
  

  

  :تقدمي إشكايل
 هذه من للخروج األوربية الدول بعض واجتهت األوىل، العاملية احلرب بعد كبرية صعوبات أوربا يف الدميقراطية األنظمة واجهت

 الديكتاتورية األنظمة ظاهرة لفهم منوذجا األملانية النازية ومتثل الفاشية، يد على ايطاليا يف تطبيقها بدأ ديكتاتورية أنظمة إقرار إىل الصعوبات
  .ونتائجها حكمها وأسلوب قيامها، ظروف حيث من

 احلركة؟ هذه ظهور ونتائج ومظاهر أسباب أهم هي فما 

 :األملانية الدكتاتورية ظهور يف عوامل عدة سامهت
 :النازية لظهور عوامل عدة مهدت

 :احلكم إىل النازي احلزب وصول على ظروف عدة ساعدت
 األحزاب بني التنافس واشتداد اإلمرباطوري، النظام ايار إىل األوىل العاملية احلرب يف أملانيا ازام أدى: السياسي املستوى على �

 سياسية اضطرابات فانتشرت فيمار، حكومة وأقيمت احلكم، عن الثاين غليوم تنازل إىل باإلضافة السلطة، على األملانية السياسية
 م، اهتم1923 انقالب خالل السلطة على االستيالء يف هتلر أدولف فشل وعقب م،1924 سنة بعد إال تستقر مل واقتصادية

 فتضاعف ،1929 ألزمة يةالسلب واآلثار فرساي معاهدة نتيجة أملانيا يف العام االستياء مستغال االنتخابات يف وشارك احلزيب بالعمل
  .االنتخابات يف الفوز بعد 1933 سنة السلطة إىل فوصل النازي، حزبه يف املنخرطني عدد

 واالستهالك اإلنتاج بني التوازن واختالل األسعار، كارتفاع اقتصادية صعوبات فيمار حكومة واجهت: االقتصادي املستوى على �
 .النازي للحزب كروب شركة مساندة إىل باإلضافة احلرب، وخسائر التكاليف، ارتفاع نتيجة

  .األجور يف واخنفاض البطالة نسب يف ارتفاع أملانيا عرفت: االجتماعي املستوى على �
 :أملانيا يف النازية الديكتاتورية دعائم إرساء على احلكم إىل وصوله بعد هتلر عمل

ـُين االنتخابات يف هتلر فوز إثر  :امليادين خمتلف يف الديكتاتوري جه تطبيق على عمل وقد ألملانيا، مستشارا ع
 ومجع املركزي، النظام وإقرار الفدرايل النظام وإلغاء الوحيد، احلزب وفرض األحزاب، منع النقابات، حبل قام: السياسي امليدان يف �

  .واسعة بسلطات يتمتع هتلر الفوهرر م، وأصبح1934 غشت منذ والرئاسة املستشارية منصيب بني
 والصناعات الكربى لألشغال األولوية إعطاء مع التخطيط إطار يف املوجه االقتصاد سياسة هتلر ج: االقتصادي امليدان يف �

 الشعب الستمرار الضرورية األولية املواد وتوفري ،السكان فائض الحتواء احليوي اال توسيع على العمل إىل باإلضافة ،العسكرية
  .)البطالة وتراجع األملاين االقتصاد انتعاش إىل اإلجراءات هذه أدت(، األملاين

 .نقيا عليه احلفاظ ضرورة على التأكيد مع اجلماعة حياة حمور اآلري العرق جعل مت: االجتماعي امليدان يف �
 :هتلر شخصية على التارخيية البيوغرافية دراسة منهجية

 :وأفكاره هتلر وصفاته حياة
 االشتراكي الوطين احلزب إىل وانظم م،1914 سنة يف اجليش واخنرط ،1889 سنة النمساوية برونو مبدينة هتلر أدولف ولد
 سنة مستشارا وعني ،1924سنة  وسجن ،1923سنة  انقالب أول وقاد ،1921 سنة له رئيسا وأصبح م،1919 سنة للعمال األملان

الربملاين،  النظام نقيض النازية، اعتبار يف هتلر أفكار وتتمثل أهم ،1945 سنة ، وانتحر1934 سنة واملستشارية بني الرئاسة ومجع ،1933
 للضعفاء، ويرفض البقاء األعراق، بني ينكر املساواة أساس عنصري، على الدولة بناء يف وارتكازه. الزعيم شخص يف املسؤولية حتصر لكوا
  .األملاين للشعب البقاء مقومات من اال احليوي ويعترب

  :النازية الدولة مسات

 )النازية حالة دراسة( الديكتاتورية الأنظمة ظاهرة

https://moutamadris.ma/


 نازيا نظاما هتلر حيث أحدث السلط، كل حيتكر ديكتاتوري نظام إقرار إىل تسعى اليت الشمولية يف النازية الدولة مسات أهم تتمثل
 متجيد على يقوم عنصري نظام بذلك وهو احلزبية، والتعددية الربملاين النظام وإلغاء التعبري، حرية ومنع يده، يف السلط جتميع على يقوم

 الصناعة وتقوية االقتصادي بالتخطيط أيضا هتلر واهتم وليرباليني، وماركسيني يهود من األجانب وكراهية اآلري، اجلرماين العنصر
 األجنبية العناصر إقصاء يف الدولة دور وحدد اهلتلرية، الشبيبة يف واالخنراط الوالدة وتشجيع العاطلني، وتشغيل والعسكرية، التجهيزية

  . فرساي معاهدة قرارات وجتاوز األملانية املواد وتصدير األولية املواد لتأمني اإلمربيايل للتوسع واإلعداد الضعفاء، من اتمع وتطهري
 :خامتة

 إىل النازية بوصول توج الذي السياسي، التطرف ظهور يف األوىل العاملية احلرب مبوجب أملانيا على فرضت اليت القيود سامهت
  .الثانية العاملية احلرب قيام يف تسبب مما الدولية، العالقات إىل التوتر وعودة السلطة
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