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  التطبيق إلىالحركة النازية من النظرية 

  

  زينب عبد الحسن الزھيري.د
  حياء التراث العلمي العربيإمركز  -جامعة بغداد

  قسم توثيق بغداد

  المستخلص
الحكم التي ظھرت في القرن العشرين وقد يشكل الحزب النازي ونظريته واحدة من أھم نظريات      

درجت العادة على ان يكون لكل حزب سياسي برنامج وأھداف،كما ان التاريخ علمنا أنه ما من ثورة 
سياسية جادة E تستطيع النجاح ا@ إذا كانت تؤيدھا جحافل من الشعب وتكون مستعدة لقبولھا،فأذا كان 

ب بمثل ھذه ا@حزاب وبقادتھا الذين يعدونه بتخليصه من الشعب في حالة يأس وبؤس وشقاء فانه يرح
الضخمة التي شملت جميع مرافق حياة ) الحزب النازي(متاعبه ولذلك سحرت برامجه وأھدافه

  .الشعب ا@لماني وشغلتھم وشغلت العالم أيضا
داخليا في  تعد الفترة الموضوعة البحث من أھم الحقب التاريخية التي مر بھا التاريخ ا@لماني     

ضوء تطور معطيات السياسية الدولية آنذاك وانعكاس ھذا ا@مر على الشعب ا@لماني ،@ننا كما نعلم 
وشروط ) ١٩١٨- ١٩١٤(ان النازية وليدة الھزيمة التي لحقت بألمانيا خZل الحرب العالمية ا@ولى

  .معاھدة الصلح التي كانت مجحفة وقاسية بحقھا
حاور ،تناول ا@ول منه الجذور التاريخية للنازية من خZل أوضاع ألمانيا في يضم البحث ثZثة م     

  .نھاية الحرب العالمية ا@ولى ،واصل كلمة النازية ومعناھا ومحتواھا
في ألمانيا وبداية ظھور النازية كقوة في  ١٩٣٣في حين اھتم المحور الثاني بأنتخابات عام 

  .ة خصومه ،وأخيرا اeجراءات الصارمة داخل ألمانيا أوروبا من خZل صعود نجم  ھتلر وتصفي
في ضوء ) ١٩٤٥-١٩٣٩(وتناول المحور الثالث اوضاع النازية في ظل الحرب العالمية الثانية     

أسباب الحرب ومجرياتھا ونتائجھا على النازية والتي تمثلت بمحكمة نوربنرنغ الشھيرة والتي نجحت 
  .ات النازية داخل ألمانيا نھائياالى حد كبير في استئصال اEتجاھ

  
AL-Nazi movement from sight to Application 
      AL.Nazi party with its sights would be one of the important under 
standings that appeared are special aims and programs for every party, in 
addition to that. The history learn us that every political revolution in 
twentieth century. There cans not success otherwise it was money people 
would be lead with it. If the people in a case of sadness and depression, they 
welcomed on these parties with there leader’s .Al-Nazi aims to cover all 
sides of Germany life and influence the world as well. 
     The period would be searching on the important historical  period that the 
Germany is History in sight of developing an international political 
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principles which reflect this matter towards Germany’s people ,because we 
know that AL-Nazi  is burn as a result of eloping that were followed in 
Germany through the first world war(1914-1918)t he research contains three 
parts:  
     The first is about the historical rool for Al-Nazi through Germanic 
circumstances at the end of the first world-war according the election in 
1933.wheras the second is about the election in 1933 in Germany and the 
beginning of appearing Al-Nazi as strength in Europe through the appearing 
of Hitler. 
   The third is about AL-Nazi circumstances through the shadow of second 
world war (1939-1945) with light of war, its reasons and results which 
would reflect the court of (Nornbargh) were succeeded to end  Al-Nazi sides 
inside Germany. 

  
  

  المقدمة
ان الجيش ا@لماني لم يعد قادرا على  ١٩١٨ادركت القيادة العليا للجيش ا@لماني في ايلول     

الى رئيس الوEيات  قيصر ا@لماني وليم الثاني التقدممواصلة القتال او الحرب، فطلبت القيادة من ال
  )١(.المتحدة ا@ميركية بطلب الھدنة والصلح

 رب ، انھار النظام القديم وحدثت في البZد عدة ثورات داخليةوعلى اثر ھزيمة المانيا في الح     
،فأعتقد الزعماء ا@لمان ان الوقت قد حان eدخال النظم تحولت المانيا بعدھا الى النظام الجمھوري

 الديمقراطية ووضع دستور للبZد يضمن لھا البعد عن الدكتاتورية البروسية التي Eتؤمن اE بالحرب
جرى انتخاب الجمعية التأسيسية في المانيا من مختلف ا@حزاب واصدرت تلك  ١٩١٩وفي ربيع عام 

رئيسا ) ايبرت(الجمعية دستورا عرف بدستور فايمر اقر الحكم الجمھوري في المانيا وانتخب 
لجمھورية فايمر،وخZل تلك الفترة جرت عدة محاوEت من قبل االشيوعيين لقلب نظام الحكم لكن 

  )٢(.الحكومة تمكنت من القضاء على جميع تلك المحاوEت
ومن الجدير بالذكر ان المانيا قد خسرت جزءا كبيرا من سكانھا ومساحات واسعة من ا@راضي      

وفرضت عليھا غرامات مالية وتعويضات عن الخسائر التي مني بھا الحلفاء ،كما جرى تحديد قوة 
 ١٩١٩وذلك اثر توقيعھا على معاھدة فرساي لعام ) ٣(الراين المانيا العسكرية ونزع سZح منطقة

والتي عقدتھا الدول المنتصرة في الحرب العالمية ا@ولى،مما عَرض المانيا في ذلك الوقت @زمات 
بالظھور على مسرح السياسة  )٥(وخZل ذلك الوقت بدأ نجم ھتلر )٤(سياسية واقتصادية واجتماعية

  .ا@لمانية
التي كانت  اrراء وأخذتأثار ھتلر دھشة جميع المحيطين به ، فقد استولت عليه دوافع جنونية       

تثور في عقله العجيب منذ ايام الجوع التي عاشھا في فينا بالظھور وسرعان ما اثبت انه منظر ممتاز 
  )٦(.ورجل دعاية استطاع ان يخلق للحركة النازية التي كونھا شعارا جديدا ورمزا ثابتا

انفردت الدعوة النازية من بين الحركات السياسية ا@لمانية المعاصرة ا@خرى بتمجيد العنصر      
ا@لماني وابراز مكانته بين العناصر ا@نسانية ا@خرى،وأحقية الدولة ا@لمانية بعنصرھا ھذا في تبوء 

نازية الى العالم تقوم في كل لذا كانت النظرة ال مركزھا الZئق بين الدول الموجھة للسياسة العالمية
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مظاھرھا على اسس عنصرية،في حين عمدت الحركة النازية الى التلويح بالمبادئ العنصرية كوسيلة 
  ) ٧(.فعالة للوصول الى مشاعر الجماھير ا@لمانية

  ل كلمة النازية ومعناھا ومحتواھااص
،وقد )٨(Nationsozialistiseheيرجع اصل كلمة نازية الى اختصار للمقاطع ا@ولى من كلمة     

لحزب  ١٩٢٠سنة " فيدو"نقطة وضعھا  ٥٢في برنامج يتكون من  عرضت ھذه النظرية @ول مرة
العمال ا@لماني ،ثم بسطھا ھتلر في كتابه المشھور كفاحي والذي الفه في السجن بين عامي 

فوق  ألمانيا"أشھرھاوتتلخص نظريته في عدة شعارات  ،١٩٢٥،ونشره عام ١٩٢٤و١٩٢٣
،كما آمن بأن الدولة ھي العقل الرسمي للشعب وان وق اتخذ ھتلر من بسمارك قدوة له"الجميع

 أمثالمصلحتھا فوق كل اعتبار ،وEشك ان ھتلر كان قد تأثر من ھذه الناحية بالفZسفة ا@لمان 
عن الحكومة كل  وطبق فكرة العنصر اrري المتفوق على تنظيم الدولة القوية فأبعد) فخته،وھيغل(

  )٩(.بأي عنصر أخر اrريينماھو غير آري حتى انه منع زواج 
الحزب النازي فقد تألف من خمس وعشرين مادة احتوت على جميع ا@فكار النازية  دستور إما     

،وقد وضع موضع التنفيذ في أوقات مختلفة وأعلن زعماء النازية أنھم لن وبصورة مقتضبة وتوجيھية
  )١٠(.نوال شيء جديد بعد أن يكون ھذا الدستور قد نفذ بحذافيرهيسعوا إلى 

  :)١١(سارت الحركة النازية تشق طريقھا معتمدة على مبادئ اساسية اھمھا    
 .التطرف في العقيدة القومية والعنصرية باعتبار الجنس اrري سيد ا@جناس،والعدواة الشديدة لليھود -١
 .لشعب والفرد خادم للدولة يعمل على زيادة قوتھا الماديةمبدأ تمجيد الزعامة ،فالزعيم ممثل ا -٢
عدم ا@رتباط بالدين كعنصر من عناصر تكوين الدولة ،ويجب ان يكون للكنائس سلطة تحد من  -٣

 .السلطة التنفيذية او تقف في سبيلھا
كامZ  ھيمنة الدولة على ا@عمال التجارية الكبيرة ،وا@شراف على حياة البZد ا@قتصادية اشرافا -٤

 .حتى تتماشى مع المبادئ النازية
  
  في المانيا وبداية ظھور النازية كقوة في اوروبا ١٩٣٣نتخابات عام إ

  :صعود نجم ھتلر -
تعرضت الحكومة اEشتراكية الجديدة في ألمانيا بزعامة أيبرت  لتجارب قاسية وصعوبات جمة      

،كان من العسير عليھا ان تجتازھا بسھولة ويسر،اذ انتشرت المبادئ المتطرفة بين افراد الطبقة 
مة العاملة وحاول الشيوعيون قلب نظام الحكم محاكاة لما حدث في روسيا بعد ھزيمتھا لكن الحكو

تمكنت من القضاء على تلك المحاوEت ،اE انھا واجھت بعد ذلك نوع اخر من المعارضة حمل 
  .)١٢(لوائھا فريق من احزاب اليمين المتطرف

ولم تكد الحكومة تفرغ من القضاء على تلك الحركات حتى اخذت تسير بكامل طاقاتھا في       
المصالحة مع الحلفاء وا@ندماج في المجتمع الدولي السياسة الجديدة التي انتھجتھا وھي سياسة 

الھر شترسمان مستشارا للجمھورية ا@لمانية ن ي، وقد ساعد على ذلك تعي)١٣(،واصZح اقتصاد البZد
الذي كان من رأيه ان تعمل الحكومة على انھاء عزلة المانيا  ١٩٢٤ا@ولى ووزيرا لخارجيتھا سنة 
السابقة على قدم المساواة مع غيرھا من ا@مم وقد نجح فعZ في تحسين ومحاولة اعادتھا الى مكانتھا 

  :)١٤(عZقات المانيا ا@قتصادية والسياسية بأعدائھا القدامى في ثZث احداث مھمة وھي 
  :تسوية دوز_او�

 والتي انبثقت عن  لجنة التعويضات الخاصة بالحرب العالمية ا@ولى ١٩٢٤شكلت في عام       
لجنة فرعية من الخبراء العالميين  والتي عقدت عقب انتھاء الحرب ١٩١٩معاھدة فرساي عام 

ه من دفع ألمانيابرئاسة الجنرال شارل دوز،الخبير ا@قتصادي ا@ميركي المالي للبحث عما تستطيع 
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نك ب وإنشاء@لمانيا ، أجنبيتعويضات وقد نجحت اللجنة في اعZن تأجيل دفع الديون،وعقد قرض 
مماثلة لم تكن ذات اھمية نسبية Eنھا عدلت فيما بعد ،اE ان الدEلة الحقيقية  أخرىمركزي وتوصيات 

لتسوية دوز ھي ان الدول المنتصرة اقلعت عن الطرق الغير المجدية باكراه المانيا على دفع 
دية للدولة التعويضات ،واخذت بمشروع يرتكز على التضافر ،ويتZئم مع انتعاش الحالة ا@قتصا

  .)١٥(المدنية
  

  ميثاق لوكارنو_ثانيا
والتي اسفرت عن  ١٩٢٤ثر انتخابات آيار إ شھدت السياسة الفرنسية ازاء المانيا تغيرا جوھريا      

الى وزارة الخارجية ،فأقترح " بريان"عن سقوط وزارة بوانكاريه وفوز كتلة اليسار ورجوع سقوط 
السفير ا@نكليزي في برلين عقد اتفاق متبادل مع فرنسا على حكومته وبأيحاء من " شترسمان"

بين كل من  ١٩٢٥تشرين الثاني  ١٦في " لوكارنو" ،وادت المفاوضات الى عقد ما يعرف بمعاھدة
المانيا وفرنسا وبريطانيا وبلجيكا وايطاليا،وتعھدت المانيا وفرنسا وبلجيكا بموجبھا با@عتراف 

اع عن استخدام القوة ضد كل منھما،كما وافقت المانيا على نزع سZح بالحدود القائمة بينھما وا@متن
بأحتZل  ١٩٣٦انكلترا وايطاليا ھذا ا@تفاق حتى انھاھا ھتلر عام اراضي الراين،وضمنت كZ من 

  .)١٦(الراين
  

  دخول المانيا عصبة ا�مم_ثالثا
عرض قضاياھا الخاصة  ١٩٢٦اتيح @لمانيا اثر قبولھا في عضوية عصبة ا@مم عام        

بمفاوضة ا@نكليز والفرنسيين Eنھاء " شترسمان "بالتعويضات والتسلح والحدود على العصبة ،فبدأ 
،اي قبل الموعد الذي حددته معاھدة فرساي بأربع سنوات ١٩٣٠تموز  ٣٠الجZء عن ا@راضي في 

 ١٩٢٩تشرين ا@ول ٣في " شترسمان"ان روح التفاؤل لم تستمر طويZ فقد توفي ونصف،بيد 
فخسرت المانيا بوفاته سياسيا من الطراز ا@ول ،كما حلت في السنة نفسھا ا@زمة ا@قتصادية العالمية 

الم ،التي بدأت في الوEيات المتحدة ا@ميركية بأنھيار سوق البورصة وانتقلت الى بقية انحاء الع)١٧(
التي اجتاحتھا ظروف ا@زمة لكونھا مرتبطة با@قتصاد العالمي ،وجر ھذا اEمر اكبر ومنھا المانيا 

به وطردت المصانع عمالھا االنكبات على دوائر ا@عمال ا@لمانية ،فأوصد كثير من المصارف ابو
  .)١٨(مZيين عاطل  ٦وتضاءلت ا@رباح والدخول ووصل عدد العاطلين عن العمل 

المحنة اEقتصادية التي تعرضت لھا المانيا خZل ا@زمة  فشلت جمھورية فايمر في مواجھة     
ترفع ا@عZم  روح القلق والسخط بين العمال،وسارت مظاھرات العاطلين في الشوارع وانتشرت،

،وحاولت الحكومة البحث عن مخرج لھا فلم تجد بديZ عن الحزب ا@شتراكي الوطني  )١٩(الحمراء
رئيسا له وقد كان ھذا الحزب يعرف في وقت  ١٩٢٠الذي يرأسه ھتلر الذي كان قد انتخب في عام 

حيث بدأ من ذلك الوقت يغشى المجتمعات ويخطب بالجماھير ضد  ، )٢٠(حزب العمال  بأسمسابق 
ومعاھدة فرساي ويطالب بأنشاء جيش وطني قوي ،فكانت لخطبه صدى عنيف الية اليھود والرأسم

  .)٢١()النازي(في نفوس سامعيه، فأنضم الكثيرون الى حزبه وصار يعرف بأسمه المختصر
  

  تصفية خصوم ھتلر -
بدأ ھتلر بتنظيم حزبه بعد ان تبين له ان الظروف قد اصبحت مواتية له ،فأتخذ اشارة الصليب      

د على تنظيماته ،وأعتمالمعقوف شعارا لحزبه يضعھا العضو على ذراعه فوق كم قميصه ا@يمن
التي اخذت على عاتقھا حماية اجتماعات النازيين ) فرق الزوبعة(البوليسية والعسكرية فكون

لحماية ) الدفاع(،ومھاجمة اجتماعات الشيوعيون لفضھا بالقوة ،وانشأ كذلك فرقا صغيرو اسماھا 
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احرز النازيون  ١٩٣٠وخZل عام  ء الحزب وتنفيذ المھمات التي توكل اليھم من قبل الزعيم،زعما
مقعد من مقاعد مجلس الرايشستاخ  بعد ان كانوا Eيحتلون سوى  ١٠٧نجاحا كبيرا عندما فازوا ب

سوى اثني عشر مقعدا وقفز الحزب ليحتل المركز الثاني بعد الحزب الديمقراطي ا@شتراكي في 
  . )٢٢(جلسالم
للجمھورية والتي حددھا الدستور بسبع سنوات " ھندنبرج"وخZل تلك الفترة انتھت مدة رئاسة     

اذار دخل فيھا ھتلر منافسا لھندنبرج ،وتمكن من ان يحرمه من  ١٣،فأجريت انتخابات جدية في 
ھتلر  ھندنبرج،على انلصالح  ١٩٣٢نيسان  ١٠ينھما في حتى اعيدت ا@نتخابات ب ا@غلبة القانونية ،

لم يلبث ان عوض ھزيمته في انتخابات الرئاسة لمضاعفة عدد نواب حزبه في اEنتخابات التي 
 ٢٣٠لمجلس الرايشستاخ فأصبح له  ١٩٣٢تموز  ٣١،مستشار الرايخ الثالث في )٢٣(اجراھا فون بابن

الى حل " بابن فون"وبسبب مكائد ھتلر واعوانه اضطر % ٣٧مقعدا ،اي ما يزيد على حوالي 
المجلس مرة اخرى واجراء انتخابات جديدة حصل فيھا النازيون على ا@غلبية وذلك في تشرين 

   .)٢٤(١٩٣٢الثاني 
وتجدر ا@شارة الى ان اEنتخابات الجديدة قد اتت بزيادة في عدد النواب الشيوعيون اذ فازوا        
فون "نية مع ھتلر @سقاط رئيس الوزراء مقعد ،وادى ھذا ا@مر الى تحالف القوى اليمي ١٠٠ب

ھندنبرج اخيرا دعوة ھتلر لتولي المنصب "فقبل " فون بابن" مستشار الرايخ الذي خلف" شZيخر
  .)٢٥(فأصبح ھتلر مستشارا للرايخ الجديد

  
  :ا�جراءات الصارمة داخل المانيا -

يتسلم مھام منصبه حتى عزم على السيطرة على زمام ا@مور فأستصدر امرا من  لم يكد ھتلر     
،وخZل الخمسة )٢٦(١٩٣٣يشستاخ واجراء انتخابات جديدة في اذار االر مجلس بحل" ھندنبرج"

اسابيع المحددة لZستعداد لZنتخابات عمد ھتلر وحكومته الى استخدام اشد وسائل العنف وا@ضطھاد 
المعارضين،وEسيما الشيوعيون والديمقراطيون وا@شتراكيون ،فتعرضت صحفھم للمصادرة ضد 

وا@غZق ومنعت اجتماعاتھم وھوجمت بكل عنف واصبحت ا@ذاعة ا@لمانية مقصورة على الحزب 
  .)٢٧(النازي فقط

 ١٩٣٣شباط  ٢٧الرايشستاخ وتحديدا في  ھذا الصدد حدث ان شب حريق في  مبنى مجلس وفي     
تھمة احراق المبنى على الشيوعيون لبث الخوف في نفوس مواطينھم من ھذا بالقى النازيون ف

  .)٢٨(الحزب
) ١٩٣٣ايار ١٨-٢(ان الثورة قد بدأت وخZل الفترة الممتدة ١٩٣٣اعلن ھتلر في اوائل نيسان      

وا@شتراكية  الشيوعيون والنقابات العمالية(وجه النازيون حملتھم على اعدائھم الرئيسيين
فقاموا بمصادرة ممتلكات ا@حزاب والمؤسسات العمالية في انحاء المانيا وبلغ عدد ) والديمقراطية

حزيران اعلن ھتلر ان الحزب الوطني  ١٤مليون معتقل وفي  ٢المعتقلين في السجون ما يقارب ال
  .)٢٩(ا@شتراكي ھو الحزب القانوني الوحيد في المانيا بأسرھا

واخذ في تطبيق مبادئه ،وكان ) الفوھرر(زعيم المانيا ولقب ب اضحى ھتلر ١٩٣٤ام ومنذ ع    
والغاء معاھدة فرساي واعادة تسليح  ١٩٣٥اول نجاح له حين ضم منطقة السار الى المانيا عام 

) الرايخ الثالث(الجيش اEلماني بأحدث ا@سلحة،وضم البZد الناطقة با@لمانية في اوروبا الى المانيا 
الممر (،وحاول ضم دانزيج١٩٣٩ثم بZد السوديت عام  ١٩٣٨بلد بعد اخر،فضم النمسا عام 

  بالقوة واتفق مع ا@تحاد السوفيتي على اقتسام بولونيا ،اE ان ھذا ا@مر لم يحدث وكان اھم ) البولوني
  

    .)٣٠(اسباب قيام الحرب العالمية الثانية
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  )١٩٤٥-١٩٣٩(النازية والحرب العالمية الثانية
 اسباب الحرب - ١

التي بدأت  تأخذھا الحروب الكبرى في القرن الماضي ھي نتيجة طبيعية ان صفة العالمية        
لترابط العالم بعضه ببعض في المصالح والثروات والمواصZت وا@نتاج،وقد سميت ھذه الحروب 

كانت موزعة في مختلف انحاء الكرة بالعالمية @شتراك معظم دول العالم فيھا ،و@ن ميادينھا ايضا 
  :)٣١(ا@رضية وھكذا كانت اسباب الحرب العالمية عالمية حسب الوصف اEتي

والتي قيدت المانيا بقيود ثأرية في الغرامات الباھضة وفي قيود التسلح،وتجزئة  بنود معاھدة فرساي -١
التجاري ومن المستعمرات رضھا واقتطاعھا الى الدول المجاورة فضZ عن الحرمان من ا@سطول ا

يدفعھا الى ذلك عوامل ) للمد الحيوي(،وقد عادت المانيا الھتلرية تتحرر من ھذه القيود معلنة حاجتھا
 اقتصادية واعتبارات وطنية عنصرية ،وفيض من التسلح الھائل

وتخفيض التسلح في مھامھا  فشل عصبة ا�مم ومشاريع التعاون الدولي ومؤتمرات السPم -٢
 .اب اليابان منھا عقب عزوھا لمنشوريا وايطاليا عقب غزوھا للحبشة والمانيا،وانسح

 –واتفاقھا مع بعضھا البعض كمحور برلين  قوة الدول التي كانت تسيطر على العالم في ذاتھا -٣
موسكو والتي وقعت قبل قيام  -،واخيرا معاھدة عدم ا@عتداء بين برلينطوكيو –روما،ومحور برلين 

 .ع قليلةالحرب بأسابي
 .قضية الممر البولوني والتي كانت الشرارة التي اشعلت الحرب - ٤

فلما اراد ھتلر اقتطاع مناطق ا@قلية  عصبة ا@مم عاجزة امام التوسع ا@لماني في النمساوقفت      
، حيث   )٣٢(حدثت ازمة دولية  كادت تؤدي الى الحرب لكن ا@مر حل سلميا) السوديت(ا@لمانية 
رئيس الوزراء الفرنسي مع ھتلر وموسوليني في " داEديه"رئيس حكومة انكلترا و" تشمبرلن"اجتمع 

  :)٣٣(وتوصلوا الى اتفاق كان ابرز بنوده ١٩٣٨أيلول ٢٩ميونخ بتاريخ 
 .كبيرة من ا�لمان أغلبيةتتنازل جيكوسلوفاكيا عن ا�قاليم التي تقطنھا  - ١
 دولي إشراففي ا�قاليم ا�خرى وتوضع تحت  فتاءاتاست إجراء - ٢
 .لجنة تخطيط الحدود إلىوجيكوسلوفاكيا  ألمانياأعادة تخطيط الحدود الجديدة بين  - ٣
 .أشھرتسوية لمطالب ھنغاريا وبولندا لدى جيكوسلوفاكيا في غضون ثPثة  إجراء -٤

مناطق جيكوسلوفاكيا ما  ستة اشھر غلى توقيع ا@تفاقية حتى ضمت المانيا سائر وما كاد يمضي     
التي اعتبرت تحت الحماية،واخيرا جاءت الشرارة التي اشعلت فتيل الحرب اE وھي ) السلوفاك(عدا 

مر الذي يفصل بين المانيا وروسيا بمدينة مقضية  والممر البولوني،اذ اعلن ھتلر مطالبته بضم ال
من فرنسا وانكلترا ان يضل لھا  وشاءت كZ %٩٦دانزيغ الحرة والتي يبلغ نسبة ا@لمان فيھا 

تضمن فيه  لندا احترامھا وتيفى مصالحھا ا@ستعمارية دون مس،فوقعت ھذه الدول اتفاقا مع بو
 ١٩٣٩استقZلھا وحمايتھا فكان رد ھتلر على ذلك بأن اعطى ا@مر لفرقة عسكرية بالھجوم في ايلول 

  .  )٣٤(يابان الى جانبهبعد ان ضمن روسيا وايطاليا والندية على ا@راضي البول
وبذلك بدأت الحرب بين معسكرين لكل منھما فلسفته واطماعه ،المعسكر ا@ول سمي بالمحور      

 -انكلترا(المعسكر الثاني بالحلفاء وضم كZ من في حين سمي) اليابان-ايطاليا-المانيا(وضم كZ من 
العالمية ا@ولى التي قامت @سباب  ،وعلى العكس من الحرب) الوEيات المتحدة ا@ميركية -فرنسا

كثيرة،فقد قرر ھتلر ھذه الحرب وحدد موعدھا بعد ان وضع العالم طيلة الخمس سنوات الممتدة من 
  اتون من الخوف والتھديد والوعيد في ١٩٣٩-١٩٣٥

  
      مجريات الحرب - ٢
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ا@لمانية ا@راضي ،عندما اجتاحت الجيوش  ١٩٣٩ايلول  ٣أعلنت الحرب العالمية الثانية في      
) وارسو(مدعية حقھا في السيطرة على الممر البولندي،ثم سيطرتھا على العاصمة البولندية  البولندية

 جالوقد اراد ھتلر بغزوه  بولندا ان يربط بروسيا الشرقية بألمانيا محققا بذلك ما عرف بالم
ايلول  ٣مع انھا اعلنت رسميا في  ١٩٣٩اE ان الحرب لم تبدأ رسميا اE في ربيع عام . )٣٥(الحيوي
ويرجع اسباب تأخر الحرب الفعلية حتى ذلك الوقت الى اوضاع الدول المتحاربة نفسھا  ١٩٣٩

لبريطانيا وفرنسا فان استعداتھما العسكرية كانت Eتمكنھا من الھجوم على المانيا ھذا من  ،فابالنسبة
ي تلك الفترة والتي كان اھمھا المبادرة التى جھة ومن جھة اخرى فأن مبادرات السZم التي اطلقت ف

اطلقھا ھتلر والتي كانت سرية في اول ا@مر عن طريق اتصال اجراه في نھاية شھر ايلول مع 
الحكومة البريطانية التي لم ترد على تلك المبادرة فعاد ھتلر مرة ثانية ليؤكد عرضه السابق الذي 

فجاء الرد بالرفض من كلتا الحكومتين  ١٩٣٩ول اعلنه في الخطاب الذي القاه في تشرين ا@
رئيس " تشمبرلن"البريطانية والفرنسية ،في حين ظھرت المبادرة الثانية في اليوم التالي من رفض

الحكومة البريطانية ،ولم تكن احسن حظا من ا@ولى اذ كان جواب ھتلر سريعا وسلبيا في الوقت 
    .)٣٦(نفسه
حزيران  ١٠جابھت المانيا اعدائھا وحدھا حتى تاريخ اشتراك ايطاليا في الحرب بتاريخ     

،اذ تقاسمت بولونيا مع ا@تحاد السوفيتي اثر  ،وكانت مطمئنة من جھة حدودھا الشرقية١٩٤٠
واخذت   ) وشمال بكوفين-بساربيZ(انتصار حصلتا عليه بسرعة وصمت ا@خيرة كZ من منطقتي 

) موسكو(ج بZد البلطيق ،ولكنھا اصطدمت في فنلندة بمقاومة رھيبة وبموجب معاھدة تھيء  لدم
اضطرت اخيرا فنلندة الى التنازل ل�تحاد السوفيتي عن مناطق  ١٩٤٠اذار  ١٢ي والمؤرخة ف

  ).٣٧(ھامة
تمكنت المانيا في بضعة اسابيع من انھاء الحرب مع كZ من الدانمارك والنرويج وبلجيكا     
حزيران اتفاقتي ھدنة مع الرايخ وإيطاليا ،واستمرت   ٢٥و ٢٢يرا فرنسا التي وقعت بتاريخ واخ

وتقاسمت الغنائم ) يوغسZفيا واليونان(المانيا في كسب نصر بعد نصر في منطقتي الدانوب  والبلقان
في غزو  انجاحھاE انھا عانت اخفاقين ،ا@ول عسكري لعدم ) إيطاليا والمجر وبلغاريا(حلفائھا مع 

رئيس وزراء ( "فرانكوا"انكلترا وحملھا بالتالي على ا@ستسZم ،والثاني دبلوماسي حينما رفض 
  .)٣٨(ان يشترك في الحرب الى جانبھا) فرنسا

مZحظة نقطة تتعلق بھذا الموقف لدى توقيع الميثاق الثZثي  وفي مقابل ذلك عمد ھتلر الى      
والذي كان يعد حلفا سياسيا وعسكريا واقتصاديا على جانب كبير من ) الياباني-اeيطالي- ا@لماني(

ا@ھمية وھي،احتمال تعرض إحدى الدول المتعاقدة الى ھجوم من قبل دولة غير مشتركة في الحرب 
لصينيةاليابانية،واستثنى ا@تحاد السوفيتي من ھذا النص ،اذ ان الدول ا@وروبية او في الحرب ا

الثZث لم تكن ترغب في ان تتجاوز فيما يخصه،لكن ھتلر قلب ھذه السياسة الحذرة نسبيا وھاجم 
بعد ان حصل على موقف من اليابان على وعد بالوقوفعلى  ١٩٤١حزيران ٢٢ا@تحاد السوفيتي في 

   .)٣٩(اوقف نھائيا التقدم ا@لماني) ستالينغراد(ة مدينة،اE ان مقاومالحياد 
فقد ظل متأرجحا بين سياسة العزلة وسياسة عدم  لموقف الو�يات المتحدة ا�ميركيةاما بالنسبة      

لكنھا  ١٩٤١التدخل ،ورغم عدم مشاركة الوEيات المتحدة في الحرب  بصورة رسمية اE في عام 
  : )٤٠(لحلفاء من خZلساھمت في دعم قدرات دول ا

 .اعلنت موافقتھا على بيع السPح ا�ميركي لدول الحلفاء ونقله على سفن غير اميركية - ١
 ).طوكيو-برلين -روما(تقديم مساعدات عسكرية ضخمة لبريطانيا �سيما عقب قيام المحور الثPثي - ٢
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والذي نص على  ١٩٤١ا�ميركي في اذار   LEND-LEASا�عارة  والتأجير اصدار قانون  - ٣
السماح للرئيس ا�ميركي بتقديم كافة اشكال الدعم والمساندة �ي دولة ،يرى ان الدفاع عنھا يمثل 

 .امرا حيويا لبلده
 .،والممتلكات الخاصة بدول المحور لديھا صادرت الو�يات المتحدة السفن،ا�موال -٤

) بييرل ھاربر(غير ان السبب المباشر لدخول الوEيات المتحدة الحرب تمثل في تعرض ميناء      
والذي يمثل قاعدة عسكرية أميركية تقع بالقرب من جزر ھاواي بالمحيط الھادئ الى ھجوم جوي 

ولھا شامل من جانب القوات اليابانية وفور وقوع  ھذا الھجوم أعلنت الوEيات المتحدة ا@ميركية دخ
  .)٤١(الحرب

ضد مصلحة قوى المحور وفي شمال افريقيا  ١٩٤٢عام  تغير الموقف في الجھات ابتداءا من     
اصبح الجيش في حالة دفاع عندما انزل الحلفاء جيوشھم في الجزائر والمغرب في تشرين الثاني 

واحدثوا جبھة جديدة، وفي اوروبا لم تتمكن من البقاء على ھامش النزاع سوى البرتغال  ١٩٤٢
اخذت بوادر الضعف تظھر من جبھة  ١٩٤٣بيع عام ،وفي رواسبانيا ،وسويسرا،والسويد،وايرلندا

 ٣ايطاليا،تبعه احتZل جنوب ايطاليا من قبل الحلفاء ،كما اجتاحتھا الجيوش ا@لمانية من الشمال وفي 
دون قيد وشرط وبذلك اشترك الجزء " بادولين"برئاسة اeيطاليةاستسلمت الحكومة  ١٩٤٣ أيلول

   .)٤٢(ب الحلفاءالمحرر من ايطاليا في الحرب الى جان
حزيران ٦وحدھا من جديد ،وانقلب توازن القوى اثر نزول جيوش الحلفاء في  ألمانيا أصبحت      

،فضZ عن الھجوم المعاكس " بروفانس"في منطقة  آب ١٥وفي " النوروماندي"في منطقة  ١٩٤٤
السوفيتي يفرض  اeتحادالغربية وبدأ  أوروباتحررت  أشھرالذي قامت به الجيوش السوفيتية  وخZل 

الشرقية،في حين توحدت فرنسا من جديد واستعادت مكانتھا في  أوروباسيطرته على 
دون قيد  ١٩٤٥ أيار ٨بتاريخ " رامس"الحرب،واستسلمت لھا القوات ا@لمانية في مدينة 

 .)٤٣(أوشرط
ء ،وترتب على ظلت اليابان ترفض ا@ستسZم  واEعتراف  بالھزيمة العسكرية امام الحلفا   

الصيني با@ستسZم ان تم القاء اول قنبلة ھيدروجينية  –البريطاني –رفض اليابان ل�نذار ا@مريكي 
أب من ٩في " ناغازاكي"،ثم القيت الثانية على مدينة  ١٩٤٥أب  ٦في " ھيرو شيما"على مدينة 

توقيع على وثيقة العام نفسه وعند ذلك اضطرت حكومة طوكيو الى طلب وقف اطZق النار ،وال
" مارك ارثر"والراسية في ميناء طوكيومن قبل الجنرال"  ميسوري"ا@ستسZم على ظھر الباخرة 

،وبتوقيع ھذة الوثيقة انتھت الحرب العالمية الثانية وشرعت ١٩٤٥أيلول٢قائد القوات الحلفاء في 
قبل تاركة لرجال السياسة الدول وسط الخراب والدمار الذي خلفته المعارك تلتمس طريقھا الى المست

  .)٤٤(معضZت جسام تتطلب الحل السريع
  

  نتائج الحرب العالمية الثانية - ٣
درجت العادة على ان يكون في نھاية  كل حرب نتائج،ونحن في سياق الحديث عن نتائج الحرب       

العالمية الثانية يمكن القول ان ھذه الحرب كان لھا نتائج سياسية واقتصادية واجتماعية وعلمية فمن 
عدا اسبانيا ؛ادت الحرب الى زوال ا@نظمة الفاشية في كل من ايطاليا والمانيا ما الوجھة السياسية

بعض الدول ورجوع اوروبا الى المرتبة الثانية ،وبروز امريكا الشمالية واسيا وانقZب اوضاع 
وتحولھا من النظام الملكي الى الجمھوري او العكس ،وتحول عدد من الدول الى النظام الشيوعي 

وبZد البلقان عدا  كبولونيا،وجيكسلوفاكيا،وقسم من المانيا والنمسا ،ويوغسZفيا(راغبة او كارھة
،وكذلك استقلت بعض " ماوتسي يونغ"اليونان ثم الصين كلھا بما في ذلك منطقة التبت بزعامة 

المستعمرات في اسيا وافريقية كسورية ولبنان  والھند التي تشكل منھا دولتان مستقلتان ھما الھند 
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اصبحت كZ من الوEيات ،ولعل اھم نتيجة سياسية ترتبت عليھا ھذه الحرب ان  )٤٥(وباكستان 
المتحدة ا@ميركية واEتحاد السوفيتي الدولتين اللتين ترسمان سياسة العالم وتتنافسان للسيطرة عليه 

  .)٤٦(بعد ان كانت ھذه السيطرة مقصورة على الدول ا@وروبية الغربية فقط
فقد بقيت الوEيات المتحدة مخلصة للنظام ا@قتصاد الحر ولكن ا@تحاد  ا@قتصادية اما من الناحية     

السوفيتي ظل يعيش في ظل نظام ا@قتصاد الشيوعي،في حين بقيت كZ من فرنسا وبريطانيا تعيشان 
وموجة التضخم المالي الذي اصيبت به معظم الدول وتدني ، )٤٧(في ظل نظام اقتصادي موجه

البطالة وتعرض المصانع ا@ميركية لخطر ا@فZس لعدم امكانية تصريف ا@سعار ومشاكل الفقر و
المنتجات الصناعية وھو ما اضطرت الى معالجته في ما بعد في مشروع مارشال والذي حاولت به 

  .)٤٨(ايقاف ا@قتصاد ا@وروبي على قدميه ليتمكن من شراء بضائعھا المتراكمة
نضيف موجة التخريب الھائلة  والدمار الكبير الذي شھدته  أنوفي الجانب ا@جتماعي نستطيع      

 ٣٠،ثم موجة القتل الھائلة التي خسر بھا العالم ما Eيقل عن  أنقاضاالمدن الكبرى والقرى وحولتھا 
مليون ضحية عدا الجرحى والمشوھين وذوي العاھات،في حين دفعت ھذه الحرب من الناحية العلمية 

ا@مام،حيث تقدم الطيران وصناعة اrليات  والفن العسكري في التنظيم  إلى اeنساني باEبتكار
والدعاية وطرق الحرب،واھم من ھذا كله ان الحرب ھي بما كسبت في المختبرات حين سيط العلماء 

  . )٤٩(على الطاقة الذرية واستخدموھا في صناعة القنبلة النووية
  

  نھاية الحزب النازي ومحاكمات نورنبرغ
ترتب على سير الحرب قضية محاكمة مجرمي الحرب ،اذ اجمعت كل الدول على ا@لتزام      

" نورنبرغ"بمحاكمة ومعاقبة الذين ارتكبوا فضائح صارخة وقد اجتمعت المحكمة الدولية ھذه في 
الوEيات المتحدة وفرنسا (وكانت تضم قضاة ومدعين من الدول ا@ربعة الكبرى   ١٩٤٥عام 

وكان تقرير القاضي جاكسون ھو ا@ساس في اجراءات المحكمة ) تحاد السوفيتيوبريطانيا وا@
،وتم القاء القبض على عدد كبير من النازيين حيث مثل امام ھذه المحمكة اربعة ) ٥٠(وتنظيمھا 

وعشرون قطبا نازيا من وزراء الرايخ وھيئة اركان الحرب والقيادة العليا والبوليس السياسي ،وقد 
مون كما لو كانوا شھودا طبقا لما ھو متبع في ا@جراءات الجنائية في بريطانيا والوEيات ظھر المتھ

المتحدة ،على العكس مما ھو عليه الحال في الدول ا@وروبية،حتى انھم لم يخضعوا لحلف اليمين او 
  .)٥١(التحقيق

يعلنون فيھا للعالم  استغرقت تلك المحكمة عشرة اشھر،واتخذ الحلفاء من ھذه المحكمة فرصة      
بوجه عام وا@لمان بوجه خاص،اعتداءات ا@لمان على القانون الدولي ومبادئ ا@نسانية ،وقد قضي 
على تسعة عشر متھما بانھم مذنبون ،وحكم با@عدام على اثني عشر زعيما منھم ومن 

رئيس " بودل"انية ،والقائد العام للجيوش ا@لم" كيتل"نائب رئيس الرايخ ،والمارشال" جرينج"أھمھم
  .)٥٢(وزير الخارجية " رينروب"ھيئة اركان الحرب العالمية،و

سارت اجراءات المحاكمة على الرغم من صعوبة اللغة والنواحي الفنية وفقا ل�حوال القضائية   
،ولم يكن ھناك غلو اومبالغة في المحكمة التي تعرضت للنقد احيانا مما دفع الكثيرون الى الطعن بأن 

ر من ان نطاق القانون الدولي،وان قضاتھا كانوا أدوات انتقام وتشف أكثتشكيلھا قد جرى خارج 
يكونوا موازين عدل،وان بعض اجراءات المحكمة لم تخلوا من االشوائب التي دنست روح 

  .)٥٣(العدالة
Eشك ان انشاء مثل ھذه المحاكم قد وضع سابقة خطيرة قد يكون لھا اثارا بعيدة،وذلك @نھا      

مجرمي حرب  ستتيح للجانب المنتصر في اي حرب قادمة من تقديم اعدائه المھزومين بوصفھم
  .خارجين على احكام القانون الدولي 
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  لخاتمةا

تعد حركة النازية مرحلة مھمة من تاريخ العالم بصورة عامة ،وتاريخ المانيا بصورة     
خاصة،وذلك @نھا غيرت مجرى التاريخ وكانت سببا في انقسام  العالم الغربي الى معسكرين 

  .الثانيةمتصارعين قبل وبعد الحرب العالمية 
وقد فشلت النازية في تحقيق اھدافھا على الصعيدين الداخلي والخارجي وان كانت قد حققت شيئا      

كان نجاحا قصير ا@مد جر في نھايته الى خراب ودمار،وتجلت اسباب الفشل من النجاح داخليا لكنه 
فظية وتسخير اللغة كأداة في في انھا اعتمدت في صياغة الكثير من اھدافھا الى استعمال المبالغات الل

الحرب النفسية ضد القوميات ا@خرى في العالم اجمع اخفاءا للمعاني الحقيقية وا@ھداف التي 
تتعارض مع القانون والقيم ا@خZقية تحت اسماء واصطZحات Eتدل على مخططات قيادة النازي 

  .،وايضا اعتمدت في نشر اھدافھا وفرضھا بين الدعاية والعنف
تأثرت النازية بالخياEت وا@وھام الفاشية التي ارسى قواعدھا موسوليني وايضا بالتراث       

ا@لماني خاصة في مجال التقاليد العسكرية البروسية والفلسفة ا@لمانية ،فضZ عن اھتمامھا 
  .بالنظريات العنصرية التي انتشرت في اوروبا واقتباسھا للكثير من منطلقاتھا الفكرية

ويمكن القول ان ا@راء المبكرة لھتلر وتأثرھا بالكتابات العنصرية المتعصبة قد تجلى تأثيرھا في      
التطلعات ا@لمانية للسيطرة على العالم واقدام النازية على اعتبار العنصر الجرماني عنصر متفوق 

  .على بقية عناصر المجتمع ا@خرى
  

  :الھوامش
والعالم الحديث من ظھور البرجوازية ا@وروبية الى الحرب ،تاريخ اوروبا العظيم رمضان  عبد -١

 .١٥،ص١٩٦٦،القاھرة،٣الباردة،ج
 .٢٠٧،ص٢٠٠١فرغلي تسن،تاريخ اوروبا الحديث والمعاصر،ا@سكندرية، -٢
-١٧٣،ص٢٠٠٤عمر عبد العزيز واخرون،صور من تاريخ العZقات الدولية في القرن العصر الحديث،القاھرة، -٣

١٧٤. 
 .١٧٤المصدر نفسه،ص -٤
تقع على حدود المانيا،والده كان حاد ) براونو(،في فندق متواضع في بلدة نمساويةتدعى١٨٨٩نيسان  ٢٠ولد ھتلر في  -٥

وليم :الطباع وقاسي وكثيرا ما كان ھتلر يرفض تنفيذ اوامره وخصوصا في ما يتعلق بمستقبله،للمزيد ينظر
 .٢٩-٢٧ت،.ة،دمحمود جرانت،القاھر:شيرار،ظھور وانھيار ادولف ھتلر،ترجمة

 .٢٩المصدر نفسه ص -٦
 .٣١ت،ص.عادل محمود شكري،النازية بين اrيدلوجية والتطبيق،القاھرة،د -٧
 .٢٤ظھور وانھيار أدولف ھتلر،المصدر نفسه،صشيرار، -٨

اوروبا :بشرى قبيسي،الحروب وا@زمات ا@قليمية في القرن العشرين -٩
 .٨٣،ص١٩٩٧،سورية،١واسيا،ط

 .١٦٧ت،ص.خيري حماد،دمشق،د:الثورة ا@لمانية،ترجمة أدمون فرمي،اقطاب وقادة  -١٠
 .١٢٣-١٢١فرغلي تسن، المصدر السابق،ص -١١
 .٢٧٩،ص١٩٧٤،بيروت،١،ط)١٩٦٠-١٨١٥(عبد الحميد البطريق، التيارات السياسية المعاصرة في اوروبا -١٢
 .٤٨عبد العظيم رمضان،المصدر السابق،ص -١٣
 .٥٠المصدر نفسه،ص -١٤
احمد نجيب ھاشم ،وديع :تعريب ،٦،ط )١٩٥٠- ١٧٨٩(لحديثالعصر ا فشر،تاريخ اوروبا في.ل.ه -١٥

 .٦١١،ص١٩٥٨الضبع،القاھرة،
 .٥١-٥٠السابق،ص ، المصدرعبد العظيم رمضان -١٦



194                                                                    ا�نسانيةمجلة جامعة ا�نبار للعلوم 
٢٠١٢ -آذار -العدد ا�ول   

 

 الحركة النازية من النظرية إلى التطبيق
زينب عبد الحسن الزھيري.د  

 .٢٨٥عبد الحميد البطرق،المصدر السابق، -١٧
 .٦١٥- ٦١٤فشر،المصدر السابق، -١٨
 .٢٩٠- ٢٨٦، السابق ، المصدرعبد الحميد البطريق -١٩
 .٣٥السابق،ص ، المصدرعادل محمود شكري -٢٠
 .٣١٢،ص٢٠٠١،عمان،١حافظ علوان،النظم السياسية في اوروبا الغربية والوEيات المتحدة،ط -٢١
 .٢٩١- ٢٩٠عبدالحميد البطريق،المصدر السابق، -٢٢
اصدر الرئيس ھندنبرج عدة مراسيم استثنائية  ١٩٣١عندما اخذت ا@زمة ا@قتصادية تشتد وتتفاقم في عام :فون بابن -٢٣

وھو من نبZء وستفاليا وملكي الميول  وا@راء  مرشحا لرئاسة " فرانز فون بابن"ونيلمنھا اختيار الكول
 .٢٩٢- ٢٩١البطريق،المصدر نفسه،ص:الوزراء،للمزيد ينظر

 .٢٩٢البطريق،المصدر نفسه،ص -٢٤
 .٤٨٦،ص١٩٨٩جواھر Eل نھرو،لمحات من تاريخ العالم،بيروت، -٢٥
 .٦١عبد العظيم رمضان،المصدر السابق،ص -٢٦
 .٢٩٣البطريق،المصدر السابق،عبد الحميد  -٢٧
 .٦٢٠فشر، المصدر السابق،ص -٢٨
 .٧٥عبد العظيم رمضان،المصدر السابق،ص -٢٩
 .٣٩٦،ص١٩٩٣عبد الفتاح حسن ابو علية واخرون،تاريخ اوروبا المعاصر والحديث،دار المريخ للنشر،السعودية، -٣٠
 .:٤٠٠المصدر نفسه،ص -٣١
 .٤٠٢-٤٠١المصدر نفسه،ص -٣٢
 .٦٥٧فشر،المصدر السابق،ص -٣٣
 .٤٠٣الفتاح حسن ابو علية،المصدر السابق،صعبد  -٣٤
-١٨١٩العZقات السياسية بين القوى الكبرى:ممدوح منصور واخرون،التاريخ الدبلوماسي  -٣٥

 .١٦٨،ص٢٠٠١،ا@سكندرية،١٩٩١
 .٣٥٧-١٩٩٩،٣٥٦،بيروت،١ا@حداث الدولية في القرن العشرين،ط ، تطوراترياض الصمد -٣٦
 .١٠٣،ص١٩٨٢ة،سموحي فوق العادة،منشورات عويدات،بيروت،،ترجم٢لويس دللو،التاريخ الدبلوماسي،ط -٣٧
 .٣٨المصدر نفسه،ص -٣٨
 .١٠٤المصدر نفسه،ص -٣٩
 .١٧٦ممدوح منصور،المصدر السابق، -٤٠
 .١٧٧المصدر نفسه،ص -٤١
 .١٠٤لويس دللو،المصدر السابق،ص -٤٢
 .١٠٥المصدر نفسه،ص -٤٣
 .٣٧٦رياض الصمد،المصدر السابق، -٤٤
 .٤١٧-٤١٦عبد الفتاح حسن ابو علية،المصدر السابق، -٤٥
 .٣٧٦رياض الصمد،المصدر السابق، -٤٦
 .٤٣٦،ص١٩٦١نور الدين حاطوم،دمشق،:بيير رونفن،تاريخ القرن العشرين،ترجمة -٤٧
 .٤١٧عبد الفتاح حسن ابو علية،المصدر السابق، -٤٨
 .٤١٨المصدر نفسه،ص -٤٩
 .١١٦،ص٢٠٠٤محمود السيد،تاريخ ا@ميركيتين،ا@سكندرية، -٥٠
 نشأة وسقوط الرايخ:ريخ المانيا الھتلرية والمشرق العربي ؛وليم شيرار،تا٧٢١-٧٢٠فشر،المصدر السابق،ص -٥١

 .٣٧٦-٣٧٢خيري حماد،بيروت،ص:الثالث،تعريب
 .١٦٠محمود السيد، المصدر السابق،ص -٥٢
 .٧٢١فشر، المصدر السابق، ص -٥٣

 

  


