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 :الممخص
، سعت الدول المنتصرة   9998بعد انتياء الحرب العالمية االولى عام 

الى اعادة   بريطانيا وفرنسا وايطاليا واليابان والواليات المتحدة االمريكية
ترتيب االوضاع الدولية  وفق مصالحيا الخاصة  ، اذ سرعان ما دعت 
تمك الدول الى عقد مؤتمر دولي   الذي بدا اعمالو في باريس  في بداية 

، وحضره الدول التي حاربت المانيا و التي قطعت عالقتيا   9999عام 
ليا في  الدبموماسية معيا فقط دون حضور الدول المنيزمة والموالية

 الحرب.
تمخض عن المؤتمر سمسمة  من المعاىدات  اجبرت  فييا الدول  التي 
خسرت الحرب التوقيع عمييا والتي جاء في مقدمتيا  معاىدة فرساي بتاريخ 

،  التي فرضت عمى المانيا  9999الثامن والعشرين من حزيران عام  
بية والعالم ، ونظرا باعتبارىا المسبب الرئيسي لمدمار الذي عم القارة االور 

لبنود معاىدة فرساي التي كانت اكبر من امكانيات المانيا االقتصادية لما 
فرض عمييا من تعويضات ونزع لمسالح وخسارة مستعمراتيا واستقطاع 
اراضييا ،   السيما الغنية بالموارد االقتصادية ،  سرعان ما ظيرت 

عمى االيفاء بالتزاماتيا المشاكل الدولية  من جديد عندما عجزت المانيا 
الدولية من  دفع التعويضات مع  سعي فرنسا الدائم الى اضعاف جارتيا 
المانيا لضمان امنيا ،  وذلك مخالف لسياسة بريطانيا الساعية الى ايجاد 
حالة من التوازن الدولي بين ضفتي نير الراين المانيا وفرنسا لضمان عدم 
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Abstract: 

After the end of the First World War in 1918, the 

victorious countries Britain, France, Italy, Japan and the 

United States of America sought to rearrange the 

international situations according to their own interests, 

as soon those countries called for an international 

conference that started its work in Paris at the beginning 

of 1919, and the countries that Germany, which only 

severed diplomatic ties with it, fought without the 

defeated and loyal states attending the war . 

      The conference resulted in a series of treaties in 

which the countries that lost the war were forced to sign, 

led by the Versailles Treaty on the twenty-eighth of June 

1919, which was imposed on Germany as the main cause 

of the destruction that hit the European continent and the 

world, and in view of the provisions of the Versailles 

Treaty that was greater than Germany’s economic 

potential for compensation, disarmament, the loss of its 

colonies and the appropriation of its lands, especially for 

its rich in economic resources, soon emerged 

international problems again when Germany was unable 

to fulfill its international obligations to pay 

compensation with France’s endeavor to weaken its 

neighbor Germany to ensure its security, contrary to For 

Britain's policy to seek a state of international balance 

between the banks of the Rhine and Germany to ensure 

that the latter does not excel at the European level, this 

prompted the European parties, with the support of the 

United States of America, to hold a series of 

international conferences between (1920-1924), but 

without reaching satisfactory results To all parties to the 

conflict, until the conference (the International Security 

Charter) was held in Locarno, Switzerland 1925, the 

subject of the study, which is considered the first step 

towards international stability, because it is a guarantee 

of permanent security in the view of France and a return 

to the international community in the view of Germany 

and a collective endorsement of peace in the view of 

Britain,  
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 اوال : مقدمات  مؤتمر ميثاق الضمان الدولي 
وقعت الحكومة االلمانية عمى معاىدة فرساي بتاريخ الثامن والعشرين من  حزيران  

التي فرضت عمييا من قبل دول  الحمفاء  بريطانيا وفرنسا والواليات المتحدة  9999عام 
االمريكية  وبمجيكا وايطاليا واليابان  باعتبارىا المسبب  الرئيسي  لمحرب  العالمية االولى  ،  

جبيا فقدت المانيا جميع مستعمراتيا  ،  فضال عن  تجريدىا من اغمب االسمحة والتي بمو 
والذخيرة وتسريح الجزء االعظم من جيشيا ودفع التعويضات لمدول التي لحقيا الضرر من 
جراء تمك الحرب ، ولم يكتف الحمفاء بذلك وانما ابقوا جزء من جيوشيم عمى االراضي 

يا  التي تقرر احتالليا اعتبارا من العاشر من كانون الثاني عام  االلمانية السيما  منطقة كولون
،  إلجبار االخيرة  تنفيذ معاىدة فرساي  فيما يتعمق بنزع السالح ودفع      9920

،  الذي    9929، ومن اجل ذلك عقد الحمفاء  مؤتمر لندن في نيسان عام (9)التعويضات  
ا دفعو  والبالغ مائة واثنان وثالثون  مميار مارك حدد فيو مبمغ التعويض الواجب عمى الماني

في  9929الماني  ، و شكمت لجنة الضمانات  بتاريخ الثامن والعشرين من  ايار عام  
، ومن اجل  ( 2)باريس من دول الحمفاء  المسؤولة عن ضمان  دفع التعويضات االلماني 

 9922كومة الفرنسية  عام تخفيف ضغط الحمفاء عمى المانيا  اقترحت االخيرة عمى الح
مشروع ضمان لمحفاظ عمى امن الحدود بين الطرفين ، اال ان فرنسا رفضت ذلك النو ال يميز 
بين الحدود الغربية والشرقية اللمانيا ويقترح وضع مدة زمنية  محددة لمضمان والمجوء الى 

 .  (3)الحرب بعد استفتاء الشعب وليس الى التحكيم 
االلمانية  دفع التعويضات الحربية  كونيا اكبر من امكانياتيا ان امتناع الحكومة 

الحتالل منطقة الروىر االلمانية الغنية بالموارد االقتصادية  بتاريخ  االقتصادية  ، دفع فرنسا
، مما اجبر  (4)،  لسد قيمة تمك التعويضات  9923الحادي عشر من كانون الثاني  عام 

، وعمى اثره  شكمت لجنة خبراء   9924دة في بداية عام المانيا لمدخول في مفاوضات جدي
 -دولية من الواليات المتحدة االمريكية وبريطانيا وفرنسا وبمجيكا وايطاليا برئاسة جارلس داوز 

Garles Dawes   ميمتيا تقديم دراسة حول قابمية المانيا في دفع التعويضات ،  وقد تم ،
  9924الموافقة عمى  تقرير  لجنة الخبراء في مؤتمر لندن في التاسع من  اب عام 

المتضمن تقسيط التعويضات  االلمانية ، فضال عن اقتراض المانيا  من الواليات المتحدة  
ية االمر الذي ادى الى انعاش اقتصادىا   وتقدم العجمة االمريكية لتوفير السيولة النقد
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، مما  شجع ذلك حكومتي  فرنسا وبريطانيا الى الدخول في   (5)االقتصادية االوربية    
مع وزير الخارجية   Herio  -مفاوضات  جديدة ، اذ  اجتمع  رئيس الوزراء الفرنسي ىريو 

بتاريخ الخامس من  كانون االول من  في باريس chamberlain -البريطاني تشامبرلين 
، وقرر الطرفين توحيد سياسة البمدين في المسائل التي  تعرض عمى ( 6)العام نفسو      

بساط مجمس عصبة االمم ،   السيما فيما يتعمق بالمانيا بسبب قرب انسحاب جيوش الحمفاء 
فيذ المانيا لبنود المعاىدة من منطقة  كولونيا  االلمانية عمى ان يجري ذلك االنسحاب بعد تن

،  وبتاريخ الثامن من  كانون (7)اعاله وانسحاب الفرنسيين من منطقة الروىر  االلمانية  
عقد مجمس  عصبة  االمم اجتماعا  في روما  لدراسة انسحاب   9924االول من عام 

فسو عقد الحمفاء من كولونيا  ومدى تطبيق المانيا  لبنود معاىدة فرساي  وخالل اليوم ن
اجتماع ثنائي بين فرنسا وبريطانيا استمر لمدة ساعتين ،   ناقش فيو الطرفان االوضاع في 
كولونيا واتفق الجانبان عدم الجالء عنيا الى ان تقدم بعثة الحمفاء العسكرية  الخاصة بمراقبة 

رتياح تقريرا يبعث  الى اال  Fwsh -التسمح  االلماني  التي يتراسيا  كان المارشال فوش 
،  وعمى اثره قرر (8)عن حالة الجيش االلماني  ومدى التزام المانيا بتنفيذ بنود معاىدة فرساي 

ان االنسحاب من  9924مجمس عصبة االمم بتاريخ الثالث عشر من  كانون االول عام 
منطقة كولونيا االلمانية  مرىون بالتقرير الذي سوف  تقدمو  بعثة  الحمفاء العسكرية  في 

 . (9)لين  ، كما دعا مجمس العصبة  الحكومة االلمانية الى  االنضمام لعضويتو   بر 
ارسمت  بعثة الحمفاء  العسكرية الى مجمس السفراء  الذي ضم كل من سفراء فرنسا  

وبريطانيا وايطاليا وبمجيكا واليابان  الخاص بمراقبة تنفيذ  المانيا بنود معاىدة فرساي  ،   
اكدت فيو عدم تنفيذ المانيا لبنود  9924ثاني والعشرين من  كانون االول  عام تقريرا بتاريخ ال

المعاىدة   الخاصة بالتسمح وتنظيم الجيش بسبب اعادتيا  تنظيم اركان الحرب الجيش 
االلماني المسؤول عن اعالن الحرب  ، فضال عن تنظيم قوات الشرطة السرية بأعداد كبيرة 

مختمفة من الشعب الماني واالحتفاظ بمصانع الذخيرة  واآلت  مع التدريب  العسكري لفئات
انتاج المدافع ،  مع عرقمة زيارة ضباط البعثة  العسكرية  لكثير من المعاىد العسكرية 

، ومما زاد من توتر (90)والمعامل الميمات الحربية  واالطالع عمى المستندات العسكرية  
خيرة بإرسال  مذكرتين  بتاريخ الثالث والعشرين  والرابع العالقة بين الحمفاء والمانيا  قيام اال

والعشرين من  الشير نفسو ، حول شروط انضماميا الى عصبة االمم التي كانت محل رفض 
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، جاء في مقدمتيا  اعفائيا من شرط التعيد المذكور في المادة   ( 99)من قبل دول الحمفاء 
التزام جميع اعضاء عصبة االمم باي السادسة عشر من ميثاق العصبة  الذي نص عمى  

عقوبة تفرض ضد اية دولة تخرق ميثاقييا  وعدم نزع اسمحتيا ، السيما ان جيشيا البالغ مائة 
الف جندي ال يتناسب وعدد سكانيا مقارنة بضخامة الجيش الفرنسي والدول المجاورة  ، مع 

ات التابعة لعصبة االمم  ، رفع تيمة  جريمة  الحرب عنيا  وجعميا عضوا في لجنة األنتداب
 .( 92)السيما فيما يتعمق  بالمستعمرات االلمانية السابقة  

،      9924قرر مجمس السفراء بتاريخ السابع والعشرين من  كانون االول عام      
عدم اخالء جيوش الحمفاء  لمنطقة كولونيا االلمانية استنادا الى التقرير  االولي لبعثة  الحمفاء 

االمر الذي ادى الى احتجاج وزير  ، (93)العسكرية  لحين التزام المانيا ببنود معاىدة فرساي  
" ان المانيا  معدومة من وسائل الدفاع قائال  Stresmann -لخارجية االلماني سترسمانا

عن نفسها وان تمديد احتالل منطقة كولونيا سيكون له اثرًا سيئا في نفوس االلمان ومعيقًا 
، وسمم  القرار بشكل رسمي من مجمس السفراء    ( 94)  لسالمة اوربا وتوحيدها في العمل "

، مما اثار استياء  (95) 9925االلمانية   بتاريخ الخامس من  كانون الثاني عام  الى الحكومة
االخيرة وارساليا  مذكرة احتجاج الى الحمفاء بتاريخ السابع من الشير نفسو  ، اكدت فييا  
انيا غير مذنبة وان في حالة وجود بعض القصور منيا فانو ال يتناسب مع بقاء احتالل 

التي يسكنيا قرابة مموني  الماني  ، فضال عن مطالبتيا  بإرسال تقريرا الحمفاء لكولونيا  
مفصال وبأسرع وقت حول جوانب التقصير  ، كما اثار القرار الراي العام االلماني الذي عد 
ذلك خيانة من قبل الحمفاء ونقضًا لموعود التي قطعت أللمانيا  بإخالء   كولونيا  وانتقد 

نية الداعم  لسالمة فرنسا  من الخطر االلماني  في الراين و بقاء الموقف الحكومة البريطا
الجيوش الفرنسية  في منطقة الروىر  بغية الحصول عمى مساندة فرنسا  في سياستيا االوربية  

، واجاب مجمس السفراء عمى المذكرة االلمانية في اليوم نفسو  مؤكدين عدم دخول  (96)
مباحثات مع المانيا بشان الجالء عن كولونيا وان االخيرة الحمفاء في الوقت الحاضر في اية 

اساءت فيم بنود معاىدة فرساي وانيم سوف يقدمون في اقرب وقت توضيحًا لممسائل المتبقية 
    . (97)عمى المانيا لتنفيذىا من اجل االنسحاب من كولونيا والروىر  

اصبحت المانيا حسب بنود معاىدة فرساي  حرة في تجارتيا بتاريخ  العاشر من   
،  اي انيا تخمصت من اعطاء  دول الحمفاء االفضمية التجارية  9925كانون الثاني عام 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (71( اجمللد )3العدد )

 2020 ايلول

 

)2236 ) 
 

معيا ، واصبحت عمى قدم المساواة معيم  مما  دفع جميع  االطراف الى عقد معاىدات 
،  ولتعزيز وحدة دول الحمفاء  ( 98)زز موقف المانيا اقتصاديًا تجارية جديدة  ،  االمر الذي  ع

وموقفيم االقتصادي  امام االلمان   قرروا  في ختام مؤتمرىم المالي في باريس وبحضور 
، تصفية  9925الواليات المتحدة االمريكية بتاريخ الثالث عشر من كانون الثاني عام 

قات  االحتالل  من  واردات  المنطقة ويوزع حسابات احتالل منطقة الروىر ،  اي طرح نف
الربح الصافي  الذي يقدر بحدود مميار مارك ذىبي بين جميع دول الحمفاء مع اعطاء 
االسبقية لمحكومة البمجيكية  واشراك الواليات المتحدة االمريكية في جميع التعويضات ، كما 

تدفع فرنسا ديونيا لبريطانيا بعد  خرج المؤتمر باتفاق مالي بين فرنسا وبريطانيا نص عمى ان
      . (99)دفع الديون االمريكية   

حقيبة رئاسة وزراء المانيا بتاريخ الخامس  Luther -لوثر  خفض تولي الدكتور 
من  حدة التوتر   بين دول  الحمفاء والمانيا  ، السيما   9925عشر من  كانون الثاني عام 

عمى التزام المانيا بتنفيذ بنود معاىدة فرساي وابدى  اسفو  بعد طرح منياج وزارتو الذي اكد فيو
عن عدم اخالء الحمفاء لمنطقة كولونيا  ، وطالب بتقديم ادلة دامغة عمى خرق المانيا لبنود 
المعاىدة المذكورة ، كما اكد عمى سعيو لتخميص المانيا من جرم الحرب العالمية االولى 

ادرات االلمانية وعودة االخيرة  الى مصاف الدول وتقوية اقتصادىا من خالل زيادة الص
، وعمى اثر ذلك ارسمت الحكومة االلمانية  مذكرة الى الحمفاء بتاريخ السابع (20)الكبرى  

والعشرين من الشير نفسو  ، اكدت فييا ان موقف الحمفاء من المانيا ال يدعوا الى حسن 
ة اخالء كولونيا واظيار االسباب التي التفاىم  بين الشعوب االوربية ورفض الحمفاء مناقش

جعموىا قاعدة لقرارىم امر غير منطقي ، عمى الرغم من ان المانيا نفذت اغمب بنود معاىدة 
، ورد  ىريو رئيس الوزراء الفرنسي عمى المذكرة االلمانية من خالل الخطاب ( 29)فرساي  

لذي  جاء فيو  ان السياسة الذي القاه في جمسة  مجمس النواب الفرنسي في اليوم نفسو  ا
المانية ال تتجو نحو تطبيق بنود معاىدة فرساي بل تستعد لحرب ىجومية  ، وانذر كل من 
بريطانيا وايطاليا بوجوب مراقبة المانيا  و ان سالمة فرنسا جوىرية لمعالم اجمع ، االمر الذي 

م يريدون ان تكون الراين ادى الى  استياء الراي العام االلماني  الذي اتيم الفرنسيين باني
، وعمى الرغم من ذلك  (22)حدودا لفرنسا وان تكون المانيا ضعيفة سياسيا وعسكريا واقتصاديا 

جاء رد رئيس الوزراء االلماني لوثر عمى خطاب ىريو بتاريخ الحادي والثالثين من  الشير 
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نفسو  ،  اكثر سممية عندما اكد ان وجود خرق طفيف من قبل المانيا لبنود معاىدة فرساي ال 
ل ما يعيق نزع يتناسب مع تجريد جميع بالدىا من السالح ،  وان حكومتو عازمة عمى ازالة ك

سالحيا حسب المعاىدة اعاله  ، كما اكد عمى ضرورة حصول المانيا  عمى قوة شرطة قادرة 
،   واذا ( 23)عمى التصدي لخطر الشيوعية الذي ال ييدد المانيا فحسب وانما اوربا عامة  

مة كانت فكرة رئيس الوزراء الفرنسي  ىريو ايجاد اتفاق عالمي لمسالمة الدولية فانيا قاب
لمتطبيق في الوقت الحاضر ،  وختم تصريحو  بإنكاره احتمال اتخاذ المانيا سياسة رجعية 

، (24)ووعد بان المانيا ستشترك مع دول العالم في وضع ضمانات السالمة لالمم وحريتيا  
عمى تصريح رئيس الوزراء  chamberlain -ورد وزير الخارجية البريطاني  تشمبرلين 

" ان حكومة المانيا عزمت بكل ما فيها من قوة عمى ان ال تترك فرصة ئال االلماني  لوثر قا
لالستفادة من فشل عصبة االمم في مسالة نزع السالح ، وان الحمفاء يشكون كثيرا ان 

وعمى اثر موقف  ،  (25) المانيا ال تفي بشروط المعاهدة التي عقدت بينها وبين الحمفاء " 
لطرفين بمفاوضات ثالثية مع الحكومة البمجيكية بتاريخ حكومتي  فرنسا وبريطانيا دخل ا

، لالتفاق عمى ميثاق ضمان ثالثي ىدفو الدفاع المشترك في   9925الخامس من شباط عام 
حالة تعرض احد االطراف الثالثة الي ىجوم السيما من المانيا واجبار االخيرة عمى تنفيذ بنود 

 .(26)سية في اوربا  معاىدة فرساي والوقوف بوجو البمشفية الرو 
ان التقارب الفرنسي البريطاني البمجيكي اثار مخاوف الحكومة االلمانية  ، السيما  

بعد اجتماع بعثة الحمفاء العسكرية برئاسة  المارشال فوش في باريس بتاريخ التاسع من  
ىدة فرساي  شباط من العام نفسو  ، لوضع التقرير النيائي لمدى التزام المانيا بتنفيذ بنود معا

، مما دفع المانيا  الى ارسال مذكرة الى الحكومة الفرنسية  في اليوم نفسو  ، احتوت عمى (27)
مجموعة من االقتراحات جاء في مقدمتيا عقد ميثاق ضمان  خماسي يضم كال من المانيا 

عدم وفرنسا وبريطانيا وبمجيكا وايطاليا لمحفاظ امن وسالمة حدود المانية الغربية من خالل 
تسميح منطقة الراين والمجوء الى التحكيم الدولي في حل الخالفات  بين الطرفين ، وعدم 

، ثم القى رئيس الوزراء (28)المطالبة بمنطقتي االلزاس والمورين مع تنفيذ بنود  معاىدة فرساي 
ا اكد فيو انو ال يمكن دوام ميثاق سالمة فرنس  9925شباط  90االلماني لوثر خطابًا بتاريخ 

بدون اشتراك المانية فيو  ، الذي  ال يمكن الحصول عميو تحت ضغط االحتالل المتواصل 
، وعمى اثره صرح وزير الخارجية البريطاني تشمبرلين بالنيابة عن   (29)لألراضي االلمانية  
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،   9925حكومتو في جمسة مجمس العموم البريطاني بتاريخ الحادي عشر من  شباط  عام 
ترحات االلمانية من الناحية المبدئية  وفصل مسالة سالمة فرنسا عن مسالة  الترحيب بالمق

ديونيا  الحربية لبريطانيا ،  كما انكر وجود اية  اتفاق  عسكري مع فرنسا مشابو لالتفاقات 
التي سبقت الحرب العالمية االولى  ، واكد عمى االسراع بإصدار  تقرير بعثة الحمفاء 

نيا ليتسنى الشروع بمفاوضات ضمان  سالمة فرنسا بين كل من  العسكرية  الخاص بالما
بريطانيا وفرنسا والمانيا وبمجيكا وايطاليا  ، السيما  بعد  اثارة مخاوف  الحكومة  البريطانية  
من التوسع الروسي عمى اثر  موافقة الحكومة اليابانية  عمى المعاىدة اليابانية الروسية في 

ما اكده البالغ الرسمي الذي نشرتو وزارة الخارجية الفرنسية بتاريخ ، وىذا  (30)اليوم نفسو 
 .  (39)السادس عشر من الشير نفسو عن المعاىدة اعاله   

يبدو ان ىدف الحكومة البريطانية من اتخاذ موقفا محايدا تجاه النزاع االلماني 
الفرنسي حسب مل نشرتو  الصحف العراقية ىو لضمان التوازن الدولي في اوربا وبقاء الييمنة 
البريطانية عمى القرار االوربي من خالل عدم اضعاف المانيا بشكل الذي يؤدي الى زيادة قوة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ة الراين .                                                                                                                   فرنسا في منطق
استمرت المشاورات البريطانية الفرنسية  بعد وصول  االقتراحات االلمانية النشاء  

ميثاق ضمان لسالمة فرنسا واوربا بشكل عام ليحل محل بروتوكول جنيف الخاص بنزع  
وتحديد السالح الدولي الذي رفض من قبل الحكومة البريطانية بتاريخ الثامن عشر من شباط 

ة  كافة اجزاء االمبراطورية البريطانية عميو ، فضال عن وجود ، بسبب عدم موافق  9925
دول كبرى خارج منظومة عصبة االمم  ال تمتزم بالبروتوكول  ،   واتفق الجانبان عمى انضاج 
المشاورات بين الطرفين اوال ومن ثم التفاوض مع  الحمفاء  وبعد التوصل الى اتفاق مشترك 

ى الشكل النيائي لميثاق الضمان ومن ثم يتم التوقيع  عميو  يتم التفاوض مع المانيا وصوال ال
،  وبتاريخ التاسع عشر من الشير نفسو قدم المارشال فوش الى (32)  تحت قبة عصبة االمم 

رئيس الوزراء الفرنسي ىريو رسميا تقرير بعثة  الحمفاء العسكرية ، وبعث بنسخ منو الى سفراء 
انيا لدييا ما تحتاج من الضباط والجنود  المدربين تدريبا ، اكد   ان الم(33)حكومات الحمفاء 

جيدا  يؤىميا العداد جيشا قويا في اي وقت ،  كما ان مصانعيا الحربية تستطيع انتاج كل ما 
تحتاجو من االسمحة والذخيرة خالل اثنتا عشرة شيرا ،  فضال عن التقدم الذي احرزتو قواتيا 
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حتالل الراين وعدم الجالء عنو اال بعد ايجاد اتفاق عمل الجوية ، وختم التقرير بمواصمة ا
 .  (34)تمتزم بو المانيا لنزع سالحيا  

اثار التقرير الذي قدمتو بعثة الحمفاء العسكرية  مخاوف  الحكومة البولونية حميفة   
- سكرزيالسكي فرنسا ، الواقعة عمى حدود المانيا الشرقية ، اذ اكد وزير خارجيتيا

Skrzyalsky  في جمسة لجنة الشؤون الخارجية في مجمس النواب البولوني بتاريخ السادس
،  ان اي اتفاق ثنائي بين فرنسا وبريطانيا  السيما بعد رفض 9925والعشرين من شباط عام  

بروتوكول  جنيف  يضمن السالم فقط في بحر المانش االنكميزي ويترك بقية العالم كمو تحت 
ان سالمة اوربا يقوم عمى اساس اتحاد عام بين الدول االوربية رحمة الحوادث   ، وان ضم

،وجاء  تصريح وزير الخارجية تشمبرلين  في جمسة مجمس العموم البريطاني بتاريخ الرابع (35)
متناغما لممخاوف البولونية اذ اكد عدم رغبة المانيا االشتراك في مؤتمر  9925من  اذار عام 

،  وشاطرت الحكومة الفرنسية (36)مؤتمر اساسو عصبة االمم  نزع السالح النيا ال ترغب في 
حميفتيا بولونيا المخاوف نفسيا لذلك وضع رئيس الوزراء الفرنسي ىريو بتاريخ الخامس من 
الشير نفسو  ،  شروطا لعقد ميثاق الضمان  بعد ان كمف لجنة الشؤون الخارجية في مجمس 

ات االلمانية، جاء في مقدمتيا  عقد اتفاقية النواب الفرنسي بصورة سرية بدراسة المقترح
عسكرية بين الحكومتين البريطانية والفرنسية تكون مستقمة عن الميثاق وان تدخل  فرنسا 
وبريطانيا وبمجيكا مستقمة في حد ذاتيا لمدخول في ذلك الميثاق  ، فضال عن دخول المانيا 

واجراء تعديل عمى االقتراحات عصبة االمم مع قبوليا بجميع التعيدات المطموبة منيا،
 . (37)االلمانية السيما فيما كان يخص معاىدات التحكيم مع حميفتييا بولندا وجيكوسموفاكيا  

ان دراسة الشروط الفرنسية لعقد  ميثاق الضمان  التي ذكرتيا الصحف العراقية  انما 
المانيا لتقوية جبيتيا   كان اليدف منو  ضمان بقاء بريطانيا الى جانبيا اثناء المفاوضات مع 

وزيادة اتصاليا  مع الدول الواقعة شرق المانيا لتطويق اية تحركات مشبوىة لالخيرة  واخضاع 
 المانيا لقرارات عصبة االمم التي كان  لفرنسا الدور الرئيسي في صياغتيا .    

دار عقد  وزير الخارجية  تشمبرلين اجتماعا مع رئيس الوزراء الفرنسي ىريو في   
، وتركز النقاش حول  9925السفارة البريطانية في باريس بتاريخ السادس من اذار عام  

، واكد تشمبرلين خالل االجتماع رفض  (38)االقتراحات االلمانية بشان ميثاق الضمان الدولي 
الحكومة البريطانية لبروتوكول  جنيف الخاص بنزع وتحديد التسمح  ، كما صرح رسميا 
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لضمان الثالثي البريطاني الفرنسي البمجيكي  ، وكان  يرى ان حل  مشكمة  برفض ميثاق ا
سالمة اوربا يكون في ميثاق خماسي ينعقد بين بريطانيا وفرنسا وايطاليا وبمجيكا والمانيا  ، 
ويسجل ذلك الميثاق في عصبة االمم فتنضم اليو بولونيا وجيكو وسموفاكيا ، في حين اكد  

فرنسي  خالل االجتماع  عدم كفاية االقتراحات االلمانية لعقد  ميثاق ىريو رئيس الوزراء ال
الضمان بسبب خطرىا عمى االراضي البولونية،  كما اعرب عن الخطر الذي كان  ييدد 
ايطاليا  بعد انضمام النمسا الى المانيا لوجود مطامع لالخيرة في تريستا  ، وخرج الطرفين 

اء في مقدمتيا  وجوب دخول المانيا الى عصبة االمم بدون بجممة من النقاط المتفق عمييا  ج
قيد او شرط قبل الشروع باية مفاوضات بشان  ميثاق الضمان الدولي ، وعدم مساس الميثاق 
لبنود معاىدة فرساي السيما ما كان  يتعمق منيا باحتالل الراين الذي يجب ان يستمر لمدة 

النقاط الواجب عمى المانيا اتباعيا لمجالء عن  عشرة سنوات ، وعقد مؤتمر  لمحمفاء لتحديد
، ثم غادر وزير الخارجية البريطاني تشمبرلين الى جنيف لحضور اجتماع (39)منطقة كولونيا 

، وكانت اول مسالة  9925مجمس عصبة االمم الذي بدأ اعمالو بتاريخ التاسع من اذار عام  
تم مناقشتيا ىو دخول المانيا الى عصبة االمم ، لكن تمسك االخيرة بشروط الدخول اجل 

لمقبل ،  ثم تمت مناقشة البروتوكول جنيف واعمنت الحكومة النظر بالمسالة الى شير ايمول ا
البريطانية بصورة رسمية عدم توقيعيا  عمى البروتوكول السباب التي ذكرت انفا  ،كما اكد 
وزير الخارجية البريطاني تشمبرلين ان بروتوكول يمنع قيام اية دولة باالستعدادات الحربية  

اال حين اجراء المفاوضات ألجل  حل النزاع سمميا مما  منذ نشوء النزاع بينيا وبين جارتيا
يؤدي  ذلك الى حدوث خمل في جيش الدولة المعتدى عمييا اكثر من جيش الدولة المعتدية 
الن االخيرة  كانت مستعدة الختيار الوقت المناسب لمقتال من ناحية توزيع جيشيا وتسميحو ، 

جيكية ومندوبو  امريكية الجنوبية كان مؤيدا اما راي الحكومة الفرنسية وااليطالية والبم
لبروتوكول جنيف النو حسب وجو نظرىم يوسع ميام عصبة االمم ،  ونتيجة الختالف 

، وعمى اثر (40)وجيات النظر قررت عصبة االمم تأجيل النظر فيو الى الجمسات القادمة  
ترك البروتوكول  ذلك عمقت الصحف البريطانية عمى رفض  بروتوكول جنيف ، اذ اكدت ان 

يجعل الدول االوربية تتجو الى سياسة احسن واحزم ، وانو يمكن ضمان السالم من خالل عقد 
اتفاقية بين فرنسا والمانيا تشترك فييا بريطانيا وايطاليا  ، السيما ان المانيا لدييا الرغبة 

 .(49)الشديدة في اتفاقية كيذه مع تقديم حسن نيتيا تجاه  حدودىا  الشرقية  
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ان رفض بروتوكول جنيف من قبل الحكومة البريطانية حفز الدول االوربية لمناقشة   
االقتراحات االلمانية بشكل اعمق وادق لموصول الى صيغة نيائية لميثاق الضمان الدولي 
يكون مقبوال لجميع االطراف ، حتى ان المانيا نفسيا بدأت  بدراسة مستفيضة  لمميثاق  ، اذ 

رجيتيا سترسمان مع كبار الساسة االلمان شروط ميثاق الضمان الدولي بتاريخ ناقش وزير خا
، واكد خالل االجتماع انو ال يمكن ادخال اية تعديل   9925الثالث عشر من  اذار  عام 

عمى حدود المانيا الشرقية مع بولونيا  وجيكو سموفاكيا، غير ان الحكومة االلمانية تبقى 
لمناطق ، كما قام وزير الخارجية االلماني سترسمان بإرسال مذكرة متمسكة بحقوقيا في تمك ا

في اليوم التالي الى سكرتارية عصبة االمم حول دخول المانيا العصبة بالشروط التي تم 
طرحيا انفا ، وجاء رد عصبة  االمم عمى المذكرة اعاله  بتاريخ السادس عشر من الشير 

المانيا الى العصبة باسرع وقت  ، وان تتمتع بالمساواة نفسو  ، اذ اكدت  فيو رغبتيا بانضمام 
مع دول العصبة في الحقوق والعيود ، لكن الشروط االلمانية تحول دون ذلك ، كما اوضح 
الجواب النفقات المالية التي تترتب عمى المانيا في حالة دخوليا العصبة بعد التنازل عن 

ع وزير الخارجية البريطاني  تشمبرلين بعد ، وفي اليوم نفسو اجتم(42)الشروط التي وضعتيا
عودتو  من جنيف مع رئيس الوزراء الفرنسي ىريو في باريس ، ودار النقاش حول ميثاق 
الضمان الدولي  وضرورة المضي  فيو لضمان سالمة اوربا وبعد نياية االجتماع دعا  

و خرج الجانبان ببيان  تشمبرلين  الجانب الفرنسي لزيارة لندن في سبيل اكمال المفاوضات  ،
" ان الوزيرين واصال تبادل آرائهما بخصوص المشاكل المختمفة المتعمقة نص عمى 

بالسياسة الخارجية وخاصة مسألة السالمة ، وانهما عزما عمى السعي ودياً  الى ايجاد حل 
لين   ثم عقد اجتماعا اخر ضم وزير الخارجية البريطاني تشمبر ، (43)تقبمه انكمترا وفرنسا " 

وتم اطالع االخير عمى ما دار خالل االجتماع  -Banisووزير الخارجية البمجيكي بنيس  
تشمبرلين وىريو حول مسالة الميثاق ، وقدم وزير الخارجية البمجيكي مشروعا لضمان السالم 
في اوربا ، اذ قسم المشروع البمجيكي  دول اوربا الى قسمين االول يضمن حدود المانيا  

ويتكون من بريطانيا وفرنسا وبمجيكا مع اشتراك المانيا نفسيا والقسم الثاني يضمن  الغربية
حدود المانيا الشرقية ويتكون من بولونيا وجيكوسموفاكيا ورومانيا وجميع الدول الواقعة وسط 
اوربا وشرقيا ، ويكون ىذان القسمان متحدين احدىما مع االخر تحت رعاية عصبة االمم 

،  ثم طرح (44)ات المتحدة االوربية ومن الممكن ان تتحد اسبانيا مع القسم االول ويؤلفان الوالي
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المشروع البمجيكي عمى رئيس الوزراء الفرنسي ىريو ووعد الجانبين البريطاني والفرنسي 
امام لجنة   Brian -، وعمى اثر ذلك صرح  وزير الخارجية الفرنسي  بريان (45)بدارستو  

سية في مجمس النواب الفرنسي بتاريخ الثامن عشر من  اذار عام  الشؤون الخارجية الفرن
عن سياسة حكومتو  تجاه ميثاق الضمان الدولي ، اذ اكد ان دخول المانيا في عصبة  9925

االمم ىو ممكن ومرغوب فيو بشرط ان تقبل المانيا القيام بجميع الفروض والتعيدات التي 
افظة عمى الحالة الراىنة عمى الحدود ، السيما تنجم عن دخوليا العصبة وعمى وجوب المح

 .  (46)فيما كان يتعمق بالحدود االلمانية البولونية من اجل المضي لعقد ميثاق السالم   
ادلى  وزير الخارجية البريطاني تشمبرلين خالل جمسة مجمس العموم البريطاني   

ال حول االقتراحات االلمانية خطابا اكثر اعتدا 9925بتاريخ الرابع والعشرين من اذار عام 
لتقريب وجيات النظر الدولية   بشان  ميثاق الضمان الدولي ، اذ اكد ان المانيا تسعى 

بإخالص واستقامة لجعل حالة  االمور   احسن عما ىو عميو وىي تأمل تقديم المساعدة   
مع الدول ذوات في مساعييا ومستعدة لمتفاىم السممي مع فرنسا واالشتراك في ميثاق متبادل 

المصالح في الراين ،  كما انيا ترغب بعقد معاىدات تحكيمية مع الدول الواقعة عمى حدودىا 
الشرقية اذا كانت االخيرة ترغب في ذلك ،  وفي الوقت نفسو اكد تشمبرلين التزام الحكومتو 

البمجيكية ،  بجميع تعيداتيا تجاه دول العصبة وان ما ييميااكثر الحدود االلمانية الفرنسية 
وان اىتمام فرنسا بمسالة سالمتيا امر طبيعي وان ليا الحق ويجب مساعدتيا  لذلك  يجب 

، وعمى اثره رحبت الصحف (47)ايجاد قاعدة لسياسة دولية يوافق ويشترك فييا الجميع  
الفرنسية بخطاب تشمبرلين  واىمية االقتراحات االلمانية في الوقت الراىن بشرط دخول  المانيا 
عصبة االمم  ليكون دليال عمى حسن نيتيا ، اما الصحف الوطنية االلمانية اكدت ان ميثاق 

قاط  وزير الخارجية السالمة سيبقى حبرا عمى ورق في نظر المعارضين االلمان وسببا في اس
،  وذكرت الصحف االلمانية االخرى ان المفاوضات  بين بريطانيا وفرنسا من (48)سترسمان 

جية والمانيا من جية اخرى  وان اجتماع وزراء الدول الحمفاء وممثمي بولونيا وجيكو سموفاكيا 
يدف ومساعي عصبة االمم كل ذلك يبحث في ميثاق السالمة والضمان الدولي ، وان ال

المقصود ىو عقد تحالف بين الحمفاء والمانيا لموقوف ضد البمشفية الروسية ، وىو السبب  
الحقيقي لسعي تشمبرلين لتعضيد مشروع الضمان  الدولي  ، واذا اسند دور ايقاف الخطر 
البمشفي الروسي الى المانيا  فأنيا ال تؤدي تمك الميمة اال بعد المطالبة باألراضي التي 
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ا بولونيا منيا في منطقة سيميزيا ، وان الحمفاء  كانوا يميمون الى ذلك االمر الذي دفع انتزعتي
الحكومة البولونية الى ارسال وزير خارجيتيا سكرزيالسكي الى باريس ليتعرف عمى حقيقة نية 

، وان السياسة البريطانية  ألول مرة  ال تدفع (49)الحمفاء وليدافع عن وجية نظر بولونيا   
ضد االخر لموصول الى غايتيا ،  وسيكون  عقد الضمان الذي وضعتو حكومة لوثر شعب 

قاعدة لممفاوضات المقبمة فاألفضل ان تجرى المناقشة  في اقرب وقت ليكون احسن وسيمة 
، وابدت الصحف (50)لتبين المانيا انيا ال تنوي ان تبقى اداة الضطراب السمم في اوربا 

تشمبرلين ، كون بمدىا عمى اتصال  مباشر باالقتراحات االلمانية البولونية ثنائيا عمى خطاب 
، اذ اكدت ان المانيا اذا تنازلت عن طموحيا في احداث تغيير في حدودىا الغربية فأنيا 
سوف تتخذ الموقف نفسو تجاه حدودىا الشرقية مع بولونيا لكنيا انتقدت دفاع تشمبرلين عن 

، وفي الوقت نفسو  اذا قبمت المانيا االنضمام (59)تامة دخول المانيا في عصبة االمم بحقوق 
الى عصبة االمم وارتبطت بتعيداتيا فسوف تضطر في حالة نشوب حرب بين بولونيا وروسيا 
السماح بمرور الجيوش الفرنسية عبر اراضييا لمساندة بولونيا لذلك يجب الجالء عن كولونيا 

 . (52)ايوالراين بعد تنفيذ المانيا بنود معاىدة فرس
يبدو ان الصحف االجنبية لم يقتصر دورىا عمى نقل اخبار المفاوضات واالقتراحات 
والتصريحات االوربية حول عقد ميثاق الضمان فحسب وانما التأثير عمى سير تمك 
المفاوضات من خالل بيان راي العام االوربي تجاه تمك المفاوضات فضال عن راييا وتحميميا 

 و  الصحف العراقية مفصال . الشخصي وىذا ما نقمت
عقد رئيس الوزراء الفرنسي ىريو اجتماعا مع لجنة الشؤون الخارجية في مجمس    

، لمناقشة االقتراحات االلمانية لميثاق  9925النواب الفرنسي بتاريخ الثالثين من  اذار عام  
سي ال يوقع عمى الضمان الدولي   ، اذ اكدت لجنة  الشؤون الخارجية ان مجمس النواب الفرن

، ورد ىريو (53)اية ميثاق الماني اال بعد قبول المانيا ميثاق عصبة االمم بدون قيد او شرط   
عمى المجنة بانو ال مانع في الشروع بمفاوضة حكومة برلين بشان الميثاق وانو متفق مع 

حول اعادة  الحكومة البريطانية في ذلك  الراي  ،  وعندما سالت لجنة الشؤون الخارجية ىريو
النظر في الحدود الشرقية وفي ضم النمسا الى المانيا حسب ما لوحت اليو المقترحات 
االلمانية اجاب ىريو  ان بولونيا وجيكو سموفاكيا ستقفان عمى مجرى المباحثات بعد خروجيا 
من الدور التمييدي ،  وصرح ان الحكومة البريطانية ال توافق عمى اعطاء ضمان عسكري 
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ما يتعمق بحدود الراين فقط اي عندما تندلع الحرب عمى الحدود الشرقية أللمانيا فان اال في
، وجاء خطابي وزير الخارجية  تشمبرلين في مجمس العموم (54)بريطانيا ال تتدخل عسكريا  

متفقان  مع وجية نظر رئيس 9925البريطاني بتاريخ االول  و الثامن من نيسان   عام   
اذ اكد ان الحكومة البريطانية ميتمة وراغبة جدا في ان تسفر المناقشات  الوزراء الفرنسي ،

االولية  لميثاق الضمان الدولي في توطيد السمم الحقيقي في اوربا ،  وان الحكومة البريطانية 
ستبذل كل ما في وسعيا لضمان توقيعو ، وان مسالة اخالء منطقة كولونيا ال عالقة  ليا 

 .   (55)خصوص عقد الميثاق الخماسي وان االمور تسير بصورة مرضية  بالمفاوضات الجارية ب
توقفت المفاوضات االوربية حول ميثاق الضمان الدولي  نتيجة االزمة الوزارية    

التي  عاشتيا فرنسا بسبب الضائقة المالية والضرائب الجديدة التي فرضت عمى الشعب 
 -ئاسة الوزراء وتولي المنصب من قبل بانميفيو الفرنسي ،  والتي ادت الى استقالة ىريو من ر 

Banlifih   كما شيدت المانيا  انتخابات (56) 9925بتاريخ السابع عشر من نيسان عام ،
المرشح لرئاسة المانيا بتاريخ التاسع   Hindenburg -رئاسية  ، اذ صرح المارشال ىندنبورغ

عشر من الشير نفسو  ، عن مدى اىتمامو بمسالة ميثاق السالمة الذي يضمن حدود فرنسا 
وبمجيكا  ، واكد بان حدود المانيا الشرقية يجب تعديميا بواسطة المفاوضات ،  وان المانيا في 

ة مثل بولونيا وجيكو سموفاكيا الوقت الراىن ال تستطيع الدفاع عن نفسيا ضد اي دولة صغير 
المتالكيم جيوش اعظم من الجيش االلماني وان اىم ما كان يشغل بالو ىو اعادة النفوذ 

، ولم يبتعد منياج الحكومة الفرنسية  الجديدة الذي نشر بتاريخ  (57)االلماني في العالم 
كد عمى وجوب الحادي والعشرين من نيسان  ، عن االىتمام بميثاق الضمان الدولي اذ ا

 -صيانة سالمة فرنسا ،  حتى ان الحكومة الفرنسية رفضت دعوة الرئيس االمريكي كولدج 
Kudij   لعقد مؤتمر  لنزع السالح ، اذ كمفت سفيرىا في واشنطن  دايشتر-  Dayshtar 

بان اية تخفيض اخر في قواتيا البرية  Kayluj-بابالغ وزير الخارجية االمريكي كيموج 
ييدد سالمتيا وان السبيل لحفظ االمن في اوربا سوى انياء المشاكل الفرنسية  والبحرية

 .(58)االلمانية  وقد ايدتيا في ذلك كل من بريطانيا واليابان  
ان انتخاب المارشال  ىند نبورغ  لرئاسة الجميورية االلمانية بتاريخ السابع   

ن الحصول عمى دعم شعوبيم اثار مخاوف الحمفاء  م  9925والعشرين من  نيسان  عام 
لتوقيع ميثاق الضمان الدولي  كونو من المنادين بالقومية االلمانية  واحد ابطال الحرب 
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،  (59)العالمية االولى  ، عمى الرغم  من تصريحاتو المؤيدة لحل النزاعات بالطرق السممية  
سية  عمى عدم الثقة اذ اشارة  الصحف الفرنسية ان انتخاب ىند نبروغ سيحمل الحكومة  الفرن

بالمانيا بصورة كبيرة ، وانو سيصعب ضغطيا  عمى البرلمان الفرنسي لمتقرب من المانيا ، وان 
التظاىرات التي شيدتيا  المانيا بعد انتخابو ال يستطيع اي اوربي االعتقاد بوجود شعور سممي 

 (60)ثاق الضمان الدولي  لدى االلمان ، مما يدفع ذلك الى عدم اىتمام المانيا  بمسالة عقد مي
، وذكرت  الصحف البولونية  التأثير السيء النتخاب ىند نبورغ عمى الراي العام البولوني ، 

،   (69)مطالبين الحمفاء باتخاذ التدابير الالزمة لضمان انفسيم تحسبنًا ألية  ىجوم الماني  
ازدراء عمني باوربا والعالم اما الصحف اليوغسالفية فكان يسودىا التشاؤم اذ اكدت ان انتخابو 

المتمدن وانو سيكون بداية لحممة المانية عمى تعديل المعاىدات وازالة جميع الموانع التي 
كانت  تعترض سبيل المانيا التي اخذت تصبح االن مرة اخرى سيدة العالم  ،  وكان راي 

ند نبورغ قضية  الصحف االنكميزية متناقضا مع راي  رجال ساستيا  ، اذ اكدت ان اثارة ى
المانيا مسؤوليتيا عن الحرب العالمية االولى وقبوليا معاىدة فرساي سوف يثير عاصفة قوية 
في اوربا ، اما رجال ساستيا فكانوا اقل توترا   النيم مؤمنين بان السياسة الخارجية االلمانية 

س ذلك ال تتغير تجاه المفاوضات بشان ميثاق الضمان الدولي ، كما كان  يدعي عك
الفرنسيين ، عمى الرغم من ان وزير الخارجية تشمبرلين صرح  في مجمس العموم البريطاني 

، بان مفاوضات ميثاق الضمان الدولي لم   9925بتاريخ التاسع والعشرين من نيسان عام 
 . (62)تحرز اي تقدم بسبب اوضاع فرنسا والمانيا االخيرة  

حول االقتراحات االلمانية السيما بعد انتياء  استانفت المفاوضات بين دول الحمفاء   
رئيسا لموزراء بتاريخ الثالث عشر من    Dighifir -ديغيفر االزمة الوزارية في بمجيكا بانتخاب

، اذ  ارسمت  وزارة الخارجية  البريطانية في اليوم نفسو اقتراحا  الى  (63) 9925ايار عام  
الحكومة الفرنسية  تضمن عقد الحمفاء مؤتمرا  ليم  بحضور  المانيا قبل حل مسالة نزع 
السالح وميثاق الضمان الدولي ، واخالء منطقة كولونيا لتقريب وجيات النظر ، اال ان 

الن المحافل السياسية الفرنسية  رفضت  المساومة مع الحكومة الفرنسية رفضت ذلك  ، 
، بل اكدت وجوب الحصول عمى ضمانات اضافية من المانيا لتوطيد السمم (64)االلمان  

بشرط عدم تأثر المعاىدات والمواثيق الدولية وحقوق دول اوربا الوسطى بولونيا وجيكوسموفاكيا   
مذكرة رسمية  الى الحكومة االلمانية جوابا ، وعمى اثر ذلك ارسمت الحكومة الفرنسية  (65)
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عمى االقتراحات االلمانية   لعقد ميثاق الضمان الدولي ونسختين منيا الى الحكومتين 
البريطانية والبمجيكية بتاريخ الثامن عشر من ايار  لفتح باب المفاوضات ، اذ اقترحت عقد 

اخرى مع تأييد انكمترا وايطاليا ليما  ميثاق سالمة بين المانيا من جية وفرنسا وبمجيكا من جية
وان يشمل ذلك  الميثاق حدود المانية الغربية ،  وان فرنسا لن تسمح بإلغاء تعيداتيا مع 
بولونيا  وجيكو سموفاكيا وال  المساومة بخصوص حدود المانيا الشرقية وان تصبح المانيا 

اوضات ، مع احترام الحدود عضوا في  عصبة االمم  دون قيد او شرط قبل الشروع بأية مف
، وجاء تصريح وزير الخارجية االلماني سترسمان في جمسة (66)التي انشاتيا المعاىدات 

مجمس الريشتاغ االلماني  في اليوم نفسو متناغما مع المذكرة الفرنسية عندما ذكر ان المانيا 
اق الضمان ليا الحق ايضا في طمب حماية حدودىا من جارتيا القوية من خالل عقد ميث

، في حين  (67)الدولي وليس ليا غاية او رغبة في تغيير حدودىا الشرقية بالقوة العسكرية 
اثناء جمسة  مجمس الشيوخ االيطالي  Musulini -صرح رئيس الوزراء االيطالي موسوليني 

انو ال يمكن ان يكون ىناك ميثاق ضمان ثالثي بل   9925بتاريخ العشرين من  ايار عام 
مى االقل خماسيا ، وان تعقد تمك المواثيق  تحت قبة عصبة االمم عندما تكون المانيا يكون ع

، اما موقف الحكومة البريطانية فأصدرت بيانا في اليوم نفسو ، اكدت   (68) احد اعضائيا  
 . (69)فيو انيا ستنظر عما قريب في المذكرة الفرنسية  

حمفاء  السيما بعد توقيعيا عمى اتفاقية بدأت المانيا تبعث  رسائل اطمئنان لمدول ال  
،    9925عدم استخدام الغازات السامة في الحروب بتاريخ الرابع والعشرين من  ايار عام  

وعمى اثر ذلك ارسمت الحكومة الفرنسية مذكرة الى الحكومة البريطانية بتاريخ الخامس 
انيا لحدود المانيا الشرقية  ،  اوضحت فييا رغبتيا بضمان بريط9925والعشرين من ايار عام 

 بإعطاء،  لكنيا رفضت ذلك مؤكدًة  التزاميا (70)كما ىو الحال بالنسبة لحدودىا الغربية  
الضمان فقط لمحدود الغربية اي منطقة الراين  ، وبعد مباحثات اتفق  الطرفان  بتاريخ التاسع 

حدود الغربية اللمانيا وانيا والعشرين من الشير نفسو  عمى  ان الحكومة البريطانية تضمن ال
، كما اكدت التزاميا بتعيداتيا لعصبة االمم (79)عمى استعداد لضمان عدم تجزئة حدود الراين 

، لكنيا  ال تتدخل عسكريا في حالة حدوث عدوان  عمى الدول الواقعة  عمى حدود المانية  
يا وجيكو سموفاكيا الي الشرقية واعطت الضوء االخضر لفرنسا في حالة تعرض حميفتييا بولون

اعتداء خارجي سواء كان من المانيا او غيرىا ان تخترق جيوشيا  االراضي  االلمانية 
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لنجدتيم   ، واتفق الجانبان ايضا عمى  عدم اتخاذ  ميثاق الضمان الدولي ذريعة إلعادة 
م ، ولدفع المانيا نحو المفاوضات بشان ميثاق الضمان سم(72)النظر في معاىدة فرساي 

الحمفاء مذكرة لرئيس وزراء المانيا  لوثر  عن طريق داسبرنون السفير البريطاني في برلين 
، اثنوا فييا عمى التقدم االلماني في دفع تعويضات 9925بتاريخ الرابع من  حزيران عام  

 (73) الحرب ، مطالبين ببذل جيود اكبر في نزع السالح ليتم جالء  قوات الحمفاء عن كولونيا 
 . 

سافر رئيس الوزراء البريطاني  تشمبرلين الى جنيف بتاريخ السادس من  حزيران    
لحضور جمسات عصبة االمم  التي افتتحت بتاريخ السابع من حزيران من العام  9925عام 

نفسو ، واجتمع ىناك مع وزير الخارجية  الفرنسي  بريان   ودار النقاش حول ميثاق الضمان 
،   وقرر الطرفان ارسال (74)ق عميو انفا  بتاريخ الثامن من  الشير نفسو  الدولي وما تم االتفا

الجواب الفرنسي عمى االقتراحات  االلمانية  مصحوبة بموافقة بريطانيا الصريحة عميو  مع 
اضافة فقرة ان بريطانيا  ال تحمي  فرنسا من االعتداء االلماني فقط وانما تحمي المانيا من 

، فضال عن عدم قبول المانيا في عصبة االمم مالم توقع عمى ميثاق  (75)االعتداء الفرنسي  
 Balidawin -، وعمى اثر ذلك صرح رئيس الوزراء البريطاني بمدوين (76)الضمان الدولي 

ان بريطانيا  9925في جمسة مجمس العموم البريطاني بتاريخ العاشر من  حزيران  عام  
ولي  ، ويأمل بقبول بمجيكا وايطاليا والواليات المتحدة وفرنسا اتفقتا عمى مبادئ الميثاق الد

،  وبعد المشاورات مع االطراف الثالثة االخيرة   ، رفضت (77)االمريكية لالندماج فيو 
الواليات المتحدة االمريكية بتاريخ الثاني عشر من الشير نفسو  ميثاق الضمان الدولي وانيا 

فقت  الحكومة البمجيكية عمى مذكرة الرد الفرنسي غير مسؤولة عنو  بأية وجو  ، في حين وا
 . (78)في اليوم التالي 

ردىا  9925قدمت  الحكومة الفرنسية  بتاريخ السادس عشر من  حزيران عام   
،  (79)بصورة رسمية الى  الحكومة االلمانية حول اقتراحاتيا المتعمقة بميثاق الضمان الدولي 

يطالية موافقتيا المبدئية عمييا بتاريخ السابع عشر من وفي اليوم التالي  ابدت الحكومة اال
، كما اصدرت الحكومة البريطانية الكتاب االبيض الخاص بالرد الفرنسي  (80)الشير نفسو 

عمى المقترحات االلمانية بتاريخ التاسع عشر من الشير نفسو  ، الذي اكد ان االتفاق امر 
ا في عصبة االمم  ، وان ميثاق الصيانة ال ممكن الحصول عميو اذا اصبحت  المانيا  عضو 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (71( اجمللد )3العدد )

 2020 ايلول

 

)2248 ) 
 

يمس معاىدة فرساي وان االقتراحات االلمانية لم تذكر بمجيكا وانما الرد الفرنسي جعميا من 
الحكومات ذات الشأن في منطقة الراين اي الحدود الغربية االلمانية  ، وان مبدا التحكيم  

ميثاق الضمان الدولي  ، كذلك اعربت يمكن  ان يعمم عمى جميع االطراف التي ليا عالقة ب
فرنسا عن ترحيبيا بمشاركة الواليات المتحدة االمريكية في  الميثاق اذا رغبت ذلك ،  كما اكد 

، ولتحفيز (89)الكتاب االبيض ان فرنسا يسرىا ان يصميا الرد االلماني لفتح باب المفاوضات  
ن الدولي  ، اخبر داسبرنون السفير الحكومة االلمانية لممضي قدما بمفاوضات ميثاق الضما

البريطاني في برلين وزير الخارجية االلماني سترسمان بتاريخ الحادي والعشرين من حزيران  ، 
ان الحكومة البريطانية تعمق امال كبيرة عمى االقتراحات الواردة في المذكرة الفرنسية وانيا 

، كما  اعمنت فرنسا بتاريخ  (82) افضل فرصة لمشروع في مفاوضات بين المانيا والحمفاء  
الثالث والعشرين من الشير نفسو ، الشروع باخالء جيوشيا  منطقة الروىر االلمانية  بسبب 

، فضال عن  الخطاب الذي صرح فيو وزير  (83)التزام المانيا  بدفع  تعويضات الحمفاء   
لرابع والعشرين من الشير الخارجية البريطاني تشمبرلين  في مجمس العموم البريطاني بتاريخ ا

نفسو  ، حول اىمية ميثاق الضمان  لمسمم الدولي سوآءا اكانت تمك الدولة قوية ام ضعيفة  ، 
، وعمى اثر (84)وكونو مضاد لسياسة االنفراد وعدم المباالة بكل ما من شانو ان يسبب الحرب 

، البحث في نقاط   ذلك قررت الحكومة االلمانية بتاريخ السابع والعشرين من الشير نفسو
المذكرة الفرنسية الخاصة بميثاق الضمان وجعميا امرا نيائيا يجب ان ينجز عمى الفور،وانيا 

 . (85) ترحب بكل بحث يرمي الى ضمان فعمي لمسمم  الحقيقي 
قررت الحكومة االلمانية ارسال جوابيا الى  الحكومة الفرنسية بتاريخ  الخامس   

مى المذكرة الرد الفرنسي حول االقتراحات االلمانية بشان ع 9925عشر من  تموز  عام 
ميثاق الضمان الدولي ، والذي تضمن  عدم اقتراح اي  تعديل عمى المعاىدات السابقة ، وان 
دخول  المانيا لعصبة االمم مرتبط بالمفاوضات وليس  بشرط تنفيذ  المادة السادسة عشر من 

االعضاء من قبل جيوشيا لنجدت اي عضو من  ميثاقيا التي سمحت باستخدام اراضي دول
اعتداء دولة اخرى  ، فضال عن تقديم الدعم المادي والعسكري النيا  مجردة اصال من  

، وان اصرار الحمفاء عمى توقيع المانيا معاىدات التحكيم مع دول المجاورة ليا   (86)السالح 
عمى الرغم من ارتباطيا بيم بمعاىدة فرساي وغيرىا  امر يبعث الريبة لذا  تطمب ذلك ان يقدم  
ايضاحا  قبل ان يعقد ميثاق الضمان الدولي  وختم  الجواب ان تجريد المانيا من السالح 
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لمخاطر ال حد ليا وستكون في المعارك التي يستعمل فييا السالح من دول  سيجعميا عرضة
،  وسمم الجواب االلماني بصورة رسمية الى الحكومة الفرنسية   بتاريخ (87)الدرجة الثالثة 

، اذ ابدت االخيرة ترحيبيا فيو ووعدت بدراستو بشكل جدي     9925العشرين من  تموز عام   
وزراء البريطاني بمدوين  ارتياحو لمجواب االلماني بتاريخ الخامس و ، كما ابدى رئيس ال(88)

العشرين من الشير نفسو  ، مصرحا عن  رغبة  اكثرية الشعب االلماني في دوام المفاوضات 
 . (89)بقصد الوصول الى سمم دائم في اوربا  

 مذكرة الى كل من وزارتي Fndrfld-ارسل وزير الخارجية البمجيكي فندرفمد    
، بعد ان اخذت المفاوضات  9925الخارجية الفرنسية والبريطانية بتاريخ االول من  اب عام 

الفرنسية البريطانية البمجيكية تدخل في التفاصيل الدقيقة   المتعمقة بمؤتمر  ميثاق  الضمان 
الدولي ، اوضح فييا ان المانيا حسب معاىدة فرساي ليا الحق بتعديميا بعد تنفيذ جميع 

اماتيا في المستقبل لذلك اعتذر في الوقت الراىن اجراء اية تعديل او تنقيح عمييا اثناء  التز 
، وبعد رسائل  (90)المفاوضات الجارية بين االطراف الثالثة بشان ميثاق الضمان الدولي   

التطمين التي لوحت ليا فرنسا وبريطانيا اثناء المفاوضات مع بمجيكا بعدم مساس بنود معاىدة 
ي حدد بصورة مبدئية   االطراف الثالثة    الثالث من الشير نفسو ، موعدا النعقاد فرسا

، ثم عقد  (99)مؤتمر ميثاق الضمان الدولي بعد جمسات عصبة االمم في شير  ايمول القادم   
عقد اجتماعا ضم كل من وزير الخارجية الفرنسي بريان ووزير الخارجية البريطاني تشمبرلين 

حادي عشر من اب  ،  مع عدد من الخبراء القانونيين  لكال الجانبين  من في لندن بتاريخ ال
اجل وضع الصيغة النيائية لممذكرة الفرنسية  التي تم  ارساليا  الى المانيا بتاريخ الرابع عشر 

،  وكان مضمونيا اذا رغبت المانيا  (92)من الشير نفسو  ،  حول ميثاق الضمان الدولي 
ن قيد او شرط فانو يكون وقتيا وال يصبح عضويتيا دائمة اال بعد بدخول عصبة االمم بدو 

انجازىا  لكافة  تعيداتيا  الخاصة بنزع السالح  ، وان اي  عمل عدائي تقوم بو المانيا تجاه 
فرنسا  فان الرد يأتي من قبل بريطانيا او المجوء الى عصبة االمم وعد ذلك  تعديل  طفيف 

من معاىدة فرساي التي تسمح لفرنسا بالرد الفوري في حالة قيام اي لممادة الرابعة واالربعين  
، كما وجيت دعوة لمحكومة االلمانية بارسال خبرائيا  (93)اعتداء الماني عمى حدودىا  

القانونين  الى  لندن لمتفاوض مع خبراء دول الحمفاء  لوضع الصيغة  القانونية لميثاق 
وموعد ومكان انعقاده ، فضال عن توجيو الدعوة الى  الضمان واالتفاق عمى برنامج المؤتمر
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كل من بولونيا وجيكوسموفاكيا لممشاركة فيو ، السيما ما  تعمق منيا  بمناقشة  حدود المانية 
الشرقية  واوضحت  المذكرة ىدف الحمفاء من عقد مواثيق التحكيم بين المانيا و الدول 

ميو سابقا ىو ان يجعموا االلتجاء الى القوة من المجاورة ليا  والذي اظيرت المانيا تحفظيا ع
جديد في حل المنازعات امرا مستحيال  ، وبذلك يصبح التحكيم االجباري شرطا ال غنى عنو 

في الميثاق ، وختمت الحكومة الفرنسية مذكرتيا بعدم وجود فائدة من استمرار ارسال المذكرات  
بحسن  النية و الظن ، وانيا ستنتيي بعقد  ، وانيا تدعوا المانيا الى الدخول في مفاوضات

 . (94)ميثاق ثابت ، كما رافق المذكرة  تأييد من بريطانيا  ليا 
اصبح التقارب الفرنسي البريطاني األلماني اكثر لعقد ميثاق الضمان الدولي ، اذ تم 

 ، نصت  9925عقد معاىدة ثنائية بين المانيا وفرنسا بتاريخ السابع عشر من  اب عام  
اي جعل نير الراين  9879عمى  بقاء الحدود الفرنسية االلمانية عمى ما كانت عميو منذ عام 

ىو الحد الفاصل ،   كما اصدرت الحكومة البريطانية قرارا بتاريخ الثاني والعشرين من  اب 
سمح بإقامة الرعايا االلمان  في المستعمرات البريطانية  ، فضال عن جالء  9925عام 

فرنسية والبمجيكية عن المدن االلمانية ) دسمدورف ودويزيريج ويوىرورت ( بتاريخ القوات ال
السابع والعشرين من الشير نفسو  ، وعقد اجتماعا وزاريا  في المانيا لدراسة المذكرة الفرنسية 

،  ارسمت الحكومة  9925، وبتاريخ الثامن والعشرين من اب عام  (95)وفي اليوم نفسو  
فقتيا عمى الدعوة الفرنسية بأرسال خبرائيا القانونيين الى لندن لصياغة الجوانب االلمانية  موا

،التي تم انجازىا بتاريخ السابع من  ايمول  (96)القانونية  الفنية لمؤتمر ميثاق الضمان الدولي 
، اذ قرر  الخبراء القانونين بصورة مبدئية  مكان عقد المؤتمر في مدينة لوكارنو  9925عام 
، كما قسموا المفاوضات التي ستجري خالل جمسات المؤتمر الى قسمين االول (97)سرية السوي

يتعمق بميثاق  ضمان حدود  المانيا الغربية  وتشترك فييا كل من بريطانيا وفرنسا والمانيا 
وبمجيكا وايطاليا ، والقسم الثاني بميثاق ضمان حدود المانيا الشرقية وتشترك فيو الدول 

 .  (98)ل من بولونيا وجيكوسموفاكيا   الخمسة انفة الذكر وك
ارسمت الحكومة الفرنسية دعوة رسمية  الى الحكومة االلمانية بتاريخ الخامس عشر 

لالشتراك في مؤتمر ميثاق  الضمان الدولي  الذي  ضم  كل من  9925من ايمول عام  
الثامن عشر من ، وبتاريخ  (99)فرنسا وبريطانيا وبمجيكا وايطاليا وبولونيا وجيكوسموفاكيا 

الشير نفسو    عقد اجتماع ضم كل من وزير الخارجية الفرنسي بريان والسفير االلماني في 
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باريس  ىونش وتم االتفاق بين الطرفين عمى عقد المؤتمر اعاله في مدينة   لوكارنوا 
فاق السويسرية بتاريخ الخامس من شير  تشرين االول المقبل  ، واقرت الحكومة االلمانية االت

 .   (900)   9925اعاله بتاريخ التاسع والعشرين من  ايمول عام 
 ثانيا : الوفود المشاركة في المؤتمر والموقف الدولي منه

اختمف موقف الدول  سواءا اكانت مشاركة ام  غير مشاركة في مؤتمر لوكارنوا  ،  
رفضيا  دعوة  فموقف الواليات المتحدة  كان ايجابيا  من عقد  المؤتمر  عمى الرغم من

االشتراك فيو منذ  مفاوضاتو التمييدية ، اذ صرح رئيس الواليات المتحدة االمريكية كوليدج  
ان امريكا تؤيد ميثاق الضمان الدولي تاييدا ، قائال " 9925بتاريخ الرابع من  تموز عام 

مرار عمى مد ادبيا لتوطيد السمم في اوربا وانه اليمكن المريكا في غير تمك الحالة من االست
،  اما موقف الحكومة  االيطالية فعبر عنو (909) يد المساعدة لمعالم القدم واالشتراك معه " 

،   9925تصريح رئيس الوزراء االيطالي موسوليني بتاريخ التاسع والعشرين من اب  عام 
اية عندما ذكر ان حل المشاكل الفرنسية االلمانية ضروري جدا لحفظ السالم في اوربا ، وان 

معاىدة يوقع عمييا وزيري خارجية فرنسا والمانيا افضل من المعاىدات التي يوقعيا وزراء 
بريطانيا وفرنسا او اية دولة اوربية اخرى ، فضال عن ذلك ان ىدف ايطاليا من المؤتمر  ىو 
منع قيام الوحدة االلمانية النمساوية ،  الن ذلك يؤدي الى تقوية المانيا في اوربا الوسطى 

، لذلك اعمنت الحكومة االيطالية عمى تمبية دعوة  حضور المؤتمر  بوفد  يرأسو   (902)
وكيل وزير الخارجية االيطالي بتاريخ الثالث عشر من  ايمول عام  Salujana -سالوجا
، في حين كان موقف الحكومة السوفيتية   سمبيا عمى الرغم من عدم توجيو  (903) 9925

اكدت ان الحالة السيئة في اوربا انما جاء من عداوة بريطانيا دعوة المشاركة ليا   ، اذ 
لمسوفيت ، وان ىدف بريطانيا من عقد مؤتمر ميثاق الضمان الدولي ىو جزء من خطتيا 

  -لمناىضة مصالح السوفيت في اوربا والعالم ، كما اكد وزير الخارجية السوفيتي تروتسكي
Trwtski ان اكبر   9925ع والعشرين من  ايمول عام في حديث لو لمصحافة  بتاريخ التاس

،  (904)خطر  عمى السوفيت ىي بريطانيا لمحاولتيا تأليب دول الجوار ضدنا  السيما المانيا  
وكان الموقف االلماني منقسما الى قسمين فالحكومة االلمانية تسعى من خالل اشتراكيا في 

ضية اتيام المانيا بجريمة الحرب المؤتمر الى اخراج المانيا من عزلتيا من طريق انياء ق
العالمية االولى وجالء جيوش الحمفاء عن اراضييا  ، وضمان بقاء تسميح جيوشيا وعدم 
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مياجمة الفرنسيين ليا ودخول عصبة االمم بشروط  مناسبة منيا الحصول عمى عضوية 
، واالعتراف دائمة في مجمس العصبة واسترداد قسم من مستعمراتيا بعد الغاء االنتداب عمييا 

، اما راي   (905)بالمغة االلمانية لغة رسمية في العصبة اسوة بالمغتين الفرنسية واالنكميزية  
االحزاب السياسية السيما الحزب الوطني االلماني والصحف االلمانية الوطنية  والمتطرفين 

لمانيا االلمان فكان موقفيم ضد المؤتمر النو بنظرىم يكرس معاىدة فرساي  ويفرض عمى ا
قيود جديدة  ، حتى وصل االمر الى تيديد  رئيس الجميورية االلمانية ىندنبورغ والوفد 
االلماني الذي سيشارك في المؤتمر برئاسة رئيس الوزراء لوثر ووزير الخارجية سترسمان 
باالغتيال قبل مغادرتو المانيا لذلك اتخذت اجراءات امنية صارمة في محطة قطار برلين عند 

،  (906) 9925ة الوفد االلماني الى لوكارنوا بتاريخ الثالث من  تشرين االول  عام  مغادر 
وعبر رئيس الوزراء الفرنسي بونميفيو عن راي حكومتو في مؤتمر ميثاق الضمان الدولي في 
اليوم نفسو ،  بان اعقد المشاكل انذاك في اوربا ىي مشكمة التوفيق بين فرنسا والمانيا ، فاذا 

لتفاىم بين ىذين الشعبين وامن وتعاضد كالىما عمى احالل االمن العام كان ذلك زال سوء ا
غاية ما تتمناه فرنسا وما تسعى الية ، لكن ىدف فرنسا  االساسي ىو ضمان تفوقيا في 
الراين وفي الوقت نفسو المحافظة عمى حميفتييا بولونيا  وجيكو سموفاكيا من اي  اعتداء 

ع االلمان في اوربا الوسطى والشرقية ،  مع الحفاظ عمى بنود الماني لمحيمولة دون توس
 جمسات في لممشاركة بريان الفرنسي الخارجية وزير برئاسة وفدا شكمت  لذك ، معاىدة فرساي  

 ميثاق  مؤتمر في   يشارك ان المقرر من كان  الذي البريطاني الوفد اما ،(907)  المؤتمر

 مدينة باتجاه  نفسو التاريخ في لندن غادر الذي تشمبرلين يةالخارج وزير  برئاسة الدولي الضمان

 من حالة خمق ىو المؤتمر في المشاركة من حكومتو ىدف كان حيث ، السويسرية  لوكارنو

 في السالح قوة الى المؤتمر في المشاركة االطراف لجوء ومنع وفرنسا المانيا بين الدولي التوازن

 في السوفيتي المد وايقاف فرساي معاىدة بنود بتطبيق المانيا التزام عمى الحفاظ مع المشاكل حل

 ، واسكرزيانسكي خارجيتيا وزير  برئاسة مؤتمر في المشاركة بولونيامن ىدف وكان ،(908) أوربا
 وزير يراسو الذي ووفدىا وبمجيكا  بنيس خارجيتيا وزير برئاسة كان  الذي بوفدىا وجيكوسموفاكيا

 . (909)  والبريطانية الفرنسية الحكومتين اىداف مع متناغما دفندرفم البمجيكي الخارجية
 يدل انما المؤتمر في  المشاركة  المستوى رفيعة الدولية الوفود اسماء عمى التعرف ان

 المصالح اختالف بسبب جاء انما اىداف اختالف وان والعالم  االوربية لمقارة بالنسبة اىميتو عمى
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 خالل من العراقية الصحف اوضحتو ما وىذا الدول تمك تحقيقيا الى تسعى التي الشخصية

 . اليومية اعدادىا في نشرتيا التي المقاالت
 : ومقرراته الدولي الضمان ميثاق  مؤتمر اعمال : ثالثا
 االول تشرين  من الخامس بتاريخ  االولى  جمستو  الدولي الضمان ميثاق  مؤتمر افتتح

  قائال تشمبرلين  البريطاني الخارجية وزير  بخطاب السويسرية لوكارنوا مدينة في 9925 عام

 في فأن الحمفاء بدول المانيا فيها اجتمعت التي المؤتمرات عن يختمف المؤتمر هذا ان "  فيو

 حرة امما ممثمين جميعا اتوا وانما الطمبات ويطمب شروطا ليفرض احد يات  لم مؤتمرال هذا

  الجمسة  تمك وحضرت ، (990)   " الماضي الى  ينظروا وال المشاكل حمول في ليبحثوا متساوية

 صمب في الدخول  المجتمعون وقرر ، والمانيا وايطاليا وبمجيكا وفرنسا بريطانيا من كل وفود

 الى الوفود اعضاء قبل من المفاوضات عن معمومات  اية افشاء وعدم مباشرة المفاوضات

 االتفاق تم كما   ، المؤتمر عن رسمية بالغات واالخر الحين بين يصدر وانما  العالمية الصحافة

 تواجو مشكمة اية وعرض  ، النظر وجيات لتقريب الوفود بين رسمية غير محادثات اجراء عمى

 طاولة عمى تعرض ثم ومن   توافقية صيغة الى لموصول الوفود ونيقان عمى المؤتمرين

  من السادس بتاريخ  اعاله الخمسة الوفود بحضور الثانية الجمسة عقدت ثم ،(999)  المفاوضات

 مع الغربية المانيا بحدود تتعمق كانت  التي االمور مناقشة وتمت  9925  عام االول تشرين

 ببنود المانيا السيما الجميع العتراف نظرا كبير تفاىم يسودىا تالمفاوضا وكانت وبمجيكا، فرنسا

 وتخفيف  كولونيا منطقة من الحمفاء قوات انسحاب وان ، الحدود تمك تخص التي فرساي معاىدة

 الراين لمنطقة ضمانيا بريطانيا اعمنت كما ،  سالحيا بنزع المانيا بالتزام مقترن  لمراين احتالليا

 قبل من ىوجمت اذا  فرنسا عن والدفاع فرنسا ىاجمتيا اذا المانيا عن اعالدف اي وجيتين من

  ما بنود صياغة احالة المجتمعون وقرر ،  المتفاوضة االطراف بين االتفاق  سيل مما المانيا

  عمى عرضيا ثم ومن فييا لمبت  الوفود   قانوني الى الغربية الحدود ضمان بميثاق تعمق

 مفاوضات عن معمومات تسرب ىو المؤتمرين واجيت التي المشكمة نا اال ، (992)  المؤتمرين

 االيطالي الخارجية وزير وكيل بين اجتماع عقد الى ادى مما االيطالية الصحف الى المؤتمر

  عمى الجانبان واتفق 9925 عام االول تشرين من السابع بتاريخ الصحف تمك ومسؤولي سالوجا

 .(993) لممؤتمر الرسمية البالغات طريق عن اال ؤتمرالم جمسات عن  معمومة اية نشر عدم
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عقد اجتماع ثنائي ضم كل من وزير الخارجية االلماني سترسمان ووزير الخارجية  
البريطاني تشمبرلين بتاريخ السابع من  تشرين االول من العام نفسو  في لوكارنوا وتداول 

طانيا لمخرجات المؤتمر ، الطرفان في  مواضيع المؤتمر ، وجدد تشمبرلين ضمانات بري
وانتيى االجتماع بخروج وزير الخارجية االلماني بارتياح  تام ، ثم عقد اجتماع ثنائي اخر في 
اليوم نفسو ضم رئيس الوزراء االلماني لوثر ووزير الخارجية الفرنسي بريان ودار النقاش حول 

قيا ، ووعدت  فرنسا دخول المانيا عصبة االمم  السيما المادة السادسة عشر من  ميثا
بالوقوف الى جانب المانيا من خالل ابداء عصبة االمم بعض التساىل حول تطبيق تمك 

، كما اكد بريان تخمي فرنسا لضمان مشروع (994)المادة عمى المانيا عند الدخول  الييا 
وانما معاىدات التحكيم بين المانيا وجارتييا الشرقية  بولونيا وجيكوسموفاكيا  من جية واحدة 

جعل مسالة ضمان تشمل المانيا ايضا من اية اعتداء بولوني او جيكوسموفاكي ، وختم بريان 
" نحن مستعدون الن نتناقش في اي اقتراح يعرض عمينا في ما يتعمق االجتماع قائال 

بالنص او القاعدة ولكن هناك مبدا واحد الذي ال نستطيع  النقاش فيه هو االخالص 
، ودفع الجانب الفرنسي الى تقديم التسييالت بسبب  (995) يا وجيكوسموفاكيا "لتحالفنا مع بولون

وصول انباء  الى لوكارنوا عن توقيع المعاىدة التجارية بين السوفيت والمانيا في اليوم نفسو ، 
مما اثار مخاوف من تاثير السوفيت عمى مجريات المؤتمر ودفع االلمان لمتعصب اكثر فيما 

 .(996) يخص مفاوضات الحدود االلمانية الشرقية  
، بحضور   9925استأنف  المؤتمر جمساتو بتاريخ الثامن من  تشرين االول  عام 

وفود كل من بريطانيا والمانيا وبمجيكا وفرنسا وايطاليا وجرى طرح مسالة حدود المانيا الشرقية 
وضمانات التحكيم بينيا وبين جارتييا بولونيا    وجيكوسموفاكيا ، وتقرر تأجيل  الجمسة  الى 

عاشر من الشير نفسو ، إلعطاء فرصة ألشراك وفدي بولونيا وجيكوسموفاكيا الول مرة  ال
، وفعال عقدت الجمسة في اليوم اعاله  ،  (997)بالمناقشات الخاصة بحدود المانيا الشرقية 

وبعد ان قدمت الضمانات الفرنسية لمعاىدات التحكيم االلمانية البولونية الجيكوسموفاكية   
فود المؤتمر عمى ميثاق الضمان  لمعاىدات التحكيم لمحدود الشرقية بصورة وافق اعضاء و 

، (998)مبدئية عمى ان يتم تحويميا الى القانوني الوفود لوضع الصياغة القانونية النيائية ليا   
ولم يبقى عمى طاولة المفاوضات سوى مناقشة مسالة دخول المانيا الى عصبة االمم  ، اذ 

مسة الثاني عشر من الشير نفسو ، وبعد المفاوضات بين الوفود تمت مناقشة ذلك في ج
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" ان المؤتمر  تابع السبعة  تقرر تأجيل الجمسة الى اليوم التالي  وصدر البالغ االتي 
مناقشاته بصورة عامة حول المسائل المتعمقة باشتراك غير اعضاء العصبة في التوقيع 

ايضاحات اضافية فادى ذلك الى تبادل االراء عمى ميثاق الصيانة وقد طمب الوفد االلماني 
، (999) تبادال كان من نتيجته نجاح اعمال المؤتمر في حل بعض المشاكل حال مرضيا "

وعقدت الجمسة في صباح  اليوم اعاله  ، وبعد ان ابدت كل من فرنسا وبمجيكا وبريطانيا 
عة عشر من ميثاق العصبة  تساىال تجاه المانيا  نحو الزاميا بالمادة السادسة عشر  والساب

التي تسمح لمعصبة بمطالبة اعضائيا بمعاقبة الدولة المعتدية وتقديم المساعدات المالية 
والعسكرية لمدولة المعتدى عمييا  ، والسماح لجيوش اعضاء العصبة باختراق اراضي 

تمك االعضاء لنجدة الدولة المعتدى عمييا  ، اي اعطاء المانيا استثناءات حول تطبيق 
المادتين حسب امكانياتيا او وضعيا الدولي  في حالة دخوليا عصبة االمم ، وافق الوفد 

الى  -Kabar، ثم قرر ارسال احد اعضائو كبنر (920) االلماني بصورة مبدئية  عمى ذلك 
المانيا في اليوم نفسو ،  الطالع الحكومة المانية عمى ما تم  مناقشتو طيمة  جمسات المؤتمر 

، وفعال اجتمع  كبنر مع مجمس الوزراء االلماني وبحضور رئيس الجميورية ىندنبورغ السابقة 
، وقرر المجتمعون  (929)بتاريخ الرابع عشر من  تشرين االول من العام نفسو  لمناقشة  ذلك  

الموافقة عمى ما نتجت عنو  مفاوضات لوكارنو ، وعمى اثر ذلك ارسل رئيس الجميورية 
برقية في اليوم التالي  الى اعضاء الوفد االلماني في لوكارنوا  يخوليم فييا االلمانية ىندنبورغ 

، والظيار الحمفاء حسن نية تجاه المانيا سحبت   (922)التوقيع عمى بنود ميثاق الضمان الدولي 
  (923)9925ام اخر كتيبة فرنسية من منطقة الروىر بتاريخ الخامس عشر من تشرين االول ع

اجتمعت الوفود السبعة لمؤتمر ميثاق الضمان الدولي في  جمستو الختامية  بتاريخ 
السادس عشر من  تشرين االول من العام نفسو  ، وجرى التوقيع  بصورة مبدئية عمى الميثاق 
اعاله المكون من  معاىدة  ضمان واربعة اتفاقيات تحكيم االولى بين المانيا وفرنسا والثانية 

وبولونيا والثالثة بين المانيا وجيكوسموفاكيا والرابعة بين المانيا وبمجيكا  ، عمى ان  بين المانيا
يتم التوقيع النيائي لموفود السبعة بعد مصادقة برلمانات دوليم عمى بنود  ميثاق الضمان 

ان الدول المتعاقدة تضمن باالشتراك فيما بينيا " ، الذي نصت مادتو االولى  (924)الدولي   
راد كل منيما عن االخرى بالطريقة المنصوص عمييا في المواد التالية صيانة حالة وبانف

االراضي الراىنة الناشئة من الحدود بين المانيا وبمجيكا وبين  المانيا وفرنسا وحصانة الحدود 
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او كما   9999حزيران سنة  28المذكورة  كما عينتيا المعاىدة التي عقدت في فرساي في 
من المعاىدة  43و42د عمى ىذه المعاىدة  وكذلك مراعاة احكام المادتين عينت باالستنا

،وجاء في المادة الثانية  " تتعيد كل (925)المذكورة  المتعمقة بالمنطقة المجردة من السالح "   
من المانيا وبمجيكا والمانيا وفرنسا بان ال تياجم احدىما االخرى او ان تدخل بالدىا في اي 

دىا لمحاربة االخرى عمى ان ىذا الشرط  ال يعمل بو في حالة استعمال حق حال وال تمجأ اح
الدفاع المشروع  اي مقاومة خرق التعيد المذكور في الفقرة السابقة  او مقاومة خرق واضح 

من معاىدة فرساي المذكورة  فاذا كان ذلك الخرق بمثابة عمل عدائي ال  43و42لممادتين 
ات مسمحة في المنطقة المجردة من السالح فان العمل محرض عميو ،  واذا تجمعت قو 

المباشر ضروري ، وكذلك العمل الذي يقضى بع تنفيذ المادة السادسة عشرة من عيد جمعية 
االمم  ، والعمل الذي يقضى بو قرار وضعتو الجمعية العمومية لعصبة االمم او مجمسيا او 

صبة االمم عمى شرط يكون العمل في الفقرة السابعة من المادة الخامسة عشرة من عيد ع
،  وتضمنت المادة الثالثة (926)الحالة االخيرة  المذكورة ضد الدولة  ىي التي بدأت باليجوم " 

" بناء عمى التعيدات التي ذكرت في المادة الثانية تتعيد كل من المانيا وبمجيكا وكل من 
مذكورة في تمك المعاىدة  جميع ما قد المانيا وفرنسا بان تسوى بالوسائل السممية  وبالطريقة ال

يظير بينيا من كل نوع من المسائل التي ال تمكن تسويتيا بالطرق السياسية المألوفة ، وكل 
مسألة يختمف المتعاقدون عمى حق اي منيم فييا تعرض إلصدار قرار قضائي فيعا ويتعيد 

عرض عمى لجنة التوفيق فاذا المتعاقدون بان يخضعوا  ليذا القرار ، وجميع المسائل االخرى ت
لم يقبل الفريقان اقتراحات المجنة تعرض المسألة في  مجمس جمعية االمم وىو يعالجيا وفقا 

، واكدت المادة الرابعة  " اذا زعم احد  (927)لممادة الخامسة عشرة من عيد جمعية االمم" 
 43و42اىدة او المادتين المتعاقدين انو قد وقع او قد يقع  خرق لممادة الثانية من  ىذه المع

من معاىدة فرساي فيجب ان يعرض المسألة في الحال عمى مجمس جمعية االمم ، وحالما 
يقتنع مجمس جمعية االمم ان مثل ذلك الخرق قد وقع يبمغ الدول الموقعة عمى ىذه المعاىدة 

ى مساعدة نتيجة ما توصل اليو بدون تأخير وىذه الدول تبادر كل منيا منفردة  في الحال ال
الدولة التي توجو ضدىا العمل الذي كان موضوع الشكوى ، واذا خرقت احدى الدول المتعاقدة 

من معاىدة فرساي خرقا صريحا  43و 42المادة الثانية من المعاىدة الحالية او المادتين 
 واضحا فان كاًل من الدول المتعاقدة االخرى تتعيد بان تبادر في الحال الى مساعدة الفريق
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الذي وقع ذلك العمل ضده ، وذلك حالما تقتنع الدول المذكورة ان ذلك الخرق  بمثابة عمل 
عدائي لم يسببو الفريق االخر ، وان العمل المباشر ضروري بسبب اختراق الحدود او نشوب 
الحرب او بجمع قوات مسمحة في المنطقة المجردة من السالح ومع ىذا فان مجمس جمعية 

عميو المسالة  وفقا لمفقرة االولى  من ىذه المادة يعمن النتائج التي توصل  االمم الذي تعرض
الييا وتتعيد الدول المتعاقدة بان تتصرف وفقا لتوصيات المجمس عمى شرط ان يكون جميع 

،  واوضحت المادة (928)اعضاء المجمس ما عدا الفريقين المتخاصمين قد وافقوا عمييا" 
ادة الثالثة ان تعرض الخالف عمى التسوية السممية او ان الخامسة بان"  توضع نصوص الم

تذعن الى قرار التحكيم او قرار قضائي ، وخرقت المادة الثانية من ىذه المعاىدة  او المادتين 
من معاىدة فرساي فان احكام المادة الرابعة تنفذ ، واذا رفضت احدى الدول   43و 42

لسممية او ان تذعن لقرار التحكيم او قرار قضائي المذكورة  ان تعرض الخالف عمى التسوية ا
من معاىدة فرساي   43و42من دون ان تخرق المادة الثانية من ىذه المعاىدة  او المادتين 

فان الفريق االخر يعرض المسالة عمى مجمس جمعية االمم ، والمجمس يقترح الوسائل التي 
وال تفرض سريان ىذه المعاىدة عمى  يجب اتخاذىا وتذعن الدول المتعاقدة الى اقتراحاتو،

الممتمكات  البريطانية المستقمة او اليند ما لم تعمن احدى حكومات ىذه الممتمكات قبوليا ليا، 
وتعتبر ىذه المعاىدة نافذة بعد تقديم الصور المبرمة التي تتبادليا الدول المتعاقدة  وتصبح 

 .(929)  المانيا عضوا في العصبة "
ضمان الدولي وضعت  بنود معاىدة فرساي  في اطار جديد مع ان بنود ميثاق ال

ادخال بعض التعديالت في كيفية تطبيقيا  مما يضمن الحفاظ عمى السالم االوربي بشكل 
عام مع ضمان  عدم الضغط عمى المانيا  لاللتزام فييا بالشكل الذي  يؤدي الى  نفورىا ،  

خارجي اسوة بالدول المجاورة ومشاركتيا  فضال عن المحافظة عمى سالمتيا من اية اعتداء
 في حل القضايا المستقبمية وجعل مبدا التحكيم اساسا لذلك  .  

 9925اعرب رئيس الوزراء البريطاني تشمبرلين بتاريخ التاسع من  تشرين الثاني   
عن ثقتو بان توافق جميع برلمانات الدول عمى بنود ميثاق الضمان الدولي التي وقعت عميو 

، اال ان المعارضة الشديدة ضد  بنوده     ظيرت داخل مجمس الريشتاغ (930)في لوكارنو  
الحزب الوطني االلماني  وبعض المتطرفين االلمان   ، مما دفع السفارة  االلماني والتي قادىا

االلمانية بالضغط  عمى الحمفاء لمقيام بفعل يعبر عن حسن النية لتخفيف من شدة المعارضة 
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البرلمانية االلمانية لبنود الميثاق ، وعمى اثر ذلك قرر مؤتمر السفراء دول الحمفاء بتاريخ 
الثاني  ،  شروع جيوش الحمفاء باخالء منطقة كولونيا ،  وتخفيف  الرابع عشر من تشرين

وطأة االحتالل لمنطقة الراين من خالل تشكيل لجنة المانية لتقوم بميمات جنود االحتالل ،  
كما تقرر احالة بعض القضايا الى المحاكم االلمانية لمنظر فييا بدال من المحاكم العسكرية 

لسابع عشر من الشير نفسو  ، ارسمت مذكرة رسمية من مؤتمر لدول الحمفاء  ، وبتاريخ ا
السفراء الى الحكومة االلمانية بذلك  الصدد  ، وعمى اثر ذلك خولت الحكومة االلمانية وزير 
خارجيتيا  سترسمان  في اليوم نفسو بتوزيع بنود ميثاق الضمان الدولي عمى رؤساء االتحاد 

،  اما موقف  (939)ضيا عمى مجمس الريشتاغ االلماني االلماني لمموافقة عمييا ومن ثم عر 
مجمس العموم البريطاني من بنود الميثاق فكانت اخف نسبيا ، اذ اقترح  حزب العمال 
البريطاني  اجراء تعديالت عمى ميثاق الضمان يضمن اشراك السوفيت فيو  ودخوليم عصبة 

رفض المقترح وصادق عمى بنود االمم قبل المصادقة عميو اال ان مجمس العموم البريطاني 
الميثاق بتاريخ الثامن عشر من الشير نفسو ، بالمقابل حصمت موافقة رؤساء االتحاد االلماني 

، كذلك وافقت  (932)عمى بنود ميثاق الضمان  بتاريخ الثاني والعشرين من الشير نفسو  
برلمانات بولونية وجيكوسموفاكيا وبمجيكا وايطاليا  عمى بنود الميثاق اعاله ومن ثم وافق 
مجمس النواب  الفرنسي بعد تشكيل   وزارة  فرنسية جديدة برئاسة بريان مع احتفاظ االخير 

موافقة ، ولم يبقى سوى  (933)بوزارة الخارجية بتاريخ السادس والعشرين من تشرين الثاني  
مجمس الريشتاغ االلماني الذي اعمن عن  ذلك بتاريخ السابع والعشرين من الشير نفسو  ، 
وفي اليوم التالي وقع كل من رئيس الجميورية االلمانية ىندنبورغ ورئيس الوزراء االلماني لوثر 

نسحاب ووزير خارجيتيا سترسمان عمى بنود الميثاق الدولي  ، وعمى اثر ذلك اعمن الحمفاء اال
، كما ابمغت  بمجيكا  في اليوم  (934) من منطقة كولونيا بتاريخ الثالثين من الشير نفسو  

نفسو  الحكومة االلمانية العدول عن محاكمة مجرمي الحرب بسبب الصعوبات التي تحول 
دون االىتداء الييم بعد مضي عدة سنوات ، فضال عن التكاليف المالية  الباىضة التي 

كومة من جراء ذلك ، ورغبة الحكومة البمجيكية بتحسين العالقات مع المانيا  ، و تكبدتيا  الح
جرى التوقيع النيائي من قبل  وفود الدول السبعة المشاركة في مفاوضات لوكارنوا  السويسرية 
عمى بنود ميثاق الضمان الدولي في العاصمة البريطانية  لندن  بتاريخ االول من  كانون 
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، وتم ايداع ميثاق الضمان الدولي في سجالت سكرتارية عصبة (935) 9925االول  عام 
 .  (936)االمم بتاريخ السادس عشر من  الشير نفسو  

 الخاتمة
تميزت  الصحافة العراقية كباقي  الصحف العربية والعالمية  منذ نشأتيا بمواكبة   -1

وعة سواءا كانت سياسية او االحداث المحمية والعربية والعالمية من خالل نقميا االخبار المتن
  عسكرية او اقتصادية او ثقافية عن طريق مراسمييا او ما نشرتو الصحف االخرى .     

اىتمت الصحافة العراقية بنشر اخبار  دول  القارة  االوربية السيما االلمانية منذ    -2
رين من حزيران ان فرض عمى االخيرة  معاىدة فرساي من  قبل  الحمفاء بتاريخ الثامن والعش

،  باعتبارىا المسبب الرئيسي لمحرب العالمية االولى  والتي كانت بداية لظيور  9999عام 
الخالف الدولي مرة اخرى النيا فضمت مصالح الدول المنتصرة دون مراعاة المصالح االلمانية 
 التي جردت من مستعمراتيا واحتمت اراضييا و نزع السالح ودفعت التعويضات مما خمق
حالة عدم التوازن الدولي وما اعقبيا من  المؤتمرات والمفاوضات وقرارات احادية الجانب 

 فرضت عمى المانيا مما ادى الى استمرار حالة التأزم بين االخيرة والحمفاء  .
نشرت الصحف العراقية بشكل مفصل  ودقيق  االمور التي ادت الى عقد مؤتمر  -3

ول مؤتمر تتفاوض  فيو المانيا عمى قدم المساواة مع الدول الميثاق الضمان الدولي النو  ا
الحمفاء بدون شرط او قيد من كال الطرفين ، وكان بمثابة الخطوة االولى لخروجيا من عزلتيا  
الدولية االجبارية التي فرضت عمييا من قبل الحمفاء  منذ نياية الحرب العالمية االولى والعودة 

 مشاركة بالقرارات الدولية  .الى مصاف الدول الكبرى وال
اتسمت اغمب  الصحف العراقية في تمك الفترة  بالحيادية بنشر اخبار المؤتمر   -4

والتحري عن مدى مصداقية المعمومة من خالل نقل  ما ذكره  مراسمييا من جية وما ذكرتو 
من الصحف االجنبية من جية اخرى  السيما صحف دول المشاركة في المؤتمر عمى الرغم 

خضوع العراق في تمك الفترة لالنتداب البريطاني فضال عن استخدام المغة البسيطة  السمسة 
 المفيومة لمعامة .

اوضحت الصحف العراقية تنازل اطراف الخالف االساسي فرنسا والمانيا عن   -5
شروط  كانت تتمسك بيا حتى فترة انعقاد المؤتمر فمثال تنازل  فرنسا عن حقيا باليجوم 

مباشر عمى المانيا  دون اشارة الحمفاء في حالة اعتداء  المانيا عمييا وىذا ما كفمتو ليا ال
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التحكيم اما المانيا فانيا تنازلت بشكل نيائي عن المطالبة  بمبدأمعاىدة فرساي والقبول 
التحكيم في حالة الخالف مع جيرانيا الشرقيين بولونيا  بمبدأبااللزاس والمورين والقبول 

 سموفاكيا مما كان لو االثر في نجاح المؤتمر . وجيكو 
بينت الصحف العراقية ان الرابح االكبر من المؤتمر ىو بريطانيا النيا ضمنت   -6

التوازن الدولي بين فرنسا والمانيا عمى المستوى  االوربي من جية واضعفت النفوذ السوفيتي  
االوربي من خالل التقرب الى المانيا  الذي يحاول التغمغل في اوربا مستغال الخالف االلماني

. 
   

  االحاالت
 

                                                 
(2)

 . 9925اذار  27، في  3937االوقات البغدادية ، العدد    
(3)

 .9929تموز  26و  92، في  96و 90الفالح ، العددان     

(4)
  .   9925اذار  4، في   299العالم العربي ، العدد   

(5)
 .9925اذار   27، في  3937االوقات البغدادية ، العدد    

(6)
 .   9924اب  94، في  3748االوقات البغدادية ، العدد    

(7)
 .9924كانون االول  9، في  268المفيد ، العدد     

(7)
 .     9924كانون االول  93و  9، في  224و 220العالم العربي ، العددان    

(8)
 .     9924كانون االول   96، في  523االستقالل ، العدد     

(9)
 .   9924كانون االول  97، في  275د المفيد ، العد   

(20)
 . 9924كانون االول  25، في  234العالم العربي ، العدد    

(22)
 . 9924كانون االول  30و27، في 3863و 3869االوقات البغدادية  ، العدد ان   

(23)
 .9924كانون االول  30و27، في 237و 235العالم العربي ، العددان    

(24)
 .  9924كانون االول  39، في  3864االوقات البغدادية ، العدد     

(25)
 .    9925كانون الثاني   3، في  3866االوقات البغدادية ، العدد     

(26)
 .   9925كانون الثاني  7و 9، في  243و239العالم العربي ، العدد ان     

 .    9925الثاني  كانون 90و 9، في 246و245العالم العربي ، العددان     (27)

(27)
 .      9925شباط 3، في  552االستقالل ، العدد     

(28)
 .   9925كانون الثاني  94، في  535جريدة االستقالل ؛ العدد     

(29)
 .  9925كانون الثاني  97و  96، في  252و259العالم العربي ، العدد      
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(30)

 .  9925نون الثاني كا 22، في  3882االوقات البغدادية ، العدد      

(32)
 .   9925كانون الثاني  30، في   263العالم العربي ، العدد      

(33)
 .   9925كانون الثاني  39، في   264العالم العربي ، العدد    

(34)
 .         9925شباط   2، في   3899االوقات البغدادية  ، العدد      

(35)
شباط   99، في  559، االستقالل ، العدد  9925شباط   3، في   266العالم العربي ، العدد    

9925    

 .   9925شباط  4، في  3893االوقات البغدادية ، العدد   (36)

(37)
 .  9925شباط  8، في  279العالم العربي ، العدد    

(37)
 .  9925شباط  99، في  3899االوقات البغدادية ، العدد    

(38)
 .  9925اذار  4، في  299العالم العربي ، العدد   

(39)
 .    9925شباط  93،  في   275العالم العربي ، العدد   

(40)
 .  9925شباط  93، في  3909االوقات البغدادية ، العدد    

(42)
 . 9925شباط  98، في  3905االوقات البغدادية ، العدد   

 .   9925شباط  98، في  279العالم العربي ، العدد  (43)

(44)
 .   9925شباط  22،  في  283العالم العربي ، العدد   

(45)
 . 9925اذار  6و  2، في  579و 575االستقالل ، العددان   

(46)
 .    9925شباط  28، في  288العالم العربي ، العدد   

(47)
 .   9925ر اذا 9، في  293العالم العربي ، العدد    

(47)
 .  9925اذار  7، في  3920االوقات البغدادية ، العدد   

(48)
 .  9925اذار  9، في  3929االوقات البغدادية ، العدد   

(49)
 .  9925ا ذار  96، في  587االستقالل ، العدد   

(50)
 . 9925اذار  95و 94،  في   309و 300العالم العربي ، العددان   

(52)
 .  9925اذار  97، في  302العالم العربي ، العدد   

(53)
 .  9925اذار  97و 96، في  3928و 3927االوقات البغدادية ، العددان   

(54)
 .9925اذار  97، في  303العالم العربي ، العدد    

(55)
 . 9925اذار  25و  99، في309و 304العالم العربي ، العددان   

(56)
 .  9925اذار  29، في  592االستقالل ، العدد    

(57)
 .   9925اذار  29، في 3932االوقات البغدادية ، العدد   

(57)
 . 9925اذار  26، في  390العالم العربي ، العدد   

(58)
 . 9925اذار  28، في  392العالم العربي ، العدد   
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(59)

 . 9925نيسان  7، في  606االستقالل ، العدد  

(60)
 .9925نيسان  23، في  620االستقالل ، العدد   

(62)
 . 9925اذار  29، في 396العالم العربي  ، العدد   

 .    9925نيسان  7، في  606االستقالل ، العدد   (63)

(64)
 .   9925نيسان  2، في  396العالم العربي ، العدد    

(65)
 . 9925نيسان  7، في  606االستقالل ، العدد    

(66)
  .   9925نيسان  90و 3، في   323و  397العالم العربي  ، العددان   

(67)
   9925نيسان  99، في  330العالم العربي ، العدد   

(67)
 . 9925نيسان 22، في   3958االوقات البغدادية ، العدد   

(68)
 .   9925نيسان  24، في  629االستقالل ، العدد    

(69)
 . 9925نيسان  29، في  3963االوقات البغدادية ، العدد   

(70)
 . 9925نيسان  30، في  338العالم العربي ، العدد   

(72)
 .  9925ايار  9،  3964االوقات البغدادية ، العدد   

(73)
  . 9925ايار  9، في  339العالم العربي ، العدد   

(74)
 .    9925ايار  95، في  359العالم العربي ، العدد    

(75)
 .  9925ايار  97، في  353العالم العربي ، العدد    

(76)
 .9925ايار  95، في  3977االوقات البغدادية ، العدد    

(77)
 .9925ايار  20، في  355العالم العربي ، العدد     

(77)
 .   9925ايار  29، في  3982االوقات البغدادية ، العدد   

(78)
 . 9925ايار  25، في  3985االوقات البغدادية ، العدد   

(79)
 .  9925ايار  29، في  398المفيد  ، العدد      

(70)
 .     9925ايار  28، في  362العالم العربي ، العدد     

(72)
    . 9925حزيران 2، في  3992االوقات البغدادية ، العدد    

(73)
 .     9925حزيران  2، في  366العالم العربي  ، العدد     

(74)
     9925حزيران  8، في  3997بغدادية ، العدد  االوقات ال   

(75)
 .     9925حزيران 90، في  408المفيد ، العدد     

(76)
 .  9992حزيران  90،  373العالم العربي ، العدد     

(77)
 .  9925حزيران  92،  4009االوقات البغدادية ، العدد     

(77)
 .   9925حزيران  93،   4002االوقات البغدادية ، العدد     

(78)
 .    9925حزيران  96و 94، في  378و 377العالم العربي .العددان    
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(79)

 .   9925حزيران   98، في  380العالم العربي ، العدد     

(80)
 .    9925حزيران  23، في  499المفيد ، العدد     

(82)
 .   9925حزيران  29، في  383لعدد العالم العربي ، ا    

(83)
 .   9925حزيران  24، في  385العالم العربي ، العدد      

(84)
 .   9925حزيران  25، في  4092االوقات البغدادية ، العدد      

(85)
 . 9925حزيران  26، في  422المفيد ، العدد     

(86)
 .  9925حزيران  29، في  4095االوقات البغدادية ، العدد   

(87)
 .    9925تموز  23، في   438المفيد  ، العدد   

(87)
     . 9925تموز  24، في  490العالم العربي  ، العدد   

(88)
 .    9925تموز   23،  4035االوقات البغدادية ، العدد    

(89)
     . 9925تموز  28،  493العالم العربي ، العدد   

 .      9925اب  5، في  420العالم العربي ، العدد  (90)

 .      9925اب  5، في  4045االوقات البغدادية  ، العدد   (92)

(93)
 .  9925اب   94و 93، في 4053و  4052االوقات البغدادية ، العددان  

(94)
     . 9925اب  24، في  462المفيد ، العدد  

(95)
     .  9925أب  39، في  4067االوقات البغدادية ، العدد   

(96)
 .     9925اب   27، في   439العالم العربي ، العدد     

(97)
 .   9925اب  39، في  4067االوقات البغدادية ، العدد    

(97)
     . 9925ايمول  95، في  455العالم العربي ، العدد    

(98)
 .     9925ايمول  29، في  655؛ االستقالل ، العدد  9925ايمول  20، في  482المفيد ، العدد    

(99)
     . 9925ايمول  95، في  455العالم العربي ، العدد   

(200)
     . 9925تشرين االول  3، في  4095االوقات البغدادية ، العدد  

 .     9925تموز  8و7، في  396و395العالم العربي ، العددان   (202)

(203)
     . 9925اب  30، في  467المفيد ، العدد   

(204)
 .    9925ايمول  95، في  455العالم العربي ،  العدد    

(205)
 .    9925ايمول  30، في  663االستقالل ، العدد    

 .  9925تشرين الثاني  2، في  470العالم العربي ، العدد  (206)

 .     9925تشرين االول  7، في  495المفيد ، العدد   (207)

(207)
     . 9925 االول تشرين 6 في ، 473 العدد ، العربي العالم   

(208)
   . 9925 االول تشرين 6 في ، 473 العدد ، العربي العالم   
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(209)

     .  9925 االول تشرين 90 في ، 477 العدد ، العربي العالم    

(220)
     . 9925 االول تشرين 7و 6 في ، 495و 494 العددان ، المفيد   

(222)
     . 9925 االول تشرين  8و 7 في ، 4099و4098  العددان ، البغدادية االوقات 

(223)
      9925 االول تشرين 9 في ، 497 العدد ، المفيد ، 9925  االول تشرين 9 في ، 670 العدد ، االستقالل  

(224)
     .  9925 تشرين 9 في ، 4900 العدد ، بغداديةال االوقات   

(225)
 .    9925تشرين االول  90، في  477العالم العربي ، العدد     

(226)
 .   9925تشرين االول  90،  4909االستقالل ، العدد      

(227)
 .   9925تشرين االول  9، في  497المفيد ، العدد    

(227)
 .    9925تشرين االول  99، في  478العالم العربي ، العدد   

 .     9925تشرين االول  92، في  4902االوقات البغدادية  ،  العدد   (228)

(229)
 .       9925تشرين االول  94، في  4904االوقات البغدادية ، العدد   

(230)
، في  489؛ العالم العربي ،  العدد   9925تشرين االول  95، في  4905االوقات البغدادية ، العدد   

    9925تشرين االول  95

(232)
 .     9925تشرين االول  96، في  4906االوقات البغدادية ، العدد     

      .  9925تشرين االول  97، في  483العالم العربي ، العدد   (233)

      .9925تشرين االول 98، في  504المفيد ، العدد  (234)

(235)
 .      9925تشرين االول  98، في  484العربي ، العدد العالم   

(236)
 .    9925تشرين االول   20،  في  485العالم العربي  ، العدد    

(237)
 .     9925تشرين الثاني  9،  في  689االستقالل ، العدد    

(237)
 .    9925تشرين الثاني  95، في  709االستقالل ، العدد   

(238)
 .   9925كانون االول  4، في  4948االوقات البغدادية ، العدد   

(239)
 .     9925كانون االول  95،  4957االوقات البغدادية ، العدد   

       9925تشرين الثاني  93، في  4930االوقات البغدادية ، العدد  (240)

(242)
 .      9925تشرين الثاني  99و 97، في  599و 509العالم العربي ، العددان    

(243)
    9925تشرين الثاني  24و 29و 20، في 4939و  4937و 4936االوقات البغدادية ، االعداد    

(244)
 .     9925تشرين الثاني  29، في  793االستقالل ، العدد    

(245)
     .9925ن االول كانو  9،  795االستقالل ، العدد    

(246)
 .     9925كانون االول  4و 3، في   4948و4947االوقات البغدادية ، العددان    

(247)
    . 9925كانون االول  98، في  730االستقالل ، العدد     

 المصادر
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 التاريخ المكان اسم الجريدة ت
 9924 بغداد االوقات البغدادية  9

9925 
 9925 == االستقالل 2
 9929 == الفالح -3
 9925 == العالم العربي -4
 9925 == المفيد -5
  

English Reference 
Date Place Journals   

2935 

2936 

Baghdad Al Awgaat Al Baghdadia 2 

2936 == Al Astiglal 3 

2932 == Al Falaah 4 

2936 == Al Alim Al Arabi 5 

2936 == Al Mofeed 6 

 


