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 الممخص:

يعد سالح اإلرىاب النفسي من األسمحة الفتاكة التي ليا دور كبير في 
مستخدمييا، فيو أداة قوية في السياسة. وقد استخدم ىتمر تحقيق ما يصبو إليو 

أسمحة كثيرة لتحقيق أىدافو، ومن ىذه األسمحة: األسمحة المادية والتي تتمثل في 
األسمحة العسكرية التقميدية، واألسمحة المعنوية، والتي تتمثل في اإلرىاب النفسي 

حطيم معنويات حكومات بيدف تــ وىو أحد أشكال الحرب النفسية  ــ أو المعنوي
وشعوب القوى األوروبية وعمى رأسيا بريطانيا، إلرغاميا عمى غض الطرف عن 
االنتياكات األلمانية التي كانت تيدف التوسع داخل القارة األوروبية، أو تحقيق ما 
 أسماه بالمجال الحيوي، والذي ُيقصد بو السيطرة عمى مناطق معينة لتأمين وجود

، وضمان رخائيا االقتصادي، وتوجيو موارد الدولة نحو تحقيق ىذا ألمانيا النازية
تخدام ىذا السالح في مواجية بريطانيا اليدف. وسأقصر الحديث ىنا عمى اس

  (.@:@8 ــ ?:@8أثناء األزمة التشيكوسموفاكية )

وتتجمى أىمية البحث: في إبراز مدى أىمية استخدام سالح اإلرىاب 
النفسي في تحجيم دور بريطانيا في مواجية ألمانيا النازية أثناء األزمة 

اتبعتيا بريطانيا فيما بين  التشيكوسموفاكية، فبالرغم من سياسة التيدئة التي
الحربين العالميتين كانت كثيرا ما تعمل عمى الوقوف أمام طموحات ىتمر داخل 
القارة األوروبية، وكانت المسألة التشيكوسموفاكية خير دليل عمى ذلك، وىو ما 

وافقة عمى  انتزاع جعل ىتمر ييدد الحكومة البريطانية تارة ويرغبيا تارة في الم
ذات األغمبية  ــرب التشيك عمى الحدود مع ألمانياـ يقع في غـ ديتإقميم السو 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9
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األلمانية من تشيكوسموفاكيا بحجة اضطياد الحكومة التشيكوسموفاكية أللمان 
السوديت. وقد شكمت تمك المنطقة محور نزاع بين ألمانيا النازية وتشيكوسموفاكيا 

 قبيل الحرب العالمية الثانية. 

ف البحث إلى تسميط الضوء عمى أحد األسمحة ومن ىذا المنطمق ييد
اليامة التي استخدميا ىتمر في ترويض بريطانيا، إلرغاميا عمى الموافقة عمى 

، ?:@8سبتمبر  @9انتزاع إقميم السوديت من تشيكوسموفاكيا بموجب اتفاق ميونخ 
ي كما أدى إلى وقوفيا عاجزة أمام غزو تشيكوسموفاكيا من قبل القوات األلمانية ف

لذا كان من الميم الكشف عن مظاىر ىذا السالح، وموقف  .@:@8مارس  =8
 بريطانيا منو، وأثره عمييا أثناء األزمة التشيكوسموفاكية.

 .أزمة ـــ بريطانيا ـتشيكوسموفاكيا  ــاإلرىاب ـ ىتمر  الكممات المفتاحية:
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The Psychological Terror Weapon for Hitler and Its 
Impact on towards the Britain position from The 
Czechoslovak Crisis (1938 – 1939) 
Abstract:  

The psychological weapon of terrorism is a deadly arm 
that has a major role in achieving what its users want. Hitler 
used many weapons to achieve his goals, including weapons 
of psychological or moral terrorism. It is considered one of 
the forms of psychological warfare with the aim of breaking 
the morale of the governments and peoples of European 
powers. that was top of them is Britain in order to force that 
to turn a blind eye to German violations that were aimed at 
expanding within the European continent or achieve what he 
called the vital field which is intended to control certain areas 
to secure the existence of Nazi Germany and ensure its 
prosperity Economic and directing state resources towards 
achieving this goal. I will limit the discussion in this research 
to the use of this weapon against Britain during the 
Czechoslovakian crisis of (1938-1939). 
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The importance of the research is represented in 
highlighting the importance of using the psychological 
weapon of terror in curtailing Britain's role in confronting Nazi 
Germany during the Czechoslovakian crisis. Despite Britain's 
policy of appeasement between the two world wars, it often 
worked to stand up to Hitler's ambitions within the European 
continent. The Czechoslovak issue was the best proof of 
this, which caused Hitler to threaten the British government 
at times and desired at times to agree to the expropriation of 
the Sudeten territory which is located in the western Czechs 
on the border with Germany with a German majority from 
Czechoslovakia under the pretext of the Czechoslovakian 
government's persecution of the Suet Germans. That region 
had been at the center of a conflict between Nazi Germany 
and Czechoslovakian prior to the Second World War. 

From this standpoint, the research aims to shed light 
on one of the important weapons that Hitler used in taming 
Britain to force it to agree to wrest the Sudeten territory from 
Czechoslovakia under the Munich Agreement of September 
30, 1938, and also led to its helpless standing before the 
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invasion of Czechoslovakian by German forces on March 16, 
1939.Keywords : Terror – Hitler –   Czechoslovakian – 
Britain – Crisis. 
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و وتعالى إن ظاىرة اإلرىاب النفسي موجودة منذ أن خمق اهلل سبحان 
اإلنسان عمى سطح األرض، وىو ما اتضح جميا عندما ىدد قابيل أخاه ىابيل 
 بالقتل، ومما ال شك فيو أن ذلك مثل المبنة األساسية األولى لتمك الظاىرة.
وتنوعت صور وأشكال ىذا السالح في العصور الوسطى عندما استخدمو 

 .(8)سالميالصميبون ثم الُمغول ضد قادة وسكان منطقة الشرق اإل

واستمرت ىذه الظاىرة إلى أن ظيرت جميا إبان حركة اإلصالح الديني  
أوروبا خالل القرنيين الخامس عشر والسادس عشر، عندما مارست  التي شيدتيا

الكنيسة الكاثوليكية أحد صور اإلرىاب المعنوي، وىو اإلرىاب الفكري الذي كان 
بمثابة أداًة لمراقبة المطبوعات التي ال تنسجم مع أفكارىا. كما ظيرت محاكم 

كنيسة الكاثوليكية في التفتيش التي تعد من الوسائل السمبية التي لجأت إلييا ال
تنفيذ الحركة اإلصالحية. حيث مارست أعماليا بقسوة. وصارت تصدر األحكام 
الجماعية بإحراق المتيمين أحياء، إضافة إلى التعذيب والسجن ومصادرة 
الممتمكات، مما أدى ذلك إلى إثارة الرعب في نفوس بروتستانت ألمانيا وشمال 

وتستانت في إيطاليا فحسب، بل امتد إلى أوربا. ولم يقتصر عمميا عمى البر 
  مضايقة الكاثوليك الذين ينادون باإلصالح عمى أساس التفاىم والتسامح. 

وال يمكن إغفال ما شيدتو فرنسا في العصر الحديث، بعد اندالع الثورة 
إذ شيدت ما أطمق عميو عيد اإلرىاب. فبعد إعالن الجميورية  @?<8الفرنسية 

عدام لويس السادس عشر في  9@<8سبتمبر  98في  ، سارت :@<8يناير  98وا 
، وىو ما أحاط فرنسا باألخطار الخارجية والداخمية، (9)فرنسا من تطرف آلخر
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وىدد مستقبل الثورة فييا، وأمام ذلك رأى المؤتمر الوطني ضرورة تشكيل ىيئة 
عام"، مصغرة تتسمم السمطة في فرنسا، فانتخبت لجنة عرفت باسم "لجنة اإلنقاذ ال

وأعطيت صالحيات مطمقة، وباشرت أعماليا بالبطش واإلرىاب. كما تشكمت 
"لجنة الضمان العام" وتفرغت لقضايا اآلمن ومراقبة المشبوىين وسوقيم إلى 

  . وىو ما مثل أحد صور وأشكال اإلرىاب النفسي آنذاك. (:)المقصمة

ريخية، إلى وىكذا استمر استخدام سالح اإلرىاب النفسي عبر العصور التا
في العقد الثالث  (;) Adolf Hitler""أدولف ىتمرأن ظير بشكل واضح عمى يد 

من القرن العشرين، حيث استخدمو بشكل جيد ضد بريطانيا أثناء األزمة 
التشيكوسموفاكية، بيدف تحجيم دورىا في التصدي لتوسعاتو داخل أوروبا 

الموضوع، كان ال بد من الوسطى. ولكن قبل الخوض في الحديث حول ىذا 
 إيضاح مفيوم ودالالت اإلرىاب النفسي.

 اإلرهاب النفسي )المفهـوم والـدالالت(:

كل استخدام أو تيديد عنف غير مشروع وقسري  اإلرىاب بصفة عامة ىو
يجاد تأثير نفسي معين، ينتج عنو حالة من الخوف والرعب بقصد  لبث رسالة ما وا 

أو مجموعة من األفراد أو حتى المجتمع بأسره وصواًل التأثير أو السيطرة عمى فرد 
 . (>)إلى ىدف معين يسعى الفاعل إلى تحقيقو

لذا يعد اإلرىاب بشكل عام ىو استخدام العدوان أو التيديد بو من قبل 
أفراد أو جماعات أو دول لتحقيق أغراض سياسية. حيث تتمثل خصائصو في 

 من ومقصودة بوسائل عمدية باستخدامو التيديد أو المشروع غير العنف استخدام
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 في المشمولين وتجعل النفوس، في الرعب، والفزع تثير دولة أو منظمة أو شخص
 سواء المسبق والتخطيط بالتنظيم الظاىرة ىذه وتتصف .القمق والترقب من حالة
  .(=)دولة أو جماعة أو بيا فرد قام

والتي تعني االستخدام  أما اإلرىاب النفسي فيو أحد أشكال الحرب النفسية.
المتعمد لمدعاية وغيرىا من الوسائل، بيدف التأثير عمى آراء ومشاعر ومواقف 
وتصرفات الجماعات المعادية أو المحايدة أو الصديقة. دعما لسياسة أو ألىداف 
راىنة، أو لخطة عسكرية، في ظروف الحرب أو األزمات أو المواجيات. 

م التأثير عمى معنويات الخصم، والقضاء عمى وتستيدف الحرب النفسية بشكل عا
إرادتو لمقتال أو المقاومة، وفي بعض األحيان دفعو إلى تقبل موقف الطرف 

  .(<)المعادي

كما تيدف الحرب النفسية إلى تحقيق النصر السيكولوجى )النفسي( عمى 
العدو عن طريق تخفيض معنوياتو وجعل جنوده يتوقعون اليزيمة، وىى حرب 

وىجومية في الوقت ذاتو ألنيا تبنى قدرات ومعنويات الشعب وجنوده بينما  دفاعية
 .(?)تحطم في الوقت نفسو معنويات العدو

في الحرب النفسية العديد من الوسائل واألساليب: كالدعاية،  ويستخدم 
والخطب، والتيديد، والشائعات، والترغيب، والترىيب، وبث الذعر، ونشر القمق، 

ثارة الخوف،  والفزع، والرعب في نفوس العدو. ىذا إلى جانب األناشيد واألغاني وا 
 .الحماسية، وغير ذلك مما يدخل في نطاق الحرب النفسية الحديثة والموسيقى
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ثارة القمق والخوف دائًما ما تكون  إن سياسة التيديد واالبتزاز والخداع وا 
ى تمك الدول أنيا ىي األسمحة المفضمة لدى الدول المعتدية، فبيذه األساليب تر 

ستنجح في إثارة الخوف والرعب في أعدائيم، لدرجة أنيم يعتقدون الوصول إلى 
. وكانت سياسة ىتمر تجاه بريطانيا أثناء (@)غاياتيم دون إطالق رصاصة واحدة

 خير دليل عمى ذلك. (80)األزمة التشيكوسموفاكية

عمن أنو فقد كان ىتمر حين يشعر بأنو ستواجيو مقاومة من أي قوى ي
سيمتجئ إلى القوة  إذ لم يتم تنفيذ الحل الذي أماله، وقد استخدم ىذا السموك 
القتناعو بأنو لن يصطدم بتدخل قوة كبرى أخرى. وقد نجح في فرض رغبتو في 
األزمة التشيكوسموفاكية دون تنفيذ تيديده، وىو ما أدى إلى ازدياد الييبة 

 روبا وعمى رأسيا بريطانيا. أمام القوى الكبرى في أو  (88)األلمانية

ومن ىذا المنطمق يمكن القول أن سالح اإلرىاب النفسي يستيدف الجانب 
المعنوي لدى األفراد أو الحكومات أو الشعوب. وىو يعني استخدام التيديد 
ثارة القمق لدى العدو إلحباط معنوياتو، وبث الروح االنيزامية فيو،  والخوف وا 

باإلكراه أو التيديد أو الترويع.  وىكذا يمكن القول أن لتحقيق أغراض سياسية 
سالح اإلرىاب النفسي ييدف إلى تحقيق ىدف سياسي معين مثل كسر روح 
المقاومة عند األفراد، وىدم المعنويات عند الييئات والمؤسسات والحكومات. وىو 

 . (89)وسيمة تمجأ إلييا بعض الحكومات لتحقيق أىداف سياسية معينة

ولعل ىناك من يسأل أييما يكون أشد تأثيًرا، اإلرىاب المادي، أم المعنوي؟ 
وىنا يمكن القول أن اإلرىاب المعنوي يكون أكثر قوة وتأثيرا في العدو، فاإلرىاب 
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المادي يزول أثره بمجرد تحقيق ميمتو، أما اإلرىاب النفسي قد يظل تأثيره بعيد 
 المدى حيث يستمر لفترات طويمة.    

 اهر سالح اإلرهاب النفسي عند هتمر: مظ

كانت ىناك دوافع عديدة لدى ىتمر جعمتو يفكر باحتالل تشيكوسموفاكيا، إذ 
كانت غنية بصناعاتيا ومواردىا الخام، وكانت تقف حائال دون وصول األلمان 
إلى وادي الدانوب، وامتمكت جيًشا وأسطوال جوًيا قويين، فتطمع ىتمر إلى 

 . وىو ما جعميا ىدفا لطموحاتو في أوروبا.(:8)داتيما الكبيرةاالستحواذ عمى مع

إلى السمطة عندما أصبح مستشارا أللمانيا وصول ىتمر وفي الواقع كان 
يمثل التيديد األكثر مباشرة واألكثر خطورة لمسالم  ::@8يناير عام  0:في 

 أنو يسعى إلى ضم ?:@8أعمن في خطاب لو في سبتمبر العالمي. خاصة وأنو 
. (;8)األلمان الذين فرقتيم ظروف السياسة وحرمتيم من االنضمام إلى وطنيم

ىدفيا االستيالء عمى ما أسماه بالمجال الحيوي ـ ُيقصد بو  سياسة خارجيةوانتيج 
السيطرة عمى مناطق معينة لتأمين الوجود أللمانيا وضمان رخائيا االقتصادي 
وتوجيو موارد الدولة نحو تحقيق ىذا اليدف ـ وقد دلت تمك السياسة عمى النوايا 

. مما (>8)فضو بريطانيااأللمانية في التوسع داخل القارة األوربية، وىو ما كانت تر 
 جعل ىتمر يضعيا في أتون من التيديد والخوف والوعيد لتحقيق ما يصبو إليو.

وفي الواقع رأى ىتمر أن بريطانيا ىي العدو األول أللمانيا منذ ظيورىا 
بمدينة "فيميممسيافن" األلمانية  ، وىو ما أوضحو في خطاب لو8<?8كقوة عام 

ال: "أن بريطانيا قابمت صعود ألمانيا وظيورىا حيث ق @:@8في أول أبريل عام 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9
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كقوة بكراىية وحسد، وأن الوثائق التاريخية أكدت عمى أنيا عممت بسياسة كان 
سقاطيا عسكريا، مما يضمن لكل  اليدف منيا تطويق ألمانيا بشكل محكم، وا 
مواطن بريطاني حياة أفضل. وأن الخطأ الوحيد الذي نموم عميو النظام األلماني 

ذاك إدراكو ليذه الخطة الشيطانية، ولم يكن لديو القدرة عمى اتخاذ القرارات آن
المناسبة لدرئيا في الوقت المناسب، لذا ترك ىذا التطويق ينضج حتي بداية 
الكارثة" ـ أي الحرب العالمية األولى ـ وىو ما يوضح  مدى الكراىية التي كان 

  .(=8)يكنيا ىتمر لبريطانيا

ت األزمة التشيكوسموفاكية العديد من مظاىر وأشكال عمى أية حال شيد
وصور اإلرىاب النفسي الذي استخدمو ىتمر لتحجيم دور بريطانيا من أجل تحقيق 

 ، وقد تمثمت تمك المظاهر في اآلتي:ما يصبو إليو في وسط أوروبا

 أ ـ التهديد بالحرب:

تشيكوسموفاكيا، بالرغم كان ىتمر مقتنعا بأن بريطانيا لن تحارب من أجل 
لذا انتيج إزائيا ، من رغبتيا في التصدي لطموحاتو التوسعية في أواسط أوروبا

سياسة الوعيد تارة والمالينة تارة أخرى. خاصة بعد أن تبدل الوضع اإلستراتيجي 
في أوروبا كل التبدل، وأصبح في مقدور ألمانيا وجيوشيا أن تتركز بصفة مباشرة 

موفاكيا الغربية، التي كانت حاشدة باأللمان عنصرًيا، وكانوا عمى حدود تشيكوس
 .(<8)عمى استعداد ألن يؤدوا دور الطابور الخامس عندما تتأزم األمور

صرح األخير  ?:@8سبتمبر  >8وأثناء مقابمة بين تشمبرلين وىتمر في 
ايخ حق تقرير المصير، أو االنضمام لمر  (?8)أنو إذا لم يتحقق أللمان "السوديت"ب
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بمفردىم، فسوف يساعدىم عمى القيام بو، كما أعمن بشكل قاطع أنو لن ينتظر 
كثيرا، بل سيكون مستعدا لممخاطرة بـ"حرب عالمية" من أجل تمك المسألة. ولم 
يتوقف األمر عند ىذا الحد بل اشتكى من التيديدات البريطانية ضده، وىو ما 

يديد والتحذير، وأن بريطانيا لن جعل تشمبرلين يوضح لو ضرورة أن يميز بين الت
تذىب بأي حال من األحوال إلى الحرب مع ألمانيا. وىو ما يوضح تيديد ىتمر 
لرئيس الوزراء البريطاني بإشعال حرب عالمية ما لم يتحقق ما يريده بشأن ألمان 

وأثناء المقابمة أراد ىتمر أن يحصل عمى تأكيد من تشمبرلين بموافقة السوديت. 
عمى إقرار حق تقرير المصير إلقميم السوديت، مما يجعمو مستعدا لتنفيذ بريطانيا 

طرق ووسائل تنفيذ ذلك، ولكن تشمبرلين صرح لو بأن الحكومة البريطانية لم تكن 
تقبل ذلك المبدأ، وىو ما جعل ىتمر يوضح لو أنو ال فائدة من مواصمة الحديث 

وتمسكو بموقفو في مساندة . وىو ما دل عمى حدة ىتمر (@8)حول تمك المسألة
 ألمان السوديت في إقرار حق تقرير المصير حتى في حالة رفض بريطانيا.

وىو ما صرح بو ىتمر أمام تشمبرلين قائال: " ليس ثمة شيء في مقدور 
المرء أن يصنعو لمحيمولة دون غزو تشيكوسموفاكيا، ما لم يمنح السوديت حق 

. (90)د تشمبرلين إلى لندن لمشاورة زمالئوتقرير المصير، وعمى وجو السرعة". فعا
ولم يكن تشمبرلين يستطيع إعطاء تأكيد ليتمر بموافقة الحكومة البريطانية عمى 
إقرار حق تقرير المصير دون العودة إلى التشاور مع زمالئو. وبالرغم من ذلك 
رأى تشمبرلين أن األمل الوحيد لمحل السممي لن يتحقق إال بمنح حق تقرير 

من  لم يكن لديياالحكومة البريطانية خاصة وأن . (98)ير إلى ألمان السوديتالمص
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أول األزمة إلى آخرىا سوى مشغولية واحدة وىي تجنب الحرب، ألنيا كانت تعمم 
  .(99)بضعف إمكانياتيا وعدم استعدادىا ليا

ومما ال شك فيو قصد ىتمر من وراء ىذه التيديدات النفسية بالحرب 
حكومة البريطانية، وبالفعل فقد القت صدى واسًعا لدي تشمبرلين، إرىاب رجال ال

الذي طار أكثر من مرة إلى ألمانيا لمقابمة ىتمر بيدف إيجاد تسوية أللمان 
السوديت. وىنا يمكن القول بأنو كان لموقف ألمانيا الحازم والتيديد بأنيا لن تقف 

 ع السياسة البريطانية.مكتوفة األيدي إزاء مسألة السوديت أثر كبير عمى صنا

 ب ـ االستعدادات العسكرية عمى الحدود التشيكوسموفاكية: 

بعمل استعدادات عسكرية عمى  ?:@8قامت ألمانيا في أوائل أغسطس 
وتجنيد العمل إلكمال التحصينات ، استدعاء جنود االحتياط نطاق واسع، تضمنت

وىو ما أقمق  الجزئية،لتعبئة وىو ما يعادل ا األلمانية عمى الحدود الغربية،
الحكومة البريطانية إذ وجدت أن تمك االستعدادات غير طبيعية، ويمكن النظر 

في إلييا عمى أنو بمثابة تيديد لتشيكوسموفاكيا، وىو ما سيؤدي إلى زيادة التوتر 
جميع أنحاء أوروبا، وبالتالي يجبر الحكومة التشيكوسموفاكية عمى اتخاذ تدابير 

بيا، مما يدمر كل فرصة لنجاح أي وساطة بريطانية، مما احترازية من جان
يعرض السالم في أوروبا لمخطر، ويقضي عمى فرصة إيجاد عالقات تعاون بين 
بريطانيا وألمانيا. وبالرغم من ذلك كانت الحكومة البريطانية تأمل في أن تعدل 

ريبنتروب الحكومة األلمانية من إجراءاتيا العسكرية لتجنب ىذه المخاطر. ولكن 
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رفض مناقشة التدابير العسكرية المشار إلييا مع الحكومة البريطانية، وأعرب عن 
 .(:9)أن الجيود البريطانية في براج لن تؤدي إال إلى زيادة التعنت التشيكي

سبتمبر أصبح الوضع حرجا لمغاية حيث تركزت قوات ألمانية  ;8وبحمول 
ع المزيد من الحوادث في إقميم عمى الحدود التشيكوسموفاكية بحجة منع وقو 

يقاف القتال بين الحكومة التشيكية وألمان السوديت، بالرغم من توقف  السوديت، وا 
تمك الحوادث. وىو ما أقمق الحكومة البريطانية إذ رأت أن الحكومة 
التشيكوسموفاكية ستكون مضطرة إلى التعبئة، مما ييدد بإمكانية وقوع غزو ألماني 

، وىو ما سينتج عنو وقوع حرب (;9)ينتج عنو تدخل فرنسا بجانبيالتشيكوسموفاكيا 
 . (>9)أوروبية ربما تضطر فييا بريطانيا إلى دعم فرنسا

وال مبالغة في القول أن االستعدادات العسكرية األلمانية كان اليدف منيا 
إرىاب بريطانيا بالقوة العسكرية، وىو كان أحد أدوات سالح اإلرىاب النفسي لدي 

 مر، إلحباط معنويات رجال الحكومة البريطانية.ىت

 جـ ـ إثارة قضية "حق تقرير المصير" أللمان السوديت:

عمل ىتمر عمى االرتكاز في مطالبو عمى أدلة قوية مستمدة من المبادئ 
تبعا لمظروف؛ ألنو أراد أن يدعم طمباتو  (=9)االقتصادية أو التاريخية أو العنصرية

بأسس من الحق والعدل، عمما منو أن قوة الحق ال تقل في فعميا عن القوة 
المادية، ولقد انتيج ىذه الخطة في ضم إقميم السوديت، وكانت حجتو في ضمو 

 .(<9)مبدأ االتحاد العنصري
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إثارة الخالفات  وعندما تسمم النازيون مقاليد الحكم في ألمانيا، عمموا عمى
القومية داخل اإلقميم، فأخذ األلمان السوديت يطالبون بضم اإلقميم أللمانيا. 
واستفادت ألمانيا النازية من صعود حزب ألماني في السوديت لتدعيم الحركة 

 Konradكونراد ىينالين  ::@8االنفصالية. وكان قد أسس ىذا الحزب في 
Henleinفرونت ، تحت مسمى ستوديتندوتش ىيماStudetendeutshe 

Heimatfront  وكان في بدايتو حزبا معتدال ال يطالب باالنضمام إلى ألمانيا، بل
بالالمركزية. فتشيكوسموفاكيا كانت مأوى لمعديد من المياجرين األلمان المعاديين 

( >>@8ـ ><?Thomas Mann 8لمنازية ) مثل األديب األلماني توماس مان 
وديت كانوا في معظميم من البروليتاريين المنضمين إلى فضال عن أن ألمان الس

االشتراكية ـ الديمقراطية، وأخيًرا لم يكن من مصمحة البرجوازية الصناعية الييودية 
 .(?9)األصل مساندة النازية

عمى أية حال كان في تشيكوسموفاكيا نحو ثالثة ماليين ونصف مميون من 
. (@9)فيا عمى طول تخوم ألمانيا الجنوبيةاأللمان يقنطون مقاطعتي بوىيميا ومورا

وكانوا قد ضموا إلى تشيكوسموفاكيا بمقتضى معاىدة سان جرمان عام 
واستخدم ىتمر جميع وسائل  ".. وكان يطمق عمييم اسم "السوديت(0:)@8@8

 .(8:)الدعاية في حض السوديت عمى المطالبة باالتحاد مع الوطن األم

في األيام األولى من سبتمبر مؤتمرا في نورمبرج  (9:)عقد النازيونوقد 
 89أليب فيو ىتمر مشاعر سامية نحو الجنس األلماني، ثم أنيى المؤتمر يوم 

. أكد خاللو ىتمر عمى االستعدادات العسكرية (::)سبتمبر بخطاب يفيض تيديًدا
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عمى الحدود الغربية أللمانيا، موضحا أن الرايخ لن يتسامح في أي ظمم أو 
طياد إزاء ألمان السوديت، موضحا أيضا أنيم طالبوا بحق تقرير المصير، اض

وقد دعميم الرايخ في طمبيم، وكانت تمك المرة األولى التي صرح فييا ىتمر بدعم 
قضية حق تقرير المصير، وىو ما دل عمى الرايخ أللمان السوديت، وأثار عمنا 

أللمان السوديت. وبالرغم من ذلك مدى التأييد األلماني إلقرار حق تقرير المصير 
لم يغمق الباب أمام إجراء المزيد من المفاوضات في براج، كما أنو لم يطمب إجراء 

 . (;:)استفتاء. وىو ما أدى إلى تقميل حدة التوتر في الجانب البريطاني

ولكن كان لمدعم الذي أظيره ىتمر في خطابو أللمان السوديت، تأثير 
م عمى القيام بالمظاىرات في جميع أنحاء إقميم سريع عمييم، حيث شجعي

سبتمبر أسفرت عن  88السوديت، وىو ما أدى إلى وقوع العديد من الحوادث في 
سبتمبر معظميم من التشيك، مما دعى  ;8جريحا بحمول  ><قتيال و  98

الحكومة التشيكوسموفاكية إلى إعالن األحكام العرفية في إقميم السوديت، وىو ما 
، وأعمن (>:)Conard Henleinكونراد ىاينالين عيم ألمان السوديت رفضو ز 

عالن حالة الطوارئ ستكون  لمحكومة التشيكوسموفاكية أن عواقب األحكام العرفية وا 
 .(=:)عواقبيا وخيمة إذا لم يتم إيقافيا عمى الفور

عمى أية حال سيطرت الحكومة التشيكية عمى الموقف الداخمي تماًما، غير 
الحوادث كان ليا أثر معنوي شديد الخطورة. فكان لذلك أسوأ وقع في أن ىذه 

ألمانيا، وارتفعت الصيحات مطالبة بالثأر لمدم األلماني الذي ُأىِرق خالل قمع ىذه 
 . (<:)االضطرابات. وىددت ألمانيا بالويل واليالك وعظائم األمور
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ـ مدينة  (?:)ن عمى التصريح بأن نقاط كارلسبادكونراد ىنميوىو ما شجع 
ـ لم تعد كافية، وأن الوضع أصبح يتطمب إقرار  في التشيك تقع في غرب بوىيميا

حق تقرير المصير، وبعد ذلك فر إلى ألمانيا وبدأ في تشكيل فيمق عسكري أسماه 
 .(@:)رجل 0.000;فيمق السوديت بمغ عدد أفراده 

ضاء عمى ومن ىذا المنطمق يمكن القول نجح ىتمر إلى حد كبير في الق 
أي أمل لبريطانيا إليجاد حل سممي بين الحكومة التشيكوسموفاكية وألمان 
السوديت. وىو ما أدركتو بريطانيا، التي كانت تخشى أن تؤدي مساندتيا لمحكومة 
 التشيكوسموفاكية لمتصدي ألطماع ىتمر في إقميم السوديت إلى مواجية مع ألمانيا.

 د ـ الشائعات:

ىتمر إلى األلمان في تشيكوسموفاكيا في شير  صدرت األوامر من قبل
بأن يزيدوا االضطرابات، وأخذت الحكومة األلمانية تشن حرب  ?:@8مايو 

األعصاب وفق خطة متقنة، وذاعت شائعات قوية عن تحرك ألماني نحو حدود 
تشيكوسموفاكيا، وىو ما لم تكن تنفيو الحكومة األلمانية لتزيل القمق الذي ساور 

مايو تعبئة قوتيم بصورة جزئية. لذا دعا  98و 90، الذين أعمنوا ليمة التشيكيين
مايو مستشاريو الرئيسيين إلى اجتماع، وأصدر أمره بالتأىب لغزو  ?9ىتمر في 

 . (0;)تشيكوسموفاكيا

سبتمبر عمى ضرورة  99كما صرح ىتمر أثناء مقابمة لو مع تشمبرلين في 
رضيم لسياسة القمع واإلرىاب من إيجاد حل سريع أللمان السوديت بحجة تع
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بيدف إقناع الحكومة البريطانية بضرورة ضميم . (8;)الحكومة التشيكوسموفاكية
 إلى الرايخ.

 موقف بريطانيا:

أقمقت تيديدات وسياسة ىتمر أثناء األزمة التشيكوسموفاكية الحكومة 
 البريطانية، وىو ما أتضح جميا في اآلتي:

 عن تشيكوسموفاكيا:أ ـ إعالن عدم ضمان الدفاع 

ما إن بدأت األزمة التشيكوسموفاكية تظير في األفق خشيت الحكومة 
البريطانية من نشوب حرب تضطر فييا لمساعدة تشيكوسموفاكيا ضد ألمانيا، 
خاصة وأنيا لم تكن مستعدة لمقيام بعمل عسكري من أجل الدفاع عن 

 Neville"يفيل تشمبرلينن "تشيكوسموفاكيا، لذا أعمن رئيس الوزراء البريطاني 
Chamberlain (;9)  أنو ال يضمن الدفاع عن  ?:@8مارس  ;9في

 .(:;)تشيكوسموفاكيا

وقد وصمت الحكومة البريطانية إلى قرار مفاده أن التدخل البريطاني لن 
يغير شيء في توازن القوى، وفي حالة التدخل ستكون النتيجة الوحيدة ليذا التدخل 

 .(;;)يكون مصيرىا غير معمومىي نشوب حرب عامة، س

 ":Walter Runcimanرونسيمان  ب ـ بعثة المورد "والتر

كانت المخاوف تتزايد لدى الحكومة البريطانية بعد أن فشمت المفاوضات 
خشية تدخل ألمانيا بجانب  ?:@8بين تشيكوسموفاكيا وألمان السوديت في يوليو 



 سالح اإلرهاب النفسي عند هتلر                                                      رد. أحمد عبد الق ادر محمد عبد الق اد

 م(0202أكتوبر ) -العدد التاسع         ية املصرية                                                   والحضار ية التاريخالدراسات مجلة 

  

333 

البد أن تختار إحداىا، أوليما:  ألمان السوديت، وكانت أماميا ثالثة بدائل كان
التيديد بدخول حرب ضد ألمانيا في حالة غزوىا لتشيكوسموفاكيا، وثانييما: أن 
تمتزم الحياد، أي تقف جانبا وتترك األمور تسير في مجراىا، وثالثيما: البحث عن 

 .(>;)إيجاد تسوية سممية عن طريق الوساطة

بريطانيا بالدخول بجانب  وفي الواقع لم تكن ىناك أي التزامات تجبر
تشيكوسموفاكيا وىو ما جعل األمر األول مستبعد، خاصة وأن بريطانيا لم تكن 
تقبل بدخول حرب من أجل منع أقمية من الحصول عمى الحكم الذاتي، أو حتى 
اختيار االنضمام أللمانيا. أما البديل الثاني، فكان غير مقبول لدى الحكومة 

رك أن اشتعال حرب في تمك المنطقة سيؤدي إلى البريطانية، حيث كانت تد
اشتعال حرب عامة، ولذا رأت ضرورة السعي لموصول إلى اتفاق بين األطراف 

 . بيدف إرضاء ىتمر.(=;)المتنازعة

وزير الخارجية األلماني "يواخيم  ?:@8يوليو  ?9في  لذلك أبمغ تشمبرلين
العمل عمى التعاون  بضرورة (<;)"Joachim von Ribbentrop فون ريبنتروب 

" موضحا لو مدى Walter Runcimanرونسيمان  والترإلنجاح بعثة المورد "
القمق البريطاني تجاه مسألة السوديت، وأعرب عن أممو في أن تتعاون الحكومة 
األلمانية مع الحكومة البريطانية في إيجاد حل سممي لتمك المسألة، مما يؤدي إلى 
فتح الطريق إلقامة عالقات تعاون بين بريطانيا وألمانيا. وقد أرسمت الحكومة 

بعثة رونسيمان المكمفة بأن تمارس بالفعل  ?:@8أغسطس  :البريطانية في 
ـ  >:@Edvard Beneš"" (8إدوارد بينش وساطة الحكومة التشيكية برئاسة 
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لمبحث فيما إذا  ي بزعامة كونراد ىاينالينالحزب الديمقراطي االجتماعو  ( >;@8
 . (?;)كانت ىناك وسيمة لتسوية الخالفات

قوف عمى موقف ىتمر إزاء الو  ?:@8حاول رونسيمان في أول سبتمبر 
المفاوضات بين تشيكوسموفاكيا وألمان السوديت، إلعطاء موافقتو ودعمو الستمرار 
المفاوضات الجارية آنذاك في براج، ولكن ىتمر لم يعط لو رد صريح حول تمك 

 . وىو ما جعل الحكومة البريطانية قمقة إزاء ىذا الموقف الغامض. (@;)المسألة

عمى العموم فشمت بعثة رونسيمان في تحقيق أىدافيا، فقد قطع كونراد 
ويبدو أنو كان لديو تعميمات من ألمانيا ، سبتمبر <المفاوضات في  ىاينالين

النازية بعدم التوصل إلى أي اتفاق حول ىذه المسألة، وبالتالي فشمت محاوالت 
، تم استدعاء رونسيمان الوساطة البريطانية. ومع ارتفاع التوتر في وسط أوروبا

سبتمبر، مما جعل  89إلى المسرح في إلى لندن، خاصة بعد دخول ىتمر 
. إذ أثر تأييد ىتمر (0>)الحكومة البريطانية تعيد النظر في موقفيا بشكل أكثر جدية

أللمان السوديت عمى ارتفاع الروح المعنوية لدييم، وىو ما جعل الموقف أكثر 
البريطانية، حيث وجد رونسيمان نفسو أن ميمتو كانت  تعقيدا أمام الدبموماسية

التوسط بين ألمان السوديت وتشيكوسموفاكيا وليس التوسط بين تشيكوسموفاكيا 
 .(8>)وألمانيا

 جـ ـ زيارات تشمبرلين المتكررة إلى ألمانيا:

نشبت منازعات خطيرة بين الشرطة التشيكية وبعض الثوار السوديت في 
سبتمبر، الذي  89، وقد زادت حدتيا بعد خطاب ىتمر في ?:@8سبتمبر  88
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سبتمبر إلى  >8وىو ما دفع تشمبرلين في . (9>)أثار خاللو مسألة الجنس األلماني
كون أللمان السفر إلى ميونخ لمقابمة ىتمر، وقد أوضح األخير ضرورة أن ي

السم الرسمي أللمانيا في السوديت حق تقرير المصير، أو االنضمام لمرايخ ـ ا
 .(:>) (>;@8ـ  8<?8الفترة من )

سبتمبر ألمانيا مرة أخرى لمقابمة ىتمر، وعندما  99زار تشمبرلين في كما 
قابمو أوضح لو ضرورة الحصول عمى ضمان بعدم العدوان عمى تشيكوسموفاكيا، 

رض ىتمر عمى ذلك، ولكنو طمب وجود مثل ذلك الضمان من القوى و لم يعت
األخرى بما في ذلك إيطاليا، وىو ما دفع تشمبرلين إلى مطالبتو بإبرام اتفاق عدم 
اعتداء مع تشيكوسموفاكيا الجديدة، وىو ما رفضو ىتمر بحجة إنو ال يستطيع 

وسموفاكيا ال تزال الدخول في مثل ىذا االتفاق بينما األقميات األخرى في تشيك
وىو ما دل عمى تيرب ىتمر من عقد ميثاق يمزمو بعدم االعتداء  .(;>)غير راضية

 عمى تشيكوسموفاكيا مستقبال.

محاولة إنقاذ ولم يسمم تشمبرلين من النقد لزيارتو المتكررة أللمانيا بدافع 
سبتمبر أمام مجمس العموم  ?9السالم في أوروبا، وفي ىذا الصدد تحدث في 

قررت أن أذىب إلى ألمانيا بنفسي لمقابمة ىتمر بشكل شخصي  البريطاني قائال: "
لمعرفة ما إذا كان ىناك أي أمل في إنقاذ السالم. وأني أعمم جيًدا أن اتخاذ مثل 
ىذا المسار غير المسبوق سيضعني عرضة لمنقد عمى أساس أنني ُأنقُص من 

. وذلك خير دليل عمى مدى نجاح سالح اإلرىاب النفسي (>>)ة"الكرامة البريطاني
 عند ىتمر في التأثير عمى الحكومة البريطانية. 
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 Sir Winston "السير ونستون ليونارد سبنسر تشرشلوبالفعل انتقد 
Leonard Spencer Churchil" (<=)  سياسة تشمبرلين قائال: " كان ىناك رجل
م يكن يتردد أمام المسئولية الكبيرة الممقاة عمى واحد يوجو سياستنا ويقود شئوننا، ول

عاتقو، وأبرق في الرابع عشر من سبتمبر إلى ىتمر دون أن يستشير أحدًا أن يقوم 
بزيارتو . وطار رئيس وزراء بريطانيا إلى ألمانيا ثالث مرات، وقد اقتنع ىو 

وديت عن ومستشاره المورد رانسمان بأن السبيل الوحيد إلرضاء ىتمر ىو فصل الس
 .(<>)تشيكوسموفاكيا"

وىنا يتضح مدى األثر النفسي الذي تركتو األزمة التشيكوسموفاكية عمى 
الحكومة البريطانية. فما الذي يدفع رئيس وزراء بريطانيا بالسفر لمقابة ىتمر 
لبحث تمك المسألة، إال تحت تيديد سالح اإلرىاب النفسي الذي استخدمو ىتمر 

جح في بث القمق والذعر لدى صناع القرار في بريطانيا في تمك المسألة، إذ ن
 خشية من وقوع حرب أوروبية تضطر فييا بريطانيا إلى مواجية ألمانيا. 

وقد حاول أنصار تشمبرلين تبرير موقفو بالسفر لمقابمة ىتمر أكثر من مرة، 
بأن ذلك لم يكن قاصرا عمى إنياء المشكمة التشيكوسموفاكية فحسب، بل الوصول 

لى اتفاق شامل لجميع المشكالت القائمة التي تيدد السالم آنذاك، فقد رأى إ
أنصاره أن إذا اقتصر األمر عمى مشكمة السوديت لكان تركيا تحل بالطرق 
الدبموماسية العادية، خاصة بعد أن قبمت حكومة براج المشروع، ورأوا أن بقبولو 

ذي نادى بو كثير من ناقدي حل ىذه المشكمة األخيرة إنما يقر في ذلك الرأي ال
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سياستو، إذ كان رأييم دائًما أن معاىدة فرساي قد أنشأت مشكالت يجب إعادة 
 .   (?>)النظر فييا

ن كان ذلك دليال عمى نجاح ىتمر في استخدام سالح اإلرىاب النفسي  وا 
في مسألة ألمان السوديت، فما الذي يدفع رئيس وزراء بريطانيا لمسفر أكثر من 

لمقابمة ىتمر؟! غير أنو خشي من التيديدات المتكررة بإشعال حرب عالمية ـ مرة 
 بسبب ألمان السوديت ـ لم تكن بريطانيا قد استعدت ليا.

 د ـ إقناع تشيكوسموفاكيا بالتنازل عن إقميم السوديت:

أمام التيديدات األلمانية بإشعال حرب بسب إقميم السوديت، أصبحت 
بريطانيا مستعدة إلقناع تشيكوسموفاكيا بالتنازل عن إقميم السوديت أللمانيا خشية 

الدولة من وقوع حرب، وىو ما رفع زيف القناع الذي أظيرتو لسنوات من أنيا 
راء السالم عمى حساب ، حيث فضمت ش(@>)الوحيدة المقاومة أللمانيا النازية

 .(0=)تشيكوسموفاكيا

ولكن الحكومة البريطانية رأت من الضروري معرفة موقف الحكومة 
الفرنسية قبل الرد عمى ىتمر. وقد انتيت المحادثات بين الحكومتين البريطانية 
والفرنسية بالموافقة عمى قبول إقرار حق تقرير المصير بيدف إقرار السالم، وأبمغا 

لتشيكوسموفاكية أن بقاء ألمان السوديت داخل الحدود التشيكوسموفاكية الحكومة ا
 . (8=)سيعرضيا ويعرض السالم األوروبي لمخطر
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والجدير بالذكر أن الحكومة البريطانية عممت عمى إقناع الحكومة الفرنسية 
لتشترك معيا في الضغط عمى تشيكوسموفاكيا بكافة السبل لكي تتخمى عن إقميم 

. (9=)شية من وقوع حرب أوروبية تضطر فييا بريطانيا لمساعدة فرنساالسوديت، خ
وىو ما يوضح مدى القمق الذي وصمت لو الحكومة البريطانية خوفا من مواجية 

 ألمانيا النازية.

عمى أية حال أبدت كال الحكومتين البريطانية والفرنسية موافقتيا عمى نقل 
سبتمبر أبمغت بريطانيا  99إقميم السوديت إلى الرايخ األلماني، وفي 

تشيكوسموفاكيا بأىمية الموافقة عمى ذلك حفاظا عمى أمن واستقرار وسالمة 
األراضي التشيكوسموفاكية خشية تعرضيا لمغزو األلماني. وىو ما دل عمى نجاح 
ىتمر في الحصول عمى موافقة بريطانيا عمى ضم إقميم السوديت إلى ألمانيا خشية 

 .Drبينيش " إدفارد . وقد استقالت حكومة الدكتورمن وقوع حرب أوروبية
Edvard Benes( "8??;  8ـ@;?) (=:)  سبتمبر، وقد خمفتيا عمى  99في

 ــ (0<@8ـ  ???8) "General Jan Syrovy"الفور حكومة الجنرال سيروفي 
 8 ــ ?:@8سبتمبر  99التشيكوسموفاكي، ورئيس الوزراء )المفتش العام لمجيش 

 . (;=)الفرنسية ــترحات اإلنجميزية قـ والتي قبمت المـ( ?:@8ديسمبر 

سالح اإلرىاب النفسي عند ىتمر عمى ومما سبق يتضح مدى أثر 
الحكومة البريطانية التي كانت ترغب في تجنب الحرب، أو عمى األقل كسب 

لذا أرادت توجيو التوسع  ،(>=)الوقت الذي يمكنيا أن تستكمل استعداىا الحربي
 .(==)األلماني شرقا خشية من المواجية مع ألمانيا النازية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%B4
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سبتمبر  3:ـ  92فاكيا في مؤتمر ميونخ هـ ـ تخمي بريطانيا عن تشيكوسمو 
82:1: 

عمل ىتمر عمى المطالبة بامتيازات أكثر أللمان السوديت في خطاب ألقاه 
سبتمبر، وىو ما جعل تشمبرلين يوضح لو إمكانية حل مسألة ألمان  =9في 

، حيث ادعى ىتمر أن حكومة (<=)السوديت مقترحا عقد مؤتمر في ميونخ
تشيكوسموفاكيا ليست عادلة في معامالتيا مع المقيمين األلمان في إقميم السوديت، 
وأن أراضييم يجب أن تكون جزًءا من ألمانيا. وانتيى األمر بالوصول إلى اتفاق 

يطاليا وفرنسا، والذي  ?:@8سبتمبر  0:ـ ـ @9ميونخ في  بين بريطانيا وألمانيا وا 
بو قبول بريطانيا لطمب ألمانيا بضم إقميم السوديت إلى ألمانيا، وقد تضمَّن تم بموج

وفي ىذا . (?=)االتفاق أيًضا ضمانا مشتركا الستقالل تشيكوسموفاكيا بعد تقميصيا
الصدد يحدثنا تشرشل قائال: "كم من األسفار العديدة التي كتبت وستكتب عن 

كوسموفاكيا... إننا أصبنا بيزيمة كمية األزمة التي انتيت في ميونخ بالتضحية بتشي
 .(@=)ال نظير ليا"

 خريطةسبتمبر  0:سمم ىتمر لتشمبرلين في ميونخ يوم عمى أية حال 
المناطق األربع التي احتمتيا القوات األلمانية فيما لتشيكوسموفاكيا موضحا عمييا 

كتوبر أ >وفي ىذا الصدد خطب ىتمر في برلين يوم  .(0<)?:@8أكتوبر  <ـ8بين 
 القادمة، آمل أن يتم حل مشكمة ألمان السوديت في غضون األيام القميمةقائال: " 
أكتوبر سنكون قد احتممنا جميع المناطق التي تخصنا. وبذلك ستنتيي  80فبحمول 

 .(8<)واحدة من أخطر األزمات في أوروبا"
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وفي الواقع لم يكن ضم إقميم السوديت ىو ما يشغل ىتمر فحسب، بل كان 
ينظر إلى تمك المسألة بأنيا ستعيد لألمة األلمانية مجدىا وعزتيا مرة أخرى، 

عاما عظيما  ?:@8أكتوبر قائال: " سيكون عام  >والدليل عمى ذلك ما ذكره يوم 
ال مثيل لو في تاريخ األمة األلمانية، عام فخر وشرف وكرامة في تاريخ أمتنا، 

 .(9<)حترام والتقدير ... "سيجعل التاريخ ينظر إلينا الحقا بعين اال

وبينما كان يتم إعداد الوثائق النيائية التفاق ميونخ اجتمع الزعيمان في 
سبتمبر، ولم يحضر معيما أحد إال مترجم واحد. وأخرج  0:ميونخ صباح 

تشمبرلين مسودة بيان كان قد أعده، يعمن فيو " أن مسألة العالقات اإلنجميزية ـ 
لنسبة لمبمدين وألوروبا جميعيا، وأن الفريقين يعدان األلمانية ىي أىم شيء با

االتفاق الذي وقع أمس واالتفاق البحري اإلنجميزي ـ األلماني رمزا عمى رغبة 
 .(:<)شعبييما في أال يحارب أحدىما اآلخر". وقرأ ىتمر الوثيقة ووقعيا بغير تردد"

اتفاق  وىو ما دل عمى أمرين: أوليما أن اليدف األساسي لبريطانيا من
التشيكوسموفاكية. والثاني ميونخ ىو تجنب وقوع حرب مع بريطانيا بسبب المسألة 

ىو انتياج ىتمر لسياسة المالينة مع الحكومة البريطانية، ليحفظ ليا أمام الرأي 
العام البريطاني ماء وجييا، ويقمل من حدة النقد الذي ستواجيو نتيجة اتفاق 

خدام سالح اإلرىاب النفسي الذي بثو في نفوس ميونخ، كما يقمل من حدة أثر است
بريطانيا حكومًة وشعًبا لتحقيق أىدافو الطموحة في تشيكوسموفاكيا، والذي حقق بو 

 انتصارا ساحقا دون إطالق رصاصة واحدة.
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أكتوبر أمام مجمس العموم  :والدليل عمى ذلك ما صرح بو تشمبرلين في 
التي بدت وشيكة بسبب ألمان  بأىمية اتفاق ميونخ في إزاحة شبح الحرب

السوديت، والتي باتت تيدد بريطانيا بشكل أكثر قوة وخطورة من أي وقت مضى، 
نمتقي جميًعا بفرح وشكر عمى أن صموات الماليين قد استجيب وأوضح قائال: " 

. وىو ما يوضح مدى أثر سالح اإلرىاب (;<)"ليا، ورفعت سحابة القمق من قموبنا
 مى البريطانيين أثناء تمك األزمة. النفسي عند ىتمر ع

ولحفظ ماء وجو بريطانيا أعطت لتشيكوسموفاكيا المقمصة بموجب اتفاق 
ميونخ ضمانا بالدفاع عنيا، إذا وقع عمييا اعتداء دون استفزاز من جانبيا. 

أكتوبر أمام مجمس العموم بأن  :ولتبرير الموقف البريطاني صرح تشمبرلين في 
كانت أفضل لتشيكوسموفاكيا من االمتيازات التي أرادىا  شروط اتفاقية ميونخ

يطاليا في السالم، ىتمر، و"أن رغبة الشعب البريطاني مع شعوب  ألمانيا وفرنسا وا 
، وىو ما دل (><)ىي التي أدت إلى التنازالت التي تم تقديميا وليست التيديدات"

الموقف  عمى محاولة تشمبرلين نفي أثر تيديدات ىتمر بإشعال حرب عمى
 . البريطاني إزاء تشيكوسموفاكيا

وال يزال الكالم عمى لسان تشمبرلين فقد خاطب مواطنيو قائال: " لقد جمبت 
لكم السالم مع الشرف". ولكن تشرشل الذي وقف موقف المعارض لسياسة 
التيدئة، رد عميو قائال: "لقد كان عمى بريطانيا وفرنسا أن يختارا بين الحرب 

. (=<)را العار. وبالرغم من ذلك فستفرض الحرب نفسيا عمييما"والعار. فاختا
خاصة وأن ألمانيا في الوقت الذي كانت تتفاوض فيو مع المستر تشمبرلين تستعد 
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من الوجية الحربية، فعمى الرغم من عدم إصدار أمر بالتعبئة العامة كانت تقوم 
 . (<<)بتعبئة تجريبية

في ظل تيديد سالح اإلرىاب النفسي، ونتيجة لموقف بريطانيا الذي تبمور 
، لذا لم يكن أمام (?<)تخمت عن دعم تشيكوسموفاكيا في مؤتمر ميونخ

تشيكوسموفاكيا إال اإلذعان والخضوع، فعبرت القوات األلمانية الحدود في أول 
أكتوبر. وفي الواقع لم يكن في مقدرة بريطانيا أن تفعل شيئا نظرا الفتقارىا 

 وىو ما أستغمو ىتمر أفضل استغالل. (@<)لالستعداد العسكري

فمم تكن منطقة السوديت ذات أىمية كبيرة بالنسبة ليتمر، لكن كان يريدىا 
قضية رأي عام يبرر بيا غزوه لتشيكوسموفاكيا، كدفاع عن حق أىل ىذه المنطقة 
في تقرير مصيرىم ورفض حكومة براج تمبية مطالبيم. وكان اتفاق ميونخ بمثابة 

. (0?)انيا لتشيكوسموفاكيا تحت رحمة ىتمر يباغتيا سياسيا كيف يشاءترك بريط
وىو ما أدركتو تشيكوسموفاكيا ذاتيا، حيث رأت أن اتفاق ميونخ ما ىو إال بداية 

 .(8?)لمقضاء عمى استقالليا، وفرصة أللمانيا لكي تكمل احتالل باقي البالد

نصر سيقي المنطقة  وبالرغم من ذلك رأى تشمبرلين أن اتفاق ميونخ بمثابة
شر الحروب. أما ىتمر فحاول التظاىر بسعادتو تجاه االتفاق، أما في الحقيقة فقد 
رآه ىزيمة لمدبموماسية األلمانية. لذا تأكد أن أحالمو في الشرق لن تتحقق إال 
بمواجية بريطانيا نفسيا، لعدم التزاميا بالحياد، وبسبب تحجيميا لتصرفاتو وتدخميا 

وأنيا أصبحت شبحا ييدد مساعيو التوسعية، وعائقا صمبا يصد في كل شيء، 
. وبالرغم من ذلك كان اتفاق ميونخ نصًرا (9?)طموحات الرايخ في القارة األوروبية
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دبموماسًيا باىًرا ليتمر، وقد شجعو عدم اتخاذ بريطانيا موقف حازم إزاء نقضو مرة 
 . (:?)حرب أوروبية بعد أخرى ألحكام معاىدة فرساي، وخوفيا من خوض غمار

وىكذا تخمت بريطانيا عن تشيكوسموفاكيا نتيجة التيديد األلماني بالقيام 
بعمل عسكري. وىو ما دفع رئيس تشيكوسموفاكيا إدوارد بينش إلى التخمي عن 

من األىالي الذين يتحدثون  00.000?.:منطقة السوديت، التي كان يسكنيا 
أنو ال يمكنو االعتماد عمى مساعدة  تشيكي، حين أدرك 00.000=األلمانية و 

من  00.000=خارجية، فأرغم عمى قبول قرارات مؤتمر ميونخ، ودخول 
. وىو ما دل عمى نجاح سالح اإلرىاب النفسي (;?)التشيكيين تحت حكم ألمانيا

الذي استخدمو ىتمر لمحصول عمى منطقة السوديت أمام أنظار بريطانيا، التي 
 ف عند ذاك الحد.ظنت أن أطماع ىتمر ستتوق

 (>?)وفي الواقع كان اتفاق ميونخ في حد ذاتو مثااًل لسياسة االسترضاء
. ويعد (=?)والتنازل من قبل بريطانيا، إلشباع أطماع ىتمر التوسعية في أوروبا

بمثابة ىزيمة ساحقة لمسياسة البريطانية، إذ أدى إلى فقدان بريطانيا لنفوذىا 
ي، وانتقال السيادة األوروبية إلى أيدي ىتمر، لذا السياسي، واضطرب مركزىا الدول

. (<?)ىناك من رأى أن ىذا االتفاق بمثابة اتفاق الذل والميانة لمسياسة البريطانية
خاصة وأن ضم منطقة السوديت كانت بمثابة اختبار لبريطانيا، التي كان ىتمر 

 يعتبرىا بمثابة العدو الرئيس لتحقيق أطماعو في أوروبا. 

وىنا يمكن القول أن بريطانيا لم تبد أي خطوة حقيقية لحماية 
تشيكوسموفاكيا، خشية من قيام حرب لم تكن مستعدة ليا، ولم يتوقف األمر عند 
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ىذا الحد بل كانت مستعدة لمسماح أللمانيا باالستيالء عمى إقميم السوديت بشرط 
قارة األوروبية،  خاصة عدم استخدام القوة. ومن ىنا تراجع الدور البريطاني في ال

بعد أن عممت عمى إقناع تشيكوسموفاكيا لقبول المطالب األلمانية بيدف إحباط 
اشتعال حرب بسبب المسألة التشيكوسموفاكية. وىو ما أدى إلى حدوث تغير 

 .(??)جذري في ميزان القوى األوروبي لصالح ألمانيا

ر ميونخ عمى أنو لقد نظر الشعب التشيكي إلى موقف بريطانيا إزاء مؤتم
خيانة لتشيكوسموفاكيا في ظل تصريحاتيا بالوقوف بجانبيم أمام أي تعدي عمى 
أراضييم، وىو ما أدركو تشمبرلين، لذا حاول أن يقنع نفسو والشعب البريطاني في 

بأن التشيك ىم الذين اختاروا التنازل عن السوديت أللمانيا  ?:@8أكتوبر  :
با، متجاىال دور بريطانيا في الضغط عمى مقابل الحفاظ عمى سالم أورو 

تشيكوسموفاكيا لقبول ىذا التنازل، وخير دليل عمى ذلك ما صرح بو قائال: " أن 
حافظوا عمى سالم أوروبا، وأن تضحياتيم ىي التي أوقفت التشيك ىم من 

 .(@?)الحرب"

نية، عمى العموم أكد استيالء ألمانيا عمى تشيكوسموفاكيا حقيقة النوايا األلما
فبالرغم من تأكيدات ىتمر بعدم إلحاق أذى بالبالد األخرى، فإن الخطوات التي 
اتخذىا في ضم البالد التي سيطر عمييا تجمت فييا مظاىر العنف واالعتزاز 
بالقوة والقصد إلى إذالل الطرف اآلخر حتى ولو كان مستعدا لموصول إلى تسوية 

لبو التي ال تقبل المناقشة، ذلك، عن طريق وضع حد زمني قصير لقبول مطا



 سالح اإلرهاب النفسي عند هتلر                                                      رد. أحمد عبد الق ادر محمد عبد الق اد

 م(0202أكتوبر ) -العدد التاسع         ية املصرية                                                   والحضار ية التاريخالدراسات مجلة 

  

345 

والزحف نحو األقاليم التي ينوي االستيالء عمييا في الوقت ذاتو الذي يقدم فييا 
 .(0@)مطالبو، ثم يدخميا دخول الفاتح القاىر

وبالرغم مما قدمتو بريطانيا ليتمر في مؤتمر ميونخ، ازدادت كراىيتو 
ضى، حيث أدرك أنو ال لمبريطانيين بعد عقد ىذا االتفاق أكثر من أي وقت م

توجد دولة غير بريطانيا كأكثر تيديد لبالده، لذا عدل سياستو تجاىيا، وأصبح 
أكتوبر  @يجير بمعاداتو ليا في العمن، ففي خطبة لو في مدينة "ساربروكين" يوم 

، أعرب عن ندمو عمى توقيع اتفاق ميونخ، ووصفو بأنيا لم تفد السمم ?:@8عام 
خالل خطاباتو تثبيت فكرة أن بريطانيا ىي العدو  بشيء. وقد حاول ىتمر

، طمب ?:@8نوفمبر  @الحقيقي، حيث أصدر أمًرا مباشًرا لوزير خارجيتو في يوم 
فيو إيجاد تحالف عسكري مفتوح يدعو لمناىضة بريطانيا، بحيث يكون بمثابة 

 . (8@)مقدمة إلعالن الحرب عمى بريطانيا

والجدير بالذكر أن كل من المجر وبولندا قد استغمت موقف بريطانيا تجاه 
مسألة إقميم السوديت، وطالبت كل منيما بالمعاممة المماثمة الممنوحة لألقمية 
السوديتية، أي تتنازل تشيكوسموفاكيا عن األراضي التي تسكنيا األقميات المجرية 

سبتمبر  @8ا لمحكومة البريطانية في والبولندية. وقد قدمت كال الحكومتين احتجاج
و  98تضمن ىذا المعنى، كما تقدما بالمطالبة بذلك إلى براج في يومي  ?:@8

سبتمبر، وىنا لم تجد الحكومة البريطانية مفرا من الرد بأنيا تركز جيودىا في  99
مسألة إقميم السوديت التي ليا أثر كبير عمى استقرار السالم األوروبي. واكتفت 

أعمنت بتقديرىا الكامل الىتمام الحكومتين المجرية والبولندية بأقميات كل  بأن
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منيما في تشيكوسموفاكيا، لكنيا تأمل أال يتم توسيع نطاق األزمة الحالية، وىو ما 
 .(9@)استقبمتو المجر وبولندا باالستياء الشديد

ألة، والغريب في األمر أن الحكومة البريطانية كالت بمكيمين في تمك المس
ففي الوقت الذي توافق فيو عمى ضم إقميم السوديت إلى الرايخ األلماني، تتيرب 
من المجر وبولندا عند المطالبة بنفس الطمب الذي تفرضو ألمانيا، وىو ما يوضح 

 مدى أثر استخدام سالح اإلرىاب النفسي من قبل ىتمر عمى بريطانيا. 

 صدى ضم هتمر لتشيكوسموفاكيا عمى بريطانيا:

ممت الحكومة األلمانية عمى التدخل في الشئون الداخمية لتشيكوسموفاكيا ع
عن طريق تصميميا عمى إقصاء الييود من المناصب العامة، وأن تنفصل عن 
عصبة األمم، فاضطر بينيش إلى تقديم استقالتو، وفر من بالده. وانتخب بدال منو 

ـ  ?:@8) رئيسا لمجميورية "  Emil Hácha (:@)نوفمبر "إميل ىاشا 0:في 
8@:@)(@;). 

استقالليا عن  @:@8مارس سنة  ;8وكانت سموفاكيا قد أعمنت في 
" رئيس سموفاكيا عمى Tiso، فأراد ىاشا أن يجبر "تيسو (>@)تشيكوسموفاكيا

االستقالة. فاستنجد تيسو بيتمر، وكان ذلك بمثابة فرصة لو، فتعيد ىتمر بوضع 
لمانية، وأعطى أمر لمقوات األلمانية بالتقدم العسكري سموفاكيا تحت الحماية األ

، وفي الوقت ذاتو دعا إميل ىاشا إلى القدوم (=@)ناحية األراضي التشيكوسموفاكية
، حيث أجبره ـ تحت التيديد ـ في الميمة التالية @:@8مارس  ;8إلى برلين في يوم 

يا فحسب، بل عمى ودون قبول أية مناقشة عمى الموافقة، ال عمى مطالب سموفاك
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التوقيع عمى وثيقة تجعل تشيكوسموفاكيا تحت السيطرة األلمانية، واندفعت القوات 
مارس الحتالل براج، وبإعالن الحماية األلمانية عمى  >8األلمانية في يوم 

بوىيميا ومورافيا، أي جعمتيما واليتين تابعتين لمرايخ، وسموفاكيا محمية ألمانية. 
ىنغاريا الضالعة مع ألمانيا مقاطعة روتينيا، وأدمجتيا في  وفي الوقت نفسو غزت

 .(<@)بالدىا

، @:@8مارس  =8وكان لمخطوة الجريئة الحاسمة التي اتخذىا ىتمر في 
عالن ضميا إلى الرايخ  والتي تضمنت دخول القوات النازية تشيكوسموفاكيا، وا 

طانيا، وزادتو شدة األلماني رد فعل شديد في الدوائر السياسية الحكومية في بري
لجأ العديد من رعايا . وقد (?@)مظاىر القوة والعنف التي صحبت ىذا اإلجراء

بريطانيا إلى المفوضية البريطانية في براج بعد أن اجتاحت القوات األلمانية 
 .(@@)تشيكوسموفاكيا

عمى العموم اختفت الجميورية التشيكوسموفاكية من عمى خريطة أوروبا، 
التي قدمتيا في مؤتمر ميونخ حفاظا عمى السالم في أوروبا، بعد التضحيات 

، لينتصر ىتمر في نياية األمر بفضل سالح (800)واختفت من عالم الوجود
اإلرىاب النفسي الذي جعل بريطانيا تقف مكتوفة األيدي خشية المخاطرة بوقوع 

 حرب ال تدرك عواقبيا.

ذي فرضو اإلرىاب وفي الواقع فإن الخضوع القسري لحكومة براج، ال
اليتمري، لم يكن لبريطانيا أن تتذرع بو إلعفائيا من التزاميا األخالقي في نظر 
الرأي العام البريطاني، والدول األخرى، وتشيكوسموفاكيا، فأنيا أصبحت مدينة أمام 
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الرأي العام الدولي بتقديم احتجاج رسمي عمى تمزيق ىتمر التفاق ميونخ، وأضحى 
ال تراقب الموقف بصمت في ظل تمزيق الشعب التشيكي وضم لزاما عمييا أن 

أراضيو بشكل صارخ، حتى ال تتيم بالتواطؤ والرضا في ظل ضمانيا لبقاء 
تشيكوسموفاكيا بموجب اتفاق ميونخ، خاصة وأن انتياك ىتمر لذلك االتفاق أفقد 

 .(808)الثقة فييا

تحسد عميو، وجدت الحكومة البريطانية في موقف ال ومن ىذا المنطمق 
وأنو ال مفر لمواجية انتياكات ىمتر في تشيكوسموفاكيا، واقتصر موقفيا عمى 
مجرد االحتجاج واالستنكار، حيث صرحت الحكومة البريطانية عن طريق سفيرىا 

لمحكومة األلمانية بأن ضم تشيكوسموفاكيا يعد  @:@8مارس  <8في برلين في 
نكار لر  وح التعاون من أجل وضع تسوية بمثابة رفض كامل التفاق ميونخ وا 

 . (809)سممية ألي من المشكالت التي التزمت بيا الدول الموقعة عميو

مارس  قال فيو: " لقد أصيب  <8كما ألقى المستر تشمبرلين خطابا في 
الرأي العام في أنحاء العالم بصدمة أعنف من أية صدمة تمقاىا من قبل ". وفي 

ة البريطانية بعد غزو تشيكوسموفاكيا ليا شكل الواقع أصبحت التصريحات الرسمي
مارس  :9جديد. ففي التصريح الذي أدلى بو رئيس الوزراء أمام البرلمان في 

صرح بأن السيطرة عمى أوروبا يمكن أن تكون اليدف الذي تسعى إليو الحكومة 
األلمانية. وىو ما يوضح أن نغمة السياسة البريطانية أصبحت ىي مقاومة 

وىو ما دل عمى اعتراض الحكومة  .(:80)عد أن كانت محاولة لمتيدئةالعدوان ب
البريطانية عمى ضم ألمانيا لتشيكوسموفاكيا لما في ذلك من كسر لقواعد اتفاق 
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وىنا يمكن القول أن خرق ألمانيا التفاق ميونخ كان  ميونخ وتيديد لسالم أوروبا.
 ا فيما بين الحربين العالميتين.بمثابة نياية لسياسة التيدئة التي اتبعتيا بريطاني

اعتبرت الحكومة البريطانية أن ما قامت بو ألمانيا يعد بمثابة اختراق 
التفاقيات ميونخ، ويعكس عدم مصداقية ىتمر الذي أبدى في كثير من األحوال 
اتجاىو إلى توحيد الشعوب األلمانية، وصرح بأنو ليس لو غاية في المطالبة بأية 

وال يود االعتداء عمى أي شعب فييا. وقد رأت بريطانيا أن أراضي في أوروبا 
توسع ىتمر بمثابة خطرا عمى السالم العام، ولم تكن تعترف بريطانيا بما طرأ من 
تغيرات عمى أواسط أوروبا. وفي الواقع كانت الحركة التي قام بيا ىتمر حركة 

ال يقف عند خطيرة، حيث دلت داللة واضحة عمى جنون العظمة المستولى عميو 
حد. ومن ىذا المنطمق يمكن القول أن السالم في العالم لم يكن يستتب إال إذا 

 .(;80)توازنت قوى الفريقين، وىذا كان يقتضي حتما زيادة قوة بريطانيا الحربية

وىناك من يرى أن الحكومة البريطانية لم تأخذ عمى نفسيا أي التزام 
لم تر ضرورة التدخل بشكل صارم لحماية  بالنسبة لتشيكوسموفاكيا، وىو ما جعميا

ولكن لم يكن ذلك ىو الحد الفاصل في القرار البريطاني، بل . (>80)تشيكوسموفاكيا
وىو ما دل  كان القمق والخوف في دوائر السياسة البريطانية لو الدور األبرز.

عمى أن سالح اإلرىاب النفسي الذي استخدمو ىتمر لم يؤثر عمى الحكومة 
سموفاكية فحسب، بل كان لو دور كبير في التأثير عمى سياسة الحكومة التشيكو 

 البريطانية تجاه األزمة.
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وىنا يمكن القول أن الحكومة البريطانية خشيت دخول حرب ضد ىتمر 
بشأن األزمة التشيكوسموفاكية، نتيجة لسيطرة الخوف والقمق عمى رجاليا، وكان 

النتياكات األلمانية في أوروبا، وضياع ذلك أحد األسباب األساسية في استمرار ا
 لييبة بريطانيا في أوروبا.

ساعة متردًدا.  ?;وخير دليل عمى ذلك أن رئيس وزراء بريطانيا ظل لمدة 
مارس بأن صرح بأن األعمال األلمانية ال تتفق مع روح ميونخ،  >8واكتفى يوم 

بعد يومين. ولم يقدم وألغي الزيارة التي كان سيقوم بيا وزير التجارة إلى برلين 
مارس حيث قال: "فيتمر يحاول بكل ترجيح أن  <8تشمبرلين تصريحا قويا إال في 

يسيطر عمى العالم بالقوة " ولقد أصبحت حرية األمة البريطانية ميددة، وذلك فإنو 
من الضروري المقاومة. وتمكن في خالل ىذه الفترة من التأكد من أن ىذه النغمة 

. وقد انتقد تشرشل قبول بريطانيا احتالل (=80)ني الرأي العامكانت تعبر عن أما
براج عاصمة التشيك، متيما الحكومة البريطانية باتباع سياسة التردد والخذالن 

  .(<80)أمام انتياكات ىتمر في أوروبا"

إزاء حالة الشك في نوايا ألمانيا المستقبمية، استمرت الحكومة البريطانية 
جاد جبية متحدة لمواجية المطامع األلمانية في أوروبا. فقد نشيطة في السعي إلي

كانت بريطانيا ترى ضرورة التصدي ألي محاولة ألمانية لمسيطرة عمى أوروبا. فقد 
بياًنا قصيًرا ردا عمى سؤال  @:@8مارس  :9ألقى تشمبرلين في مساء الخميس 

مك قد أوضحت من )امسترانمي( زعيم المعارضة قائاًل: " إن حكومة جاللة الم
بجالء أن األعمال التي قامت بيا الحكومة األلمانية منذ وقت قريب قد دعت إلى 
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التساؤل عما إذا كانت تمك الحكومة تسعى لموصول خطوة بعد أخرى إلى السيطرة 
عمى أوروبا. بل ربما ذىبت إلى أكثر من ذلك. فإذا صح أن الحكومة األلمانية 

ك ترى لزاًما عمييا أن تقول إن ىذه المحاولة تنوي ذلك فإن حكومة جاللة المم
ستقابميا الحكومة البريطانية وحكومات البالد التي تقدر الحرية بالمقاومة التي 
سوف تكمل بالنجاح كما كان الشأن في الماضي". وكان تشمبرلين يرى أن لنجاح 

أساسي  سياستو ـ سياسة تيدئة أوروبا التي ارتسميا لنفسو منذ توليو منصبو ـ شرط
 .(?80)ىو أال تسعى دولة لمسيطرة العامة عمى أوروبا

وفي الواقع أثرت تيديدات ىتمر بإشعال حرب عالمية عمى تصريحات 
الحكومة البريطانية، حيث دلت تمك التصريحات عمى أن الحكومة البريطانية ال 
ترغب في الوقوف بجانب حكومة براج، مدافعة عنيا أمام التوسع األلماني في 

وروبا الوسطى، وكانت ىذه السياسة دالة عمى أن الحكومة البريطانية عازمة أ
عمى عدم خوض غمار حرب، وعمى تسوية النزاع األلماني التشيكوسموفاكي بأي 
ثمن تالفيًا لمحرب، عمى الرغم ما في ذلك من ىزيمة سياسية وأخطار فادحة 

داد لخوض حرب من . وىو ما دل عمى أن بريطانيا لم تكن عمى استع(@80)ليا
 أجل تشيكوسموفاكيا.

وقد تأثر الرأي العام البريطاني تأثًرا عنيًفا بالقضاء عمى تشيكوسموفاكيا، 
إذ كان من أىم ما خمفتو األزمة  .(880)فارتفعت صيحات االحتجاج في بريطانيا

التشيكوسموفاكية شعور القمق الذي استحوذ عمى الرأي العام البريطاني بسبب ما 
النقص الكثيرة في استعداد بريطانيا لحرب كانت عمى  اتضح من خالليا مواضع
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وشك أن تنشب بينيا وبين ألمانيا، التي قد بمغت الغاية في اتخاذ األىبة ليا. ولقد 
ذا الشعور عمى الشعب البريطاني، فإنو ميما اختمفت اآلراء في قيمة اتفاق غمب ى

ميونخ فوصفو بعضيم بأنو ىزيمة منكرة لمدبموماسية البريطانية، وقال آخرون أنو 
خطوة موفقة في سبيل خمق جو جديد يساعد عمى تنمية العالقات الدولية عمى 

الذي لحق ببعض الدول  أساس االعتراف بأخطاء الماضي والسعي لرفع الغبن
زالة أسباب الخالف القائمة بينيا  .(888)وا 

وخالصة القول أصبح الرأي العام في بريطانيا ساخطًا عمى حكومتو نتيجة 
لألزمة التشيكوسموفاكية، ومتيمًا إياىا بالخضوع لمدكتاتورية اليتمرية، وممقيًا عمييا 

واستكانة في مواجية مسؤولية ضياع ىيبة بريطانيا، وما أصابيا من ضعف 
انتياكات ىتمر في أوروبا. خاصة وأن الحكومة البريطانية لم يكن أماميا إال 
االحتجاج  في ظل تيديدات ىتمر المتكررة بإشعال حرب عالمية أثناء األزمة 

وىو ما دل عمى أثر سالح اإلرىاب النفسي عمى الموقف  .(889)التشيكوسموفاكية
 البريطاني.

ـ تمزيق معاىدة فرساي ـ ـ دون إطالق رصاصة واحدةـمر وىكذا استطاع ىت
وغيرىا من تسويات ما بعد الحرب العالمية األولى، وارتفع شبح الييمنة العسكرية 
والصناعية األلمانية مرة أخرى، وىو ما أدى شعور بالخوف لدى دول أوروبا 
الغربية وعمى رأسيا بريطانيا أكبر مما شعروا بو قبل الحرب العالمية األولى، 

تحمت بيا بريطانيا أمام انتياكات ىتمر ىي تجنب أي وكانت السياسة التي 
تصدي لو، بل واالمتثال لمطالبو وطموحاتو، خوفا من إثارة استيائو، وىو ما 
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شجعو عمى مزيد من العدوان وتكثيف جيوده إلعادة احتالل المناطق التي تنازلت 
ىا إلى عنيا ألمانيا لدول أخرى بموجب معاىدة فرساي، والعمل عمى العودة بحدود

ما قبل الحرب العالمية األولى. وليس ىذا فحسب بل تبني سياسة خارجية تتسم 
 .(:88)بالعدوان الغير محدود بحجة ضم الجنس األلماني تحت راية الرايخ

 األسباب الكامنة وراء نجاح سالح اإلرهاب النفسي في تحجيم دور بريطانيا:

النفسي عند ىتمر في لعبت العديد من العوامل في نجاح سالح اإلرىاب 
تحقيق أىدافو في تحجيم دور بريطانيا أثناء األزمة التشيكوسموفاكية، وكان من 

 أىميا:

 أ ـ نزع السالح:

نزعت بريطانيا سالحيا بعد الحرب العالمية األولى، أي عممت عمى 
، حيث كانت سياسة حزب العمال برئاسة المستر (;88)تخفيض وسائل شن الحرب

)تولى رئاسة وزراء بريطانيا عام  Ramsay MacDonaldرامزي مكدونالد 
( تيدف إلى أن تحذو الدول الكبرى حذو بريطانيا فتنزع >:@8ـ  @9@8، و;9@8

سالحيا، غير أن أمميا لم يتحقق، فسياسة نزع السالح العممي التي سار عمييا 
مكدونالد في بريطانيا أدت إلى إضعاف تسمحيا، في الوقت الذي  المستر رمسي

زاد فيو تسمح ألمانيا، لدرجة يمكن القول معيا أنيا أصبحت أقوى الدول األوروبية 
 .(>88)تسمحا
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اتجيت السياسة البريطانية بعد الحرب العالمية األولى نحو نزع السالح. 
ولى فييا الحكم وزارات من حزب وزاد ىذا االتجاه بوجو خاص في الفترات التي ت

العمال إذ كان من رأي ىذا الحزب أن الوصول إلى خفض السالح في العالم كمو 
لن يكن بالدعاية الشفيية فحسب، بل ال بد أن يصحب ىذا العمل عمل إيجابي، 
أي أن تبدأ بريطانيا بنفسيا فتنقص سالحيا وتضرب بذلك مثاًل عمميا يحتذي بو 

وقد خفض التسميح البريطاني بالفعل وظل عند مستوى غيرىا من الدول. 
. (=88)منخفض، بالرغم من أن بعض الدول األوروبية عممت عمى زيادة تسميحيا

وىو ما جعل استعداد بريطانيا الحربي لم يكن كافيا أثناء األزمة 
 . (<88)التشيكوسموفاكية

يمكنيا من ونتيجة لذلك كانت بريطانيا غير متسمحة التسمح الكافي الذي 
خوض غمار الحرب، وباإلضافة إلى أن المدن والسواحل البريطانية كانت خالية 
من التحصين ضد الغارات الجوية، مما يجعميا ىدفا سيال لغارات الطائرات 
األلمانية فيما إذا نشبت حرب من جراء المشكمة التشيكوسموفاكية. كما أن 

مستقرة، وىو ما كان يقمق حكومة  األوضاع في المستعمرات البريطانية كانت غير
لندن خشية حدوث اضطرابات أو اشتعال نار الثورة فييا، في حالة نشوب حرب 
أوروبية، فتصبح ىذه المستعمرات سبب ضعف ليا، بداًل من أن تكون عامل قوة. 
كما ال يمكن إغفال تيديد اليابان لممستعمرات البريطانية ـ ىنج كنج وسنغافورة 

ي واليند واستراليا ـ في الشرق األقصى حال اشتباك بريطانيا في ومقاطعات ماال
 .(?88)حرب مع ألمانيا
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لذا كان ىناك إجماع من قبل البرلمان اإلنجميزي عمى ضرورة العمل بشكل 
سريع لموصول بجميع القوات وبخاصة الجوية والبحرية إلى أقصى ما يستطاع من 

لمجابية الغارات الجوية. خاصة وأن تمام االستعداد وأن يقرن ذلك باالستعداد 
الشعور بالمخاطر التي يتعرض ليا السالم العام بسبب تقدم الطيران في العصر 
الحديث، وتوقع استخدامو في حالة حدوث حرب كوسيمة خطيرة لمغارات 

 .(@88)المفاجئة

 ب ـ موقف الرأي العام البريطاني:

د حينما ظير التيديد كان الرأي العام البريطاني متردًدا إلى حد بعي
، وكانت أقمية فقط ىي التي توافق عمى ضرورة ?:@8األلماني في ربيع سنة 

تقديم مساعدة لتشيكوسموفاكيا. وفي ىذا الوقت كان نيفيل تشمبرلين يميل إلى 
إعطاء حق لمطالب ألمان السوديت حين يطالبون بإعادة بناء تشيكوسموفاكيا عمى 

 . (890)أساس فيدرالي

الواقع لم يكن الرأي العام البريطاني مستعد لخوض غمار حرب من وفي 
أجل تشيكوسموفاكيا، والدليل عمى ذلك أن المستر تشمبرلين تمقى آالف الرسائل 

. (898)أنحاء المممكة المتحدة تحتم عميو ضرورة إنقاذ السمم بأي حال من سائر
ألمانيا  خالف بينوىكذا كان الرأي العام البريطاني ضد الحرب، خاصة وأن ال

 .(899)وتشيكوسموفاكيا كان ال يمس بريطانيا وممتمكاتيا وال يؤثر عمى مصالحيا
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 جـ ـ سياسة التهدئة:

ساعدت سياسة التيدئة التي اتبعتيا بريطانيا فيما بين الحربين العالميتين 
عمى نجاح سالح اإلرىاب النفسي ضد بريطانيا. والتي اتسمت بيا السياسة 
البريطانية في عيد تشمبرلين، وىو ما اتضح جميا إزاء انتياكات ىتمر في أوروبا، 

منذ قائال: "  ?:@8أكتوبر  :وىو ما أكد عميو تشمبرلين أمام مجمس العموم في 
زالة  أن توليت منصبي الحالي كان ىدفي الرئيس ىو العمل عمى تيدئة أوروبا، وا 
الشكوك و العداوات التي سممت اليواء لفترة طويمة، إن طريق االسترضاء طويل 
ن مسألة تشيكوسموفاكيا ىي األحدث وربما األخطر ..."  ومميء بالعقبات، وا 

(89:) . 

حيث عمل تشمبرلين مة التشيكوسموفاكية خير دليل عمى ذلك، وكانت األز 
خشية من اشتعال حرب غير مستعد ليا، وىو ما استغمو عمى إرضاء ىتمر، 

ىتمر، فكمما أراد تحقيق أحد طموحاتو ووجد معارضة بريطانية لجأ إلى التيديد 
 .(;89)بااللتجاء إلى القوة

 Mr. Arthu"سون "أرتو ىندر سأل السيد  ويتضح ذلك جميا عندما
Henderson  عن موقف الحكومة  @:@8مارس  90المستر تشمبرلين في

البريطانية إزاء ضم وسيطرة ألمانيا عمى أجزاء من تشيكوسموفاكيا، أي بوىيميا 
ومورافيا؟  أوضح المستر تشمبرلين أن موقف الحكومة البريطانية لم يحدد إال بعد 

لين عن التنسيق مع الحكومات األخرى، وىو ما دل عمى تخمي المستر تشمبر 
تصدير موقف بريطانيا قبل الوقوف عمى موقف الدول األخرى حتى ال تقع 
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بريطانيا في مواجية ألمانيا. وىو ما يوضح أن الحكومة البريطانية لم يكن ليا 
في ظل تيديدات  (>89)موقف واضح إزاء االنتياكات األلمانية إزاء تشيكوسموفاكيا

  ىتمر بإشعال حرب عالمية.

ة التيدئة السبب األساسي لوجودىا بعد ضم وقد فقدت سياس
تشيكوسموفاكيا، إذ أنيا كانت مبنية عمى أساس االعتقاد في أن ىتمر سيحتفظ 

ولن يحاول ضم الشعوب  ?:@8بالوعود التي كان قد أعطاىا في شير سبتمبر 
غير األلمانية، وأظيرت ضربة براج أن الحكومة األلمانية تنفذ خطة لمسيطرة عمى 

 .(=89)األوروبية، وىو ما ىدد مركز بريطانيا الدوليالقارة 

عمى أية حال كان لتقويض تشيكوسموفاكيا آثار قوية عمى دفة السياسة 
البريطانية، فقد احتجت عمى تقطيع أوصال تشيكوسموفاكيا والقضاء عمى 
استقالليا. ومن تمك المحظة انتيجت الحكومة البريطانية سياسة جديدة، ىي 

. فقد دلت تصريحات المستر تشمبرلين بعد (<89)مة العتداءات ىتمرسياسة المقاو 
غزو ألمانيا لتشيكوسموفاكيا عمى تحول في السياسة البريطانية، خاصة وأن األزمة 
الشيكوسموفاكية كان من شأنيا إضعاف نفوذ بريطانيا وزعزعة مكانتيا في 

 . (?89)أوروبا

ال أسباب الحرب وأوجد لقد ظن تشمبرلين أن إرضاء ىتمر في ميونخ أز 
السالم المنشود، وأنو باتباع سياسة التيدئة يسود التفاىم وتعم الطمأنينة. فيل نجح 
المستر تشمبرلين في سياستو أم أن ىذه السياسة أكثرت المشاكل األوروبية 

 .(@89)وعقدتيا وجعمت وقوع الحرب أمرًا ال بد منو؟
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ألمر إلى الكارثة التي سعي وفي الواقع أدت سياسة تشمبرلين في نياية ا
. وىو (8:0)@:@8لتجنبيا، حيث اشتعمت الحرب العالمية الثانية في أول سبتمبر 

ما دل بشكل قاطع عمى أن سياسة التيدئة التي اتبعتيا بريطانيا فيما بين الحربين 
العالميتين لم تأت بما كانت ترجوه منيا. وىو ما استغمو ىتمر في إثارة القمق 

نفوس صناع القرار في بريطانيا من إشعال حرب عالمية لغض  والخوف في
الطرف عن انتياكاتو داخل القارة األوروبية، وكانت األزمة التشيكوسموفاكية خير 

 دليل عمى ذلك.
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 الخاتمـة
 من خالل البحث تتضح عدة نتائج ىي:

  يعد سالح اإلرىاب النفسي من األسمحة الفعالة التي ليا دور كبير في
 ?:@8تحقيق ما يصبو إليو مستخدمييا، وتعتبر األزمة التشيكوسموفاكية )

 خير دليل عمى ذلك.   (@:@8ـ 
  أدى سالح اإلرىاب النفسي عند ىتمر إلى موافقة بريطانيا بموجب اتفاق

عمى انتزاع إقميم السوديت من  ?:@8سبتمبر  0:ـ  @9ميونخ 
وكان ذلك بمثابة إخفاق كبير لسياسة تشيكوسموفاكيا لصالح ألمانيا. 

التيدئة التي اتبعتيا بريطانيا، والتي شجعت ىتمر عمى اتخاذ خطوات أكثر 
 عدوانية إزاء تشيكوسموفاكيا. 

  كان لمتيديدات المتكررة ليتمر بإشعال حرب عالمية بسبب ألمان السوديت
صدى واسع عمى صناع القرار داخل الحكومة البريطانية، خاصة وأن 
بريطانيا لم تكن مستعدة لحرب بسبب تشيكوسموفاكيا.  لذا غضت بريطانيا 
طرفيا عن انتياكات ىتمر إزاء تشيكوسموفاكيا خشية من وقوع حرب تكون 

 فيو طرف ضد ألمانيا.
  نجح ىتمر في استخدام سالح اإلرىاب النفسي ضد بريطانيا، حيث أرغميا

يا. وكان لو أثر مباشر عمى غض الطرف عن انتياكاتو إزاء تشيكوسموفاك
عمى الموقف البريطاني بشكل واضح، حيث استطاع ىتمر تحقيق انتصارا 

 .ساحقا عمى بريطانيا دون إطالق رصاصة واحدة
  كان تخمي بريطانيا عن تشيكوسموفاكيا بمثابة ضياع لييبة بريطانيا في

يكا القارة األوروبية، وىو ما دفع العديد من دول أوروبا مثل ىولندا وبمج
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إلى االلتجاء التباع سياسة الحياد خوفا من إثارة ىتمر في ظل عجز 
 بريطانيا عن إيقاف انتياكاتو في أوروبا.

  أصابت األزمة التشيكوسموفاكية الشعب البريطاني بالشعور باليزيمة
 واالنكسار، وتسأل المواطن البريطاني عن مجد بريطانيا العظمى.
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 (8ممحق رقم )
 باشا بباريسبرقية من فخري 

/ :/?8، توضح تقديم بريطانيا احتجاجا أللمانيا نظًرا الختراقها التفاق ميونخ
 م.@:@8

(8) 
  

                                                             

(، الكود 9(، ممف رقم )==القومية: وثائق عابدين، األرشيف السري الجديد، محفظة رقم )دار الوثائق ( 8)
 .الحرب العالمية الثانية (@=00 -@>>008األرشيفي لمممف )
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 (9ممحق رقم )
وثيقة توضح: أهمية األزمة التشيكوسموفاكية عمى السياسة الدولية، واهتمام هتمر بوضعها ضمن 

 .مقابمته مع تشمبرلينالمسائل التي تود ألمانيا التوصل بشأنها التفاق أثناء 

 
(9) 

                                                             

(، ;8(، ممف رقم )8?80دار الوثائق القومية: مجمس النظار، األرشيف السري الجديد، محفظة رقم ) (9)
 (.><00-@8=0>0كود )
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 (3ملحق رقم )

، وتم وضع عالمات 8301سبتمبر  03خرٌطة سلمها أدولف هتلر إلى رئٌس الوزراء البرٌطانً فً مٌونٌخ فً 

ُتظهر الخرٌطة، أن تشٌكوسلوفاكٌا . كما 8301أكتوبر  7-8على المناطق األربع التً احتلتها القوات األلمانٌة بٌن 

اللون البٌج المناطق ذات األغلبٌة التشٌكٌة، واللون الوردي  متعددة األجناس واللغات، حٌث ٌعكس:كانت دولة 

المناطق السلوفاكٌة، واللون األزرق المناطق األلمانٌة، واللون األصفر والبرتقالً واألرجوانً إلى المناطق المجرٌة 

 .واألوكرانٌة والبولندٌة على التوالً

 0) 

                                                             

(3)F.O.: 925/20108: Volksgruppen in der Tschechoslowakei. Map handed to the 

Prime Minister by Adolf Hitler at Munich on 30 Sept 1938, marked to show the 

4 zones to be occupied by German troops between 1-7 Oct 1938. 
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 (;ممحق رقم )
رسالة مرفقة بالخريطة: توضح إضافتيا إلى خرائط وزارة الخارجية البريطانية بناء عمى اقتراح 

 ، وزير الخدمة المدنية البريطانية آنذاك.Horace Wilsonالسير ىوراس ويمسون 

(;) 
  

                                                             

(4)F.O.: 925/20108: Volksgruppen in der Tschechoslowakei. Map handed to the 

Prime Minister by Adolf Hitler at Munich on 30 Sept 1938, marked to show the 

4 zones to be occupied by German troops between 1-7 Oct 1938. 
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 (>ممحق رقم )
 خريطة توضح:

  0:@8الجماعات العرقية في تشيكوسموڤاكيا عام. 

  ذات األغمبية األلمانية في تشيكوسموڤاكياإقميم السوديت  . 

(<) 
 

                                                             

(5)HTTPS://WWW.MAREFA.ORG/IMAGES/6/6A/CZECHOSLOVAKIA_1930_LINGUISTIC_MAP_

-_CREATED_2008-10-30.SVG م02/2/6161 بتاريخ اإلطالع تم                                          
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 (=ممحق رقم )
 أىم المناطق التي وردت بالبحث.خريطة توضح:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

(6) 
 
 
 
 
 
 

                                                             

(6) HTTPS://COMMONS.WIKIMEDIA.ORG/WIKI/FILE:CZECHOSLOVAKIA1920-38.JPG 

 م.86/1/2323ـ تم اإلطالع بتارٌخ 
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 قائمة االختصارات
Foreign Office                                  F. O.         

Documents on German Foreign Policy 
 (1918-1945) 

D. G. 

Europe Documents EuroDocs 
House of Commons H. C. 
Foreign Relation of the United States F.R.U.S. 

 الهوامش
( لمزيد من التفاصيل: عادل عبدالحافظ حمزة: سالح اإلرىاب النفسي عند الصميبيين والمغول 8)

، ص ص >908ىـ(، مجمة التاريخ والمستقبل )جامعة المنيا(، عدد يناير ?>=-<;=م/ 0=89ـ@;89)
 .;90ـ ـ 8@8

النيضة حتى بداية  من عصر -( عبدالعزيز نوار، ومحمود محمد جمال الدين: التاريخ األوربي الحديث9)
 .;@9( ص @@@8الحرب العالمية األولى )القاىرة، دار الفكر العربي، 

 ?:( ص 9080)بيروت، دار المنيل المبناني،  8( محمد مراد: أوربا من الثورة الفرنسية إلى العولمة، ط :)
 90رر" ولد في ( زعيم ألماني، ورئيس دولة، يعرف كذلك بمقبو " الفوى >;@8ـ @??8( أدولف ىتمر: );)

بقرية بروناو النمسوية من أب يعمل موظفا عمى الحدود، وقد أصبح مستشارا أللمانيا عام  @??8أبريل 
، جمع ىتمر بين منصب ;:@8يوليو  0:في  Hindenburg، وبعد وفاة رئيس ألمانيا ىندنبورج ::@8

وقد أقدم عمى االنتحار بعد ىزيمتو أمام الحمفاء في مايو المستشارية )رياسة الحكومة( ورياسة الجميورية. 
)بيروت، المؤسسة  <. لمزيد من التفاصيل: عبد الوىاب الكيالي: موسوعة عمم السياسة،  جـ >;@8

 .>=ـ  :=( ص ص ;@@8العربية لمدراسات والنشر، 
 .;( ص =@@8ياسي )القاىرة، مكتبة مدبولي، ( عبدالناصر حريز: اإلرىاب الس>)
( مصمح حسن أحمد: اإلرىاب وحق الدفاع الشرعي في القانون الدولي، مجمة مداد اآلداب )الجامعة =)

 .>@; -;@;م، ص 9088العراقية(، العدد الثامن، 
 .>98، ص9( عبد الوىاب الكيالي: مرجع سابق، جـ <)
 .9@8، ص =@@8منشورات جامعة دمشق، ( سميم نعامة: عمم النفس العسكري، ?)

http://ar.wikipedia.org/wiki/1945
http://ar.wikipedia.org/wiki/1945
http://ar.wikipedia.org/wiki/1945
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(9) Roberts, Geoffrey: The Soviet Union and the Origins of the Second World 
War Russo-German Relations and the Road to War, 1933-1941, New York, 
1995, p.52. 

الشمال ألمانيا وبولندا، ومن الشرق ( تشيكوسموفاكيا: تقع في القسم الشرقي من أوروبا. وتحدىا من 80)
اإلتحاد السوفيتي، ومن الجنوب رومانيا والمجر والنمسا، ومن الغرب ألمانيا. ولدييا لغتان رسميتان، ىما 
التشيكية والسموفاكية، وىما لغتان متشابيتان. وبراج عاصمتيا. راجع/ عبد الوىاب الكيالي: مرجع سابق،  

 .@;<، ص 8جـ 
التاريخ األوربي الحديث والمعاصرـ منذ الحرب العالمية األولى "الفترة المعاصرة"  ( جالل يحي:88)

 .9;9ـ 8;9)اإلسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، د.ت ( ص ص 
 .9>8، ص 8( عبد الوىاب الكيالي: مرجع سابق،  جـ 89)
نجيب ىاشم، ووديع ( تعريب: أحمد 0>@8-@?<8( ىـ. ا. ل. فشر: تاريخ أوربا فى العصر الحديث ):8)

 .>>=(، ص =<@8)القاىرة، دار المعارف،  <الضبع، ط
(، ممف رقم 8?80( دار الوثائق القومية: وثائق مجمس النظار، األرشيف السري الجديد، محفظة رقم );8) 

(، تقرير من القائم باألعمال في براج إلى وزير ><00 -@8=0>0(، الكود األرشيفي لمممف );8)
  .?:@8سبتمبر سنة  <9األزمة التشيكوسموفاكية األلمانية، براج، الخارجية حول 

(، الكود األرشيفي 9(، ممف رقم )==( نفسو: وثائق عابدين، األرشيف السري الجديد، محفظة رقم )>8)
(، الحرب العالمية الثانية ـ برقية من فخري باشا بباريس يفيد بتقديم الحكومة @=00 -@>>008لمممف )

 م.@:@8/:/?8والفرنسية احتجاًجا نظًرا الختراق الحكومة األلمانية التفاق ميونخ اإلنجميزية 
(16) Hitler's Speeches: Wilhelmshaven, Speech of April 1, 1939. 

(، ص =900( تشرشل: مذكرات تشرشل، ترجمة: إبراىيم عبداهلل )القاىرة، الدولية لمنشر والتوزيع، <8)
8:=. 

(: إقميم يقع في األراضي الجبمية الحدودية بين تشيكوسموفاكيا والمانيا Sudetenland( السوديت )?8)
والنمسا، ويقطنو التشيك واأللمان، كانت معاىدات مؤتمر الصمح في باريس قد ألحقتو بدولة 
تشيكوسموفاكيا بعد الحرب العالمية األولى. وكان إلحاق ألمان السوديت بتشيكوسموفاكيا أثناء مناقشات 

لم يثر خالفات عميقة بين الحمفاء. فالسوديت كانوا  @8@8دة سان ـ جيرمان مع النمسا عام معاى
يشعرون أنيم في األساس ألمان نمساويون، ولكن من الصعب إلحاقيم بالنمسا. ومن جية أخرى لم 

التالي كانوا يشكموا يوما جزءا من اإلمبراطورية األلمانية، وكان توجييم نحو فيينا أكثر منو نحو برلين. وب
راضين إلى حد ما عن وجودىم داخل الدولة التشيكوسموفاكية. وفق إحصاءات عام  @8@8في عام 
ماليين نسمة( من مجموع سكان  :% )أي حوالي  ;.:9كان يشكل ألمان السوديت  98@8

ب ، كانت أحزابيم الخاصة تتعاون إيجابيا مع األحزا@9@8حتى عام  90@8تشيكوسموفاكيا. ومن عام 
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، كان ليم وزراء ?:@8حتى ربيع  =9@8التشيكوسموفاكية وتتفاعل مع الحياة السياسية العامة. وفي عام 
، ص ص :يمثمونيم في مختمف التحالفات الحكومية. راجع/ عبد الوىاب الكيالي: مرجع سابق،  جـ 

 .>?9ـ  ;?9
(19) H. C.:  Vol. 339, Prime Minister's Statement  (Mr. Chamberlain), 28 

September 1938, London, 1938, p. 14. 
، ت: 9(، جـ0>@8-@?<8( ا.ج. جرانت، وىارولد تمبرلى: أوربا في القرنين التاسع عشر والعشرين )90)

. وراجع أيضا/  >;;( ص <=@8مد عمى أبو درة ولويس اسكندر )القاىرة، مؤسسة سجل العرب، مح
 .=>=ىـ. ا. ل. فشر: مرجع سابق، ص 

(21) H. C.:  Vol. 339, Prime Minister's Statement  (Mr. Chamberlain), 28 
September 1938, London, 1938, p.p. 15- 16. 

 
( تعريب: جالل يحي، >;@8-;8@8أزمات القرن العشرين ) –تاريخ العالقات الدولية : يير رنوڤان: ( پ99)

 .>;>( ص ?<@8) القاىرة، دار المعارف، 
(23)H. C.:  Vol. 339, Prime Minister's Statement  (Mr. Chamberlain), 28 

September 1938, London, 1938, p. 8. 
الدرجة األولى عمى فرنسا في مساندتيا بموجب حمف دفاعي في يناير ( كانت تشيكوسموفاكيا تعتمد ب;9)

. وبعد تصاعد الخطر النازي، سارع بينيش إلى االعتراف بنظام االتحاد السوفيتي في يونيو ;9@8
، ألحق ببروتوكول ينص عمى أن المساعدة العسكرية >:@8، ثم عقد معو ميثاًقا دفاعًيا في مايو ;:@8

إال في حالة وضع الحمف الفرنسي ـ التشيكوسموفاكي موضع التطبيق. راجع/ عبد الوىاب السوفيتية ال تتم 
 .9><، ص 8الكيالي: مرجع سابق،  جـ 

(25)H. C.:  Vol. 339, Prime Minister's Statement  (Mr. Chamberlain), 28 
September 1938, London, 1938, p. 13. 

(: نظرية أو مذىب يقوم عمى االعتقاد بتفوق أحد األجناس أو العناصر البشرية Racism( العنصرية )=9) 
العنصرية  عمى غيره. ويشدد عمى أىمية االحتفاظ بالنقاء العنصري، والصفاء العرقي. ويستخدم دعاة

دعوتيم لتبرير التمييز االجتماعي واالقتصادي أو لتحقيق غايات سياسية. راجع/ أنور محمود الزناتي: 
 .;9=( ص <900قاموس المصطمحات التاريخية )القاىرة، مكتبة األنجمو المصرية، 

( ;8:( فيمم )90=دار الوثائق القومية: وثائق وزارة الخارجية، األرشيف السري الجديد، محفظة رقم )( <9)
(، مالحظات عن طمب إعادة المستعمرات الواردة في خطاب الرئيس ?<00-09=0;0الكود األرشيفي )

 .@:@8فبراير سنة  ;8ىتمر بالريشستاج، برلين في 

https://api.parliament.uk/historic-hansard/people/mr-neville-chamberlain
https://api.parliament.uk/historic-hansard/people/mr-neville-chamberlain
https://api.parliament.uk/historic-hansard/people/mr-neville-chamberlain
https://api.parliament.uk/historic-hansard/people/mr-neville-chamberlain
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 .>?9، ص :عبد الوىاب الكيالي: مرجع سابق،  جـ ( ?9)
 (.=( ورقم )>( أنظر ممحق رقم )@9)
، ونتج عنيا @8@8سبتمبر  80دت بفرنسا بين دول الوفاق والنمسا في ( معاىدة سان جرمان: ُعق0:)

مميون نسمة بعد أن  =انكماش إمبراطورية النمسا وتحولت إلى جميورية صغيرة ال يزيد عدد سكانيا عن 
فصمت عنيا األجناس المختمفة من ألمان، ومجر، وتشيكيين، وسموفاك، وبولنديين، وصرب، ورومانيين، 

يطاليين. و  قد ترتب عمى المعاىدة ظيور تشيكوسموفاكيا، وقد  تكونت من صقالبة الشمال )بوىيميا، وا 
ومورافيا، وسيميزيا(. راجع/ شوقي عطا اهلل الجمل وعبداهلل عبدالرازق إبراىيم: تاريخ أوروبا ـ من النيضة 

 .?;9( ص 9000إلى الحرب الباردة )القاىرة، المكتب المصري لتوزيع المطبوعات، 
 .>>=( ىـ. ا. ل. فشر: مرجع سابق، ص 8:) 
، في مدينة ميونخ، وأطمق عمى ىذا الحزب @8@8(: أسس ىتمر الحزب النازي عام Nazism( النازية )9:)

اسم حزب العمل القومي االشتراكي األلماني، واختصاره الحزب النازي، واستطاع ىتمر أن يصل إلى 
. راجع/ >;@8النازية ىي الحاكمة في ألمانيا حتى ، وأصبحت ::@8رئاسة الحكومة في نياية يناير 

 .::9أنور محمود الزناتي: مرجع سابق، ص 
 . وراجع أيضا:>>;( أ. ج. جرانت، وىارولد تمبرلي: مرجع سابق، ص ::)

- Roberts, Geoffrey: The Soviet Union and the Origins of the Second World War 
Russo-German Relations and the Road to War, 1933-1941, New York, 1995, 

p.53. 
(34)H. C.:  Vol. 339, Prime Minister's Statement  (Mr. Chamberlain), 28 

September 1938, London, 1938, p. 12. 
( كونراد ىاينالين: زعيم ألمان السوديت، وقد قام بتأسيس حزب السوديت األلماني الذي نال في >:)

ثمثي أصوات األقمية األلمانية، فجاء في المرتبة الثانية بين أحزاب تشيكوسموفاكيا.  >:@8انتخابات عام 
ر المباشر عمى الحياة السياسية ومنذ ذلك الحين تضاعف الضغط النازي وتدخمو المباشر وغي

التشيكوسموفاكية، واستحال كل وفاق داخمي، وأصبح وجود تشيكوسموفاكيا نفسو ميدًدا. راجع/ عبد 
 .9><، ص 8الوىاب الكيالي: مرجع سابق،  جـ 

(36) H. C.:  Vol. 339, Prime Minister's Statement  (Mr. Chamberlain), 28 
September 1938, London, 1938, p. 13. 

. وراجع أيضا/  ىـ. ا. ل. فشر: مرجع سابق، >;;( ا.ج. جرانت، وىارولد تمبرلى: مرجع سابق، ص <:)
 .=>=ص 

في خطاب لو باآلتي: المساواة بين التشيك واأللمان،  ?:@8أبريل  :9( طالب كونراد ىنمين في ?:)
الكامل أللمان السوديت في مناطق الحدود المحاذية أللمانيا، باإلضافة إلى إزالة  واالعتراف بالحكم الذاتي

https://api.parliament.uk/historic-hansard/people/mr-neville-chamberlain
https://api.parliament.uk/historic-hansard/people/mr-neville-chamberlain
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، وتعويضيم، وأن يصبح المسئولون ألمان داخل ?8@8الظمم الذي وقع عمى ألمان السوديت منذ عام 
وديت، والسماح بالحرية الكاممة في اعتناق الجنسية األلمانية، وحرية االعتراف باأليديولوجية إقميم الس

النازية. وكانت تمك المطالب بمثابة مطالب غير مقبولة لمحكومة التشيكوسموفاكية، وكانت عمى األرجح 
 بإيعاز من ىتمر. 

- The Sydney Morning Herald (NSW: 1842 - 1954), The Carlsbad Points, Wed 
14, Sep. 1938, P. 17.  - https://trove.nla.gov.au/newspaper/article/17518640 

 .<:8وراجع أيضا/ تشرشل: مرجع سابق، ص  -
(39)H. C.:  Vol. 339, Prime Minister's Statement  (Mr. Chamberlain), 28 

September 1938, London, 1938, p. 13. 
 .?:8ـ  <:8( تشرشل: مرجع سابق، ص ص 0;)

(41) H. C.:  Vol. 339, Prime Minister's Statement  (Mr. Chamberlain), 28 
September 1938, London, 1938, p.19. 

، وبعد ?8@8(: سياسي ورجل دولة بريطاني. دخل البرلمان عام 0;@8ـ@=?8( نيفيل تشمبرلين )9;)
، وقد <:@8خمسة أعوام أصبح وزيرا لممالية، ثم وزيرا لمصحة فوزيرا لممالية حتى تولى رئاسة الوزارة عام 

عمى اثر اليزائم التي بالحمفاء في مطمع الحرب العالمية الثانية. عبد الوىاب  0;@8استقال في مايو 
 .:;<،  ص 8لكيالي: مرجع سابق،  جـ ا

 .;>;( ا.ج. جرانت، وىارولد تمبرلى: مرجع سابق، ص :;)
 .;;>يير رنوڤان: مرجع سابق، ص ( پ;;)

(45) H. C.:  Vol. 339, Prime Minister's Statement  (Mr. Chamberlain), 28 
September 1938, London, 1938, p.p. 5-6. 

(46) Ibid: p. 6. 
، ألمانيا النازية أبرز قيادات( دبموماسي ألماني، من =;@8أكتوبر  =8-:@?8أبريل  0:ريبنتروب )( <;) 

التفاصيل  لمزيد من .(>;@8أبريل  0:-?:@8فبراير  ;شغل منصب وزير الخارجية خالل الفترة )
 أنظر:

- ENCYCLOPEDIA BRITANNICA: JOACHIM VON RIBBENTROP, LAST UPDATED 6-10-
2013. 
 http://www.britannica.com/EBchecked/topic/502062/Joachim-von-Ribbentrop 

https://trove.nla.gov.au/newspaper/article/17518640
file:///D:/موضوعات%20مقترحة/موضوعات%20مقترحة/أبحاث%20تجت%20الإعداد/موقف%20الرأي%20العام%20البريطاني%20من%20الأزمة%20التشيكوسلوفاكية/البحث/Application%20Data/Microsoft/Word/P.%2017
https://trove.nla.gov.au/newspaper/article/17518640
https://api.parliament.uk/historic-hansard/people/mr-neville-chamberlain
https://api.parliament.uk/historic-hansard/people/mr-neville-chamberlain
https://api.parliament.uk/historic-hansard/people/mr-neville-chamberlain
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://www.britannica.com/topic/502062/history
http://www.britannica.com/topic/502062/history
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(48) H. C.:  Vol. 339, Prime Minister's Statement  (Mr. Chamberlain), 28 
September 1938, London, 1938, p.p. 6-7. 

. وأ. ج. جرانت، وىارولد تمبرلي: مرجع سابق،  ص ;;>مرجع سابق، ص  يير رنوڤان:پـ وراجع أيضا/ 
 .>>;ـ  :>;ص 

(49) H. C.:  Vol. 339, Prime Minister's Statement  (Mr. Chamberlain), 28 
September 1938, London, 1938, p. 7. 

(50) H. C.:  Vol. 339, Prime Minister's Statement  (Mr. Chamberlain), 28 
September 1938, London, 1938, p. 6. 

. وأ. ج. جرانت، وىارولد تمبرلي: مرجع سابق،  ص ;;>يير رنوڤان: مرجع سابق، ص پ وراجع أيضا/  ـ
.>>;ـ  :>;ص   

(51)EuroDocs: History of Slovakia: Primary Documents, Lord Runciman's report 
of negotiations with Germany (21 September 1938). 

- https://eudocs.lib.byu.edu/index.php/Czechoslovakia_1918-1992. 
 (52) EuroDocs: History of Slovakia: Primary Documents, Lord Runciman's report 

of negotiations with Germany (21 September 1938). 
- https://eudocs.lib.byu.edu/index.php/Czechoslovakia_1918-1992. 
(53) H. C.:  Vol. 339, Prime Minister's Statement  (Mr. Chamberlain), 28 

September 1938, London, 1938, p. 14. 
(54) H. C.:  Vol. 339, Prime Minister's Statement  (Mr. Chamberlain), 28 

September 1938, London, 1938, p.19. 
(55) )Ibid: p. 13. 

تجارة ( رجل دولة بريطاني مخضرم،عين وزيرا لم>=@8يناير  ;9 -;<?8نوفمبر  0:( تشرشل: )=>)
( وبعد عامين عين وزيرا >8@8ـ  88@8( ثم وزيرا لمداخمية، فوزيرا لمبحرية عام )80@8ـ  ?0@8)

، وتقمد وزارة المالية في عام 99@8لمذخائر، وتقمب في المناصب الوزارية، وأىميا المستعمرات حتى عام 
شعوب الغربية، والسيما ولمدة خمسة أعوام. وفي الثالثينيات كان أبرز ما فعمو ىو تحذيره لم ;9@8

بريطانيا من عواقب ىتمر والنازية. وعند نشوب الحرب العالمية الثانية عين وزيًرا لمبحرية، ثم رئيسا لوزراء 
(، حشد الشعب البريطاني خالل الحرب >>@8-8>@8(، و)>;@8-0;@8بريطانيا خالل الفترتين )

https://api.parliament.uk/historic-hansard/people/mr-neville-chamberlain
https://api.parliament.uk/historic-hansard/people/mr-neville-chamberlain
https://api.parliament.uk/historic-hansard/people/mr-neville-chamberlain
https://eudocs.lib.byu.edu/index.php/Main_Page
http://www.fronta.cz/dokument/lord-runciman-zprava-z-21-zari-1938
http://www.fronta.cz/dokument/lord-runciman-zprava-z-21-zari-1938
https://eudocs.lib.byu.edu/index.php/Czechoslovakia_1918-1992
https://eudocs.lib.byu.edu/index.php/Main_Page
http://www.fronta.cz/dokument/lord-runciman-zprava-z-21-zari-1938
http://www.fronta.cz/dokument/lord-runciman-zprava-z-21-zari-1938
https://eudocs.lib.byu.edu/index.php/Czechoslovakia_1918-1992
https://api.parliament.uk/historic-hansard/people/mr-neville-chamberlain
https://api.parliament.uk/historic-hansard/people/mr-neville-chamberlain
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نصر. وتقاعد من البرلمان والحياة السياسية عام العالمية الثانية، وقاد بالده من حافة اليزيمة إلى ال
 .9;<ـ 8;<، ص ص 9. راجع: عبد الوىاب الكيالي: مرجع سابق،  جـ ;=@8

 .@;8( تشرشل: مرجع سابق، ص <>)
 (، 8?80( دار الوثائق القومية: وثائق مجمس النظار، األرشيف السري الجديد، محفظة رقم )?>)

(، تقرير تمقتو وزارة الخارجية عن موقف ><00 -@8=0>0ممف )(، الكود األرشيفي لم;8ممف رقم )
بريطانيا العظمى من األزمة التشيكوسموفاكية وشتى األطوار التي مرت بيا ـ مقدم من السفارة الممكية 

 . ?:@8المصرية بمندن سنة 
(59)Kuprii,  Tetiana: The Czechoslovak Crisis issue of 1938 (based on the 

periodicals of Subcarpathian Rus’), Східноєвропейський історичний 
вісник (English title: East European Historical Bulletin),  March, 2020, p.p. 
136-137. 

(60) Ibid, p. 140. 
(61) H. C.:  Vol. 339, Prime Minister's Statement  (Mr. Chamberlain), 28 

September 1938, London, 1938, p.p. 15- 16. 
 (62)F. R. U. S.: 1938, The German - Czechoslovak crisis, The British 

Ambassador (Lindsay) to the Secretary of State, WASHINGTON, April 13, 
1938, p.p. 486 – 487. 

( ، وقد شغل منصب وزير الخارجية منذ ?:@8ـ  >:@8( إدفار بينيش: رئيس جميورية تشيكوسموفاكيا ):=)
الوىاب . راجع/ عبد ?:@8، وقد استقال عمى أثر اتفاقية ميونخ عام >:@8وحتى عام  ?8@8عام 

 .<<>، ص 8الكيالي: مرجع سابق،  جـ 
(64)H. C.:  Vol. 339, Prime Minister's Statement  (Mr. Chamberlain), 28 

September 1938, London, 1938, p.p.17- 18. 
 .<>=( ىـ. ا. ل. فشر: مرجع سابق، ص >=)

 
(66) Roberts, Geoffrey: Op. Cit., p.49. 

 =>;( أ. ج. جرانت، وىارولد تمبرلي: مرجع سابق، ص <=) 

https://api.parliament.uk/historic-hansard/people/mr-neville-chamberlain
https://api.parliament.uk/historic-hansard/people/mr-neville-chamberlain
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 (68) Yale Law School: THE AVALON PROJECT Documents in Law, History and 
Diplomacy, Agreement concluded at Munich, September 29, 1938, between 
Germany, Great Britain, France and Italy. 

http://avalon.law.yale.edu/imt/munich1.asp  
 .:>8، =;8( تشرشل: مرجع سابق، ص، ص @=)
 (.:أنظر ممحق رقم )( 0<)

(71) Hitler's Speeches: Sportlast, Berlin, Speech of October 5, 1938. 
(72) Ibid. 
(73)H. C.:  Vol. 339, Prime Minister's Statement  (Mr. Chamberlain), 03 October 

1938, London, 1938, p.p. 48- 49. 
. 8>8رجع سابق، ص وراجع أيضا/ تشرشل: م  

(74)H. C.:  Vol. 339, Prime Minister's Statement  (Mr. Chamberlain), 03 October 
1938, London, 1938, p. 41. 

(75) H. C.:  Vol. 339, Prime Minister's Statement  (Mr. Chamberlain), 03 October 
1938, London, 1938, p.,p. 44, 48.  

 .<>=ع سابق، ص ( ىـ. ا. ل. فشر: مرج=<)
 (، 8?80دار الوثائق القومية: وثائق مجمس النظار، األرشيف السري الجديد، محفظة رقم )( <<)

(، تقرير تمقتو وزارة الخارجية عن موقف ><00 -@8=0>0(، الكود األرشيفي لمممف );8ممف رقم )
مقدم من السفارة الممكية  بريطانيا العظمى من األزمة التشيكوسموفاكية وشتى األطوار التي مرت بيا ـ

 . ?:@8المصرية بمندن سنة 
(78)F. R. U. S.: 1938, The German - Czechoslovak crisis, The Minister in 
Czechoslovakia (Carr) to the Secretary of State, PRAGUE, December 29, 1938, 
p. p.736 -737. 

، مرجع سابق. وراجع: ىـ. ا. ل. فشر: <>;رجع سابق، ص وراجع أيضا: أ. ج. جرانت، وىارولد تمبرلي: م
 .<>=ص 

. وراجع أيضا: ىـ. ا. ل. فشر: مرجع سابق ، <>;( أ. ج. جرانت، وىارولد تمبرلي: مرجع سابق، ص @<)
 .<>=ص 

https://api.parliament.uk/historic-hansard/people/mr-neville-chamberlain
https://api.parliament.uk/historic-hansard/people/mr-neville-chamberlain
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، :89، ص، ص 9090ساعة في حياة ىتمر، دار دون، القاىرة،  =9( شريف سامي رمضان:  0?)
8:;. 

(81)F. R. U. S.: 1938, The German - Czechoslovak crisis, The Chargé in the 
Soviet Union (Kirk) to the Secretary of State Moscow, September 30, 1938, 
p.708. 

. وراجع: ىـ. ا. ل. فشر: مرجع <>;وراجع أيضا: أ. ج. جرانت، وىارولد تمبرلي: مرجع سابق، ص  -
 .<>=سابق، ص 

 .>:8ـ ;:8مضان: مرجع سابق، ص ص ( شريف سامي ر 9?)
 .@>=ـ  ?>=( ىـ. ا. ل. فشر: مرجع سابق، ص ص :?)
. وراجع أيضا/ ا.ج. جرانت، وىارولد تمبرلى: مرجع سابق، ص 9;9( جالل يحي: مرجع سابق، ص ;?)

;;:. 
: أسموب في السياسة الخارجية يسعى إلى تجنب الحرب عن طريق Appeasement)( استرضاءِ )>?)

 .::التنازالت لصالح عدو محتمل. راجع/ أنور محمود الزناتي: مرجع سابق، ص  تقديم
(86) D. G: Series D, (1937-1945) Vol. VI, No. 139,  Memorandum by the e 
State Secretary, Berlin, March 31, 1939, p. 174.  

 8:. تم اإلطالع بتاريخ @:@8 يناير :9، 0@9( يوسف ىيكل: أسباب التسميم، مجمة الرسالة/العدد <?)
                                                         9090https://ar.wikisource.orgمارس 

             .- 
(88)HASLAM, JONATHAN: The Soviet Union and the struggle for collective 
security in Europe1933-39, London, 1984, p.p. 166-167. 

(89)H. C.:  Vol. 339, Prime Minister's Statement  (Mr. Chamberlain), 03 October 
1938, London, 1938, p. 53. 

 (، 8?80ثائق مجمس النظار، األرشيف السري الجديد، محفظة رقم )دار الوثائق القومية: و ( 0@)
(، تقرير سفير مصر المفوض بمندره بشأن ><00 -@8=0>0(، الكود األرشيفي لمممف );8ممف رقم )

 .@:@8مارس سنة  >9األزمة التشيكوسموفاكية، لندن، 
 .@:8، >:8( شريف سامي رمضان:  مرجع سابق، ص، ص 8@)

(92)H. C.:  Vol. 339, Prime Minister's Statement  (Mr. Chamberlain), 28 
September 1938, London, 1938, p. 18. 
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https://api.parliament.uk/historic-hansard/people/mr-neville-chamberlain


 سالح اإلرهاب النفسي عند هتلر                                                      رد. أحمد عبد الق ادر محمد عبد الق اد

 م(0202أكتوبر ) -العدد التاسع         ية املصرية                                                   والحضار ية التاريخالدراسات مجلة 

  

336 

ـ ?:@8انتخب رئيًسا لمجميورية التشيكوسموفاكية ) (: سياسي تشيكي، وقد>;@8ـ 9<?8( إميل ىاشا ):@)
. راجع/ عبد @:@8( خمفا لمرئيس بينيش الذي استقال عمى أثر توقيع اتفاقية ميونخ في أكتوبر @:@8

 .?9، ص <الوىاب الكيالي: مرجع سابق،  جـ 
 .@>=( ىـ. ا. ل. فشر: مرجع سابق، ص ;@)
اكيين بالدرجة األولى إلى أسباب تاريخية ولغوية، أما األسباب ( تعود التناقضات بين التشيكيين والسموف>@)

التاريخية، فقد كانت مقاطعة سموفاكيا تاريخيا تابعة لينغاريا )المجر( في أغمب األحيان. في حين كانت 
بوىيميا ممحقة بالنمسا منذ أن تولى آل ىابسبورج العرش في فيينا. وأما األسباب المغوية، فإنو عمى الرغم 

أن المغتين تعودان إلى مجموعة المغات السالفية الغربية، إال أن لمغة السموفاكية خصوصياتيا،  من
وتاريخيا وأدبيا وليجاتيا. وىناك أيضا أسباب دينية، فجزء كبير من التشيكيين يعتنقون البروتستانتية. أما 

أسباب جغرافية وديموغرافية تعود السموفاكيين فينتمون إلى الكنيسة الكاثوليكية الرومانية. كما أن ىناك 
إلى كون سموفاكيا بالًدا جبمية وريفية. مما يجعميا أكثر تمسًكا بالدين وأقل تطوًرا من بالد بوىيميا  
ومورافيا )بالد التشيك(. وقد استمر ىذا الوضع الناتج عن التطور التاريخي لكمتا الجميوريتين حتى 

تحسن يذكر فيما يتعمق بالناحية االقتصادية واالجتماعية في عيد  الحرب العالمية األولى. ولم يطرأ عميو
( وىو ما يفسر إلى حد كبير انفصال سموفاكيا ?@8ـ  90@8الجميورية التشيكوسموفاكية األولى )

 .0><، ص 9واستقالليا تحت الحماية األلمانية. راجع/ عبد الوىاب الكيالي: مرجع سابق،  جـ 
(96)THE BRITISH WAR BLUE BOOK: No. 10, Speech by the Secretary of State 

for Foreign Affairs in the House of Lords on March 20, 1939,  p.14. 
(97)F. R. U. S.: 1939, Czechoslovakia, The Charge in Germany (Kirk) to the 

Secretary of State, Berlin, May 12, 1939, p. 457. 
يير رنوڤان: تاريخ مرجع سابق، ص پ. وراجع: @>=. ا. ل. فشر: مرجع سابق، ص وراجع أيضا: ىـ 

 .==;. وراجع: أ. ج. جرانت، وىارولد تمبرلي: مرجع سابق، ص 0?>
 (، 8?80دار الوثائق القومية: وثائق مجمس النظار، األرشيف السري الجديد، محفظة رقم )( ?@)

(، تقرير سفير مصر المفوض بمندره بشأن ><00 -@8=0>0)(، الكود األرشيفي لمممف ;8ممف رقم )
 .@:@8مارس سنة  >9األزمة التشيكوسموفاكية، لندن، 

(99) H. C.: Vol. 345, CZECHOSLOVAKIA, 20 March 1939, London, 1939, p. 
885.  

(100)The French Yellow Book: Part Three, The End of Czechoslovakia (January 
5-March 19, 1939), No. 73, Coulondre, French Ambassador in Berlin, to M. 
Georges Bonnet, Minister for Foreign Affairs. Berlin, March 16, 1939 
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- https://avalon.law.yale.edu/wwii/ylbk073.asp 
(101)Ibid: No. 72, M. Georges Bonnet, Minister for Foreign Affairs, to M. Corbin, 

French Ambassador in London. Paris, March 16, 1939. 
-https://avalon.law.yale.edu/wwii/ylbk072.asp  
 (102) H. C.: Vol. 345, CZECHOSLOVAKIA, 20 March 1939, London, 1939, p. 

887.  
 .<=;ـ  ==;ص ص ج. جرانت، وىارولد تمبرلي: مرجع سابق، ( أ. :80)
(، الكود  9@>دار الوثائق القومية: وثائق وزارة الخارجية، األرشيف السري الجديد، محفظة رقم )( ;80)

(، تقرير من السفير المصري في لندن إلى وزير الخارجية عن ?<00 -@>:0;0األرشيفي لمممف )
 م.@:@8مارس  <8لندره، األزمة التشيكوسموفاكية، 

 .:;>يير رنوڤان: مرجع سابق، ص ( پ>80)
 .:?>( نفسو: ص =80)
 .@90تشرشل: مصدر سابق، ص  (<80)
 (، 8?80دار الوثائق القومية: وثائق مجمس النظار، األرشيف السري الجديد، محفظة رقم )( ?80)

ر مصر المفوض بمندره بشأن (، تقرير سفي><00 -@8=0>0(، الكود األرشيفي لمممف );8ممف رقم )
 .@:@8مارس سنة  >9األزمة التشيكوسموفاكية، لندن، 

                                        https://ar.wikisource.org( يوسف ىيكل: مرجع سابق.@80)
 .==;ص ( أ. ج. جرانت، وىارولد تمبرلي: مرجع سابق، 880)
(، الكود  9@>الخارجية، األرشيف السري الجديد، محفظة رقم ) دار الوثائق القومية: وثائق وزارة( 888)

(، تقرير عن تطورات حركة التسميح البريطاني إلى الوقت الحاضر ?<00 -@>:0;0األرشيفي لمممف )
 . ?:@8نوفمبر  ;8وما وجو إليو من نقد والمناقشات التي دارت بشأنو في البرلمان اإلنجميزي أخيرا، 

 (.8) أنظر ممحق رقم( 889)
(113) Roberts, Geoffrey: Op. Cit., p.52. 

 .898( أنور محمود الزناتي: مرجع سابق، ص ;88)
 ( يوسف ىيكل: مرجع سابق.>88)
(، الكود  9@>دار الوثائق القومية: وثائق وزارة الخارجية، األرشيف السري الجديد، محفظة رقم )( =88)

 (، مصدر سابق. ?<00 -@>:0;0األرشيفي لمممف )
 نفسو.( <88)
 ( يوسف ىيكل: مرجع سابق.?88)

https://avalon.law.yale.edu/wwii/ylbk073.asp
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(، الكود  9@>دار الوثائق القومية: وثائق وزارة الخارجية، األرشيف السري الجديد، محفظة رقم )( @88)
 (، مصدر سابق.?<00 -@>:0;0األرشيفي لمممف )

 .:;>ص  مرجع سابق،يير رنوڤان: ( پ890)
 ( يوسف ىيكل: مرجع سابق.898)
 ( نفسو.899)

(123) H. C.:  Vol. 339, Prime Minister's Statement  (Mr. Chamberlain), 03 
October 1938, London, 1938, p. 48. 

 .@:;ص  يير رنوڤان: مرجع سابق،( پ;89) 
(125) H. C.: Vol. 345, CZECHOSLOVAKIA, 20 March 1939, London, 1939, p. 

885.  
 .:?> - 9?>يير رنوڤان: مرجع سابق، ص ص ( پ=89)
 .0==ـ @>=( ىـ. ا. ل. فشر: مرجع سابق، ص ص <89)
(، 9مف رقم )(، م==( دار الوثائق القومية: وثائق عابدين، األرشيف السري الجديد، محفظة رقم )?89)

(، الحرب العالمية الثانية ـ الموقف الدولي كما تصوره @=00 -@>>008الكود األرشيفي لمممف )
 .@:@8/:/@8األنباء، 

 ( يوسف ىيكل: مرجع سابق.@89)
(130) H. C.:  Vol. 339, Prime Minister's Statement  (Mr. Chamberlain), 03 

October 1938, London, 1938, p. 48 
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