المقدمة
لقددد نددلج ال ادددم ال ثمددلال ولفددي المعر د

الددل الم ثنددة

ث د

بللهزيمة أفدا  ،لذلك نلاي اشد الم لرك التل يخع هل ي دع ماهدل ماتاد اث

 .ألج الم تمددا األلمددلال ددلمو بددللقعع ىددلى اث لس د لق د ال س ددع

القددعع

الث ريدك ا تهدا الددذم مهدد لاهددعر الم دعي األلملا دة ددعي ىد ل ع لددث تهم

لس بق ة األلثاق ال لم ة األلثاق األلثى .
لقددعع ال ادددم ال ثمددلال أص د

لألى د

ددة ة الم ددعي ال ااددثية

لسق ددل ع األلملا ددة ال دديثية ال لىد ة الع ددا الم تمددا الددل أىددث الت ددت
الةزب ة التل أ

في مو لزيمة الفث األلمدلال

د تا الدل للادة ال دلر

لإلا ددلا ة ب دد ا ال لىددل التددل اتخددذتهل إزاء الم تم ددل األلددثى الددل
ال سداج الم ل رع لاعصل ال دا ع إزاء األ يلج نلل هع يدة أيادل ال دلم ة

ك ثق اتمدل إل دا نر دث ج .مدل ددم مدو إبدل ا الدل لهدد الالزيدة اك دث
ل ل لس تسك اله ئة ا اتقلم ة التل لد ات دة الت ادا ال اادثم إزاء

ال هدثية بلض ددلالة إلد ا لتددداءا لسد ىد ل ع ال سددداج الم ددل رع االت ددلي
الخ دثاا الددذم نددلج ا شددفج ن ددث الددل

ع ال ثاب ددة لأللمددلج أبددلج تددعلل

الالزية الةيدم مدل فد و 1933الد  .1945الد مدع الالزيدة بمدع بتسدث
بللتللل

عع ل ل األمدل الدل افدعف االد اث الم تمدا األلمدلال الدذم نمدل

سال أص

لهدل

مو ال للم .

ة ة ال لىل ال ااثية التدل اتخدذتهل الالزيدة نمعرد

لقد أوثال بذا المع دعع بةيدم راىدتال التلريخ دة ألبم تدا المث س دة

التل غ ث ال للم بغاعج ىاعا لد دع شغسي ال للم أاالربل ال مددى

ال ث الذم يياا ال هث ل اهم ال ض ايال الغعص الدل لمدا الةادلرع

التل أص ةي بلل ز ماسمة

اللىدع ماهل لس ال هثية لم ت د تفسد الدل

صاللة إا لج صلل لس د

بدذ نلادي الث يدة لمدل ب دد الةدثا ال للم دة

الرلا ة  .القد مث اضا لا ة بمث سة بلى دة دددا أصد
بفادا ى خ ددث شددلء لدذا

معرد

لددا

اضا دلج

اللىدددع بددأ يهد ث ااددا

يف دث

ماتمددل

لس للم اج ما ث بع المع بيدل القدثق امدل الدل الم ثندة ن اددم ا الدل

م ي اث اضبل ع نفى ث ثا أ لثق أ

يلاة.

لقد تال لال الل بذا ال ةد بللتادلر الم اث دل التدل مدث فهدل الد لدة

ال ثملا ددة مددو
ا

ددن

بددو ا ارم مددللل اياددل ت لمددل

ايقلل دددل امثييدددل م هدددل لسددد ااهدددل لدددد

ي مرددل الثا ددل

دددل تدددعلل الالزيدددة الةيدددم ممدددل

فهل شد دا بذا بدع بللتةد دد مدل مهدد الد اهدعر الةثندة الالزيدة الدل

ىط الاثاع الةزبل الةثنل الذم مث با الملا ل الل تسك الةق ة الزما ة

القددد شددهد الملا ددل ثنددل ي ددلرية متةددثرع ،

ثنددل يم ا ددة متقثالددة ،

بللتددللل صد ع ال م ا د و المتقدثال و الد الةيددم متمرسد و بددللةزا الاددلزم

الددذم الق د السددعا لس د ال ددلرية لس د الةيعمددة لس د ال سددداج الم ددل رع
الاددن

ت دداد

الددذم صددسي بددا الملا ددل ااهددل دددلء لت ددزز المعر د
تاهددث لس ددللم بفاهددل الد لددة األ ل د

ال ام د الددل القددلرع ا رب ددة

تعدددي بددذ الت ثبددة بددللةثا ال للم ددة الرلا ددة ال ددثى التددل ار

ثابة الخم ة مس عج الث الل غاعج ىاعا

ال ثمددلال

س سة .

ددة تهل

الخلتمة

لقد مال ب ثض م معلة عا م تلريخ ة مهمة الل القثج ال هثيو غ دث

ال ر ث مو م م ال للم  .بذ الةعا م الل ىاعا نلاي نف سدة الدل تغ دث

م مدد ال ددللم الغثبددل .ممددل ا لددل بددذا ال ددللم الددذم ي دددر بددا اج ييددعج

لق ا ددل  ،أد ثتددا بددذ األ دددام القس سددة لس د اج دددلل الددل لددللم اله د ك
ايال الت بلا ال ااثية لس ماثال ا مو ادل م عي لاادثية

المع

لقسة س سة الل ب ض الد ي مرل ايقلل ل التل تمرسي بلل اثاي الثاا دع ايادل

الل الملا ل التل تمرسي الل بستث .

الل اتلىج بذا ال ة المقتاا تعصسال ال اج التدلري

مقدرع ا ا لج لس صاللة ما ث فاف ا الل زمو س ل .

ع د لادل

لقددد حث اددل الددل بددذا ال ةد التقددع ار الةلصددسة الددل الملا ددل مددل فد و

1933

 ، 1939التدددل فددددأ ال هدددل ألملا دددل ل دددلرع لدددو

لدددة متذفذبدددة

فة غ ث ل رع لس إ ارع الم تما بهديل ىدس م ممدل ا ى الد ىد ل ع

م ددددأ القدددعع الدددذم تمردددل باددد ع الالزيدددة الددد الةيدددم ا دددقهل الفئدددل

ا دتملل ددة ا لددثى الددل ع ب يسددة الد لددة الددا ر يددة الالزيددة التددل نلاددي
اىمددة الم ددعي اةددع الازالددل

الذم ار

رمددل وددث ا ال سددد الددل الم هددعي الماددال

دة تا ال ر دث مدو ا لمدلج صدع الد الةدثا ال للم دة الرلا دة

اهلية الةزا الالزم للا .1945
لقددد أر اددل ن د

نلاددي اتددلىج الا دثاع الدددالسل الددل ألملا ددل  ،أم اج

الا دثاع اةددع ال ددسقة  ،اياددل ص د ع الئددة متخ قددة ا

با د لع م هددع

الملا ل الةالرم الف ثم الفس فل لو حثيا ا قهل ا لثاق الل ىد ل

ىقعع الةزا الالزم ا ال ثق الذم الذم نلاي ر ا بفاا مدو ي دتةا اج
يقع الة لع الل

و اج ال يس د او ي لك .

الملخص
لقد تناولنا في هذا البحث باختصار المراحل التي مرت بها الدولة الجرمانية من ضعف ووهن
اداري ومالي وايضا تعامل دول مثل فرنسا وايطاليا وامريكا معها على انها عدو قبل تولي
النازية الحكم مما اضعفها شديدا وهذا هو بالتحديد ما مهد الى ظهور الحركة النازية في وسط
الصراع الحزبي الحركي الذي مرت به المانيا في تلك الحقبة الزمنية فقد شهدت المانيا حركات
يسارية متحررة  ،وحركات يمينية متطرفة  ،وبالتالي صعود اليمينيين المتطرفين الى الحكم
متمثلين بالحزب النازي الذي القى اللوم على اليسارية وعلى الحكومة وعلى البلدان المجاورة
الضعف الذي وصلت به المانيا وانها جاءت لتعزز الموقف الجرماني وتسنده وتظهر للعالم
بأنها الدولة األولى والعظمى في القارة االوربية وتوجت هذه التجربة بالحرب العالمية الثانية
الكبرى التي راح ضحيتها قرابة الخمسة مليون فرد في غضون سنوات قليلة .

