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 سياسة بسمارك الداخلية من الوحدة الى االستقالة
 م . د حسين  حماد عبد

 كلية التربية للعلوم االنسانية –جامعة االنبار 
 الملخص 
 اقتصادية دولة اقامة الى تهدف كانت 1681 سنة الوحدة بعد الداخلية بسمارك سياسة ان
 وضع خالل من الهدف هذا تجلى فقد بريطانيا سيما وال االخرى االوربية الدول تفوق متكاملة
 . باالتحاد الداخلة االلمانية الدويالت بين العالقات ينظم للبالد جديد دستور

 الحديدي المستشار اصبح ان بعد تصرفه تحت الدستور هذا يجعل ان من بسمارك وتمكن
 واخذ االول وليم االمبراطور حكم مدة طيلة الرايخشتاغ على المسيطر نفسه على اطلق كما

 االمبراطورية بها واعتزت بروسيا بها امتازت التي العسكرية النزعة نحو باإلمبراطورية يتوجه
 بسمارك سياسة كانت و االول وليم حكم فترة عليها سار والتي والحديد بالدم اتصفت والتي

 الوسط بحزب المتمثلة الكنيسة وسلطة نفوذ وتحديد تقيد االولى غايتين تحقيق الى تهدف الداخلية
 تسوية عليه يجب انه ادرك حينما 1661 سنة وحتى 1681 سنة منذ استمرت والتي الكاثوليكي
 من عليها القضاء ومحاولة باالشتراكية المتمثل الثاني الهدف نحو والتوجه الكنيسة مع الصراع
 وفاة بعد جذري بشكل اختلفت السياسة هذه ان بيد 1681 سنة منذ عديدة تشريعات خالل

 لسنة السلطة الثاني وليم االمبراطور وتسلم الثالث فردريك بعده ومن االول وليم االمبراطور
 راهن فقد الكبير والمستشار الجديد االمبراطور بين واضح وبشكل الصراع بدأ حيث 1666
 اتخذت الداخلية الشؤون ولكن االلمانية والخارجية الداخلية للسياسة كمستشار موقفه على بسمارك
 رفض حين في بسمارك قبل من موجها يكون ان رفض الجديد االمبراطور الن جديدا   انعطافا
 .الثاني وليم االمبراطور بيد اداة يكون ان االخير

 الرعاية قانون ومشروع العمالية االضرابات سيما ال المانيا في الداخلية االحداث ان 
 تقييد اجل من المتزايد االمبراطور وشعور واالنتخابات لالشتراكية المناهض االجتماعية

 المتضمن 1681 سنة الصادر االمر الغاء االخير من فطلب يمارسها التي المستشار سلطة
 استقالة في سببا فكانت ، رفض لكنه بسمارك طريق عن االمبراطور مع الوزراء تواصل
 .1611 سنة النهاية في بسمارك
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Bismarck's  Domestic Policy From Unity to Resignation 
Dr. Hussein Hammad Abed 
University of Anbar – College of Education for Humanities 
Abstract 

          Bismark's domestic policy after German unity in 1871 was aimed to 
establish a complete economic state superior to the other European states 
particularly Britian. This aim revealed itself through forming a new constitution 
for country which recognizing relations among German states engaged in the 
union . Bismark was able to make this constitution under his disposal after he 
became the chancellor controlling on Reichstag during the period of rule of 
Emperor William I and began to direct Empire to the military inclination that 
Prossia and the Empire was distinguished with which described in blood and 
iron and continued with it throughout William I period of rule.                               
Bismark's domestic policy aimed into two things :                                                    
Restricting power and influence of the church represented bu the catholic 
Centre party ehich continued from 1872 till 1880, when he realized that he 
should settle conflict with church and directing to the second aim represented 
by socialism and his attempt to eliminate it through many legislations since 
1879 . but this policy was radically differed after theEmperor William I death 
and his successor Fredriek III and the Emperor William II got the power in 1880 
where the conflict clearly began between the new Emperor and  the old 
chancellor .                      
      The domestic policy took  anew turn, because the new Emperor 
refused to be directed by the chancellor Bismark while the  latter refused to be 
a tool in the hand  of the Emperor William II . The domestic events particularly 
labour strikes and the project of social care law and antisocialism law aswellas 
elections and the Emperor's sence in necessity for   restricting the whole 
chancellor power were reasons for Bismark's resignation .                                              

  

 االستقالة الى الوحدة من الداخلية بسمارك سياسة
 توحيد(  1681 – 1681) (1) البروسية – الفرنسية الحرب نتائج من لعل       

 otto)  بسمارك وحكمة والحديد بالدم قامت التي  األلمانية اإلمبراطورية واعالن ألمانيا

von Bismarck  )ولد  الحرب هذه في النصر وان،  وصالبة قوة والحديد الدم فاقت 
 مختلف على األندية وأخذت مترابطة واحدة دولة وكونت كلها اإلمارات صهر اندماجا  
  نوتمبرك بافاريا،)  الجنوبية الممالك بين العسكري التحالف يتحول ان تطلب أنواعها
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 الشمالية والممالك ،  الشمالي االتحاد عن خارجة تزال ال كانت التي(  هس جنوبي بادن،
 وأدت والبرلمانات الحكام مع المعاهدات وأبرمت(1)الدستور يضمها تامة  وحدة الى المتحدة

 الى االسم واستبدل الجنوبية  الممالك يضم وأصبح الشمالي األلماني  االتحاد توسيع الى
 من بدال  (  األلماني اإلمبراطور)  لقب بروسيا  ملك على  وأطلق األلمانية اإلمبراطورية

 سنة  الثاني كانون من عشر الثامن في اإلمبراطورية إقامة إعالن وتم (3)( االتحاد رئيس)
 وليم وتوجوا  أيام بعشرة باريس سقوط قبل وذلك فرساي بقصر المرايا قاعة في 1681
 أراد ما لبسمارك وتحقق (4) الجديدة لإلمبراطورية رئيسا   بروسيا ملك( Wilhelm I)  األول
 بدل العسكري والعامل الشدة واستخدامه  1681 سنة في المستشار  منصب توليه  منذ

 وهو وجنوبا   شماال   األلمان كل حلم تحقيق اجل من البرلمان وجلسات الحرة واآلراء اللبرالية
 . (8)األلمانية الوحدة

 عدد حيث من القديمة القارة في ثقلها لها واحدة كتلة الوحدة بعد ألمانيا أصبحت
 اخذ حيث االقتصادية قوتها وكذلك (8) 1681 سنة في(  نسمة مليون 41) البالغ سكانها

 والرأسمال والبنوك الخارجية والتجارة الصناعة مجالت في المستمر بالنمو االقتصاد
 – 1646)  السنوات بين مرات أربع الخام والحديد الحجري الفحم إنتاج وتضاعف الوطني
(  1681 – 1684) السنوات بين أخرى  مرة الحديد  إنتاج تضاعف كما ،(  1684
 األول المنتج االلمانية اإلمبراطورية أصبحت 1681 سنة ومنذ (8)أضعاف ثالثة بنسبة
 لالزدهار الطريق لها وفتح المعادن باستخراج ذلك لها وسمح األوربية القارة في للفحم
 فقط سنوات ثالث في ألمانيا في الزهر إنتاج وتضاعف الصناعي اإلنتاج في الكبير

 (6)الزراعي اإلنتاج قيمة على قيمته زادت  حتى الزيادة واستمرت(  1683 – 1681)
نما البرلمان وضع من لم يكن  األلمانية اإلمبراطورية دستورعلما أن   وضع من كان وا 
 اليه مضافا   1688 لسنة الشمالية الواليات اتحاد دستور سنف وهو،  نفسه بسمارك
 الرايخ وافق فقد(  اللورين االلزاسو،  بادن،  هس،  نوتمبرك،  بافاريا) الجنوبية الواليات
 الشيء إال ثناياه في يضم لم والذي (1) 1681 سنة أذار في الجديد الدستور على األلماني
 التحرير حرب في جاء كما القومية وعنصر الدعم وكسب الحرية الى الدعوة من القليل

(War of Liberation )األلماني الرايخ نشأ وبذلك 1646 لسنة والثورات 1613 لسنة 



  سياسة بسمارك الداخلية من الوحدة الى االستقالة 

  3102العدد الثاني )حزيران(                                                         مجلة جامعة االنبار للعلوم االنسانية 

61 

 دولة اإلمبراطورية فأن الدستور هذا وحسب (11) وعسكري دبلوماسي لتخطيط نتيجة
 الدولة من كل حكومات بين العالقات قضية وهي دقيقة قضية دوما   لها وضعت اتحادية
 دولة ألن خاصا   مظهرا   باإلمبراطورية القضية هذه وأخذت االتحادية والحكومات األلمانية
 األخرى الدول من بكثير أكبر بنفوسها كانت اإلمبراطورية في األعضاء الدول بين بروسيا
 بروسيا بين األلمان يقول كما او اإلمبراطورية وحكومة بروسيا بين العالقات قضية وكانت
 إمبراطور الوقت نفس في وملكها اإلمبراطورية سكان ثلثي تضم بروسيا هل،  والرايخ
 اإلمبراطورية العكس على او اإلمبراطورية حكومة على إرادتها تفرض ان تستطيع ألمانيا
 هذه تمبرلي و جرانت المؤرخان وصف فقد (11)بروسيا على إدارتها تفرض التي هي

 ذئب جميعا يتصدرها للصيد سرب في المنتظمة الحيوانات من بشرذمة أشبه بأمر العالقة
 سكسونيا و  بافاريا)  أمثال من آوى أبناء أعقابه في يجري بروسيا هو ضخم رمادي

 الكبيرة الجرذان بين أحجامها تتفاوت احيوان وثالثون خمسة ركابه في ويسير(  ونوتمبرك
 الواليات لكافة وضعت عامة اتحادية قوانين الدستور هذا وضع (11). الصغيرة والفئران
 فمثال   حدة على والية كل الى تركت الدستورية االمتيازات بعض هناك كانت كما األلمانية
 والجيش والمالية والضرائب الكمارك على التامة السيطرة لها االتحادية الحكومة كانت

 الحديدية والسكك قوالبر  البريد ومصلحة والخارجية الداخلية التجارة وتنظيم واألسطول
صدار المصرفي والنظام والمقاييس واألوزان والعملة  وأعطى( 13) .  الواليات الى القوانين وا 
 أي في وطردهم ورئيسهم الوزراء تعيين في الحق األلماني لإلمبراطور الجديد الدستور

 يده وفي ،(14) بأمره الكبار الضباط وتعيين بيده واألسطول الجيش قيادة جعل كما وقت
 . (18) المعاهدات بإبرام والقيام الدفاعية الحرب بإعالن  الحق

 الدستوري والنظام اإلمبراطورية اشهدته التي االقتصادي التوسع بين العالقة إن
 ان عالية بدرجة عصري القتصاد الممكن من هل المؤرخين اهتمام شغل قد والسياسي

 األلمانية اإلمبراطورية تألف والتنظيمية االدارية الناحية فمن ؟ األوتوقراطي بالنظام يحكم
 حرة مدن وثالث إمارات وسبع صغيرة دوقيات وخمس كبيرة دوقيات وست ممالك أربع من
 المركزية الحكومة في قوتهم وكانت واللورين االلزاس الملكي اإلمبراطوري واإلقليم،

( Richstag) الرايخشتاغ األول(18) مجلسين على اإلمبراطورية اعتماد خالل من محفوظة
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 سلطته ولكن العام باالقتراععضوا  عضوا  (  361) أعضائه وينتخب الشعب يمثل وهو
 مسرحا   المجلس فكان أمامه وليس اإلمبراطور أمام ولمسؤ  الوزراء مجلس ان اذ محدودة
 المجلس منح الدستور أن رغم برأيه الوزارات تتقيد ان دون السياسية والمجادالت للنقاش
 البند مجلس فهو الثاني أما (18) بها الثقة عدم على المجلس صّوت اذا الوزارة إسقاط حق

 التشريعية السلطة بيده الذي االتحادي المجلس يمثل الذي( Bundesrat)سرات
 سرات للبند كان فقد لذا اإلمبراطورية في تشريع لكل المندوبين باختيار ويقوم لإلمبراطورية

 أربع( 14) عددها البالغ األلمانية الدول مندوبي من تألف فقد (16) بها بأس ال أهمية
 لبروسيا خصص  صوتا   وأربعون ثالث(  43) هو فيه األصوات ومجموع دولة وعشرون

 شمال فيما يخص لبروسيا السكاني الحجم يمثل ال هذا ان ومع،  صوتا   عشر سبعة( 18)
   ان بيد(  مليون وعشرون تسع)  اصل من(  مليون وعشرون أربع) عددهم البالغ ألمانيا

 .  (11) دستوري تعديل اي لنقض كافية كانت صوتا   عشر أربع(  14) 
 بيد المجلسين اختصاص من القوانين وسن التشريعية السلطة كانت حال أية وعلى

 شكل على وترسل القوانين تقترح فيه حيث ثانوي وضع في كان الرايخشتاغ مجلس ان
 للتصديق اإلمبراطور الى رفعها قبل فيها النظر إعادة لقرائتهاو سرات البند الى لوائح
 بموافقته إال قانون يكون وال أكثر تشريعية بسلطة يتمتع سرات البند فكان  وعليه عليها
نما المجلسين أمام مسؤوال   يكن لم األلماني المستشار لكن ،  اإلمبراطور أمام  مسؤوال وا 
 في الحكم نظام جعل الذي األمر الوزارة إسقاط صالحية األلماني للرايخ يكن فلم ولهذا
 (11) ديمقراطيا وليس أوتوقراطيا ألمانيا

 األنظمة واستبدال الجزاء وقوانين والعملة الحديد والسكك التجارة تنظيم من الدستور تمكن
 كانت التي العملة انواع والغى ، للجميع موحد بنظام سابقا الواليات تبعثها كانت التي المتعددة
 وأوجد كلها لإلمبراطورية للعملة أساسا   وأصبح المارك محلها فحل الواليات مختلف في سائدة
 وصفه كما الدستور هذا لكن (11)الصناعة، ويشجع اإلمبراطورية يحمي الكمركية للضرائب نظاما  
 اإلمبراطور بين تتأرجح والمسؤولية بالتناقضات مملوء انه فيج لود أميل األلماني المؤرخ

ن والمستشار  هي سلطانه من تحد التي الوحيدة المسؤولية ان))  المسؤولية يتحمل األول وا 
 . ( 11)(( المصروفات على الموافقة عدم في المجلس حق من
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 الجرماني العنصر جذور لطبيعة العسكرية بالنزعة نشأتها ومنذ اإلمبراطورية اتصفت
 التي والحديد الدم سياسة وان الجديدة اإلمبراطورية بها واعتزت بروسيا بها امتازت التي
 االعتقاد كان االساس هذا وعلى األلماني اإلتحاد أوجدت التي هي بسمارك عليها سار

 في األرفع المحل الجيش إحالل يقتضيان كيانها وتعزيز اإلمبراطورية دوام بأن الخاطئ
 بتطبيقه أخذت ما ذلك في مقتفيه رياإلجبا التجنيد تطبيق في وأخذت اإلمبراطورية كيان

 كبيرا   تضخما   األلماني الجيش تضخم الى ادى الذي االمر 1681 سنة منذ بروسيا
 1641 – 1646 سنة ثورات منذ سياسية هيئات بشكل ألمانيا في األحزاب وظهرت(13)

 على وكانت (14)، 1688 سنة الشمالية الواليات تكوين بعد إال حزبية صيغة لها تكن ولم
 اآلراء مثلوا( conservatives) المحافظين حيث األيمن الجناح تينرئيس مجموعتين شكل

 للسلطة مؤيدين عام نحو على وكانوا ، بروسيا وممثلوا لألرض المالكة بالطبقات الخاصة
 باعتبارهم قومية خارجية سياسة تبني على وحريصين وأشداء وملتزمين العسكري والنظام
 National) الوطنيين اللبراليين أما،  لإلمبراطور وأوفياء النبالء لطبقة السياسي الحزب

Liberals )ساندوا فقد عشر التاسع القرن من السبعينات في القائد الحزب كانوا الذين 
 . (18) الكنيسة ونفوذ سلطة من التقليل إلى تهدف التي بسمارك سياسة وأيدوا

 منشور التاسع بيوس البابا أصدر  ان منذ  البابويه مع الطويلة بسمارك معركة بدأت
 البابا وكان  الجديدة الليبرالية المعتقدات فيه انتقد الذي( Syllabus of errors) الضالل
 حساب على روما على للتأثير المحاوالت من العديد وبدأت الكاثوليكي بالمذهب امتمسك
 اكثر كنيسة تكوين وحاولوا االلمان الكاثوليك من عدد  وعارض ، الوطنية الكنائس
 بسمارك اعجبوا عندما لكن اضطهدوا اذ(  القدماء الكاثوليك)  وهؤالء المانيا في استقالال  
 (18).  األلماني الشعب عبر البابا قوة لتحديد مناسبة الفرصة كانت ومساندتهم لحمايتهم
 مثل الذي (18) الكاثوليكي الوسط حزب وقيام بوجود تعقدت األلمانية السياسة ان

 كانوا  وأفرادها وأعضائها،  الكاثوليكية  الكنيسة مصالح ومحدد خاص نحو على
 في  الكنيسة لمبادئ  المناهضة بسمارك سياسة السيماو   بروسيا لهيمنة معارضين
 على كان وهكذا اليسار أحزاب بنشوء مهتما   وكان ، عشر التاسع القرن من  السبعينات

 من الرايخشتاغ في واليمين اليسار لتوازن الرئيس والمكان الوضع في تقريبا   الدوام
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 ذلك جاعال مقاعد وعشرة مئة(  111) و امقعد تسعون( 11)بين ما نال عندما1684سنة
 .(16) هناك األحزاب اكبر احد من

 1681 سنة حتى بعمل  يقم لم  بسمارك ان بيد1681سنة بدأ الصراع ان من الرغم وعلى
 الكنيسة لكرهه ديني أمر كونه من أكثر بسمارك قرار وكان (11)ألمانيا من ينياليسوع طرد عندما

 التاسع بيوس البابا شجب الذي الوقت في البالد وحدة من حققه ما على وخوفه الكاثوليكية
 الكاثوليكية القوى تطلب ان  ممكن ألنه خائفا   بسمارك يزال وال المفتوحة والصالة القومي الشعور

 على صّوت قد  اإلمبراطورية الن ، الفاتيكان وبمساندة منه النتقاما وفرنسا النمسا من
 وجنوب واللورين االلزاس مقاطعتي في  خاصة وبصوره الكاثوليك المواطنين من  الماليين
 زعيم(windthorst)(31)ندثورستو  وأصبح النمسا باتجاه نظروا منهم العديد حيث ألمانيا
 .(31)روما من والقريب ألمانيا في الكاثوليكي الوسط حزب

 الرايخ في القوانين من سلسلة صدور بعد التاسع بيوس والبابا بسمارك بين الصراع ازداد
 اوامر طاعة بعدم  البابا أمر حيث 1684 ومايس 1683 مايس منذ بدأت مايس قوانين سميت

 الكاثوليك حصل حيث 1684 سنة انتخابات قيام حتى عدة لسنوات ذلك واستمر الحكومة
 أكثر االشتراكية ان بسمارك وجد لذا الوسط يساندون االشتراكيون وكان الرايخ في مقعد11على
 .(31)1686سنة االشتراكية لمناهضة قوانين اصدر وعليه الكاثوليك من خطرا  

 البروسية االرستقراطية بين ائتالفا   الرايخشتاغ في يكون ان بسمارك استطاع
 انها ووجد (33). العاملة الطبقة  ضد الطرفان ووقف األلمانية البرجوازية والطبقة  العسكرية

 يمنع قانونا   1681 سنة منذ فأصدر الفتية األلمانية اإلمبراطورية على خطرا   تكون قد
 سنة أزمة حدوث هو سوءا   األمر زاد ومما(34).  زعمائها وسجن االشتراكية الحركات نشاط

 على الضغط ومارسوا صفوفهم الزراعيون والعمال الصناعيون العمال نظم اذ 1683
 األمر األجنبية المنتجات من لحمايتهم الالزمة التدابير اتخاذ أجل من األلمانية الحكومة

 الكبيرة فالتجارة ، األزمة هذه حول تنقسم األلمانية االقتصادية األوساط جعل الذي
 مالكا   كان بسمارك بينما  األزمة حل  تريد تكن لم النسيج وصناعة  الكيميائية والصناعة

 بين من بسمارك كان (38). الحكومة موارد لزيادة المشكلة حل تهمه ومستشارا   عقاريا  
 التاسع عمر في أصبح الذي األول وليم موت بأن الهواجس تنتابه وأصبحت القلقين

 مع االئتالف على قادرا   ليكون العهد لولي المجال سيفسح 1688 سنة في  والسبعين
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 األمر لهذا األولوية إعطاء على ومصمما   راغبا   بسمارك كان لذلك والمحافظين نالليبراليي
 Rudolph) (38) بنجين رودولف 1688 سنة في دعا اذ االشتراكية نحو التوجه قبل

Bennigsen )فارزين الى (Varzin )رفض لكنه للرايخ المستشار نائب منصب له وقدم 
 أن المستشار من طلب نفسه الوقت وفي لبسمارك أسيرا أو سجينا   سيكون أنه أدرك ألنه

 (38). ينياللبرال من ثالثة أو ثنينال وزارية مناصب بإعطائه يوعده
 والصناعة التجارة مجاالت في اعتيادي غير بشكل األلمانية اإلمبراطورية تقدم أن
 بصورة منظمة بدت والتي1681سنة اإلمبراطورية قيام تلت التي المدة  خالل والتنظيم
 العمل وساعات الصحي اإلسكان حيث من العمال مشاكل من تخلوا تكن ولم (36) محكمة
 وعدوهم ينيواالشتراك الليبراليين من اعدد نفإ المشاكل هذه ولمثل والضمان الطويلة

 ينياالشتراك بان صحيحا   اعتقاده كان بسمارك فإن نفسه الوقت وفي، منها بإخراجهم
 االشتراكي الحزب نفإ 1688 سنة في االنتخابات جرت عندما وذلك رابحة قوة أصبحوا
 الرايخشتاغ في نائبا عشر اثنى( 11) لهم وأصبح الناخبين من مليون نصف له صوت
 (31).  بسمارك أفكار مع المواجهات وبدأت

 بسمارك مع صراعه كان والذي 1686 شباط في التاسع بيوس البابا أخيرا مات
 ليو الجديد لبابال األول اليوم وفي،  الفرصة هذه من فادةلال جاهزا   يكون ان عليه واآلن
 المصالحة في آماله عن فيها يعبر األول وليم اإلمبراطور إلى رسالة أرسل عشر الثالث
 على يتغلب ان باستطاعته ذلك من وأكثر بنجين الى بحاجة ليس بسمارك أصبح وبذلك

 (41).  عليهم والسيطرة الكاثوليكي والحزب فندرثورست
 أطلق.  عندما 1686 سنة ايار من عشر الحادي في الداخلية األحداث تطورت

 هودل ماكس يدعى عمل بدون أخشاب قاطع قبل من األول وليم اإلمبراطور على النار
(max hodel )وهي ثانية محاولة نفإ أسابيع ثالثة مضي وبعد ذلك بعد ُفقد والذي 

 دكتور وهو الوسطى الطبقة من ومفكر رجل قبل من جرت قد حياته على خطورة األكثر
 هاتين وان ، الحال في انتحر والذي( Karl nobiling) كارلنوبلنك يدعى االقتصاد في

 نفسه الوقت وفي ، لالشتراكيين مناهض مشروع لتقديم ذريعة بسمارك أعطت المحاولتين
 جرت وبالفعل (41)(  الرايخشتاغ يحل سوف اآلن) : قائال   أعلن اذ الرايخشتاغ لحل
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 االنتخابات في األصوات أغلبية على بسمارك وحصول 1686 سنة في االنتخابات
 مباشر وغير سري نفوذ كل بسمارك استخدم فقد االنتخابات هذه وخالل (41)، الجديدة
 األقصى لحدا تستغل ان المحلية للسلطات حاسمة تعليمات أصدر فانه األحداث لتوجيه

 وصهره Bill بيل األصغر ابنه يستخدم الوقت هذا في كان وهو)  سيطرته تحت الصحف
 (43)(  بسمارك وجمل عبارات الستخدام وذلك للصحافة كاللصوص Kunoكونو

 بالسجن بعقوبات القوانين وأصدر االشتراكية ضد قوية بحملة بدا فانه فوزه وبعد
 والبعيدة النائية المناطق  إلى واالبتعاد النفي وفرض بالغرامات ثقيلة وعقوبات ضدهم
 بائعي ان حيث خاص نحو على محصنة تكن لم الكتب إلنتاج الكاملة الرابطة وكذلك
 في اضطهادا واألكثر اإلنتاج عن جميعا توقفوا قد والمجلدين والطباعين والناشرين الكتب
 وفّوضت سلطة منحت قد الجديد الرايخ تؤسس التي الفردية الدولة حكومة ان هو ذلك

 التي والمدن الضواحي في واحدة سنة لحد زمنية لفترات الحصار من صغرى حالة إلعالن
 الظروف هذه في الشرطة ومنحة للخطر النظام ويعرض االشتراكي التحرك فيها يظهر
 من وطردوهم منازلهم خارج القياديين ينياالشتراك من بالعديد والقوا مطلقة فعلية سلطة

 (44)الخارج في أو ألمانيا من أخرى أجزاء في لهم ملجأ  اتخاذ الى بهم اوقادو  مناطقهم
 قمع مجرد تكن لم التي نياته عن الرايخشتاغ في بسمارك أعلن أشهر خمسة مرور وبعد
 (48).  التشريع طريق عن لها سبب كل إزالة ولكن االشتراكية وكبح

 بسمارك موقف غيرت التي المهمة المفاتيح من واحدة هي االقتصادية السياسة ان
 المحافظين بقوة كبيرة زيادة الى أوصلت انتهجها التي السياسة الن (48)الكاثوليكية اتجاه

 للمصالح تكرس واسع حزب إلى تطورو فانهم االرستقراطية البالط زمرة ولكونهم البروسيين
 الوقت في المزارعين مع وأرضيته ثقله يوميا   يفقد الليبرالي الحزب كان حين في الزراعية

 معاقل األلب جبال من الشرق الى الواقعة البالد مناطق األولى وللمرة فيه أصبحت الذي
 الغالبية وان الرايخشتاغ على انعكس قد األحزاب تجمع في التطور هذا وان للمحافظين
 المزارعين من كبيرة إلعداد نتيجة اآلن ذابت قد الدستوري الكفاح ايام الساحقة الليبرالية
 .(48) المدن في القدرة وأهل لفكر رجاال قيادة تحت أنفسهم وضعوا الذين
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 الى خاللها من يأمل التي الكمركية والتعريفات السياسية الدعوة1681سنة بسمارك قرر
 (46)األلماني للبرلمان صوت يكون ان يتطلب وال مكتبه في جمعها التي اإلمبراطورية استقالل

 تحتاجها التي الثقيلة الصناعة عن يتحدثون أصبحوا الوطنين الليبراليين من الكثير لكن
 .(41)الجيد بالوطني فقط سيتأملون بأنهم النواب بسمارك ابلغ حين في اإلمبراطورية

 ولصالح حماية اي الحماية الى وتحتاج قوتها في تنمو كانت الكبيرة الصناعات ان
 وبعض المحافظين حزب فيه كان الذي الوقت في الوطني لإلنتاج الدولة الحماية

 الوطنيين الليبراليين من والكثير نالتقدميو  بينما الحماية سياسة مع الوطنين الليبراليين
 وخبز قوت على مقترحة ضريبة انه من شاهدوه بما وثاروا غضبوا الذين واالشتراكيين

 الركود ضل في ضروريا   دواء بسمارك اعتبرها حين في ضدها كانوا العامل الرجل
 وأصبح التقدميين وتدمير الوطنيين الليبراليين كسر على تصميمه جانب الى االقتصادي

 عمال   يؤدي ان منهم ويطلب المحافظين يستدعي ان الحماية راية وتحت اآلن يستطيع
 يصادقوا بان النواب من مئتين(  111) من 1681 سنة األول تشرين في طلب لذا ألجله
 أمام وضع بأنه أعلن 1681 األول كانون وفي الحرة التجارة عن التخلي على ويوافقوا

 (81)الكمركية فهيالتعر  إلصالح برنامجا   الرايخشتاغ
 والسلطة السيطرة في مركزه على الحفاظ أجل من يناضل الوطني اللبرالي الحزب كان
 غير ضريبي لنظام مستعدا   ويكون معينة تجارية كمركية تعريفات لقبول سعيدا   وكان
 من مقدارا   الرايخشتاغ تعطي  والتي الدستورية الضمانه من نوع مقابل فقط لكن  مباشر
 غير ضريبة حول  النقاش هذا وان ضرائب هكذا مثل  فرض بخصوص البرلمانية السيطرة
 .(81)الليبراليين من بدال   نفسه ليقدم بها ومرغوب(فندثورست)لـ جيدة فرصة اعطت  مباشرة

 الثالث ليو البابا توجه فقد حزبه لتقوية فرصته ثورست فند فيه وجد الذي الوقت وفي
 عملي بشكل بسمارك رأي ووافق( canassa) كونوسا الى 1661 سنة شباط في عشر
 تستطيع والدولة والكنيسة قتال، الى خارجا   يكون ان يستطيع ال العمر طول الصراع بأن
 يجب روما في القساوسة أن على بالموافقة االول التحرك وجاء،  عملية  تسوية تجد ان
 حزب جعل من بسمارك تمكن وهكذا (81) الدولة سلطة مع يكون ان وصاعدا   اآلن من

 عن للدفاع مستعدا   وكان القائم شكله في األلماني اإلمبراطور مع يتصالح الوسط
 القوة وتحوله  الدستورية والطرق بالوسائل الكاثوليكية والكنيسة الفدرالية المؤسسات
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 بحكومة يطالبوا ولم والء وذات ومخلصة دفاعية قوة الى الوسط لحزب السابقة الهجومية
 ان يجب  الدستور بأن طالبوا وانما القديمة البروسية الدولة مؤسسة في تغيير او برلمانية

 للعمال مقبولة تنازالت تقديم يجب وانه الكاثوليكية  الكنيسة تجاه معادية سياسة يتبع ال
  الحكومة تضايق ان  يمكن المطالب هذه من شيئا   هناك يكن ولم  المسيحيين
 الحزب مع ائتالف في للدخول مستعدين كانوا المحافظين فان البروسيين،لذا والمحافظين

 مع االئتالف أساس على  اإلمبراطورية تبنى ان وبعناد رفض بسمارك ان بيد الوسط
 الكنيسة مع ودية عالقات على للحفاظ وجاهزا   مستعدا   كان نفسه الوقت وفي الوسط حزب

 وظيفة تأدية من أقل ليس هو  اإلمبراطورية وجود واعتبروا البرلمان في الوسط حزب مع والتعاون
 . (83) الوسط حزب تعاون على مطلقا   يعتمد ال ان يجب وانه الحكومي لنظامها ومناسبة الئقة

 اصبح انه اعتقد لكنه ألجله حزب كل ويستخدم يستفيد بسمارك كان الحقيقة في
 التحرك على قادر طرف او  حزب اي على  معتمدة وغير الماضية االلتزامات من خاليا  
 فهو ، وهميا   هذا كان ولكن ، يختاره هو اتجاه في  ارادة وبكل وسريع خاطف بشكل
 مابين التوازن على كثيرا   اعتمد فصاعدا   اآلن من لكن باللبراليين مرتبطا   يعد لم بالتأكيد
 ايضا   تتمتع المانيا)  يقول دائما   وكان وطاقته وقته من الكثير فيها قضى التي األحزاب

 وال  فندثورست يعطى ان أحب او ارغب وال انكليزي بأسلوب البرلمانية الحكومة فوائد من
 يحل أن الحديدي المستشار على كان لذا(84)( الحكومة لتشكيل فرصة كينجت وال بيل

 الكنيسة مع صراعه سيما وال 1661 سنة وحتى 1681 سنة من ابتداءا   المشاكل مختلف
 بعد األحرار والوطنيين المحافظين على خاص وبشكل يعتمد ان عليه وكان  الكاثوليكية

 الصراع وضع الذي الوسط مع وتقاربه االشتراكيين ضد وصراعه الحماية سياسة فرض
 . (88)جانبا   الفكري

 من بسمارك بها قام واسعة اجتماعية تشريعات(  1668 – 1661) المدة شهدت
 تقطع ان يمكن والتي االجتماعية اإلصالح سياسات حول األغلبية حكومة بناء إعادة اجل
 االول مشروع فطرح الوسط الحزب مع لالتفاق مناسبة نقطة وتشكل المتطرف اليسار كفة

 العمل في للحوادث يتعرضون عندما معينة صناعات في يعملون الذين العمال لتعويض
 المبالغ كافة بتوفير الصناعات رجال واجبر(88) العمل أرباب على المشروع وعرض
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 منه محاولة هو المشروع هذا بسمارك طرح وان(88) الخاص حسابهم من لذلك المطلوبة
 قانون فاصدر االجتماعي اإلصالح سياسة تبني خالل من الوسطى الطبقة لمصالحة
 أضعاف نفسه الوقت وفي  1664 سنة الحوادث ضد وقانون 1663 سنة التامين
 (86) االشتراكية تحركات

 لعمل وكال العمل ساعات تحديد على ينص أخر قانون 1668 سنة في وطرح
 فقد بسمارك سنها التي التشريعات هذه جانب والى(81)األحد يوم في عمل وال الطفل
 من كان فقد ، والقواعد القوانين لتغير الرايخشتاغ في األغلبية معارضة ك1ح8امتال

 األغلبية هذه ومساندة دعم على االعتماد بإمكانها كان تشكل حكومة اي ان المعلوم
 التعاون وفضل اتحاد في للدخول امستعد يكن لم الوسط حزب بينما االشتراكيين باستثناء
 التعاون هذا ان بسمارك ،وأدرك ثوري فعل او إجراء اي على المحافظين حزب مع السلمي

 بسماركي لبرالي حزب للوجود يظهر ان الى فسعى له شديد اختبار أول في يصمد لن
 والتي القديمة الليبرالية االحزاب محل ليحل( Bismarckian Liberal party) جديد
 بسمارك الن) الصناعية المصالح الحزب هذا ومثل البرلماني الحكم بفكرة متقوية كانت
 يجري كان شيء وكل(  الوسطى الطبقة  ومراتب صفوف في النخبة هم نالصناعيي عد
 البسماركي االئتالف فاز 1668 سنة  الرايخشتاغ انتخابات وفي ، بسمارك رغبات وفق
(  8841111)  األصوات إجمالي وان باألغلبية الوطنين والليبراليين المحافظين من

 حصل حين في صوت مليون( 181811)  على الوسط حزب حصل ، صوت مليون
 نفسه بسمارك وجد وبذلك صوت الف( 883111) على االشتراكي الديمقراطي الحزب
 (81)األلماني والرايخشتاغ (Landtag) البروسي الالندتاغ في األغلبية يمتلك

 جاء األكبر والتغير اإلمبراطورية تكوين هو بسمارك حكم مدة من االكبر الجزء ان
 شخصية كان حيث 1666 سنة  آذار من التاسع في (81) األول وليم اإلمبراطور وفاة بعد
 الرغم وعلى عنه كافية رؤية وامتلك البسماركي النظام تماما   فهم فقد شك أدنى بدون بارزة
 عن وراقب التسعين عامة وحتى يحكم أن للمستشار سمح فقد القوي الحاكم الساللي شعور من
 (81).بشأنها مستقال   وقرارا   حكما   ثابت نحو على يصدر وكان السياسية األحداث مجرى  قرب
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 وجاد حسن رجل( Fredericklll)(83) الثالث فردريك وخليفته األول وليم بنا كان
 االنكليزية اللبرالية تجاه كانت ميوله وان ، بعنف األخير عليه رد شعور وهو بسمارك كره
 بيانات وصاغا وخططا ادرس قد اوكان، (فكتوريا الملكة ابنة) زوجته  تأثير تحت كان ألنه

 صد وحاول،  جدا   كبيرة بدرجة بسمارك أخاف ذلك وكل العجوز الرجل موت وانتظروا
 غير انه برهن هذا وكل الحماية انواع بكل الملكي العاهل للتغير المصاحب الخطر

 يعد ولم الموت فراش على وهو برلين الى فردريك وصل عندما النهاية في ضروري
 ولم يريد ما  يكتب ان عليه كان لكن الحنجرة بسرطان إلصابته يريد ما يقول ان بإمكانه

 توفي 1666 سنة حزيران وفي المرض سرير من اإلطالق على أوامر اي هناك تعد
 األلماني التاريخ في خطيرا   حادثا   وفاته نعد ان يمكن هل لكن الثالث فريدريك اإلمبراطور

 جدا   جيده بدرجة يعمل لم انه يقولون األلمان الن نعده كذلك ان يمكن الونجيب بقولنا  ؟
 وثانيا   الطبقية للتقاليد عبدا   كان فقد لبرالية كانت رائهآ أن من الرغم على أوال   ألسباب
 واالجتماعية االشتراكية البنية في األخطاء يصحح ان بإمكانه وليس اواحد رجال لكونه
 .(84)األلمانية – البروسية للدولة

 روبرت طرده هو القصيرة الثالث فردوليك حكم مدة يميز ما اهم ان
 اإلمبراطور إن الى إشارة وهذه بسمارك داخلية وزير( Robert puttkaner)(88)بوتكامير

 سياسات تمثله الذي الداخلي المشهد حول الشديدة الرجعية النظرة يؤيد او يشجع لم
 في اإلمبراطور ضد نفسه لحماية إجراءات بسمارك اتخذ فقد ذلك اثر وعلى بوتكامير،

 مرة من أكثر داخلية ألغراض الخارجية والشؤون القضايا واستخدام الداخلية السياسة مجال
 (88) وصرامته الجيش تقاليد بينهما الرابط كون

 المدة هذه وتنتهي سنوات 8  لمدة الجيش تخصيصات حدد قد كان الرايخشتاغ ان
 وحصل بسمارك من وباقتراح أخرى سنوات بسبع الجديد الرايخشتاغ في وُمرر 1668 سنة
 دون بصمت بانتصاره بسمارك تمتع وبذلك اصوت (41) الى اصوت( 113) األغلبية على

 (88)الرايخشتاغ منبر الى الصعود
 وان الوسط وحزب التقدمين وغضب سخط لزيادة جاءت التخصيصات هذه ان
 ضد دائما صوت( social partydemocraties) االجتماعي الديمقراطي الحزب



  سياسة بسمارك الداخلية من الوحدة الى االستقالة 

  3102العدد الثاني )حزيران(                                                         مجلة جامعة االنبار للعلوم االنسانية 

11 

 فاشلة وقائية حرب شن بسمارك الن (86)األحوال من حال اي في العسكرية التخصيصات
 الديمقراطي للحزب الفعال الخطر) باسم قائمة تقديم طةاسبو  صراعه وقاد ضدهم

 (81) 1686 سنة منذ(  االجتماعي
 الليبراليين بين اائتالف شكل اذ بسمارك حياة في مميزة سنة 1668 سنة كانت وبذلك
 وحصل((  خطر في الوطن))  القائلة وصرخته الشخصية مكانته واستخدم والمحافظين

 متلكا ولهذا بالتخصيصات التصويت وتم العسكرية المؤسسة نحو توجهه تم األغلبية على
 (81) 1666 سنة الثابتة مكانته واخذ الكافي الشخصي التفكير

 الديمقراطيون عبر اذ الثالث فردريك وفاة تجاه مواقف األلمانية لألحزاب كانت
 اإلمبراطور في وأمانيهم مالهمآ يضعون كانوا ألنهم بموته نمفجوعو  انهم والتقدميون

 او يهمهم ال اإلمبراطور تغير نأل حركة بدون بقواف االشتراكيون الديمقراطيون أما ، الجديد
 فقد لذا ، كذلك بسمارك وكان برحيله سعيدة المحافظة األحزاب حين في  كثيرا   يقلقهم
 وليم من أصغر فهو( Hohenzollern) الهوهنزلرين الثالثة األجيال بين المستشار وقف
  الثاني لوليم بالنسبة أسطوري ماض   السن كبير ورجل الثالث فردوريك من وأكبر األول

(wilhein II )القديم بأسلوبه وبقى جديدة أفكار يطور ولم بجدية األفكار يأخذ لم ألنه 
 .(81) 1681 سنة الدستوري وصراعه 1646 سنة ثورة إلى تعود التي السياسية وشخصيته
 توفي الذي السلطة الثالث فردوريك وتسلم األول وليم وفاة 1666 سنة شهدتوقد 

 اإمبراطور  1666 سنة تموز من عشر الخامس في الثاني وليم وأصبح(81) اشهر ثالثة بعد
 (83)اوالنبرغ فيليب المفضل صديقه وصفه والذي سنة 11 العمر من والبالغ ألمانيا على

(eulenburg )تهقو  وان (84)(( المعدودة لسنواته بالنسبة للنظر الفت شاب))  انه على 
 وقته في بذكاء توقع فانه،  شخصيته كذلك لكن فحسب لدستوريا لوضعه نتيجة تكن لم
رادته قيصرا   يصبح ان  من الرغم على قوية رجالية ألعاب ولعبه وحرصه للفوز وتصميمه وا 

 فقد كله ولهذا بسرعة يغضب وكان شديدة بدرجة حساسا   رجال   وكان ، األيسر ذراعه تشوه
 مثل الجديد اإلمبراطور هذا ان))  قال عندما جيدة بصورة الجديد حاكمه بسمارك لخص
 والقلة سيكون أين إلىابدا  تعرف فلم وبإحكام بالخيط سريعا   تمسك لم انت فإن ، بالون
 االمبراطور ضد بسمارك اتخذ (88)(( باألمور سريعا   اكاإلمس في المقدرة لهم كانت
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 اإلمبراطور ألن مالئم وغير مناسب غير ملكي تدخل حتماليةا لمواجهة وقائية إجراءات
 .(88) البداية من ومتوتر طائش وشاب متهور

 األلمانية للحكومة الحقيقي الدور بان مصمما كان العرش اإلمبراطور تسلم ان بعد
 وأصبح(88) بسمارك مع الصراع له جلبت واألهداف الشخصية وهذه بيده يبقى ان يجب

 كانت والتي روسيا مع الخارجية عالقاته تطوير في الرغبة له كانت األخير ان واضحا  
 بسمارك بين العمر في الفارق ذلك جانب الى (86) البداية منذ الطرفين بين للتصادم سببا  

 جاء لكن ، واالشتراكيين لالشتراكية المناهض التشريع تجديد وعدم الشاب واالمبراطور
 الوزراء ان على اإلمبراطور أصرار وهي نسبية ثانوية مسألة بشان األخير التصدع

 الوزراء برئيس المرور عند إليه بالدخول مباشر أذن لىع يحصلوا ان يجب البروسيين
 رفض ان (81) 1681 سنة في الصادر الملكي األمر في جاء ما عكس على بسمارك

 بيد إدارة يصبح ان االخير ورفض المستشار قبل من موجها   يكون ان اإلمبراطور
 سنة ثالثين احتله الذي وضعه عن الدفاع على قادر غير بسمارك جعلت اإلمبراطور

 البروسي الضباط ففيلق،  البروسي الجيش وضع هو ذلك في السبب ويكمن مثيل له ليس بنجاح
 (61)للمستشار وليس للملك واالنضباط الطاعة يقدم بان ملزم بأنه شعر لكنه لبسمارك يدين كان

 نيتعي تم اذ الحكومة في مهمة تغيرات بأحداث حكمه الثاني وليم اإلمبراطور استهل
 الدبلوماسية الخدمة تغير وتم والحرب والدولة والمالية الداخلية وزارة هرم في جدد رجال
 والضباط الجنراالت من بقليل ليس وعدد الجيش قائد يريتغ تم ذلك كل وفوق عدة مرات
 يبحث الذي المتعب( Helmuth moltk) (61) مولتكه هيلموث وحتى قاس وبشكل الكبار
 فكان الوطني الدفاع لجنة برئيس متمثلة أدنى مسؤوليات تسلم فقد واجباته من ملجأ عن

 كما(63) اإلمبراطور لدى المفضلين من( Waldersee) (61)فالدرسي المارشال خليفته
 سكرتارية)  اآلن يدعى االداري والقسم تصرفه تحت مباشرة ووضعها إدارته على وشدد
 لذا البحرية بوزارة السائق من ومحصور اعجوبة بأكثر امنظم كان الذي( البحرية الدولة
 تدخل اي أحترم انا)) : قائال   البرلمان على للتأثير لقيادةا الى الحاجة لىع بسمارك أكد
 الدولة استغالل وان...  دقيقة تكون قد ألشياء والبحرية الجيش قيادة في الرايخ رئيس من
 .(64)((الدولة على هام خطر سيقف القيادة أمور في تدخل واي الرايخشتاغ في
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 لعمال وتلقائي عفوي إضراب األولى وللمرة 1661 سنة ربيع في اإلمبراطور واجه 
 نقطة يعد الذي ألمانيا تاريخ في األول اإلضراب وهو( ruhe) روهر في الفحم مناجم

 فقط للعمل الخاصة الظروف ضد موجه يكن ولم األلمانية الداخلية السياسة في انعطاف
نما  التي والجهات األشخاص معاملة على المناجم عمال وحالة وضعيه في للتدهور جاء وا 

 مطالبهم وكانت رجل( 111111) وحدها وستفاليا في وخرج (68)هناك وتوظفهم تستخدمهم
 ارتفاع بسبب أعلى وبأجور اليوم في ثمانية العمل ساعات تكون ان وجوب على تنصب
 للنقابات التقليدية لسياستهم وبإخالصهم،  بجانبهم الشعبي الرأي كان اذ المعيشة تكاليف
 نتائج يؤدي ان يمكن الصراع بان جليا   بدا وقد ذلك المناجم مالكي رفض فقد المهنية
 لكي نفسه اإلمبراطور التماس لطلب المسيحية العمال نقابات الى األمر هذا حمل ثم مريرة

 بالتعاقب القادة من ثم الرجال من األول الطلب اإلمبراطور استلم فقد للتهدئة نفوذه يستخدم
 (68) تجاههم تعاطفمال موقفه مع

 الرعاية قانون  مشروع بسمارك قدم 1661 سنة مايس من عشر الثامن وفي
 الرعاية بان وجادل الرايخشتاغ في أخيرا وتحدث 1664 سنة منذ أهمل الذي االجتماعية
 سنة ومنذ الحقيقي ايمانه من تحدث بذلك وهو(68) ومحافظة صحيحة كانت االجتماعية

 وبقناعة الكبير الرجل باتجاهه ينظر التقاعدي الراتب حال أية على)) قال عندما 1661
 (66)...((  وبارتياح بعدا   أكثر

 إصالح ألي نتيجة يكن لم األولى المرتبة في االجتماعية الرعاية لقانون تقديمه أن
نما جانبه من لإلنسانية  للخير حبا   او  متعمد بشكل والضمانية التأمينية قوانينه من وسع وا 

غواء إلغراء  تصرف فقد ،وبالتزامن االشتراكية عن وبمعزل بعيدة لتكون العاملة الطبقات وا 
 طريق عن بالحزب الخاصة والمطبوعات االحتجاجات قمع خالل من سلبي بأسلوب
 الحزب استمر فقد نفعا   يجد لم هذا كل لكن االشتراكية ضد يقف استثنائي قانون إصدار
 أصبح وبذلك (61)، الرايخشتاغ في تمثيله وزيادة سياسية وسلطة قوة له تكون نأ وطالب
 بسمارك بسياسة مرتبط كالهما للدولة االجتماعية والسياسية واالشتراكية المضاد القانون
 تحول نقطة أصبحت وبذلك 1681 سنة منذ العمال طبقة في وامتزجا للبراليين المعادية

 (11) لإلمبراطورية الداخلية والسياسة االقتصاد في
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 بضرورة بسمارك مشاعر ونبه الديمقراطي االشتراكي الحزب أحرزه الذي التقدم ان
 وقمع باضطهاد للقيام بسمارك بخطط موافقته يعطي ان رفض الثاني وليم ان بيد مواجهته
 خاللها من وأصبح ذروتها االشتراكية األزمة وصلت وبذلك (11)لالشتراكيين، اكبر قسري
 قائمة الحاجة ان هو موقفه وكان،  والقناعة والرضا الكاملة باإلرادة مليء الثاني وليم
 منحهم ويجب فقرا   األكثر والناس للفقراء ملكا   كان اذ نالمستغلي للعمال ما شيء بفعل

 غير كالم وهذا.  التشويش به يقصد معقد النشاط هذا بسمارك عد حين في كبيرة تنازالت
 وتحسم تحل يمكن ال وحرب قوة قضية كان لبسمارك بالنسبة االشتراكي التهديد الن مفهوم
 (11) اكثر ويحتاج يريد كان كلما للشعب الكثير قدم كلما والوقار خلق ودماثه بالرقة

 قانون الصدار وثيقه الرايخشتاغ الى 1661 سنه االول تشرين في بسمارك قدم
 ال جديد مشروع وانما للتجديد طلب مجرد ليس وانه( 13)ينيالشتراكومناوئ ل ومضاد دائمي
 استفزازيا   هذا وكان خاص نحو على يلغى نأ إال يسقط ان يمكن وال خرآ تجديد يتطلب
 مادة استرداد بشأن متضجرين دائما اكانو  الذين الوطنيين اللبراليين ضد ومقصودا   ومتعمدا  
 (14)المطلق تحديده حول تهديديه صرخات بإطالق وقاموا القانون

 شوينتر فون الجنرال 1661 سنه الثاني تشرين من والعشرين الخامس في وحضر
(General von schweintz )فريد مدينة في بسمارك الى روسيا في االلماني السفير 

 فون الرايخشتاغ محافظي زعيم مع مجتمعا   وجده و(  fridedrichsruh)  ريخشرو
 المنهاض الدائمي القانون تجاه الحزب موقف بشان( von Helldroff) ووف هيلدر

 القومين واللبراليين المحافظين بين نشأ بسيطا   اختالفا   فان المناقشة واثناء لالشتراكيين
              جوهانزميكيل بقيادة كان الذي االخير بقيادة كان الذي االخير الطرف حيث
 (Johannes miquel  )الشرطة تخول فقرة على الدائم القانون يتضمن أن عارض 

 . (18)فعالياتهم وممارسة نشاطهم ومشهد مسرح من االشتراكيين المتهمين ونفي بطرد

 بين ما نوعا   الصافية العالقات األلمانية االمة وعرفت ثانية سنة مرت وهكذا
:    قائال   الثاني الى االول كتب 1661 سنة االول كانون وفي ، والمستشار االمبراطور

 وكان((  والمخلصة الموثوقة النصيحة إسداء في تستمر  أنك اهلل من ألرجوا إني)) 
 . (18) بالزوال آخذه بانها المستشار يستثمرها التي العالقات هذه ان يعلمون األلمان
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 في الرايخشتاغ  قبل من تعديل الى  بحاجة كان لالشتراكية المناهض القانون ان
 (18) معتدل وطني ليبرالي بتعديل قبول رفض بسمارك لكن 1611 سنة الثاني كانون

 وهكذا والوسط المحافظة المجموعات  طريق عن ابطل قد  المشروع كامل فان وبالنتيجة
 وفي. (16) االنتخابات من اسابيع ثالثة قبل الرايخشتاغ في االئتالف بتفكيك بسمارك نجح
 وكانت 1611 سنة شباط من العشرين في االنتخابات جرت الحرجة االيام هذه وسط
 نفإ 1668 سنة ومنذ ، بالغة بدرجة صعبة بسمارك احزاب الئتالف االنتخابية الحملة
 عليه وجلب (11)شعبيا   منه مطلوب هو مما أقل نجزأ قد  الرايخشتاغ في االئتالف هذا
 نالتقدميو  بينما مقاعدهم ثلث من اكثر فقدوا اذ قبل من يشهدها لم هزيمة اسوأ

 هذا في  البسماركي النظام اعداء وان ، مقاعدهم تضاعفت نو واالشتراكي نوالديمقراطيو 
 الرايخ في اصدقاء مع والتحالف التعاون بسمارك وحاول ، واضحة غلبيةأ لهم كانت الوقت
 حملة وهي العام االقتراع حق والغاء  الدستور بتغير وفكر كما ين،يوااللزاس ينيالبولند مثل
 يكن لم لكن باالنقالبات يفكر كان فأنه شك دون ومن االشتراكية الديمقراطية ضد
 (111).بعمق

 1611 سنة شباط في نشأ الذي الموقف يقّيم ان بسمارك على الطبيعي من وكان
 فان وبالتالي مسارها في تمضي أوانها العمال حركة سحق عليه يتوجب ان فأما

 . (111)ومؤيديه مناصرية من ينتزع سوف الرايخشتاغ
 بان شكه عن بالتعبير بسمارك قام 1611 سنة شباط من والعشرين الخامس ففي
 االجراءات واتخاذ االوامر إلصدار الكفاية فيه بما قادرا سيكون الثاني وليم االمبراطور

 عند بأن))  ذلك عكس على االمبراطور عليه ورد فعليا   الجديد الوضع اقتضى اذا الشديدة
 الموقف هذا وبدى (111)(( شيء اي فعل عن اتحجم او أجفل  فلن الحاجة اقتضاء
 الوزراء الى موجه احداهما  العمل مسألة حول نيحكومي  تصريحين اصدر عندما واضحا

 الحكومة لتوجيه معينة  مبادئ وطرح والصناعة والتجارة العامة لألعمال البروسيين
 (113)بسمارك الى موجه فكان االخر اما العامة االشغال في المستخدمين مع بعالقاتها

 مؤقتا االمبراطور اكسبت فكرة وهي العمل عالقات حول دولي مؤتمر انعقاد ضرورة اقترح
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 ذلك عد بسمارك لكن العالمي العمل بمجلس يسمى ما وتأسيس(  العمل امبراطور)  لقب
 (114). الثورية للعناصر تنازال  

 االنتخابات إجراء بعد قوية سياسة تبني بضرورة اإلمبراطور اقناع بسمارك حاول
 الجيش زيادة إلى تدعو التي الجاهزة القائمة على يصادق وان الجديد الرايخشتاغ ضد

 قائمة في وتجهيزه تحضيره تم مما بمرتين اكبر اي الجيش في رجل ألف 61111 بمقدار
 السياسة هذه لكن ، لالشتراكية المناهض وقسوة شدة األكثر القانون وكذلك 1668 سنة
 والدعم مساندة فقد ألنه 1611 سنة شباط بنهاية انتهت قد واالشتراكيين الرايخشتاغ تجاه
 النية لديه تكن لم اإلمبراطور ان واعتقد كبير وبشكل والوزراء السياسية االحزاب من

 حزب زعيم نصحه 1611 سنة أذار من الرابع وفي ، التيار ضد يسبح ان والرغبة
 المناهض القانون تفضل تكن لم االئتالف احزاب بان هيلدروف فون المحافظين
 فكرة كل عن بالتخلي بسمارك امر الثاني وليم وان الجيش إصالح قائمة او لالشتراكين

 بتشويه يرغب ال ألنه (118)الرايخشتاغ الى لالشتراكية المناهض القانون لتقديم باله في
 التأثير المستحيل من فكان لذلك وينزعج يغضب  بسمارك جعل مما الدماء بسفك حكمه
 (118) .اإلمبراطور على

 – الكهنوتي التحالف الى العودة ضرورة الرايخ في االغلبية فقد ان بعد بسمارك رأى
 ليقابله فندثورست الدكتور 1611 سنة اذار من عشر الرابع في ( فدعا القديم المحافظين)

 االمبراطور الى وصلت المقابلة هذه ان بيد ترتيبات هكذا مثل امكانية ليناقش بيته في
 الى( Herr von lucauns) هيرفونلوكانس المدني وزرائه رئيس ارسل بدوره والذي

 الطرفين بين سياسية محادثات عقد قبل عليه التأثير اجل من شفوية رسالة حامال بسمارك
 في هجوم هكذا بمثل يسمح ال بانه جوابه ارسل بسمارك لكن االمبراطور ُيخبر ان ويجب
 مع تعامله سبب توضيح االمبراطور طلب عندما الثاني اليوم في جوابه على وزاد حياته

 هذه واصبحت (118)((  زوجتي صالون عند قصيرة تقف جاللتك وامرأ))  قائال   فندثورست
 وفي والمستشار االمبراطور بين اخرى مواجهة اي في االول النزاع سبب بعدئذ المقابلة

 نحو وعلى اعتبره حيث المستشار تجاه خرآ تصرف الى االمبراطور تحول الوقت هذه
 بالسلطة البقاء سوى يهمه وال ( 116) االمبراطور ونفوذ سلطة من للحد يخطط بانه صحيح
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 الذي الضغط ضد والمحدد الخاص فعله ورد اندهاشه وابدى الكلفة تكن مهما والمنصب
 سنة الصادر (111) االمر من نسخ ارسال خالل من الوزراء على بسمارك يبذله كان

 (111) عليه واالطالع بمالحظته يطالبهم 1681
 كان التي المستشار سلطات لحصر االمبراطور ابداه الذي المتزايد الشعور ان
 اعمال جميع عن السلطة مسؤولية وبيان السياسية الوحدة تامين اجل من يمارسها
 العمل يلزم واجبا   الوزراء رئيس على ويفرض 1681 سنة الصادر لألمر وفقا   الحكومة
 خارج  االمر ذلك يضع ان بسمارك الوزراء رئيس االمبراطور أمر لذا ، بموجبه
 يجب تاالوزار  وزراء بان 1681 سنة الصادر االمر على اصر بسمارك لكن (111)السلطة

 (111) بسمارك اي الوزراء رئيس خالل من واإلمبراطور العرش مع اويتصلو  يتواصلوا ان
 عشر السادس في بسمارك الى مرات ثالث مبعوثين االمبراطور ارسل الرفض وبعد

 (113)االستقالة او1681 سنة االمر والغاء بسحب مطالبا1611سنة اذار من عشر والسابع
 البحرية االمبراطور خطط عارض انه بحجة باالستقالة بالترويج المستشار بدأ الفور وعلى
 العشرين في بسمارك وتلقى 1611 اذار من عشر الثامن في استقالته فارسل روسيا ضد
 (114)االستقالة فيها قبل والتي طيب نحو على االمبراطور رسالة1611سنة اذار من

 الى تهدف كانت 1681 سنة الوحدة بعد الداخلية بسمارك سياسة ان يتضح وهكذا
 الهدف هذا تجلى فقد بريطانيا سيما وال االخرى االوربية الدول تفوق متكاملة اقتصادية دولة اقامة
 . باالتحاد الداخلة االلمانية الدويالت بين العالقات ينظم للبالد جديد دستور وضع خالل من

 المستشار اصبح ان بعد تصرفه تحت الدستور هذا يجعل ان من بسمارك وتمكن
 وليم االمبراطور حكم مدة طيلة الرايخشتاغ على المسيطر نفسه على اطلق كما الحديدي
 بها واعتزت بروسيا بها امتازت التي العسكرية النزعة نحو باإلمبراطورية يتوجه واخذ االول

 كانت و االول وليم حكم فترة عليها سار والتي والحديد بالدم اتصفت والتي االمبراطورية
 الكنيسة وسلطة نفوذ وتحديد تقيد االولى غايتين تحقيق الى تهدف الداخلية بسمارك سياسة
 1661 سنة وحتى 1681 سنة منذ استمرت والتي الكاثوليكي الوسط بحزب المتمثلة
 المتمثل الثاني الهدف نحو والتوجه الكنيسة مع الصراع تسوية عليه يجب انه ادرك حينما

 هذه ان بيد 1681 سنة منذ عديدة تشريعات خالل من عليها القضاء ومحاولة باالشتراكية
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 الثالث فردريك بعده ومن االول وليم االمبراطور وفاة بعد جذري بشكل اختلفت السياسة
 بين واضح وبشكل الصراع بدأ حيث 1666 لسنة السلطة الثاني وليم االمبراطور وتسلم

 للسياسة كمستشار موقفه على بسمارك راهن فقد الكبير والمستشار الجديد االمبراطور
 االمبراطور الن جديدا   انعطافا اتخذت الداخلية الشؤون ولكن االلمانية والخارجية الداخلية
 بيد اداة يكون ان االخير رفض حين في بسمارك قبل من موجها يكون ان رفض الجديد

 .الثاني وليم االمبراطور
 الرعاية قانون ومشروع العمالية االضرابات سيما ال المانيا في الداخلية االحداث ان 

 تقييد اجل من المتزايد االمبراطور وشعور واالنتخابات لالشتراكية المناهض االجتماعية
 1681 سنة الصادر االمر الغاء االخير من فطلب يمارسها التي المستشار سلطة

 في سببا فكانت ، رفض لكنه بسمارك طريق عن االمبراطور مع الوزراء تواصل المتضمن
                      1611 سنة النهاية في بسمارك استقالة
 والمصادر الهوامش 
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