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 :الممخص
سبب توقيع  يتناوؿ موضوع ىذا المقاؿ بالدراسة والبحث والتحميؿ       

التي أنيت الحرب  1918تشريف الثاني 11ألمانيا عمى ىدنة ريتيوند في 
 Matthiasالعالمية األولى، بيف ألمانيا وممثميا ماثياس أرز بيرغر  )

Erzberger ( والحمفاء وممثميـ الجنراؿ فرديناند  فوش )Ferdinand 
Foch ( في غابة كومبيف)Compégne ،وسنحاوؿ ( وفي العربة الحديدية

إماطة المثاـ عف التطورات السياسية والعسكرية التي عرفتيا السنتاف 
األخيرتاف مف الحرب في ألمانيا ودوؿ الحمفاء، إذ انسحبت روسيا منيا 

 1918آذار30( فيBrest –Litovskبمقتضى معاىدة برست لتوفسؾ )
ب إلى نتيجة الثورة البمشفية، كما دخمت الواليات المتحدة األمريكية الحر 

، وقد كاف إلعالف مبادئ الرئيس 1917جاب الحمفاء في شير نيساف 
 1918كانوف الثاني  38األمريكي ويمسوف عف مبادئو األربعة عشر في 

التي تضمنت إحداىا حؽ الشعوب في تقرير مصيرىا، وكذا ظيور 
االشتراكية كنظاـ سياسي واقتصادي جديد فكاف النتشاره دور في تغيّير 

المفاىيـ والحقائؽ خاصة في ألمانيا، إذ سقط الرايخ الثاني )  الكثير مف
( نتيجة ثورة اشتراكية داخمية  حدثت ُقبيؿ نياية الحرب  1871-1918

وكانت بدعـ العديد مف الُمفكريف خاصة الكاتبة روزا لكسمبورغ ) 
Luxemburg Rosa (( وكارؿ ليبيكنخت )Liebknecht Karl  وقاـ ،

ميوري عقد اليدنة مع الحمفاء وبعدىا معاىدة فرساي في في ألمانيا نظاـ ج
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Abstract: 

 The present research paper is an attempt to shed some 

light on the causes of Germany’s ratification of the 

Armistice of Rethondes on November 11th, 1918 that 

ended fighting in World War I. The armistice was signed 

by the German civilian politician Matthias Erzberger and 

the Allied Supreme Commander, Marshall Ferdinand 

Foch in a railroad carriage at Compiègne forest. The 

paper will clarify the political and military developments 

during the last two years of the war between Germany 

and the Allies, mainly with the withdrawal of Bolshevik 

Russiaafter the Treaty of Brest-Litovsk on Marsh 3rd, 

1918. The United States of America took part in the war 

by the side of the Allies in April 1917 after the American 

President Wilson’s fourteen principles had been outlined 

on January 14th, 1918 among which the right of people 

to self-determination. The upheaval of socialism as a 

new political and economic system brought many 

conceptual changes mainly in Germany and the end of 

the German Reich (1871-1918) due to a socialist 

revolution prior to the war supported by Rosa 

Luxemburg and Karl Liebknecht. Henceforth, came a 

republican government and signed f the armistice with 

the Allies first and then the Treaty of Versailles on June 

28th, 1919. Indeed, the signature of the Armistice of 

Rethondes and the Treaty of Versailles nurtured the 

German nationalism between 1919 and 1939 paving the 

way to World War II and the ramification of a second 

Armistice of Rethondes by France, this time, on June 

22nd, 1940 at Compiègne forest in the same railroad 

carriage where Germany, in 1918) signed the first 

armistice. 
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 المقدمــة

شكمت الحرب العالمية األولى حدثا تاريخيا ىاما واعتبرت إحدى المعالـ البارزة في 
التاريخ الحديث ،إذ أف النتائج التي ترتبت عمييا غيرت الكثير مف المفاىيـ ،بؿ والكثير مف 
الحقائؽ فقد تغيرت الخارطة السياسية لمعالـ ،واختفت بعض القوى الكالسيكية القديمة 

المجرية والخالفة العثمانية وتقمصت خارطة بعض الدوؿ القوية  -النمساويةكاإلمبراطورية 
كألمانيا مف جية ،وفي مقابؿ ىذا برزت كيانات ودوؿ جديدة كبولونيا وتشيكوسموفاكيا 
ويوغوسالفيا مف جية أخرى وكاف ذلؾ عمى حساب الدوؿ الميزومة في الحرب ،كما أف 

جموعة مف الدوؿ تنسحب مثؿ روسيا ودوؿ تدخؿ خسائر الحرب كانت كبيرة وفادحة جعمت م
مثؿ الواليات المتحدة األمريكية ، كما كاف لمحرب آثار سمبية عمى الجبية الداخمية لبعض 
الدوؿ المشاركة فييا إذا حدثت ثورات داخمية أرغمت بعض الدوؿ عمى وقؼ القتاؿ ،مثؿ ما 

-1871ى سقوط الرايخ الثاني ) حدث في ألمانيا حيث وقعت ثورة اشتراكية عمالية أدت إل
( وقياـ نظاـ جميوري عقد اليدنة مع الحمفاء ،ولعؿ اليدنة األىـ ىي  التي وقعتيا  1918

و كانت اليدنة التي أنيت الحرب ،وال زاؿ  1918تشريف الثاني  11ألمانيا مع الحمفاء في 
ؿ أراض أوروبية الكثير مف الغموض يمؼ سبب توقيؼ ألمانيا لمقتاؿ وجيشيا ال يزاؿ يحت

 ،وسنحاوؿ إماطة المثاـ عف ىذه اليدنة وأسبابيا وآثارىا عمى مستقبؿ ألمانيا والعالـ . 
لقد كانت السنتاف األخيرتيف مف الحرب العالمية (:  8181 -8181تطورات الحرب ) -1

األولى مفصميتيف لتحديد سيرىا ذلؾ أف القوى التي تدخمت فييا حددت اتجاىيا فقد انسحبت 
 ، 1917شباط روسيا مف الحرب بسبب فشؿ الجيوش الروسية المتتابع والثورة الروسية في 

إلى  1917تشريف الثاني  81صدرت األوامر  في  1917وبعد انتصار البالشفة في أكتوبر 
قائد الجيوش الروسية بعقد الصمح مع ألمانيا لكنو رفض فُأعدـ   ( Doukhnine )دوكنيف 

الذي باشر المفاوضات مع  (Kreylenko    )1 ووعوض بضابط ثاف ىو المالـز كميرنك
،وبدأت المفاوضات في برست لتوفسؾ   1917كانوف األوؿ  15ألمانيا التي أدت إلى ىدنة 

مؤتمر مف مسؤولية الجنراؿ ماكس ىوفماف كانوف األوؿ وكانت الترتيبات الخاصة بال 88في 
( Max hoffman)  رئيس أركاف القوات األلمانية عمى الجبية الشرقية ،وشاركت في المؤتمر

شخصيات بارزة مثؿ وزير خارجية ألمانيا "ريتشارد فوف كوىمماف " ووزير خارجية النمسا 
ء العثماني "طمعت باشا" ورئيس الوزرا (Ottokar Czernin )والمجر "أوتوكار تشيريتيف " 
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وفد ( popov )ووزير الخارجية العثماني " نسيـ بيؾ" ،فيما ترأس وزير العدؿ " بوبوؼ " 
 .الحقا (Vassil radoslovov )بمغاريا الذي انظـ إليو رئيس الوزراء " فاسيؿ رادوسالفوؼ " 

وضات السالـ الذي قاد مفا  (Adolph Joffe )وقد ترأس الوفد الروسي "أدولؼ جوفي "   
لكنو أقصى ممثمي الفعاليات االجتماعية والعمالية عف الوفد الروسي ،وضـ الجنراؿ القيصري 

والمؤرخ الماركسي الشيير "ميخائيؿ  ( Alexander Samoilo)" ألكسندر سامويمو "   
،وقد التقت الوفود المتفاوضة في قمعة برست لتوفسؾ  (Mikhail Pokrovsky )بوكروفسكي "

"وأقاموا في مبنى خشبي مؤقت في ساحة القمعة ألف المدينة الروسية كانت قد ُأحرقت وسويت 
، وبعد شيريف مف المفاوضات  8عمى يد الجيش الروسي الُمنسحب 1915باألرض في العاـ 

 30في برست لتوفسؾ التي تسيطر عمييا ألمانيا وتقع حاليا في بيالروسيا ُوقعت المعاىدة في 
التي أنيت مشاركة روسيا في الحرب العالمية األولى وبموجبيا تخمت روسيا  0 1918آذار 

السوفياتية عف جميع التزامات اإلمبراطورية الروسية تجاه الحمفاء وأصبحت واحدة مف بيف 
أحدى عشرة دولة مستقمة في أوربا الشرقية وغرب آسيا وكانت ىذه المعاىدة أوؿ معاىدة 

 و نصت عمى ما يمي  :  2 دبموماسية مصورة في التاريخ
 . 5التخمي عف دويالت البمطيؽ وفنمندا وبولندا-1
 الجالء عف أوكرانيا واالعتراؼ بمعاىدتيا مع ألمانيا .-8
 و باطوـ . أوبالست في جنوب القوقاز  التنازؿ لتركيا عف أرىاف  وقارس-0
 .6االمتناع عف نشر الدعاية  -2
األراضي  كذامساحات شاسعة مف أراضييا و  توىكذا خرجت روسيا مف الحرب بعد أف فقد  

جبار رومانيا  التي تسيطر عمييا ، كما نتج عنيا أيضا إيقاؼ القتاؿ عمى الجبية الشرقية وا 
عمى توقيع معاىدة صمح مع دوؿ الوسط ، حيث وجدت رومانيا نفسيا غير قادرة عمى 

تيا روسيا .ولذلؾ قررت توقيع معاىدة السالـ مع الدوؿ الوسطى في مواصمة القتاؿ دوف حميف
تخمت بموجبيا عف استقالليا االقتصادي لصالح ألمانيا والنمسا ،ثـ  والتي 1918شباط  83

 التي تضمنت : 1918أيار 37اضطرت إلى توقيع معاىدة بوخارست في 
 فتح أسواؽ رومانيا لممنتجات األلمانية والنمساوية . -
 .7تنازؿ عف إقميـ دبروجة لصالح بمغاريالا -
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وعمى ىذا النحو انتيت الحرب في الجبية الشرقية لتستمر في الجبية الغربية . ولـ تستطع  
ألمانيا االستفادة مف ىذه االتفاقية إال بالمواد الغذائية التي كانت تحصؿ عمييا مف المناطؽ 

إضافة إلى خوؼ ألمانيا مف  8منيا إلمداداتالمحتمة والتي كمفتيا بقاء قواتيا فييا لتأميف ا
نقض الحكومة الثورية في موسكو لمعاىدة الصمح ومعاودة القتاؿ نتيجة سحب قواتيا مف 

 الجبية الشرقية  . 
،وكاف سبب  1917كما دخمت الواليات المتحدة األمريكية الحرب إلى جانب الحمفاء في سنة 

ذا كانت الثورة  دخوليا الحرب ىو حرب الغواصات األلمانية غراؽ الباخرة " لوزيتانيا " ،وا  وا 
ؽ عمييا قد أجبرت الروس عمى التفاوض مع ألمانيا فإف حرب الغواصات التي عم   9البمشفية

األلماف آمال كبيرة قد فشمت في إخضاع بريطانيا ،بؿ لقد بمغ مف تغمب األسطوؿ البريطاني 
سوى غواصات قميمة العدد إلى قواعدىا ولعؿ عمى ىذا السالح أف جاء وقت لـ تكف ترجع فيو 

 Ludendorff )القائد األلماني لودندورؼ  ىو  أحسف مف صور ىذا التحوؿ عمى الجبيتيف
Erik) 13  الموقؼ مف وجية نظره في ذلؾ الوقت  بقولو "نزفت دماء ...إلى حد الموت طيمة

عندنا معيف الرجاؿ ،بؿ سنوات أربع ،وال يمكف أف يستمر الجيد لسنة خامسة ،وكاد ينضب 
معيف كؿ شيء : الخيوؿ والبضائع والكيماويات والمعادف والمطاط ،وال تزاؿ النمسا والمجر 
في حالة أسوأ مف العوز والحاجة ،وىي تسير طريؽ اليالؾ بشكؿ واضح ،وأخفقت حممة 

جو الغواصات العاتية ،وفي أمريكا كميات ال تنفذ مف المؤف والذخيرة ،ورجاؿ يغمروف و 
األرض ،وغواصاتنا ال تممؾ سبيال لمحيمولة بينيـ وبيف أوربا في أعداد ومقادير متزايدة .ولكف 
باب النصر ال يزاؿ مفتوحا أمامنا ،فإف روسيا قد خرجت أخيرا مف الميداف ، ويمكف توجيو 

ئة ألؼ قوات ألمانيا بأسرىا نحو فرنسا ،ويمكف تعزيز الجبية الغربية بنحو أربعيف كتيبة وأربعما
جندي ،وبيذه القوة يكوف لنا التفوؽ في النياية لقرابة أربعة أشير . وسنحاوؿ انتزاع النصر 
في نقطة التقاء القوات الفرنسية باإلنجميز ،ونفرؽ بيف جيوشيا ، ونكسب الحرب .فإذا ُوفقنا 

ذا تحطمت آ11في ىذا كمو فمف تستطيع أية إمدادات مف أمريكا أف تؤثر في الموقؼ  ماؿ " وا 
أرسؿ  1917لودندورؼ عمى صفحات البحر ،فقد ظؿ موقفو في البر راجحا. ففي أكتوبر 

اإليطالية وانضمت إلى  –األلماف ست فرؽ عسكرية ركبت القطارات إلى الجبية النمساوية 
" ، وشنت  (Von Bulow )18تسع فرؽ نمساوية مؤلفة الجيش الرابع عشر بقيادة " فوف بيمو

الجبمية نحو الشماؿ الشرقي مف إيطاليا ،بالتنسيؽ مع جيشي" بورفيؾ " ىجوما عمى المنطقة 
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المذيف يقوماف باليجوـ عمى الشاطئ األدرياتيكي ،فتمكنت جميعيا مف تمزيؽ الجيش اإليطالي 
،واضطرت مميوف جندي إيطالي إلى التقيقر واالنكفاء ، بينما أسرت بعد بضعة أياـ لميجـو 

فع وتابعت انتصاراتيا عمى الجبية اإليطالية بالقضاء عمى مد 1833،مائتي ألؼ جندي و 
حوالي ثمانمائة ألؼ جندي بيف قتيؿ وجريح وأسير ،إال أف اإليطالييف استطاعوا أخيرا وقؼ 

 النمساوي مع إطاللة الشتاء وثموجو . –التقدـ األلماني 
مانيا والحمفاء مشروعات لعقد صمح بيف أل 1918وقد ُبحثت في فترات متفاوتة مف سنة     

،وجاءت العروض مف بعض المسؤوليف األلماف أنفسيـ ، فقد كانت فكرة صمح الحؿ الوسط 
وزير  ( Richard Von Kuhlmann)" 10كوىمماف ريتشارد فوف التي تكمـ بيا في المانيا " 

،فقد صرح كوىمماف بأف  1918حزيراف  82الشؤوف الخارجية في مجمس الريخشتاغ في 
" ال ُيمكف الحصوؿ عميو بالقرارات العسكرية وحدىا دوف مفاوضات دبموماسية  "الحؿ المطمؽ

ولكف مجمس الوزراء  ،12إال أف لودندورؼ تدخؿ وطمب مف اإلمبراطور عزؿ كوىمماف 
عادة األلزاس والموريف إلى  البريطاني كاف يشترط لقبوؿ الصمح جالء ألمانيا عف بمجيكا ،وا 

،ولذلؾ قرر " لودندورؼ " القياـ بيجوـ عمى الجبية الغربية فرنسا ،ودفع تعويضات لمحمفاء 
لعمو ُيوفؽ في فرض صمح عمى الحمفاء يحفظ ماء وجو ألمانيا ،فسحب أربعوف فرقة مف 
الجبية الشرقية ،ودفع بيا إلى الجبية الغربية في محاولة إلنزاؿ ضربة بالجيشيف البريطاني 

بة التي لـ تكف حاسمة كما ُأريد ليا بسبب والفرنسي عند منطقة اتصاليما ،ووقعت الضر 
وعمى الرغـ مف تدمير الجيش  1918آذارإضراب عماؿ مصانع الذخيرة وذلؾ في شير 

ووصوؿ القوات األلمانية إلى  ) (Gauff البريطاني الخامس الذي يقوده الجنراؿ " غوؼ " 
و ،وأخذوا بالتحضير جنوبي "أمياف " فقد تمكف الحمفاء آخر األمر مف وقؼ اليجوـ رغـ عنف

" قائدا 15فوش  فرديناند لميجـو العاـ المقبؿ ،وكاف ذلؾ بفضؿ توجيو القيادة وتعييف الجنراؿ"
. وشعر األلماف بالترتيبات القائمة عمى  1918نيساف  12عاما لقوات الحمفاء في فرنسا في 

إال أف  1918تموز  15خطوط الحمفاء فأرادوا مجددا القياـ بيجوـ عاـ ثاف ،وكاف ذلؾ في 
ىذا اليجوـ لـ ُيكتب لو النجاح  ،كما أعطى المبادرة لمحمفاء بالبدء بعممياتيـ اليجومية اعتبارا 

فرديناند مف الثامف عشر مف الشير نفسو . وبغية الحفاظ عمى تمؾ المبادرة واستغالليا ،عمد 
،ولقد عيد بيذه  فوش إلى شف عدة ىجمات ليمنع خصمو مف استعادة روعو وتجميع احتياطو

 فيميبوالفرنسي " ، ( Douglas Haig)ىيغ " دوغالس اليجمات إلى الجنراالت : البريطاني "
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  Jean Ji)برشينغ "جوف جيو واألمريكي "  ( Philipe Heneri  Pétain)بيتاف "ىنري 
Pershing ) . 

وياتيـ ومكف انطمؽ  اليجوـ ونزؿ عمى األلماف نزوال مفاجئا حطـ معنآب وفي الثامف     
جندي ألماني بينما اكتسحت قوات الفيمؽ األسترالي  81333الجيش الرابع البريطاني مف أسر

ىو آب والكندي الفرؽ األلمانية وقد قاؿ القائد لودندورؼ عف ىذا اليوـ " إف يوـ الثامف مف 
ميع "،وبينما كاف لودندورؼ يحاوؿ تج 16تذكار حداد الجيش األلماني في تاريخ ىذه الحرب

عدـ ترؾ الفرصة لو  "فوش"فرديناند قواتو المبددة ،واالنكفاء إلى خطوط دفاعية خمفية ، قرر 
بدال مف تأجيؿ ذلؾ حتى العاـ التالي ،وفي  1918وضربو الضربة الحاسمة خالؿ خريؼ 

بحضور اإلمبراطور وتقرر انتياز   ( Spa)ألمانيا ُعقد مؤتمر في مقر القيادة العامة في"سبا" 
قت المالئـ لمتفاىـ مع الحمفاء ،ومع ىذا فإف القيادة العميا األلمانية كانت تأمؿ بأنو تستطيع الو 

 بدفاع قوي أف تحتفظ بجيوشيا عمى األرض الفرنسية . 
قائد القوى الفرنسية    (Franchet D'espry)" 17وعمى جبية بمغاريا ركز " فرانشي ديسبري

في سوالنيؾ عمى تحضير قوة مشتركة فرنسية صربية ودفعيا في ىجوـ عاـ ، في الخامس 
بالتنسيؽ مع القوى البريطانية فشطر الجيوش البمغارية إلى شطريف، وأنزؿ بيا أيموؿ عشر مف 

والذي نص  1918أيموؿ  89خسائر جسيمة أدت ببمغاريا إلى طمب الصمح الذي وقع في 
 عمى :

 تسريح الجيش البمغاري وتخميو عف معداتو .-1
 طرد األلماف مف بمغاريا .-8
 . 18احتالؿ قوات الحمفاء لممواقع اإلستراتيجية اليامة باستثناء العاصمة-0

لقد أدى استسالـ بمغاريا عمى ىذا النحو إلى تعريض كؿ مف الخالفة العثمانية والمممكة 
ىمة جديدة ساعدت عمى تقويضيا بسرعة أكبر. كما أف النمساوية المجرية إلى أخطار دا

خروج بمغاريا مف الحرب قضى عمى البقية الباقية مف اآلماؿ التي كانت لدى القيادة األلمانية 
في الحصوؿ عمى صمود اشد في مختمؼ جبيات القتاؿ ، األمر الذي ساعد عمى تحطيـ 

 معنويات القيادة األلمانية .
 (Allenbey )إلقاء السالح مف قبؿ تركيا فقد قاد الجنراؿ " المنبي " تال استسالـ بمغاريا  

 2إلى  1ضد  8ىجوما عمى شاطئ البحر األبيض المتوسط ،بعد أف ماؿ ميزاف القوى مف 
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انطمؽ اليجوـ دافعا األتراؾ  أمامو باتجاه الشماؿ نحو أيموؿ  19لصالحو ، ففي  1ضد 
قا في" مجدو" في فمسطيف قرب حيفا ثـ تدافعت نحو داخؿ البالد ، وأحرزت خيالتو نصرا ساح
 . 191819أكتوبر  03دمشؽ فحمب وكاف استسالـ تركيا في 

النمساوي عند نير" بياؼ " طيمة  -أما عمى الجبية اإليطالية  فقد أوقؼ المد األلماني    
صيؼ بفضؿ التعزيزات التي قدميا الحمفاء ، واستمر ثبات اإليطالييف خالؿ ال 1918شتاء 

أكتوبر تحرؾ القائد العسكري " كافاف " فاجتاز نير بياؼ بيجوـ كبير نحو "  87أيضا ،وفي 
فينير يوفينيتو " بيدؼ شطر النمساوييف إلى قسميف بيف سيؿ األدرياتيؾ والجباؿ  وأسر 

جندي ، وبعد ىذه اليزيمة  اعتور الكثير مف الوىف اإلمبراطورية النمساوية  033333
أت إلى الحرب الدفاعية في الوقت الذي تحوؿ فيو الحمفاء إلى اليجوـ ، وفت المجرية ،ولج

استسالـ بمغاريا في عضد المممكة الممكة الثنائية ،حيث أنيا أصبحت مضطرة إلى أف تحارب 
عمى أكثر مف جبية ،وكاف ذلؾ الفرصة الذىبية التي تنتظرىا القوميات الميضومة فشرعت 

مع وشجعيا عمى التحرؾ إعالف الحكومة األمريكية عف رغبتيا في مراكز الثورة فييا في التج
رؤية ىذه القوميات وقد استقمت فتناثرت المممكة إلى أشالء ،وخارت قوى جيوشيا التي كاف 

 30السالؼ يكونوف جزءا ميما فييا واضطر اإلمبراطور إلى طمب اليدنة التي ُوقعت في 
 . 1918تشريف الثاني 

ة ُوضعت خطة ىجوـ كانت ىذه المرة حاسمة ،وشارؾ في وعمى الجبية الغربي
فوش " وقادة جيوش الحمفاء ، وقضت بإطالؽ التقدـ عمى محاور أربعة في  فرديناندإعدادىا "

 وقت واحد كما يمي :
 محور غربي " الموز يقوـ بو األمريكيوف .-
 16ير "وذلؾ في محور غربي " أرغوف " يقوـ بو الفرنسيوف وكال المحوريف باتجاه " ميزي-

 .1918أيموؿ 
كامبري " باتجاه " موبوج " ،وُحدد  –محور ثالث عيد بو إلى البريطانييف في " كانتاف -

 . 1918أيموؿ  87انطالقو في 
يد بو إلى القوات البمجيكية وعُ  1918أيموؿ  87محور رابع ينطمؽ فيو اليجوـ بتاريخ -

 المعززة بقوى الحمفاء .
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العاـ عمى شكؿ كماشة بيف " إيبرز " و"فرداف " واستطاع الجنراؿ " ىيغ" وقد بدأ اليجوـ 
الحصيف واجتاز أصعب بقعة فيو ) قناؿ  (Hindenburg ) االنقضاض عمى خط ىندنبرغ

كاف البريطانيوف وراء الخط وانكشفت أماميـ  1918الشماؿ ( ،وفي الخامس مف أكتوبر 
 أرض منبسطة سيمة العبور .

دبابة لتوجيو ضربة شرقي"  633فرقة أمريكية و  88 "فوش "فرديناند  نراؿوقد جمع الج   
فرقة ، وفي مقابؿ ذلؾ  28وكاف قد ارتفع عديد القوى األمريكية في فرنسا إلى  83الموريف "

كانت ألمانيا تقؼ في مواجية دوؿ الحمفاء وحيدة بعد أف كادت تستنزؼ احتياطاتيا 
ما كانت الجبية الداخمية قد انيارت ولـ يكف أماميا ىي ،وأصبحت ميددة ىي نفسيا بالغزو ك

فعرفت القوات األلمانية المسمحة نوعا مف العصياف عندما رفض   81األخرى إلى طمب اليدنة
بحارة األسطوؿ الخروج بو لمالقاة أساطيؿ الحمفاء وكاف ذلؾ أوؿ مظير الندالع الثورة في 

تائج الحرب عمى ألمانيا وخيمة يمكف أف . وعموما فقد كانت ن 1918تشريف الثاني  32
 نوجزىا في ما يمي :

ُأرىقت موارد ألمانيا الحربية والبشرية والمادية لطوؿ مدة الحرب والحصار البحري الذي -1
 فرضتو أساطيؿ الحمفاء عمى ألمانيا.

ارد انييار الروح المعنوية لأللماف وحمفائيـ وفقداف أي أمؿ في النصر نتيجة ما أصاب المو -8
المتعددة مف إرىاؽ بينما استطاع الحمفاء تجديد مواردىـ البشرية واالقتصادية خاصة بعد 

 دخوؿ الواليات المتحدة األمريكية الحرب إلى جانبيـ .
حركة العصياف والثورات وانييار الجبية الداخمية نتيجة اآلراء الثورية الجديدة التي عاد بيا -0

سية باإلضافة إلى المبادئ االشتراكية التي كانت قد أخذت األسرى األلماف مف الجبية الرو 
 تنتشر .       

سنة ميمة عمى الصعيد الدولي فقد ظير نظاـ  1917كانت سنة التطورات السياسية : -0
-1828سياسي واقتصادي جديد جاء نتيجة تجارب ثورية متتابعة خاصة بيف سنتي ) 

طؽ مختمفة مف العالـ مثؿ ما حدث  سنة (  وتطور نشاط الطبقة العاممة في منا185188
 Communist )، فقد ُوضع البياف الشيوعي  80في باريس وفيينا وبرليف 1828

Manifesto)  وكتب وُنشر باأللمانية في لندف وكانت " العصبة  1828قبيؿ اندالع ثورة
 1917شباط  87،وفي  82الشيوعية" التي انبثؽ عنيا منظمة ألمانية في مقوماتو األساسية 
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 85وبفعؿ النزيؼ المتواصؿ في الحرب والصراعات الداخمية سقط حكـ آؿ رومانوؼ في روسيا
إلى تغيير الكثير مف المفاىيـ بؿ  1917،وقد أدى انتصار الثورة البمشفية في أكتوبر سنة 

والكثير مف الحقائؽ ،فقد تعززت الحركة الشيوعية ليس في روسيا فقط بؿ في دوؿ أوربية عدة 
ألمانيا ،فقد كاف لنشاط المفكريف االشتراكييف  األلماف دورا بارزا في تحريؾ الجبية  ومنيا

الداخمية األلمانية ،وفي نظرنا فأنو ال ُيمكف الحديث عمى نياية الحرب العالمية األولى في 
ألمانيا دوف الحديث  التنظيمات السياسية المناىضة لمحرب ،وكذا رواد الحركة االشتراكية 

 نية الذيف كانوا المحرؾ الرئيسي لمثورة في ألمانيا .األلما
ظير في ألمانيا عدد مف المفكريف االشتراكييف رواد الحركة االشتراكية في ألمانيا :  0-8

تشريف المناىضيف لمحرب ،وأسيموا بكتاباتيـ ونشاطيـ دورا في الثورة الداخمية األلمانية في 
  ومنيـ :  1918الثاني 

كانت مف المفكريف االشتراكييف بولندية  ( : 8181-8112روزا)  لوكسمبورغ0-8-8
األصؿ مف أسرة ييودية عممت بالتجارة ، تبنت االشتراكية وانتسبت لمحزب الماركسي 

لتنظـ إلى الثورييف المنفييف  1889البروليتاري منذ حداثتيا ، غادرت بولندا الروسية عاـ 
ت العموـ ونالت شيادة الدكتوراه سافرت إلى الروس بزعامة بميخانوؼ في زوريخ حيث درس

ألمانيا وتزوجت عامال ألمانيا واكتسبت بذلؾ الجنسية األلمانية لكي تتاح ليا فرصة العمؿ في 
عادت إلى  1935أكبر األحزاب االشتراكية في أوربا ،وعندما اندلعت الثورة الروسية عاـ 

العاـ التالي ،فعادت إلى برليف حيث  عنيا في وُأفرجبض عمييا وارسو لكي تشارؾ فييا فقُ 
تزعمت  الذي ُيعتبر مساىمة فكرية ماركسية رئيسية ، 1910كتبت " تراكـ رأس الماؿ " عاـ 

مع كارؾ ليبيكنخت الجناح المتطرؼ في الحزب االشتراكي الديمقراطي وعارضت الحرب 
البروليتاريا  ةأداالعالمية األولى ،كما عارضت نظرية لينيف حوؿ كوف الحزب الشيوعي 

المطمقة لتحقيؽ ديكتاتورية البروليتاريا ،كما عارضت لينيف في حؽ القوميات في تقرير 
مصيرىا أسست مع ليبكنخت جماعة سبارتاكوس وحولتو إلى الحزب الشيوعي األلماني وكتبت 

وفي مطمع عاـ  1919- 1918برنامجو بنفسيا استنكرت القمع البمشفي في روسيا سنتي 
بعد شيريف مف إعالف ليبكنخت لمجميورية االشتراكية األلمانية اغتيمت معو مف  أي 1919

 . 86طرؼ جماعة يمينية عسكرية متطرفة وبذلؾ ُقضي عمى ثورتيما في الميد 
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: زعيـ ومفكر اشتراكي ألماني ابف مؤسس ( 8181-8118ليبكنخت كارل ) 0-8-0
ليبكنخت ،عمؿ في المحاماة ودافع عف الثورييف الحزب االشتراكي الديمقراطي األلماني فميمـ 

حركة الشباب  1937في المحاكـ األلمانية ،شارؾ في مؤتمرات األممية الثانية  وأسس عاـ 
االشتراكي ،ُقدـ لممحاكمة العاـ نفسو لنشره كتابا ضد الروح العسكرية األلمانية وُسجف وُأطمؽ 

وفضح عددا مف المسؤوليف في وزارة  1918سراحو وبعد فترة انتخب عضوا في البرلماف عاـ 
الحربية لقبوليـ الرشاوي مف شركة كروب المتخصصة في صنع السالح ،كما كاف العضو 

،عارض مع روزا ليكسمبورغ خط الحزب  1912الوحيد في البرلماف الذي عارض الحرب سنة 
زب االشتراكي االشتراكي الديمقراطي المؤيد لمحرب وأسس جماعة سبارتاكوس ،ُطرد مف الح

،وسجف عمى إثر مظاىرة نظميا ضد الحرب وُأطمؽ سراحو في أواخر  1916الديمقراطي عاـ 
،طور جماعة سبارتاكوس إلى الحزب الشيوعي األلماني وأعمف الجميورية  1918العاـ 

 .  191987االشتراكية األلمانية في برليف واغتيؿ مع روزا ليكسمبورغ عاـ 
أما التنظيمات السياسية ذات التوجو االشتراكي ثـ الشيوعي التي  :التنظيمات السياسية  -0

 ظيرت في ألمانيا خالؿ الحرب العالمية األولى فمنيا :  
ألوؿ مرة عندما أخذ  (Spartacus )ظيرت كممة سبارتاكوس عصبة سبارتاكوس : 0-8

مة األلمانية في الكاتب األلماني كارؿ ليبكنخت يوقع بيا نشراتو التي كاف يوزعيا ضد الحكو 
الحرب العالمية األولى ،وكانت ىذه النشرات تندد بالحرب وتدافع عف وجية نظر اليسار 
األلماني المتطرؼ الداعية إلى رفض االشتراؾ في سياسة " تجميد الصراع الطبقي لصالح 

كاف الدفاع الوطني " المعموؿ بيا مف قبؿ قيادة الحزب االشتراكي الديمقراطي األلماني التي 
 كارؿ ليبكنخت وروزا لكسمبورغ عضويف فيو .

انفصؿ ليبكنخت وروزا لكسمبورغ عف الحزب االشتراكي الديمقراطي  1917وفي خريؼ عاـ 
األلماني مع عدد مف األعضاء وشكموا تنظيما ثوريا حمؿ اسـ سبارتاكوس ،وقد بدأ ىذا 

كف الحالة العامة التي سادت التنظيـ نشاطو في المدف الكبرى حيث كاف ضعيفا في البداية ،ل
ألمانيا بعد الحرب العالمية األولى أعطت التنظيـ فرصة مناسبة لنشر أفكاره وتعزيز مواقعو 
في شتى مدف ألمانيا الكبرى ،واالمتداد بعد ذلؾ إلى األرياؼ وحشد الطبقة العاممة والجنود 

حامال الدعوة إلى إقامة موجيا لسياسة اليسار األلماني و  1918لدرجة جعمت منو في العاـ 
 ديكتاتورية البروليتاريا .
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وعقد سبارتاكوس مؤتمرا قوميا ضـ باإلضافة إلى أعضائو فريقا مف اليسارييف والراديكالييف    
والمتعاطفيف مع أفكاره ،وصدر عف ىذا المؤتمر نداء يدعو إلى تشكيؿ مجالس العماؿ في 

ة مف انعقاد المجالس العمالية ومجالس الجنود في عمـو ألمانيا ،وبالفعؿ تشكمت بعد فترة وجيز 
انتقؿ مجمس العماؿ والجنود في ميونيخ إلى  11/1918/ 38مدينة ألمانية وفي  18أكثر مف 

قصر البرلماف المحمي وأعمف سقوط األسرة المالكة وقياـ الجميورية وفي اليـو التالي أعمف 
صبو وأعمف كارؿ ليبكنخت مف شرفة قصر " التخمي عف من88إمبراطور ألمانيا" غميوـ الثاني

البرلماف المحمي " تأسيس الجميورية االشتراكية لعموـ ألمانيا" ،ولكف األمور تطورت بشكؿ 
معاكس لتخطيط سبارتاكوس إذ اتفؽ الحزباف األلمانياف : االشتراكي الديمقراطي واالشتراكي 

ف كؿ حزب ،وعندما تقدـ المستقؿ عمى تشكيؿ مجمس يضـ ستة مف مفوضي الشعب ثالثة م
مندوبو العماؿ الثورييف باقتراح يقضي بضـ كارؿ ليبكنخت إلى المجمس ُرفض ىذا الطمب 

استولى سبارتاكوس عمى مقر ومكاتب جريدة " لوكاؿ  39/11/1918وفي مساء يوـ 
أنتسميجر " وتولى إصدار الجريدة ناشرا فييا مبادئو المتعارضة مع سياسة ىذيف الحزبيف 

ضا العماؿ والجنود عمى إقامة مجالس محمية تتولى إدارة المعامؿ والمصانع وحماية ومحر 
 الثورة مف الحزبيف " االشتراكي الديمقراطي واالشتراكي المستقؿ " .

وبعد تزايد خطر سبارتاكوس عمى سياسة الحزبيف المذكوريف ظيرت في برليف منشورات     
سبارتاكوس استمر في المعارضة واستطاع في  ُتحرض عمى قتؿ زعيمو كارؿ ليبكنخت ،لكف

متظاىر تحت حماية  153333تنظيـ أوؿ مظاىرة مستقمة ضمت أكثر مف  37/18/1918
 جماعات مسمحة تابعة لو .

وىو مف أعضاء الحزب االشتراكي الديمقراطي  (Valls )إثر ذلؾ قاـ حاكـ برليف " فالس "    
أعمنت روزا لكسمبورغ  1918كانوف األوؿ 12باحتالؿ مكاتب سبارتاكوس في برليف ،وفي 

 1918كانوف األوؿ  01القطيعة التامة بيف الحزب االشتراكي الديمقراطي وسبارتاكوس ،وفي 
زب شيوعي ألماني تحولت عصبة سبارتاكوس مع منظمات شيوعية ويسارية أخرى إلى ح

لكف تحالؼ األحزاب السياسية األخرى في ألمانيا وخاصة الحزبيف  مواؿ لخط موسكو ،
االشتراكييف استطاع أف يوجو إليو ضربة خطرة ، بعد أف سيطر عمى الموقؼ السياسي في 

كانوف الثاني  19ألمانيا وبعد أف أقدـ عمى قتؿ كارؿ ليبكنخت و روزا لكسمبورغ في 
191989. 
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ويتضح مف التطور السياسي لمحركة الشيوعية في ألمانيا أنيا لـ تكف مسنودة خارجيا     
خاصة وأف روسيا كانت تعيش في ىذه المرحمة حربا أىمية ، كما أف الروح العسكرية المتقدة 
في الشعب األلماني الذي لـ يتقبؿ اليزيمة العسكرية ،التي كاف سببيا ضعؼ الجبية األلمانية 

رأى في ىذه التنظيمات السياسية وقادتيا سببا إلجبار ألمانيا عمى توقيع اليدنة ،ولعؿ  الداخمية
أحسف مف صور ىذه الوضعية أدولؼ ىتمر بقولو " ... وقد كاف غميوـ الثاني أوؿ إمبراطور 
ألماني مد يده إلى زعماء الماركسية وقد فاتو أف المخادع ال يركف إليو . لقد صافحوا غميوـ 

 "  .03ما كانت األخرى تتحسس الخنجر ...بيد بين
وعندما أحس األلماف بأف ىزيمتيـ باتت حتمية  32/13/1918في  مجريات الهدنة : -3

 12وقريبة طمبوا مف الرئيس األمريكي ويمسوف أف يأخذ بيده قضية السالـ عمى أساس النقاط 
ودرس بيف الحمفاء  فبدأت بذلؾ فترة مباحثات 38/31/1918التي وردت في رسالتو بتاريخ 

،ناقشوا خالليا إمكانات السالـ المقبؿ مف جية والشروط العسكرية لميدنة مف جية ثانية ،وقد 
قد حددت الشروط في المجمس في فرساي مف المجمس الحربي األعمى وبحضور العقيد " ىوز 

"(House)  نقؿ الجنراؿ "فوش"  38/11/1918المبعوث الشخصي لمرئيس ويمسوف ،وفي
ىذه الشروط إلى الوفد األلماني (Rosslyn wimyss)ويمس "  روسميفألميراؿ البريطاني "وا

" الذي كاف عمى إحدى حافالت القطار في محطة ريتيوند 01برئاسة زعيـ الوسط " أرز برغر 
 أعضاء . 32مع وفد يضـ 

والتي وافؽ الوفد األلماني عمى الشروط التي قدميا الحمفاء  1918تشريف الثاني  39وفي 
 كانت تقضي بػ:

وقؼ ألمانيا لألعماؿ العسكرية وانسحابيا مف فرنسا واأللزاس والموريف وبمجيكا -1
 يوما مف توقيع اليدنة. 12والموكسمبورغ خالؿ 

االنسحاب مف الضفة الغربية لنير الرايف ومف جميع األراضي الواقعة عمى الضفة الشرقية -8
العبور الرئيسية ) ميتز وكوبمنز وكولونيا (  كمـ مف نقاط 03ضمف منطقة نصؼ قطرىا 

 يوما . 01خالؿ 
 االنسحاب مف إفريقيا خالؿ مدة غير محددة .-0
بالنسبة لألراضي التي كانت سابقا لروسيا القيصرية فسوؼ ُيبحث مصيرىا في الوقت -2

 المناسب مع األخذ بعيف االعتبار الوضع الداخمي لتمؾ المناطؽ .
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سمـ الحمفاء أعدادا محدودة مف المدافع والطائرات والقطارات والشاحنات عمى ألمانيا أف ت-5
والسفف الحربية وجميع غواصاتيا وأف تتبرأ مف معاىدات بوخارست وبرست لتوفسؾ واالتفاقات 

 .08الممحقة بيما 
لـ تتضمف  اليدنة شرط حؿ الجيش األلماني بالكامؿ فمـ يطالب بذلؾ العسكرييف     

ضمف شروط وقؼ إطالؽ النار فمماذا ؟ ،يبدو أف السبب وراء ذلؾ في  االنجميزالفرنسييف وال 
نظرنا ىو أف فرنسا وبريطانيا كانتا تخشاف مف امتداد الحركة الشيوعية أكثر مف خشيتيما مف 
الروح العسكرية األلمانية ،ومف مصمحتيما إذا استخداـ ىذه الروح ضد روسيا البمشفية ، ويبدو 

لثورة الداخمية عمى الجيش األلماني كاف كبيرا وقد صور أحد األعضاء البارزيف أف تأثير ىذه ا
 Benoit Frachon )وىو بونوا فرشوف  ( C G T )في الكنفدرالية العامة لمعماؿ الفرنسييف 

الوضع عمى الجبية الغربية في اليوـ الموالي لميدنة بالقوؿ " ... في يوـ اليدنة الموالي   (
حيث  (Mulhouse)كره لنعوض فيمقا ألمانيا في موضع ضواحي ميميوس غير فيمقنا معس

اتصمنا باشتراكيي المنطقة الذيف عاشوا في المرحمة األخيرة وسط القوات األلمانية والحظوا 
ترىؿ االنضباط األلماني واآلثار األولى لثورة الجنود والكادحيف . ومع ىؤالء الرفاؽ الذيف 

كفاح كارؿ ليبيكنخت وروزا لوكسمبورغ الشجاع البطولي وعممنا  كانوا يعمموننا يوميا عشنا
غرؽ بحزف نبأ اغتياليما الذي عبر عف الدور اإلجرامي لالشتراكية الديمقراطية التي توشؾ أف تُ 

"،  وىو ما حدث بالفعؿ فقد اغتيؿ رمزا الحركة الشيوعية في 00الثورة األلمانية في الدـ ...
وقضي بذلؾ عمى الحركة  1919كانوف الثاني كارؿ ليبكنخت في ألمانيا :روزا ليكسمبورغ و 

الشيوعية في ألمانيا في ميدىا ، كما أف االشتراكييف الديمقراطييف األلماف لـ يعد مف 
 ) الضروري بالنسبة ليـ االستمرار في الثورة ، وأصبح االنشغاؿ األساسي لفريديريؾ إيبرت 

Ebert Friedrich  02 رىا ،فالتغيير المطموب بالنسبة ليـ ع الثورة وتجذُ العمؿ لمحد مف توس
قد حصؿ ووصؿ االشتراكييف لمسمطة ،لكف مع االحتفاظ بكامؿ جياز الدولة القديـ وباألخص 
المؤسسة العسكرية وبدوف أي تعديؿ ،فما حصؿ إذا كاف مجرد تسوية تحقؽ مطمب التغيير 

اتفاقا  1918تشريف الثاني  13-39ليمة وتسد الطريؽ أماـ البمشفية ،وبالفعؿ فقد عقد إيبرت 
مع ىيئة األركاف يقوـ الجيش بموجبو بدعـ النظاـ الجديد ضد الخطر البمشفي إذ أف الوضع 
الثوري المنفجر في الشارع كاف ييدد بامتداد تأثير السبارتاكييف الذيف لـ يكفوا عف تحريض 
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ولذلؾ  دـ كؿ جياز الدولة القديـ ،العماؿ لممضي في الثورة حتى تحقيؽ الثورة االشتراكية وى
 عممت السمطة الجديدة إلعادة األمور إلى نصابيا ضمف إستراتيجية مثمثة المحاور وىي :

السيطرة عمى مجالس العماؿ والجنود مف خالؿ الحزب االشتراكي الديمقراطي وحصر -1
عادة االنضباط لمجسـ الع سكري وىذا ما ظواىر التمرد في القطاعات العسكرية المختمفة وا 

 نجحت في تحقيقو وبسرعة .
 االستجابة لبعض المطالب العمالية وىو اعتماد يوـ العمؿ ثماني ساعات فقط .-8
قمع كؿ محاولة لقمب النظاـ الجديد وبأقصى ما ُيمكف باالستعانة بالجيش ال سيما بالفرؽ -0

 المتطوعة .
 األسباب عمى تحقيؽ اليدنة منيا :أما عمى الصعيد العسكري فقد ساعدت أرز برغر بعض  
 إيقاؼ تشغيؿ أكبر عدد مف الغواصات عما يمتمكو األسطوؿ األلماني .-1
 تمديد الجدوؿ الزمني لالنسحاب . -8
وىكذا نجحت ىذه اإلستراتيجية واستطاعت الجميورية الجديدة التحكـ في الوضع ولذلؾ   

قشة ، ومع ىذا فقد فاوض أرز برغر أبرقت إلى أرز برغر بالتوقيع عمى الشروط دوف منا
حؽ إبقاء أسمحة " الماشيف غاف " مع أصحابيا لمقاومة "فوش " فرديناند حتى كسب مف 

 العدو الداخمي البمشفية كما قاؿ .       
في الساعة الخامسة صباحا ،وتقرر فييا  1918تشريف الثاني 11وقد وقعت اليدنة في    

عاما واحتالليـ لمدينة كوبمنز لمدة  15رؤوس جسر ميتز لمدة  احتالؿ الحمفاء لنير الرايف مع
يوما فجددت في  06عشرة أعواـ ،ولمقاطعة كولونيا لمدة خمسة أعواـ وكانت اليدنة لمدة 

واستمرت حتى إقرار السالـ في  1919كانوف الثاني 16ثـ في  1918كانوف األوؿ10
قية يكفي لفرض عقوبات عمييا ،كاف ،وقد كاف إخالؿ ألمانيا بشروط االتفا 1919شباط 16

مف أىميا تسميـ أسطوليا التجاري إلى بريطانيا ،وكاف أسطوليا الحربي الذي ُسمـ إلى بريطانيا 
،وكانت آخر كممة  1919حزيراف 81في  05( Skapaflo )أيضا قد أغرؽ نفسو في سكابافمو

عوف مميونا قد تعاني األلـ لكنيا :" إف أمة تعدادىا سب"فوش "فرديناند لمجنراؿ  "أرز برغر"قاليا 
 " . 06ال تموت

( فترة  1909-1919ونتيجة ليذه اليدنة المفروضة كانت الفترة الممتدة بيف سنتي )    
إذ أف السالـ لـ يكف قناعة  نضجت خالليا األسباب التي أدت إلى الحرب العالمية الثانية ،
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ؽ مكاسب محدودة مف الجانبيف، وقد الشعوب بؿ كاف سالما مفروضا ومناورات سياسية لتحقي
أممتو الظروؼ الدولية ومنيا دخوؿ الواليات المتحدة األمريكية الحرب إلى جانب الحمفاء 
،وظيور نظاـ عالمي وىو " االشتراكية " والذي غي ر كثيرا مف المفاىيـ بؿ والكثير مف الحقائؽ 

ورة داخمية كانت بمثابة "طعنة مف واستطاع أف يؤثر عمى الجبية الداخمية األلمانية بإحداث ث
الخمؼ " لمجيش األلماني الذي كاف يوـ توقيع اليدنة ال يزاؿ يحتؿ مساحات كبيرة مف أوربا ، 

  وقد بقي ذلؾ عبئا يؤرؽ الشعب األلماني ويدفعو لالنتقاـ لشرفو يوما ما .   
  االحاالت   

 

                                                 
2

ىو ضابط روسي برتبة مالـز باشر المفاوضات مع ألمانيا باسـ الحكومة البمشفية وأدى ذلؾ إلى عقد ىدنة  
بشرى قبيسي وموسى مخوؿ ، الحروب واألزمات اإلقميمية  :أنظر ،1917كانوف األوؿ  15بيف الطرفيف في 

  . 26، ص 1997بيروت ، بيساف لمنشر واإلعالـ والتوزيع ،  1ط ، آسيا –في القرف العشريف أوربا 
2
 Wheeler Bennett , John .W , Brest Litovsk , the forgotten peace  , march 1918 , 

London Macmillan ,1938 , p 36-41 . 
لويس سنايدر ، العالـ في القرف العشريف ، ترجمة سعيد عبود السامرائي ، منشورات دار مكتبة الحياة ،  0

  . 136بيروت ،) د ت ( ، ص 
4
 Stome , N, world war one , Ashort history , Neu York basec books ,2009 , p 05 . 

5
 Kann Robert A , History of the Habsburg Empire ( 1526-1918) , Berkely 

university of california presse , 1974 , p 479,480 . 

عبد المجيد سميماف نوار، عبد المجيد نعنعي ، التاريخ المعاصر أوربا مف الثورة الفرنسية إلى الحرب 6 
  . 263، ص  1986العالمية الثانية ، دار النيضة العربية ، بيروت 

 1أوربة الحديث والمعاصر مف عصر النيضة إلى الحرب العالمية الثانية ،طميالد المقرحي ، تاريخ  7
  . 817، ص  1991،منشورات الجامعة المفتوحة ، طرابمس 

 23،ص  8330، دار المنيؿ المبناني ، بيروت 1عمي صبح ، السياسة الدولية بيف الحربيف العالميتيف ، ط 
 .8  
9

العالـ .قامت بيا الطبقة العاممة الروسية متحالفة مع الفالحيف  ىي أوؿ ثورة اشتراكية منتصرة في تاريخ 
والجنود الروس الفقراء .وبفضميا تمت اإلطاحة بسمطة تحالؼ البورجوازية مع كبار المالؾ في روسيا وعمى 

 0ط ، أنظر : عبد الوىاب الكيالي ،موسوعة السياسة ،أنقاض ىذه السمطة أقيمت دكتاتورية البروليتاريا 
  . 887، ص  1مج  1993ؤسسة العربية لمدراسات والنشر ،بيروت ،الم
 1888( : عسكري وسياسي ألماني قومي دخؿ سمؾ الجيش عاـ 1907-1865لودندورؼ إريؾ ) 13

عاما ،ومع بداية الحرب العالمية  29وكاف لو مف العمر  1912،وأصبح ضابط أركاف ُعيف قائدا لكتيبة عاـ 
ة بحتة  فنجح في االستيالء عمى حصف لييج في بمجيكا ، وبعد أف ُعيف  في األولى اشتير بأساليب شخصي



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )3العدد )

 2028 ايلول

 

)0337 ) 
 

                                                                                                                                        

رئيسا ألركاف الجنراؿ ىندنبرغ في الجبية الشرقية برىف عمى كونو مخططا ىجوميا استراتيجيا  1912آب  88
( واسترجع  1915-1912وأصبح الدماغ المخطط لمقيادة العميا فطرد الجيوش الروسية مف بروسيا وليتوانيا ) 

،فدخؿ عمى إثر ذلؾ  1918 تشريف األوؿ 86،ُأرغـ عمى االستقالة مف منصبو في  1915منيا بولونيا سنة 
معترؾ الحياة السياسية بشكؿ بارز ،وأخذ ُيناصب جميورية فايمر العداء متيما قادتيا بطعف ألمانيا في 

،ترؾ لودندورؼ السياسة لُيكرس  1980تشريف الثاني  38،39الظير ،شارؾ في عصياف ميونيخ الفاشؿ في 
والذي ُيوصي فيو  1905شاممة " الذي صدر عاـ وقتو لكتابة بعض المواضيع ومنيا كتاب " الحرب ال

بالتعبئة الشاممة لألمة استعدادا لمحرب ، أسس مع زوجتو عصبة تاننبرغ  التي تمجد العنصر األلماني وُتكف 
احتقارا لمييود وتدعو إلى أنشاء ديانة وثنية قائمة عمى تمجيد إلو األلماف ،أنظر عبد الوىاب الكيالي وآخروف 

   .   531، 533، ص  5مج ، 1999،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ، بيروت ، 2اسة ،ط،موسوعة السي
  11.  260-268، ص المرجع نفسو  

قائد الجيش األلماني الثاني في معركة السـو ) ،  (  1981آب 01 -1826آذار  82ىو فوف بيموؼ ) 18
 ( ، أنظر : 1916تشريف الثاني  03يوليو إلى  31

 Bulow, v , Mon feld maréchal,  rapport sur la bataille de la Marne, préface, 

traduction et appendice sur les opérations de v. Kluck, par Jacques Netter,     1920
 
, 

p 1.                                                                                                                                    

23
شغؿ منصب وزير     اسطنبوؿفي  1870ار يأ 30ولد في   ألماني دبموماسي هو ريتشارد فون كوهلمان 

عمؿ خالؿ الحرب العالمية األولى كمستشار في  1918يوليو  39إلى  1917آب  36لمانيا مف أخارجية 
 :، أنظر  1928شباط  36سفارة ألمانيا في أسطنبوؿ ،توفي في برليف في 

  Z. A. B. Zeman. Germany and the Revolution in Russia, 1915-1918: Documents 

from the Archives of the German Foreign Ministry (1958) p 193  .                            

                                                                                                             

 1983، دار الفكر دمشؽ ، بيروت  8ط تاريخ القرف العشريف ، ترجمة نور الديف حاطـو ، بيير رونوفف ، 
  131.12ص 
مارشاؿ فرنسي كاف متشبعا في حياتو المدنية بفكرة االنتقاـ مف (  1989-1851ىو فرديناند فوش )  15

مما حدا بو إلى االلتحاؽ بمدرسة ساف سير الحربية التي  1873الفرنسية سنة –بروسيا بعد الحرب البروسية 
فر وجالييف في بداية الحرب أصبح أستاذا فييا ثـ مديرا ليا بدأت شيرتو العامة خاصة بعد اشتراكو مع جو 

عند نير المارف ،وقد ُعرفت ىذه المعركة باسمو  1912العالمية األولى في وقؼ الزحؼ األلماني في أيموؿ 
،انطفأ بريؽ اسمو جزئيا   1916،ومعركة السـو سنة  1915فيما بعد .اشترؾ في معركة إيبر األولى سنة 

،ثـ قائدا لمجيوش الفرنسية  1917سا ألركاف الجيش الفرنسي سنة لفترة وجيزة ،لكنو ما لبث أف عاد وُعيف رئي
األمريكية المشتركة في الميداف الغربي ،حيث حقؽ كسبا لمحرب في تمؾ المنطقة .وىناؾ مف  –البريطانية 
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أنظر عبد الوىاب  يميؿ إلى اعتباره بحكـ مركزه القيادي آنذاؾ صاحب الفضؿ الرئيسي في كسب الحرب .
، ص  2،مج  1993،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ، بيروت  8خروف ،موسوعة السياسة ،طالكيالي وآ

601 . 
مذكرات الفيمد مارشاؿ لودندورؼ وأعمالو في الحرب الكبرى ، ترجمة أحمد رفعت ،مطبعة التقدـ ، القاىرة  16

  . 831،ص  1)د ت ( ،ج
 85ولد يـو  ( 1928-1856)  انشيو دي اسبريىو شارمونت فرديناند لويس فيميكس ماري فرانسوا فر  17 

سنة حيث  18التحؽ بمدرسة ساف سير العسكرية وعمره بالجزائر  مستغانـ منطقة ب 1856تشريف األوؿ 
تخرج بعد سنتيف برتبة مالـز وبدأ حياتو العسكرية مع الرماة الجزائريوف شارؾ في الحرب العالمية األولى 

القيادة العامة لمجيش الفرنسي الخامس خمفا لمجنراؿ " التورزاؾ " ، وقد  1912أيموؿ  30حيث وكمت إليو في 
في مذكراتو بدوره قائال : "إف دوره )   ( Joseph jacques joffre )جوفرجوزيؼ جاؾ اعترؼ الجنراؿ 

سيبقى شاىدا أماـ التاريخ ،وىو الذي أرىؽ خالؿ معركة  1912أيموؿ  32يقصد فرانشيو دي اسبري( يـو 
 1916، وأثناء قيادتو لقوات الحمفاء في ربيع عاـ  1916المارف ، وقد برزت كفاءتو مرة أخرى في خريؼ 

عيف عمى رأس قوات الحمفاء في الجبية الشرقية ، حيث قدـ  1918في فرداف قتؿ ابنو وأخوه نوفي ربيع عاـ 
لعمميات وقاد ىجوما كبيرا تمكف بفضمو مف تدمير قسـ مف قوات دوؿ الوسط وسيطر عمى شبو إلى مسرح ا

جزيرة غاليبولي ، مما مكف قوات الحمفاء مف مراقبة كؿ أشباه الجزر الموجودة في البمقاف ، ُمنح ميدالية 
وات الفرنسية ، عيف كُمشرؼ عاـ عمى الق1981شباط  19،وُقمد عصا الماريشالية في  1917الشرؼ سنة 

 15في حادث سيارة كانت تقمو ، انتخب في األكاديمية الفرنسية في  1900في شماؿ إفريقيا ، جرح سنة 
 l'écho d'Alger , jeudiفي قصره بدامانست ، أنظر :  1928تموز 39، توفي في  1902تشريف الثاني 

09 juillet 1942 , 31 année  N° 11646  
  18. 268، ص  5وف ، موسوعة السياسة ، مجعبد الوىاب الكيالي وآخر  
،  1977، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ، بيروت 1الييثـ األيوبي وآخروف ، الموسوعة العسكرية ، ط 

  19. 601ص 
83 Jacques néré , précis d’histoire contemporaine , 2 eme édition , presse 

universitaire de France , paris 1991 , p 447 . 
شوقي عطا اهلل الجمؿ ، عبد اهلل عبد الرزاؽ إبراىيـ ، تاريخ أوربا الحديث والمعاصر ، دار الثقافة لمنشر  81

 .  810-818، ص  1995والتوزيع ، القاىرة 
88 Lenine, L’etat et la révolution ,édition en  longes étrangères ,Pékin 1970 ,p 27 .   

80 Karl Marx , travail salarie et capital ,édition en  longes étrangères ,Pékin 1970,p 

14 . 

،  1961، دار العمـ لممالييف ، بيروت1، ترجمة منير البعمبكي ،ط  ج .د.ىػ . كوؿ ،رواد الفكر االشتراكي 
  82.  068ص 
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 81، ص  1979، دار الطميعة لمطباعة والنشر ، بيروت  8جورج طرابيشي ، اإلستراتيجية الطبقية لمثورة ط 
 .85  
  86. 519- 518عبد الوىاب الكيالي وآخروف ،المصدر السابؽ، ص 
  87. 527-526المصدر نفسو ،ص 

راطور فريدريؾ الثالث وحفيد ( ممؾ بروسيا ثـ إمبراطور ألمانيا ابف اإلمب 1921-1859غميـو الثاني )ىو  88
واتبع  1888غميـو األوؿ مف طرؼ أبيو وممكة بريطانيا فيكتوريا مف طرؼ أمو ،خمؼ أباه في الحكـ عاـ 

سياسة محافظة قائمة عمى مبدأ التوازف بيف القوى وعيد إلى رئيس وزرائو بسمارؾ بتنفيذىا ، وبعد أف تخمص 
اعتمد سياسة جديدة قائمة عمى التوسع التجاري ،مما أقمؽ  1893غميـو الثاني مف تأثير بسمارؾ سنة 

بريطانيا وحققت ألمانيا في عيده تقدما صناعيا واقتصاديا ممحوظيف ،وقد حدت الحرب مف سمطتو عمى 
الصعيديف الداخمي والخارجي إذ تخمى عف العديد مف صالحياتو لمعسكرييف وخاصة ىندنبرغ ولودندورؼ وبعد 

كانت إحدى شروط  1918مارس سوى سمطة رمزية وثانوية ،وبعد ىزيمة ألمانيا عاـ لـ يعد يُ  1916عاـ 
 1918تشريف الثاني الحمفاء لعقد الصمح معيا عزؿ غميـو الثاني مف منصبو وعند اندالع الثورة األلمانية في 

 1921وفاتو عاـ وقد بقي ىناؾ حتى  1918تشريف الثاني 39ترؾ غميـو الثاني ألمانيا والتجأ إلى ىولندا في 
،ورغـ مطالبة الحمفاء بتسميمو مف أجؿ محاكمتو كمجـر حرب إال أف الحكومة األلمانية لـ ترضخ ليذا الطمب 

 .    057، ص  2مج  ،، أنظر : عبد الوىاب الكيالي وآخروف ، موسوعة السياسة
 1990والنشر ،بيروت  ،المؤسسة العربية لمدراسات 8عبد الوىاب الكيالي وآخروف موسوعة السياسة ، ط89

  . 186-182، ص 0،مج 
  119،ص 1995، دار صادر لمطباعة والنشر ، بيروت   8أدولؼ ىتمر ،كفاحي ،ترجمة لويس الحاج ، ط 
.03  

كاف بداية عضوا ،Buttenhausen ) )بيتف ىاوسف  في 1875أيموؿ  83ىو ماتياس أرز برغرولد في  01
(Biberch )نائبا في الريجشتاغ عف مقاطعة بيبرغ  ثـفي تحالؼ أحزاب اليسار 

،كاف خبيرا في المسائؿ  
،إذ اقترح عمى الريجشتاغ   1917المالية والمستعمرات ،كاف مف دعاة تسميح ألمانيا ،لكنو غير رأيو ىذا سنة 

 )ش باد غريشبا (في  1981آب  86،أغتيؿ في  1918،وأصبح رئيس لجنة اليدنة سنة السالـ مع الحمفاء 

Bad Grichbach)  : أنظرHeinzelmann, Josef ,"Zur Herkunft Matthias 

Erzbergers". Genealogie,1969. 18: 593–604 .                          
08

John keegan , la première guerre mondial , achevé d’imprimé par la société 

nouvelle firmin-didot  , Paris 2004 ,p 508,509 . 
00 Benoit Frachon , pour la C G T , mémoires de lutte 1902 -1939 , édition social 

,Paris 1981 , p 79 .  



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )3العدد )

 2028 ايلول

 

)0313 ) 
 

                                                                                                                                        
( أحد زعماء الحزب االشتراكي الديمقراطي في ألمانيا وأوؿ رئيس  1985-1871إيبرت فريديريؾ ) ىو  02

العالمية األولى إثر انييار اإلمبراطورية ،انتخب عاـ لجميورية فايمر األلمانية التي تألفت في أعقاب الحرب 
أصبح عضوا في الرايخشتاغ  1918سكرتير لقيادة الحزب االشتراكي الديمقراطي في برليف  وفي سنة  1935

،أنظر :عبد الوىاب الكيالي وآخروف موسوعة السياسة  1985حزيراف إلى  1988تشريف األوؿ ،وترأسو مف 
 .218،ص 1، ،مج

اعدة بحرية بريطانية تقع في الطرؼ الشمالي السكتمندا كانت خالؿ الحربيف العالميتيف القاعدة ىي ق 05
الرئيسية لألسطوؿ البريطاني العامؿ في الوطف ) أسطوؿ الوطف ( ،واستمرت كقاعدة مف قواعد البحرية 

ب العالمية األولى حيث قررت األدميرالية وقؼ استخداميا ،وبعد انتياء الحر  1956البريطانية حتى عاـ 
 1918تشريف الثاني  81واستسالـ أسطوؿ أعالي البحار األلماني ثـ احتجاز ذلؾ األسطوؿ في سكابافمو في 

سفف 13نسافة ، 26طرادات قتاؿ ، 39بوارج ، 35وكاف ذلؾ األسطوؿ بقيادة " لودفيغ فوف رويتر ويضـ 
فرساي ستوقع خالؿ فترة قصيرة أعطى  وعندما أدرؾ فوف رويتر أف معاىدة 1919حزيراف81أخرى وفي 

أوامره لمبحارة األلماف بإغراؽ كافة سفنيـ في سكابافمو مستفيدا مف رفض حمفاء بريطانيا السماح ليا بوضع 
يدىا عمى سفف األسطوؿ ووضع رجاليا عمى متف تمؾ السفف ،ومستفيدا أيضا مف طمعة بحرية قاـ بيا 

احتجاز األسطوؿ األلماني، أنظر : الييثـ األيوبي وآخروف ،  األسطوؿ البريطاني الذي كاف يشرؼ عمى
 .    853ص  ، 2، مج  1993، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ، بيروت  8الموسوعة العسكرية ط

. 275، ص  1997دار العمـ لممالييف ، بيروت  ، 15ط عمر الديراوي ،الحرب العالمية األولى ،   
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