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 ملخص: 
اليه الدول األعضاء يف عصبة األمم   يلقي هذا البحث الضوء على مؤمتر نزع السالح  والذي    دعت 

، ،    1932مبشاركة كل من الوالايت املتحدة واالحتاد السوفييت والذي بدأ أوىل جلساته يف جنيف عام  
املؤمتر هو التوصل إىل معاهدة عامة حتد من مجيع األسلحة وتقليلها قدر    هذا    الغرض الرئيسي منكان  و 

العسكري بني الدول وتقليل خماطر اندالع حرب عاملية جديدة اىل    نافساإلمكان ، وابلتايل إزالة خطر الت
جانب ختفيف العبء الثقيل للنفقات غري املنتجة واالقتصار على امتالك الدول  لألسلحة اخلاصة حبفظ  

تنامي قوة    اىل سده احلكم و  -املعادي للشيوعية    –النظام الداخلي و الدفاع فقط . اال ان وصول هتلر  
السوفييت  االحتا العموامل  د  االوربية كل هذه  الدول  اختالفات جوهرية يف    أدتقد  وضعف  اىل حدوث 

اهداف السياسة اخلارجية لربيطانيا واليت رأت يف هتلر وطموحاته الفرصة املناسبة لتشكيل حائط صد امام  
نهاية اىل فشل املؤمتر  تعارض مع السياسة الفرنسية ، االمر الذى أدي يف الوهو االمر الذي  التمدد الشيوعي  

 . و اشتعال سباق التسلح مما مهد اىل وقوع احلرب العاملية الثانية 

 لوكارنو  -عصبة األمم  -نزع السالح  - مؤمتر  -: أملانيا فتاحيةاملكلمات ال
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الثانية واحدة من أكرب احلروب اليت حدثت يف التاريخ احلديث واليت أودت حبياة       تعد احلرب العاملية 
املاليني ، ومع مشاركة العديد من الدول يف هذه احلرب اال أن املؤرخني عامة والغربيني بشكل خاص قد 

أبن رغبة يف أنشاء امرباطورية انزية    أعتادوا يف كتاابهتم على القاء املسئولية كاملة على املانيا متهمني هتلر
وطموحاته هي السبب الرئيسي يف احلرب. ويف هذا البحث ال حياول الباحث تريئة هتلر وأمنا أجالء بعض  

  –وأن هناك شريك غري مباشر متمثال يف بريطانيا قد لعب دورا مهما يف أشعال هذه احلرب  -من احلقيقة 
 جية االمريكية وواثئق اجتماعات جملس الوزراء الربيطاين .  مستعينا يف ذلك بواثئق وزارة اخلار 

 أوالً : األوضاع السياسة يف أورواب أعقاب احلرب العاملية األوىل :  -
ومع انتهاءها أخذ االملان يتطلعون اىل عقد صلح    (  1918  –  1914)انتهت احلرب العاملية االوىل     

، جاءت عكس توقعاهتم حيث أجرب   1919يونيو عام  28عادل ، اال ان اتفاقية فرساي اليت عقدت يف 
 25املانيا على التنازل عن مستعمراهتا كما تضمنت املعاهدة شروطا قاسية أمهها اقتطاع ما يقارب    ءاحللفا

املانيا  الف ميل مربع من االراضي   األملانية وضمها اىل كل من بولندا وتشيكوسلوفاكيا والدمنارك وحتميل 
 (.  19، ص 2011 ،معدى )  وحدها مسئولية احلرب

ونص هذا الصلح أيضا على احليلولة دون قيام الوحدة بني املانيا والنمسا اليت تضم أكرب جمموعة من     
ملاين يف حدود بولندا ، وحنو ثالثة ونصف مليون املاين يف  األملان تعيش خارج املانيا ، ودخل حنو مليوين ا

حدود دولة تشيكوسلوفاكيا ، كما حددت معاهدة فرساي عدد  اجليش األملاين أبن ال يزيد عن مائة ألف 
جندي وحدد عدد سفن االسطول األملاين و حرمته من امتالك سالح اجلو ، كما فرض على املانيا دفع 

 ( .  Marks , 2013 , P 16)  تعويضات ضخمة للحلفاء
يف فرتة ضياع سياسي ، و ال فقد كانت املانيا  أعقاب احلرب العاملية االوىل  أما األوضاع السياسية يف     

تكاد تعثر على الطريق الصحيح اليت جيب ان تسري عليه لتصبح يف مستوى الدول الكربى االخرى بعد ان 
ات الداخلية واالضطراابت املتعددة و االزمات االقتصادية املتتالية  اذلتها معاهدة فرساي ، و طحنتها االزم

مع حوله جي، و يف ظل هذه الظروف أصبح من املمكن لشخصية قوية ان تضع برانمج يلفت اليها االنظار و 
القلوب اذا ما أحتوى هذا الربانمج على ما يعيد ثقه الشعب األملاين يف نفسه وحيقق تطلعاته وكان هتلر هو 

، ص ص   2014نوار و نعنعى ، )  ذا الشخص الذى أفاد من كل االزمات حىت وصل اىل احلكم املطلقه
560  – 561  .) 
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، وخالل احلرب العاملية االوىل  (   7، ص  2001، سيدر ) يف النمسا  1889ابريل عام  20ولد هتلر يف    
تطوع يف اجليش األملاين ، و بعد انتهاء احلرب أنضم هتلر اىل حزب " العمال االشرتاكي الوطين  " عام 

ومنذ ذلك التاريخ أخذ عدد املؤيدين له يف تزايد مستمر  حىت لقد    1921مث أصبح زعيما له يف عام    1920
توىل    مث(     49املرجع السابق ، ص  )      1932يف انتخاابت عام    حصل على اكرب عدد من مقاعد الراخيستاج 

 (.   568ص ،  2014، نوار و نعنعي )   1933 منصب املستشارية ) رائسة الوزراء ( يف املانيا عام
ما ان توىل هتلر منصب مستشار املانيا حىت شرع يف تنفيذ برانجمه ، وكان معنيا يف اول االمر بتصفية  و      

 26خصومه خاصه الشيوعيني واحلصول على احلكم املطلق ، وحدث ان احرتق مقر الراخيستاج يف ليلة  
أعنف  احلمالت  ، ومل  ، وبسرعه وجه اصابع االهتام اىل الشيوعيني ، وشن عليهم هتلر    1933فرباير عام  

يلبث بعد ذلك ان الغى االحزاب وجعل احلزب النازي هو احلزب الوحيد يف البالد ، ووصل اىل هدفه يف  
ليصبح هو رجل الدولة االول   1934احلكم الفردي املطلق بعد وفاة الرئيس هندنبورج يف أغسطس عام  

ا مجيع  على  قبض  الدولة(فهو  ملناصب  حيث  )رئيس  الرايخ  احلكومة(    رئيس  )رئيس  الرايخ  ومستشار 
و"الفوهرر" )رئيس احلزب النازي(. ووفًقا "ملبدأ الفوهرر" ال خيضع هتلر لقوانني الدولة ويقوم بتحديد السياسة 

 . سواء الداخلية أو اخلارجية بنفسه 
واليت هلتلر الكلمة احلسم يف حتديد كل من التشريع الداخلي للبالد والسياسة اخلارجية ألملانيا.    تكانف    

العنصر األملاين " واملعاداة للشيوعية املتمثلة يف االحتاد السوفييت وهى الذريعة اليت    كانت قائمة على تفوق "
  . (  569،ص  املرجع السابق) ه طموحاته أستخدمها هتلر فيما بعد ملساومة بريطانيا و فرنسا و حتقيق كاف

وللوقوف على جمرايت االحداث يف اورواب يف الفرتة موضوع البحث، جيب ان نعرض سريعا  ألوضاع الدول  
أو أبخر يف اشتعال احلرب العاملية   لاالحتاد السوفييت ( واليت سامهت بشك  –فرنسا    –احملورية ) بريطانيا  

 .  الثانية 
 اد السوفييت : االوضاع يف االحت   
 نبذ التطلعات القومية التوسعية ،أساس قامت سياسة االحتاد السوفييت اخلارجية عقب جناح الثورة على     

وعقدت معاهدات مع الدول اليت نشأت على اطرافها واليت كانت حتت حكم القياصرة من قبل مثل فنلندا  
  )  مع ايران وتركيا وأفغانستان  1921عقدت معاهدات صداقة عام  كما  (    1920و أستونيا و لتوانيا ) عام  

 ( .  526ص ،  املرجع السابق
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وتبني لالحتاد السوفييت أنه يف حاجة ماسة اىل الغرب لتطوير انتاجه الزراعي والصناعي وتنشيط جتارته .    
حكومة    –و هلذا عدل عن سياسته املعادية على طول اخلط ، وسعى اىل عقد معاهدة جتارية مع بريطانيا  

التجارة    1921العمال " رمزى مكدوانلد " عام   البلدين  ، ولكن مل تستطع العالقات  تنمو بقوة بني  أن 
 بسبب سقوط حكومة العمال فيما بعد . 

لعقد   ت الربيطانية اال اهنا فتحت الباب أمام السوفيي  –وابلرغم من النتائج احملدودة لالتصاالت السوفيتية     
اليت (   593ص ، د.ت  ،فيشر )   1922اتفاقيات جتارية مع بعض الدول االوربية األخرى مثل املانيا عام 

كان من شأهنا ان وطدت العالقات بني الدولتني االمر الذى أاثر رعب الدول االوربية االخرى ) فرنسا ، 
األملاين سالح موجه هلم   –، تشيكوسلوفاكيا ( والذين راوا يف التقارب السوفييت   اإيطاليا ، بلجيكا ، بولند

تمع األملاين تربه خصبه هلا مع تدهور االوضاع  خاصه مع بداية أنتشار االفكار الشيوعية اليت وجدت  يف اجمل
تشيكوسلوفاكيا فرنسا ، إيطاليا ، بلجيكا ، بولنده ،    -االقتصادية يف الداخل األملاين ، مما دفع الدول االوربية  

 F.R.U.S,1925, Document No 28, Marchاىل عقد معاهدة لوكارنو ) للمزيد عن لوكارنو انظر :    -

16, P22    )    بينها  1925يف عام هذه الدول اىل أتمني و تسوية الوضع   االيت سعت من خالهل    فيما 
)    اإلقليمي بعد احلرب و التأكيد على معاهدة فرساي  ابإلضافة اىل أعادة تطبيع العالقات رمسيا مع املانيا 

 ( .  527ص ، ،  2014نوار و نعنعي 
لتسوية التعويضات االملانية " دوس " وىف مشروع  1925رأى السوفييت يف معاهدة لوكارنو املوقعة عام     

بريطانية لدفع املانيا اىل حماربة    - ، اىل جانب القروض اليت قدمتها الوالايت املتحدة ألملانيا خطة فرنسية  
عن الدخول يف صراعات    بنفسها  ئىاالحتاد السوفييت . لذا عمدت املانيا واليت كانت يف ذلك الوقت تن

واليت تعهد فيها الطرفان ابلوقوف   1926ن عقدت معه معاهدة يف عام دولية اىل طمأنة االحتاد السوفييت أب
العالقات االملانية    خالل السنوات التالية اخذت  يف حاله تعرض أي منهما هلجوم دولة اثلثة ، و  على احلياد

 حدثت حتوالت سياسية جديدةيف عهده  السوفيتية يف تطور حىت ظهور هتلر على املسرح السياسي والذى  
 ( . 527ص رجع السابق ، امل.) 

 : االوضاع يف فرنسا 
ومدى       املانيا   هو  وشعبا  فرنسا حكومة  هاجس  و    كان  العسكري  و  االقتصادي  النمو  على  قدرهتا 

الفرنسية ، ولقد عرب عن ذلك املؤرخ "   السكاين ، و كانت هذه املخاوف مثار حديث كافة االوساط 

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1925v01/d28
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أصبحت تعتقد أن هناك عدوين   –فيما عدا اليسار املتطرف  –تومسون " بقوله ) أن مجيع أحزاب فرنسا 
االحتاد السوفييت ( ، وابلرغم من هذا اال    –شيوعي    –لثاين جديد  خطريين يهددان فرنسا أحدمها املانيا وا

،ويرجع هذا (    581، ص    املرجع السابق)  ان فرنسا وقفت شبه عاجزة عن التصدي لتزايد القوة االملانية  
 اىل :

على الرغم من اجتاه    ؛اوال : حلفاء فرنسا : مل يكن حلفاء فرنسا مصدر قوة  هلا بعد احلرب العاملية االوىل  
) يوغسالفيا ، رومانيا ، تشيكوسلوفاكيا   فرنسا اىل عقد سلسلة من التحالفات عرفت ابسم الوفاق الصغري مع

ن من تشكيل حائط صد امام القوى االملانية  ( من أجل التصدي للطموح األملاين اال ان هذه الدول مل تتمك
  الصاعدة هذا اىل جانب اختاذ بريطانيا و بلجيكا  موقفا حمايدا ان مل يكن منحازا اىل املانيا يف املشكالت 

مع تشيكوسلوفاكيا حول  الذي نشب  اليت نشأت  بعد ذلك  مثل اخلالف حول ضم النمسا واخلالف  
 F.R.U.S , 1934, Document No 104, VOLUMEلسوديت انظر :  ) للمزيد عن إقليم ا  اقليم السوديت

II, May 5 , p111  ) 
يف الوقت الذى قبض فيه هتلر على زمام االمور يف املانيا و أنشأ دولة   :  اثنيا : ضعف احلكومات الفرنسية  

قرار حازم يف    كانت احلكومات الفرنسية تعاىن من ضعف شديد مل ميكنها من أختاذ أي  احلزب الواحد
يستطيع واحد منها ان    فرنسا كانت دولة كثرية األحزاب مل  تفسري ذلك أنمواجهة تصاعد القوة االملانية ، و 

صل على اغلبية يف الربملان ، ومن مث كانت احلكومات ائتالفية تراعي أحياان سياسات حزبية متعارضة حي
االمر الذي جعلها غري قادرة على وضع سياسة خارجية واضحة املعامل اثبتة األهداف وهو الوضع الذي  

 ( .  581 ص،  2014،  نوار و النعنعي )  ظل حىت اندالع احلرب العاملية الثانية 
 بريطانيا : االوضاع يف 

الوقت الذى كانت فيه االوضاع الداخلية يف فرنسا تتسم ابلضعف وهو ما أنعكس ابلتايل على    وىف    
املرجع السابق )    سياستها اخلارجية خاصه جتاه املانيا ، كانت السياسة الداخلية يف بريطانيا أكثر استقرارا  

وأن كانت يف أغلب    –وهو ما مكنها من أختاذ سياسة خارجية أكثر وضوحا مع املانيا    ،(    586  ص،  
أتسمت من وجهة نظر الباحث ابلتساهل مع النازية بل وتشجيع هتلر    -الوقت معارضة للسياسة الفرنسية  

رنسية عرض  على متابعة مغامراته العدوانية ضد معاهدة فرساي و ضد أوراب الشرقية ضاربه ابالعرتاضات الف
احلائط وأملة من وراء ذلك  يف استغالل املانيا النازية كأداة من أجل التصدي للتمدد الشيوعي  مستغلة يف  

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1934v02/d104
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ذلك عداء هتلر للشيوعية ،  وهو االمر الذى فطن اليه هتلر جيدا وسعى لتوظيفه أبكرب قدر ممكن من  
 ة.  أجل حتقيق طموحاته العسكري

 
 -:  1932املانيا و مؤمتر نزع السالح  :  اثنيا
قامت الدول االعضاء يف عصبة االمم مبشاركة  كل من الوالايت املتحدة واالحتاد السوفييت ابلدعوة  ملؤمتر    

املؤمتر   هذا  الغرض الرئيسي منكان و ،  1932نزع السالح العاملي والذى بدأ اوىل جلساته يف جنيف عام 
  مة حتد من مجيع األسلحة وتقليلها قدر اإلمكان ، وابلتايل إزالة خطر التنافسهو التوصل إىل معاهدة عا

العسكري بني الدول وتقليل خماطر اندالع حرب عاملية جديدة اىل جانب ختفيف العبء الثقيل للنفقات 
فقط الدفاع  و  الداخلي  النظام  حبفظ  اخلاصة  لألسلحة  الدول   امتالك  على  واالقتصار  املنتجة  )   غري 

F.R.U.S, 1932, Document No .1 , VOLUME I , January 19,PP 1-2  ( . 
حيث ان مواقف هذه الدول    -فرنسا (    –بريطانيا    –وما يهمنا هنا حتديدا هو موقف كل من ) املانيا        

ففي الوقت الذى أتسم فيه املوقف الفرنسي     -هو ما تسبب فيما بعد يف اشتعال احلرب العاملية الثانية  
ابلتعنت جتاه املانيا جند أن املوقف الربيطاين أتسم ابملهادنة وامليل أكثر لصاحل املانيا مع احملافظة على حليفها 

مواقف خاضعة و مستسلمة وهى اليت ميزت  أوال :  حني ميكن تقسيم املواقف األملانية اىل  التقليدي فرنسا يف  
مواقف متشددة غري قابلة للتفاوض واليت جاءت مع وصول هتلر :  الفرتة اليت سبقت حكم هتلر ، اثنيا  

 .  1933للحكم عام 
، إبلقاء كل وفد من الوفود احلاضرة   1932بدأت املناقشات العامة ملؤمتر نزع السالح يف فرباير عام        

شار اىل ، أكلمته و رؤيته لنزع السالح و عندما جاء دور املتحدث أبسم الوفد األملاين " اندولىن رودولف "
قامت ابلفعل بنزع السال أهنا قد  املانيا قد بدأت من حقيقة  أنتقد مجيع ان  اتفاقية فرساي و  ح مبوجب 

لنزع   مشاريع االتفاقيات اليت تقدمت هبا الدول املشاركة يف املؤمتر على أساس اهنا ال تطبق نظام واحد 
السالح وطالب بضرورة حتقيق املساوة بني املانيا والدول االخرى يف هذا الشأن ، وتقدم بعدد من املقرتحات  

( )   نيذ بنود نزع السالح إبجراءات رقابة تنطبق ابلتساوي على مجيع البلداضمان تنف  ) ضرورة  من أمهها
,p 44  Op.Cit,1932, Document No. 24 , February 18)    . 
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أدى االقرتاح األملاين اىل ااثرة حفيظه فرنسا ورفضها التام للمقرتح الذى تقدمت به املانيا ، وىف أحد     
اللقاءات اجلانبية بني املندوبني األمريكي والفرنسي صرح هذا االخري " أن فرنسا خفضت جيشها اىل ما 

 على ختفيض قواهتا من جديد "، وأنه من غري املعقول ان توافق فرنسا    1913دون ما كان عليه يف عام  
( ( Op.Cit, 1932,  Document No. 18 ,  February 12, p 37    

 )الفرنسية حلني انتهاء االنتخاابت يف البلدين    – وابلرغم من تقرر أتجيل النظر يف اخلالفات االملانية      
Op.Cit, 1932,  Document No. 32 ,  March 2, p 51     )  احملاداثت السرية بقيادة الوالايت  اال ان

  املتحدة وبريطانيا أستمرت يف حماولة منهما لتقريب وجهات النظر ، وعقد اول هذه احملاداثت بني جيبسون 
(  1932مارس عام  17يف جنيف )   -رئيس وزراء فرنسا  –و أندراي  اترديو  -رئيس الوفد األمريكي  –

الب االملانية وتفنيدها قانونيا و اترخييا و أقرتح على رئيس الوفد األمريكي  قام  " اترديو " خالهلا مبناقشة املط
أنه من االفضل أنشاء جلنة لفحص مجيع احلقائق كما صرح جليبسون ان عدم تصديه للمقرتح األملاين املقدم 

  , Op.Cit ,1932,  Document No. 37 )فرباير قد تسبب له بكثري من االنتقادات يف فرنسا  18يف  

March 17, p 56)   
اىل جولة جديدة من االجتماعات ولكن   1932ابريل عام    26دعا ماكدوانلد رئيس الوزراء الربيطاين يف      

يف هذه املرة قام بدعوة املندوب األمريكي و الربيطاين و رئيس الوزراء الفرنسي اترديو واملستشار األملاين 
مة ابلتأكيد على املطالب االملانية واليت تتمحور يف نقطتني أساسيتني برونيننغ ، وأستهل املستشار األملاين كل

 ومها
 ( ضرورة تغيري البنود العسكرية يف معاهدة فرساي . 1)  
 ( ضرورة استعادة املانيا لسيادهتا وحتقيق املساواة الكاملة مع الدول االوربية االخرى .  2)  

وأكد برونيننغ أن املانيا ليس لديها أي رغبة يف الدخول يف مثل هذا السباق أو زايدة تسليحها أو قواهتا      
فرنسا ( الذين كانوا متفوقني  العسكرية " لكن جيب أن يكون هناك ختفيض يف القوات العسكرية جلرياهنا ) 

جدا من حيث اجلوهر وهو االمر الذى يثري قلق الشعب األملاين " وعلى الرغم من عدم اشارة املانيا ملقدار  
التخفيض املطلوب يف اجليش الفرنسي اال أهنم أحملوا اىل ضرورة تقليل قدراته اهلجومية ، كما أقرتح املستشار  

جيش ( دولية دائمة يف ظل عصبة االمم أتكيدا منه على النوااي احلسنة ألملانيا ،  األملاين أمكانية بناء قوة ) 
  Op.Cit , 1932,  Document No. 70 ,  April 26, p.p 109.112)  (اال ان فرنسا رفضت هذا االقرتاح
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بني املانيا و فرنسا يف حماولة لتقريب وجهات النظر بينهما   1932عقدت العديد من املباحثات يف عام     
ابلتوقيع على  ما   1932و اجناح مؤمتر نزع السالح اال أهنا مجيعا مل تؤتى مثارها املرجوة منها وأنتهى عام  

ديسمرب و يضم ) بريطانيا ، أمريكا ،   11عرف مبشروع " ماكدوانلد " او ) اعالن القوى اخلمس ( يف  
 املانيا ، ايطاليا  ( وأهم ما جاء فيه :  فرنسا ، 

أن أحد املبادئ اليت ينبغي أن يسرتشد هبا مؤمتر  تعلن حكومات الدول املوقعة على هذا االعالن     - 1- 
ينبغي أن يكون منح أملانيا والدول األخرى منزوعة السالح املساواة يف احلقوق يف نظام يوفر السالح     نزع

من هذا املبدأ اتفاقية واحدة جلميع الدول ، تستمر لنفس الفرتة ، وتسمح بنفس  يتض  جلميع الدول ،    األمن
من املفهوم بوضوح القادمة  ،  املراحل    يف  سائلامل الصفات من األسلحة ولكنها ترتك مفتوحة لنقاش مجيع  

ق عليه  أن اهلدف من مؤمتر نزع السالح جيب  حتقيق أقصى قدر من نزع السالح اإلجيايب الذي ميكن االتفا
 .   وليس اإلذن أبي زايدة يف القوة املسلحة ابسم املساواة -عموًما 

 على أساس هذا اإلعالن أبدت املانيا استعدادها الستئناف مكاهنا يف مؤمتر نزع السالح   -2-
إيطاليا ( أهنا عازمة على التعاون   –فرنسا    –املانيا    –بريطانيا    –تعلن احلكومات اخلمس ) أمريكا    -3-

 ( Op.Cit , 1932,  Document No. 333 , December 2, p 526).  ع اتفاقية سارية املفعوللوض
 ما يلى :   املشروعويالحظ من هذا    
ببنود معاهدة فرساي اخلاصة ابحلد من    املشروعيعد هذا     - املانيا  مبثابة أتكيد على استسالم و رضى 

 التسلح و اجهاض أي حماوله هلا يف املستقبل من أجل حتقيق املساوة يف التسلح  . 
يف الوقت الذى استعملت فيه الدول اجملتمعة  عبارات حمددة يف التأكيد على عدم زايدة القوة املسلحة    -

واة جند أهنا يف املقابل استخدمت عبارات فضفاضة عند االشارة اىل نزع السالح اإلجيايب من ابسم املسا
  قبيل "  حتقيق أقصى قدر " و " ميكن االتفاق عليه " وهو ما يتفق مع التوجهات الفرنسية .

 :  1933اثلثا: هتلر و مفاوضات مؤمتر نزع السالح 
 1933انتهت هذه اجلولة من املفاوضات بدون حتقيق أي نتائج تذكر ألملانيا ،  لتبدأ جولة جديدة يف عام    

، متبعا اسرتاتيجية   1933يناير عام    30تزامنت هذه اجلولة مع وصول  " هتلر " ملنصب املستشارية يف  
ت خرق من جانبه ملقررات فرساي جديدة  متثلت يف طرحه ملشكلة " التسلح األملاين " على أساس أهنا ليس

الوفاء ابلتزاماهتم اخلاصة بنزع سالح القوى األخرى الذى نصت عليه تلك   ، و امنا اهتام للحلفاء بعدم 
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التزام نزع ؛ حيث   املقررات ثنائى يفرض على دول احللفاء  التزام  أتفاقية فرساى  الثامنة من  نصت املادة 
 .  ( Op.Cit,1933, Document No 37, March 17, P 37 )  السالح اىل نفس املستوايت االملانية 

عندما بدأت املفاوضات من جديد بني املانيا والقوى االخرى كان جيب ان تبدأ من حيث انتهى )      
اعالن القوى اخلمس ( ، اال ان " اندولىن " املندوب األملاين يف املؤمتر بدأ املفاوضات برفض املانيا  إلعالن 

يف الواقع كان   –ن القوى اخلمس  يقصد اعال  –القوى اخلمس ، قائال :" أن ما طلب من املانيا ان تفعله  
تنازال اضافيا ابإلضافة اىل أحكام معاهدة فرساي "و أصر املندوب األملاين ليس فقط على امتالك املانيا  

  ,Op.Cit )   جلميع انواع االسلحة املسموح هبا للقوى االخرى بل واملساواة  معها من حيث الكمية أيضا

Document No .107 , May 10, p133)  1933,  كما أعلن موافقة املانيا املبدئية على توحيد اجليوش ،
 (  (Op.Cit,1933, Document No 108, May 10, P 135 االوربية اذا ما مسح هلا ابلتسلح

يبدو ان املانيا قصدت من وراء هذه املناورة أنه مع رغبتها يف التأكيد على امتالك اسلحة فأهنا يف نفس و   
الوقت تسعى للمحافظة على السالم يف أوراب وبذلك تضعف املوقف الفرنسي الرافض لتسليح اجليش األملاين 

 وحماولة منها لكسب أتييد االصوات املرتددة  داخل املؤمتر .  
توضيح من " اندولىن " الذى    -وزير اخلارجية الربيطاين  -ىف سياق هذه املناقشات طلب " أيدن " و      

أكد ان ما ترغب فيه املانيا هو اعطائها كميات من االسلحة ) مل تكن متتلكها ( بكميات كافية إلعطاء  
 Op.Cit ,1933, Document NO .11)قيمة عسكرية هلا حىت تتمكن من ارضاء للرأي العام الداخلي.

, February 8,P 138 ) 
وزير اخلارجية الربيطاين " ايدن " ابلصدمة واحلرية  اىل احلد الذى جعله يعلن  اصاب املوقف  األملاين       

يف احد حماداثته مع " ديفيس " املندوب األمريكي يف املؤمتر قائال :" ال أعرف حىت االن ما اذا كان موقف  
 Op.Cit,1933 ,  Document ) " اندولىن " هو حماولة للمساومة ام هو موقف هنائي للحكومة االملانية 

NO .107 , May 10 ,P 134 ) 
أعلنت فرنسا رفضها التام للمقرتحات االملانية ، و بدا يف االفق أن االمور أخذة يف التصاعد خاصة مع      

مايو و مطالبة الدول    16ريكي " روزفلت " اىل التدخل يف  التصلب الفرنسي االمر الذى دفع الرئيس األم
 اجملتمعة  يف جنيف ب : 

 االزالة الكاملة جلميع االسلحة اهلجومية .   -

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1933v01/d107
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1933v01/d107
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1933v01/d107
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1933v01/d107
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 االتفاق على وقت حمدد إلزالة هذه االسلحة .   -
 احلايل. ( ال جيوز ألية دولة زايدة تسليحها  2  -1املوافقة على أنه أثناء اختاذ اخلطوات )  -

وأكمل الرئيس " روزفلت " قائال : ) واذا رفضت أي دولة االنضمام اىل هذه اجلهود من أجل حتقيق السالم  
فسيعرف العامل من يقوم ابعاقة التقدم السياسي ، ومجيع الدول اليت انضمت اىل هذا املؤمتر جيب أن حتول 

 ( Op.Cit, 1933, Document NO .107  , May 16 ,PP 144-145 )سياستها اىل أفعال ( .
فى الوقت فاألملاين .    وردود االفعال وحتليل كل من املوقف الفرنسي    عرض ومن املهم هنا التوقف قليال ل   

" ماكدوانلد  فرنسا  رد الفعل الفرنسي على رسالة الرئيس " روزفلت " ابلعدائية ، بل واهتمت    فيه  الذى أتصف 
بتدبري خدعة بدفع الرئيس األمريكي للتدخل يف االزمة جلعل موقف فرنسا   –رئيس الوزراء الربيطاين    –"  

بريطانيا أبهنا مل تكن  أكثر صعوبة يف هذه املفاوضات عن املرات السابقة ، كما أهتمت احلكومة الفرنسية  
 Op.Cit, 1933,  Document NO .121)أبدا حازمة مبا فيه الكفاية مع تطلعات املانيا إلعادة التسلح 

, May 17  ,PP 147-148 )   جند ان الصحافة االملانية بشكل عام قد رحبت خبطاب الرئيس األمريكي ،
ابعتباره يتماشى مع سياسة املانيا ،  كما اعتربت احلكومة االملانية هذه الرسالة "اعرتافا رمسيا مببدأ املساواة  

دائما   فرنسا  ترفضه  الذى  االمر  وهو  التسلح"  جمال  يف  الدول  وابقي  املانيا    ,Op.Cit, 1933 )بني 

Document NO 122 , May 17  ,P 149 )    .    وىف اليوم التايل أي بعد يوم واحد من خطاب الرئيس
جية األملانية  األمريكي القى هتلر خطاب أكد فيه على متسك املانيا ابلسالم واتفاق توجهات السياسة اخلار 

   (Op.Cit, 1933,  Document NO .123 , May 17  ,P150) مع خطاب الرئيس األمريكي
جاء خطاب الرئيس " روزفلت " مبثابة السفينة اليت ستحمل هتلر اىل مبتغاه والظهور مبظهر الراغب       

  –يف حتقيق السالم و أقناع العامل  أبن سياسته اخلارجية كانت تصاحلية وهو ما أشار اليه أرثر هندرسون  
ال : " أنه أكتسب أمال كبريا من  عندما أشار اىل خطاب " هتلر " قائ –رئيس مؤمتر جنيف لنزع االسلحة 

 خطاب هتلر "  . ويرجع هذا التغيري يف مواقف هتلر اىل : 
 رغبته يف اهلروب من العزلة السياسية اخلارجية وعدم استعداده ملعارضة العامل  .  -
اهنيار    ثقته يف أن فرنسا  لن تقبل أبى حال من االحوال بنزع أسلحتها ، مما سيلقى عليها فيما بعد بتبعية   -

 املؤمتر . 
 كسب الوقت من أجل توطيد اركان حكمه يف الداخل .  -

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1933v01/d107
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1933v01/d107
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1933v01/d107
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1933v01/d107
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 اهلروب من العقوابت اليت كانت ستفرض عليه اذا ما أصر على موقفه . -
مايو عن موافقة بالده على املقرتحات اليت    19أعرب " اندولىن " يف جلسة مؤمتر جنيف املنعقدة يف       

جاءت يف اعالن القوى اخلمس االمر الذى دفع " ماسيجلى " اىل االعالن يف خطاب مقتضب " أنه مثلما  
.  أظهر املستشار األملاين استعداده ملواصلة التعاون يف أعمال املؤمتر ، فأن فرنسا مستعدة للمضي قدما " 

Op.Cit, 1933,  Document NO .127 , May 19  ,P 153 )). 
عادت من جديد مجيع األطراف اىل مائدة املفاوضات و بدأت مناقشاهتا حول نزع السالح يف القارة     

االوربية اال ان هذه املباحثات اصطدمت من جديد بتصلب املوقف الفرنسي  واليت متسكت بضرورة وضع 
يا بتنفيذ تعهداهتا ووضعها فرتة انتقالية ألى معاهدة مدهتا ثالث سنوات يتم خالهلا التأكد أوال من قيام املان

لكافة الدول   –حتت املراقبة قبل أن تبدأ فرنسا بنزع سالحها ابإلضافة اىل مراقبة التصنيع العسكري اخلاص  
 Op.Cit, 1933,  Document)   و جتارة االسلحة  ، وهو االمر الذي رفضته املانيا  - املوقعة على االتفاقية  

NO .159 , June 8  ,PP190- 191 ) 
اىل لندن ملناقشة  -نتيجة للموقف الفرنسي و اهنيار احملاداثت املباشرة مع املانيا    -"    عاد " هندرسون      

 Op.Cit, 1933,  Document NO)  أخر املستجدات مع جلنة نزع السالح التابعة للحكومة الربيطانية 

.171 , July 25  ,P205 )   واليت أستقر رأيها على ضرورة عقد حماداثت فرعية مع اجلانب الفرنسي تشارك
فيها الوالايت املتحدة للضغط على فرنسا على أمل التوصل اىل حل وسط ميكنهم من استئناف احملاداثت  

 ( Op.Cit, 1933,  Document NO .174 , August 28  ,P 207) املانيا مع 
سبتمرب بباريس يف أجواء متوترة للغاية حيث اخذت تتصاعد يف املانيا    22عقدت احملاداثت الفرعية يف      

ويعتقد أن هتلر عمد اىل هذه السياسة للضغط على الدول    بعض االصوات اليت متجد احلرب و تدعوا هلا . 
اجملتمعة يف ابريس ملمارسة املزيد من الضغوط على احلكومة الفرنسية ووضعها يف مفرتق طرق اما ارغامها  
على قبول املقرتحات االملانية إبلغاء الفرتة االنتقالية أو أن ترفض ابريس وبذلك تعطى هلتلر املربر لالنسحاب  

 ؤمتر نزع السالح . من م
شرع أيدن يف أجراء احملاداثت اليت أخذت هذه املرة طابع خمتلف، حيث مل يكن لدى " أيدن " تعليمات     

ملزمة ولكن مسح له مبمارسة الضغط و بقوة على فرنسا و معرفة ماذا يدور يف خلدهم و هل هم حقا يريدون  
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اهدة ما الذى كانوا على استعداد للقيام به من أجل جعله  معاهدة لنزع السالح ؟ واذا كانوا يريدون هذه املع
  أمرا ممكنا . 

وعلى الرغم من احملاداثت املطولة اليت عقدت اال أن الفرنسيني كانوا مقتنعني أكثر من أي فرتة مضت      
أكثر وبسرعة  التسلح  أعادة  بدأت  قد  املانيا  قناعة راسخة أبن  لديهم  انتقالية حيث كان  فرتة  ،   بضرورة 

وأكدت فرنسا أهنا اذا مل تستطع الفوز مبوافقة الدول االخرى على مقرتحاهتا فلن يكون أمامها بديل سوى  
طرح هذا الشرط من جديد يف مؤمتر نزع السالح وهو االمر الذى عارضته بشدة كل من بريطانيا والوالايت  

ان مثل هذا االجراء قد يؤدى    -ح  رئيس الوفد األمريكي يف مؤمتر نزع السال  –املتحدة وأكد " ديفيس "  
اىل تفكك مؤمتر نزع السالح ورمبا انسحاب املانيا من عصبة االمم وهو ما ينذر بسباق للتسلح قد يقود 
اىل حرب من جديد ، وطالب فرنسا بضرورة تقدمي مطالب عادلة من أجل التوصل اىل معاهدة ذات برانمج 

 )September , 179,. NODocument , 1933, Op.Citاملانيا  معقول حىت يتمكنوا من طرحه أمام  
,P.P 213.220 )  22  

مبسودة   -رئيس إيطاليا    -  ومع تعثر املباحثات بني فرنسا و بريطانيا و أمريكا تقدم " موسوليىن "      
للتفاوض  من جديد مع املانيا مع للعودة  سبتمرب واليت وافقت عليها فرنسا  كأساس    23مقرتحات  يف  

 بعض االعرتاضات واليت متثلت يف  : 
 ضرورة حتديد أنواع االسلحة اهلجومية اليت جيب خفضها بعد الفرتة االنتقالية على الفور   -
  ,Op.Cit, 1933)    رفضت فرنسا رفضا قاطعا منح املانيا أية أسلحة دفاعية خالل الفرتة االنتقالية   -

,P 225)   23September ,  180. ONDocument  
سبتمرب جبنيف على هامش مؤمتر نزع السالح   28استأنفت املفاوضات املباشرة بني املانيا وفرنسا يف      

ولكن هذه املرة بوساطة إيطالية وهو ما يشري اىل زايدة الفجوة بني بريطانيا وأمريكا من جانب وفرنسا من  
جانب أخر ، واختذت من املقرتحات االيطالية االخرية كأساس هلذه املفاوضات ، وبرزت صعوبتان رئيسيتان  

االوىل يف حتديد الوضع الذى جيب أن تكون عليه االسلحة االملانية خالل الفرتة بة  العقيف هذه اجلولة متثلت  
االنتقالية ، ففي الوقت الذى أصر فيه الفرنسيون على أنه جيب السماح ألملانيا فقط ابألسلحة اليت تسمح  

ة اليت سيسمح هبا معاهدة فرساي رأى االملان أنه ينبغي السماح هلم على االقل بنماذج من أنواع االسلح
مع ختفيض أعدادها ولكنها غري مسموح هبا االن ، املؤمتر جليوش الدول االوربية االخرى ابالحتفاظ هبا  هبا
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ألملانيا " مبوجب معاهدة فرساي " ومنها الطائرات احلربية حيث جيب السماح هلم بعدد متواضع من طائرات  
 .    )P 233)    28September , ,  182. ONDocument , 1933,  Op.Cit,املراقبة 
املانيا ستوافق على املقرتح الفرنسي القائل بفرتة انتقالية       الثانية يف ما اذا كانت  يف حني متثلت العقبة 

سنوات  4سنوات ) ال يتم تسليح املانيا يف هذه الفرتة اال ابألنواع اليت أقرهتا اتفاقية فرساي ( تليها   4مدهتا  
السالح من الدول اليت ستوقع على    Op.Cit, 1933,  Document NO) االتفاقية.  يتم خالهلا نزع 

 ,P 234 )   October 1 ,184. 
انتهت هذه اجلولة من املفاوضات بتمسك احلكومة األملانية ) ابملشروع الربيطاين ( " إعالن القوى اخلمس     

كأساس للتفاوض واليت منحت فيه املساواة يف احلقوق يف اطار   1932" الذي مت توقيعه يف ديسمرب عام  
 Op.Cit, 1933,  Document NO) االمن وهو االمر الذي أدى اىل فشل املفاوضات من جديد.  

,P 238)    6October  ,  186. 
يف حماولة منه للحصول على مزيد من   –وىف حديث دار بني " ديفيس" و " اندولىن " أكد هذا األخري    

) أن فرنسا تسعى بشىت الطرق اىل أعادة السيطرة على املانيا وهو   -الدعم السياسي  األمريكي ألملانيا   
االمر الذى ترفضه املانيا بشدة ( ، وسال " اندولىن " ) كيف ميكن أقناع الشعب األملاين " ابألمن " وهو 

(  يعيش يف وسط دول مدججة ابلسال أمنها  و هتدد   Op.Cit, 1933,  Document NO .191)ح 

,P.P 243 .244)    9October , 
وصلت املفاوضات بني االملان والفرنسيني اىل طريق مسدود وهو االمر الذى دفع االملان اىل االعالن      
نزع السالح    1933أكتوبر عام    14يف   ) يف ضوء املسار الذى سلكته  :  على لسان مندوهبم يف مؤمتر 

االن أن مؤمتر نزع السالح لن  املناقشات األخرية للقوى املعنية يف مسألة نزع السالح ، أصبح من الواضح  
،    احيقق هدفه ، ومن الواضح أن فشل املؤمتر يرجع اىل عدم استعداد الدول عالية التسليح للوفاء ابلتزاماهت

. وبناء على ذلك فأن احلكومة األملانية    وهذا جيعل من املستحيل تلبية مطالب املانيا ابملساواة يف احلقوق
 Op.Cit, 1933,  Document NO).   (ح و االنسحاب من عصبة االممقامت مبغادرة مؤمتر نزع السال

,P 264)    14October  , 204. 
دفع انسحاب املانيا املفاجئ من مؤمتر نزع السالح رئيس الوزراء الربيطاين " ماكدوانلد " اىل استدعاء     
هندرسون " وعقد اجتماع جمللس الوزراء لتقييم املوقف وكيفية إعادة برلني من جديد اىل طاولة املفاوضات "

تعديال ادخال  هو  لذلك  افضل سبيل  ان  الربيطاين  الوزراء  رئيس  "   ماكدوانلد شروع  مت على "  وراى  
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ألملانيا متثلت يف ضرورة    - او تنازالت ان جاز التعبري     –وطالب جملس الوزراء املوافقة على إقرار التعديالت
العودة اىل املفاوضات املباشرة يف أقرب وقت ممكن بني كل من برلني و ابريس مع أتجيل مناقشة التفاصيل 

والسماح لربلني    ( N.A ,1933, CAB / 23/77 , Cabinet 62 ( 33 ) , 15 th November) التقنية  
كل من سنوات وهي املطالب اليت رفضها    10ابحلصول على ربع قوة التسليح جلرياهنا يف اطار اتفاقية مدهتا  

 Op.Cit, 1933,  Document NO)  جنديالف    300اصر على احلصول على جيش قوامه    -هتلر  

,P328 )   December 9  , 251(.-   والفرنسيني وأاثرت سخطهم حيث ان بريطانيا تقدمت هبذه املقرتحات
)P    16   December ,  251. ONDocument , 1933,  Op.Cit,لربلني دون مناقشتها معهم أوال

333)  
وعلى الرغم من انسحاب املانيا من مؤمتر نزع السالح وعصبة األمم فقد أستمرت أعمال هذا املؤمتر اىل  

 يف حماولة للتوفيق بني املانيا و فرنسا وهو االمر الذي مل ينجح فيه املؤمترين .   1935عام 
 

 ومن أهم النتائج اليت ترتبت على فشل مؤمتر نزع السالح ما يلى : 
 ملانيا :   أوال : ا  

على الرغم من انسحاب املانيا من املؤمتر اال أهنا جنحت يف زايدة االنشقاق بني التحالف االجنلو   -       
األملاين    – االعتداء  ميثاق عدم  عقد  الدول عندما جنحت يف  وابقي  بريطانيا  ثقة  بل وكسب   – فرنسي 

لعالقات بني البلدين ، واليت كانت متوترة ، والذى مبقتضاه مت تطبيع ا  1934يناير عام    26البولندي يف  
امليثاق اعرتفت  التسوية اإلقليمية يف معاهدة فرساي ومبوجب هذا  الناشئة عن  النزاعات احلدودية  بسبب 

 .  املانيا فعليا حبدود بولندا
سعى هتلر اىل كسب الوقت فمع انسحاب املانيا رمسيا من املؤمتر وعصبة األمم اال أهنا ظلت على أتصال    -

بني الدول بشكل غري رمسي  ابلقوى االوربية  فيما يعرف ابملفاوضات املوازية " للمؤمتر " واليت كانت تتم  
وهو االمر الذى مكنه    (   P 314November 20 ,  239.No Document  1933,,Op.Cit ,( االوربية ،

مبيزانية   1934الف جندي يف خريف عام  250اىل   1933الف جندي يف عام  100من زايدة اجليش من 
الف   400ليصل عدد القوات اىل    1935عام    مارك  مليون  654.6ارتفعت اىل    مارك  مليون  482.6قدرها  

 ) P57) April 21  , ,  VOLUME I 52.No Document , 1934, Op.Cit , جندي.
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 اثنيا : فرنسا :   
عدم قدرة الساسة الفرنسيني على فهم و قراءة جمرايت االحداث االوربية جيدا  مما أدى اىل التباين    -    

الباحث    ويرىالفرنسية  وأتساع اهلوة بينهما ، وهو االمر الذى استغلته املانيا جيدا.     –يف املواقف الربيطانية  
عن املشكالت الداخلية ) الركود االقتصادي  أن فرنسا تبنت هذا النهج املتشدد من أجل صرف نظر الشعب  

 و الصراع السياسي الداخلي (  .  
 من املؤمتر ، وأعلنت اهنا ستحافظ على أمنها اخلاص أبي طريقة   1934ابريل عام    17انسحبت فرنسا يف    -

 اثلثا : بريطانيا :  
احلكومة الربيطانية يف نوفمرب ،    الشيوعيو تنامي املد  املرتدي يف اوراب    السياسي و العسكري  دفع الوضع  - 

اىل تشكيل جلنة خاصة اتبعة جمللس الوزراء و برائسة " ماكدوانلد " عرفت ابسم جلنة ) إعادة   1934عام  
وهي اللجنة اليت رفعت تقريرها اىل جملس الوزراء الربيطاين وكانت تنادي فيه بضرورة قبول  األملاين ( التسلح 

    (N.A, 1934 , CAB / 27/572 , 29th Nov)  "" قبوله كحقيقة غري قابلة للتغيري    إعادة التسلح األملاين
الغاء بعض األجزاء من اتفاقية فرساي مثل ) رفع  الوزراء  لس جمأيضا على أعضاء    ت هذه اللجنة كما أقرتح

معارضة عدد   وهو ما أدى اىل  القيود املفروضة على املانيا بشأن احلصول على بعض أنواع من األسلحة ( .
والذين رأوا يف التخلي عن معاهدة فرساي جتاهل جملس الوزراء الربيطاين إلعادة التسلح األملاين ،    من اعضاء

اال أن " أنتوين ايدن " رفض الرأي    (  Op.Cit,1934, CAB / 27/572 , 13 Dec)  الفرنسية   للمصاحل
على أن سياسة التعاون مع فرنسا جيب اال تؤدى أبدا اىل ان تكون  )      اً مؤكداملعارض للتسلح األملاين ؛   

يف اشارة اىل ضرورة االنفصال عن السياسة الفرنسية  ووضع املصاحل ( بريطانيا ذيال للطائرة الورقية الفرنسية 
 )PDecember 16 , 260.No Document  , 1933, Op.Cit , ( 343 الربيطانية يف املقام األول. 

هذا التقارب الذي  األملاين    -زايدة التقارب الربيطاين  أدت السياسة اليت اتبعتها اجلكومة الربيطانية اىل    -
االتفاقية البحرية    بتوقيعمسح هلتلر ابمتالك قوات جوية ألول مرة منذ معاهدة فرساي ، وتوج هذا التقارب  

   )June ,  156.No Document  , 1935, Op.Cit 7  (,  1935عام    يونيو  18ىف  بني بريطانيا وأملانيا   

165 -PP164    )من حجم 35ابمتالك اسطول عسكري حبري بنسبة    واليت مسحت مبقتضاها لالملانيا %
 ( Watt ,1956 , The Anlo – German Naval Agreement of 1935 , P 4البحرية امللكية الربيطانية ) 
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  :  خامتة   
مل مينع اختالف األنظمة احلاكمة يف كل من املانيا ) انزي ( وبريطانيا ) دميوقراطي ( من تالقي املصاحل       

بني كال الدولتني ، فهتلر الذي كان يطمح يف إعادة احياء اإلمرباطورية األملانية أستغل األوضاع املتدهورة  
ع األول عن الدميوقراطية الغربية وهو االمر الذي يف أورواب وتنامي قوة االحتاد السوفييت ليعلن أبنه خط الدفا 

حرصت بريطانيا على أستغالله أبقصى درجة خوفا من توسع املد الشيوعي يف أورواب  متبعة يف هذا الصدد  
سياسة عرفت اصطالح بسياسة االسرتضاء وهي السياسة اليت مسحت هلتلر ابلتسلح بل وابتالع النمسا  

 العامل كله وتسببت يف النهاية يف اشتعال احلرب العاملية الثانية .  وتشيكوسلوفاكيا على مرئى من
 

CONCLUSION  

The dissimilarity in ruling regimes in Germany (Nazi), and Britain 

(Democratic) supported the interests of convergence among both countries. 

 Hitler who was aspired to revitalize the German Empire had announced 

himself as the first line of defense for the western democracy, taking the 

advantage of the deteriorating conditions in Europe, and the growing strength 

of the Soviet Union. 

Britain as well was keen to exploit Hitler’s policy to oppose the expansion of 

the communist tide appeasement in Europe. A policy that allowed Hitler to 

arm himself and even control Austria and Czechoslovakia in view of the 

whole world, consequently resulted in the outbreak of the World War II. 
 
 
 

 :  التوثيق
  احلرم دار ، القاهرة  ، والثانية  األوىل العاملية  احلرب  موسوعة  ، 2011 ، معدى احلسيين احلسيين -1

 . للرتاث
  العاملية  احلرب اىل الفرنسية  الثورة  من اورواب  ،2014 ، نعنعى اجمليد عبد و نوار العزيز عبد -2

 .  العربية  النهضة  دار ، بريوت الثانية 
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  طارق :    ترمجة   ، "    العامل  احتالل  أراد  الذي  الرجل"    هتلر  ادولف  ،   2001  ،  سيدر.    ل  لويس -3
 .  والنشر للطباعة  ابنتام ،  3 ط ، خاطر السيد

 : جع اىل االجنليزيةقائمة املراترمجة 
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Abstract:  
   The research sheds the light on the Conference of Disarmament, which began its 

first session in Geneva in 1932.The conference was conducted by the countries’ 

members of the League of Nations with the participation of both the United States, 

and the Soviet Union.  

The main purpose of this conference aimed to reach a general treaty for limiting and 

reducing all weapons usage as much as possible thus, removing the danger of 

military competition between the countries, and minimizing the risks of a new world 

war as well. 

Iin addition, the conference aimed to alleviating the heavy burden of unproductive 

expenditures and guiding the countries to possesses weapons only for maintaining 

internal security, and defense from any external threats.   

However, the arrival of Hitler ( the anti-communist )to the judgment,  beside growing  

the strengths of the Soviet Union ,and  increasing the weakness of European 

countries, redirected the Britain policies’ objectives to use Hitler’s approach and 

ambitions to perform withstand against  the communist expansion, This in turns was 

contradicted with the French policy , resulted in  failure of the conference and  

increase the arms race of the involved countries , which paved the way for the 

outbreak of World War II. 
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