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  المانيا
مسلسل الثورة و الثورة المضادة في

)1918 –1923(

كرونولوجيا

:1918بداية نونبر - 

ي�� ألماني��ا، جن��ود و بح��ارة
ي�� ك��ل مك��ان فف

إنه��ا الس��نة الخامس��ة م��ن الح��رب، و الث��ورة تزمج��ر فف
ي�� ك��ل مك��ان تتش��كل مج��الس العم��ال و الجن��ود، و المط��الب

ابات تنفج��ر، فف يتم��ردون، إضف���

ف : هي .السلم، الحرية، الخبب

ي�� ألماني��ا القيص
ت الس��لطات السياس��ية و العس��كرية فف أمام تص��اعد النض��ال الث��وري، أج��بب

ي�� روس��يا، أي الخ��وف م��ن الث��ورة
ي الثورة كم��ا وق��ع فف

، خوفا من سقوط ألمانيا فف عل التنحي
البلش�����فية، خ�����وف ش�����اركهم في�����ه الجتم�����اعيون ال�����ديموقراطيون التحريفي�����ون، أي أغلبي�����ة

ي الحكومة منذ أسابيع
.الحزب، الذين كانوا يشاركون فف

ي���� بداي����ة الس���نة، يح����دث انش����قاق داخ����ل الح���زب م����ن جه����ة، أغلبي����ة مس����اندة للح���رب، و
فف

المس���تقلون م���ن جه���ة أخ���رى، ال���ذين ك���انوا يط���البون بمفاوض���ات م���ن أج���ل الس���لم، و م���ن
، ك��انت هن��اك مجموع��ة  يقوده��ا ك��ارل ليبنخ��ت و" س��بارتاكوس"داخل هذا الح��زب الخبر��

.روزا لوكسمبورغ، اللذان كانا يدافعان عن ثورة اجتماعية راديكالية

:نونبر  9- 

، ف��� ات الل���وف م���ن العم���ال نح���و مرك���ز مدين���ة برلير اب ع���ام، فت���وجه عشش��� أطل���ق ن���داء لضف���
ف المعامل و البنايات الرسمية .محتلير

ي��� س���ياق ه���ذه التط���ورات، و داخ���ل ك���واليس الس���لطة، تس���تمر الض���غوط م���ن أج���ل تن���ازل
فف

اطور عن العرش، الذي قبل ذلك، حوالي منتصف النهار، و تن��ازل المستش��ار المبر�� المبب
ت م��ن أج��ل أن ينق��د الوض��عية، م��اكس ف��ون ب��ادن للجتم��اعي ال��ديموقراطي فردريت��ش إي��بب
ام اله��دوء، و ق��د ط��رح ف فيعل��ن ه��ذا الخبر�� انتص��ار الث��ورة، و ي��دعو العم��ال و الجن��ود إل ال��بت
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الس���ؤال ع���ن أي اتج���اه س���تأخذه ألماني���ا، ه���ل ستص���بح ألماني���ا ملكي���ة برلماني���ة؟ و ق���د ت���م
ه����ل ستص����بح جمهوري����ة. اس����تبعاد ه����ذه الفرض����ية لنه����ا ل����ن تعم����ل عل تهدئ����ة الجم����اهبر

إذن؟ لك��ن أي��ة جمهوري��ة؟ جمهوري��ة برلماني��ة، أو جمهوري��ة مج��الس العم��ال و الجن��ود كم��ا
ي روسيا

.فف

ق الطرق ي مفبت
.إذن فألمانيا فف

ف عن الجمهورية بعد منتصف نهار يوم  :نونبب  9هكذا تم العلن مرتير

الم���رة الول عل ي���د الجتم���اعي ال���ديموقراطي فيلي���ب ش���يدمان م���ن ناف���ذة الرايخش���تاغ- 
ي(

لمان اللمانف .و ذلك حوالي الثانية بعد الظهر) البب

، ح��ولي الرابع��ة، يعل��ن ك��ارل ليبنخ��ت ع��ن انبث��اق-  فة القص الملكي�� الم��رة الثاني��ة، م��ن شش��
اكية الحرة .الجمهورية الشبت

  خطابه * 
:الرايخشتاغ، الساعة الثانية، فيليب شيدمان يلقق

ف عل الناس القيام بها ي كان يتعير
كانت أرب��ع سنوات من الحرب رهيبة، و التضحيات التت

يرة، انته القت��ل .م��ع ممتلك��اتهم و دم��ائهم ك��انت مروع��ة، و ق��د انته��ت ه��ذه الح��رب الشش��
ي أردن��ا تجنبه��ا

ة طويل��ة م��ن ع��واقب الح��رب و الض��ائقة و الب��ؤس، الهزيم��ة ال��تت ي لف��بت
س��نعانف

ح����ات التواف����ق ت����م تخريبه����ا، نح����ن أنفس����نا تعرض����نا للهان����ة و ب����أي ثم����ن ل����م تنجين����ا، مقبت
ف ع��ن انهي��ار ، المس��ؤولير ف�� ف الحقيقيير اء، إن أعداء الش��عب العام��ل، الع��داء ال��داخليير الفبت
ي ح������افظت عل متطلب������ات

ألماني������ا، ص������امتون و يخت������بئون، ك������انوا مق������اتلي ص������الونات، ال������تت
فتوح����اتهم، و ق����ادوا بنف����س الطريق����ة ضاعا بل ه����وادة ض����د أي إص����لح للدس����تور، و عل
وس��يا، نأم��ل أن يت��م القض��اء عل أع��داء الش��عب ي لبب وجه الخصوص ضد النظ��ام النتخ��انب
اطور، لق�����د اختفف����� ه�����و ورف�����اقه، و ق�����د انتص الش�����عب ه�����ؤلء إل الب�����د، لق�����د تن�����ازل الم�����بب
انتصارا تاما عليهم، لقد سلم المبر ماكس ف��ون ب��ادن منص��ب مستش��ار الراي��خ إل الن��ائب
اكية، يج��ب ت، سيش��كل ص��ديقنا حكوم��ة عمالي��ة تس��اهم فيه��ا جمي��ع الح��زاب الش��بت إيبب
ي جهوده���ا

ي عليها أن تنجزها من أجل السلم، فف
ي المهمة التت

أل تزعج الحكومة الجديدة فف
ف ف العم����ل و الخ����بب أيه����ا العم����ال و الجن����ود يج����ب أن ت����دركوا الهمي����ة التاريخي����ة له����ذا. لت����أمير
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ئ الي��وم، م��ا ح��دث ل��م يس��مع ب��ه، إن��ه عم��ل ك��ببر و جب��ار ينتظرن��ا، ل يج��ب أن يح��دث ش��تر
ف����� ب�����واجبكم ف و واعير ف الحرك�����ة العمالي�����ة، كون�����وا متح�����دين، مخلص�����ير الع�����الم. يق�����وض شش�����

. القديم المتهالك و الملكية انهارا، عاش العالم الجديد، عاشت الجمهورية اللمانية

  خطابه *
، الساعة الرابعة، كارل ليبنخت يلقق :القص الملك 

ولر هذا المك��ان" ف أيه��ا[ ...] أيها الرفاق، لقد ارتفع يوم الحرية، ابدا سوف لن يتول هوهبف
ي يج�����ب أن تجم�����ع ك�����ل

اكية الح�����رة للماني�����ا، ال�����تت ي����� أعل�����ن ع�����ن الجمهوري�����ة الش�����بت
الرف�����اق إنف

يف أج��ر ي سيحص��ل فيه��ا ك��ل عام��ل شش��
ي فيه��ا ل يج��ب أن يوج��د عبي��د، ال��تت

الش��عوب، ال��تت
ي ح��ولت أوروب��ا إل حق��ل م��ن الجث��ث

يالي��ة، ال��تت العم��ل ال��ذي يس��تحق، إن الس��يطرة المبب
ق�����د تحطم�����ت، لك�����ن إذا ك�����ان الع�����الم الق�����ديم ق�����د ه�����زم فل يج�����ب أن نظ�����ن أن مهمتن�����ا ق�����د
انتهت، يج��ب أن نرك��ز ك��ل جهودن��ا عل تأس��يس حكوم��ة العم��ال و الجن��ود، و إقام��ة نظ��ام
وليتاري����ا جدي����د، نظ����ام الس����لم والس����عادة و الحري����ة لك����ل إخوانن����ا اللم����ان، و ك����ل دول����ة البب

ي العالم أجمع
. إخواننا فف

اكية الح���رة للماني���ا و الث���ورة أولئ���ك م���ن بينك���م، ال���ذين يري���دون تحقي���ق الجمهوري���ة الش���بت
عاش�����ت: ك�����ل الي�����دي ترتف�����ع و الحن�����اجر تصخ (العالمي�����ة يرفع�����ا أي�����ديهم لتأدي�����ة القس�����م 

!)الجمهورية 

ي  ي الديموقراطييي :مناورات الجتماعييي

يات الشعب و المش��كلة م��ن ت حكومة أطلق عليها مجلس كوميسبر شكل فريدريتش إيبب
ف  ف ال������ديموقراطيير ، لك������ن وراء الواجه������ة الجتماعي������ة) الغلبي������ة(الجتم������اعيير ف و المس������تقلير

ت، يظ����ل الجه����از الحك����ومي ه����و نفس����ه، و ق����د س����اند الق����ادة المعل����ن عنه����ا م����ن ط����رف إي����بب
ت .العسكريون إيبب

ي�� ي��د مج��الس
ي�� الحكوم��ة لنه��م ك��انوا يط��البون بوض��ع الس��لطة فف

لم يشارك السبارتاكيون فف
العمال و الجنود، لك��ن بخلف التجرب��ة الروس��ية، ك��انت مج��الس العم��ال و الجن��ود تح��ت

ف ف الديموقراطيير .سيطرة الجتماعيير
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ي��� ين���اير عن���دما ق���امت الحكوم���ة بإقال���ة
تص���اعدت الح���داث و الت���وترات و التم���ردات ، و فف

ف��� المس���اند لليس���ار، إيمي���ل إيش���ورن، ق���ام الس���بارتاكيون ب���التمرد ي��� برلير
مس���ؤول الب���وليس فف

والعلن ع���ن النتفاض���ة، رغ���م الموق���ف المع���ارض ل���روزا لوكس���مبورغ و ك���ارل ليبنخ���ت، و
، وزي�����ر ال�����دفاع، بمس�����اعدة الجي�����ش ق�����د ق�����ام غوس�����تاف نوس�����كه الجتم�����اعي ال�����ديموقراطي

.بسحق النتفاضة

ي    برليي
:ثورة السبارتاكيست في

ف�� :  1919ينــاير  5يــوم  ي�� برلير
أطل��ق عليه��ا أيض��ا اس��م ث��ورة(انطلق��ت ث��ورة س��بارتاكوس فف

ي�� المدين��ة، و اس��تمرت م��ن ) يناير
اب العام الذي أعلنت��ه الطبق��ة العامل��ة فف 5عل إثر الضف

، و تم سحقها من ط��رف الجي��ش ب��أمر م��ن غوس��تاف نوس��كه، و1919يناير  12يناير إل 
ي�� الث��ورة اللماني��ة 

، و عن��د انطلقه��ا1919 – 1918شكلت إحدى اللحظ��ات الساس��ية فف
ي�� بداي��ة تأسيس��ه م��ن ط��رف 

ي فف
عص��بة س��بارتاكوس"، و ق��د"ك��ان الح��زب الش��يوعي اللم��انف

ش�����ارك فيه�����ا بع�����دما فاج�����أته انطلقته�����ا روزا لوكس�����مبورغ و ك�����ارل ليبنخ�����ت، فكي�����ف ك�����انت
مجريات الحداث ؟

ف�� ) نوي��ل(انتفاض��ة عي��د المس��يح  - ، ش��ارك فيه��ا1918دجن��بب  25دجن��بب و  23وقع��ت بير
اب ي إضف

.البحارة الذي دخلوا فف

ي�� الزق��ة و الش��وارع، و أعل��ن -
تحرك العديد من العمال داخل المدين��ة و أق��اموا مت��اريس فف

ي و اتح��اد ح��زب الجتم��اعي ال��ديموقراطي ع��ن ق��رار مس��اندة
ق��ادة الح��زب الش��يوعي اللم��انف

.الثورة

اب ع��ام، و هك��ذا أعل��ن 1919يناير 7يوم  - ف ن��داء م��ن أج��ل إضف�� 500، وجه قادة الحزبير
ي نهاي�ة ه��ذا الس�بوع، و

ي� وس�ط المدين�ةفف
اب ع�ام و تظ�اهروا فف ي إضف

ألف عامل دخولهم فف
عض��وامن بينه��م ك��ارل ليبنخ��ت و ج��ورج ل��ديبور، و 52تش��كلت لجن��ة العم��ل الث��وري م��ن 

ف������ ف بع������د ذل������ك ظه������رت اختلف������ات بير ذل������ك به������دف الس������تيلء عل الس������لطة، لك������ن ي������ومير
الط��راف الثوري��ة، دع��ا البع��ض منه��ا إل انتفاض��ة مس��لحة، بينم��ا داف��ع الط��رف الخ��ر ع��ن
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ي�� احتلل البناي��ات، و
ت، لك��ن العم��ال اس��تمروا فف فكرة التفاوض مع حكومة فردريتش إيبب

ي أول معارك الشوارع، إنها بداية السبوع الدامي
.انخرطوا فف

، بع��دما دع��ا الخ��رون م��ن ح��زب ف عرفت لجنة العمل الثوري انسحابا للعضاء الشيوعيير
ت و عن��������د انطلق. التح��������اد ال��������ديموقراطي الجتم��������اعي إل التف��������اوض م��������ع حكوم��������ة إي��������بب

ي
المفاوض��ات، اكتش��ف العم��ال وج��ود منش��ورات الح��زب الجتم��اعي ال��ديموقراطي اللم��انف

بت"تح��ت عن��وان  ، و تعرف��وا عل مخط��ط إدارة الح��زب الجتم��اعي"س��اعة الحس��اب اق��بت
ي اتفق����ت م����ع مليش����يات عس����كرية موازي����ة رجعي����ة، م����ن أج����ل مواجه����ة

، ال����تت ال����ديموقراطي
ي�� ال��دفاع غوس��تاف نوس��كهيم

ت قد أصدر بالفعل أمره لوزيره فف الثورة العمالية، و كان إيبب
ين����اير، و هك����ذا أوقف����ت لجن����ة العم����ل الث����وري نقاش����اتها م����ع اتح����اد الح����زب الجتم����اعي 6

ي�� ذل��ك
، و وجهت عص��بة س��بارتاكوس ن��داء إل أعض��ائها بحم��ل الس��لح، و فف الديموقراطي

ت أوامره للمليشيات الرجعية لمهاجم��ة العم��ال الث��ائرين، اليوم السود أعط المجرم إيبب
ي�� الح��رب العالمي��ة الول،

ف فف و كانت هذه المليشيات تتكون من قدماء الجيش المشاركير
ي���� معرك����ة غبر���� متكافئ����ة داف����ع العم����ال ع����ن

الل����ذين احتفظ����وا بأس����لحتهم بع����د الح����رب، و فف
ف خلل ث���ورتهم وراء متارس���هم و استش���هد المئ���ات منه���م، كم���ا س���قط العدي���د م���ن الم���دنيير

.المعارك

ي تل�������ت الح�������داث، ت�������م اعتق�������ال ك�������ارل ليبنخ�������ت و روزا
ي������� س�������ياق الحمل�������ة القمعي�������ة، ال�������تت

فف
، و تم اغتيالهما من طرف الجن��ود، و ت��م إلق��اء جث��ة روزا1919يناير  15لوكسمبورغ يوم 

ي ساقية لنديهر، و قد تولد ع��ن ه��ذا الغتي��ال موج��ة م��ن الس��تنكار، هم��ت
لوكسمبورغ فف

ي�� م��اي 
ف�� فف ئ��ة المجرمير ، خاص��ة لم��ا تم��ت تبب ف ف1919ح��تت غبر�� الث��وريير ، و ت��م دف��ن الجث��تير

ة فريديرتس���فايلد، و تم����ت إقام����ة نص����ب ت���ذكاري للش����هيدين س���نة  ي���� مق����بب
، حي���ث1926فف

.تنظم تظاهرات سنوية لتخليد ذكراهما

ي 
.1951، قام النازيون بتدمبر التذكار، و سيعاد بناء النصب التذكاري سنة 1935و فف

اير -   :1919فبر
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ي��
ف�� نظ��را للوض��اع المت��وترة داخله��ا، ب��ل فف ي�� برلير

، لي��س فف ت المجل��س التأسيسي�� يجم��ع إي��بب
ت ة تس��م فيم��ار، و هك��ذا ت��م تأس��يس جمهوري��ة برلماني��ة، و ت��م انتخ��اب إي��بب مدين��ة ص��غبر

ي�����  14رئيس����ا و فيلي�����ب ش�����يدمان كمستش�����ار، و بع�����د 
أص�����بح 1933ين�����اير  30س����نة، أي فف

ت، و ه��و ال��ذي دع��ا أدول��ف هتل��ر إل منص��ب المارشال هن��دنبورغ رئيس��ا للماني��ا ب��دل إي��بب
.مستشار

جمهورية مجالس بافاريا

ي - 
ي بافاريا، فف

.1919أبريل  7أعلنت المجالس العمالية عن قيام جمهورية المجالس فف

ي�� - 
تش��كلت الحكوم��ة الجدي��دة بالمنطق��ة البافاري��ة م��ن ط��رف الح��زب 1919أبري��ل  13فف

ي 
).الفرع(الشيوعي اللمانف

.انتهت المعارك داخل المدينة بعد هجوم قوات الجيش 1919ماي  3- 

.، حيث انتهت بالتصفية1919ماي  3أبريل إل  7استمرت هذه الجمهورية من 

ي المن����اطق اللماني����ة، فق����د عرف����ت منطق����ة
ف ه����ذا أن منطق����ة بافاري����ا ل����م تش����د ع����ن ب����افت ي����بير

ي عرفته���ا المن���اطق اللماني���ة، بع���د العلن ع���ن س���قوط القيص
بافاري���ا نف���س الوض���اع ال���تت

ي����� منطق����ة
ي����� س�����قوط أج�����زاء م����ن الس�����للت اللماني����ة الحاكم����ة فف

، و ك�����ان ه�����ذا يعتف ي
اللم�����انف

ي تش������كلت بشعة، و ق������امت
بافاري������ا، و عرف������ت المنطق������ة ظه������ور المج������الس العمالي������ة ال������تت

ي المنطقة بقيادة الجتماعي الديموقراطي المستقل ك��ورت إيزن��ر، ال��ذي
حكومة جديدة فف
ي������� 

اير 21ت�������م اغتي�������اله فف ، فأخ�������ذ مك�������انه الجتم�������اعي ال�������ديموقراطي جوه�������انس1919ف�������بب
، إل أن ف ف الباف��اريير هوفم��ان، و ت��م العلن ع��ن جمهوري��ة المج��الس م��ن ط��رف الش��يوعيير
ف للقي��ادة، و ح��اولت ، ال��ذين ل��م يكون��وا م��ؤهلير ف ه��ذه الحكوم��ة ت��أثرت بأخط��اء الفوض��ويير
حكوم��ة هوفم��ان اس��تعادة مدين��ة ميوني��خ، إل أن الجي��ش الحم��ر الباف��اري تص��دى له��ا، و

ي���� ي����وم 
ي���� ليل����ة ذل����ك الي����وم ق����ام الش����يوعيون اللم����ان بقي����ادة1919أبري����ل  13ذل����ك فف

، و فف
ي��� و ماكس���س لوفي���ان ب��إعلن نهاي��ة الحكوم��ة الفوض���وية 

ف�� لفيتف ف أوجير حكوم��ة(المناض���لير
ة ثانية من جمهورية مجالس بافاريا) طولبر .و استولوا عل السلطة، لتبدأ فبت
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:ماي  3- 

)انظر التفاصيل(انتهت جمهورية مجالس بافاريا بعدما تم سحقها نهائيا 

أبريل 12مارس إل  13من : انتفاضة الروهر

ي 
ة، ق��ام به��ا ج��زء م��ن اليس��ار اللم��انف الح��زب الش��يوعي(انتفاضة الروهر هي انتفاض��ة قص��بر

ي
و الحزب الجتماعي الديموقراطي المس��تقل للماني��ا و الح��زب الش��يوعي العم��الي) اللمانف

ف���� و أقص ي ق����ام به���ا ج���زء م���ن اليمير
للماني���ا، و ذل����ك لوض���ح ح����د للمحاول���ة النقلبي����ة ال���تت

ف��� ي���وم  م���ارس، و هي��� محاول���ة انقلبي���ة موجه���ة ض���د جمهوري���ة فيم���ار م���ن ط���رف 13اليمير
ف مارس و  م��ن ط��رف 1920م��ارس  17تيارات محافظة، و قد قامت هذه المحاولة ما بير

ال فون لوتويبت و ساهم فيها آخرون كان هدف النتفاضة هو لقامة. فرقة يقودها الجبف
وليتاري����ا، و تش����كل عل إث����ر ذل����ك الجي����ش الحم����ر للروه����ر، وق����د ت����م س����حق دكتاتوري����ة البب

.النتفاضة من طرف الجيش منذ بداية أبريل

: وقائع النتفاضة 

 :1920مارس 17يوم -

ي يقودها الكابتان هاش��نكليفر أح��د
كورس، التت يهاجم الجيش الحمر للروهر مليشيات فبر

ي��� وول���ف غ���انغ ك���اب، فاس���تول الجي���ش الحم���ر عل االس���لحة و الم���ؤن، و أنص���ار النقلنب
.من المليشيات الموازية، و تم هزم النقلب و إعادة الجمهورية 600اعتقل 

:مارس  20يوم 

ي���� بع����ض م����دن الروه����ر، و وجه����ت الحكوم����ة
أنش����أ العم����ال مجالس����هم و أخ����ذوا الس����لطة فف

ابات العمالي������ة و للنتفاض������ة، و فش�������لت اللماني�������ة إن������ذارا تطل�������ب في������ه وض�������ع ح������د للضف�������
ال المفاوض������ات و أعط������ت الحكوم������ة الم������ر للجي������ش بس������حق النتفاض������ة، و تكل������ف الجبف������

اب ع���ام عب���أ  أل���ف منجمي��� أي 30أوس���كار ف���ون وات���ر ب���ذلك، و انطل���ق عل إث���ر ذل���ك إضف���
.من الساكنة النشيطة للمنطقة% 75

 :1919أبريل  12يوم - 
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ي منطق����ة الروه����ر و تقم����ع النتفاض����ة الش����يوعية، فس����قط
تغ����زو وح����دات الجي����ش اللم����انف

، و تم اعتقال واسع للجماهبر العمالي��ة، و نص��بت مح��اكم ف ات من العمال و الثوريير العشش
ي وجه الثوار

.ميدانية أصدر أحكامها بالعدام فف

:الحصيلة و الخسائر 

ي��� 
ف و 2000أبري���ل، و س���قط  12انته���ت المع���ارك فف ف و الش���يوعيير اكيير م���ن النص���ار الش���بت

ي�� ألماني��ا 273
من الجنود اللمان، و تم حل الجيش الحمر، و استمر القم��ع و الغتي��ال فف

ف  .حالة اغتيال سياسي 35600وقعت  1922و  1919بعد ذلك بدون توقف، فبير

:النتائج السياسية 

  أكتوبر - 
 :1920في

ف و التح��ق اتح��اد يس��ار الجتم��اعي ف المس��تقلير ف ال��ديموقراطيير انش��قاق وس��ط الجتم��اعيير
ي 

خلل م��ؤتمر النش��قاق ك��ان اليس��ار يت��وفر عل(ال��ديموقراطي ب��الحزب الش��يوعي اللم��انف
ف���� يت����وفر عل  273 و حص����ل انش����قاق ك����ذلك داخ����ل) من����دوبا 156من����دوب، بينم����ا اليمير

ف الح����زب ليؤسس����وا  ، فق����د غ����ادر ج����زء م����ن المناض����لير ي
التح����اد"الح����زب الش����يوعي اللم����انف

حص��ل انش��قاق جدي��د 1922، و خلل س��نة "الع��ام لعم��ال ألماني��ا ت المنظم��ة الوحدوي��ة
ف  ف"المرتبطة بالممية الشيوعية و " مجموعة إيسن"بير ي�� ه��ذا الس��ياق". مجموعة برلير

فف
عض����وا و م����ع ذل����ك اس����تطاع ش����يوعيو اتح����اد الجتم����اعي 5000ل����م يتع����د أعض����اء الح����زب 

ي الحص����ول عل 
مقع����دا خلل النتخاب����ات 88ال����ديموقراطي و الح����زب الش����يوعي اللم����انف

يعية ليونيو  و 102و ذلك أمام الحزب الجتماعي الديموقراطي الذي حق��ق  1920التشش
ف المحافظ  .مقعدا 71أمام اليمير

 1921انتفاضة مارس 

ي و الحزب الشيوعي العمالي للمانيا، فسنتان بع��د
قاد النتفاضة الحزب الشيوعي اللمانف

، س���يحاول الش���يوعيون م���ن جدي���د، باتف���اق م���ع الممي���ة1919 – 1918الث���ورة اللماني���ة
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ابات عام��ة انتفاض��ية، لك��ن قل��ة التنظي��م و وض��عية القلي��ة وس��ط الش��يوعية بالقي��ام بإضف��

.العمال أدت إل فشل انتفاضة الحزب الشيوعي

ات اللف من ، فعشش ي
أثار فشل حركة مارس أزمة عميقة داخل الحزب الشيوعي اللمانف

ابات يغ�����ادرون ، الل�����ذين يرفض�����ون العم�����ال الس�����تفزازية و العن�����ف خلل الضف����� ف المق�����اتلير
.الحزب، و اعتقل هانريش براندلر زعيم الحزب

ي�� التمس��ك ب 
نظري��ة الهج��وم"رغم ه��ذه الهزيم��ة، ف��إن ق��ادة الح��زب الش��يوعي اس��تمرت فف

ي�� غائب��ا ع��ن"الثوري
ن، و كان بول ليفف ي الكومنبت

ي دعل لها آنذاك نيكولي بوخارين فف
، التت

ي��� التندي���د
ف��� لبلغ���ه بنواي���اهم فف ف��� إل لينير ي��� وق���ت النتفاض���ة، و كتب���ت كلرا زتكير

ألماني���ا فف
ف��� أن���ع لي���س عل عل���م بالموض���وع، لكن���ه رف���ض أيض���ا به���ذه المحاول���ة علن���ا، و رد عليه���ا لينير

ي نفذها عل م��ا يب��دو أح��د ك��وادر الممي��ة الش��يوعية،"التكتيكات اليشاوية الحمقاء"
، التت

ي���� الم����ر و ينشش���� كراس����ا
وعهم، و يتجاه����ل ليفف و م����ع ذل����ك يطل����ب منه����م التخلي���� ع����ن مشش����

ي���"ي���دين في���ه حرك���ة م���ارس باعتباره���ا " طريقن���ا"بعن���وان 
أح���د أك���بب النقلب���ات الباكنيني���ة فف

ت��������ثبر مس��������ألة العلق��������ات م��������ع الممي��������ة حرك��������ة م��������ارس)(ق��������ائل أن ه��������ذه الحلق��������ة " التاري����خ
.الشيوعية، ثم يتم استبعاده من الحزب

محاولة ثورية جديدة  : 1923

:السياقات 

ي����� س�����نة 
، عرف�����ت جمهوري�����ة فيم�����ار وض�����عية أزم�����ة سياس�����ية و اقتص�����ادية عميق�����ة،1923فف

ي تحت�����ل منط�����ق الروه�����ر من�����ذ ين�����اير، م�����ن أج�����ل إجب�����ار
ف�����الفرق الفرنس�����ية البلجيكي�����ة، ال�����تت

لقد انهار. الحكومة اللمانية عل دفع غرامات حربية ثقيلة كما حددتها معاهدة فرساي
ي قيمت����ه بش����كل ش����به كلي���� فأص����اب الض����طراب

، و فق����د الم����ارك اللم����انف ي
القتص����اد اللم����انف

، لن المنظم�����ات السياس�����ية التقليدي�����ة، أي النقاب�����ات و الح�����زب الجتم�����اعي ال�����ديموقراطي
ي تض��من الساسي�� م��ن م��واردهم ل��م تع��د تس��اوي ش��يئا، و اس��تغل الح��زب

المس��اهمات ال��تت
، ال����ذي ك����ان ق����د ت����م إض����عافه بس����بب فش����ل حرك����ة م����ارس لس����نة  ي

1921الش����يوعي اللم����انف
ة م��ن الطبق��ة العامل��ة بقض��يتها، و الوض��عية م��ن أج��ل تض��خيم أرقامه��ا، رابط��ة نس��بة ك���ببر
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ف  م الش������يوعيون منافس������ة الق������وميير ف ف(من������ذ الن يع������بت عل أص������وات البورجوازي������ة) ال������وطنيير
ي فقرتها الزمة

ة، التت .الصغبر

، ال����ذي يق����وده روث فيشش���� و أرك����ادي ي
اعتق����د التج����اه اليشاوي للح����زب الش����يوعي اللم����انف

يش براندلبر ف الحزب، وراء هبف زعي��م الح��زب(ماسلوف، بإمكانية انتفاضة، بينما أبان يمير

ي
.عن حذرهم) الشيوعي اللمانف

ل���م تق���دم الممي���ة الش���يوعية تعليم���ات دقيق���ة، بس���بب ع���دم وج���ود موق���ف موح���د ح���ول
.الحالة اللمانية

ي�� ش��هر
ي تجمع��ا، رغ��م من��ع الس��لطات، و فف

ي�� نهاي��ة يولي��وز نظ��م الح��زب الش��يوعي اللم��انف
فف

اب لم���دة ثلث���ة أي���ام، الموجه���ة مب���دئيا م���ن ط���رف غش���ت ق���ررت لج���ان المص���نع ش���ن إضف���
، تج�����اوزت منظميه�����ا، فق�����د أدت إل انتف�����اض بم�����دى غبر����� متوق�����ع، إذ أدى إل ف الش�����يوعيير

يس����مان محل����ه ه����ذا. س����قوط حكوم����ة المستش����ار وي��هل����م كون����و، ال����ذي ح����ل غوس����تاف سبت
ي��� ألماني���ا، و ك���ان

الح���دث جع���ل الس���وفيات ي���دركون حج���م وض���عية اللس���تقرار السياسي��� فف
ي���� ألماني����ا أص����بح قريب����ا، م����ن أمث����ال

ف���� ب����أن الوض����ع الث����وري فف أب����رز الق����ادة البلش����فة مقتنعير
.زينوفييف و بوخارين

:الستعدادات

 -  
ي بحض��ور ممثلي��: غشــت  23في

اجتم��ع المكت��ب السياسي�� للح��زب الش��يوعي الس��وفيانت
ن، و خلص النقاش إل أن الثورة اللمانية قد دخلت ي و الكومنبت

الحزب الشيوعي اللمانف
ف م��ن ال��ذين ي�� الف��ق ابت��داءا م��ن الخري��ف، و ك��ان س��تالير

تها العليا، و أن هناك انتفاضة فف فبت
ي�� النهاي��ة بالتف��اق الع��ام، و ب��دأ الس��تعداد1924ينتظ��رون إل غاي��ة ربي��ع 

، لكن��ه التح��ق فف
ي���ش بران���دلبر إل موس���كو لمناقش���ة تفاص���يل النتفاض���ة، و حصف��� للنتفاض���ة، فانتق���ل هبف

ك����ذلك روث فيشش���� لتمثي����ل التج����اه اليس����اري داخ����ل الح����زب، و ت����م التف����اق عل تش����كيل
ف�� أعض��ائها رادي��ك و بيات��اكوف لمس��اعدة اللم��ان عل النتفاض��ة، و ت��م لجنة يك��ون م��ن بير
التف����اق عل تش����كيل جه����از عس����كري، و تقس����يم البلد إل قي����ادات عس����كرية سياس����ية، و
ي إل إع���داد

اء الس���لح، و انتق���ل الح���زب الش���يوعي اللم���انف تش���كيل مراك���ز بروليتاري���ة، و شش���
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ي�� مراك��ز القت��ال، و ت��م تحدي��د
مناضليهن و تنظيم انتق��الهم إل العم��ل الشي، و تعيينه��م فف

، و ض��من ه��ذه الخط��ة ي��دخل الش��يوعيون ة م��ن ش��هر ش��تنبب ي�� الي��ام الخبر��
خط��ة العم��ل فف

ف ال��ديموقراطيون اليس��اريون، ها الجتم��اعير ي ك��ان يس��بر
ي س��اكس و توران��ج، ال��تت

إل حكوم��تت
فتص�����بح ب�����ذلك تل�����ك الحكوم�����ات حكوم�����ات عمالي�����ة، حي�����ث يق�����وم ال�����وزراء الش�����يوعيون،

وليتاريا عل التسلح و التعبئة .انطلقا من مواقعهم بمساعدة البب

ي��� ك���ل
ي تمام���ا كث���ورة أكت���وبر البلش���فية، ي���ؤدي إل انتفاض���ة فف

هك���ذا تط���ور الكت���وبر اللم���انف
اب عام يكون المفجر .البلد ضمن إضف

يس���مان وض���عت ح���دا للمقاوم���ة ا، فحكوم���ة سبت ك���انت ألماني���ا تع���رف غليان���ا سياس���يا ك����ببر
السلبية تج��اه احتلل الروه��ر، و ق��امت ب��إعلن ع��ن وض��ع عمل��ة ق��ارة، و م��ن ج��انب آخ��ر،
ف عل الحكوم��ة مطالب��ا ف ال��ديموقراطيير ف�� الق��ومي يحت��ج ض��د هيمن��ة الجتم��اعيير ك��ان اليمير
ال ف����ون ك����اهر، و الت، م����ن بينه����م الجبف���� بدكتاتوري����ة قومي����ة، فاص����طف وراء بع����ض الجبف����
ي اليام

قامت إحدى المنظمات العسكرية الموازية رايشوهر السوداء بمحاولة انقلبية فف
ي . الول لكتوبر

ي سياق آخر، بدأت جريدة الحزب الشيوعي اللمانف
"الراي��ة الحم��راء"و فف

، و ب��دأت تنشش�� ف ف الباف��اريير بإع��داد ال��رأي الع��ام للنتفاض��ة، مطالب��ة بال��دفاع ض��د الفاش��يير
ف و زينوفييف و بخارين .وسائل الدعم من القادة البلشفة، من قبيل ستالير

:بداية أكتوبر 

ي حكومة الساكس و تورانج
.يدخل الحزب الشيوعي اللمانف

:أكتوبر  19

ي بإع���ادة الم���ن إل الس���اكس، و ه���و أم���ر
ت���أمر الحكوم���ة المركزي���ة اللماني���ة الجي���ش اللم���انف

ف���� ب����الجزر بع����د نهاي����ة المقاوم����ة ، و ك����ان الوض����ع يتمبر ف ك����ان موجه����ا أساس����ا ض����د الش����يوعيير
ي��� الروه���ر، لق���د ك���انت الق���رارات الحكومي���ة مح���اولت اس���تباقية لفش���ال الخط���ة

الس���لبية فف
.الشيوعية

: أكتوبر  21
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ف ن�����دوة لمج�����الس المؤسس�����ات، ك�����ان مق�����ررا له�����ا أن تأخ�����ذ ق�����رار إعلن ي����� ش�����منيبت
انعق�����دت فف

ة تراجع الجتماعيون ال��ديموقراطيون اليس��اريون ي اللحظة الخبر
اب العام، لكن و فف الضف

اب الع����ام، و ليل�����ة ذل����ك اللق�����اء ع����ن دع����م النتنفاض�����ة، و انته اللق�����اء ب����دون إعلن الضف�����
ن عل ه���ذا ي��� الغ���د اتف���ق الكومن���بت

ق���امت القي���ادة المركزي���ة للح���زب بإلغ���اء النتفاض���ة، و فف
ي���� مدين����ة ه����امبورغ، ق����ام الش����يوعيون

الق����رار، لك����ن الم����ور ل����م تتوق����ف ع����ن ه����ذا الح����د، ففف
المحلي���ون بقي���ادة إرنس���ت طالم���ان بالنتق���ال إل النتفاض���ة، نظ���را لك���ون ق���رار اللغ���اء ل���م
ي�� ال��وقت المناس��ب، و هك��ذا حوضت انتفاض��ة ه��امبورغ م��ن ط��رف ق��وات

يتوص��لوا ب��ه فف
ات الش��هداء م��ن العم��ال و مئ��ات الجرح، و ق��ام الجي��ش بال��دخول الجي��ش، فس��قط عشش��
ي������ مدين������ة

إل الس������اكس و توران������ج، وت������م ط������رد ال������وزراء العم������ال م������ن المك������اتب الوزاري������ة، و فف
ش������هيدا، و تش������كلت 23فريب������ورغ ق������امت جم������اهبر غاض������بة بمهاجم������ة الجي������ش، فس������قط 

ي���� س����اكس لتع����ويض
ف ب����دون مش����اركة ش����يوعية فف ف ال����ديموقراطيير حكوم����ة م����ن الجتم����اعيير

.الحكومة السابقة

ي�� م��ارس 
، لك��ن المن��ع ت��م رفع��ه فف ي

، و1924ت��م العلن ع��ن من��ع الح��زب الش��يوعي اللم��انف
ف أن انطلق ، نتيج�����ة فش�����ل النتفاض�����ة، و ت�����بير ف أص�����اب الحب�����اط العدي�����د م�����ن الش�����يوعيير

.الثورة اللمانية ما زال بعيدا

ة و انع��دام أط��ر ة أن الفش��ل يع��ود إل قل��ة الخ��بب ن بتقيي��م الوض��عية معت��بب ق��امت الكومن��بت

ي
.مجربة، و تم توبيخ مجموعة من قادة الحزب الشيوعي اللمانف

ف المتط��رف بمحاول��ة انتفاض��ة، س��ميت ب��انقلب بعد أقل من ثلثة أسابيع، سيقوم اليمير
ي نظم����ت بمنطق����ة الب����افيبر م����ن ط����رف أدول����ف هتل����ر و لون����دروف، و

مص����انع الجع����ة، ال����تت
س��������يؤدي الوض��������ع إل انس��������حاب وزراء الح��������زب الجتم��������اعي ال��������ديموقراطي م��������ن حكوم��������ة
ف بش������كل أك������بب من������ه عل يس������مان احتجاج������ا عل ك������ون القم������ع انص������ب عل الش������يوعيير سبت

، و عموما عرفت ألمانيا فيما بعد سنة  ف مرحلة اس��تقرار للوض��ع السياسي�� 1923القوميير
.و القتصادي، مما أبعد إمكانيات النتفاضة من جديد
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