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عن املركز

عن المركز
سنة  رحّبية، أتسس  وغري  عراقية غري حكومّية،  منظمة  والتخطيط  للدراسات  البيدر  مركز 

2015م، وُمسجل لدى دائرة املنظمات غري احلكومية يف األمانة العامة جمللس الوزراء.

للمشاكل  العملية  الرؤى واحللول  الدولة، عن طريق طرح  بناء  للمسامهة يف  املركز  ويسعى 
والتحدايت الرئيسة اليت تواجهها الدولة، وتطوير آليات إدارة القطاع العام، ورسم السياسات العامة 
ووضع اخلطط االسرتاتيجية، وذلك عن طريق الدراسات الرصينة املستندة على البياانت واملعلومات 
املوثقة، وعن طريق اللقاءات الدورية مع اجلهات املعنية يف الدولة واملنظمات الدولية ذات العالقة. 
ويسعى املركز لدعم اإلصالحات االقتصادية والتنمية املستدامة وتقدمي املساعدة الفنية للقطاعني 
فرص عمل  لتوفري  به  والنهوض  اخلاص،  القطاع  وتطوير  لدعم  املركز  يسعى  واخلاص، كما  العام 
للمواطنني عن طريق التدريب والتأهيل لعدد من الشباب، مبا يقلل من اعتمادهم على املؤسسة 

احلكومية، ويساهم يف دعم اقتصاد البلد واالرتقاء به.

ويسعى أيضاً للمسامهة يف بناء االنسان، ابعتباره ثروة هذا الوطن، عن طريق تنظيم برامج 
وتطبيق  وتبين  طرح  على  قادرة  قيادات  لصناعة  دورات  وعقد  الواعد،  الشباب  وتطوير  إلعداد 
رؤى وخطط مستقبلية، تنهض ابلفرد واجملتمع وحتافظ على هوية اجملتمع العراقي املتميزة ومنظومته 
القيمية، القائمة على االلتزام مبكارم االخالق، والتحلي ابلصفات احلميدة، ونبذ الفساد أبنواعه 

كافة، إدارية ومالية وفكرية وأخالقية وغريها.

مالحظة:
اآلراء الواردة يف هذا الكتاب ال تعرب ابلضرورة عن وجهة نظر املركز، إمنا تعرب فقط عن وجهة نظر الكاتب.
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مقدمة املركز

مقدمة المركز

ابلعلوم  مليئاً  وخزاانً  اترخيية  ثروة  البشرية،  املسرية  امتداد  على  واألحداث  التجارب  متثل 
هو  األول  أمرين:  بسبب  عنها  غىن  ال  ضرورة  التجارب  تلك  من  واالستفادة  والدروس،  والعرب 
طبيعة االجتماع االنساين اليت تشرتك فيها أسس عامة وشاملة على الرغم من وجود االختالف يف 
اجلزئيات والتفاصيل، أما األمر الثاين فيتمثل بوجود قوانني وسنن حتكم التاريخ واجملتمع كما هي 
الدروس والعرب من  املختلفة، وإن  املعرفة والعلوم  اليت حتكم حقول  القوانني واملعادالت  احلال يف 
أحداث التاريخ والتجارب تكون ذات قيمة أكرب عند االستفادة منها سواء كانت سلبية أو إجيابية، 
فالعربة من التجارب هي مدى قدرة األفراد واجلماعات والدول على االستفادة احلقيقة من دروس 
والتقصري وجتنب  والبناء عليها وتاليف األخطاء  املزاي واإلجيابيات  برتاكم  التاريخ واجملتمع، وذلك 

تكراراها.

إنَّ دراسة »مجهورية فاميار ودروسها للعراق – من أجل إعادة احليوية للدولة واجملتمع يف 
العراق« حبث شائق يستعرض حقبة اترخيية يف أملانيا حيث تشكل فيها نظام سياسي جديد امتد 
فاميار  هتلر 1933، ومجهورية  النازية وحكم  إىل صعود  الثانية 1919م  العاملية  احلرب  بعد  من 
هي نسبة إىل البلدة اليت اجتمعت فيها اجلمعية الوطنية األملانية النتخاب احلكومة يف ظل النظام 

السياسي اجلديد آنذاك. 

تبحث الدراسة يف استخالص معامل التجربة السياسية لنظام مجهورية فاميار وحتليلها ومقاربتها 
مع جتربة مجهورية العراق بعد عام 2003م، وحتديد نقاط االشرتاك األساسية على املستوى التارخيي 
وتكوين  تشكل  يف  سامهت  اليت  الرئيسة  واألحداث  الدولية  والعالقات  والسياسي  واالجتماعي 
النظامني السياسيني يف كال التجربتني العراقية واألملانية يف إطار احلدود التارخيية هلما وعناصرمها اليت 

يتشكل منها سياسياً واقتصاديً وثقافياً والسياقات احمليطة هبما.

تركز الدراسة على االستفادة من الدرس والعربة من نظام »مجهورية فاميار« جلمهورية العراق 
ونظامه السياسي واالجتماعي واملؤسسايت بعد عام 2003م، وذلك بعد حتديد العناصر املشرتكة 
واملختلفة يف كال التجربتني، والتأكيد على عدم استبعاد هذه املقاربة استناداً لبعد املسافة التارخيية 
وبعض االختالفات االجتماعية والسياسية والثقافية على الرغم من وجودها بال شك، الن القوانني 
احلاكمة على اجملتمع والسياسة تؤدي إىل نتائج متقاربة إذا ما توافرت ظروفها وسياقاهتا املتشاهبة 
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وإن اختلفت عناصر اجلغرافية واجملتمع والزمان.

من هنا يسر مركز البيدر للدراسات والتخطيط أن يقدم لقرائه الكرام هذا اإلصدار، وأيمل 
من  وغريها  فاميار«  أملانيا »مجهورية  يف  السياسي  النظام  لتجربة  الدراسة  هذه  بتقدمي  يساهم  أن 
وأخذ  اجلديد،  العراقي  السياسي  للنظام  ومفيداً  انفعاً  مصدراً  لتكون  األخرى؛  املماثلة  التجارب 
الدروس من املزاي واألخطاء اليت واجهتها تلك األنظمة السياسية. ويف ذات السياق نتقدم جبزيل 
الشكر واالمتنان إىل السفري لقمان عبد الرحيم الفيلي1 احملرتم على ما قدمه يف هذه الدراسة من 
أفكار، وما بذله من جهد وحتليل ومقاربة منهجية بني كال النظامني والتجربتني األملانية والعراقية، 
الدراسة وإكماهلا ابلشكل  البيدر إلخراج هذه  لقسم األحباث يف مركز  والشكر موصوٌل كذلك 

الالئق هبا. 

مركز البيدر للدراسات والتخطيط

1.كاتب ودبلوماسي، يشغل حالياً منصب سفري مجهورية العراق لدى مجهورية أملانيا االحتادية.
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مقدمة املؤلف

مقدمة المؤلف

منذ أتسيس مجهورية أملانيا االحتادية يف العام 1949، كان األملان وآخرون يسعون بفارغ 
الصرب لفهم وتعلم الدروس من اهنيار مجهورية فاميار األملانية يف بدايت ثالثينيات القرن العشرين 
وظهور النازية اليت تلت تلك احلقبة. ومع ازديد الدميقراطيات يف العامل، مبا يف ذلك العراق بعد 
العام 2003، نرى تزامنها مع زيدة يف التوجهات الشعبوية والتسلط واالستبداد، ومن هذا املنطلق 
نتعلم الكثري منها ونقلل من أخطائنا وحنن  نستطيع مع مراجعة جادة لتجربة مجهورية فاميار أن 

حديثو العهد مع الدميقراطية.

إنَّ التعرف على مجهورية فاميار ال يساعدان فقط على فهم اجملتمع األملاين الذي ظهرت فيه 
أيضاً كدرس  مفيد  ولكنه  األوىل فحسب،  العاملية  احلرب  بعد  اجلديدة  هناية جتربته  مع  الدكتاتورية 
يقوم على دميومة  احلكم  أشكال  الدميقراطية شكل من  تكون هشة.  الدميقراطيات عندما  فهم  يف 
مؤسساهتا وفعالية مواطنيها. املواطنون ينتقدون ويقيمون ما يصل إليهم من معلومات وأخبار، وخاصة 
املعلومات السياسية اخلاطئة، وهم املشاركون الفاعلون الذين يتحدثون ضد الظلم بداًل من مشاهدته 
والسكوت عنه، وهم يرون سيطرة حكومتهم على جمتمعهم من خالل قادة غري خاضعني للمساءلة.

سنحاول يف هذه الورقة توضيح املستلزمات واملتطلبات الرئيسة املسبقة للدميقراطية الصحيحة 
والصحية. إذ إن مراجعة جتربة مجهورية فاميار ال يساعدان فقط، كعراقيني، يف التعرف على هذه 
اجلوانب األساسية للدميقراطية فحسب، ولكنه أيضاً مبثابة حتذير واضح بشأن كيفية إدارة السياسة 
إلظهار  الورقة  هلذه  الرئيس  املنت  يف  التارخيي  القياس  أسلوب  ابستخدام  وسنقوم  اهلشة.  العراقية 
املراحل التارخيية جلمهورية فاميار منذ بدايتها وحىت اهنيارها وربطها ابحلقائق السياسية يف العراق اليت 
هيمنت على سياساته بعد سقوط نظام حزب البعث بعد العام 2003. وكذلك لتسليط الضوء 
للنظام  فاميار واستخدامها كرسائل حتذير واضحة  ارتكبت يف حقبة مجهورية  اليت  على األخطاء 
السياسي العراقي احلايل واجملتمع، من أجل حتقيق أهداف الورقة وإطالع املتلقي والقارئ العراقي 
على هذه املادة التارخيية املهمة، بداًل من اتّباع منهجية التسلسل الزمين الدقيق يف بعض األماكن. 
علماً أبن أوجه التشابه يف االختالل الوظيفي بني اجلمهوريتني ليست قليلة وال ميكن ألحد بسهولة 

رفض املقارنة واعتبار ِكال املثالني خمتلفني أو فريدين للغاية.

ومثرية  مضطربة  حقبة  ختيل  احملتمل  من  فاميار،  مجهورية  مفردة  الذهن  إىل  يتبادر  عندما 
لالنقسام يف التاريخ األملاين كشفت ضعف الدميقراطية أمام االستبداد واليت أدت إىل ظهور احلزب 
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النظام كان أكثر  الورقة توضيح أنَّ واقع  النازي بزعامة أدولف هتلر. ومع ذلك، ستحاول هذه 
تعقيداً بشكل كبري ومل يكن هناك عامل واحد حيدد مسار ومستقبل مجهورية فاميار. ونظراً للعديد 
من أوجه التشابه بني مجهورية فاميار ووضع عراق ما بعد 2003، فإن اهلدف األساس هلذه الورقة 
هو التأكيد على الدروس الرئيسة ومعرفة كيف ميكننا معاجلة خطوط الصدع واخللل اليت عاىن منها 

اجملتمع األملاين ومؤسسته السياسية خالل حقبة فاميار.
مجهورية فاميار هي عنوان للنظام السياسي األملاين للسنوات من 1919 إىل 1933، أي 
املدة اليت تلت احلرب العاملية األوىل حىت صعود أملانيا النازية إىل السلطة. ُسيت هذه اجلمهورية جريً 
على اسم بلدة فاميار حيث ُشكلت احلكومة األملانية اجلديدة من قبل اجلمعية الوطنية بعد تنازل 
القيصر فيلهلم الثاين، على الرغم من أنَّ الدولة كان يُطلق عليها عادًة اسم »أملانيا« فقط، ومل ينتشر 

مصطلح »مجهورية فاميار« يف األدب اإلجنليزي حىت الثالثينيات من القرن العشرين2.
ومنذ بدايهتا املضطربة إىل مدة قصرية من النجاح مث الكساد املدمر، عانت مجهورية فاميار 
األملانية من فوضى واضطراابت سياسية وجمتمعية خلقت فضاءاٍت سحت بصعود أدولف هتلر 
وحزبه النازي إىل دفة احلكم. وجتربة مجهورية فاميار قصة مثرية لالهتمام - ليس فقط بسبب هنايتها 
املأساوية واحندارها إىل الشمولية النازية، ولكن أيضاً من أجل الدروس اليت تقدمها للعامل احلديث. 
اليت أدت إىل زواهلا، وأخرياً  الرئيسة  الورقة مراحل اجلمهورية خالل 13 سنة والعوامل  وستغطي 
املقارنة الرئيسة مع مجهورية العراق بعد عام 2003 والعديد من الدروس اليت جيب أْن نتعلمها حنن 

العراقيني ودول الشرق األوسط األخرى السائرة على املسار نفسه.
 لقد أاتح عملي كسفري للعراق لدى أملانيا فرصة التعمق يف اتريخ هذه األمة الغنية والتحدث 
إىل مؤرخيها وأوساطها األكادميية واالطالع على علومها السياسية بشأن املتطلبات الرئيسة للدول 
لتكون قادرة على التطور واالزدهار والتحكم أبمنها يف أعقاب احلروب والدمار. ومن خالل جتربيت 
الدبلوماسية املهنية، يف العمل يف الساحة األملانية وقبلها يف الواليت املتحدة والياابن وبريطانيا، فإن 
الظروف قد تسمح ابلتعرف على القليل من كيفية تعامل الدول األخرى مع حتديهتا العميقة اجلذور.

وال ميكن للمرء أن يتجنب االعرتاف أبن العراق يواجه اآلن العديد من التحديت االجتماعية 
والسياسية والبيئية والدميوغرافية واالقتصادية. وال ميكن مواجهة هذه التحديت إال ابلسعي للتعلم من 
أخطائنا وأخطاء الدول والتجارب األخرى اليت سبقتنا، والتاريخ يعيد نفسه عندما نتجاهل دروسه. 
ويف الواقع، إهنا تتسارع يف تكرار هذه األخطاء مبجرد أْن نصنف أنفسنا كأمة فريدة ومتميزة للغاية.
2. For more details, see E. Kolb 2004,” The Weimar Republic”, London-New York.
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جمهورية فايمار - التكوين والخلفية التاريخية

امتدت احلرب العاملية األوىل خالل السنوات )1914-1918( مبشاركة 30 دولة و65 
مليون جندي. ولقد كانت حرابً كّبدت مجيع اجلبهات خسائر فادحة يف األرواح واملمتلكات وقتااًل 
وأضراراً جسيمة للبالد أينما حدث القتال – فهو صراع متيز خبسائر فادحة جلميع األطراف وحلق 
الدمار خبنادق اخلطوط األمامية واإلابدة اجلماعية والنزاعات األهلية واجملاعات والثورات. وحصدت 
هذه احلرب أرواح أكثر من تسعة ماليني جندي وأكثر من مخسة ماليني مدين. وكنتيجة للحرب، 
اهنارت ثالث إمرباطوريت أوروبية )األملانية، والنمساوية اجملرية، والعثمانية(، فضاًل عن حالة من 
الذعر واهللع والنزوح ملاليني الناس. ويؤمن املؤرخون أنَّ أتثري احلرب العاملية األوىل على أملانيا وغريها 
من البلدان الرئيسة يف مجيع أحناء العامل خلق ظروفاً ساعدت على ظهور النازية والفاشية يف السنوات 
اليت تلت احلرب األوىل وأّدت يف النهاية إىل نشوب احلرب العاملية الثانية اليت كانت أكثر دمويًة 

ودماراً 3.

كتبت دوريس بريغن أنه يف حني أنَّ احلرب العاملية األوىل مل تسبب النازية، إال أنَّ عواقبها 
تركت أرضاً خصبة للتاريخ الذي أعقب ذلك بثالث طرق يف األقل4:

1-بدا الدمار والوحشية اليت خلفتها احلرب العاملية األوىل لكثري من األوروبيني وكأنه إثبات 
على أنَّ حياة اإلنسان رخيصة وال قيمة هلا.

2-خلقت صدمة احلرب العاملية األوىل يف األوروبيني وقادهتم »خوفاً عميقاً من املخاطرة 
حبرب أخرى على اإلطالق«.

3-تركت قرارات إهناء احلرب مفعوهلا السليب يف مجيع أحناء أورواب وخصوصاً مع استمرار 
االستياء من احلرب وشروط السالم. وأثبتت هذه االستياءات الحقاً أهنا مفيدة للقادة الشعبويني 

مثل أدولف هتلر الذي سعى إىل خلق سياسة استياء عززت شعوراً مريراً ابإلذالل عند األملان.

لقد خلفت احلرب العاملية األوىل وراءها أملانيا دولًة ممزقًة بعد مقتل مليوين شاب وجرح 4.2 
مليون آخرين، وكان 19% من ضحاي احلرب من الذكور. ولقد عاىن سكاهنا املدنيون من سوء 
التغذية والتجويع نتيجًة حلصار احللفاء، وكانت نتيجة اجملاعة خطرية ومميتة يف كثري من األحيان، 

3.Ibid. pp. 42–3.
4.Ibid. pp. 42–3.
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فضاًل عن إضراب العمال يف حماولة للحصول على ظروف عمل أفضل؛ إذ شهد العام 1917 
وحده 562 إضراابً. ابختصار، كانت أملانيا تتفكك وحتولت احلكومة، املتمحورة حول إمرباطور 

غري فعال، إىل ديكتاتورية عسكرية غري قادرة على إصالح نظامها5.

يف آب 1918 أصبح واضحاً أنَّ اهلجمات العسكرية األخرية ألملانيا قد فشلت، لذلك 
قام اجلنراالن بول فون هيندنبورغ وإريك فريدريش لودندورف بنقل سيطرة احلكومة إىل املستشار 
ماكس فون ابدن، وهو شخصية معتدلة، لَسنِّ اإلصالحات املرجوة واملطلوبة. وكانت هلذا االنتقال 
يف السلطة آاثٌر بعيدة املدى، إذ قام املسؤولون الكبار عن احلرب نفسها وما صاحبها من كوارث 
بشرية واقتصادية على اإلمرباطورية األملانية بتسليم هزميتهم إىل حكومة مدنية جديدة أصبحت بعد 

ذلك مسؤولة عن إجراء مفاوضات سالم مع احللفاء املنتصرين6.

ويف تشرين األول 1918، ُعدِّل دستوُر اإلمرباطورية األملانية ملنح املزيد من الصالحيات 
للربملان املنتخب. ويف 29 تشرين األول، اندلع مترٌد بني البحارة يف ميناء كيل، وبدأ البحارة واجلنود 
والعمال ابنتخاب جمالس العمال واجلنود على غرار »سوفييتات« ثورة 1917 الروسية. وانتشرت 
الثورة يف مجيع أحناء أملانيا، واستوىل املشاركون على السلطة العسكرية واملدنية يف مدن خمتلفة ولكن 

دون خسائر يف األرواح7.

اقتصادية  فوضى  يف  ُوضعت  حيث  األوىل،  العاملية  احلرب  بعد  جيداً  أملانيا  أداء  يكن  مل 
واجتماعية مقلقة بعد سلسلة من التمردات اليت قام هبا البحارة واجلنود األملان، وعليه فَقد القيصر 
فيلهلم الثاين دعَم جيشه وشعبه، وُأجرب على التنازل عن العرش يف 9 تشرين الثاين 1918. ويف 
 )SDP( اليوم التايل، أُعلن عن حكومة مؤقتة تتكون من أعضاء من احلزب الدميقراطي االجتماعي
واحلزب االشرتاكي الدميقراطي املستقل يف أملانيا)USDP( ، وعليه نُقلت السلطة من اجليش اىل 

احلكومة املدنية8. 

.J. Hiden 2014, „The Weimar Republic”, London-New York :5.للمزيد من التفاصيل انظر
6. E. J. Feuchtwanger 1993 „From Weimar to Hitler/ Germany, 1918-33”, pp. 1-13, New 
York.

7. للمزيد من التفاصيل انظر:
E. Kennedy 2004 “Constitutional Failure, Carl Schmitt in Weimar”, Durham- London.
8. E. J. Feuchtwanger 1993 „From Weimar to Hitler/ Germany, 1918-33”, pp. 21-32, 
New York.
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خالل املدة من تشرين الثاين 1918 إىل كانون الثاين 1919، حكم أملانيا »جملس نواب 
الشعب« بقيادة فريدريش إيربت وهوجو هاس، وأصدر اجمللس عدداً كبرياً من املراسيم اليت أحدثت 
حتواًل جذريً يف السياسات األملانية، إذ تبىن نظام مثاين ساعات ليوم العمل، وإصالح العمالة املنزلية، 
وجمالس العمل، وإصالح العمل الزراعي، وحق مجعيات اخلدمة املدنية، وإغاثة الرعاية االجتماعية 
للبلديت احمللية )مقسمة بني الرايخ/ احلكومة املركزية والواليت( والتأمني الصحي الوطين، وإعادة 
َسّرحني، واحلماية من الفصل التعسفي مع االستئناف كحق، واتفاقية أجر منظمة، واقرتاع 

ُ
العمال امل

عام من سن 20 عاماً يف مجيع أنواع االنتخاابت - احمللية والوطنية. كما دعا إيربت إىل »املؤمتر 
الوطين للمجالس”، الذي انعقد للمدة من 16 إىل 20 كانون األول 1918، وحصل فيه حزب 
األغلبية االشرتاكية الدميقراطية يف أملانيا )MSPD( على األغلبية. وهكذا، متكن إيربت من إجراء 
انتخاابت جلمعية وطنية مؤقتة من شأهنا أن تُعطى مهمة كتابة دستور دميقراطي للحكومة الربملانية، 

وابلتايل سعيه لتهميش احلركة اليت دعت إىل مجهورية اشرتاكية9.

يف كانون األول 1918، أجريت انتخاابت اجلمعية الوطنية املكلفة بوضع دستور برملاين 
جديد. ويف 6 شباط 1919، اجتمعت اجلمعية الوطنية يف مدينة فاميار )280 كلم عن برلني( 
وشكلت حتالف فاميار. كما انتخبت زعيم احلزب يف كانون األول 1918، وُأجريت انتخاابت 
اجلمعية الوطنية املكلفة بوضع دستور برملاين جديد، كما انتخبت زعيم احلزب الدميقراطي االجتماعي 
فريدريش إيربت كأول رئيس جلمهورية فاميار. وخالل املناقشات يف فاميار، استمر القتال وأُعلنت 
مجهورية سوفيتية يف ميونيخ ولكن سرعان ما ُأمخدت من قبل فريكوربس )فيلق املتطوعني( وبقاي 
اجليش النظامي. وأّدى سقوط مجهورية ميونيخ السوفيتية يف هذه الوحدات )اليت كان العديد منها 
يقع يف أقصى اليمني( إىل منو احلركات واملنظمات اليمينية املتطرفة يف ابفاري، مبا يف ذلك تنظيم 
املنظمة، واحلزب النازي، وجمتمعات امللوك الروس املنفيني. واستمر القتال املتقطع يف مجيع أحناء 
البالد، ويف املقاطعات الشرقية، إذ قاتلت القوات املوالية للنظام امللكي الذي سقط يف أملانيا ضد 
اجلمهورية، بينما قاتلت ميليشيات القوميني البولنديني من أجل االستقالل: انتفاضة بولندا الكربى 

يف بروفينز بوزن وثالث انتفاضات سيليزي يف سيليزي العليا10.

9. للمزيد من التفاصيل انظر:
W. Mühlhausen 2006 „Friedrich Ebert 1871-1925/ Reichspräsident der 
WeimarerRepublik”, Dietz.
10. R. Blanke 2021 “Orphans of Versailles, The Germans in Western Poland”, University 
Press of Kentucky.
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يف 19 كانون الثاين 1919 جرت انتخاابت اجلمعية الوطنية، وشهدت السماح بتصويت 
الراديكالية، مبا يف ذلك احلزب  اليسارية  النساء للمرة األوىل. ويف ذلك الوقت، كانت األحزاُب 
االشرتاكي الدميقراطي املستقل يف أملانيا )USDP( والشيوعيون )KPD(، ابلكاد قادرًة على 
تنظيم نفسها، مما أدى إىل احلصول على أغلبية كبرية من املقاعد للقوى املعتدلة إىل حزب األغلبية 
االشرتاكية الدميقراطية يف أملانيا )MSPD(. ولتجنب املعارك املستمرة يف برلني، انعقدت اجلمعية 
الوطنية يف مدينة فاميار، وأُنشئ دستور فاميار جلمهوريٍة يف ظل نظام مجهوري برملاين مع انتخاب 
من   %80 على  الدميقراطي  احلزب  وحصل  النسيب  التمثيل  طريق  عن  )الراخيستاغ(  نواب  جملس 

األصوات11.

)SPD( وحىت قبل توقيع اهلدنة مع احللفاء يف 11 تشرين الثاين 1918، سيطر زعيم حزب
كورت إيسنر وأتباعه على ميونخ وأعلنوها مجهورية ابفاري. مثلما أعلن فريدريش إيربت من احلزب 
وكان  الثاين 1918،  تشرين   9 دميقراطية جديدة يف  »املعتدل« مجهورية  الدميقراطي  االشرتاكي 
كارل ليبكنخت من االشرتاكيني املستقلني)USPD( على وشك إعالن إنشاء مجهورية اشرتاكية 
من  األقل  دعم عدد صغري يف  إىل  حيتاج  أنه  إيربت  الثورية. وعرف  اجلماهري  من  بدعم  جديدة 
االشرتاكيني املستقلني لدرء دفع ليبكنخت من أجل مجهورية اشرتاكية. وحصل على الدعم الذي 
 )USPD( حيتاجه من خالل تشكيل جملس مفوضي الشعب والذي أتلف من ثالثة من قادة

وثالثة من )SPD( ومن مث ُعرقلت جهود ليبكنخت وفشلت.

ويف وقت الحق من ذلك اليوم، تلقى إيربت مكاملة من اجلنرال جروينر يف مقر اجليش يف 
القيصر قد غادر أملانيا  سبا )املقر العسكري األملاين(. ويف ذلك الوقت، أُعلم جرونر إيربت أنَّ 
متجهاً إىل هولندا وأنه يتمىن أْن تقدم احلكومة اجلديدة الدعم لضباط الصف والتقاليد العسكرية 
الربوسية، ألهنا حافظت على النظام بني الرتب. كما عرض جرونر على إيربت دعم اجليش إذا كان 
إيربت سيساعد يف مقاومة البلشفية بقمع أنشطة بعض اجملالس العمالية واجلنود األكثر راديكالية. 
وكان إيربت يكره البلشفية بقدر كره جرونر؛ وكان يفّضل امللكية الدستورية، ويف النهاية تعهد بدعم 

احلكومة اجلديدة مقابل مساعدة اجليش يف مواجهة التحدي البلشفي.

11. G. Smith 1985 “Democracy in Western Germany Parties and Politics in the Federal 
Republic”, Gower.
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الوقت، وكان على  متاماً يف ذلك  أُعلنت اجلمهورية بسرعة، لكن شكلها مل يكن معروفاً 
»اجلمهورية« اجلديدة أْن تتعامل بسرعة مع جمموعة من املشكالت مبا يف ذلك توقيع هدنة وتسريح 
اجليش والسيطرة على ثورة متنامية. وأجرب تنازل القيصر األمراء والطبقة امللكية اآلخرين على فعل 
امللوك  دماء  الشيوعيون  سفك  حيث  اجملاورة،  الروسية  الثورة  عكس  على  ولكْن  نفسه،  الشيء 
وأطلقوا النار على ضباط اجليش القيصري، حافظت الثورة األملانية على اإلحساس الغريب ابللياقة 
الذي اتسمت به حركات مترد الوحدة العسكرية واحلزبية قبل شهر، ومل يكرروا الوحشية اليت مارسها 
البالشفة على القيصر وعائلته. كما أظهر هؤالء الثوار غضبهم مبجرد قطع شارات رتبة الضباط 
بداًل من اللجوء إىل اإلعدام خارج نطاق القانون، كما كان سائداً يف روسيا البالشفة. ولعل من 
السخرية أنه سُِع من أحد سكان برلني منزعجاً من هذا احلشد املنظم قائاًل: »أان ال أحب هذه 

الثورات السلمية على اإلطالق، جيب أْن ندفع مثنها يوماً ما«12.

استمرت املظاهرات العمالية واالضطراابت على نطاق صغري، لكن اجليش وفريكوربس )فيلق 
املتطوعني أو املرتزقة( ضمنوا أنَّ اجلمهورية اجلديدة لن تنحرف بشكل حاد إىل اليسار. وشهدت 
بنسبة 83% ومشل ألول مرة نساء  إقبااًل  الثاين 1919  النواب يف 19 كانون  انتخاابت جملس 
فوق العشرين عاماً. كما حصل حزب إيربت )SPD( على 38% من األصوات، وحصل حزب 
الوسط الكاثوليكي على 20% تقريباً وحصلت األحزاب القومية وامللكية على أقل من 15% من 

دىل هبا.
ٌ
األصوات امل

أوَّل  إيربت  املندوبون  انتخب  برلني يف شباط 1919،  املستمرة يف  وبسبب االضطراابت 
فاميار، ومن هنا أخذت احلكومة اجلديدة والنظام اجلمهوري اسها.  للجمهورية يف مدينة  رئيٍس 
من املفارقات أنه بني عامي 1919 و1933، مل حيَظ أيُّ اسم واحد للدولة اجلديدة بقبول واسع 
الرغم من  للرايخ األملاين رسياً، على  القدمي  النطاق بني األملان أنفسهم، وابلتايل احتِفظ ابالسم 
أنه اندراً ما استخدمه أيُّ شخص من الطيف اليميين خالل حقبة فاميار. وفّضل حزب الوسط 
الكاثوليكي سنرتم )Zentrum( مصطلح الدولة الشعبية األملانية، بينما فّضل اليسار املعتدل 
وحبلول  أملانيا(.  )مجهورية  إيربت  فريدريش  املستشار  األملاين  الدميقراطي  االشرتاكي  احلزب  مثل 
منتصف عشرينات القرن املاضي، استخدم معظم األملان مجهورية أملانيا الدميقراطية، ولكن ابلنسبة 
لليمني املناهض للدميقراطية، كانت كلمة اجلمهورية مبثابة تذكري مؤمل هليكل احلكومة الذي اُعتِقد 

12.M.E. Telzrow 2009 “Lessons of the Weimar Republic” [Enter date 11/2/2022], https://
thenewamerican.com/lessons-of-the-weimar-republic/

https://thenewamerican.com/lessons-of-the-weimar-republic/
https://thenewamerican.com/lessons-of-the-weimar-republic/
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أنه فُرض من قبل رجال دولة أجانب، إىل جانب نقل مركز السلطة لفاميار وطرد القيصر فيلهلم يف 
أعقاب إذالل وطين كبري. 

يف النهاية، وعلى الرغم من وجود مجهورية جديدة يف أملانيا، فقد استمر العديد من النخبة 
احملافظة القدمية، الذين شغلوا مناصب مهمة يف السلطة يف ظل النظام امللكي، يف أدوار مماثلة داخل 
مجهورية فاميار اجلديدة. وكانت هذه حماولة للحفاظ على االستقرار يف احلكومة والنظام اجلديد، 
فقد كان ذلك يعين أنَّ هؤالء املوظفني املدنيني والقادة العسكريني ما زالوا يتمتعون بنفوذ وسلطة 
هائلني، غري متناسني أنَّ قوة وأتثري النخبة احملافظة ستكون الحقاً حاسة يف تعيني أدولف هتلر 

مستشاراً.



19

مجهورية فاميار - العصر املبكر والذهيب

جمهورية فايمار - العصر المبكر والذهبي

واجه القادُة اجلدد جلمهورية فاميار حتديٍت كبريًة وهائلة، خاصة يف اجملاالت االقتصادية، ال 
سيما العبء الذي أُلقي عليهم من قبل العهد السابق والقيادة املنتهية واليُتها للقيصر واجلنراالت. 
واختذ هذا عدة أشكال، األول هو التكلفة اهلائلة للحرب نفسها واألضرار اليت أحلقتها ابالقتصاد 
املدين األملاين. والثاين، معاهدة فرساي لعام 1919 وإلزام دول احللفاء لألملان بدفع تعويضات 
هائلة عن تكلفة احلرب بينما احتلوا يف الوقت نفسه بعض املناطق األكثر إنتاجية يف غرب أملانيا، 
على سبيل املثال، فقدت أملانيا 13% من أراضيها مبا يف ذلك املناطق اليت متثل 16% من الفحم 

و 48% من إنتاج خام احلديد.

وكان الرتفاع مدفوعات مبالغ التعويضات وتكاليف احلرب عواقب اقتصادية وخيمة على 
أملانيا، إذ ارتفعت تكلفة املعيشة فيها اثنيت عشرة مرة بني عامي 1914 و1922. وعندما سعت 
احلكومة إىل دفع تعويضات ببساطة عن طريق طباعة املزيد من النقود اخنفضت قيمة العملة األملانية 
الصرف 64.8 مارك  الثاين 1920، كان سعر  أدى إىل تضخم مفرط. ويف كانون  بسرعة، مما 
للدوالر الواحد، ويف تشرين الثاين 1923، كان الرقم 4.200.000.000.000 إىل واحد. وكان 
هلذه الكارثة االقتصادية عواقب اجتماعية خطرية أيضاً وعليه َوجَد العديُد من األملان الذين اعتربوا 

أنفَسهم من الطبقة املتوسطة معدمني اآلن13.

ومل يقتنع بعض احللفاء السابقني يف احلرب العاملية األوىل ابّدعاء أملانيا أبهنا ال تستطيع دفع 
التعويضات، ويف خرق صارخ لنظام عصبة األمم، احتلت القوات الفرنسية والبلجيكية خالل املدة 
)بني 11 كانون الثاين 1923 - 25 آب 1925( املنطقة الصناعية الرئيسة يف أملانيا، منطقة 

الرور، إذ كانت عازمة على احلصول على مدفوعات التعويض عنوًة.

من جانبهم، ويف أعقاب أربع سنوات من احلرب الوحشية اليت دمرت مناطق واسعة من فرنسا 
وبلجيكا وأسفرت عن خسارة ماليني األرواح، مل يكن احللفاء يف حالة مزاجية إجيابية لتقدمي شروط 
متساهلة لألملان. وعليه فقدت أملانيا مساحاٍت شاسعًة من األرض، مبا يف ذلك األلزاس واللورين 
لصاحل فرنسا، ومعظم غرب بروسيا، وأعلى سيليزي، وبوزان إىل بولندا املشكَّلة حديثاً. وتصبح دانزيغ 
»مدينة حرة« يف ظل عصبة األمم املنشأة حديثاً، وفقدت كذلك كل مستعمراهتا اخلارجية. وقد 

13. A. Fergusson 2010, “When Money Dies The Nightmare of Deficit Spending, 
Devaluation, and Hyperinflation in Weimar Germany“,PublicAffairs.
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ألقى البند 231 سيئ السمعة »بند ذنب/مسؤولية احلرب« اللوم عن احلرب ابلكامل على أملانيا، 
وُخفض عديد اجليش األملاين إىل مائة ألف متطوع فقط، على أن يكون أسطوهلا البحري حمدوداً، 

وكذلك ُحِظر انضماُمها إىل عصبة األمم14.

لقد كان األمر األكثر تدمرياً ابلنسبة لبلد خرج تواً من حرب مكلفة، هو التعويضات غري 
احملددة اليت فُرضت على أملانيا. و حبلول أّير1921، طُلب من أملانيا دفع 20 مليار مارك ذهيب 
كدفعة مؤقتة. ويف 12 أير، أعلن مستشار احلزب الدميقراطي االشرتاكي فيليب شيدمان، »ما 
اليد اليت جيب أال تذبل واليت تضع هذه القيود على نفسها وعلينا؟« لكن ابلنسبة للحلفاء، بدت 
هذه الشروط عادلة، غري متناسني أنَّ املشاعر املعادية لألملان كانت عالية جداً ال سيما يف الدول 
األوروبية اليت عانت على أيديهم. وكان القرار أنَّ الوقت قد حان جلعلهم يدفعون الثمن، وقد سيطر 
هذا الشعور على املشهد السياسي لسنوات بعد احلرب، ال سيما بني الفرنسيني، الذين سئموا بال 

شك النزعَة العسكرية األملانية.

ومع مراجعة اترخيية لألحداث وتبعاهتا، ماذا لو مل يتخذ احللفاء هذا النهج، وبداًل من ذلك 
نظروا يف طرٍق لدعم املؤسسات السياسية لدولة أملانية وتطورها، فلرمبا مل يصل هتلر إىل السلطة 
أبداً؟ وكانت اهلزمية، إىل جانب الواقع القاسي ملعاهدة فرساي، جتربة مؤملة ألملانيا. فقد عزز الشعور 
ابخليانة - »الطعنة يف الظهر« اليت يُزعم أهنا اُرتكبت من قبل اليهود واالشرتاكيني واليت َهزمت 
يف النهاية اجليَش األملاين الذي مل يهزم عسكريً أصاًل، وأصبحت قضية التعويضات نقطة جتمع 
أملانيا  أنَّ  اخليانة هو  رواية  إىل  الذي أضيف  اآلخر  الرئيس  العنصر  والفاشيني15. وكان  للقوميني 
انتصرت ابلفعل يف احلرب على اجلبهة الشرقية، يف آذار 1918 )عرب معاهدة بريست ليتوفسك( 
بينما خسرت احلرب على اجلبهة الغربية، واليت هي أبطلت بنفسها معاهدة بريست - ليتوفسك 

وجعلت أملانيا تُعدُّ اخلاسر من جبهيت احلرب.

بعد انتهاء احلرب وتشكيل هذه اجلمهورية »الفاميارية« اجلديدة، واجه األملان أوقااتً عصيبة 
لبضع سنوات. ويف عام 1922، أي بعد ثالث سنوات من توقيع أملانيا على معاهدة فرساي، 
مل يزد استهالك اللحوم يف البالد منذ حقبة احلرب. كان 22 كغم للفرد يف السنة ال يزال أقل من 

14. Ibid.
15. R. Blanke2021 “Orphans of Versailles, The Germans in Western Poland”, University 
Press of Kentucky.
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نصف اإلحصاء البالغ 52 كغم يف عام 1913، أي قبل اندالع احلرب. وشعر األملان بنقص 
أقوى مما كان عليه خالل احلرب، وتناقض بشكل صارخ مع توقعاهتم وتطلعاهتم  الغذاء بشكل 
جلمهوريتهم اجلديدة. ومل ختَِف أعباء احلرب العاملية األوىل إال قلياًل يف السنوات التالية، ومع بداية 
معاهدة فرساي، إىل جانب التضخم االقتصادي الشامل، ظلت أملانيا يف أزمات مستمرة ومتتالية. 
وأظهر استمرار املعاانة لسلطة فاميار بشكل سليب، وعليه ُخلقت سردية سلبية كبرية يف الرأي العام 

ضد اجلمهورية اجلديدة وفشلها الحقاً.

القضاي  أقسام:  أربعة  إىل  مت  وُقسِّ فرساي  معاهدة  على  ُوقِّع   1919 حزيران   28 ويف 
اإلقليمية، ومطالب نزع السالح، والتعويضات، وتشخيص الطرف املذنب. وُجردت اإلمرباطورية 
االستعمارية األملانية وُسلمت ابلكامل لقوات احللفاء. لكن الضربة األكرب لألملان كانت أهنم ُأجربوا 
على التخلي عن أراضي األلزاس واللورين. كما ُجردت العديد من األراضي احلدودية األملانية من 
السالح وسح هلا بتطبيق سياسة تقرير املصري. واضطُرَّ اجليُش األملاين إىل حتديد وجوده أبْن ال 
يكون أكثر من 100000 رجل بينهم 4000 ضابط فقط. ومع ذلك، كانت امليزة الرئيسة هلذا 
التقييد أنَّ Reichswehr/ الرايشفري )وهو االسم الرسي للقوات املسلحة األملانية من 1919 
إىل 1935( كان إبمكانه اختيار أفضل اجملندين للخدمة. ومع ذلك، مع اخنفاض إمكاانت الدروع 
وعدم وجود دعم وقوات جوية، كان من املمكن أْن يتمتع الرايشفري بقدرات قتالية حمدودة. وُجنِّد 
العسكريون بشكل أساس من الريف، حيث كان يُعتقد أنَّ الشباب من املدن كانوا عرضة للسلوك 
اجلديدة  املسلحة  القوات  احملافظني. وبقيت  العسكريني لضباطهم  يزعج والء  قد  مما  االشرتاكي، 

للرايشفري حتت السيطرة الكاملة لطبقة الضباط األملان، على الرغم من إعادة تنظيمهم االسي16.

اضطرت أملانيا إىل تدمري كل حتصيناهتا يف الغرب، وُمنعت من امتالك سالح جوي ودابابت 
الغواصات كذلك، وُأجربت  العديد من السفن وُحظرت  ثقيلة. وأُغرقت  وغازات سامة ومدفعية 
أملانيا مبوجب املادة 235 على دفع 20 مليار مارك ذهيب، أي حوايل 4.5 مليار دوالر حبلول 
عام 1921. وَحّلت املادة 231 أملانيا وحلفاءها مسؤولية التسبب يف كل اخلسائر واألضرار اليت 
تكبدها احللفاء. وبينما أغضبت املادة 235 العديد من األملان، مل يكن هناك انزعاج أملاين بشأن 

أيِّ جزٍء من املعاهدة أكثر من املادة 231 آنفاً.

16.Schaefer K.2020, “German Military and the Weimar Republic”, Pen & Sword Books 
Limited.
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نتيجًة لذلك، سرعان ما تعرضت قيادة اجلمهورية اجلديدة إىل اهلجوم من األحزاب السياسية 
اليسارية واليمينية. إذ اهتم اليسار الراديكايل احلزب االشرتاكي الدميقراطي احلاكم خبيانة املُثل العليا 
للحركة العمالية من خالل منع الثورة الشيوعية والسعي لقلب اجلمهورية والقيام بذلك أبنفسهم، 
وعارضت مصادر ميينية خمتلفة قيام أي نظام دميقراطي، مفضلًة ملكية استبدادية مثل اإلمرباطورية 
األملانية. وملزيد من تقويض مصداقية اجلمهورية، ألقى بعض اليمينيني )خاصة بعض أعضاء سلك 
الضباط السابقني( اللوَم أيضاً على مؤامرة مزعومة لالشرتاكيني واليهود يف هزمية أملانيا يف احلرب 

العاملية األوىل17.

لقد ورثت القيادُة السياسية هلذه اجلمهورية اجلديدة أمًة أملانية منهكة ومستنزفة وجماعة ألربع 
سنوات من احلرب الشاملة، كما كانت منقسمة ومليئة بعدد ال حيصى من اجلماعات السياسية، 
مبا يف ذلك الثوار يف أقصى اليسار والرجعيني يف أقصى اليمني. وكانت أملانيا حتت رحة القوى 
تدمري  خالل  من  املستقبلية  التهديدات  ومنع  احلرب  على  معاقبتهم  أرادت  اليت  أيضاً  األجنبية 
االقتصاد األملاين. ولقد أهلبت الشروُط املهينة ملعاهدة فرساي مشاعَر القوميني املذعورين، الذين 
تشبثوا ابالعتقاد أبنَّ استسالم عام 1918 مل يكن مربراً، وهو من صنع االشرتاكيني واملتآمرين 
اليهود. وابختصار، لقد صاغ رجال فاميار أمنوذجاً طموحاً للحكومة اجلمهورية اجلديدة - لكن 

توحيد مجيع األملان أو حىت معظمهم وراء هذا النموذج كان شبه مستحيل18.

يف أيمها األوىل، كانت املشكالت األكثر إحلاحاً وظهوراً لفاميار أملانيا هي عدم االستقرار 
أوائل  يف  خاص  بشكل  حادة  املشكالت  هذه  وكانت  االقتصادية.  واملعاانة  والعنف  السياسي 
عشرينيات القرن املاضي. وقد كانت قدرة احلكومة على االستجابة مقيدة ابلنظام السياسي اجلديد، 
وبداًل من تشجيع القيادة احلاسة وتسهيل العمل، أصبح الراخيستاغ )جملس النواب( مستنقعاً من 
األحزاب الصغرية واألفكار املتضاربة واملصاحل الذاتية. وهذا العبء الفظيع من االقتتال السياسي 
الداخلي قضى على أي أمل يف االنتعاش االقتصادي بعد احلرب، ومل يستطع االقتصاد األملاين 
تتخلف عن سداد  برلني  عام 1922 كانت حكومة  العبء، وحبلول  ابلفعل حتمل هذا  املدمَّر 

مدفوعات تعويضات احلرب الفصلية للحلفاء.

17. Ibid.
18. M.P. Price 1999, “Dispatches from the Weimar Republic Versailles and German 
Facism”, Pluto Press.
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أمر  والذي  هلا،  جديداً  مستشاراً  سرتيسمان  جوستاف  أملانيا  انتخبت   ،1923 عام  يف 
 )Retenmark( عمال الرور ابلعودة إىل املصانع واستبدل املارك بعملة جديدة، وهي رينمارك
املدعومة من الواليت املتحدة األمريكية. ويف أواخر عام 1923، طلبت عصبة األمم من املصريف 
التعويضات  قضاي  معاجلة  يف  املساعدة   ،)Dawes( داوز  تشارلز  امليزانية،  ومدير  األمريكي 
والتضخم املفرط يف أملانيا. وعليه قدم داوز خطته اليت حددت منهجية وخارطة دفوعات أملانية 
لدفع املزيد من التعويضات املعقولة على نطاق متدرج، وقد حصل داوز يف وقت الحق على جائزة 
نوبل للسالم جلهوده19. ولقد ساعدت خطة داوز وقيادة سرتيسمان على استقرار مجهورية فاميار 
وتنشيط اقتصادها. فضاًل عن ذلك فقد أصلحت أملانيا عالقاهتا مع فرنسا وبلجيكا وُسح هلا أخرياً 

يف العام 1926 ابالنضمام إىل عصبة األمم، مما فتح الباب أمام أملانيا للتجارة الدولية.

للسنوات اخلمس  التعويضات إىل 50 مليون مارك سنويً  ومبوجب هذه اخلطة، ُخفضت 
املقبلة، مث 125 مليون عالمة يف العام التايل. كما أوصت اخلطة إبعادة تنظيم البنك الوطين األملاين، 
القرض مقابل 800 مليون مارك ذهيب، وُمولت  أملانيا على قرض دويل، وكان هذا  وأْن حتصل 
بشكل أساس من قبل أمريكا. ونتيجة لذلك، خففت هذه اإلجراءات من الضغط االقتصادي على 

أملانيا، وبدأت العالقات مع الدول األخرى يف التحسن مث االستقرار.

بشكل عام، حتسنت احلياة يف مجهورية فاميار واستقرت العملة األملانية ولكن بتكلفة ابهظة، 
وكانت البطالة متفشية، واخنفضت األجور، وهيمنت األسعار املرتفعة على السوق. ولكن حبلول 
عام 1924، بدا أنَّ مشكالت اجلمهورية املبكرة قد انتهت. ولقد جنح وزير اخلارجية غوستاف 
عام  ويف  الغربيني.  احللفاء  مع  اخلارجية  العالقات  تنظيم  يف   )1929 إىل   1923( سرتيسيمان 
1924، ربطت خطة داوز املصاحل االقتصادية األمريكية مع أملانيا، وأصبحت ترتيبات التعويضات 
منطقة  مبغادرة  األملان  قبل  املكروهون من  الفرنسيون  بدأ  عام 1925،  لإلدارة. ويف  قابلية  أكثر 
الرور احملتلة. وحبلول عام 1927، ُسحبت جلنة نزع السالح. وحبلول عام 1930، كان من املقرر 
تطهري األراضي األملانية من أي احتالل أجنيب. ويف عهد جوستاف سرتيسيمان، أحرزت أملانيا 
تقدماً ملحوظاً على جبهة السياسة اخلارجية، ولكْن كانت هناك مشكالت أخرى ظهرت يف األفق 

للجمهورية اجلديدة.
19. S.A. Schuker1976,“The End of French Predominance in Europe: The Financial 
Crisis of 1924 and the Adoption of the Dawes Plan”, Chapel Hill: University of North 
Carolina Press.
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وإدراكاً منها أنَّ أملانيا املفلسة من شأهنا زعزعة استقرار أورواب وهتديد اقتصادها، تدخلت 
وكانت  للتفاوض.  استعداداً  أكثر  اليت كانت  فاميار  حكومة  مع  وتفاوضت  املتحدة،  الواليت 
توقعات الواليت املتحدة لدعم أملانيا متوافقة مع نظرهتا اخلاصة لبدء استثمارات خارجية ضخمة، 
وأعادت خطة داوز لعام 1924 تشكيل مدفوعات التعويضات وسّهلت مليارات الدوالرات من 
للقطاعات  املال هذا  األملاين، وَسح ضخُّ رأس  لالقتصاد  احليوية  البدء إبعادة  األجنبية  القروض 
الصناعية والتصنيعية األملانية ابلتعايف بسرعة، مما أدى إىل حتسينات سريعة يف التوظيف واألجور 

ومستويت املعيشة.

لقد استنزف شبح االحندار الوطين قوة اجلمهورية اجلديدة، وقد كان عدد الشباب الذين 
دعموا نظام فاميار قلياًل؛ وكانوا يف الغالب أكثر اهتماماً ابلشرب والرقص. ويف الواقع، كانت إحدى 
النتائج املؤسفة للحرب العاملية األوىل أنَّ العديد من الشباب يف أملانيا يف عشرينيات القرن املاضي 
نشأوا بدون آابء، فضاًل عن متزق الروابط التقليدية اليت كانت تربط الشباب أبسرهم وجمتمعاهتم 
بسبب احلرب واالضطراابت اليت أعقبتها. وكانت جتربُة أملانيا فاميار حمّرَِرًة للشباب األملان، لكنهم 
بدأوا بشكل متزايد يف رؤية احلكومة هتيمن عليها األحزاب السياسية التقليدية اليت كانت حتكم قبل 
احلرب أيضاً. وظهر احلزب االشرتاكي الدميقراطي وحزب الوسط الكاثوليكي متعثرين وغري قادرين 
على إحداث التغيري االجتماعي السريع الذي كان يرنو حنوه شباب أملانيا. وحبلول أواخر عشرينيات 
القرن املاضي، كان معظُم الشباب األملان أكثَر مياًل لتعريف أنفسهم ابلشيوعيني)KPD(، أو 
احلزب النازي. ببساطة فقد أصاهبم امللل الذي وصفه غوبلز يف حينه أبنه »مجهورية كبار السن«20.

احلماسة  أتجيج  إىل  الضعيفة  احلكومات  قبل  من  لليسار  املستمرة  التنازالت  أدت  لقد 
القومية، كما أدت كارثة التضخم املفرط إىل استنفاد الكثري من دعم الطبقة الوسطى للجمهورية. 
ويف ذلك الوقت، شهد هؤالء األشخاص اخنفاض قيمة منازهلم ومدَّخراهتم بينما بدا أنَّ املدينني 
األجانب يستفيدون من سياسات »املال السهل« جلمهورية فاميار. كما كان اليساريون أيضاً لديهم 

الكثري ليشتكوا منه. وابلنسبة هلم، خانت اجلمهورية اجلديدة جذورها االشرتاكية.

اليت  واالقتصادية  والسياسية  االجتماعية  املشكالت  أنَّ  إاّل  الظاهر،  االستقرار  وعلى رغم 
قيمة  الذات -ختفيض  منها من صنع  الكثري  أبداً، وكان  اجلديدة مل ختتِف  ابتليت هبا اجلمهورية 

20.R. Henig 1998, „ The Weimar Republic 1919-1933”, London-New York, pp. 5.



25

مجهورية فاميار - العصر املبكر والذهيب

عملتها ملعاقبة الفرنسيني، الحتالهلم منطقة الرور، وخطط الرفاهية املكلفة املدرجة يف دستور الوالية، 
واحلكومات االئتالفية غري الفعالة، والتْوق املستمر إىل األيم اخلوايل ألملانيا اإلمرباطورية جمتمعة مع 
متهيد الطريق لفشلها. ويف النهاية، وضع الكساُد العاملي )الذي بدأ من الواليت املتحدة( وصعوُد 

زعيٍم كاريزمي، هنايًة للجمهورية املنكوبة. 

لقد نشأت أملانيا يف النهاية من هذا املستنقع من خالل براغماتية غوستاف سرتيسمان، 
املالية األمريكية، وابلتايل يشار إىل حقبة )1924 -  العالقات اخلارجية واملساعدات  واستعادة 
1929( على أهنا »العصر الذهيب لفاميار«، فقد تقدمت مستويت املعيشة احملسنة والقيم الربجوازية 

والطفرات يف الفن والسينما والثقافة الشعبية21.

يف غضون ذلك، عملت احلكومة على إعادة العالقات الدبلوماسية مع االحتاد السوفييت 
اجلديد، ومبوجب معاهدة راابلو )1922(، منحتها أملانيا اعرتافاً رسياً وألغى الطرفان مجيع ديون 
ما قبل احلرب وتنازلت عن مطالبات احلرب. ويف تشرين األول 1925، ُوقعت معاهدة لوكارنو 
بني أملانيا وفرنسا وبلجيكا وبريطانيا وإيطاليا واعرتفت حبدود أملانيا مع فرنسا وبلجيكا. عالوة على 
ذلك، تعهدت بريطانيا وإيطاليا وبلجيكا مبساعدة فرنسا يف حالة زحف القوات األملانية إىل منطقة 
الراين املنزوعة السالح. وقد مهّدت معاهدة لوكارنو الطريق النضمام أملانيا إىل عصبة األمم يف 
عام 1926. وقد وقعت أملانيا اتفاقيات حتكيم مع فرنسا وبلجيكا ومعاهدات حتكيم مع بولندا 
وتشيكوسلوفاكيا، وتعهدت إبحالة أيِّ نزاعات مستقبلية إىل حمكمة حتكيم أو حمكمة العدل الدولية 
الدائمة. ويف جمال اجنازات العالقات اخلارجية أيضاً، كان هناك جالء للقوات األجنبية من الرور 
يف عام 1925. ويف عام 1926، قُبلت أملانيا عضواً دائماً يف عصبة األمم، مما أدى إىل حتسني 

مكانتها الدولية ومنحها حق التصويت يف شؤون العصبة.

مظهر  أعطت  ولكنها  فاميار  يف  الكامنة  الضعف  نقاَط  إصالحاُت سرتيسمان  مل ختفف 
دميقراطية مستقرة، ولقد ارتفع إمجايل التجارة واخنفضت البطالة. حىت أنَّ »حزب الشعب األملاين« 
نفسه فشل يف احلصول على أتييد وطين كبري أبدائه، وبداًل من ذلك  يتزعمه سرتيسمان  الذي 
شارك يف حتالفات هشة، وقد أهلم التحالف الكبري برائسة هريمان مولر )1928( بعض الثقة يف 
احلكومة، لكن ذلك مل َيُدْم، إذ استمرت احلكومات يف كثري من األحيان ملدة عام واحد فقط، 

21.Ibid., pp. 39-58.
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وكان الضعف الرئيس من الناحية الدستورية هو عدم االستقرار املتأصل يف االئتالفات، والذي غالباً 
ما كان يسقط قبل االنتخاابت. وقد كان االعتماد املتزايد على التمويل األمريكي يثبت أنه عابر، 
وكانت أملانيا واحدة من أكثر الدول تضرراً من الكساد الكبري الذي حصل نتيجة األزمة االقتصادية 

يف الواليت املتحدة.

السوفييت، ودخل  الوجيز يف االحتاد  الثقايف  ابالنفجار  أملانيا كثرياً  األثناء، أتثرت  يف هذه 
وأحضر مسرُح  العظيم،  اإلبداع  من  مرحلة  املوسيقية  واألعمال  واملسرح  والسينما  األملاين  األدب 
للغاية.  اجلاز مشهوراً  الليلية وفرق  النوادي  للجمهور، وأصبح مشهُد  املسرحياِت  املبتكر  الشارع 
وَوفقاً للسردية الثقافية يف حينها »أتمرك الشاابت أي أصبحوا أمريكيني« إذ بدأن بوضع املكياج 
والشعر القصري والتدخني وكسر العادات والتقاليد، وعكس الفن والنوع اجلديد من اهلندسة املعمارية 
يف مدارس »ابوهاوس« األفكار اجلديدة يف ذلك الوقت، ُغرِم فنانون مثل جورج جروس بتهمة 

التشهري ابجليش والتجديف )الكفر(22.

اُستهِلك  فاميار  نظام  لكن  قوية،  قيادة  تتطلب  املاضي  القرن  عشرينيات  خماطر  كانت 
بسلسلة من احلكومات االئتالفية الضعيفة وَحَكمه ما ال يقل عن 15 مستشاراً خمتلفاً أثناء عهده 
على  قادٍر  وغرَي  ومشلواًل  منقسماً  الراخيستاغ  وكان  سياسياً.  عاجزين  معظمهم  إذ كان  القصري، 
تنفيذ السياسات أو اإلصالحات الالزمة؛ وأثبتت التجربة أنَّ إدارة الدولة مهمة صعبة، إْن مل تكن 

مستحيلة23.

22. E. Forgacs 1995 „The Bauhaus Idea and Bauhaus Politics”, Central European 
University Press.
23. R.Henig 1998 „The Weimar Republic 1919-1933”, London-New York.
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ماذا حدث عندما وضعت جمهورية فايمار جميع بيضها في سلة واحدة؟

يف 29 تشرين األول 1929، اهنارت سوق األسهم األمريكية، مما دفع اقتصاد الواليت 
ر ودخول الكساد العظيم، والذي كان له أتثرٌي عامليٌّ مضاعٌف. وبشكل  املتحدة إىل االهنيار املدمِّ
األموال  تدفق  جفاف  مع  إنه  إذ  حديثاً.  املستعادة  فاميار  جلمهورية  مدمراً  الوضع  خاص كان 
األمريكية، مل تعْد أملانيا قادرًة على الوفاء مبسؤولياهتا املالية، وفشلت األعمال التجارية وارتفعت 

معدالت البطالة وواجهت أملانيا أزمة اقتصادية مدمرة أخرى.

أملانيا  يف  حادٌة  اقتصاديٌة  األمريكية صدمٌة  املتحدة  الواليت  الكساد يف  بداية  عن  ونتج 
وتفاقمت بسبب اإلفالس ومل يكن ابإلمكان ختفيف البطالة احلادة من خالل التدابري االقتصادية 
التقليدية، إذ منت البطالة بعد ذلك بشكل كبري وبلغت 4 ماليني عاطل يف عام 1930. لقد كان 
لالنكماش االقتصادي العاملي الناجم عن الكساد الكبري يف أمريكا تداعيات مدمرة على مجهورية 
فاميار. عندما ضرب الذعر وول سرتيت )سوق األسهم يف نيويورك(، ضغطت احلكومة األمريكية 
على حلفائها السابقني، بريطانيا وفرنسا، لسداد ديون احلرب. وبسبب عدم وجود املال، ضغطت 
بريطانيا وفرنسا على أملانيا من أجل املزيد من مدفوعات التعويض، مما تسبب يف ركود اقتصادي.

الثقة  الناخبون األملان  الثانية خالل عقد من الزمن، فقد  البطالة واجملاعة للمرة  بعد عودة 
ابحلكومة وختلَّْوا عن األحزاب السياسية الرئيسة. وبداًل من ذلك، جلأوا إىل اجلماعات اهلامشية اليت 

كانت ملتزمة بتفكيك الدميقراطية وتدمريها24. 

وقد واجهت احلكومة األملانية معضلة كالسيكية: هي خفض اإلنفاق احلكومي يف حماولة 
لتحقيق التوازن يف امليزانية أو زيدهتا يف حماولة لتحريك االقتصاد. واختار هاينريش برونينغ، الذي 
أصبح مستشاراً يف عام 1930، اخليار الذي ال حيظى بشعبية كبرية لربانمج التقشف املتمثل خبفض 

اإلنفاق وتلك الربامج املصممة أصاًل بدقة ملساعدة من هم يف أمسِّ احلاجة إليها25.

24. P.D. Stachura 1986 “Unemployment and the Great Depression in Weimar Germany”, 
New York.
25. D. Abraham 1986 “The Collapse of the Weimar Republic, Political Economy and 
Crisis”, Holmes & Meier.



28

مركز البيدر للدراسات والتخطيط

املستمر  التدفق  إىل  الذهبية  سنواهتا  خالل  فاميار  مجهورية  انتعاش  من  جزء كبري  ويرجع 
للدوالرات األمريكية يف اقتصادها. لكن دون علم أملانيا، كانت أمريكا قد جهزت نفسها ملواجهة 
كارثة اقتصادية خاصة هبا حيث كانت تكافح مع زيدة البطالة، واألجور املنخفضة، واخنفاض قيم 

األسهم، والقروض املصرفية الضخمة غري القادرة على تصريفها.

لقد أدت الصعوابت االقتصادية املقرتنة بعدم الثقة العامة يف نظام فاميار إىل زعزعة استقرار 
السياسة الربملانية، وكان من الصعب تشكيل األغلبية وحىت االئتالفات يف الراخيستاغ بني عدد متزايد 
من األحزاب املتطرفة اليسارية واليمينية. وإحدى هذه اجملموعات، حزب العمال األملاين االشرتاكي 
الوطين أو)NSDAP(، كانت تلك األحزاب صغرية وغري مهمة خالل عشرينيات القرن املاضي. 
ومع تدهور األوضاع يف أملانيا، حتسنت حظوظ احلزب الدميقراطي النازي االنتخايب وبدأت اخلطب 
الصاخبة لزعيمها، أدولف هتلر، تضرب على وتر حساس لدى الشعب األملاين. حىت ذلك احلني، 
كان )NSDAP( حزابً ميينياً متطرفاً صغرياً، ويف أيلول 1930 هز زلزال سياسٌي اجلمهورية من 
أسسها، إذ زاَد حزب العمال األملاين االشرتاكي الوطين أو النازي، الذي كان حىت ذلك احلني حزابً 
ميينياً متطرفاً صغرياً، أصواَته إىل 19%، ليصبح اثين أكرب حزب يف أملانيا، بينما زاد احلزب الشيوعي 
األملاين أيضاً أصواته؛ هذا الوضع جعل نظام االئتالف غري املستقر وسياسات املستشارين احلاكمني 

على التوايل غري قابلة للتطبيق بشكل متزايد.
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ولد دستور فاميار على عكس منوذجني: األول مرتبط ابمللكية الدستورية لإلمرباطورية األملانية 
والثاين مرتبط مبفهوم روسيا ما بعد الثورة )اجلمهورية السوفيتية(. وعلى الرغم من وجود دعم سياسي 
قوي لكل من اجلانبني، مع احملافظني الوطنيني )على سبيل املثال حزب DNVP( من انحية 
واالشرتاكيني )على سبيل املثال حزب USPD( من انحية أخرى، إال أنَّ أغلب أحزاب الوسط 
كبرية )على سبيل املثال DDP ، CVP، SPD( واختارت إلغاء النظام امللكي ودمج بعض 

ميزاته الرئيسة مع النظام اجلديد يف الوقت نفسه26.

لقد كانت أحدى العيوب املركزية هي تراكم الصالحيات املمنوحة لرئيس مجهورية فاميار، 
والذي ُأشري إىل وظيفته فيما بعد على أهنا وظيفة »اإلمرباطور البديل«. وسيشخص الحقاً أبنَّ 
إعطاء هذه السلطات الواسعة كان السبب الرئيس وراء اهنيار اجلمهورية. وكانت اجلمعية الوطنية 
يف مجهورية فاميار تعتزم تصميم نظام متوازن، من خالل إعطاء أدوار ومسؤوليات متقنة للكفاءات 
يف ترابط إداري وتشريعي حمكم. ولقد كان الربملان قادراً على إقالة احلكومة عن طريق التصويت 
حبجب الثقة )املادة 54(27وأبغلبية الثلثني، وحىت الشروع يف إقالة الرئيس ابلتصويت الشعيب )املادة 

43 الفقرة 2(28 .

على الرغم من هذه التدابري التأسيسية احملكمة، فإنَّ الواقع الدستوري مل يْرَق إىل مستوى 
يف  جتربتها  خالل  من  فاميار  جلمهورية  السياسية  األحزاب  تشكلت  ولقد  الدميقراطية.  إمكاانته 
اإلمرباطورية األملانية، ومل يكونوا مسؤولني عن تعيني حكومة يف السنوات من 1871 )سنة إنشاء 
الدولة األملانية( إىل 1919 ومل يكونوا كذلك قادرين على القيام بذلك يف مجهورية فاميار حديثة 
الوالدة. وميكن للربملان إقالة احلكومة عن طريق التصويت حبجب الثقة )املادة 54(29 لكنه اعتمد 

26.L.E. Jones, 2020 “The German Right, 1918-1930 Political Parties, Organized 
Interests, and Patriotic Associations in the Struggle against Weimar Democracy”, 
Cambridge University Press.
27.R. Poll „The Weimar Constitution Germany’s first Democratic Constitution, its 
Collapse, and the Lessons for Today” May 2020, Konrad-Adenauer-Stiftung, pp. 5.
28.Ibid. pp. 5.
29.“The Constitution of the German Reich” / August 11, 1919 / Translation of Document 
2050-PS / Office of U.S. Chief of Counsel, pp. 11
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على الرئيس لتعيني رئيس جديد )املادة 53(30. فضالً عن ذلك، كان الربملان مقسماً للغاية بسبب 
املبدأ االنتخايب للتمثيل النسيب دون العتبة االنتخابية، مما سح ابنتخاب 10 إىل 15 حزابً يف الربملان 
نفسه. نتيجًة لذلك، َفضََّل النظاُم السياسي إنشاَء أقلية حاكمة ضعيفة أو حكومات أغلبية هشة.

هلا  يكن  ومل  مهمة  وغري  هامشية  سياسية  جمموعة  النازي  احلزب  1928؛ كان  عام  يف 
سوى صدًى ضئيل للغاية خارج بعض األماكن املميزة جداً اليت كانت ابلفعل يف حالة ركود قبل 
الكساد الكبري- ويف املناطق الزراعية على وجه اخلصوص. لكْن من نواح كثرية، قُـوَّضت اجلمهورية 
بشكل خطري وُشلَّ النظام السياسي قبل استيالء النازيني على السلطة. ويف حقبة الكساد على 
وجه اخلصوص، كان الناس يبحثون عن حلول ومل تكن اجلمهورية تعرض أيَّ شيء جديد لألزمة 
االقتصادية. ومنذ عام 1930 فصاعداً، كانت أملانيا حُتكم يف ظل ديكتاتورية رائسية ألن النظام 
السياسي كان جمزأً لدرجة أنَّ الراخيستاغ مل يتمكن من التجمع أو العمل أبغلبية برملانية. لذلك حكم 
املستشار هاينريش برونينغ وخلفاؤه من ربيع عام 1930 فصاعداً إىل حد كبري من خالل سلطات 

الطوارئ اليت أعلنها الرئيس فيلد مارشال بول فون هيندنبورغ.

أصبح بول فون هيندنبورغ نفسه رئيساً يف عام 1925، ونظراً ألنه كان حمافظاً ملكياً على 
الطراز القدمي فإنه مل حيب هذه اجلمهورية كثرياً، لكنه ابلنسبة للجزء األكرب تصرف رسياً ويف حدود 
الدستور؛ ومع ذلك، فقد قام يف النهاية - بناًء على نصيحة ابنه وآخرين مقربني منه- بتعيني هتلر 
مستشاراً، وبذلك أهنى اجلمهورية عملياً. فضاًل عن ذلك فقد أهنت وفاة هيندنبورغ يف عام 1934 

آخر عقبة أمام هتلر لتويل السلطة الكاملة واملتنفذة يف مجهورية فاميار31.

من املفيد التأكيد على حقيقة أنَّ النازيني مل حيصلوا على تصويت األغلبية يف انتخاابت 
شعبية متنازع عليها حبرية، ففي صيف عام 1932، حصلوا على 37.4 يف املِائة من األصوات - 
وهي أعلى نسبة حصلوا عليها على اإلطالق. إهنا كانت قفزة مهمة ابلتأكيد ولكن هذه مل تكن 
انتخب  أو  للسلطة  انتخب هتلر  األملاين  اليت نسمعها كثرياً، »الشعب  الشائعة  والعبارة  أبغلبية، 
النازيني للسلطة« - خطأ اترخيي وغري دقيق وغري صحيح. إذ مل يُنتخب النازيون للسلطة، ويف 
االنتخاابت التالية، يف خريف عام 1932، فقدوا ابلفعل نسبة كبرية من الدعم الذي حصلوا عليه 
يف الصيف. ويف النهاية، وصلوا إىل السلطة ألن النخبة املؤسسة احملافظة وهي زمرٌة الرجال األقويء 

30.Ibid. pp. 11.
31. R.A. Beram 1987, “Paul von Hindenburg”, Chelsea House.
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حول الرئيس هيندنبورغ، قد سلمت السلطة إىل النازيني، ويف النهاية هو من قتل مجهورية فاميار.

ومنذ عام 1930 فصاعداً، استخدم الرئيس هيندنبورغ سلطات الطوارئ لدعم املستشارين 
شاليشر  فون  واجلنرال كورت   )1932( اببن  فون  وفرانز   )1932-1930( برونينج  هاينريش 
رأس  على  مستشاراً  هتلر  هيندنبورغ  عني   ،1933 الثاين  30 كانون  ويف   .)1933-1932(
من  وكان  وزارية،  مقاعد  عشرة  أصل  من  مقعدين  النازي  هتلر  حزب  واحتل  ائتالفية.  حكومة 
املفرتض أن يكون فون اببن انئباً للمستشار »رئيس جملس اإلدارة« وهو خمطط له أْن يبقي هتلر 
حتت السيطرة، مستخدماً عالقته الشخصية الوثيقة هبيندنبورغ. هذه القراءة البسيطة مل تقيم جيداً 

قدرات هتلر السياسية وكان ذلك خطًأ سياسياً كبرياً.

الربملان يشكل حكومات  يُعد  ائتالف كبري يف صيف عام 1930، مل  بعد تفكك آخر 
الرايخ، بل كانت تستند إىل ما كان يُعرف ابسم الكابينات الرائسية. وبدون أغلبية برملانية خاصة 
هبم، كانوا حيكمون أساساً مبساعدة رئيس الرايخ، الذي يصدر املراسيم مبوجب سلطات الطوارئ 
الدستور على  تغيري يف  لعملية  بدايًة  فاميار32؛ وكان هذا  املادة 48 من دستور  َوفق  له  املمنوحة 
حساب الراخيستاغ. بينما كان املستشار األول ملثل هذه احلكومة الرائسية، هاينريش برونينغ من 
حزب الوسط، الذي شغل املنصب للمدة من عام 1930 إىل عام 1932، ال يزال يشعر اباللتزام 
ابلدميقراطية، وخلفاؤه غري املرتبطني، فرانز فون اببن وكورت فون شاليشر، اللذين توليا املنصب يف 
حزيران 1932 وكانون األول 1932 على التوايل، اتبعت سياسات علنية هتدف إىل وضع حد 

جلمهورية فاميار.

يُعتقد على نطاق واسع أنَّ دستور عام 1919 كان به العديد من نقاط الضعف، مما جعل 
إنشاء ديكتاتورية يف هناية املطاف أمراً مرجحاً، لكن من غري املعروف ما إذا كان دستوراً خمتلفاً 
كان ميكن أْن مينع صعود احلزب النازي. ومع ذلك، جتدر اإلشارة إىل أنَّ دستور أملانيا الغربية لعام 
1949 )القانون األساس جلمهورية أملانيا االحتادية( يُنظر إليه عموماً على أنه ردٌّ قويٌّ على هذه 

العيوب.

32. “The Constitution of the German Reich” / August 11, 1919 / Translation of Document 
2050-PS / Office of U.S. Chief of Counsel.
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وبكلمات موجزة، تضمَّن دستور فاميار النقاط البارزة التالية )امللحق )ب( يتضمن أهم مواد 
هذا الدستور(:

الرايخ األملاين مجهورية.	 

تتكون احلكومة من رئيس ومستشار وبرملان )الراخيستاغ(.	 

جيب انتخاب نواب الشعب ابلتساوي كل أربع سنوات من قبل مجيع الرجال والنساء فوق 	 
سن العشرين.

مدة رئيس اجلمهورية سبع سنوات.	 

جيب اعتماد مجيع أوامر الرئيس من قبل املستشار أو وزير الرايخ.	 

املادة 48 تسمح للرئيس بتعليق احلقوق املدنية والعمل بشكل مستقل يف حاالت الطوارئ.	 

ُشكلت هيئتان تشريعيتان )الراخيستاغ والراخيسر( لتمثيل الشعب األملاين.	 

كل األملان متساوون وهلم نفس احلقوق واملسؤوليات املدنية.	 

لكل األملان احلق يف حرية التعبري.	 

لكل األملان احلق يف التجمع السلمي.	 

لكل األملان احلق يف حرية الدين، وال توجد كنيسة رسية.	 

التعليم العام الذي تديره الدولة جماين وإلزامي لألطفال.	 

لكل األملان احلق يف امللكية اخلاصة.	 

لكل األملان احلق يف تكافؤ الفرص واألجور يف مكان العمل.	 

تشّكل احلزب النازي يف عهد مجهورية فاميار وبرز يف السنوات األخرية للجمهورية، وعلينا 
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أْن نفهم أنَّ صعود النازيني إىل السلطة مل يكن حتمياً، بل كان نتيجة اختيارات قام هبا العديد من 
األفراد واجلماعات يف سياق جمتمع انبض ابحلياة يتسم ابإلبداع والقلق. وساعد مزيج من عدم 
الرضا السياسي واالقتصادي، والذي يعود اتريخ بعضه إىل أتسيس اجلمهورية، يف خلق الظروف 
النازي،  اهلامشية يف حزبه  القومية  األحزاب  السلطة. ومن خالل مجع  إىل  هتلر  املالئمة لصعود 
متكن أدولف هتلر من احلصول على عدد كاٍف من املقاعد يف الراخيستاغ جلعله العباً سياسياً. ويف 
النهاية، أتى به احملافظون على أمل السيطرة عليه واالستفادة من شعبيته يف احلكومة. ومع ذلك، 
استخدم هتلر نقاط الضعف املكتوبة يف دستور فاميار )مثل املادة 48( لتويل سلطة ديكتاتورية. 

وانتهت مجهورية فاميار بتعيني هتلر مستشاراً يف عام 1933.

حبلول هناية آذار 1933، استخدم مرسوم حريق الراخيستاغ والقانون التمكيين لعام 1933 
حالة الطوارئ »املتصورة« ملنح املستشار اجلديد سلطة واسعة للتصرف خارج السيطرة الربملانية. 
واستعان هتلر هبذه السلطات على الفور إلحباط احلكم الدستوري وتعليق احلريت املدنية، مما أدى 
إىل االهنيار السريع للدميقراطية على املستوى الفيدرايل ومستوى الوالية وإنشاء ديكتاتورية احلزب 

الواحد يف ظل هتلر33.

احلقبة  وبداية  فاميار  لعام 1933 عالمة على هناية مجهورية  التمكني«  إقرار »قانون  يُعدُّ 
النازية، فقد فوِّض جملس الوزراء سلطَة التشريع دون موافقة الراخيستاغ أو رئيس اجلمهورية وسن 
قوانني تتعارض مع الدستور. وقبل انتخاابت آذار 1933، كان هتلر قد أقنع هيندنبورغ إبصدار 
مرسوم حريق الراخيستاغ ابستخدام املادة 48، واليت مكَّنت احلكومة من تقييد حقوق املثول أمام 
والربقية  الربيدية  االتصاالت  والتجمع، وخصوصية  التنظيم  الصحافة، وحرية  ]...[ حرية  القضاء 
واهلاتفية »وأوامر البحث القانونية واملصادرة« مبا يتجاوز احلدود القانونية املنصوص عليها خبالف 

ذلك«. وكان هذا يهدف إىل إحباط أيِّ عمل ضد احلكومة من قبل الشيوعيني34.

استخدم هتلر أحكام »قانون التمكني« الستباق املعارضة احملتملة لدكتاتوريته من أطراف 
أخرى، واليت كان انجحاً فيها يف الغالب، ففي األشهر اليت أعقبت مترير »قانون التمكني«، مت 
حظر أو إجبار مجيع األحزاب األملانية، ابستثناء احلزب النازي، على حل نفسها، وُحلت مجيع 
33. L.E. Jones 2016, “Hitler versus Hindenburg, the 1932 Presidential Elections and the 
End of the Weimar Republic” Cambridge University Press.
34. R. Poll „The Weimar Constitution Germany’s first Democratic Constitution, its 
Collapse, and the Lessons for Today” May 2020, Konrad-Adenauer-Stiftung, pp. 1.
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النقاابت العمالية وأصبحت مجيع وسائل اإلعالم حتت سيطرة »وزارة الرايخ للتنوير العام والدعاية«. 
مث ُحلَّ الراخيستاغ من قبل هيندربريج واستدعي إىل انتخاابت مبكرة حلزب واحد يف تشرين الثاين 

1933، مما أعطى احلزب النازي السيطرة الكاملة على جملس النواب.

وعلى الرغم من أنَّ دستور 1919 مل يُلَغ رسياً قط، لكنَّ تطبيق »قانون التمكني« كان   
يعين أن الدستور حرب على ورق، وُقضي فعلياً على الراخيستاغ كالعب نشط يف السياسة األملانية. 
ومل جتتمع إال بشكل متقطع حىت هناية احلرب العاملية الثانية، ومل تعقد أي نقاشات ومل تسن سوى 
عدد قليل من القوانني، واختزلت كمنصة خلطاابت هتلر. أُلغيت اجملالس األخرى يف الربملان األملاين 
)الراخيسر( رسياً يف شباط 1934؛ كان هذا القرار خمالفاً واضحاً »لقانون التمكني«، الذي نص 
على أنَّ أيَّ قوانني صدرت مبوجب سلطته ال ميكن أْن تؤثر على مؤسسات أيٍّ من اجمللسني. 
وحبلول هذا الوقت، أصبح النازيون قانوانً ألنفسهم، ومل يتم الطعن يف هذه اإلجراءات يف احملكمة.

وعلى الرغم من خماوفه بشأن أهداف النازيني وخبصوص هتلر كشخصية، فقد وافق الرئيس 
الشعيب  الدعم  تراجع  مع  أبنه  القائلة  اببن  السابق  املستشار  نظرية  على  هيندنبورغ على مضض 
النازي، ميكن اآلن السيطرة على هتلر كمستشار. وعليه مت تعيينه مستشاراً يف كانون الثاين 1933. 
ويف غضون أسابيع، استند إىل املادة 48 من دستور فاميار إللغاء العديد من احلقوق املدنية وقمع 

أعضاء احلزب الشيوعي.

يف 2 آب 1934 تويف هيندربريغ بسرطان الرئة، وبذلك أزال أي عقبة متبقية أمام اهليمنة 
النازية الكاملة؛ ويف اليوم التايل لوفاته، أصدر جملس وزراء هتلر قانوانً بشأن »أعلى مكتب يف والية 
الرايخ«، بنقل صالحيات الرئيس إىل املنصب اجلديد »مستشار وزعيم الرايخ«، مما مينحه سلطة 
كاملة على الرايخ كله دون أي جمال للتدقيق والتوازن، وُصّدقت هذه اخلطوة الحقاً من خالل 

استفتاء غري دميقراطي للغاية.

ُحظرت اجتماعات أحزاب اليسار، وحىت بعض األحزاب املعتدلة وجدت أعضاءها مهددين 
وتعرضوا لالعتداء. وقمع احلزب الشيوعي يف منتصف شباط، اإلجراءات اليت بدت وكأهنا شرعية، 

ومشلت االعتقاالت غري القانونية بوضوح نواب الراخيستاغ.
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ويف آذار 1933، قدم هتلر قانون التمكني للسماح له بتمرير القوانني دون موافقة الربملان 
األملاين أو الرئيس. وللتأكد من مترير قانون التمكني، منع هتلر ابلقوة أعضاء الربملان الشيوعي من 
التصويت. ومبجرد أْن أصبح قانوانً، كان هتلر حراً يف التشريع كما يراه مناسباً وأقام ديكتاتوريته 

دون أي ضوابط وتوازانت.

استطاع هتلر احلصول على  أنه فقط يف عام 1932  هنا  اجلديرة ابلذكر  املفارقات  ومن 
اجلنسية األملانية. ويف 25 شباط 1932، منحت مدينة براونشفايغ أدولف هتلر اجلنسية األملانية. 
وهنا نود اإلشارة اىل أنَّ هتلر، املولود يف النمسا عام 1889، هاجر إىل أملانيا عام 1913، وتنازل 
عن جنسيته النمساوية عام 1925 على أساس أنه كان يعيش يف أملانيا منذ عام 1912 وخدم يف 
اجليش األملاين يف احلرب العاملية األوىل. وقد وافقت النمسا على طلبه التنازل عن جنسيته النمساوية 
أملانياً بعد سبع سنوات. حدث هذا فقط عندما قام  وكان هتلر عدمي اجلنسية حىت أصبح رسياً 
عضو زميل يف احلزب النازي بتعيني هتلر يف وظيفة حكومية منخفضة املستوى أتت مبواطنة تلقائية. 

وبعد سنة واحدة فقط من حصوله على اجلنسية األملانية أصبح هتلر املستشار األملاين35.

35. I. Kershaw 2010, „Hitler: A Biography”, W. W. Norton.
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أوجه التشابه واالختالف بين جمهورية فايمار وعراق ما بعد 2003

اآلن بعد دراسة وحتليل مجهورية فاميار واترخيها ابلتفصيل، وقبل أن نفكر يف الدروس الرئيسة 
والعرب جلمهورية العراق بعد عام 2003 من منظور مجهورية فاميار، جيدر بنا أْن حناول وضع مقارنة 
وتباين اجلمهوريتني الستكشاف أوجه التشابه واالختالفات. للوهلة األوىل، قد ال يرى املرء العديد 
قارتني  األحداث عرب  اختالف  إىل  ابإلضافة  عاماً  بينهما 80  بني مجهوريتني  التشابه  أوجه  من 
خمتلفتني، ولكن عندما ينظر املرء إىل تفاصيل كلتا اجلمهوريتني، ال ميكن له إغفال أوجه التشابه 

العديدة بينهما. واليت ندرجها أدانه ابلتفصيل:

نشأت مجهورية فاميار يف الوقت الذي كانت جتري فيه ثورة كربى عابرة للحدود يف جارهتا 	 
الكبرية روسيا. وال خيتلف هذا الوضع كثرياً عن ثورة اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية اجملاورة للعراق. 
أملانيا،  أملانيا بعد ثورهتا اجلديدة ديناميكيتها اخلاصة داخل  البالشفة وأتثريهم على  خلق خوف 

وابملثل مع االحتواء الدويل لتلك الثورة وأتثريها على اجلغرافيا السياسية.

اجلغرافيا السياسية ألملانيا والعراق إذ إنَّ كاًل منهما هي دولة عبور وليست جزيرة منعزلة، 	 
فالبلدان متماثالن يف احلجم وهلما حدود مفتوحة جتاه جرياهنما يف مجيع االجتاهات. هذا التشابه 

خيلق ساٍت جيوسياسية متشاهبة إىل حٍد ما.

البلدين هلما اتريخ وبُعد حضاري عميق، لكن تشكيل أيَّ منهما كدولة مل يكن 	  كال 
قدمياً. خلق هذا حتديً مهماً كانت فيه عالقة الناس ابألرض قدمية جداً ومتجذرة، ومع ذلك فإنَّ 
ارتباطهم آبلية احلكم أو نظام الدولة ال يزال غري عميق بشدة وهش يف بعض األحيان. وابلتأمل، 
ميكن للمرء أْن يقول إنَّ ارتباط الناس )األملان والعراقيني( بنظام احلكم هش، ومع ذلك فإنَّ ارتباطهم 
تتعرض  أنَّ كربيءهم  يعين  العميق  االرتباط  إنَّ عدم حتقيق هذا  بـ »أرض« بالدهم عميق جداً. 

للتحدي طوال الوقت، وابلتايل اإلحباط املستمر للمجتمع مع طبقته السياسية والشعور ابلعجز.

على الرغم من أنَّ كال البلدين تعامل مع الواليت املتحدة من خالل منعطف خمتلف يف 	 
دورة حياة الواليت املتحدة األمريكية والتحول التارخيي هلا كدولة عظمى، إال أنه ال ميكن ألحد 
اهلروب من حقيقة االعتماد املفرط لكال اجلمهوريتني على قوة وثروة الواليت املتحدة. ومن مث كان 

لالضطراابت االقتصادية أو السياسية للواليت املتحدة أتثري مباشر على كال اجلمهوريتني.
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نظراً ألنَّ حكم مجهورية فاميار كان صعباً دون استخدام األوامر التنفيذية ملراسيم الطوارئ، 	 
تستخدمها  اليت  ابلوكالة«  التعيني  مراسيم »منهجية  مع  مقارنتها  من  يفلت  أْن  فال ميكن ألحد 
احلكومة العراقية لتجاوز معضلة التعيينات للمناصب الرئيسة دون املصادقة من قبل الربملان كما هو 

مطلوب دستوريً.

كال النظامني السياسيني شجع وأدى إىل إنشاء العديد من األحزاب السياسية الصغرية 	 
مما أدى إىل شبه استحالة تشكيل احلكومات أو القدرة على وجود نظام حزيب صحي تسود فيه 

األيديولوجية أو السياسات أو حكم احلزبني.

 تشكلت كلتا اجلمهوريتني يف أعقاب هزمية عسكرية كربى وكذلك بعد عقوابت دولية 	 
كربى. وقد أدى ذلك إىل احلاجة ملعاجلة إرث معقد من نظام احلكم السابق ابإلضافة إىل االلتزام 
ابالمتثال لرغبات البلدان املنتصرة عليها. وأّدى ذلك أيضاً إىل شعور عميق ابلضحية و/ أو اخليانة 

من قبل قادهتا والدول اجملاورة واملنتصرة.

وابملثل، ميكن للمرء إجراء مقارنة واضحة بني تطبيق معاهدة فرساي والقيود الشديدة على 	 
العراق من العديد من قرارات جملس األمن الدويل مبوجب الفصل السابع والفصول األخرى منذ 
عام 1990 فصاعداً. مشل هذا التقييد عدم القدرة على تطوير اجليش، والقيود املالية ابإلضافة إىل 

االنعزالية عن املسرح الدويل وابلتايل فقدان السيادة.

خاض البلدان حروابً قاسيًة مع خسائر بشرية كبرية يف صفوف املدنيني والبنية التحتية، 	 
وعسكرة اجملتمع، وختلف البنية التحتية، ونسبة عالية من دور األيتام لألطفال...إخل. وهذه هي 

بعض النتائج الشائعة للدول اليت خضعت للحروب والعنف ألجيال.

مما 	  السياسية  واألحزاب  الشعبوية  احلركات  من  الكثري  تشكيل  اجلمهوريتني  إنشاء  تبع 
أدى إىل خلق الكثري من القيادات البارزة مع عجزهم عن احلكم حبكمة أو االستفادة من القاعدة 
السياسية الداعمة لتنمية جمتمعاهتم بشكل أفضل. بداًل من ذلك، استخدمت هذه الشعبوية من 

خالل بث الكراهية جتاه األقليات أو تقسيم اجملتمع إىل معسكرات وخنادق.

الدميقراطية ابلنسبة للجمهوريتني ونضاهلما خللق طبقة سياسية مستقرة وابلتايل 	  هشاشة 



38

مركز البيدر للدراسات والتخطيط

نظام حكم مستقر. هذه اهلشاشة نتجت عن عوامل داخلية وخارجية. إذ كانت الدميقراطية جديدة 
على هذه اجملتمعات، وحكم اجملتمع لنفسه، ليس من خالل دكتاتور، كان صعباً أيضاً نتيجة ترسخ 
إرث الديكتاتورية فيها، ومل متنح البيئة الدولية أو الالعبون الدوليون املساحة أو الوقت لدعم هاتني 

اجلمهوريتني اجلديدتني.

اليت 	  الرئيسة  السياسية  التحديت  معاجلة  يف  اجلديدتني  اجلمهوريتني  دستوَرْي  ضعف 
واجهتها. والذي يعين عدم قدرة الدستور من حيث األساس على حل هذه التحديت وأنَّ الوقت 
مل يكن معهم أو عاماًل مسانداً. وعليه أصبحت املشكالت أكثر تعقيداً ومعاجلتها ال تتم إاّل من 
خالل إجراءات استثنائية، وهذا يعين أنَّ االستثناء أصبح هو القاعدة، وابلتايل كان احلكم ابالتفاق 

أو اإلمجاع ترفاً.

على الرغم من أنَّ مجهورية فاميار كانت مفهوماً سياسياً جديداً يف ذلك الوقت وكانت 	 
تُعدُّ رائدة يف تطور الدول الدميقراطية، إال أهنا مل تكن قادرة على فك قيودها عن مؤسسة األحزاب 
القدمية وسيطرهتا على السلطة بغض النظر عن كون النظام السياسي إمرباطوريً أو مجهوريً. أّما يف 
السيناريو العراقي، فقد تشّكل عدد قليل جداً من األحزاب السياسية اجلديدة، وابلتايل هيمنت 
األحزاب السياسية قبل عام 2003 )اليت كانت يف املنفى( على املشهد السياسي. بينما يف سيناريو 
فاميار، أتثرت األحزاب السياسية األملانية بشدة بتجربة اإلمرباطورية األملانية. وهذا النقص يف عدد 
األحزاب السياسية العضوية اجلديدة كان يعين استمرار الثقافات السياسية القدمية وكان من الصعب 

حتقيق تطلعات »األجيال اجلديدة« للشعب.

التغيري املستمر للقيادة وأكثر من ذلك على مستوى رئيس جملس الوزراء / املستشار مما 	 
يعين عدم استمرارية احلكم وعدم قدرة القيادة على ترسيخ ثقافة معينة أو خلق سرديت إجيابية 
متينة ومرتسخة. إذ إن عدم القدرة على االستمرار لألشخاص بقيادة احلكومة أدى إىل صعوبة إدارة 

وتنفيذ اإلصالح االنتقايل الضروري والتغيري املنشود واملطلوب بكفاءة.

االعتماد املفرط لالقتصاد على عامل/سلعة واحدة مما وضع اقتصادها رهينة لعامل معني 	 
)قروض من الواليت املتحدة يف حالة فاميار والنفط يف احلالة العراقية(. وابملثل، بسبب هذا النهج 
الريعي، اعتمد كال البلدين بشدة، على اجملتمع الدويل يف تعامالته املالية واستقراره، مبا يف ذلك 

القروض.
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أقلية 	  إنشاء  احلكومة، كان  بتشكيل  املرتبطة  السياسية  األحزاب  من  الكبرية  األعداد  بسبب 
القاعدة. وقد أدى ذلك إىل إنشاء حكومات ضعيفة تكون فيها  ضعيفة أو حكومة أغلبية هشة هو 
السياسات احلكومية عادة نتاج القاسم املشرتك األقل وعليه ال ميكن تبين أي إصالحات رئيسة أو جذرية.

اعتقدت كلتا اجلمهوريتني أنَّ دساتريمها اجلديدة فريدة ورائدة، وقد يكون هذا هو احلال، 	 
ومع ذلك، فإنَّ الدستور ليس سوى عنصر رئيس واحد، من بني العديد من العناصر، اليت حتتاج 

إىل تطوير وحتقيق االستقرار خللق مناخ سياسي مزدهر.

إنَّ فشل مجهورية فاميار يف حتقيق االزدهار واالستقرار يف أعقاب حرب طويلة مدمرة ودامية 	 
يعين أنَّ الناس سَعوا إىل حلول بديلة من خالل الشعبية والعقيدة السياسية القاسية كما كان احلال 
مع النازية. ويف حالة العراق، نسمع اآلن أصوااتً متزايدًة تشري إىل أنَّ اجلمهورية احلالية ال تقدم وتليب 
ما وعدت به، وابلتايل فإنَّ الدميقراطية يف العراق ال تعمل، واألصوات اليت تدعو إىل الديكتاتورية 

تتعاىل وقد تكون هي احلل الصحيح.

قدرة الشعبوية السياسية على إحياء الدعوات إلعادة إحياء »الشخصية العليا« لألملان أو 	 
العراقيني وأن مصريهم احلضاري ال ميكن الوصول إىل أهدافه إاّل من خالل نظام حكم قوي صارم 

ال حيققه سوى الديكتاتورية.

لعب كال البلدين دوراً رئيساً يف التطورات والسيطرة على منطقتهما، األمر الذي أوجد 	 
سردية مفادها أنَّ األملان والعراقيني ال يستطيعون احتواء أحالمهم وتطلعاهتم للسيطرة على منطقتهم، 
وابلتايل حيتاج اآلخرون إىل التآمر لقتل أي طموح كبري لألملان والعراقيني. وهذا يعين أنَّ طبيعة تعامل 
جرياهنم معهم يعتمد على عدم الثقة )وعقيدة احلرب الباردة(. وابملثل، جيب أْن يكون لكال البلدين 

دوٌر حمدود للغاية للعبه يف منطقتهما.

وخلقت 	  اجلمهوريتني،  يف كلتا  الثقافية حدثت  االنفجارات  أنَّ  بوضوح  نرى  أْن  ميكننا 
اجلمهوريت اجلديدة جواً من اإلبداع واحلرية، وهذا بدوره يعين إنشاء نوع جديد من العلم والفلسفة 

والفن والثقافة والفكر.

واجهت اجلمهوريتان حتديً صعباً بشأن مدى قوة اخلطاابت الوطنية وقدرهتما على صد 	 
إيديولوجيتهما العاملية اجلديدة لإلسالموية العابرة للحدود )يف حالة العراق( أو الشيوعية )كما يف 

حالة فاميار(.

أوجه التشابه واالختالف بني مجهورية فاميار وعراق ما بعد 2003
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مبقارنة املشهد اجليوسياسي ألملانيا، خالل تشكيل مجهورية فاميار عام 1919، مع مشهد 	 
مجهورية العراق بعد 2003، ال ميكن للمرء اهلروب من أوجه التشابه بني الديناميكيات اخلارجية 
والداخلية والالعبني والبيئة الدولية واإلقليمية احمليطة. إنَّ الدول اجملاورة معادية للجمهورية اجلديدة 
أو حتاول توجيه بوصلة التغيري اجلديد حنو مصاحلها وهذه التوجهات جاءت لسببني رئيسني مها 
بسبب  السابق،  احلكم  نظام  والغضب من  منطقتهم،  إىل  اجلديدة  اجلمهورية  مما جتلبه  اخلوف   ،
عدوانه وهتديداته جتاه جريانه، وذلك كان يعين وجود عالقة مضطربة مع مجيع أصحاب املصلحة 
اإلقليميني والدوليني. وهذا قاد شعب هاتني اجلمهوريتني إىل الشعور وكأهنما يف قلب بيئة إقليمية 
ودولية معادية، ومن مث أصبحت معضلة عدم الثقة ابآلخرين واخلوف املستمر من املؤامرة هو النمط 

السائد للتفكري.

مبا أن الفرضية األساس هلذه الورقة هي تسليط الضوء على مصادر القلق بشأن ظهور نسخة 
عراقية من النازية وعواقبها املدمرة، فقد يسأل املرء من هو أو من هم املرشحون احملتملون ملثل هذا 
الكيان؟ اجلواب هو أن الظروف متشاهبة، وكما أوضحنا يف هذه الورقة، فإن صعود النازية للحكم 
مل يستغرق وقتاً طوياًل ومل يكن شخص هتلر هو السبب الرئيس هلذا الصعود، ومن مث فإنَّ خطر 
ظهور كيان شعبوي مدمر داخل اجملتمع العراقي خيطف الساحة سياسياً ليس خيالياً أو مستحياًل. 
يف الواقع نستطيع القول ونستشرف أنَّ املسار احلايل للخطاب السياسي يف العراق سيؤدي إىل 
هناية مماثلة، وال ميكن منع هذا املسار إاّل إذا توقفنا، وفكران يف مشكالتنا وحتديتنا )بضعفها وقوهتا 

وخماطرها وفرصها( وقمنا إبصالح سياستنا العراقية بشكل أساس.

للمجتمع  مشاهباً  أو  نفَسه  هو  ليس  األملاين  اجملتمع  أّن  يالحظ  أْن  للمرء  ميكن   ، أخرياً 
العراقي، بل إنه يف الواقع خيتلف كثرياً، نظراً لوجود فروق ثقافية واترخيية رئيسة بني االثنني؛ وابملثل، 
فإنَّ النظام احلاكم واجملتمع يف أملانيا له خصائص غري موجودة يف السيناريو العراقي احلايل. وهذا 
يتعلق بنقص الفساد، والبريوقراطية العاملة، والكمال يف العمل، وحب الوطن، وأخالقيات العمل 
اجلاد، واعتبار مجيع املواطنني متساوين يف احلقوق والواجبات، وابلتايل ال يوجد متييز فيما يتعلق 
لديهم خصائصهم  أنفسهم  والعراقيون  املذهب. هذا صحيح،  أو  القومية  أو  الطائفية  أو  ابلعرق 
الفريدة، وابلتايل ال حتاول الورقة جعل كال املثالني متطابقني، لكنها تتناول أوجه التشابه اليت قد يتم 
فيها اختطاف اخلطاب السياسي من قبل عدد قليل من الكياانت املتطرفة بسبب عدم الرتكيز على 

الصورة الكربى اليت تواجه الدولة واجملتمع.
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عند التفكري يف نشوء واهنيار مجهورية فاميار، ال ميكن للمرء إغفال ثراء الدروس املمكنة اليت 
ميكن تعلمها من هذه احلقبة. واألكثر من ذلك ابلنسبة لنا كعراقيني يف أمس احلاجة إىل تصحيح 

مجهوريتنا الدميقراطية اهلشة بعد عام 2003. تتعلق بعض هذه الدروس والعرب مبا يلي:

إحدى الدروس املفيدة مرتبطة ابخلطورة يف السعي لالنتخاابت بقانون التمثيل النسيب يف 	 
ظل الظروف االقتصادية القاسية، إذ عموماً تكون مردوداهتا أسوأ. إذ عندما تكون سياسات دولة 
ما جمزأة وغري رصينة فمن املرجح أْن أييت نظام التمثيل النسيب بتمثيل نيايب غري متماسك، وعادة 
ما يضم   أحزاابً يف أقصى اليسار وأقصى اليمني تريد رفض »النظام« ولكنها تتفق على القليل من 

األمور األخرى.

النظام قد ال حيمي الدستور ابلضرورة. وكان دستوُر فاميار، الذي صممه بعض اخلرباء 	 
من ذوي النظرة الثاقبة من بينهم )ماكس ويرب(، شبَه مثايل. ولكن عندما يتم تفسري األحداث غري 
املتوقعة- سواء كانت أحدااثً درامية للسياسة اخلارجية أو اضطراابت داخلية - على أهنا حاالت 
ألعداء  وميكن  بسرعة،  الدستورية  احلماية  تتآكل  أْن  ميكن  إضافياً،  قانونياً  إطاراً  تتطلب  طارئة 

الدميقراطية إاثرة مثل هذه األحداث.

إنَّ التأثري السليب خللق ثقافة سياسية يقوم فيها القادة بتشويه صورة خصومهم وشيطنتهم 	 
يقوض الدميقراطية. ويف مجهورية فاميار، بدأ هذا النمط قبل أْن يصبح النازيون قوة كبرية.

ميكن أْن تكون عائلة الرئيس أو الزعيم خطرة. ففي فاميار اُنتخب املشري امليداين املسن بول 	 
فون هيندنبورغ رئيساً يف عام 1925 وأعيد انتخابه يف عام 1932. ولكن حبلول أوائل الثالثينيات، 
وبعد عدة سكتات دماغية صغرية، كان يعاين من اخلرف، وكان ابنه الضعيف وغري القادر أوسكار، 
يسيطر على اجلميع ومينع اآلخرين من الوصول إليه. وكانت النتيجة أنه انتهى بتوقيع أي اتفاقيات 

ُعرضت عليه.

االستفتاءات، يف بيئة دميقراطية غري صحية تعدُّ إجراء خطرياً، ال سيما عندما ال تستخدم 	 
إاّل اندراً ويكون للناخبني خربة قليلة هبا. ويف حالة مجهورية فاميار، اختفى االشرتاكيون الوطنيون 
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)النازيون( فعلياً حبلول عام 1929. ولكن يف ذلك العام، متكن احلزب من إعادة أتسيس نفسه 
من خالل شن حلته االنتخابية يف استفتاء شرس على تعويضات ما بعد احلرب العاملية األوىل.

فإن 	  لذلك  فاميار،  مجهورية  مثل  الغنية،  التجارب  يف  نفكر  مل  إذا  نفسه  يكرر  التاريخ 
احتمالية تكرار األخطاء الرئيسة تزداد كثرياً. وتقدم جتربة مجهورية فاميار الكثري من األمثلة الغنية 
لنتعلم منها. فقد تتآمر البلدان للحد من تطور اجلمهوريت اجلديدة، واألكثر من ذلك إذا كانت 
خمتلفة وتوفر سردية جديدة مثل الدميقراطية أو االستقالل ابحلكم، ومع ذلك، ميكن وقف هذه 

املؤامرات إىل حد كبري إذا كان التماسك السياسي الداخلي قويً.

عادة ما تكون اجلمهوريت اجلديدة هشة يف مرحلة نشوئها؛ ولذلك فإهنا حتتاج إىل الرعاية 	 
من قبل اجلريان والالعبني الداخليني.

إنَّ تطهري اجملتمع، وخاصة اجلمهوريت اجلديدة، من ثقافة العنف واللوم واالنتقام يتطلب 	 
هنجاً متطوراً ال ميكن أْن يتولد إاّل من خالل استمرارية قيادته وتنوع خلفيات اآلابء املؤسسني له.

قد تسود الديكتاتورية إذا أغفلت العناصر السياسية ممارسة الدميقراطية وركزت بداًل من 	 
ذلك على قصر النظر واملصاحل الذاتية والسياسات غري املهمة.

أّما ابلنسبة للجمهوريت اجلديدة، فإنَّ إجياد توافق يف اآلراء بشأن اهلوية الوطنية هو شرط 	 
أساس لالستقرار واالزدهار.

والتطلعات 	  االحتياجات  تلبية  على  الكبرية  الرئيسة  السياسية  األحزاب  قدرة  عدم  إنَّ 
والقادة  اهلامشية  اجملموعات  إىل  الناس سيتجهون  أنَّ  يعين  الصعبة  األوقات  لشعبها يف  األساس 

الشعبويني عوضاً من ذلك.

يف األوقات الصعبة، قد جتد اجملتمعات املشوشة أنه من األسهل عليها إلقاء اللوم على 	 
األقليات يف مشكالهتا، وهذا صحيح بشكل خاص إذا شجعه القادة الشعبويون دون أْن تتحداه 

وتقف ضده األحزاب الرئيسة.
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المآخذ الرئيسة للمقارنة بين جمهورية فايمار وعراق ما بعد 2003

بعد 	  ما  والعراق مجهورية  فاميار  أملانيا  املقارنة بني اجلمهوريتني،  أْن يرى من  للمرء  ميكن 
2003، توجد العديد من أوجه التشابه وميكن استخالص العديد من الدروس. ومع ذلك، فإنَّ 
السؤال املهيمن )والتخوف( يف ذهن املؤلف عندما كتب هذه الورقة كان هل يتحرك العراق حنو 
مع توسع ثقافة ومنهج  اجتاه ومصري مجهورية فاميار نفسه؟ اجلواب نعم ذلك حمتمل، وخصوصاً 
الدكتاتورية وحتويل اجملتمع أبسره إىل آلة حرب أو ختندقات كبرية مع شيطنة اآلخر من األطراف 

السياسية أو اجملتمعية. 

صحيح أنَّ لكل مجهورية خصائصها وبيئتها احمللية والوطنية والدولية الفريدة. ومع ذلك 	 
فالطبيعة البشرية، بشكل فردي أو يف اجملتمع كجماعة، يف جوهرها تتصرف بشكل مشابه عندما 
تواجه قوى ودوافع مماثلة. وعندما خترج الدول من ضباب احلرب، قد يصاب توجهها وبوصلتها 
لالختطاف  الكاريزماتيني  الشعبويني  للقادة  فرصة  خيلق  مما  ذاهتا،  حد  يف  أمل  خبيبة  األخالقية 
واالنتصار بسرديهتم ومصاحلهم املتمركزة حول الذات والـ)أان(. ومل يكن هذا فريداً ابلنسبة إىل فاميار 
وهو ممكن كثرياً ابلنسبة للعراق أيضاً. وقد يكون هتلر والنازية نتاج بيئتهما، وقد يقول املرء أنه 
نتاج ما بعد احلرب العاملية األوىل وما تالها، ومع ذلك، مل يكن هذا مصري أملانيا. إذ كان ميكن 
ألملانيا أْن تتجه حنو العديد من االجتاهات األخرى إذا توقف اآلابء املؤسسون للجمهورية والنخب 

األنتليجنسا، وفكروا يف أفعاهلم )أو تقاعسهم عن العمل( ومسريهتم.

سالم 	  هو  هل  املستقبل.  يف  ومسريته  توجهه  حول  مماثاًل  سؤااًل  العراقي  اجملتمع  يواجه 
وازدهار أم عنف وفقر وأمية وتدهور صحي؟ عقارب الساعة مستمرة ابحلركة بينما ال يتم التعامل 
الناس  انتخبها  الفعالة واليت  املتعاقبة غري  قبل احلكومات  املصريية من  الثقيل لقضايه  مع اإلرث 
أنفسهم. ومع ذلك، تضاف حتديت كبرية جديدة كل يوم ويشعر اجملتمع، وخاصة فئة الشباب، 

أهنم رهينة بيئة غري ودية وطبقتها السياسية املختلة.

العراقيون أنَّ احلل السريع قد يكون يف عودة 	  التحدي، قد يعتقد  يف مواجهة مثل هذا 
الدكتاتورية، ولكن يف الوقت نفسه يدركون مدى درجة تدمريها السابقة، وقد يكونون هذه املرة على 
استعداد خلداع أنفسهم وإقناع عقلهم الباطن أبنَّ; الدكتاتور »العادل« هو ما حيتاجه العراقيون. 
ومن مث فإنَّ كل ما هو مطلوب ابلنسبة لبعض القادة الشعبويني ذوي الشخصية اجلذابة هو تبين 
مثل هذه السردية والسيطرة على غضب الناس جتاه الطبقة احلاكمة، حتت راية املطالب الشعبية 
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وإهناء الفوضى.

أو  مصريية  ليست  أيضاً  ولكنها  خيالية  قصة  ليست  املأساوية  النتيجة  أو  السيناريو  هذا 
حتمية، ومن مث فإنَّ صنع مستقبل سلمي ومزدهر بني أيدينا إذا تعلمنا من التاريخ وحاولنا تصحيح 

حاضران بشكل صحيح.
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الخاتمة

يف 14 آب 1919 ، دخل أول دستور دميقراطي يف أملانيا حيز التنفيذ. وشّكل دستور 
الرايخ األملاين، الذي ُعرف الحقاً ابسم دستور فاميار، هناية اإلمرباطورية األملانية وقدم إطاراً قانونياً 

كان طموحاً يف وقتها - ورمبا كان طموحاً للغاية.

مع  استبدادية  دولة  يف  النازية،  أملانيا  مع  فاميار  مجهورية  انصهرت  فقط،  عاماً   14 بعد 
ديكتاتورها الذي يقبع يف مركز احلكم وال ميكن املساس به. إنَّ مسألة ما إذا كان صعود هتلر إىل 
السلطة قد مت حتديده مسبقاً من خالل العيوب ونقاط الضعف املتأصلة يف دستور فاميار، وهي 
مالحظة سبق أن نوقشت بشكل مكثف طوال النصف الثاين من القرن العشرين. ومع ذلك، فإنَّ 
إرث دستور عام 1919 قد جتاوز فرتة فشله، فدستور أملانيا بعد احلرب العاملية الثانية، ما يعرف 
ابلقانون األساس لعام 1949، جاءت صياغته إىل حد كبري نتيجة انعكاس ومراجعة جلمهورية 
فاميار وتضمن أيضاً يف بعض أحكامه الدستورية، االعرتاف بتصميمها التقدمي ملواكبة أحداث ما 

بعد احلرب العاملية الثانية ودور أملانيا فيها.

 يف وقتنا احلاضر، توفر جتربة فاميار إمكانية التفكري النقدي لبناء الدستور يف الدميقراطيات 
الناشئة وكذلك للدول الدميقراطية الراسخة، اليت تتعرض أسسها بشكل متزايد للهجمات من غري 
الليرباليني والشعبيني. حىت عندما ُفككت مجهورية فاميار من قبل النازيني، سعى املؤرخون وعلماء 
السياسة لتفسري سبب فشل الدميقراطية يف أملانيا ما بعد احلرب العاملية األوىل. فلم جيدوا إجاابٍت 
سهلًة، فجمهورية فاميار ماتت مبوت ألف جرح، وقد ُأضعفت وقُـّوضت من قبل عدد ال حيصى 

من العوامل والقوى.

جيب أاّل ننسى أنَّ القليل من الدميقراطيات ُأسست يف مثل هذه الظروف الصعبة املشاهبة 
لظروف إنشاء وترعرع مجهورية فاميار. إذ كانت اجلمهورية حتتاج إىل مساحة تنفس طويلة، وكانت 
حباجة إىل موقف أكثر اتساعاً وتساحماً من جانب احللفاء الغربيني، وكانت حباجة إىل االستقرار 
االقتصادي والتنمية - كل تلك االحتياجات كانت يف حالة نقص كبري يف حقبة ما بعد احلرب 

العاملية األوىل.

بعد قرن من األحداث األصلية هلذه اجلمهورية، استمرت جتربتها لتكون حمط جدل ونقاش 
بني املؤرخني يف القرن احلادي والعشرين. ومشلت اخلطوط العريضة الرئيسة للنقاش: مقدار مساحة 
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قبل احلرب؛  التسلح  احلتمية لسياسات  العواقب  ؛  وسياسياً  اليت كانت متاحة دبلوماسياً  املناورة 
دور السياسة الداخلية والتوترات االجتماعية واالقتصادية يف العالقات اخلارجية للدول املعنية؛ دور 
الرأي العام وجتربته يف احلرب يف مواجهة الدعاية املنظمة وأخرياً دور املصاحل االقتصادية وكبار القادة 

العسكريني يف نسف حماوالت تقليل التوتر أثناء مفاوضات السالم.

لقد بقيت أسباب اهنيار مجهورية فاميار موضع نقاش مستمر، إذ رمبا كان حمكوماً عليها 
ابلفشل منذ البداية فاملعتدلون مل يعجبهم، واملتطرفون من اليسار واليمني على حد سواء كرهوها، 
وهو وضع غالباً ما يشار إليه على أنه »دميقراطية بدون دميقراطيني«. كان ألملانيا تقاليد دميقراطية 
حمدودة، وكان يُنظر إىل دميقراطية فاميار على نطاق واسع على أهنا فوضوية. ومنذ البداية ترسَّخت 
سردية للوم فاميار بشأن »طعنة يف الظهر«، وهي نظرية يعتقد على نطاق واسع أنَّ استسالم أملانيا 
يف احلرب العاملية األوىل مل يكن عماًل ضروريً من اخلونة، وكانت الشرعية الشعبية للحكومة متزعزعة 
على األرض. ومع اهنيار عملية سن القوانني الربملانية العادية واستبداهلا حبلول عام 1930 بسلسلة 
من قرارات الطوارئ واالستثناءات، ُدفع الناخبون للتشكيك بشرعية احلكومة والتوجه عوضاً حنو 

األحزاب املتطرفة.

بعد أكثر من ِمائة عام من دخول دستور فاميار حيز التنفيذ، وبعد 90 عاماً من االستيالء 
النازي، يواجه العامل إحياًء للسياسات الشعبوية غري الليربالية. إذ تناضل الدميقراطيات األكثر رسوخاً 
والناشئة، ضد صعود األحزاب اليت تروج ألجندات انعزالية، واالستبعاد االجتماعي، وضد التجانس 
الثقايف، بينما تدعي أهنا الصوت الوحيد أو احلقيقي الذي ميثل الشعب. هذا االدعاء الشعبوي ابلتمثيل 
الوحيد يهدد جوهر املشاركة الدميوقراطية لصنع القرار يف القرن احلادي والعشرين. كما أنه يّقوض سيادة 

القانون من خالل مهامجته لفصل السلطات وخاصة استقالل وشرعية املؤسسات القضائية.

تصنيف  ميكن  ولكن  فاميار.  مجهورية  واهنيار  فشل  تفسري  ميكنه  واحد  سبب  يوجد  ال 
األسباب األكثر شيوعاً إىل ثالث فئات: املشكالت االقتصادية، واملشكالت املؤسسية، وأدوار 
يف  دميقراطية  احلكومات  أكثر  من  فاميار كواحدة  جبمهورية  ُرحب  إنشائها،  وعند  معينني.  أفراد 

أورواب، على الرغم من ذلك فقد دامت أقل من مخسة عشر عاماً بقليل.

الدستور اجلديد حقوقاً وحريٍت  إذ منح  فاميار ابلتناقضات والصراعات،  ومتيزت مجهورية 
نفسه،  الوقت  والتجريب. يف  اإلبداع  فيها  ازدهر  ليبدأ حقبة  لألفراد واجلماعات،  جديدًة مهمة 
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فشلت اجلمهورية يف إقناع العديد من األملان، املعتادين على امللكية، بقبول سلطتها والثقة هبا. 
وتضررت ثقة الشعب ابجلمهورية بشكل خاص حيث واجهت البالد أزمات اقتصادية وحتديت 

من األحزاب السياسية املعادية للدميقراطية.

 لقد جاءت مجهورية فاميار لتحّمل الكثري من األملان إهانة احلرب العاملية األوىل واللوم على 
كل املصاعب املصاحبة هلا. ومن نواٍح كثرية، مل يتغري هذا االرتباط والسردية أبداً، ال سيما من بنود 
معاهدة فرساي اليت جعلت اجليش األملاين، الذي كان يفتخر به يوماً ما، إىل ال شيء عملياً وأُلقى 

ابللوم كله على أملانيا يف احلرب.

ولقد متتعت اجلمهورية بقوة دميقراطية كبرية، وُسح ابحلريت الفردية للجميع، ومنح احلق يف 
حرية التعبري واحلق يف املساواة واحلق يف الدين لكل مواطن أملاين. وميكن التصويت جلميع البالغني 
فوق سن العشرين. وكان نظام التصويت املستخدم هو التمثيل النسيب، وهو نظام عادل حتصل فيه 
دىل هبا هلا، وُأستخدم هذا النظام النتخاب 

ُ
األحزاب على مقاعد مبا يتناسب مع عدد األصوات امل

الرئيس وأعضاء الراخيستاغ. ومنذ العام 1924 فصاعداً، كان للجمهورية أيضاً عملة جديدة، وبعد 
تنفيذ خطة داوز، شهدت حقبة من االستقرار االقتصادي النسيب.

أدى االعتماد على القروض األجنبية بعد خطة داوز إىل كساد اقتصادي حاد يف أعقاب 
اهنيار االقتصاد األمريكي. والذي ترتب عليه يف النهاية مزيٌد من عدم االستقرار السياسي، ويف 
هناية املطاف، ساهم يف هناية احلكومة الدميقراطية. وللمدة من عام 1918 إىل عام 1923، عانت 
مجهورية فاميار من مشكالت خطرية، مثل التضخم املفرط والتطرف السياسي، مبا يف ذلك القتل 
السياسي وحماوالت االستيالء على السلطة من قبل اجلماعات شبه العسكرية واملليشيات املتنافسة، 

فضاًل عن العالقات املثرية للجدل مع املنتصرين يف احلرب العاملية األوىل.

النقدي  االستقرار  من  قدراً كبرياً  استعادت   ،1929 إىل   1924 من  األعوام  وخالل 
والسياسي، ومتتعت اجلمهورية ابالزدهار النسيب. وتسمى تلك السنوات أحياانً العشرينيات الذهبية. 
لكن األزمة االقتصادية العاملية، ضربت أملانيا بشكل استثنائي، اعتباراً من تشرين األول 1929، 
وأدت معدالت البطالة املرتفعة إىل اهنيار احلكومة االئتالفية ومن آذار 1930 حكم العديد من 
املستشارين من خالل سلطات الطوارئ اليت منحها الرئيس بول فون هيندنبورغ. انتهت هذه الفرتة 

بتعيني أدولف هتلر مستشاراً يف 30 كانون الثاين 1933.
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(الملحق )أ( رؤساء ومستشارو جمهورية فايمار )1933-1919

-الرئيس فريدريش ايربت )1919(.

- الرئيس هانز لوثر )1925( قائم أبعمال.

- الرئيس والرت سيمونز )1925( قائم أبعمال.

- الرئيس اجلنرال فيلد مارشال بول فون هيندنبورغ )1925(.

-املستشار فيليب شيدمان )1919(.

-املستشار جوستاف ابور )1919–1920(.

-املستشار هريمان مولر )1920 ؛ املرة األوىل(.

-املستشار كونستانتني فريينباخ )1921-1920(.

-املستشار جوزيف ويرث )1921–1922(.

-املستشار فيلهلم كونو )1922–1923(.

-املستشار جوستاف سرتيسيمان )1923(.

-املستشار فيلهلم ماركس )1923-1925 ؛ املرة األوىل(.

-املستشار هانز لوثر )1926-1925(.

-املستشار فيلهلم ماركس )1926–1928 ؛ مرة اثنية(.

-املستشار هريمان مولر )1928–1930 ؛ املرة الثانية(.

- املستشار هاينريش برونينغ )1932-1930(.
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- املستشار فرانز فون اببن )1932(. 

- املستشار كورت فون شاليشر )1932 –1933(.

- املستشار أدولف هتلر )1945-1933(.

الملحق )ب( الخصائص الرئيسة لدستور فايمار

يف 11 آب 1919 ، وقع الرئيس إيربت على دستور فاميار ليصبح قانوانً انفذاً. وقد واجه 
القانون معارضة شديدة من اجليش واليسار الراديكايل. واحتوى الدستور على 181 مادة وغطى 
كل شيء من هيكل الدولة األملانية )الرايخ( وحقوق الشعب األملاين إىل احلرية الدينية وكيفية سن 

القوانني.

زعيَم  املستشاُر  وكان  والراخيسر.  الراخيستاغ  اجلمهورية،  يف  برملانيان  جملسان  هناك  كان 
الراخيستاغ. واملستشاُر منصٌب مماثٌل لرئيس الوزراء الربيطاين، ويتم تعيينه من قبل الرئيس. وعادة 

يكون املستشار هو زعيم أكرب حزب، على الرغم من أنَّ هذا مل يكن احلال دائماً.

كانت مجهورية فاميار نظاماً فيدرالياً، ُقسمت إىل مثاين عشرة والية خمتلفة تسمى لند، ولكل 
منها حكومة حملية خاصة هبا. وميكن للواليت إرسال ممثلني عن حكوماهتا احمللية إىل الراخيسر. 
وعلى الرغم من هذه التغيريات، كان هناك أيضاً العديد من جوانب احلكومة اليت استمرت العديد 
من جوانبها كما كانت من قبل. وللحفاظ على االستقرار يف احلكومة، ظل العديد من موظفي 

اخلدمة املدنية والقادة العسكريني القدامى يف مواقع قوة مماثلة، وابلتايل ال يزال لديهم أتثري هائل.

وعلى غرار دستور اإلمرباطورية األملانية لعام 1871، ميكن هيكلة حمتوى دستور فاميار إىل 
ثالثة أقسام: اختصاصات الدولة وتنظيمها الداخلي وعالقتها ابلشعب. وكانت إحدى السمات 
الرئيسة للدستور اجلديد هي املوقف القوي لرئيس اجلمهورية الذي تضمنت اختصاصاته األكثر 
أمهية احلق يف تعيني املستشار وعزله )املادة 53(، واحلق يف حل الربملان )املادة 25( وصالحية اختاذ 

تدابري الطوارئ وإصدار مراسيم الطوارئ )املادة 48(.

خبالف االنتخاابت، كان الناس قادرين على التأثري على العملية التشريعية مباشرة عن طريق 
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االستفتاء. وكان اثلوث حقوق املشاركة الناتج قائماً على أمنية تنويع قنوات إرادة الشعب من أجل 
تعزيز عرضها. وعلى الرغم من هذه األمنية، فإنَّ الواقع السياسي مل يلبِّ إمكاانِت هذا العنصر 
الدميقراطي املباشر. وقد جعلت املادة 73 النصاب القانوين أكرب من أْن تسمح بتطبيق مثمر. ومن 
االستفتاءات القليلة اليت وصلت إىل النصاب القانوين الالزم، مل ينجح أيٌّ منها. ومل يتم استكشاف 
احتماالت املبادرات من أعلى إىل أسفل من قبل الرئيس، بسبب املزاي الواضحة للسلطات الطارئة 

املمنوحة مبوجب )املادة 48(.

متجاوزاً  الطوارئ،  حالة  مبرسوم يف  احلكم  سلطة  الرئيس  الدستور  من  املادة 48  أعطت 
الراخيستاغ املنتخب. غري أنه مل يقدم تعريفاً ملا يشّكل »حالة الطوارئ«. وقد ُأسيء استخدام هذه 
املقالة بشكل متكرر من قبل الرئيس هيندنبورغ وسح هلتلر يف النهاية ابلسيطرة »بشكل قانوين« 

على أملانيا.

هذا االنفتاح يف دستور فاميار، والذي مل يتم التعبري عنه فقط من خالل وضع جدول األعمال 
مثل شروط سلطات  غامضة،  استخدام مصطلحات  من خالل  أيضاً  ولكن  الثاين،  الفصل  يف 
الطوارئ الرائسية يف املادة 48 الفقرة 2 )»إذا كان األمن العام و يتعرض النظام لالضطراب أو 
التهديد بشكل خطري ]...[«(، حيث كان أصل التطور الدستوري الديناميكي جلمهورية فاميار. 
صاغ دستور فاميار النظام السياسي وفتحه أمام املصادقة التشريعية والتفسري القضائي، وابلتايل عهد 

إىل مصدر شرعيته: سيادة الشعب )املادة 1، الفقرة 1(.

الداخلية  وزير  ديفيد،  إدوارد  وصف  الوطنية،  اجلمعية  قبل  من  الدستور  اعتماد  يوم  يف 
)1863 - 1930(، النظام حديث الوالدة أبنه »أكثر دميقراطية يف العامل«، ما تبني أنه أكثر 
من سوء تقدير طفيف، لكنه عرّب عن اآلمال املعلقة على مجهورية فاميار اجلديدة، وهي حقبة كان 
من املفرتض أْن تُبىن عليها، واليت أطلق عليها الرئيس فريدريش إيربت »التحول من اإلمربيلية إىل 

املثالية، ومن القوة العاملية، إىل العظمة الروحية. “

بينما كان فريدريش إيربت، أوَل رئيس للجمهورية قد أصدر 136 قراراً طارائً خالل سنوات 
األزمة 1919 - 1925، كان على دراية ابآلاثر اإلشكالية، وابلتايل حاول تطوير قدرة الربملان 
على الوفاء مبسؤولياته الدميوقراطية. لكن خليفته بول فون هيندنبورغ دافع عن مجهورية رائسية قوية 
وعارض تعزيز الربملان. وخالل السنوات من 1930 إىل 1932، أصدر 109 قرارات طوارئ، مما 
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وّسع نطاق املادة 48 الفقرة 2 بال حدود تقريباً وأكَّد مرة واحدة وإىل األبد وضعها كـ »دستور 
احتياطي« معه، وبذلك حتولت القاعدة العامة لإلطار املؤسسي لفاميار إىل حالة االستثناء الدائمة 

.)17(

االجتماعية  والظروف  اخلاسرة،  وحرهبا  األملانية،  لإلمرباطورية  التارخيي  اإلرث  إىل  وابلنظر 
من  جند  للدميقراطية،  املناهضة  املشاعر  وانتشار  وجوده  عدم  أو  السياسي  والعمل  واالقتصادية، 
بيرت  املؤرخ  التعقيد. وبكلمات  فاميار وصياغته وتطبيقه الحقاً ضمن هذا  الضرورة حتليل دستور 
جاي: »ولدت اجلمهورية وهي مهزومة، وعاشت يف حالة اضطراب، وماتت يف الكارثة«. وعلى 

الرغم من أنَّ دستور فاميار تضمن فرصة للتطور الدميقراطي، إال أنه مل ينجح يف أتمينها.

المختصرات

SDP Social Democratic Party
USDP the Independent Social Democratic Party of Germany
MSPD Majority Social Democratic Party of Germany

Reichstag The lower House of Parlament
Freikorps Volunteer Corps

Kaiser A German word for emperor

https://en.wikipedia.org/wiki/Corps
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أملانيا  يستعرض حقبة اترخيية يف  للعراق« حبث شائق  فاميار ودروسها  إنَّ دراسة »مجهورية 
حيث تشكل فيها نظام سياسي جديد امتد من بعد احلرب العاملية الثانية 1919م إىل صعود النازية 
وحكم هتلر 1933، ومجهورية فاميار هي نسبة إىل البلدة اليت اجتمعت فيها اجلمعية الوطنية األملانية 

النتخاب احلكومة يف ظل النظام السياسي اجلديد. 

إنَّ التعرف على مجهورية فاميار ال يساعدان فقط على فهم اجملتمع األملاين الذي ظهرت فيه 
أيضاً كدرس  مفيد  ولكنه  األوىل فحسب،  العاملية  احلرب  بعد  اجلديدة  هناية جتربته  مع  الدكتاتورية 
يقوم على دميومة  احلكم  أشكال  الدميقراطية شكل من  تكون هشة.  عندما  الدميقراطيات  فهم  يف 
مؤسساهتا وفعالية مواطنيها. املواطنون ينتقدون ويقيمون ما يصل إليهم من معلومات وأخبار، وخاصة 
املعلومات السياسية اخلاطئة، وهم املشاركون الفاعلون الذين يتحدثون ضد الظلم بداًل من مشاهدته 
والسكوت عنه، وهم يرون سيطرة حكومتهم على جمتمعهم من خالل قادة غري خاضعني للمساءلة.


