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 مقدمة :
 النازيالنظام األولى من أهمها سيطرت بعض األنظمة الديكتاتورية على الحكم في أوربا بعد الحرب العالمية 

 ا.بألماني
كيف أطبق منهجية  و الديكتاتورية النازية ؟و ما مظاهر تطبيق  ؟ الظروف التي مهدت لوصول النازيين للحكمفما 

 ؟ ما هي خصائص نظام الحكم النازي و؟ ر دراسة البيوغرافية على شخصية هتلال

I في وصول النازيين إلى الحكم بزعامة هتلرساهمت األوضاع العامة لما بعد الحرب العالمية األولى  ـ: 
  :ظهرت النازية في ظل اضطراب األوضاع الداخلية لجمهورية فيمار -1

مواجهة مخلفات الحرب  يمقراطي الجديدذا النظام الدقد كان على ه ، ولمانياأاطوري في على اتر انهيار النظام االمبر جمهورية فيمارتأسست 
 .تبعاته السياسية و االجتماعية ، و الدمار الذي لحق االقتصاد األلماني ومعاهدة فرسايالعالمية األولى و في مقدمتها 

، لكن قوة هذا ف اختصارا بالحزب النازيو المعرو م1919في ظل هذه األوضاع سيظهر الحزب الوطني االشتراكي للعمال األلمان سنة و 
  .لمان يرون فيه المنقذ من األزمةذ كان األإ تضاعف عدد المنخرطين في الحزبحيث  م1929زمة أبعد لحزب لن تظهر بشكل كبير اال ا

 : عمل هتلر بعد وصوله الى الحكم على ارساء دعائم الديكتاتورية النازية في المانيا -2
 قد عمل على تطبيق نهجه الديكتاتوري في مختلف الميادين : و ، 1933انتخابات  ثرإلى الحكم على إوصل هتلر 

  مظاهر تطبيق الديكتاتورية النازية بألمانيا 

    

 في الميدان االجتماعي في الميدان االقتصادي في الميدان السياسي

 قام بحل النقابات. 

 انون منع األحزاب و فرض نظام إصدار ق

 ب الوحيد.الحز

 الجمع بين منصبي المستشارية و الرئاسة. 

 لغاء النظام الفيدرالي و تعويضه بنظام إ

 .مركزي

  نهج هتلر سياسة االقتصاد الموجه في إطار التخطيط مع

 .ت العسكريةإعطاء األولوية لألشغال الكبرى و الصناعا

  العمل على توسيع المجال الحيوي الحتواء فائض السكان و

 .لضرورية الستمرار الشعب األلمانيتوفير المواد األولية ا

 

 تراجع البطالة أدت هذه اإلجراءات الى انتعاش االقتصاد االلماني و

  محور  العرق اآلريجعل

اعة مع التأكيد حياة الجم

على ضرورة الحفاظ 

 عليه نقيا

 

II-  الدراسة البيوغرافية على شخصية هتلرتطبيق منهجية : 
 

 البطاقة البيوغرافية لشخصية هتلر

 بها تأثرهم االحداث و الشخصيات التي أ الصفات الشخصية
المسؤوليات و المناصب التي 

 تقلدها
 بها دوار التي قامالمنجزات و األ

 ، بالنمسا م1889ولد ستة  -
عن  م1945توفي سنة  و

 سنة. 56عمر يناهز 
ينتمي الى اسرة فقيرة فقد  -

بوه موظفا بسيطا في أكان 
 الجمارك.

تميز بطباعه السلطوية  -
 المستبدة.

فشل في االلتحاق بأكاديمية الفنون الجميلة  -
 .م1905بفيينا سنة 

 ،م1912استقر بميونيخ األلمانية ابتداء من  -
 فكار الممجدة للعنصر الجرماني.باأل تأثرحيث 

شارك في الحرب العالمية األولى الى جانب  -
 .(م1918 – م1914) الجيش األماني

 .م1919في  انخرط في صفوف الحزب النازي -
بعد المحاولة  م1924 في السجن  لدخ -

 . م1923االنقالبية لسنة 

رئيس للحزب النازي ابتداء  -
 .م1921من 

بعد  أللمانياعين مستشارا  -
 .م1933انتخابات 

الجمع بين المستشارية و  -
 م1934بين ما الرئاسة 

 م.1945و

انشا الجناح العسكري للحزب  -
 . م1920 سنة النازي

 . م1923تزعم انقالب  -
 سنة من الخاصةسس فرق األأ -

 .م1925
 .م1926سس الشبيبة النازية أ -
قاد بالده في الحرب العالمية  -

 .م1945و  م1939ما بين الثانية 
  

III- خصائص األنظمة الديكتاتورية من خالل نموذج النازية :  
 يمكن إجمال هذه الخصائص ) السمات ( في مايلي :

 شكال الحرية الفردية و الجماعية ...أي شكل من أحزبية والتعددية منع ال ،تحكم الدولة في جميع السلط الكليانية ) الشمولية ( : 

، في الشبيبة الهتلرية نخراطاالجبارية إ، اعتماد سياسة التخطيط و توجيه الصناعة نحو الصناعة العسكرية وجيه االقتصاد و المجتمع :ت 

 .تشجيع النسل..

 .همية العنصر اآلري و االيمان بالنقاء العنصري و كراهية بقية األجناس األخرى و في مقدمتها اليهودأاالعتقاد ب العنصرية : 

 .يع المجال الحيويالعمل على توسالتوسعية : 

  : خاتمـة 
زمة االقتصادية لسنة الحرب العالمية األولى و األمخلفات تمكنت ألمانيا في ظل الحكم النازي من تجاوز 

 من جديد و التوترفي عودة  مما ساهم، في تنفيد سياستها التوسعية تأبدقوتها العسكرية و  تاستعادفم، 1929
  ؟ نتائج هذه الحرب فما هي أهم خصائص وبالتالي اندالع الحرب العالمية الثانية. 

 

 

 : ث اإلمام علي اإلعداديةالمؤسسة 

 رشيد لعتيكاألستاذ : 
 

دراسة حالة : ظاهرة األنظمة الديكتاتورية 
 ازيةالن
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