطرة عمى رفاقو وكسبيـ في جعمو رئيسا 

، وبعد نجاحو قرر توسيع نشر الدعوة لمحزب، حيث (3))*(الفوىررلمحزب، و أطمؽ عميو اسـ 
صدر لو جريدة لتكوف المساف الناطؽ باسـ الحزب، وقاـ بتشكيؿ منظمة عسكرية لو لحفظ 
األمف والنظاـ خالؿ اجتماعاتو، بالرغـ مف أف معاىدة فرساي قد حرمت عمى ألمانيا قياـ 

ـ 9199بفرؽ _األلعاب الرياضية لمحزب_ وفي عاـ التشكيالت العسكرية، فأطمقوا عمى أنفسيـ 
، وبذلؾ بدأ ىتمر يفكر (4)-فرؽ العاصفة –أعمنوا عف شكميـ العسكري بصورة رسمية باسـ 

سقاط نظاـ الحكـ، الذي أدى إلى تدىور ألمانيا مستغال غضب الشعب األلماني عند  بالثورة وا 
لمارؾ األلماني، وسياسة تسوية ـ، ومشكمة خفض قيمة ا9191احتالؿ فرنسا لمروىر عاـ 
                                                           

 .999. ص السابق مرجعالأبو عمية، حسف عبد الفتاح ،.  (1)
(2)

 Comin s, Apaceant of history. London, 1964. P 33. 

عمى اثر تنصيبو حمفا لمرئيس  أودلؼ ىتمر وفرضيا رسميا عندما أعمفكممة ألمانية معناىا الزعيـ، أشاع استعماليا  الفوهرر:)*(
برج أنو أصبح فوىور ومستشار الرايخ األلماني، مؤكدا السمطة الشخصية وتجسيدىا فيو كزعيـ أعمى وواحد، وكاف وصفو  ىند

رادتو. د الذي تأثر باألفكار التي تمج ،الزعيـ في موضع القانوف جزاًء ال يتجزأ مف التفكير النازي النازية في شخصية ىتمر وا 
 .81 . صالسابق مرجعالنظر: الخوند، مسعود. ي

 .9291 . صالمرجع السابقالزيري، مفيد.  (3)
 .922 . ص9121 بيروت: دار الوفاؽ الجديدة، .لمحات من تاريخ العالمتر: لجنة األساتذة.  ، جواىر؛ؿال (4)
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التعويضات مع فرنسا وبذلؾ انظـ إليو عدد كبير مف الجماىير، فحاوؿ إعداد انقالب ضد 
وسجف ىو وأعضاء  (1)جميورية فايمر لالستيالء عمى السمطة إال أف المحاولة باءت بالفشؿ،

 و.الحزب لمدة ستة أشير، وزادت شيرتو خالؿ مكوثو بالسجف مف إنجازه لكتاب

ـ عاد ىتمر إلى الساحة السياسية، وشكؿ حزبو مف جديد وعادت 9191وفي عاـ 
وبذلؾ  (2)جريدتو بالصدور، بشرط عدـ التعرض لجميورية فايمر وممارسة نشاطو داخميا فقط،

ـ ومائة وسبعة وثمانوف ألؼ عضوا 9192أصبح عدد أعضائو سبعة وعشروف ألؼ عضًوا عاـ 
حواؿ ألمانيا جراء األزمة االقتصادية وفشؿ حكومة فايمر في وبعد تدىور أ (3)ـ،9191عاـ 

إيجاد حؿ ليا، فكاف ذلؾ جًوا مالئما لنمو الحزب النازي وبدا واضحا في انتخابات البرلماف، 
ـ وفي 9112حيث ارتفع مقاعد النازييف مف اثناف وعشروف مقعدا إلى أمة وسبع مقعدا في 

)ينظر (4)ى ذلؾ إلى التجاء النظاـ إلى النازيةـ إلى مائتيف وثالثوف مقعدا، وأد9119
 (.2الممحؽ

 / وصول الحزب النازي إلى السمطة:3

إف فشؿ ىندبرج في إيجاد حموؿ لالزمة االقتصادية، وتفاقـ ضغط النفقات ورواتب 
في تسديد التعويضات، وتزايد عدد العاطميف عف  نجاحوالموظفيف ومع زيادة الضرائب، وعدـ 

 (5)ـ،9119العمؿ، كميا ظروؼ أدت بترشيح ىتمر في االنتخابات الجميورية التي أجريت عاـ 
فأصبحت الفرصة سانحة أماـ ىتمر لتحقيؽ مخططو الذي سعى إليو منذ أف ألؼ حزبو النازي، 

                                                           
. ليسانس: عالـ محاضر. قسـ التاريخ. باتنة: جامعة قيام الحرب العالمية الثانيةألمانيا النازية ودورها في شريؼ، داود.  (1)

 .18 . ص9221الحاج لخضر، 
(2)

 Comin.s, Op. cit. P 34. 

 .929 . صالمرجع السابقالؿ نيرو، جواىر.  (3)
 .11 . صالمرجع السابقشريؼ، داود.  (4)
 .918، 912ص. . صالمرجع السابقالدسوقي، محمد كماؿ.  (5)
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ية األلمانية، وكذا تمجيده لمعنصر بعدما أخذت دعوتو النازية تفوقا بيف الحركات السياس
 (1)اآلري.

وقبؿ أف نشير إلى ظروؼ وعوامؿ وصوؿ ىتمر إلى الحكـ، عمينا أف نتطرؽ إلى القوة       
، والتي تمثمت في مجموعة مف المبادئ العنصرية  الخفية التي مكنتو مف الوصوؿ إلى أعمى اليـر

ب في مجمميا بما السياسي، وىي تص " وعمى رأس برنامجو " كفاحيالتي طرحيا في كتابو 
" أي النازية، وبالرغـ مف أف كتابو ال يحوي عمى االقتصاد أو السياسة  " الدولة الشعبيةاسماه بػ 

طار ، وفي ىذا اإلفالسمطاف السياسي عند ىتمر ىو النيوض بالنمو داخؿ الدولة ،االقتصادية
يتعمق بالمفاهيم االقتصادية المحدودة إال " ليس لمدولة ما يجعمها مطمقا في أي موضوع يقوؿ 

اإلنماء، فالدولة تنظيم عنصري وليست بالتنظيم االقتصادي... وتتفق القوة الذاتية ألي دولة 
في الحاالت النادرة فقط مع الرجاء االقتصادي المزعوم والذي يوضح في حاالت كثيرة ال عد 

ثمة دولة ارتكزت في  ف يؤمف أنو ليستكما أف ىتمر كا"،  لها وال حصر دنو انهيار الدولة
"بأن السيف هو صانع شؤونيا عمى الوسائؿ االقتصادية السممية، وعمى ىذا األساس قاؿ أيضا 

كف أف نقوؿ بأف وبيذا الطرح ال يم (2)،" السياسة االقتصادية وأن الحاكم الحقيقي وراء التصنيع
ستخمص بعض ف أف يرنامجو السياسي يمكاالقتصادية، بؿ أف المتأمؿ في بىتمر أىمؿ األمور   

 المسممات النازية المييكمة لالقتصاد والتي يمكف تمخيصيا في النقاط التالية:
وجوب تكامؿ اإلنتاج الزراعي والصناعي، دوف التركيز عمى الصناعة وحدىا داخؿ اقتصاد  .9

يار االقتصادي الدولة الجرمانية مثؿ الدوؿ األوروبية األخرى، لكي ال تتعرض الدولة لالني
بسبب أي حصار يضرب عمييا ليذا كانت سياسة االكتفاء الذاتي أحد أركاف النظرية 

  .(3))*(النازية
                                                           

 .66 ص ،9189دار البعث لمطباعة والنشر. :القاىرة ،9. طهتمر في ميزانالعقاد، عباس محمود.  (1)
 .11، 19ص. . صالسابق المصدر. ولياـ ،شرر(2)

وحزبو، نقطة ألمانية منحوتة تختصر العبارة األلمانية التي تعني القومية االشتراكية األلمانية أي نظرية ىتمر : النظرية النازية)*(
لحزب العماؿ األلماني ثـ بسطيا ىتمر في كتابو،  9192وقد عرضت ىذه النظرية لممرة األولى في برنامج وضعو فيدر عاـ 
نظر: الخوند، مسعود. جماىير وأبعادىا عف االشتراكية. يوتبيف فيما بعد عنيا تدؿ عمى رغبة القوميف األلماف في استيقاظ ال

 .81 . صالسابق مرجعال

 .111 ص السابق. مرجع. الزيد العابديف، شمس الديف نجـ (3)
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سعي النازية إلى الييمنة عمى األحواؿ االقتصادية واإلشراؼ عمييا إشرافا تاما، وبذلؾ  .9
تسير  تسيطر الحكومة عمى اإلنتاج وتقـو بتصريفو، وتتحكـ في العماؿ والفالحيف حتى

أفكارىـ مع النظرية النازية، وأف ال تكوف أي نقابات خاصة بمصالح العماؿ وأصحاب 
ـ وأصبحت مكانيا " 9111حمت جميع النقابات العمالية واالتحادية سنة  الحرؼ، وليذا

(1)جبية العمؿ األلماني"، وىي مسؤولة عمى توجيو العماؿ أي تنفيذ خطط الحزب النازي.
 

إلى ما يسمى " حنيف األلماف المعادي لمرأسمالية "، غير أف ىذا العداء  كما نادت اليتمرية .1
لمرأسمالية فقد طابعو أألممي ليصبح عّداءا بسيطا، وبذلؾ وقؼ ىتمر معارضا لالقتصاد 

(2)الحر واعتمد عمى شعار " استيقظي يا ألمانيا ".
 

يقـو عمى ثالثة  وأيضا ارتكزت النازية مف جية أخرى عمى أف المجتمع المنتج يجب أف .1
دعامات أوليا " العمؿ" فالعمؿ قيمة اجتماعية كبيرة داخؿ النظاـ الوطني االشتراكي وتكوف 
جبية العمؿ المييمنة عمى كؿ ما يتصؿ بو، وثانييا "األرض" التي ينشأ عمييا الزرع وترتبط 

اإلنتاج "  بيا حياة الناس ومصالحيـ التي تشرؼ عمييا دائرة الزراعة، أما الثالثة فيي "
(3)وتعني إنتاج السمع التي تستخدـ رؤوس األمواؿ في صنعيا.

 

إف ىذه الروابط التي تربط بيف ىذه الدعامات الثالث وتأثير كؿ منيا في األخرى تحت 
إشراؼ الدولة ،ىو ما أطمؽ عميو النازيوف اسـ " االشتراكية الوطنية " بشرط تحرير رأس الماؿ 

 (4).االستثماردة والنمو بطريؽ الربح و مف خاصية دائمة عمى الزيا

باإلضافة إلى ما سبؽ فإف النظرية النازية تؤمف بوجود عناصر عديدة غير نافعة 
ومستيمكة دوف أف تكوف منتجة وفي األغمب ضارة، وىي فئة المعوقيف والشيوعييف والعجز 

نظريتو النازية استطاع والمرضى الميئوس منيـ، وبيذه المبادئ التي اعتمد عمييا ىتمر لبناء 
 (5)الوصوؿ إلى السمطة باإلضافة إلى عدة عوامؿ ساعدتو عمى ذلؾ.

                                                           
، نور الديف. حا (1)  .919. ص.المرجع السابقطـو
 .116 صالسابق. مرجعال زيد العابديف، شمس الديف نجـ. (2)
 .11 . ص9182دار البعث لمطباعة والنشر.  القاىرة: 9. ط1. جحصاد القرن العشرينفؤاد، شاكر،  (3)
 .916 س(. ص ، )د.: دار الفكردمشؽ .1945-1939دراسات في التاريخ األوروبي المعاصر ، محمد فؤاد. شكري (4)
 .11 ص، 9229دار الشروؽ.  القاىرة: ،1. طالصهيونية والنازية ونهاية التاريخالمسيري، عبد الوىاب.  (5)
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 * العوامل المساعدة لوصول هتمر إلى السمطة:

ـ، أيف كانت حالتيا حرجة لمغاية بسبب األزمة 9111تولى ىتمر حكـ ألمانيا في عاـ 
مب والصناعات المعدنية االقتصادية التي أثرت في صادراتيا الرئيسية، مف القمح والص

كما  (1)والكيميائية بالحواجز الجمركية، التي فرضتيا معظـ دوؿ أوروبا نتيجة ليذه األزمة،
أنيكت خزينة الدولة لزيادة المصروفات، التي تماشت بشكؿ مطرد مع قمة الواردات التي تدخؿ 

ونتيجة  (2)يف المموليف،خزينتيا باإلضافة إلى ارتفاع نسبة الضرائب نتيجة اإلفالس المتعاقب ب
ليذه الظروؼ العامة التي وضعت ىتمر في تحد يتجاوز مجرد القضاء عمى األزمة االقتصادية، 
بؿ تعداه إلى وصوؿ باقتصاد ألمانيا إلى مستوى يمكنيا مف تسميح الجيش، الذي ستواجو بو 

 (3).9تممة ضدىـ، بعد ىزيمتيا في ح .عالحمفاء في حالة دخوليا حربا مح

ف جية أخرى كاف عجز حكومة فايمر لتحقيؽ االكتفاء الذاتي الغذائي، فمجأت في وم
إتباع سياسة التقشؼ التي دامت أربع سنوات، كما فرضت عمى األلماف قانونا، منعتو بموجبو 
مف اإلسراؼ والتبذير، وعندما ظير ىتمر عمى الساحة السياسية، أدى إلى انقساـ وجيات النظر 

الماؿ واألعماؿ، في قضية دعمو نظرا لغموض البرنامج االقتصادي الذي العامة بيف رجاؿ 
أعمنو في حكومتو، حيث كاف ىتمر يقـو بحؿ نقابات عمالية " مزعجة " زادت موجة المساندة 

 (4)التي بدأت في تمقييا مف طرؼ الصناعييف الذيف ساندوه انطالقا مف حممتو االنتخابية،
الي لرجاؿ الصناعة الذيف عمموا مع النظاـ اليتمري، وأعظـ واستناد الفوىور مف الدعـ الم

غ، الذي لعب دوًرا أساسيا في خمؽ رابطة بيف ج ليذا الدعـ الصناعي القومي ىنبر نموذ
الصحافة األلمانية التي تممؾ في حوزتيا دار شيرؿ لمنشر، وبعض فروع الصناعة الكبرى، وقد 

الذي اقرض ىتمر مبالغ  Tessnؾ ظير تينس شجع باستمرار وصوؿ ىتمر إلى السمطة، وكذل
                                                           

 .918 . صالمرجع السابقشكري، محمد فؤاد.  (1)
 .11 صالسابق،  مرجعال المسيري، عبد الوىاب. (2)
 .928 . صالسابق مرجعالصبح، عمي.  (3)
 9ع ،9. ـلمعموم اإلنسانية االنبهارنظرية إلى التطبيق. مجمة النازية من الالحركة الزىيري، زينب عبد الحسف.  (4)

-wwwعمى االنترنت عمى الرابط التالي:  احمت [9291-29-96يـو  ] 9291إحياء التراث العممي العربي.  مركز:بغداد

iosj-net. 
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ـ، تقدر بمميوف مارؾ ألماني ساعده عمى بناء البيت األسمر في ميونيخ، 9119عظيمة في عاـ 
أي مقر الحزب الذي وضع ىتمر عمى اتصاؿ مع مدير بنؾ الرايخ شاخت، وىو الذي جذبو 

ت عظيمة لألوساط إلى نادي الصناعة في روسمدوؼ، حيث ألقى خطابا وأعطى فيو ضمانا
 (1)". " وعميكم باالقتصادالصناعية مصرحا التكفؿ بالسياسة 

ـ، أعطى ىتمر ثقتو عمى الصعيد االقتصادي 9119ومف جية أخرى وانطالقا مف سنة 
إلى فمتروفونؾ، الذي لعب فيما بعد دوًرا عظيما في تنظيـ االقتصاد اليتمري، وكذا النشاط الذي 

ممثمو شركات المالحة الرينانية، الذيف أسسوا مجمس اقتصادي يضـ نفس األشخاص  قاـ بو
ـ، ومف بيف ىذه 9111الذيف سيشاركوف في مجمس االقتصاد العاـ الذي أنشأه ىتمر في جويمية 

الشخصيات نجد _سيمنيف_ الذي لعب دوًرا عظيما لدى األوساط الصناعية األجنبية، ليحاوؿ 
وفي  (2)القومي نظاـ ال يضع الرأسمالية موضع الرىاف وال يشكؿ خطًرا،إفياميا بأف النظاـ 

خطاب ألقاه في ناد لمصناعة في نيويورؾ صرح قبؿ وصوؿ ىتمر إلى السمطة ببضعة أف أشير 
الحزب اليتمري حصف عقائدي ضد االتجاىات المادية، وىذه األوساط نفسيا طالبت في آخر 

ت وكثير مف كبار الصناعييف في رسالة، إلى ىندبرج ـ، بناًء عمى رجاء شاخ9119نوفمبر 
وبيذا زاد دعمو المطمؽ  (3)تسميـ مسؤولية السمطة إلى أىـ زعيـ قومي وىذا الزعيـ ىو ىتمر،

لبرنامج إعادة التسميح الذي أطمقو ىتمر والمرتكز عمى الفحـ والحديد والصمب وصناعة 
 (4)ـ.9191دوؿ األوروبية عمى اثر أزمة السيارات، باألخص عندما توقفت عممية التصدير لم

أما بالنسبة لمقاعدة الشعبية، فكانت تنتظر التغير الذي يخمصيا مف حكاـ فايمر، فأعد 
تاحة  ىتمر إباف حممتو االنتخابية دعاية، كاف فييا خطيبا بارعا ومقنعا بالقضاء عمى البطالة وا 

                                                           
  بيروت: .التاريخ األوروبي من الثورة الفرنسية حتى الحرب العالمية الثانية. ،عبد المجيد يسميماف، النعنععبد العزيز،  (1)

 .161. ص9121،دار النيضة
 .912 . صالسابق المرجعالبطريؽ، عبد الحميد.  (2)
 .988 . صالمرجع السابق. زينب عبد الحسف. الزىيري (3)
. 9. مجمة األستاذ. ـ1939-1933الدبموماسية األلمانية وأساليبها في تحطيم التحالفات األوروبية حمود خميؿ، عثماف.  (4)
 . صwww-iosj-netعمى االنترنت عمى الرابط التالي:  متاح [9291-29-96يـو  ] 9291ابف رشد.  دار بغداد: ،921ع

128. 
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كاف ليا تأثير كبير في نجاح برنامجو العمؿ ليـ، فتجاوب إليو الجماىير بفضؿ الدعاية التي 
" كمما ضعف تأثير الدعاية عمى العقل وانحصار االقتصادي، ووضعو محؿ الثقة حيث يقوؿ 

 (1)".ندائها في دائرة التأثير عمى العواطف عظم نجاحها 

ومف جية أخرى كانت طبقة الفالحيف مؤيدة لميتمرية نتيجة لوضعيـ السيئ منذ حرب 
ـ، بعدما وعدىـ باإلصالح الزراعي بإلغاء الفوائد عمى 9111-9119ي الفالحيف في عام

مف حؿ أما األواسط العمالية بالرغـ  (2)القروض الزراعية ومنع المضاربة في أسعار األراضي،
عف حقوقيـ، قاـ بكسب ثقتيـ حيث جعؿ األوؿ مف ماي عيًدا  ىتمر لبعض النقابات المدافعة
 (3)فييا عمى مدى القروف وحرصو عمى صيانة حقوقيـ.قوميا لعماؿ ألمانيا، يكرموف 

جماال يمكف القوؿ أف األساليب التي جعمت رجاؿ الصناعة، والماؿ وأصحاب النفوذ  وا 
في األوساط االقتصادية تدفع بالحزب النازي إلى األعمى وتحيطو بالدعـ المادي والمعنوي 

 تنحصر في النقاط التالية:

إلى السمطة الحصوؿ عمى وسيمة لممارسة نفوذ متزايد عمى  أنو كاف يراد مف إيصاؿ ىتمر .9
(4)العماؿ، الذيف وجدوا أنفسيـ محروميف بموجب التشريع الجديد مف حقوؽ نقابية.

 

 الحصوؿ عمى ضماف حكـ مستقر، يمكنيـ مف توظيؼ أمواليـ واستثمارىا في جو مالئـ. .9

عـ موقفيا خارجيا مما يساعد التوصؿ إلى إعادة تسميح ألمانيا، وزيادة قدرة البالد ود .1
  (5)الصناعة األلمانية عمى إيجاد منافذ جديدة.

 

 
                                                           

 .111 . صالسابق مرجعالجوانت، ىارلود تمبري، أ.ح  (1)
 [9291-29-29يـو  ]. 1998-1886القومية األلمانية وتجمياتها الوحدوية والعنصرية واالمبريالية سنو، عبد الرؤوؼ.  (2)

 . www-iosj-netنترنت عمى الرابط التالي: عمى األ متاح
، نور الديف.  (3)  .911 . صالمرجع السابقحاطـو
 .111 . صالسابق مرجعال .أ.ح جوانت، ىارلود تمبري (4)
 .121 . صالمرجع السابقحمود، خميؿ.  (5)
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 / المشاكل االقتصادية التي واجهة أودلف هتمر:4

لما تسمـ ىتمر حكـ ألمانيا وجد في انتظاره جممة مف المشاكؿ االقتصادية، التي تنامت شيئا 
، ولقد بمغت ىذه المشاكؿ حًدا روىالر رساي إلى احتالؿ ، بدأ بمعاىدة ف9فشيئا منذ نياية ح ع

كما أنيا  أصبحت تعد فيو مف المشاكؿ العويصة التي أثرت في الشعب األلماني، وبمستقبميـ،،
 لؼ ىتمر السياسي حيث يمكف إجماؿ ىذه المشاكؿ كما يمي:رىنت مستقبؿ أدو 

 قيمة المارك األلماني: . انهيار1

خنؽ الحياة االقتصادية األلمانية، مما أدى كبار لقد كاف اثر احتالؿ إقميـ الروىر نتيجة 
( بمساعدة 8الصناعييف وأصحاب األراضي، إلى التعجيؿ بيبوط المارؾ)ينظر الممحؽ رقـ

وجراء ىذا كمو تدحرج المارؾ األلماني  (1)،الجيش عمى انيياره، رغبة في تنظيؼ ديوف الحرب
ـ 9191، 9191فاقدا قيمتو لدى المتضاربيف األجانب الذيف اقبموا عمى شرائو بيف عامي 

ولقد كاف  (2)،فشرعوا ببيعو، وىو ما عجؿ بيبوطو وأحاؿ عممية تتبع خط انحداره أمرا مستحيال
لدخؿ، عمى غرار أرباب الصناعة تدىور المارؾ مؤثرا في الطبقة المتوسطة والفئات محدودة ا

والجيش، فمـ تعد قيمة لألمواؿ التي يممكونيا ويوفرونيا تضمف مستقبميـ، وأضحوا مفمسيف، كما 
وبالنظر إلى  (3)،عرفوا المجاعة ريثما أصبح رطؿ مف الدقيؽ مثال يساوي حساب بنؾ كامؿ

مبي ليا، إال أنيا لـ تجرؤ مسمؾ الحكومة األلمانية اتجاه ىذه األزمة يمكف مالحظة الرد الس
عمى فرض الضرائب، ومع ذلؾ فإف نفقات الحرب التي بمغت مئة وأربعة وستوف بميونا مف 
الماركات، قد طغت تماما إذ وفرت الضرائب مباشرة خمسة وتسعوف بميونا، ووفرت سندات 

 (4).الخزينة تسعة وعشروف بميونا وجرى توفير الباقي عف طريؽ أوراؽ نقدية جديدة

كما قامت الحكومة بفضؿ موظفييا بإصدار عممة جديدة، ىذه اإلجراءات لـ تحمؿ 
الشيء الجديد ولـ تنجح في حؿ المشكمة، ألف المشكمة الوحيدة أللمانيا ىي إغالؽ األسواؽ 

                                                           
 .962 . صالسابق رجعمالاف بطرس. فرج اهلل، سمع (1)
 .18 . صالمرجع السابقرمضاف، عبد العظيـ.  (2)
 .12 صالسابق رجع مالموريس كوزيو.  (3)
 .922 . صالسابق رجعمالأ، ىوكار.  (4)
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وبمقارنتيا  (1)،الخارجية في وجو تجارتيا وحاجاتيا الماسة إلى رؤوس أمواؿ لتمويؿ صناعتيا
ية العمالت، ستثبت الصورة الحقيقية لممالية األلمانية، فالجنيو االنجميزي كاف لقيمة المارؾ ببق
ـ يساوي سبعمائة وسبعوف ماركا، 9199عشروف ماركا ألمانيا، فأصبح في  9يساوي قبؿ ح ع

ـ كاف يساوي ثمانية 9191ـ يساوي ثالثة آالؼ ماركا، أما الدوالر األمريكي عاـ 9191أما في 
مئة وستوف ماركا وأصبح في آخر العاـ دوالرا يساوي أربع مالييف مارؾ، عشر ألؼ مارؾ، ثـ 

ليرتفع إلى تريميونات،  فمـ يعد لمنقد األلماني أية قيمة إطالقا، ىذا وقد أدى إلى ىبوط المارؾ 
ـ إذ 9199الذىبي الشيري بعدما كاف يساوي خمسة وأربعوف، وتسعة وستوف مارؾ في عاـ 

ف وأربعوف مارؾ ثـ ىبط إلى ستة مميارات، ثـ إلى خمس مئة واثناف ـ اثنا9191أصبح في سنة 
وعشروف مميار مارؾ ثـ ألؼ مميار، باإلضافة إلى األسعار المرتفعة بيف وقت وآخر، حيث 

 (2).المخازف ال تقيـ سمعيا إلى عمى أساس الدوالر أو الفرنؾ أو المارؾ الذىبي

 البطالة: مشكمة -2

ثانية التي أرقت ىتمر، وذلؾ بتزايد نسبة البطاليف مقارنة بنسبة كانت البطالة المشكمة ال
ـ بمغ عدد البطاليف ستة مالييف عاطؿ نظًرا النخفاض حجـ 9119قدرتيـ الشرائية، ففي عاـ 

وىذا  (3).المشاريع، تخمت الشركات عف عمميا بسبب ارتفاع قيمة الضرائب المفروضة عمييـ
نقاص المصروفات، مما  الوضع أدى بحكومة فايمر إلى اتخاذ إجراءات، كزيادة الضرائب وا 

حيث وصؿ ىتمر لمحكومة، وكانت البطالة  (4)،تسبب في تذمر األلماف وتمسكيـ بالحزب النازي
ـ 9111عمى مستوى العماؿ بقطاع الصناعة، وتعدت إلى الفئات األخرى حيث سجؿ في عاـ 

أجير  822222مؿ في القطاع الفالحي عا 191222موظؼ و 12822بطاؿ منيـ   669122
 (5).بقطاع الصحة والمسارح

                                                           
 .112 . صالمرجع السابقزيف العابديف.  (1)
 .11 . صالمرجع السابقرمضاف، عبد العظيـ.  (2)
 .912 . صالمرجع السابقزينب عبد الحسف.  ،الزىيري (3)
 .11 . صالسابق مرجعالموريس، كورزيو.  (4)
 .912 . صالمرجع السابقزينب عبد الحسف.  ،الزىيري (5)
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وىكذا كانت البطالة مشكال كبير ليتمر ليضمف لكؿ البطاليف مناصب شغؿ، نظرا 
 (1).لبرنامجو الذي قدـ فيو وعودا لمقضاء عمى البطالة، في دولة الرايخ الثالث

 إعادة تسميح ألمانيا:مشكمة  -3

وع مساواة بالده مع باقي دوؿ العالـ مف الناحية العسكرية، لقد كاف في ذىف ىتمر مشر 
فمـ يكف يرضى أف تبقى بالده مكسورة الجناح بعد معاىدة فرساي، حيث كاف يدرؾ أف وصولو 
لمسمطة تعني مواجية لمشكمة إعادة التسميح بالرغـ مف نفقاتو الضخمة وتزايد البطالة 

ت إضافة عبء آخر إلى كاىؿ االقتصاد المنيؾ، ولـ يكف بإمكانو في ذلؾ الوق (2)،والنفقات
كما أف االلتجاء إلى قروض مف الخارج ستزيده تأزما، ويفضح مشروع ىتمر الذي كاف يعتـز 
إخفاءه عف الدوؿ نتيجة ما جاءت بو معاىدة فرساي مف حرماف ألمانيا بتشكيؿ جيش أو 

االقتصاد الحربي سينجر عنيا  صناعة األسمحة... أما محاولة توفير األمواؿ الالزمة إلنعاش
مما سيؤدي إلى قياـ ثورة ثانية تسقط نظاـ الفوىور، كما سيفتح  (3)،زيادة الضرائب عمى الشعب

 (4).الباب النتشار الشيوعييف اثر تزايد المظاىرات العمالية

 

 

 

 
                                                           

(1)
 Gearger  Castellan. Jacques Ride Histoire de l'Allemgne de puis 1918 le 1 Reich (1933-

1945). Presses inivsitaires de France, 1933. P148. 

 ،9189مركز الدراسات الوحدة العربية.  :بيروت 9. طالعالقات الدولية في التاريخ الحديث المعاصرالفوزي، محمد عمي.  (2)
 .921 ص

. 9112 . القاىرة:أصول الحرب العالمية الثانية. الهيئة المصرية العامة. ب تايمور؛ تر: مصطفى، كمالي خميس. أج (3)
 .929ص.

 9. طحرب صميبية في أوروبا غزو الحمفاء ألوروبا في الحرب العالمية الثانيةدوايت ايزنياور؛ تر: إبراىيـ، عبود.  (4)
 .918 ص ،9162. :دار اليقظة العربيةدمشؽ
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وفي ختاـ ىذا الفصؿ يمكف القوؿ أف مواجية األزمات االقتصادية التي لحقت بألمانيا 
، ومنيا حزب الفوىر المتمثمة في مجموعة مف األحزاب األلمانية إلى الحكـ ،جمبت المعارضة

الذي حصد أصوات الناخبيف الذيف لـ يكونوا ليعيشوا أوضاع أسوء مما كانوا عمييا أياـ حكومة 
وبالرغـ مف أف كتاب كفاحي لـ يحمؿ مبادئ اقتصادية صريحة إال أف الوعود التي  ،فايمر

والتي شممت الفئات الصناعية المختمفة مف أصحاب رؤوس  ،طيمة حممتو االنتخابيةأطمقيا 
ضمنت لو أغمبية األصوات في االنتخابات الرئاسية، ىذا  ،ورؤساء نقابات ،األمواؿ والفالحيف

زادت في  ،باإلضافة إلى فئة البطاليف الكبيرة التي مثمت شريحة ىامة مف المجتمع األلماني
صالحو، أما عمى الصعيد الميداني فقد كاف في استقباؿ ىتمر مجموعة مف تغير األوضاع ل

جيو اقتصاد البالد إلى النقطة التي التي تطمبت تدخال عاجال لتو  ،المشاكؿ االقتصادية العويصة
يود الوصوؿ إلييا وىي التعبئة الشاممة لبناء اقتصاد حربي يضمف إعادة مكانة  ركاف الفوىر 

 ـ.9198ابتداًء مف  ألمانيا التي فقدتيا
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بعد تنازل البرلمان ليتمر عن سمطتو التشريعية، وأصبح دكتاتوًرا مطمقا وصارت جميع          
انية، وتم بناء ملاألحكم نازي في الواليات  إقامة ، واألخرىمؤسساتو الدولية  تزول واحدة تموى 

شير عن تولي أ أربعةت الحكم المطمق والحزب الواحد دن معارضة، وخالل الفردية ذاالدولة 
حمول ليذه  إيجادىتمر مسؤولية ألمانيا، كان عميو أن يواجو مشاكل عديدة أىميا البطالة ووجب 

خراجالتعقيدات والقضايا دون قيام ثورة ثانية،  يجادالبالد من ضائقتيا االقتصادية،  وا  عمل  وا 
لمصناعة الدولية والحربية لتحقيق المساواة في تسميح  األساسية األوليةالموارد  ين وتوفيرلمعاطم
 .ألمانيا

بمجموعة من الميام والمناىج االقتصادية سعيا منو  وعمى الجانب العممي قام الفوىرر
ى لمنيوض بمختمف القطاعات االقتصادية الصناعية منيا والفالحية والتجارية لتحقيق التفوق عم

 .أللمانياالمستوى االقتصادي 
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 :النازية لمقضاء عمى البطالة الحمول -1
نسبة مرتفعة جًدا، وصمت بو  األلمانيلقد كانت البطالة من أبرز المشاكل داخل المجتمع 

ىذا ما جعل ىتمر يدرك خطرىا المحيط بالشعب  (1)م،55;3الستة ماليين عاطل عشية 
 (2)،ضائقتو الخانقة لمماليين من البطالين المطالبين بالعمل، واخذ يطالب بمخرج من األلماني
بمغوا سن االنتخاب ماليين من الشباب الذين  أربعةالحوانيت يريدون معونة، وحوالي  أصحاب

 (3).يريدون مشاريع لمستقبميم وتأمين معيشتيم
رساي ويقضي ض دفع التعويضات، ويمغي معاىدة فىذا ما أدى بيتمر بأن يفكر في رف

 .(4)ألمانيعمى الفساد ويؤمن الخبز والعمل لكل 
الصناعيين وكبار التجار، وألقى  ر ىو عقد اجتماع معالفوىر  وكان أول عمل قام بو

بناء جيش و خطبة طويمة وعدىم فييا بالقضاء عمى مشاكل العمل والبطالة المتردية،  عمييم
ار أن جخالل ىذا االجتماع من الصناعيين والتوتحقيق الغذاء لمشعب، وطمب  )*(،الرايخ الثالث

 اإلدارةيفتحوا خزائنيم لمحكومة الجديدة، التي ستكرس عمميا لكبح جماح العمال النقابيين، وترك 
وكان ىذا االجتماع صائبا  (5)،واستغالليا في مشاريع تنفع الجميع أمواليمبوضع  أعمالياتدبر 

ة والمال لصناعحيث استجاب ووافق لمطالبو وبرنامجو العديد من أكبر أقطاب ا ،وذو نتيجة
ونكمر" رئيس اتحاد بوىمن"  و" بوش"  و" شنتزلر" و" فنذكر منيا: " كروب "، " قون" ، " 

من خالل تحرير أمواليم واستغالليا  اًحا طائمةذ، كما شرح ليم أنيم سيجنون أربصناعات الفوال
التي سيقومون بيا من أجل الحّد من البطالة، ىذا وقد كان أىم الصناع في ىذه المشاريع 

ومستشاره  يم شؤون الدولة، واجتمع الفوىررشاخت بجانب ىتمر يساعده في تنظ :الدكتور

                                                           
 .228 . صالسابقالمصدر شرر ويميام: ( 1)
 .67 . ص2114، القاىرة: ىندواوي، 1، طالفاشية مقدمة قصيرة جدلتر: رحاب صالح الدين:  ن؛باسمور كيف( 2)
 .136 . صالمرجع السابقشكري محمد فؤاد: ( 3)
 بن عكنون:.0191-0671الحرب العالمية الثانية  إلىتاريخ العالم الحديث من فجر الصناعة : بوعزيز يحي وآخرون( 4)

 .217 (، صالمعيد الوطني، )د.س
، وكان الرايخ اإلمبراطوريةتعني  أصبحتتعني الدولة بصرف النظر عن نوع الحكم فييا، ثم  ألمانية: كممة الرايخ الثالث )*(

برعاية بروسيا  ألمانيابعد توحيد بسمارك  1871الرومانية المقدسة وتكون عام  اإلمبراطوريةىو ما يعرف تاريخا باسم  األول
من  وأول 1945 إلى 1933خ الثالث الممتد بين ايعمى فترة الحكم النازي اسم الر  أطمقثم  1918وظل قائما حتى عام 

 .62. صسابقالمرجع الظر: الخوند مسعود: ومي المتطرف مولر فان دربوك. ينلقا األلماني استعمل ىذا التعبير الكاتب
(5)

 Georges costellan, Jaques Ride: op cit, P137. 
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وىذا وفقا لوضع برنامج يحمل في  ،تنظيم اقتصاد الدولة إلعادة م56;3ت في عام وشاخ
بغية تحرير  أعوام أربعةيكون العمل فيو لمدة  ،طياتو مجموعة من المراسيم وتدابير الشغل

المعتادة  األساليب، وكمثل (1)والقضاء عمى التعطل عن العمل قضاًء مبرما األلمانيالعامل 
ؤكد فييا عمى ضرورة أعد مجموعة من الخطابات العريضة موجية لمشعب، ي ،رعند الفوىر 

" مًعا سوف تقوم الحكومة الوطنية بوضع حل لممشكمة الكبرى البطالة قائال فييا: التغمب عمى 
ي تضمن ، وقبل الشروع في انجاز المشاريع الت(2)"تنظيم االقتصاد الشعبي... إعادةمشكمة 

ن المتعمقة الل خطاباتو بتصريحو وشرحو لمجموعة من القوانيلمبطالين العمل شرع ىتمر خ
محل نقابات العمل حول " جبية العمل " حيث وضح أنيا حمت  أوليابالعمال والعمل، وكان 

الذين يحتاجون لمعمل ولم تيتم بحقوقيم، وبين أن ىذه  واألفراد ،ط العمالوالتي لم تمثل ق
العمل والحرفيين وكل  أصحاببل تحتوي  ،والمرتبات وحدىم األجورالجبية ال تضم ذوي 

أكتوبر  46ن صادر في القادرين عمى انجاز اكبر قدر من العمل، وىذا بموجب قانو  األفراد
العاطمين عن  األلمانرضو خمق مجتمع عامل حقيقي منتج ومتماسك بكل ، وكان غم56;3
 العمل.

" قانون تنظيم العمل القومي" والذي  م56;3نوفمبر  42وكما صرح بقانون صدر في 
أن يرفع   ،أنو ينص عمى وضع العامل في محمو الالئق بين فيو لمعمال بوثيقة العمل "عرف " 

ة عمى كل الحكومة المييمن إلى تدخلكسيد مطمق خاضع بالطبع  األولمركزه  إلىرّب العمل 
وىو الذي يصدر القرارات  ،واألجراءووضح أن رّب العمل ىو زعيم المشروع والعمال  ،شيء

لقد صرح ىتمر  ،مقانون الصادر لتنظيم العمل من المادة الثانيةوالعمال وكان ىذا طبقا ل لإلتباع
بيذه القوانين ووضع مدى وجوب ارتباط العمال بعمميم، راغًبا أن ال تكون عقبات ومشاكل 

 .(3)تتعرض سياساتو
 اإلجراءاتوتحقيقا ليذا الغرض وعمى رأسو التخمص عمى البطالة اتخذ مجموعة من 

 إنشاءليضمن العديد من مناصب الشغل وكانت تتمثل في  ،والمشاريع وتوسع فييا توسعا كبيًرا
مت تي تسير عمييا المركبات، وأيضا قاالعديد من السدود والطرق السريعة البرية والجسور ال

                                                           
 .138 . صالمرجع السابقشكري محمد فؤاد: ( 1)

(2)
 Willian ishirer: the nice and follf the third reich a history of nazi garmany, secnd edition, 

landon. 2000, P230. 
 .291- 289. ص ص.مرجع السابقالشرر وليام: ( 3)
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يدت العديد من شلمياه، وطرق السكك الحديدة، كما شبكات ومجاري ا بإنشاءالحكومة النازية 
 .(1)فتح الكثير من فرض الشغلارات التي تالمط

وىي تمتاز  ،شبكة الخطوط البرية التي تدعى )أوتوبان( بإنشاءقامت الحكومة  وأيضا
باالتساع والنظافة وتنظيم محكم، حيث كانت من أىم المشاريع التي أنجزتيا الحكومة النازية في 

تحريك الجيش البري النازي يا في ، مما جعل ىذا المشروع فيما بعد يحقق دوًرا حيو 56;3عام 
 .(2)م62;3-;5;3خالل عامي 

بالتعسفية وشدة العنصرية  وصفيا بعض المؤرخين أخرى إجراءات إلىوكما عمد ىتمر 
 ،ألمانوتعويضيم بموظفين  أعماليمبعزل العديد من الجالية الييودية عن مناصب  حيث قام
ينص  م،56;3وكان بعام  بألمانياوالعمال  ،قانون خاص اتجاه الييود التجار بإصداروقد قام 

ومحالتيم  أعماليموفصميم عن  األلمانيةحق المواطنة  ألمانيييودي  أيعمى حرمان 
واستغالل مناصبيم  ألفكارهالمعادين  ، وقام بنفس العمل مع عدد كبير من السياسيين(3)التجارية

يمنع توظيف موظفين  م،56;3، فصدر قانون خاص في عام آخرينالشاغرة في توظيف عمال 
الخبراء  أىم، وىذا وقد كان (4)غير مقيمين في المدن التي تكون فييا نسبة البطالة عالية

، حيث كان يطوف األموالت، بجانب ىتمر يساعده في نجاح اجتماعاتو وجمع الدكتور شاخ
الجمسات ، فجمع خالل اإلعالناتالجماىير الحاضرين الجتماع مستجديا  أواسطبقبعتو في 

حوالي ثالث ماليين مارك ألماني، وبيذا يكون ىتمر قد حرر  ،ىتمر أودلفالتي قام بيا  األولى
 أوواستغالليا لمصمحة الجميع  ،التي كان يكدسيا رجال الصناعة والتجار األموالقدًرا كبيًرا من 

 .(5)بما سماىا لعبة القومية االشتراكية بمعنى: مصمحة المجتمع فوق منافع الفرد
الستمالة الطبقة البرجوازية وجعميا مستوعبة لمشكمة  ،ىذه السياسة التي قام بيا ىتمر
مطالبا بضرورة  ألمانياشوارع  إلىالذي صار يخرج  ،البطالة التي تعرضت ليا فئة الشعب

                                                           
(1)

 Hakim Joy, A History of us war peace and all that jazz. New York: axford umiersity. Paris. 

P103. 
(2)

 Jeon marie: Flonnean: Op cit, P189. 
، )د.م(، دار النيضة العربية لمطباعة والنشر، والوطن العربي أوروباالتطور االقتصادي في محمد عبد العزيز، عجمية: ( 3)

 .312 ، ص1983
(4)

 Jeon marie: Flonnean: Op cit, P189. 
، )د.م(، دار النيضة العربية لمطباعة والنشر، والوطن العربي أوروباالتطور االقتصادي في محمد عبد العزيز، عجمية: ( 5)

 .312 ، ص1983
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بفتح مشاريع يكون فييا  البطالة، وكما طالبوا معضمةالشغل وتوفير الغذاء، والتغمب عمى  توفير
 .(1)حظ الشغل

بيتمر في خمق سياسة اقتصادية جديدة يحقق بيا  أدتونظًرا ليذه الظروف المزرية التي 
يضمن برنامجو النازي ويضعو  أخرىومن جية  ،مطالب الجماىير ويوفر ليم مناصب الشغل

 .(2)موضع التنفيذ
لتتماشى مع  ،بتشريع مجموعة من القوانين والتوجييات رالفوىر قام  األساسوعمى ىذا 
ىيممار  يمأىم، وكان ذلك برفقة مجموعة من االقتصاديين الخبراء ومن األلمانيالوضع الشعبي 

وقام بتوثيق عالقات الصداقة بينو  م،53;3الذي تعرف بو ىتمر في عام  ،Shachtت شاخ
يجادمكافحة البطالة من رجال الصناعة والمال، لوضع حمول  أصدقاءوبين   لمعاطمين العمل وا 

 .(3)بتوسيع نطاق المشاريع العامة وتنشيط المشاريع الخاصة
نفسيا  األمرومستشاريو في بادئ  ىتمرالتي قام بيا  االصالحات أولىنالحظ أن 

3ح ع اقتصاديا بعد ألمانيا إليياالييكمة االقتصادية التي آلت 
فيي تعتمد عمى مجموعة من  (4)

" محافظ وتقميدي" في تسيير  أسموب إلى لجئواالسائدة، وكما  األوضاعالقوانين تتكيف مع 
 وتنظيم شؤون الدولة.

مبالغ  وقام تخصيص ،متخمص من ىذه المشكمةل أفضلوقد سعى ىتمر لتحقيق نتائج 
د من المشاريع التي النجاز العدي م58;3-56;3بين عامي  ألمانيضخمة قدرت بمميار رايخ 

 .(5)من مناصب العمليكون فييا العديد 
عمى فئة  أثرابل كانت اشد  ،ومما نالحظ أن البطالة ال تستوفي العمال والموظفين فقط

الشباب حديثي التخرج من الجامعات والمعاىد، ولم تكن ليم الفرصة ليحظوا بمناصب عمل مما 
خصصت حيث  خاصة بيم بإجراءات فأقدمت، (6)رح حموال ليذه الفئةدفع الحكومة النازية أن تقت

بعد تخرجو  األلمانيىذه الخدمة يقضي فييا الشاب  ،خصصت ما يعرف بـ " خدمة العمل "
 األعمالبمخيمات في الريف، وتكون عبارة عن ىيئات تشتغل عمى مختمف  أشيرمباشرة ستة 

                                                           
 .229 : صالسابق صدرالمشرر ويميام:  ( 1)
 .312 . صالسابق المرجعمحمد عبد العزيز عجمية:  (2)
 .137 . صالمرجع السابقشكري محمد فؤاد:  (3)

(4)
 Georges costellan,: op cit, P147 

(5)
 Hakim joy: op cit, P104. 

(6)
 Jeon Marai: Flonnean: Op cit, P190. 
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، ومن ىذه الخوزراعتيا وتربية الحيوانات...، األراضياشتغاليم عمى استصالح  :الريفية مثل
، (1)الفرد ليشتغل عمى إحدى ىذه الوظائف والتغمغل في الكيان االقتصادي إعداديتم  األعمال

فييا  يتألفبدوائر العمل التي  األلمانيوبعد تكوينو في ىذه الييئات نظريا وعمميا يدمج الشاب 
ثل في دائرة الحرف والمين اليدوية ودائرة النظام الوطني االقتصادي، وىذه الدوائر تتم

المصالح المختمفة في االقتصاد  إدارةوتمثل الكيفية التي تجري بيا  ،الصناعة، ودائرة التجارة
تم تحويل  م57;3، وفي عام (2)عمييا واإلشرافالمبادئ والتعاليم النازية  أساسعمى  ،القومي

وات المسمحة، فاعتبرىا ىتمر قالجيش والضائيم فترة التجنيد في صفوف ق إلىىذه الخدمة 
 .(3)فئة الشباب خارج سوق العمل إلبقاءكطريقة ناجحة 

في المشاريع الواسعة  ،كما قامت الحكومة النازية بتوظيف الشباب العاطمين عن العمل
وبناء ،الزراعية  األراضيكاستصالح  ،إنتاجياوزيادة  ألمانيابناء اقتصاد  إلعادةالتي خصصتيا 

 .الخوتجفيف المستنقعات وتشييد الطرقات... ر،الجسو 
بتأمين قروض  ،في الحكومة النازية األلمانيت الممثل كوزير لالقتصاد وقام شاخ

جعل  أيالبطالة وتخفيض الضرائب،  لمشكمةة عديدة عن طريق خمق سندات خاصة يحكوم
مناصب عديدة لعدد كبير رواتبيم، كما قام بتعيين  تتأثرجميع الشعب يدفع الضرائب دون أن 

 (4).من رأس ماليا أجورىموتكون  ،من العاممين بشركات مختمفة
قامت الحكومة النازية بتشجيع النساء عمى المكوث في المنزل  أيضاالحمول  أىمومن 

في  ألقاىاالتي  بوخط بإحدى، وتحدث ىتمر في ىذا الشأن ينزلامنوالعناية ب األطفال إلنجاب
 لممرأةإنه بالنسبة لممرأة فقال "  الوطنيةأمام الرابطة االشتراكية  م،57;3سبتمبر من عام 

وبيذا يتم عودة وبيتها..."  وأطفالهاالبد أن يرتكز عممها حول زوجها وعائمتها  األلمانية
 يشتغمنالفرصة لمرجال لمحصول عمى الوظائف التي كن  حتى تتحن لنساء لممكوث في البيوتا

عمى الزواج  اإلقبالالبطالة خاصة في ظل زيادة  أزمةالطريقة تم تدريجيا حل  وبيذه (5)،فييا

                                                           
(1)

 Marchall Dill: Germanya modern History: the university of Michigan passe, 1961, P257. 
 .231 . صالسابقالمصدر شرر وليام: ( 2)
 .97 . ص2116دار الفاروق،  ، القاىرة:1ط. أودلف هتمرأحمد أيمن عيسى: ( 3)
 .472 . صالمرجع السابق: البطريق عبد الحميد( 4)
 .414 . صالمرجع السابق: دريفوس فرانسوا جروج ( 5)
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 :لممقبمين عمى الزواج قدرت بـ إعاناتحيث تمنح  م،55;3ابتداًء من مرسوم صدر بجوان 
 (1).جنيو 72 أومن الرايخ ماركت  3222

 إلنتاجحيث قام بفتح مصانع حربية  ،ر بتوسيع المشاريعقام الفوىر  م57;3وبحمول عام
لمشغل والوظائف المختمفة، وقد تمكن  األفرادالتي تطمب العديد من  ،وصنع المعدات الحربية

والمشاريع من تقوية سياستو التي قام بيا لمحد من مشكمة البطالة، حيث نقص  األعمالمن ىذه 
م 58;3 إلى 56;3في الفترة الممتدة من  مالين 6إلى عاطل مالين 8عدد العاطمين من

وبنقص عدد  (،32م)ينظر الممحق رقم;5;3و 58;3مميون عاطل مابين إلى ومميونين
 .(2)وتزايد الصادرات األسعاروارتفاع  اإلنتاجالعاطمين نتج عنيا نمو 

 :األلمانيلمنهوض باالقتصاد السياسة النازية  -2
رساي مع دول الحمفاء، منذ توقيع معاىدة ف تصادية مزريةظروفا اق ألمانيالقد سادت 

السياسية الداخمية، حيث بدأ الشمل االقتصادي واضحا عمى مستوى  األوضاعوتبعتيا تردي 
بالحكومة النازية التعجيل  أدىمكانتيا الدولية ىذا ما  تأثرتجميع المجاالت االقتصادية، كما 

ىذه التعقيدات االقتصادية وتتمكن  ياألمانمن خالليا تتجاوز  إستراتيجيةلوضع حمول وخطط 
الغذاء والعمل، وتحظى بييبة دولية من  األلمانيحد الكفاية، وتضمن لمشعب  إلىمن الوصول 

 .(3)خالل توفير مجيودىا الحربي، والنيوض بالصناعات الحربية
توجيو  ربدأ الفوىر  ،حدة البطالة داخل المجتمع األلمانيبعد ما قمت  م56;3وفي عام 

برنامج جديد يعتمد عمى تدابير متبعة من  بإعدادنشاطو لالىتمام باالقتصاد والنيوض بو، فقام 
توسيع وظائف الدولة عن طريق  إلىطرف مستشاريو االقتصاديين، حيث رسموا خططا تيدف 

السياسة الميبرالية الموجية بيدف حماية المؤسسات  بإتباع، وذلك (4)توجيو االقتصاد
، وحسن اإلنتاج إلنعاشالمؤسسات  بيذهدية، وتوظيف العمال المناسبين لمعمل االقتصا

، وكذا الرفع من القدرة الشرائية ومراقبة النقل (5)األسعارورفع  استعمالو المواد الطبيعية
                                                           

. 5العالمية الثانية. جحتى الحرب  األولى. العالم من الحرب العالمية موسوعة عالم التاريخ والحضارةأبي فاضل وىيب: ( 1)
 .145 . ص2113نوبمس لمنشر والتوزيع.  . )د.م(:1ط
 .94 . صالمرجع السابقالنائب سممان: ( 2)
 .251 . صالمرجع السابقالصمد رياض: ( 3)
 .141 . صالمرجع السابقسممان النائب: ( 4)
 .218 . صالمرجع السابقنور الدين: ،حاطوم ( 5)
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 وأيضا ،والمواصالت، والعمميات المالية واالستثمارية لمبنوك، كما وضعوا حًدا لممضاربين
 ألجور األدنىوالحد  ، وقاموا بتحديد ساعات العملاألطفالمنع تشغيل  قانون يقضي أصدروا

ذوي  األطفالحيث تقوم الحكومة برعاية  ،العمال، وفي المقابل انتيجوا سياسة حمائية
ىذه السياسة التي انتيجتيا النازيون خالل عامي  ،والعجز والشيخوخة ،االحتياجات الخاصة

القطاع الصناعي، وزيادة في ارتفاع حجم المبادالت م نتج عنيا تحسن في 56;55-3;3
 .(1) التجارية، كما تم توفير ميزانية الدولة

ىيئات خاصة يشرف عمييا خبراء اقتصاديين موكمين  إنشاءتم  م،57;3وبحمول عام 
"  ىذه الييئات أوليضعون خططا وتوجييات لمسار االقتصاد، وكان  ،من الحكومة النازية

، حيث رسم خطة اقتصادية تنظم مسار الصناعة م57;3مارس  معيد التوجيو االقتصادي " في
 األموالتوفير  رأسياعديد عمى  أىدافبغية تحقيق  ،ما فوقف والتجارة لمدة تتجاوز العامين

 أربعةيضم  إدارتوالكافية لعمميات التسميح، وترأس ىذا المعيد الخبير " فرانز تايس " أما مجمس 
أن ىذا  إالواثنين من كبار الحزب،  ،االقتصاد أساتذةوعضوين من  ،من الحزب النازي أعضاء

 وأبقت، فقامت بحمو إليياالتي كانت الحكومة النازية ترغب الوصول  األىداف يحققالمعيد لم 
 أخرىر قرارا باستبدالو بجمعية ر ومن جية اصدر الفوى (2)،منو داًرا لممحاضرات يسيرىا الحزب

 : أساسيتينعمى مرحمتين  تأسيسياوىي " المنظمة االقتصادية " حيث اعتمد في 
المصانع  أصحاب: شرعت فيو الحومة النازية قانونا خاصا بفرض عمى األولىالمرحمة 

متشابو، كما يقوم المسيرون  اإلنتاجيكون فييا  إجباريةات اتحاد إنشاء ،والمؤسسات التجارية
ليسمح ليم  ،ويتم تقديميا لوزراء االقتصاد أسمائيمقوائم تسجل فييا  بإعداد ،االتحادات ليذه

 .(3)مداومة العمل
المرحمة الثانية: تم فييا تقسيم وتنظيم وحدات العمل حسب نوع الشغل فييا، وكان  أما

، حيث فرض عمى جميع المصانع والمحالت م57;3جوان  49ىذا بمقتضى قانون صدر بـ 

                                                           
 .218 . صالسابق صدرالمشرر وليام: ( 1)
 .175 . صالمرجع السابقشكري محمد فؤاد: ( 2)
م(، الدار القومية لمطباعة . )د، 1، جوالتطبيق اإليديولوجيةالنازية بين تق: بطرس عالي بطرس:  عادل محمد شكري؛( 3)

 .141 والنشر، )د.س(. ص
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وتخصيص مبالغ مالية لتكوين مؤسسة تضم  إنشاءفي  ،االشتراكذات الطابع االقتصادي 
 فرعين:

يقوم ىذا الفرع بتقسيم المين  ،يكون فييا التسيير وفق القانون الصادر بجويمية: األولالفرع  -
اقة، والمواصالت وفصميا الصناعية والتجارية والحرف والبنوك، والتأمين والط ،االقتصادية
الحكومية، ومجمس  اإلدارةيسيرىا مسؤول تشرف عميو  ،اتياكوحدات قائمة بذ عن بعضيا

 المنظمة االقتصادية. إدارة

 أعمالعمى  اإلشرافالمين االقتصادية التي تتولى  أقساميضم مجموعة  :أما الفرع الثاني -
الحكومة مباشرة، ويسيرىا موظف حكومي يساعده  إشرافىذه المين، وتكون تحت 

 .(1)منتخب موظف من الحزب وموظف: موظفين

ىتمر ميمة وضع  إليوالذي أوكل  ،المنظمة االقتصادية فرانز تايس رأسلقد كان عمى 
وتنمية  ،تخطيط تسيير وفقو ىذه المنظمة، ويتم تنسيق نشاطيا االقتصادي مع سياسة الحكومة

 .(2)والبضائع المستوردة األوليةرد اوتنظيم وتوزيع المو  ،اإلنتاجيةالطاقات 
لتحسين ظروف المعيشة  ،االقتصادية األوضاعلمعالجة  األلمانيا إللحاح الشعب ونظرً 

العمال  أصحابحيث استعان بمجموعة من المستشارين من  ،عجل ىتمر بوضع التخطيطات
 .(3)والمصانع

جديًدا انطمق بمجموعة التوجييات من طرف  اقتصادياتدخل عيًدا  ألمانياوىكذا بدأت 
 3ع.نت تتمتع بيا قبل حأمال في استرجاع قوتيا االقتصادية التي كا االقتصاديين، الخبراء

لالكتفاء  األربعةخطط السنوات ما اصطمح عميو "  إطارفي  ،وتتمكن من تحقيق كفايتيا الذاتية
 إلىمن العيد النازي، أما المرحمة الثانية سعت  األولىكانت ىذه الخطة خالل المراحل  ،الذاتي"

لمتحضير لوقوع حرب  األلمانيالتسمح  إعادةمن أجل فتح برامج  ،تييئة االقتصاد بصفة شاممة
 .(4)محتممة

 األسواقالمنتوجات في  أسعارعمى  لتأثيرتضمن شاخت سياسة التالعب بالعممة 
ليحصل عمى تمويل من طرف الدولة الخارجية ليخصص لبرنامج التسمح، كما قام  ،الخارجية

                                                           
 .176. صالمرجع السابقشكري محمد فؤاد: ( 1)

(2)
 Marchall Dill: Op cit, P357. 

 .219 . صالسابقالمصدر شرر وليام: ( 3)
 .251 . صالمرجع السابقالميسري عبد الوىاب: ( 4)
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 Verrhr" وأنشأ منظمات سرية مثل  MEFOل شركة " شركات وىمية مث بتأسيس

Sfligersh،  وىي منظمة خاصة لمتدريب الطيراني تدريبا عسكريا، وبالمقابل أحدثت عممية
التي خصصت لمصناعة  ،التسمح انتعاشا مفاجئا لمحالة المادية لكثير من المصانع إعادة

ىذه المصانع،  وأجور أسعار، وفرضت رقابة عمى الحربية وقامت الحكومة بتخفيض الواردات
سياسة التقشف عمى الشعب  أيضا، كما فرضت الحكومة %8حيث حددت سعر الفائدة بـ 

، أخرىالغير ميمة بل سيتم استخداميا واالستفادة منيا مدة  األشياءأن ال يمقي  عميو ،األلماني
أن يكتبوا عمى منتجاتيم " ال  ،والصناعبل وصرحت الحكومة بقانون صارم عمى كل البائعين 

ن أل األطفالنافع..."، وكما منع صناعة بمونات  آخرىذا فسيصنع منو شيء  إلقاءيجوز 
القديمة  األشياءعمى كل النساء تقديم  أيضاالمطاط يستخدم في صناعة تنفع الدولة، وفرض 

وارق األرانب والخوجمود  وعظام المحوم ،المكسرة واألوانيالممزقة  األوراقلممصانع مثل: 
 .(1)الخوالزجاجات الفارغة... ،الميششة

قوائم خاصة  بإعدادوضع قانون لكل المحالت التجارية، حيث تقرر  أيضاوعمد ىتمر 
سندات  أصدرتلكل بيت بما يشتريو حتى تستطيع الدولة مراجعة ميزانية لكل عائمة، كما 

فطمب ىتمر من  ،خاصة لبعض الصناعات المعيشية لفرض التخفيض من تكمفة الصناعة
، وتقصير %52 إلى 42تستخدم الكتان في صناعة المنسوجات القطنية بمقدار المصانع أن 

الحالقين االحتفاظ بالشعر ليستخدم في  من وطمب ،دخار الدخل القوميبعض المالبس ال
دقيق  إضافةالغذائية فرض  المنتجاتماش، أما بالنسبة لبعض صناعة السجائد وبعض الق

البطاطا مع دقيق القمح، وأن يصنع السكر من الشمندر، والزبدة من لب الخشب والسمن من 
 .(2)الفحم

استيدفت حل المشاكل االقتصادية ، إصالحيةلقد اعتمد ىتمر عمى سياسة اقتصادية 
برامج وخطط سطرتيا ىيئات حكومية وخبراء بارعين في المجال  بإتباعوالنيوض بتطويره وذلك 

 .(3)مما جعميا تحقق نجاحا ممحوظا في سد بعض حاجاتيا من مواد الخام والغذاء،االقتصادي 
تفصيل بعض التوجييات التي أقرىا الخبير شاخت في كل من الصناعة  إلىوسنتطرق 

 .(1)والتجارة والفالحة واىم ما حققتو ىذه القطاعات
                                                           

(1)
 Marchall Dill: Hitler et le nazisme: Presses imnirstaires de Fronce, 1978, P 152. 

(2)
 Charles biettebeim: L'economil allemande sous le magisme; T1. Paris. 1971. P91. 

 .13 . صالسابق المصدرشرز وليام: ( 3)
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 الصناعي: . في القطاعأ
 إنتاجياعمى  ألمانيات في كيفية اعتماد ىذه السياسة التي طرحيا شاخ أسستجمت 

ميمة لشاخت ىي  أولالتي ستخصص لمصناعة الحربية، كان  األموالوتوفير رؤوس  ،المحمي
لتسوية المسألة  ،في مفاوضات مع مجموعة من الخبراء الفرنسيين نوقشتقضية العممة التي 
فقد اتفقوا خالل ىذه المفاوضات ، (2)م58;3لعام  أللمانياالسار  إقميمنتقال المالية المرتبطة با

 إلىالنقود  إخراجوصرحوا خالليا بمنع ، ألمانيةعمى تبديل المسكوكات الفرنسية بماركات 
 إدارةحيث يتم تسميم ، وألمانياحدود جمركية جديدة بين فرنسا  ألقامتالخارج واتخذوا تدابير 

ت ميزانية خاصة الستيراد ، كما وضع شاخ(3)األلمانية لإلدارةمناجم الفحم ومصانع الحديد 
، وبالفعل تم صناعة العديد ألمانيبميون مارك  34النحاس والحديد من اسبانيا والسويد قدرت بـ 

 وعممية " الميفو".ت عممية " حجز المارك " ت والمدافع والطائرات، وابتكر شاخمن الدبابا
وتقتني الدول السمع  ،األلمانيةبالبنوك  األجنبيةالدول  أموالتقوم بحجز وتجميد  ىاألول

، عوضا عمى خسارة أمواليا أما العممية الثانية: فيي عبارة عن سندات يصرفيا بنك األلمانية
الدولة ليتم دفع أثمان مشتريات مصانع السالح، ويتم تسديد أجور أصحاب المصانع منيا وفي 

م، تم الشروع في تنفيذ خطة السنوات األربعة تحت إشراف االقتصادي ىيرمان 58;3عام 
لحديدة، ىذه الخطة تسعى إلى جعل ألمانيا مكتفية ذاتيا في غضون غورينغ وشركة كورنك ا

 .(4) أربعة سنوات، حتى ال يخنقيا الحصار االقتصادي وقت الحرب
البضائع تحديًدا  أسعارخالليا  تحد متصور، وحدد أدنى إلى تداراستكما قمصت اإل  

وحدد ليا حصص  ،عمى مستوى معين ووضعيا تحت رقابة دقيقة األجورصارما، وثبتت 
وبيذه السياسة المنتيجة في قطاع الصناعة تقدمت الصناعة الحربية بشكل  %8بـ  األرباح

 ،حيث بدأت المصانع الكبرى تنتج المطاط الصناعي األخرىخاص وكبير، وكذا الصناعات 
مصانع ىرمان لصنع الفوالذ من تبر  أقيمت، كما (5)ة الكيميائيةناعصلوقود والوا واألقمشة

ابتكار بدائل لعدد كبير من السمع التي  إلى الصناعيينتمكن  وأيضاحديد ذي الدرجة الواطئة، ال

                                                                                                                                                                                           
(1)

 Clande  David: Op cit, P157. 
 .285 . صالسابق صدرمالشرر وليام: ( 2)

(3)
 Charles Biettebeim: Op cit, P101. 

 .286 . صصدر السابقمالشرر وليام:  (4)
 .119 . صالسابق مرجعالالنائب سممان:  (5)
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تم استخراج البترول الصناعي ومن بقاياه أمكن  ي ثراء الدولة، فمن منتجات الفحمتزيد ف
 ،خامات الحديد أنواعدا من أردئ و الزبدة الصناعية، كما اخترع الص الحصول عمى ما يشبو

 .(1)األرضالتي تم استخراجيا من باطن 
ع في استخدام معظم الحديد الذي تنتجو في صناعة السيارات نامصىذه ال أسيمت
والسفن، كما فتحت مجال لصناعة كميات كبيرة من  الزراعة الحديثة وآالتوالشاحنات 

، والسماد والبالستيك واألدوية الكيرومنزلية، والمعمبات الغذائيةاالسمنت، والمالبس والمعدات 
ومصانع  األطفالالحاسوب والسمع الجمدية وألعاب  وأجيزةالعممية،  واآلالتالتصوير  وآالت

الطائمة من الصناعات  األرباحالورق، كما تمكن كل العمال من االستفادة بمجموعة كبيرة من 
 .(2)الثقيمة

 التجاري: ب. في القطاع
التي يتم تسويقيا  ،الييئات الييودية أيديفي  األلمانيةلقد كانت أغمب العمميات التجارية 

 األلمانيةوزارة االقتصاد  أصدرت م55;3فمسطين والبمدان العربية المجاورة ليا، وفي عام  إلى
عن طريق  األلمانيةورد فيو دعم تصدير المنتجات والصادرات  ،أكتوبر 47قرارا بتاريخ 

من ىذه العمميات التجارية  ألمانيا، واستفادت لمانياألالحكومة الصييونية بمعونة رأس المال 
المجاورة، وفي عام  األوروبيةنحو مختمف البمدان العربية والدول  ،مما زاد في حجم صادراتيا

، ونتيجة ليذه العممية ألمانيافرض وجوب نفييم من صدر قانون خاص ضد الييود ي م57;3
وضع خطط تجارية الدول، مما أدى بالفوىرر لالعديد من تراجعت بعض العمميات التجارية مع 

غراقياالعالم  أسواقالحتالل   .(3)األلمانيةبالسمع والبضائع  وا 
يقضي تجميد الديون الناتجة عن  م56;3الحكومة النازية قانونا في جوان  أصدرت

 االتفاقيات الحرة التي عقدتيا حكومة فايمر، حيث كانت بإلغاءالتجارة الخارجية، كما قامت 
التعامل مع بعض الدول منيا:  أثناء ،تستخدم فييا العمميات التجارية عمالت غير قابمة لمتحويل

اسبانيا، فرنسا، بمجيكا، قامت الحكومة باستبداليا بمجموعة من االتفاقيات تتم فييا المقايضة 
أن  بيةاألجناستيرادىم لممنتوجات  أثناء األلمانخالل العمميات التجارية، وعمى المستوردين 

                                                           
(1)

 Kans Jorg Ruhl: Les relation econonamiques Germono- Espagnals de 1936 a 1945. Prises 

imversitaires de France, P 75. 
(2)

 Charles Biettebeim: Op cit, P103. 
 .213 . صالمرجع السابقالميسري عبد الوىاب: ( 3)
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، كما األلمانيوتكون عممية الدفع داخل البنك  ،األلمانيموازية ليذه السمع بالمارك  أثمانايدفعوا 
 أي، األلمانية لممنتجاتشرائو  أثناءأن يقوم بنفس عممية الدفع  األجنبيوجب عمى المستورد 

ىذه  ألمانياالمصرفان بالتسوية الحسابية بينيما، طبقت  يقوم بنك الدولة، ومنوبكون الدفع ي
باستبدال نترات الصودا الصناعية  انجمتراحيث قامت  م،56;3أوت  32في  انجمترا العممية مع

حيث امتنع بعض التجار االنجميز في  ،األلمانيبالقطن المصري والحديد السويدي بالصمب 
التنفيذ وخصصت ليا عمميات  محل ، وصارت(1)وبعدىا اقتنعوا بيذه العممية األمربادئ 

منذ صدور ، و م56;3مارس  46بموجب اتفاق خاص بين الدولتين ابتداًء من  ،تصدير سنوية
 .(2)ة المواد الخام والموارد نصف مصنعةعمميات تجار ىذا االتفاق تم تنظيم 

من تحقيق ما تحتاجو من المحاصيل  ألمانياومن خالل ىذه العمميات التجارية تمكنت 
مقايضتيا  ألمانيا، ىذه المحاصيل كميا لم تتمكن المحوم أنواعالحبوب والتبغ والفاكية وكل  :مثل

 أبقىنالحظ أنو النازي ىتمر  أخرى، ومن جية ويوغسالفيامع بمغاريا واليونان وىنغاريا ورومانيا 
 أيامالتجارية المنشأة  واألعمالركات التجارية العديد من الش إدارةعمى الطريقة التقميدية في 

ن أعيد تنظيميا وفق القانون الصادر في  وفق المبدأ  م56;3سبتمبر :4جميورية فايمر، وا 
الرئاسي الذي وضعتو الدولة النازية، حيث تعين لكل غرفة اقتصادية رئيسيا ويسيطر عمى سبع 

حمت  ا بالنسبة لمعمال والتجار الصغارغرفة تجارية وطنية، أم 45و ،مجموعات تجارية قومية
دوالر، وخصصت ليم تعاونيات  ألف 62عن  رأسياليم جميع التعامالت التجارية التي يقل 

العديد من البيوت التجارية  بإخراججديدة برأسمال يقل عن مميوني دوالر، وقد عجل ىذا 
 .(3)الصغيرة

من خالل ىذه السياسات التي تبنتيا الحكومة النازية  أللمانيالقد نشطت العممية التجارية 
من كل من  م;5;3عام  إلى م56;3معدل صادراتيا منذ عام  فأصبحفي القطاع التجاري، 

 إلى 7.:بمغاريا من  :االستيراد، وكذا %54 إلى ;3من  ، واليونان%:7 إلى 44بمغاريا من 

                                                           
ابن سيناء.  . االسكندرية:3. طأودلف هتمر الرجل الذي أردا عمميا احتالل العالمل. سنيدر. لويس، تر: طارق، خار. ( 1)

 .161-161  ص ص .3112
 .161 . صالمرجع السابقل. سنيدر، لويس: ( 2)
 .114 . صالمرجع السابقشكري محمد عادل: ( 3)
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اضعاف خالل  أربعة إلى، كما ارتفعت عمميات االستيراد %72 إلى 35فيا من ويوغزال 72%
:5;3-59;3سنتي 

(1). 
 الفالحي: ج. في القطاع

شأنو اغمب الفالحين في الدول  األلماني، كان الفالح ألمانياىتمر حكم عندما تزعم 
، حيث كان يعاني ضائقة ومشاكل عديدة تتمثل في نقص المعونة المالية لتوفير األخرى

وحتى وسائل بسيطة لمقيام بالنشاط الزراعي، واستصالح  اآلالتوالوسائل الزراعية من 
، بالرغم من وعود م3747-3746التي القت خربا فادحا منذ الحرب الفالحين المدمرة  األراضي

 بو.ا حز و ىتمر لمفالحين الذين ساند
انخفاض جديًدا يزيد  م55;3و 54;3خالل عامي  األلمانيلقد سجل الدخل الزراعي 

عممية الديون لموازنة نشاطيم الفالحي،  إلىالتطرق بالفالحين  أدىبميون مارك، مما  من بأكثر
تقريبا في السنوات  معظمياتراكم  ،مميون مارك 34حيث بمغ مجموع ديون الفالحين أكثر من 

من مجموع الدخل  %36، وكانت الفائدة من ىذه الديون جد ضعيفة قدرت بـ األخيرةاني مالث
 .(2)الزراعي الكمي

في تيقن ىتمر ليذه المشكمة، وصرح قائال "  األلمانيينونظًرا لما كان يعانيو الفالحين 
سعى الحزب النازي سنين يعمل  ..."،األلمانيسيكون خراب الشعب  األلمانيخراب الفالح 

تعديل الوضع  إلىوتحسين مستواىم المعيشي، وكسائر القطاعات رغب ىتمر لكسب الفالحين 
وقمة في الموارد الزراعية، وسعيا منو  م من ديون فادحة56;3الفالحي الذي يعاني خالل عام 

 األراضين مصادرة الزراعي وبتعديل قانو  باإلصالحبجوانب الموضوع، قام الفوىور  لإللمام
المضاربة  الزراعية ومنحالفائدة عمى الديون  ألغىالزراعية دون تعويض لمنفع العام، كما 

 .(3)الزراعية باألراضي
زراعيا واسع النطاق صحبتو دعاية عظيمة تيز مشاعر كل  اووضع النازيون برنامج

وأمل  األرض" شرح فييا لمفالحين أنيم ىم ممح  Blutand Bodenفالح حول " التربة والدم 
وىو واحد من قادة  من أجل تطبيق البرنامج عين ىتمر _فالتر داريو_، و (4)األعظمالرايخ الثالث 

                                                           
 .121 . صالمرجع السابقالنائب سممان: ( 1)
 .288 . صالسابق المصدرشرر وليام: ( 2)

(3)
 William Shires: Op cit, P4 88. 

 .151 . صالمرجع السابقحاطوم نور الدين: ( 4)
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وخدم في وزارتي زراعة الرايخ ، األكاديميالحرب وىو خبير زراعي نال قسما من التعميم 
"  بعنوان وألف كتابا مدينتو إلىفعاد  ،ترك منصبو الختالفو مع رؤسائو إلىوبروسيا واضطر 

الزراعي، النوردي " فأعجب بو ىتمر ووضعو عمى البرنامج  العنصرالفالحون عماد حياة 
عين ىتمر " داريو " وزيرا لمغذاء والزراعة  م55;3وبخروج ىوكنبرك من الوزارة في جويمية 

طو جاىزة التطبيق في الحقل الزراعي، وشرع قانونان جميع خط أصبحتوبحمول شير أوت 
مة الفالحين عالية لغ أسعارضمان  إلىيتجو  ،والتسويق بناًء جديًدا اإلنتاجبناء  بإعادةيقضيان 

( اإلقطاعيةمنزلتو القديمة )عيد  إلى بإعادتومرتبة جديدة،  إلى األلمانيويرفع من قيمة الفالح 
_ األلمانيشريطة أن يكون من العنصر اآلري ثا لمفالح _اعية ور الزر  األراضيحيث كانت 

 أوتقسيميا  أوو الذي يتمقاه من ىذه المزارع فال يمكن بيعيا وعمى الفالح أن يحتفظ بمورد عيش
، كما شرع قانون األصغراالبن البكر واالبن  إلىحجزىا، وىي تنتقل بموت صاحبيا  أورمييا 

اعتزالو من  أومنو خرق " شرعية الفالح الشريفة "  يقضي بتسميط عقوبات قاسية لمن يتجرأ
نقاذهالمثقل بالديون،  األلماني، وبيذا بسط القانون حماية الفالح (1)العمل بسبب العجز من  وا 

 .(2)من تقمص مساحتيا أوخطر ضياع ممكو تسديدا لمديون 
 وأسعارا ثابة أرباحا ،رىذه النتائج التي حققيا لو الفوىر  من خالل األلمانيضمن الفالح 

الجممة  أسعارحيث ارتفعت  ،تحقق االكتفاء الغذائي ألمانياجيدة لكل المنتجات الزراعية وجعل 
، وقامت الحكومة (3)لمخضروات ومنتوجات الحميب والماشية %42لممنتجات الزراعية بنسبة 

حيث حققت  ساعة يوميا، 34يتم العمل فييا لمدة  ،بتنظيم معارض زراعية منتقمة أيضاالنازية 
، وعموم تربية المواشي والصناعات واآلالتد تطور االختراعات بما فييا العتا ىذه المعارض

في زيادة التنافس بين مختمف العارضين  أسيممما  ،ىذه المعارض إنجاحالزراعية المتطورة في 
 .(4)وزيادتو اإلنتاجفي سبيل تحسين 

ويمكن القول بأن الحكومة اليتمرية رغم اىتماميا بالفالح ورغم اتخاذىا عدة تدابير التي 
، وىو تحقيقيا لالكتفاء الغذائي من أولىبدرجة  إليو، لم تحقق ما كانت تيدف إلييا اإلشارةسبق 

                                                           
 .283 . صالسابق المصدرشرر وليام: ( 1)

(2)
 Jean Marai Flonneau: Op cit, P165. 

(3)
 Chorles Biettebein: Op cit, P120. 

 .264. ص.المرجع السابق: رينوفن ،بير(4)
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 ءباالستيالمما جعل ىتمر يقوم  ،كانيةاالىتمام بيذا القطاع لتستطيع تغطيو حاجاتيا الس خالل
 والتي تتمتع بمقدوراتيا الغذائية. ألمانياخارج  أقاليمعمى بعض 

حيث  ،ديونيم والرفع من مكانتيم إلغاءبعدما حقق ىتمر لمفالحين بعض مطالبيم وبعد 
لم تدم طويال بعد زيادة المنتجات من  األوضاعغير أن ىذه  المواطنينية كبق أصبحوا

ولحوم المواشي زاد سعر حاجياتيم لممواد التي يستخدمونيا في  األلبانومنتجات  الخضراوات
 .(1) ...واألسمدةالزراعية  كاآلالت ،القطاع الفالحي

 نتائج السياسة االقتصادية النازية: -3
تستعيد قوتيا ىو االنتعاش االقتصادي الذي قوبل  ألمانيانجاح ىتمر في جعل  أسسإن 

الخبراء  والتجار، وبفضل سياسات مستشاريو الحزب النازي واالقتصاديين والصناع أواسطفي 
جعمت من  ، التي وضعت موضع التنفيذوالقوانين الصارمة اإلجراءاتالذين وضعوا سمسمة من 

 قوة اقتصادية كبيرة وكقوة عسكرية واسعة. إلىفي عقد واحد أن تتحول  ألمانيا
بشيء من خمية نحل ىائمة  أشبويراىا  م:5;3-58;3خالل عامي  أللمانياوالمراقب 

 اإلنتاجالنشاط، فعجالت الصناعة تدور ىادرة وكل فرد مشغول بعممو، ارتفع خالليا مجموع 
 .(2)القومي وكذا الدخل القومي

لبرنامج التسمح وىو برنامج وجب  ألمانيانتيجة السياسة اليتمرية، تحقيق  أىملقد كانت 
منذ عام  عسكريينكل طاقات العمل والصناعة، فضال عن مجيودات لقادة  إليوالنظام النازي 

بالتعبير النازي " اقتصاد الحرب " القت  األلمانياالقتصاد  ، حيث عرف(3)فصاعًدا م57;3
لصناعة الحربية، تمقت من اسبانيا  األساسياقتصادية خارجية، كانت المحرك  اعتبارات ألمانيا

طن من  222.;7;طن من خامات الحديد و 384.222حوالي  م59;3والمغرب خالل سنة 
من رؤوس  %57اسبانية كبرى حوالي  منجميومنحت شركات  م:5;3البراند، وفي جوان 

لمعمل في تمك المناجم، فكان السبانيا ما تريد من  الضرورية اآلالت، مقابل استالميا أمواليا
، واألوليةتموينات من المواد الغذائية  ، واستفادت برلين مقابل ىذه المساعدات عمىألمانيا

                                                           
 .284. ص.السابق المصدرشرر وليام،(1)
 .224 ص المرجع السابق.. رينوفن ،، بير(2)
 .224. ص.السابقالمصدر شرر وليام: ( 3)
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 (1)ورواك )الشركة االسبانية المغربية لمنقل( في اسبانيا Hismaأوكمت ميمتيا لشركة 
 م:5;3بحمول عام ف قياسي و بناء قوتيا العسكرية في ظر  إعادةاستطاعت الحكومة النازية 

جندي، وكان الجيش يتمتع  373.222فرقة وبمغت تعداد القوات الالزمة لوقت السمم  64بمغت 
 .(2)عسكرية حديثة التصنيع آالت استخدامبميارات قتالية نتيجة 

يرانمكانة مرموقة في عالقتيا التجارية مع تركيا  ألمانياحققت   أمريكا وأسواقوالعراق  وا 
في عام  %37من مجموع الصادرات العالمية  األلمانية الالتينية، وبمغت نسبة الصادرات

في اتجاه  األلمانيةالشركات  تأثير، وزاد %34أما مع بريطانيا فكانت نسبة صادراتيا  م59;3
 ألمانيا، اعتمدت م:5;3والكامرون الخاضعة تحت النفوذ البريطاني خالل عام  إفريقياجنوب 

 لألغراضالمواد  أىمتعد من  و واأللمنيومالحديد والصمب  إنتاجعمى بريطانيا وفرنسا في 
 .(3)اإلستراتيجية

ي كانت عمييا قبل تمك الت إنتاجيا أرقاموتجاوزت  أللمانيازادت القوة الصناعية العسكرية 
النمسا والجزء الصناعي لتشيكوسموفاكيا والسويد ومنطقتي بوىيميا  إلحاق، خاصة بعد 3ح ع

مثل  األوليةلتعويض المواد  األقاليمىذه  إلحاق، وبذلك استفادت من م;5;3ومرافيا في عام 
 .(4)البنزين والمطاط والقطن
فتح برنامج التسميح وتوقيع بكسر قيود فرساي ل ليذه السياسة  إتباعوتمكن ىتمر من 

 أسطوليابناء  إعادة أللمانيا، يسمح بموجبيا م57;3وبريطانيا عمى معاىدة في سنة  ألمانيا
السار ودخول  إقميممنطقة وامتالك الغواصات والطائرات، وفي نفس العام نجح ىتمر باسترجاع 

التي  ،عمى جميع مصانعيا ومناجميا واالستيالءمنطقة غرب نير الراين  إلى األلمانيالجيش 
مميار كيمو واط ساعي من  77مميون طن من الفوالذ و 448و األلمانيةساىمت في الصناعة 

 (5)الكيرباء
 

                                                           
، الماجستير األوروبية الدبموماسيةمن خالل الوثائق  0191-0197الحادة ما بين  األوروبية األزماتعنان عامر: ( 1)

 .114 . ص2115حديث معاصر، قسم التاريخ، بوزريعة، جامعة الجزائر، 
 .28 . صالسابقالمصدر تشرشل ونستن: ( 2)

(3)
 Michell Han: Le pard de L' Allemangne et le Suant, Britannique umurstiy, Press Vol 15, 

N°e, P 292. 
 .185 . صالسابقالمرجع أ. ج. ب. تالور:  (4)
 . 84 . صالمرجع السابقن عامر: عنا( 5)
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قضية حيوية لدى الزعيم النازي وعمى  األلمانيبناء االقتصاد  إعادةلقد كانت مسألة 
الذي يعاني من الخنق االقتصادي، ومشكمة التعطيل  األلمانيلتمبية مطالب الشعب  األخص

عن العمل ومطالبتو بتمبية االكتفاء الغذائي الذاتي والبحث عن البدائل، وىكذا قام ىتمر بتنسيق 
جديدة سارت  صناعة والفالحة والعمل بتعيين شاخت الخبير الذي وضع مناىجمسار التجار وال

االتحادات  وألغيت ،المالية األمورفي  أخصائيكوفقو القطاعات االقتصادية وبدا ميمتو 
مجال العمل متوفًرا لكل فرد في مجاالت  وأصبحالعمالية وظيرت تنظيمات جديدة لمعمال 

عمى البطالة، والقت الزراعة  التصنيع الحربي، بيذه الطريقة قضىاقتصادية مختمفة والتسمح و 
 أعمنتالمواد الغذائية، وفعال  نتاجإاالكتفاء الذاتي في  إلىعناية خاصة من أجل الوصول 

الصناعي  تحقيق تفوق في القطاع إلىقبيل اندالع الحرب العالمية الثانية أنيا توصمت  ألمانيا
 االقتصاد العام، والقضاء عمى البطالة. نعاشإل األربعةالسنوات وذلك لوضع مشروع ،والتجاري 
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تكمن بالذات في  ،من خالل البحث العممي إليياالنتائج التي يمكن التوصل  أىمية إن      
يحصل عمييا  نأعمى ضوء المعطيات الجديدة التي يمكن  ،كونيا نسبية وقابمة لممراجعة

مجموعة من التساؤالت تفتح مسار جديد لمقيام  إلى النتائجتتحول  نأيمكن ذلك بو  ،الباحث
 إلىفقد توصمنا من خالل ماسبق عرضو في فصول بحثنا  ،في ىذا السياق أخرى بأبحاث

 : التالية  اتواالستخالصمجموعة من النتائج 

لغرض تسوية المشاكل والنزاعات التي  ،1بعد الحرب ع أبرمتمعاىدة فرساي التي  نإ-
ضمنت لدول الحمفاء كل  التيشروط السالم  ألمانيافرضت عمى  ،نتجت عن الحرب

تحديدىا  إلى باإلضافة ألمانيا أرىقت التي ،المادية المتمثمة في التعويضات الثقيمة اإلمكانيات
 .الصناعية  األوليةبيا حصمت عمى المناطق الوافرة بالمواد  التيلمحدود 

زد عمى ذلك  ،ألمانيابيذه المعاىدة انتقم الحمفاء عامة وفرنسا خاصة من  أنومنو نستنتج -
البالغ  وتأثيرىا، م2919بعام  إلييااالقتصادية  األزمةانييار البنية االقتصادية ليا بعد امتداد 

سعيا منيم في تحسين  األلمانقام بيا  التيالمشاريع وبرغم من  ،في ميزانيا االقتصادي
في تحسين عالقتيا مع بريطانيا بعدما  ألمانياوقد سعت  ،كل االقتصاديةالوضع وحل المشا

فرساي  معاىدةالنظر في  إعادةوطالبت الدول في  ،بتقديم مساعدات مالية األخيرةقامت ىذه 
 .فقط ألمانياتجارية في  أسواقحيث كانت ترغب في فتح 

عمى السمطة  واالستيالء ،م الظيور عمى الساحة السياسية1933استطاع النازيون بعام  -
زادت في مخاوف الشعب  التيوازدياد سوء الحالة االقتصادية  ،األزماتوكان نتيجة تفاقم 

تقديم حمول ب تعجيلالحكومة فايمر  امطالب ألمانيا أواسطالذي خمق الفوضى في  ،األلماني
 إلىونتيجة ليذا الوضع قام الشعب بتمسك بالنظام اليتمري الذي سعى لكنيا فشمت في ذلك، 

 .1تحسين وتوجيو اقتصاد البالد والتخمص من الظمم الذي لحق بيم بعد الحرب ع 
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 ألمانيايسترد نشاط  أن ،حكمو ليشرع في غضون سنوات قميمة أركانتمكن ىتمر من توطيد -
وقد قام بتركيز  ،وتحقيقو قدر ممكن من االكتفاء الذاتي ،بدا بتخمص من مشكمة البطالة

 . (الفالحة، ةالصناعة والتجار )برنامجو في تحسين القطاعات االقتصادية 

بمواد  تعويضيامن خالل ، األوليةتوفير المواد وذلك ب الصناعة الحربية لتطويرىتمر  سعى-
فرض  من خالل ،في النظام النازي األلمان إدماج ، وكذامقايضتيا بمواد بديمة  أو أخرى

 .واالىتمام بمصانعيا ومنشاتيا ،يةلتمويل وتحسين الصناعة الحرب ييمضرائب عم

تخمص  ه السياسةوبيذ، رالسا إلقميمبعد استرجاعو  ألمانياتسميح  إعادةلقد تمكن ىتمر من -
مقدمات الحرب  بدأت ىذا وباتجاىو أوروباالسيطرة عمى  إلىمن معاىدة فرساي واتجو 

كيف استطاع ىتمر ومن خالل ىذا الطرح تبنيت لنا عدة تساؤالت منيا:  الثانيةالعالمية 
كيف كان موقف الحمفاء اتجاه مسالة إعادة  ألمانيا لدخول في حرب عالمية ثانية؟ توجيو

 تسميح ألمانيا؟.
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:                  خريطة السار10الملحق رقم   

 

 

 

 

 

 

 -رمضان ،عبد العظيم ،المرجع السابق ،ص144.
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فرسايمعاهدة  كبار فيال األربعة        :   20الملحق رقم  

 

 

 

 

 

  -شرر وليام ،المصدر السابق، ص44
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خريطة ألمانيا بعد معاهدة الصلح :   20الملحق رقم   

 

 

 

 

 -فرغلي ،علي تسن، المرجع السابق ،ص 423
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خريطة سليزيا:                21الملحق رقم   

 

 

 

 

 -رمضان،عبد العظيم، المرجع السابق ،ص 142.
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إقليم الروهر :            22الملحق رقم   

 

 

 

 

- رسول، احمد حبيب، جغرافية الصناعة، بيروت:  دار النهضة العربية. )د س(، 

  .045ص
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هتلر:                 23الملحق رقم   

 

 

-joseph Goebbels ,in : Hermann Goring, Adolf Hitler the life of the 

leader,p 6 .  
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مع  األلماني:  كشف بياني مقارن بازدهار وتطور الحزب الوطني االشتراكي 4ملحق رقم

البطالة. أرقامتعبر عنها  حسب ما األزمةتطوارت   

 

 

 -موريس كورزيه، المرجع السابق ،ص004.
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الف مارك صادرة في عام 222:     اوراق مالية من فئة مليون وفئة   25الملحق رقم 

 المارك. م تشهد على انهيار4600

 

 

 -الخوند ،مسعود، المرجع السابق ،ص44.
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م.0313-م0311تطور البطالة في ألمانيا بين     :  26الملحق رقم   

 

 

 

 

 -شرر وليام، المصدر السابق، ص 013.
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 األعــــــــــــــــــــالم:

 -أ-

 . :7ادوارد هيربر ص:

 .84اريك فيس ص

 .89 انطون دركسل ص:

 -ب-

 .78بروينخ ص:

 .59بسمارك ص:

 .:7-75بوانكريه ص:

 .4:بوش ص:

 .4:بوهلن ص:

 -ت-

 .69توماس ودرولسن ص:

 -ج-

 .:6جورج كليمونصو ص:

 -د-

 .  7;داريه ص:

 .:6دفيد لويج جورج ص:

 -س-

 .;7-78-76ستريسمان ص:
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 -ش-

 .;;-5;-4;-=:->:-8:-7:-6:-5:-4:شاخت ص:

 .:7شارل داوز ص:

 .4:شنتزلر ص:

 -غ-

 .=5ؼليوم الثاني ص:

 -ق -

 .4:قون ص:

 .4:قونكلر ص:

 -ك-

 .4:كروب ص:

 .87كالرا ص:

 -ل-

 .87لويس هتلر ص:

 -هـ-

 .>7هربرت هوفر ص:

 .;5هند بنرج ص:

 .7;هوكنبرك ص:

 .4; ورينػ ص:هيرمان ؼ

 -و-

 .76ولها لميكيو ص:
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 .:5وليام الثاني ص:

 .=6ونستن تشرشل ص:

 

 دان:ـــــــــــــــــــــــــــــالبل

 -أ-

 .65ص: األرجنتين

 .9;-5;-4; اسبانيا ص:

 .65استراليا ص:

 .65ص: أسيا

 .65الجنوبية ص: إفريقيا

 .78-75->6-;6->5-59-58-57-56األلزاس ص:

 .:;ص: الالتينية أمريكا 

 .65ص: أمريكا

 .5;-78-64-=5-59انجلترا ص:

 .>5الؽربية ص: أوروبا

 .65-=5->5-59-56ص: أوروبا

 .:;ص: إيران

 .75-=6ص: أيسن

 .;7->6-69ايطاليا ص:

 -ب-

 .;7-57باريس ص:
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 .57بازل ص:

 .:6-56برلين ص:

 .7;بروسيا ص:

 .87برونو ص:

 .65بؽداد ص:

 .5;-76-75->6-:6-59بلجيكا ص:

 .6;بلؽاريا ص:

 .75بوشن ص:

 .;6-56بولندا ص:

 .>5بولونيا ص:

 .:;بوهيميا ص:

 -ت-

 .59تركيا ص:

 .57-56التشيك ص:

 .:; فاكيا ص:تشيكوسلو

 .;6توكو ص:

 -ج-

 .56جرمانيا ص:

 .:;ص إفريقياجنوب 

 -د-

 .56الدنمارك ص:
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 .75دورتموندا ص:

 .56دويتشالند ص:

 .7.ديسلدورؾ ص:

 -ر-

 .85-=7-:7-76-75-65-64-=5-59روسيا ص:

 .65رومانيا ص:

 .74رينانيا ص:

 -س-

 .>6سبا ص:

 .57ستراسبورج ص:

 .:;-4;ص:  السويد

 .57-56سويسرا ص:

 .78-75->6سيليزيا ص:

 -م-

 .=6مصر ص:

 -ص-

 .65الصين ص:

 -ع-

 .:;العراق ص:

 -غ-

 .65الجزائري ص:الؽرب 
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 -ف-

 .74فاليا ص: 

 .:;-5;-4;-:8-64->5-59-58-57فرنسا ص:

 .65فنزويال ص:

 .87فيينا ص:

 -ك-

 .:;-;6الكامرون ص:

 .76كولونيا ص:

 -ل-

 .56لكسمبورغ ص:

 .85لندن ص:

 .78-75->6-;6-:6->5-59-58-57-56اللورين ص:

 . 87لينز ص:

 -م-

 .66المجر ص:

 .:;مرافيا ص:

 .=6مراكش ص:

 .58مرل باش ص:

 .9;المؽرب ص:

 .65المكسيك ص:

 .;6ممل ص:
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 .65الموصل ص:

 .58ميتز ص:

 . 89-87ميونيخ ص:

 -ن-

 .79-66-59-56النمسا ص:

 .95نيويورك ص:

 -هـ-

 .6;هنؽاريا ص:

 .:5هولندا ص:

 -و-

 .74واسل ص:

 .84-:5)الو م ا( ص: األمريكيةالواليات المتحدة 

 -ي-

 .59اليابان ص:

 .6;يوؼزالفيا ص:

 .6;اليونان ص:


